
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΟΟΜΜΗΕΝΤΑΡΥ 

ΟΝ ΤΗΒ 

ΗΟΙΥ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΚ: 
ΟΒΙΤΙΟΑΙ,, ὈΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, 

ὝΤΤΗ ΗρΡρΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΈΒΕΝΟΕΒ ΤῸ ΜΙΝΙΗΤΕΒΒ ΑΝῸ ΒΤΌΡΕΝΊΒ. 

5ΟΗΝ ΡΕΤΕΝ ΤΑΝΟΕ, Ὁ... 

ΤΙ ΟΟΥ̓ΝΕΟΤΙΟΝ ὙΠ ἃ ΝΌΜΒΕΕ ΟΕ ΕἸΜΙΝΕΈΝΤ ΕΠΒΟΡΕΑΝ ὈΓΥΊΝΕΞ. 

ΤᾺΑΧΒΖΣΑΤΕΡ ΣΕΟΗ ΤΗΣ ΟΕΕΧΑΝ, ΚΕΥΊΙΒΘΕΡ, ἘΝΣΑΚΟΣΡ, ΑΝ ἘΣΙ͂ΤΕΡ 

ῬΗΠΠΡ ΒΟΗΑΞΈ, Ὁ. Ὁ. 
ΑΒΒΙΒΈΕΌ ΒΥ ΑὙΒΒΒΙΟΑΝ ΒΟΗΟΙΪΑΒΒ ΟΥ̓ ΛΨΑΒΙΟΙΒ ἘΥΑΝΟΕΙῚΪΤΙΟΑΙ, ΠΕΧΟΜΙΝΑΉΤΙΟΝΒ. 

ΨΟΙ͂, ΧΙ. ΟΕ ΤῈΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΕ ΦΨΕΒΕΜΙΑΗ ΑΝῸ ΓΙΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΧΝΒ, 

ΝΕᾺῪ ὙΘΕΚ: 

ΒΟΒΙΒΝΕΕ ΑΚΜΒΤΕΟΝΑ ἃ Ο0,., 



Ζ22:.β2.-- 
δὲ 753,ῤο, Ζο() 2) 

ἐ 

“( ΐ ἔαπηῃἾ 5. ἀππη|πίαη. 
ΟΣ ΤΖΕΘ5ΤΖΑΜΕΜΛΜΤ ΡΟΣ ΟΜΕ δ: 

Ι, ΟΕΝΕΘΙ5. ΝΙΠ1. 708. 
1, Εχορῦϑ δῃὰ 1 νστιοῦϑ. ΙΧ. Ῥβαυμς. 
11. ΝΌΜΒΕΚ5 δῃα ὈΕΟυΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΙΥ͂. 7οβηῦα, υραεβ, δπὰ ΒΌΤΗ. Χ, ῬΚΟΝΕΚΒΒ, ΘΟΝῸ ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ, 

Ν. Ἐ1Ά5Τ ἀμπὰ ΘΈσΟΝῸ ΟΗΒΟΝΙ:- διὰ ἘΘΟΙΕΞΙΑΒΤΈΒ. 
ΟΙΕ5, ΕΖβα, ΝΕΗΕΜΙΑΙ͂ δηά ΧΙ. ΙΒΑΙΑΗ. [Ιπ Ρτερασαϊίοῃ. 
ΕΞΤΗΕΚΕ, (1 νο].) Νεατὶγ τεαάγ. ΧΙ]. ΤΕΒΕΜΙΑῊ δηὰ ΤΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΞ, 

ΝΙ. ΕἸΚΒΤ δῃὰ ΘΈΟΘΟΝΟ ΚΙΝΟΒ. ΧΙΙΠΙ. ῬΑΝΊΕΙ, ἀπ Ἑ ἣ 
ΝΙΙ]. ΕἸΚΘΤ δαπά ΘΕΟΟΝῸ ΘΑΜΌΕΙ,, : ἈΠΟ ΌΖΕΚΊΕΣΣ 

(1 νοὶ.) [πὶ ργεραγαϊίοη. ΧΙΝ. ΤῊΣ ΜΙΝΟΚκ ῬΚΟΡΗΕΊΞ. 

ΝΕΥ͂Σ ΤΕ5ΤΖΑ ΜΕΔΤ' ΡΟΣΟΜΕ 5: 

Ι. ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ΝΙΙ11. ΤΗΕΒΘΑΙΟΝΊΑΝΒ, ΤΙΜΟΤΗΥ, 
11. ΜΑκΚκ δηὰ {0 πε. ΤΙἼΙΤΟΒ, ΡΗΙΣΕΜΟΝ δπὰ 
1. ΤΟΗΝ. ἨΈῈΒΕΕΥ5. 
ΙΝ. Αςτ8. ΙΧ, ΤΑΜΕῈ5, ΡΈΤΕΚ, ΪΟΗΝ, δπὐὰ 
Ν. Κομανϑβ. 70} 8. 

ΝΙ. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5. Χ, ἘΕΝΕΙΑΤΊΟΝ. ὙΠ δὴ Ἰπάθχ 
ΝΙΙ. ΘΑΑΤΙΑΝ5, ἘΡΗΈΘΙΑΝΒ, ΡΗῚΣ- ἴο ἴδε Νενν Τεβίδτηθηϊ ροῖ- 

ἹΡΡΙΑΝΘ δῃὰ (ΟἹ 551. Ν 8. τίοη. 

Φ,." 71Δ. Ναυ Τεΐέανεονέ βονέϊονι, ἐξ εὐ δε οδεενγυεαῖ, ἐς οονεῤῥεέε. 

ἙΔΟΔ ΟἿ τοὶ. ὅγο, ῬΤΙῸΘ ὉΘΣ ΤῸ]., [Ὁ 8417 οΔ]7, Φ7.60; 1 ΒΆθθρ, Φ6.δ0; 18 οἱοία, 46.00. 
ΑἿΨΥ οἵ 81] οὗ ἴῃς νοϊυπιεβ οὗ ΓΑΝΟΕ᾽ 5 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚῪΥ βεηῖ, ροδὲ ΟΥὁἨΎ Έχργοϑϑβ 

σδατροϑ ραϊὰ, οἱ τεοεὶρὶ οὗ ἰδς ῥγῖος Ὁ ἴδε ρυ ] ἰβμεῖα. 

εν 
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ΡΗΘΡ 

ΤΗΒΟΙΟΟΘΙΟΛΙΜΥ ΑΝ ΒΟΜΙΕΤΙΟΛΙΙΥ ἘΧΡΟΝΘΕΡ 

ἢ 5. Ο. . ΔΒ ΝΑΒΟΕΘΒΑΟΘΗ, 
ῬΑΒΊΟΒ ΙΝ ΒΛΥΒΕΥΊΗ, ΒΔΥ͂ΔΕΙΔ. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΕΡ, ἘΝΙΑΒΟΕΡ, ΑΝῸ ΕΡΙΤΕΡ 

ΒΥ 

ΕΞ.Α ΜΊΤΕΙ, ΞΑΤΙΡῈ ΑΞ ΒΊΤΤΕΥ, 
ἜΣΟΤΟΒ ΟΥ ΤΈΣΣΤΥ ΟἜΎΒΟΗ, ΜΟΟΒΙΘΤΟῪΧΝ, Ν. “. 

ς, 
ΝΕῊῪ ὙΟΒΚ: 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΔΕΜΒΤΕΟΝΟ ᾧ 60, 
“ Δ 

ΡΖ ΓῸ οὶ 

͵ 



ΠΆΚΥΑΚΒ ΟΟἸ1ΕΘΕ ΧΙΒΕΛΕΥ͂ 

᾿ : ᾿ 

ΟΣ δ ὐλαυοῖ 

ἘΝΤΕΠΕΡ, δοουταΐης ἴο Αοἱ οἵ ΟσοΏκτοδδ, ἴῃ (89 γοδσ 1870, Ὁ 

ΟΗΑΒΙΕῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕᾺΙ, ἃ 0600. 

Ι 186 ΟἸἹοΥ κ᾽ 8 Οοο οὗ [89 Ὁ ϑίγὶοί Οουτί οὗ 86 ΤΠ ηἰἰθὰ Βδιδίοδ ἴοτ (8 βουίβογῃ Ὀἰδιγίοὲ 

οὗ Νὸνν ἴοτσϊ. 

πον 5 
ῬΚΙΝΤΙΝΟ ΑΝῸ ΒΟΟΚΒΊΝΌΙΝΟ (Ο.; 
ῬκΙΝτΕκ ΑΝῸ ΒΟΟΚΒΙΝΌΕΚΕΝΕ, 

205-213 Ξαεέταχξά δέ. 

ΝΕῊ ΥΟΞΚΚ. 



ΡΒΕΡΑΘΕ ΒΥ ΤΗΝ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΒ. 

ΨΕΞΕΜΙΑΗ ΜγὯ͵ὴ8 (86 ταοϑὺ ῬΧΌσΑ θη ῬΘΥΒΟΏΑΘ9 ἱπ 8. ρογὶοὰ οἵ ἀοθροαὺ ἀϊϑέγθϑϑ διὰ Βυτα]] δίϊοι 
οὗ ἐδο ον δ ἐμθοογϑοῦ. Ηρ ὙΠ ποδβϑαὰ ΟΩ9 ὈΥ̓͂ ΟὨ6 ἐδ ἀθραχίαγο οὗὨ 811 ρσοϑρϑοίβ οὗ ἃ σοίοσττηδ- 
ὕομ δηὰ ἀ δ] νθσαποθ ΤΌΣΑ πα ρθαάϊηρ πδύϊοῃδὶ ταὶθ. Ῥχσοίου μα Ὁ βγιαραίἰζίηρς τὶ ὑμ9 οα]ϑαλὶ- 
{168 οὗ ἷ5 ῬΘΟΡ]6 δῃἀ οουίσΥ, 86 18 Θπα ρα ὐϊο8}}0} {86 ῥχορμοὺ οὗ ΒΟΥΤΟῪ δηὰ δϑιοίίου, Τὴθ ὅγϑὲ 
φαοΐαξοπ ἴσοι Εἷπὶ 'ὰ ὑμο Νοῦν Τοδέδυγθηῦ 18 “ 8 γοϊοθ οὗ ἰδιηθῃἑδίϊου δηὰ σπϑορίπῷ δηὰ ρτοδὺ 
ΤΟ ΤΌΣ ᾽ (Μαίί. 11, 17, 18). Ἰῃ Ὧ18 ΒΟΙΥ τίοῖ οὐοσ Φογυβαίθια δηὰ δἷ8 Ὀἰδίοσ ῬΘγΒθου 1018 
δ6 ΤΟΣ 0]68 ἴδ 16 οἱ ΟἸχιδί. ΞΞβουἹὰ Ὧθ6, ἱπβίθαά οὐ Ὀανὶά, Ὀ6 ἐμ δαΐμοῦ οὗ ὑμ9 σχὶϊ!. 
Ῥβαΐτη, 886 Η͵ΤΖΙΟ Ρ]ΔΌΒΙΟ]Υ οοπ)θοξΓο8, ἐμ: Τοβθιλ Ὁ] πῸ9 Του] ουθῃ ὯΘ ΤΔΟΪΘ δ υϊ κίηρς ; Ὀὰΐ {89 
ΒΌΡΕΓΒΟΣΙ Ρ ὑ101} 18 δραϊπϑί 10, ϑιδηάίης δῖομθ ἴῃ 8 μοβί!]ο νου], ἴθ υ 688 δηα ᾿τητονδῦ]9, ἢ6 ἀ6- 
᾿ἰγοσοά ἴῸῦ [ΣΕΥ͂ γϑασβ Ἐ18 ΤΩ ΟΌΥΤ 1] ΜΓ ΑΣΉΪ ΡΒ Δ Πα ΘΟΑΙΌΒΙ Πρ ΓΟΡΌΚΟΘΒ, ἀαϑμϑὰ ὑμ [4180 Βορεϑ οἵ 
.18 Δο]ϊαδοά Ῥϑορὶθ ἕο ἐμθ στουῃά, σου ῃδ9]]θϑὰ βατιϊβϑίοη ἱπδίθαα οὗὨ γϑϑιβίδῃηοθ, ἀθῃουῃοθὰ ἐδ 
Ὁθ41:{} Ὁ] ῥτιθδίβ δῃα αἶβο ὑτορμϑίβ, θὰ ἐμὰ Ὀσουραὺ ροὰ δἰ πη861} 86 οὔδῦρο οὗὨ ἰγθδοι σΥ 
Δ ἀοβοσίϊου ; γοῦ 18 ὑδθ Γχϊἀδὺ οὗἨ ρίοοτῃ δηὰ ἀδυΐχηθβθβ ἣθ 8614 [Δϑὺ ἰο ἐχαδί ἰῃ Φϑθονυδῃ, δηά ἴὰ 

ἐδ ΒίοΟΣΤΩΥ͂ δτιηδοῦ οὗ ῬγΟΡΏΘΟΥ ἢ6 Ὀθμο]ὰ (89 ἄδνγῃ οὗ ἃ Ὀσιὐοσ ἀδΔΥ οὗ ἃ Π6ῊῪ οονοηδηΐ οὗ {δ 
Βοθροὶ τυ ἐΐθῃ ὁπ ἐῃ6 μοαγὺ (χχχὶ. 81). Ἐδθ 18 ἐμογοίογο [89 ρσορμοὺ οὗ {89 αἰβρϑηβαίίοῃ οὗ ὑμ9 
δρὶπίὶ (ΒΕ Όσ. νὴ]. 18; χ, 16, 175. Τὰθ ομαγδοῖοσ δηᾶ ἰθωροῦ οὗ 7ϑγϑιιϊδῃ ἰ8 χοβϑοίθα ἴῃ 18 
δίσο ΟἿ βι Ὀ)οοῦγο, ἰθπ ον, θοῦ ηρσ, οἱορῖδο βέυ]θ, τ δἰ οἢ οοια πα ὑμ6 ἰχυΐῃ οὗὨ ΒΙβίοσυ Ὑ]νἢ 
ἦλθ ἀοοροδὲ ραΐδοβ οὗ ροθγ. 1ὑ 18 ἰδ9 Ἰδηρθδρο οὗἨ ΒΟΙΥ τοῦ δῃὰ βουτοῦγ, Εἄνθῃ 818. ῬτΟθ9 
ἦδ “Ἰηοσθ ροϑίϊοδὶ ἐμῇ ροοίσυ, Ὀθοδαβα οἵἉ 18 ΟὟ Θχοοθάϊηρ ὑχαρῖοδ] Βιπιρ]} οἰ ἐγ. Φογθιλϊδὴ 88 
Ρτονϑὰ δ βυτωρδιιζηρ σου ρϑηῖοι δηα οοτγαίοσίου πῃ ΒΘΘΒΟῺΒ οὗ ᾿πάϊν!ἀυ.4] ΒΒ Υὴς δπα παὐϊοῦδὶ 
ΟΑΙΔΥΛΣΕΥ͂ ἔγοσα ᾽δ9 ἢγδὺ ἀοβίγιοίίοιῃ οὗ 7ογιβαίθιι ἄονσῃ ἰο ὑμ6 δίομο οἵ Ῥδσὶβ ἰἢ ΟἿΣ ΟὟ ἀΔΥ͂, 
Τῇ ο]αρογαὺθ Οὐμλ θη ΔΥΎ Οἡ 7 6Γοταϊδἢ δηὰ ὑμθ ᾿ωϑηηθπ δέϊοηθ, ΤΟΝ ἀρρθϑαγοὰ ἴῃ 1868, ἃ8 ἃ 

ρατί οὗ Ὧν. 6 ΕΒ Βιδεῖ-ὐεγῖ, 88 ρτορασϑὰ Ὀγ Ὦγ. Ο. Ἧ. ΕΡΤΑΕΡ ΝΑΕΚΘΕΙΒΒΑΟΗ, ραδίου. ἸΏ 
Βαγτουί, Βαναδσία, {89 δαίβοσ οὗ 8 ΗθΌσον Ογδπισαδσ, οὗ βου τὶ 81181} ΣΩΟΠΟΩΤΆΡΒΔ, δρᾶ ἰτὰ- 
Ῥοτίδηῦ δσζίϊοϊοϑ 'Ώ ἩΒΒΖΟΟ᾿Β 7 λεοῖ, ᾿ηπογοϊορεάϊα. 
ΤΌΘ Οοσασηθῃ συ οἢ ὑμο Βοοὶς οὗ ὑδθ9 Ῥγορδοί 7 γι δὴ 8 ἐγδηϑ᾽α θὰ ὉΥ͂ ὑμὸ ον. ΒΆΜΟΕΙ, 

Β. Αδβυδυ, Εϑοίοσ οὗ Τυϊηἰ ἐγ Ομσοι, Μοογοθίομψῃ, Ν. 7. 
ΤΏ ΟΟτἸΩτωθη σΥ οἡ ἐδ Τυϑιηλθη δὶ 008 τγὰ8 ἰσϑῃβ᾽δίθα Ὁγ ἐμ Βον, Ὗμ, Η. ΗΟΒΒΙΟΤΕΒ, 

8.}., οὗ Ῥαΐοσγβου, Ν. 2. 

ΟὐῃϑιἀοΥ8Ὁ]9 δά εοηβ, διῃουαηξπς ἰο 147 ρῬᾶροδ, 6.6 τωϑδὰθ ἴῃ Ὀοὺμ ΟΥΚΒ, Θδρθοί]]γ 089 
ἰδέίον." Ὦτγ. ἨΟΒΕΒΙΟΥΤΕΒ .8}}γ ἀϊδϑοπίβ ἔστοπι Ὦγ. ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΟΗ ΒΒ ΟρΙμΙθη οΟποοσπίηρς [89 
Δα ΟΣ οὗ ὑδ9 Ζιαπιοηπζαζίοτιδ, ἀρὰ ἀοίοηἀδ {89 οἹὰ ἐγβαϊ οι Ἡ ΒΊΟΝ ἀββίσηβ 10 ὑο Φογθυαῖδῃ. 

5 Το Θοστωδῃ ΟΟΤΙΟΙΩΘΏΪΔΙΥ ΟἹ Ζοσϑι ΔΒ δ68 40] (χχί!. δηά 879), ἐμὲ ουὐ Ἰδιαϑηίδίίομδ θ4 (χυϊξ. αβϑα 77), ὈοὶΒ 406 νακοα. 
Το Βαξιίοἢ οὐϊίοῃ [66 446 μαξο8 ου ἴδ: ΒοΟΙ οὗ Ψοζοσαίδι, 196 οὐ 1κπιοοϊοείουδ, ἴῃ 811} θὁ42 γναζοδ. : 



᾿ ῬΒΕΕΡΑΟΕ ΒΥ ΤῊΕ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΕΡΙΤΟΒ. 

Ιῃ 7αβέϊοο ἰο ἐμ Θβγηιαπ δυίΐβοσ, 1 δχίγδοὺ ἔγοιῃ μἰ8 Ῥγδίδοθ γμδὺ ἢθ 56 Υ8 ΟΟΒΟΘΥΒΪῺΩΣ ἷ5 
ΨΊΟ8 Οἡ ΒΙΌ]104] οΥ ]οΙϑιὰ : 
“Ί τοίθγθηοθ ἐο (89 οὐ ἐ1ο8] ῥυ πο ρ]68 1 βανὸ δαορίθα 1 ουραῦ ΡΟΣ 88 ὕο ΒΑΥ͂ βοιμϑίίηρ. 

ΤΊΏΘΥΘ 18 Ἰποοιβι ἀθγαὺθ οὐ ὑϊοίβσα ; ἔῃ τα 18 8180 ἱποοῃϑβϑί ἀθσγαῦθ δ οϑθ}}ὑγ ἴο ογι υἱοῖϑτα. Βούνγθθῃ ἐμι689 
το 1 βανο οηἀθανογοὰ ἴο ρσϑϑοῦνο ὑῃ8 σοϊάθῃ θθαῃ. Τὴ δΌβοϊ αὐ ἱη θωτιΥ οὗ {6 Τϑοϑὶ γᾶ ἑοχὺ 
οδηηοῦ ὃ9 τηδὶ ἰδὶηθα, δῃηά ᾿Ἰπάδθα 18 ΠΟΥ͂ 6] ὈΥ ποῆθ. Βυὺ οὔοθ ργδαίηρ ὑμαὺ ὑδ6 οὐ ψίμαὶ 
ἴ'(Δ8 ὉΠάΘΥΡΟΙΏΘ ΘΟΥΤΌΡΙΟΙΒ, δηα {π6 σρὺ οὗὨ ογιὑϊοίϑια 18 δἀγαι θὰ ἱῃ ῥσϊηοὶρ]θ. Οὗ ἐδ σὶρ ί, 
ΒΟΎΘΥΘΙ, ἃ ὙΘΥΥ͂ ὉΠΥΙΡ ὐΘΟῸΒ 180 ΤΩΔΥ ὉΘ Ι,866, 88 18 8 Ο880 ἩΓΏΘΏΘΥΘΙ ΟΥ (]οἰβὴλ βοβ 186] 1 
ΟΡροβι οι ὑο ἐδ βριγὶὺ ἴῃ ὙὨΙΟΝ ἃ Τουΐς 88 ργοάυοθα, οι οΥ ὁ] ἰδ ΙΩΔΥ͂ ῬΟΒΒΙΌΪΥ 10 ἐδ 
ὑχαύδ, 10 ΤΑΥ͂ ἀἰβοονοῦ ΘΥΤΟΥ͂Β, ΒΊΟΣ ὑδ6 Θγ6 οὗ Ιον6 δια Υϑύθγθῆοθ [88 [4116 ἰο οὔϑοσνθ, [ὑ ἢδ8 
ἄομθ πη ἀθη 1809 ΒΘΥΨ]ΟΘ ἴῃ {18 τορασά. Βαὺ ἐμ18 οἴἶοο 18 δοοϊἀϑηῃ αὶ] δῃὰ ϑχοθρύϊοηδὶ, ποὺ ἢθ068- 
ΒΔΙΥ͂ δηἀ ὈΠΊΨΟΥΒΑ]. ΟΥ̓ ἐἸοἶϑιχ ρσοοθθαϊηρ ἴγοτλ δάν  σβο ΟΡΙ Ὡ]ΟΠΒ Ὑ711} ἀο τηοσθ ἰὼ σϑηᾶ δ ὑδα σοοὰ 
Δα “ΘΠ 19 ΒΒρ᾽οΙου8 ὑμδη ἰο ΡΤ 1ὖ ἴσου ΒρσΙουΒ δἰθθηΐβ. 9 τωυδύ οογτϑοῦ 10, ποὺ σὴ ἢ 
8 ἀθηΐαὶ] οὗ 18 τὶρῃί }ὲ7 86, Ὀαὺ οἡ [89 οη6 βαπὰ τὶ ἃ γο)θοίϊοι οἵ {86 ῥυποῖρ]ο8 τ οι ρονεγης 
ἐμ Δρρ]]!]οαύϊοη οὗἩ 818 τἱρῃΐ, δηὰ οὐ ἐμ οὐ βοὺ 10} ἃ τρία ϑχαγλϊπαίϊοη οὗ ὑμ6 οὈ]δοίϊνο σϑβ 8. 
Τὰ ἔδιο Ἰαὐίον σοβρϑοὺ ἰξ 18 ἱπιρογίαπὺ, δθονα 411, ποὺ ἴο οοπίοαπά ἰμθ ϑέϑγῃδὶ ἐσαὺα πὶ Βυϊηδη 
ὑγδα!δομ δ] οοποορύϊοηβ ὑμοσθοῖ, ΤᾺΘ οἴογῃδὶ ὑγαῃ 18 ηοὺ ργο) αϊοθά, ουθα ὑπουρῃ 8ῃ ᾿ῃΐοσροΐδ- 
ϊοη ΟΥ 8 Ἰδοηϑ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἀϊδοοσογθα Βθγθ δῃὰ ὑμδσθ 'ῃ ἃ δ ΠΟΏΪΟΑ] ὈΟΟΚ. Π)1ἃ βυοῖῦ ἀἰβοουθῦῖο8 
Ἰηθϊοὺ 4. σιΐδ] 1] ΓΥ͂, σατο σουἹά ἢανθ Ὀ66η ἰδκϑῃ ὑμαὺ ποὺ ἃ 81}ρ]9 ψασιδύϊοῃ βου οσθθρ ἰηΐο 
ἰῃθ Βαογϑᾶ διοῆϊγθβ. Βυΐ ΒΌ0ΟΝ γδυιδίϊ οἢ8 ἀο οχὶϑὺ 1Ὼ ὨΌΤΩΌΘΥ ; ὑθθ γὙ0 ΔΘ, 88 ἼὙῸ Ὦδγο 8814, ὯΠ- 

ααδβύϊοῃ δ Ὁ]6 αἰδίογ !οηβ οἵ δ οΥἹρίῃδὶ ἰαχὺ οἵὗἨ σγϑαΐθσ οὐ 1688 οχίθπὺ. [{ 18 ὑμ:18 βαθὴ ὑδμαὺ ἰῃ8 
ΑἸ τγ88 ποὺ οΘΟὨοΟΓηΘα αὖ 8 [1010 ἀδὺ, ἃ Β]ρμὺ τοι, ΟΥ 8 8118]} ρίθοθ οὗ ραομ σου, αθῆχϑα 
ὉὈΥ 80 ὉΠΏ ΔΙ] οΘα δαπά, οὰ ὑμθ ἤθη οὗ {16 τηδ]θϑίϊο ραγιηθηὺ οὗ ΗΠ]8 ΒΟΪΥ͂ οὕβο]θβ, ΤΆΘΓΘ 18 
ΔΙ ΤΔΥΒ ΘΠΟΌρὮ οὗ ὑΠ6 ὉΠ45588)]40]0 βαογϑα ὑθχὺ σϑυαδίπῖηρ 1ηὐδοὺ, τ ΒΙΟΔ ἴο ΒΟΙῺΘ ΓΩΔΥ͂ ὉΘ ἃ “ Το ἢ- 
ἰδῖη οὗ νη Μαύοτ, ὑο οὗμοῦβ ὑμ9 “βιυογα οὗἉ ὑμο ϑρίτιί.᾽ ΝΟῊ που]ὰ 1 Ὀθ οὗ ΔῺΥ δαἀνδηΐαρο ἴο 
ὑμο φοοά οδ8ο 17 Ὅὸ δατη θα Ὧο οὐ θα] βαβριοίοη, θυ ψαγαθα οὔ ΘΥΘΡΥ δυο αἰίδοὶς αὖ απν 
Ῥοοῦ ουϊὰ ᾿ὺ θ6 γ9]}---σουἹὰ 1ὺ Ὀ6 τρὐ---τἰο ψαγὰ οΝ᾽ βιοἢ δἰΐθοθ ΟΥ̓ αΥἁ 8018] Ἔχ ρϑαὶ- 
οηΐ87) Υο βμου]ὰ ἐμ ὉΘ ἴῃ ἀδῆσοσ οἵ ἀοίοπαϊης ὑμ6 ὑγυ ἢ, ΘΟΠΒΟΙΟΥΒΙΥ ΟΥ̓ ὉΠΟΟΙΒΟΙδΌΒΙΥ, τ] ἢ 
1168, 8ο ὑμαῦ 9 ρσοοᾶ σδ89 σου ]ά δ6 γαύμου 1η)] γα ἐμὴ Βα βοσγοᾶ, ΕῸν ἰῃ 8 τγὸ ϑῃου]ά υηάου- 
τηΐπμθ ἐδθ οἰἰδά 8] τὸ Ὕ6Γ6 ἀοίθμαϊηρ; )ὸ ΒΒου]α Ἰηάοθ ἴῃ ΟἿΓ Τοϑάθυβ ὑῃ6 οομγιοίΐοη ἰμαὺ τ᾿ 

ὙΘΓΘ δούϊηρ Οἡ ὑῃθ ῥτιποὶρ]θ ἐμαί “(9 οπὰ βἐ1868 [8.6 τη 68}8,᾽ 8πηἃ ὝΘΥΘ ΔΗΧΙΟῸΒ ηοὺ ΒῸ τ ὉΟἢ [ῸΓ 
ὑγυ ἢ 88 ἴου υἱούοσυ. [Ἔνθ ἔτοτα 89 γδὺ ζυδγάθα, ἴοσ (οα ̓ Β δηα ΣᾺΥ ΟΟὨΒΟΙΘῃΟθ᾽ Β8 Κ6, δραϊηδὺ 
ΒΟὮ ἀπδριγιθαδὶ Κη ὐ-ουγδἐγυ. 

“Απᾶ γοῦ 1 οοηϑιίἀοσ ὑβαὺ ὑμοσο 18 στοαὺ δἀνδηίδρθ 1ῃ οὐ ὑϊοῖβυὰ Θχ τ οΙβοα τὶ ΘΟΠΒΟΙΘ ΣΟ 5 
οαγ6. [Ι͂}ἢη {86 βγϑὺ ρ͵δοθβ, ἐμ ροοά οδῦϑθ 18 ἐμ 8 Βραγϑα {ἢ} τα ΒουδὉΪ6 ἐξϑίϊηιογιιηι ραιροτγίας 8 ἰο 
ὙΒΙΟὮ ἃ ῬΑ (ΣΎ ἔθαν οὗἨ οὐ ἐἸοϑηλ ΘΧΡΟβ68 1ὑ, δῃὰ 1ὑ ΤΘΟοῖν 68 ἃ ἐεϑύϊηιογυύηι οριἰοηέϊαε, ὑμαὺ 18, Ὁ 

ὑδι8 ἐδβι γ ὑμβαὺ τ1ὸὁ ΠΟῪ ἐδ οδ89 1779 ΘΘΡΟῦΒ6 ἴο δίδηῃ Οἢ 8} Ἱπ ΡΥ Δ Ὁ]6 Ὀαδὶ8 δηα ἰο ὃὉ6 80]9 
ἴο τῇ βίδηα ΘΥΘΣΥ͂ ὑγ18] οὗ οὐ [1.8] σο, [Ι͂π 086 βθοοπα ρῖδοθ, 7ἴὸὺ δῇοσα ἕο ΟὝΓΒΘΙΥ 68 ἃ ἐδϑίϊγιο- 
πῦιι Πογιοϑβίαίϊ8, ὑμαῦ 18, τχὸ οδδο 1 ἕο Ὀ6 ἁπάοτγβίοοα ἐμαὶ τὸ Βαᾶγο ἰο ἀο πιὰ ἰδ ἰγαίμ, δηάᾶ 
{11} οοπ θη [ὉΣ 10 ΟὨΪΥ ὙΠ ΒΟΏΟΓΔΌΪΘ τθδηβ. [πὶ (89 ὑμϊγτα ρ͵δοθ, 1ἢ ὑμῃ6 Ὁπα Θϑ 8016, Ὀυΐ 
ΤΟΙ  νΘ]Υ 1ηδὶ ἢ] Βοδηύ, ΘΟΥΤΡ ]Οη5 ἀο ὯῸ ΒΑΥΊΩ, 8.}}} ὦ πον ]θάρο οὗ ὑμθ οογτγθοὺ ὑοχὺ 18, ἀἰγϑοῖ]ν 
ἴῸΥ δχϑρϑϑὶβ δῃὰ 1πά θοῦ Υ ἴοῦ ἀοούτ δ] ὑΒθο]ΟΩΥ͂, Αἰ 8 Υ8 οὗὨ βολθ ἱπηρογίδῃηοθ. [πὸ ἰ88 Ἰουσί ἢ 
δηὰ ᾿αδβύ ρἷδοθ, ἃ στρα! θχϑγοῖβα οὐ οὐ ἐϊοίβσα 18 8}: δχϑυωρ]βοδίίοῃ οὗ ἐδ ἡλεκία τοῦ πληρώματος τοῦ 
Χριστοῦ (ΕΡΆ. ἱν. 18) ἀπά ἰδ αἰσϑητήρια γεγυμνασμένα πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ (Ὁ. ν. 14). 

ῬΗΙΠΙΡ ΚΟΗΑΡῬ 

ει Ὑοτῖ, 40 Βιδίο Ἤοιιδο, Αρνὶϊ, 187]. 



ΤΗἙΙ͂ 

ΡΒΟΡΗΒΤ “«ἘΒΕΜΙΑΗ. 

{Π|80} 0 10, 

δ 1. ΤῊΕ ἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΒΑΟΘΚΟΒΟΟΝΡ ΟΣ ΠΕΒΕΜΙΑΗ Β ΡΕΟΡΗΕΤῚΟ Τ.ΑΒΟΒΒ. 

ΤῊ ΟἸἹὰ Τεϑίδιηθηὺ ὑμθοογϑοῦ ἴῃ 108 Θχίθγηδὶ σο]δύϊοηβ βυ ογθα ὕνγο ἀϊἰβαϑίγουβ βϑῃοοϊϑ; {86 ἅἋ6- 
εἰταοίίοη Ὁ ΝΕ Ομ δάποζζαῦ δηᾶ ὑμαὺ ὈΥ͂ ΤΙ α8. Βοιῖδ συ]! μαὐθα ἴῃ ὑμ6 ἀπο] ἰοη οἵἉ ἐδ ἔθτα- 
ΡΪθ δῃὰ {δθ ΠΟΙ Ὁ οἰἐγ, ἀῃιὰ [88 ΟΑΥΥΥ ΩΡ ΥΔΥ οὗ [86 ρϑορὶθ. Εδοῖ οἵ ὑμθ ὕνγο οαὐδϑίσορῃββ δά 
18 ρσορμοῦ: ἐδ Ἰαύύον, ἃ8 ἀθβη ῖνο, ἰουταϊηρ ὑδ6 δτγϑῦ δοὺ οὗ ὑμο γααρηηθηί---ΟἸ γῖϑί, {89 ὁ αάρο, 
ΗΠ 5861 (Μαι. χχὶν.): {86 ἔογπλοσ, {86 ργορμδὺ για δα. 

10 15 Πού ΟΣ μοί ΤΟΥΓΩΥ ὑμαὺ }  γθηχδὶ Ὀθρδπ δ 18 ἀἰγρθ δ ἃ ὑϊτηθ ΒΘ η (86 8101 παύϊοη δρ- 
Ρβαγθὰ ἐο βανθ Ὀθθὴ ἤθαϊϑὰ,. Τὴ δϑουλιπϑύϊοη οὗ δροβίδϑυ ὑϑϑοι θα 18 δοίὴθ Ἰῃ 86 δοὺ οἵ Μη- 
ΠΆΒΒ6ἢ, ἐδ Βοη οὗἩ ἩδΖβίδῃ (2 Κίηρβ χχὶ. 1--17), το ῥ]δοθα 140]8 δηὰ 140]- Δ᾽ ἔδγ8 ἱπ ἐ88. ἰδηρ]ο, 
ἀθϑαϊοαίοα ἴο ἐμ6 δχοϊαϑῖνθ σουβῃὶρ οὗ Φοβονδῃ. Αἰδοὺ ὑῃθ βῃογῦ σοῖρῃ οἵ 818. |1|κ6- τὴϊημ θὰ βοὴ 

Απιοι (2 Κιηρ5 χχὶ. 18--28) 7οβϑίδὴ δϑοθῃαϑα {Π6 ὑῇγομῃθ οὗ  ὰἀ 68, ἃ ῥσίηοο οὗ ψΒοτ {μ6 Ὀοοῖς οἵ 

Κίηρβ ἀβοίασγθβϑ (χχὶ. 25) ὑπαὺ δι 6 ὈΘίΟΓΘ Ἀ1Πλ ὯΟΥ δἴθθυ Ἀπλ ψγὰ8 ἰβ6γθ ἃ Κὶπρ Π1κ6 δ1πὶ|, ν 8ο 
ἐατηϑά ἴο (6 Τιοτὰ ὙΠ} 818 Ψ᾿8ο]6 Βοδγί, δοσοσγάϊηρ ὑο 811 ὑμ6 Ἰδὰγ οὗ Μοβοβ. ΤὨ]θ ρίουϑ Κιης 

εοἰδαηβαά {86 Ἰαηὰ ἴγοτα 8}} ὑῃι6 δοιαὶ πϑί!οηβ οὗ 1Δοἰ δ σΥ, δπὰ σγϑϑίοτοά {89 σουβὶρ οὗ Ψϑῃονδῃ 
ΜΠ} ἃ σομ Ρ] θη 685 Μ᾽ 810} ῃ84 ποὺ Ὀεΐογθ δχιβϑίθα (Υ6σβ. 22-24, εἰο.). Ἰὐηϊουγί απαύθὶν, ποὐνι - 
βίδησιηρ ᾿ἷ8. δαγτθϑίη 688 δηα ροοά-}}], 7 ΟΒΙ8} 8 Γϑίογτη Ὑ788 ΟὨΪΥ ραγί)4]. ΤῊ6 ροοὰ 801] νγγχὰϑ νυ δηΐ- 

ἴῃρ ἴου ὑδ 8664, ἀῃὰ ΠΘΏ06 ἢ]8 τοίου ο ὰ8 Ὀὰὺ ἃ ΒΟ] διηοηρ ὑβοσηθ. Ηθ Βαὰ οἰοδηβοά 
{86 Ἰαπὰ Ὀπὺ ποὺ 86 μθαγίϑ οὗἱἠἨ (86 Ρθορὶθ (76γ. ἱν. 1-4. ἩΈβζΖοο, Ζεαί- Επο. ΧΤΙ. 8. 227) δηὰ 
ἴον 818 ἀβαῦδι [ἢ8 νγβϑὰβ βῃοὺ [οσὺ!ὶ ἀρϑὶῃ ἴῃ [6}} Ἰαχασίδησθ. ΕὟΟΙΩ 1ἰ8 ρθορταρ οα] ροϑὶ το ἐ89 
ΓΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ Μ7188 Ρ]αοοα Ὀούνϑθη ὑνχο ρτοαῦ ρον 6γ8, ὑμαὺ οἵ Ἐρσγρὺ ου ἐδ δοαίβ, ὑμαΐ οἵ Αββγγία οὰ 
{π6 Νογῖβ, ΑΑβϑυστία ψ88 δθουύ ἕο ϑισοατ Ὁ ὈΘηθαίῃ 6 ΠΘΑΥΥ ὈΪον8 οἵ [86 ΒΑΌΥ]ΟΠΐδη8 πὰ 
λίοάε8, ἀπά Ῥιαγαοῦβ Νϑοβο, Κίηρ οἵ Επγρί, τομαγάθα {8 88 ἃ [δ νογϑῦϊθ ορρογί πὶ ἐν ἰο ΘΠ ΌΘΓ 
ὅντα. [1 6 βαοοθθάρα ἰπ ἐ}ι18, “ πάθα ποι] Ὀ6 Βαττοιπάθα δηὰ ἴῃ οοημδίδηξ ἀδῆρογ οἵ Ὀϑὶπρ ονϑῦ- 
Ρονογοά ὈΥ Βἴπι. 7οβιίδῇ δἰῤθιηρίβα ἰο τεροὶ Ρὶ Νδοῆο, δπᾶ τηδάθ ἐμ Ἰπάἀδροηάθηοθ οὗ ὅγσγια ἐμ 
ἢπ8] οὐ]εοί οὗ [15 ΡΟ]ΙΟΥ͂ (866 ΝΊΕΒΟΗΒ, 4458. ε. Βαδ. 8. 864). Βαΐ ἢθ ψβ ἀοίδαίοα ἀπά βἰαίῃ αἱ 
Μερίάάο, δηαὶ Νοοϊιο οὀοπαιθγθὰ ϑυγ]8 85 ἴδυ 88 ὑῃ9 ΕἸᾺΡταίθϑ. (2 Κίηρβ χχίν. 7). [π|ί86 τηϑϑη- 
ἔπη 9 ΝΙΊΘΥ ἢ ἢ 8α ζ4116η, Β. Ο. θΘ06. ΝΑΡοροϊδββασ, Κιὴρ οὗ ΒαΌνΙομ, βοηῦ ἐμ 6 ἈΥΩΥ (Π 08 δοὺ δὲ 
ΠΡΟτγ, Ὁπᾶθυ ἰἢ6 οοτμμηδηά οἵ 818 βοὴ ΝΌΘΟΙ Δα ΠοΖΖαγ, ἀραϊηϑὺ [ἢ6 Ἐμγρίϊδηβ, ἢ ΒΟ 8 
ἀδοῖϑῖνο δηά υἹοξοσίουβ Ὀαΐ.]6 τγαϑ ἴουρῃῦ αὐ Οδγοῃϑιη 8 Β. Ὁ 605-4. πη ἐδ 8816 ΥΟΔΓ ἢ18 
[αἰ μ6γ ἀϊεά, δηὰ ἐμ γου ῃ [Ὁ] ΘΟΠπα  ΘΓῸΓ τηουηὐοὰ ἰἢ6 ΒΑΥ]οπίδη ἑβσοηθ. [ἢ 7αάθα, αἴϊον 70- 
814}}᾽98 ἀθαίῃ, 08:8 ρϑορὶθ δα οἱϑοίϑα Κιίης ποὺ ἐμ οἱ ἀθϑὲ δαὶ βθοοπὰ [ϑαγνὶνὶ 5} δοιὰ, θβοδῇδ, 
ΡΓΟΌΔΟΙν ἰραγίηρ 86 ἀοϑρούϊο ομδγδοίου οἵ 7 ϑῃοϊ αἰκίπι. Βαὺ Το ῃοδῆδζ ἀϊὰ ποὲ Ῥτουθ ἰο ὃθ8 ἃ ροοά 
βογθγοῖμῃ. Ηο ἀϊά (μὲ νυ μ οἷα γγ88 601] ἴῃ ὑ86 βἰρῃῃὺ οὗ {μ6 Τιοτὰ, δοοογάϊηρ ἴο 4}} ἐμὲ Ηἷβ ἰδέ μουβ 
δα ἄοῃθ (2 Κὶπρβ Χχἣ!, 82). Ιῃ ΒΊΡΙΔΒ, ἩΘΓΘ 6 ῃδα ῬΧΟΘΘΌΪΥ σοηθ ἰο ἐγοδὲ πὶ ἢ Νϑοδο, ἢθ 
ΜᾺ5 ἰδ ὈΓΙΒΟΠΘΣ, δ ἃ Ἧδ5 δἰ ΔΓ οδυτ θὰ ΔΥΤΑΥ͂ 85 οδρίϊνθ ἰο Ἐργρὶ, βίῃῆοϑθ Νβοβο ἀϊὰ ποὲέ 

1 



2 ΤΗῊΕῈ ῬΕΟΡΗΕΊΤ υΕΒΕΛΜΠΛΗ. 

ἀοβίγθ 8 ΓΌΪΟΡ 1ὼ δογυβδίθ, 80 σου Ραγβαθ ἃ πϑίϊομδὶ ρον (2 Κίηρϑθ χχὶ. 82, 84; 767. 
χχῖϊ. 10-12). ΦοΒοΙ δ κτλ 85 Δρροϊηΐθα ὈΥ (Π6 Ἐσγρίϊδη Κιηρ ἴῃ ΠΪ8. ρ͵866, ἀη {μ8. 88 (89 
ογθαίαγα οἵ {ἢ 6 Ἰαὐίθυ, ἰἸα]ἃ Πα 6Υ ΟὈ]! σαύϊοη ὑο βεῦγϑ ἢ. ΤὮθ ἴδαγβ δηἰογίδ ηΠθἃ 85 ἰοὸ ἢ;ἷβ οὔδ- 
ταοίθυ ὙΌΓΘ γθα !Ζθὰ. Ηὄὀθ τυ ]θὰ ἀθβροί! δ] ]ῦ ; 815 Ιου οὗ βρίϑῃαϊά δυο ἐθοίασθ Ἰθδάϊηρ Ὠΐτα ἴο 
ὈΡΡΥΘ85 {8 ΡΘΟΡΪ8 βουθγοὶν (6Γ. ΧΧΙΣ. 18 81α.}; 86 Βῃθα τη 0} ἱηποορηῦ Ὀ]οοί, (ν6γ. 17) δπὰ βογυυϑα 
1401]8 1||κ6 88 ἸΏρΟΑΪΥ εἰηρϑ Ὀοίογθ δὼ. 'ΓμΘ ονθγίθτον οἵ ἰΠ6 Εργυρίϊδῃ ῬΟΥ ΘΓ ἴῃ ΘΟὨΒΘ]ΘΠΟΘ 
οἵ ὑμ8 Ὀδἐ16 οὗἨ ΟΔ ΒΘ π 8 Ἰη γοϊνϑα 15 81} αἰδο. ΑἸυβουρσὴ Ναουμ δάμβζζαγ αἰ ποὺ "τη θ4}- 
δύβ! Υ ἰδία ροββϑββίοῃ οἵ {υᾶθ8, }}15 (ΔΕ Π 6 γ᾽ 8 ἀϑαύμ θοθβϑι ὑαυ!ηρ ἢ18. Ἀαϑν τοῖν ἰο ΒΑ Ύ]οΟΠ, ἢΪ8 
ΒΌΡΓΘΙΩΔΟΥ͂ ΟΥ̓́Θ; ὅζτία δηὰ Εἰργρὺ ψγὰ8 βεουτϑᾶ, [Ὁ γ͵ὰβ ἴΟῸΓ ΥΘΑΥΒ αἰΐοῦ ὑμ6 Ὀά 16, ἴῃ 6 οἰψβί ἢ 
Υο ΔΓ οὗ 6} ο!ακίτα, ὑμαὺ μ6 ἰοοὶς 7 αάθα δηὰ 96 γαβαϊθῃ (2 ὶηρϑ χχὶν. 1). ΤῊΘ οἰγοιτηβίδηοο ἐμαῖ 
{86 Ὀοοῖϊζ οὗ ΚΊηρβ τηδίτθβ ἢῸ τηθηύοη οὗ (8 Ὀαὺ4]6 οἵ Οδτγοβθι 88} ἱπάϊοαίθθ ὑμαὺ (18 τηδάθ Ὧἢο 
Ῥοτοθρ !Ὁ]6 ἀΙ  γθηο6 ἴῃ ἐ}ι6 οοπάϊξίοη οὗ [86 ἰηράοτῃ οὗ 7.4θὰ. 1{ ΝΕΟΌΟΒΔαΠΘΖΖῦ ἢδα (ἢ 6 
Ἰηνδάθα Τά68, Ὀεδιορθα δηὰ ἰαἰζθη 96 ΓΒ θσω, δηα οαγγθα οδ᾽ ῥΥἸβοποῦβ δηὰ Ὀοοΐγ, 10 του] οοτ- 
ἰδίην μανθ ὈΘΘῺ τηθἰοηθα. 76 ὈοοΙς οἵ  γθι δὴ 4180 οοηίδὶηβ πὸ ἔγᾶοο οὗ 7 πᾶ68 ἢανίηρσ (Π6 ἢ 
ΘΟΙ16 Ἰηὐο [89 δού 8] ροββθβϑίοι οἵ {6 ΟΠ δ] θδη8. Φ γθιη δῇ 18 αἰ 85 Ἔχ βογίης ἴο ΒὈΙΗἰβϑίοῃ. 
δ ῃοϊαΚῖμι τοί σηϑ πη ἀ]βύα γα ἴῃ μἷβ ἰουτ ἢ ἂπα ΗΠ ὙὙΘΔΓ αὖ Ψϑγυβα]θτα (οοιαρ. 76 Γ. χχν. δηᾶ 
ΧΧΧΥ) Τ|10 ἰαβίϊηρσ τη οηθα 1η ΧΧΧΥῚ. 9, ΤΩΔΥ͂ 88 Ἧ6]] ἢδινα ὈΘΘΠ ΟΟΟΔΒΙΟΠΘα ὈΥ ἃ ἀδῆρου (Ὠγϑαῦ- 
Θῃηΐης ἔγοτα 8 ἀϊϑίϑῃοθ 88 ΔΗΥ͂ Οὐ Π6Γ,---ἰθαβϑί ὑοῦ ϑὈΪ ὈΥ (6 Ὀυγάθη οὗ ἃ Ἰογοίρῃ γαΐθ ὑπ θη π οἰρὰ- 
ἴὴρ᾽ ΟἹ [86 ΡΘΟΡΪ6, βίῃοθ ὑμι8Γγθ 18 ποῦ ἃ Βυ}]80]6 1ηὐταδύϊηρ Βα οἷ) 8 οσοδϑίοη. [ ὑβδγθίοσ ἄρτθθ 
ΜΓ ὑῃ 59, Ὦ.Ο ἀΒΒΌσηθ ἢ Φοβθρῃιβ (4τιῖᾳ. Χ. 6, 1) ὑμαὺ ΝΌΘΟΙ ΔάΠ62ΖΑΓ ἰοοὶς {ΘΓ ϑδ] θὰ [ῸΓ 
{8 Εσϑῦ ἐἶγλ6 1 ὑπ οἰ σῇ ἢ γϑδῦ οὗ } ϑῃοϊαϊζίσωα. Οοιωρ. ὈυΝΟΚΕΒ, Ο8οἦ. αἰ. ΑἸϊογιῆ,, 1. 5. 825, οη (ἢ 6 

οὔμϑὺ 8:46 ΕᾺ. ΒΕ. Ηαβϑε, 226 βυίπια Νιοῦ. αἄν. Ηογοϑβοί, ἐτροατίίογιο, Βομη., 1866. ΝΊΕΒυΗΚΒ, 

448. ιι. Βαδ., 8. 870, 878 8αά. ΝΙΕΒΟΗΒ ΒΘΘΙῺΒ ἴο τ16 ἴο ΔΚ ἴοο τη υοἢ οἵ [88 ραβϑᾶρθ, θη. 1. 1, 2, 

83 ὙὍ6]] 858 οὗ ἃ ποίϊοϑ 1ῃ (86 ϑεαάογ Οἷαηι αῦδδα, ας. 34, ἀπὰ οἡ ὑμ6 οἶμον μβαηὰ ἴοο }1{{16 οἵ (ἢ 168- 

ΦΙΠΊΟΠΥ͂ οὗἉ {89 Ὀοοὶς οὗ Κὶημδβ δῃὰ οὗ 7ογοπῖδῃ. Βαὺ ΠονουοΥ {118 ΤηΔῪ ὉΘ, 9 ΘΒο ΑἸ ̓  ἢ, 88. 761} 85 
{86 ἰᾶγᾷθ τη Δ) ΟΣ Υ οὗἉ {86 Ρθορ]6, ἑοοὶς ἢο ἢθ6α ὕο 7 γθυη 8} 8 οχ δογίβίοη ἰο Βυ Ὀπηῦ ὙΠ ΡῚῪ ἰο 

, ΝΕ ΒδαάπθΖΖαγ, δηὰ ἴΠ6 ΘΟΠΒΘα ΘΏ06 ἴγ88 ὑπαὺ {Π6Υ͂ ὙΟΓΘ ΟΟΙΩ Ρ6]]6α ἰο ἀο 8βο (2 ΕΚ ῃρϑ χχὶν. 1). 
ΤΏΓΘΘ γ6 878 δου τ ΑΓὰ8. ΘΒ οἱ Κἰπὰ αραῖη τονοϊἑθα, Α ΟΠ] άθδῃ δσΤαΥ͂, Μ᾽] ἢ Δ ΌΧΙ] Δ. 168 ἴσο ὃ Υ- 

τα, Μοδῦ, δϑὰ Ατητοοῃ, τοἀυοθαὰ ἐπ τ 6]}}1οἹΒ ρθορὶθ δραὶῃ ἴο ΒΤ  βϑίοη. Αὐ {818 Ἰᾳ ποῦ 6 
Φϑβοϊδἰκιπι ἰοϑὺ ἢ18 16, θὰ μού 6 1π ΘΟηΒΘα]ΌΘης66 οὗ 86 σαρύαγο οὗἨ {86 ΟἸΥΥ (ΠΤ ΟΡΈΡΗῦΒ «πέϊρ. 
Χ. θ, 8, Βροδκϑ οἵ ἃ νοϊ δ ΥΥ δαπ) 58]0η οὗ [86 ΟἸ α] ἀθδηβ 1ηἴο ὑ86 οἰ) ΟΥ ὈδΙηρ ἰδ θὴ ῬΥΒΟΏΘΓ 
ουἰϑι46 {Π6 νγ8}}8 (58. ΥΑΙΒΙΝΟΕᾺΝ ἴῃ ΗΈΆΖοΟ, ἤεαΐ- ἔνια. 1. 8. 790, 85 1Ὁ Ἀρρθδυῦβ, οἡ ἐϊ|6 ὈΔ518 
οἵ Εὑζεϊκ. χὶσχ. 8 84.) 18 αποογίδίη. Ασοοοσαϊΐϊηρ, ἰο {π Ὀοοὶς οἵ αϊηρσβ ὑῃΠ6 ΟἾΔ] ϑδῃβ ἀο ποὺ ἄρρϑᾶσ 
ἰο δανύθ ἐδίζοπ (ἢ ΟἸΕΥ͂ Ἰτητη θα! Αἰ ο Υ δὔξου ὑπ ἀθαί οὗ 76 οἱ  , ἴῸΡ 818 βοὴ Φϑδβοϊδολ!η βυσοροάρα 
ΕΥ̓͂ τιρὺ οἵ Ἰπογίδηοθ, ποὺ ὈΥ͂ {116 ΜΨ1}} οὗ (1186 ΒΑὈΌν]ΟΠΙ ἢ το τοῦ. 418 Ἀ6ΙΓ ἴο ἢ]8 [ἈΠ 678. ὁ0]}- 
παϊϊοηβ ἢθ 18 Ἰηἀθοα τηϑαθ ΜΆΤΙ ὍΡΟΙ δηὰ φῬαηϊβιιθα, Ὁ Ὡοὺ 80 ΒΘ ΓΘ Υ 88 Ζθαθκδἢ (οοπρ. 3 
Κίηρϑβ χχὶν. 15; δηὰά χχν. 27 8βα., ψὶ ἢ χχν. 6 84. ; 96Γ, 1). 9-11). ὙΒΘΙΠοΓ (Π6 βῖορο οὗ 7 δγιιβα- 
Ἰοπὶ Ὀθρδη Ὀοίοτα ΦομοΙΚἸ τ᾽ 8 ἀοδι ἢ ΟΥ δέου οδηποὺ 6 δϑοθσίδιπϑὰ ; δογίϑι ]Υ ποὺ Ἰοπρ' αἰἴίογ, [ῸΓ 

Τοβοϊδομιη (πο δὰ 4150 τεὶϊρτιϑα 1π ἃ Δ ΠΠ6Γ αἸΒρ]Θαϑηρ ἰο 6 ον} ΟὨΪΥ ἰπγθθ Ἰηοη  ἢ8. αἴοῦ 
Ὦ]8 δοσαβϑβίοῃ ἰὸ {ῃ6 ἐπ γοηθ, μά ἴο γἹοϑϊὰ ἕο ὑμ6 Ὀθβιθρίηρ ἴογοθϑ οἵ Νϑθυοδάηθζζασ, ΤῈ Ἰαί ἴον 
οαΥτί δα ̓ ΐπι, ἢὲ8 1 π}}}ν, {ἢ 9 ΓΙ Ποο8, {ἢ Βο] 6 γϑ, ἀηὰ {9 8:10 }8, 4}} ψῆο οοὐ]Ἱὰ τηλῖκα οὐ ὮΘΑΓ 

ΔΤΤΩ5, οδρίϊνοα ἰο Βιδυ]οη. (2 Κὶπρβ χχῖν. 14.3..). Τῇ Ϊΐβ νγὰβ (ῃ6 ἢγϑὲ ἀδρογίϑι!οη, ἀπ ἀϊὰ ποὺ 
αὐϊαΐϊη 118 οδ)οοὺ οἵ τοηάοτιηρ [88 Ῥθορίθ Ἱποδραῦ!θ οἵ τϑϑιβϑίδῃοθ, ΝΟ Ο ΔΉ ΘΖΖΑΥ 866 η}8 ποὺ ἰὸ 
δᾶνθ Ὀθθὴ δψαγο οὐ [8 ἀπιασίησ ἰοπδοὶίν οὗ (ἢ 8 7618} ΟΠ ΑΥΘούοσ, Οὐ ἢ6 οι ]ὰ ἢανε ἀοηα (ἢ 6ῃ 
ψἢδὺ ἢ6 88 οὐ] σρά ἰο ἀο αἰϊογιναγάϑ. Ηδ δ] ον ὑῃ6 Κἰηράοτῃ οἵ Φυάαῃ ἴο τεγηαΐη, Ὀὰὺ ἀἃρ- 
Ροϊηϊθὰ « Κίησ οἵ δἰ8 οσῃ ομοῖςθ, Μαιαπίδῃ, (ἢ 8 γουηρθοβύ βοὴ οἵ οβίαῃ. Ηβ, 1κ6 ΕἸ ἸαΚίτι, μδὰ 
ἰο οὔδηρθ ἢἰ8 ἢδη16, 8η ἃ ρϑυθαρ8 ΜΙ τϑίβγθησο ἰο ὑῃ 8 ῬΥΌΠΊ180 ρΊνθη ἴῃ ΧΧΙΪ, ὅ, ΡΣ ΠῚ) 
ἀβϑατηθα ὑπαύ οὗ ἸΠΡῪΤ. ΤῊ]8 βου παϑ [1.6 τηοο τ σΎ ΜΏΘη 6 γοϑδὰ ἐπ δοίι 8] Ἠἰβίογυ οἵ (18 
κίηρ. Ηδ ν8 ποῦ Ἰπαδϑᾶ ᾿ηϑοοθβδὶ 016 ἕο Ὀδίξου [θο] πσβ, ἀπ βθϑίηϑ ἴο ἧδνθ Ὀβθὴ ὈΥ͂ ΠῸ ΤΏ Θ8 8 
80 ὈΔΙΌΔΓΟΙΒ δηα ογαοὶ 48 ΘΠ οΙ Δ 1 πὶ, Ὀὰὺ ἢ6 νγ)88 ψΘαὶς, Δηα ἴγοπι ἀγοδα οἵ 18 ἔοο ρον τ] ποὸ- 
168 γοτπλ θὰ Ἔν γΥ Κιηὰ οὗ ὑγαπϑρτθββίοη οὗ {86 Ἰαῦ᾽β οἵ 7 ϑῃονδῇ δῃὰ 1} 8066 ἑοσαγα8 Η]8 ῥτο- 

 ΡῬθοί. ΤῊ ψ}0]6 ἰαπαξῖοα] παύϊοηδὶ ρασίυ οἵ {86 76 1718, ϑαρρογίβα ὈΥ͂ ἃ ὩΆΠΛΌΘΓ οὗὨ [4]86 ῥγορ]ιοίϑ, 
ἀπ᾿ ρα ἰο ᾿πήτιοα ᾿ῖπὶ ἰο Ὀγθαῖκ ἮΪ8. οαἱἢ οὗ 8] σίδῃοθ ἰο ὑμ8 Κὶηρ οὗ Βαῦγ]οη (79Γ. χχι]. 9), Δηα δὴ 
ἐπλρ 189 ἰο (818 ἔιοτλ τὶ μου 8180 188 ποῦ υδηϊηρ. [ἢ ΖΘ ΚἾΔ} 8 ΤΟ ἢ ὙΘΔΓ ΔΙ θ85881018 ΟΠ) 



δ 1. ΤῊΕ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΒΑΟΚΟΒΟΌΝΌ ΟΕ “ΕΒΕΜΙΑΗ Β ΡΒΕΟΡΗ͂ΕΤ ΤΑΒΟΒΒ. 8 

ἴοι ΤΎτο, ϑιάοῃ, Αταπλοη, λίοδν, δηὰ Εάοτα (6. χχνἹ.) ἕο σοηβα]ὺ ἰοραίμϑ Θοπμοογπὶηρ 8 
ὑπ|ϊ6α τχονο]ῦ ἀρσαὶηδὲ ὑῃ6 ΒδΌυ]οηΐδῃ γτα]ϊθ. ΤΏΘΩ πα 66α «ΘΓΘταϊδ ἢ ἈΡρΘαγΒ ὑὸ μᾶνθ βίδυβα {16 Γ6- 
νοὶ. Τἢθ δβϑίὴθ γθδγ Ζθϑαβ δ τηϑα6 ἃ ἸΟΌΓΏΘΥ ἰο ΒΑΌΥΙΟΩ ἰο ἀο δολᾶχθ ({6Ὁ. Ἰϊ. 59 5α4.), οἡ 
ὙΔΙΟΔ οσσαϑίοῃ ὈΥ̓͂ ἃ Βίσαῃρθ ὑσσῃ 9ογθ δ ρανο ἴο ὑῃθ ΚΙΠρ᾿Β ΤμδγΒΏ}} ἢ 8 ρστοδὺ Ῥγορ]θοΥ 
αφαϊγιϑί ΒΑΌΥ]οΙ, ὑμβαὺ ἢθ ταχὺ γοδα ἰὕ ἰο 18 τωδβϑύθυ οὐ ὑδθ Ὀδη 8 οἵ {6 ΕἸ ργαΐθβ, ἀηα {6 
βίῃ ἰ0 ἴῃ ἴ86 βίγθδια. Βαΐ βοδγοϑὶυ μδὰ ἐῃ8 76 0})718 τϑοϑί γᾶ ᾿μθ]]ζθηοο ὑμαὺ Ραγαῦ Ηυρμνα, 
σταηάβοη οὗ Νϑοῆο, ψο δϑοθη θα 86 ἑΐγοηθ Β. Ο. ὅ89, νγα8 ργδρδγιηὴς ο 8 6 ΜᾺΓ οἡ ΒαΌΥ]οη 
ὑμ8 {6 Υ ὑμουρὺ ὈΒΘμΊΒ6] ν 68 βίγοηρς ϑῃουρσα ἰο νϑηΐασθ οἢ ἃ σονοϊύ. Βαὺ ΝΟ οΠΔαἢ 6 ΖΖὰΣ νὰ 
ἠοΐ ἰο ὃ6 ὑγθθα τὶ. ΘΟΙΟΚΙΥ, Ὀδίοσο 89 ΕἸΥΡὐϊδη8 σου] οοτλθ ὑρ, 6 Δρρϑαγϑὰ τυ} Ὠ18Β ἉΓΙΩΥ͂ 
Ὀοίογθ Ψϑγαβα  θσα, ἰὼ (86 πἰπίῃ γ8γ οἱ Ζϑαδκίδῃ (Β. Ο. δ88). Ηδ νψὰβ ἱπάβοα οοῃροὶ]οὰ ὈΥ ἐῃ9 
Δρρτγοασὰ οἵ ὑμ6 ΕἸ ΥΡ Δ. ΔΥΠΑΥ͂ ὑο ΤΆ]86 ὅδ βίθαχθ, Ὀαὺ ἢΘ βιοορθᾶθα ἴῃ σϑρυ ]ϑίηρ 86 ΕἸΥρ Δ η8, 
δηι 76 Γ 88] 6 τ γ788 δὖ ὁὔθθ ᾿ηνοϑίθα δηα ΒΟΥ Υ ργθϑϑοά, Αἰΐοσ Ὀθίης ἀδναβίαίεα ὑγ [Δ ηλῖπ6 δηὰ 
Ῥοϑί]θηςθ, ἐμθ ΟἱΟΥ Μψ88 ἰδίζθῃ 1ῃ ὑῃθ 110} γϑαγ οὗ Ζϑάβθχδῃ. Τὴθ Κιὴρ δ6ὰ νι ἃ ραγὺ οὗ ἢ]8 
ΔΓΙΥ͂, Ὀι ττᾶ8 ον θὴ 1} [86 ρ]41 οὗ Τογίομο, Ὀσουρσαὺ Ὀαΐίοτγο Νοθυιομδάῃοζζασ αὖ ΕἸΌΪδἢ, ἰὴ 
[86 ἰἸαπά οὐ Ηδιλαίῃ, δηὰ αἰΐσ 18 σα] άγθῃ δηα [86 οαρύνθ ὈΥΠ665 οἵ 7 ἀδῃ Πδα Ὀθθὴ β]αϊη 1η 1.15 
ὈΓθβ6η66. Ὦ18 6Υ68 676 Ρραΐ οὐ. ΗΘ νὰβ ὑβθῃ Ἰδάθῃ Ὑ 10} οἢ 818, δη οαγγὶ θα ἰο Βα υ)οη, ΝΕ γ6 
86 τϑιυϑὶπμδα ἴῃ ῥσίβοῃ {11} 18 ἀθαΐῃ (67. 11}. 11; 2 Κίηρβ χχυ. 7). Ὑ οὐ 10 ἀρρθϑᾶγβ ἰμαὺ ἰονψαγάϑ 
{86 ὁηα 8 ᾿ργιβϑοηταθηῦ 188 1688 ΣΤΙΠΟΓΟΊΒ, δηα ἰπδὺ Ὧ6 γ788 ΒΟΠΟΓΔΌΪΥ Ἰμἰοστοὰ ([6γ. χχχὶν. 1-- 
5). Α τοοηἱἢ δἰΐοσ ὑμθ σαρύμαγο οὗ ὑ.6 οὐὖν, 1π (6 4ὐἢ τοί οὗ (86 Θὲ γοᾶγ οἵ Ζϑαθκίϑῆ, οδὴθ 
Νεορθυζαγαάδῃη, ἰμ6 οαρίαϊη οὗ ΝΘ ΘΟ, Δα Π 6 ΖΖατ' 8 συδγά, ὑο [ΘΓ Βα θη, δηα οαυβθα [Π6 ΟἸΌΥ πὰ ἔθ η- 
Ὀὶο ἴο Ὀ6 οογαρ]οίοϊν ἀοβίγογϑα, δηα [89 Ῥ60ρ]8 ΟἈΥΓΙΘα αὙ87. Α [6.7 οὗ ὑῃ6 ΘΟΙΏΙΩΟΉ ῬΘΟΡΪΘ ΟΠ]Υ͂ 
ΤΠ] ΔΙ Π6 ἃ 10 ὑδθ ΘΟ ΤΥ, Οὐον Βοὰ ΘΟ ἀ4] 14, ὑμ6 8οὸῃ οὗ ΑΒ Κατ, γ)Χαὰ8 δρροϊηὐθα ροόνθγηου. 
Οοποργηΐηρς Εἰπὶ 866 {86 δγίϊοϊθ Ὁ ΟΕΗΓΕΒ ἴῃ ΗΠ ΈΒΖΟΟΒ Ζεαί- ἔπο., ΤΥ. 8. 099. Τὸ 18 ὀσᾶγὸ 76. 
Το Δ, τ 0 88 ρθη 18 ορίϊοη, δηά ῥγοΐευσθα ἰο σϑιμδ!η ἴῃ {86 σου ἾΓΡ, Ὑγ88 σοτημ6 ἃ. (6- 
ἀΑ] Δ ἢ νγὰϑ ἸΟΎΤΘΥ͂ΘΥ ΒΟΟῺ δίξογχαγα τηυγάογοα ὈΥ̓͂ ἃ οογίδϊ η [βῆγηδοὶ, ἃ ἀδθϑδοοπαδηῦ οὗ {6 γου ] ἴ8- 
ΤΑΥ͂, δὖ (1.6 ἰηϑυ μαϊίοη οὗ Β48]18, ζἱπρ οὗ Ατωωοῃ. ΤῺῊΘ γοιηδι πἰηρ 5678 ἴβαγθὶ 6 νϑῆρϑϑηοθ 
οἵ (ῃ6 Οῃαϊ ἄφδῃϑβ, δῃὰ δ᾽ ἐμουρὰ Φογθιιὶδ ἢ Ῥσου θα ἐδ 6πλ δαί Υ πὰ δχδθπιρύϊο ἴγοτα ρα ΙΒ τηθηῦ 
1 Π6Ὺ βίαψοαᾶ ἴπ μ6 σου ΥΥ, ὑΠ6 Υ τοιηονϑα πὶ ὑπ6 Ὁ τ γ68 δηα ΟὨ)]άγθὴ δ ηα 7016 ΡΟΒΒΘΕβ ἢ 
ἰο Εργρῦ, 16 (86 Ρτορμθὺ ψ)188 οοτῃρε]]οὰ ἰο ον ἔμ. [Ι͂ἡ Εἰργρὲ {ΠΟΘ ἀρρθὰγ ἰο δᾶνθ 
βϑί δὰ τὰ αἰ ογθηὺ ρἴδοθβ (χ]ϊν. 1) δηὰ ἴο αν οοηὐϊηθα ὑπ ΤΟΤΒὮΡ οὗ ἰῆ6 ἀυθθη οὗ δδάνθῃ 
(186 Μοδθι ἢ σοάά688, Αβίαγίθ, 866 οἡ νἱὶ. 18). Αὐ ἃ ζοϑίϊταὶ οὗἨ ἰῃ18 ἀβιΥ, Ὁ ΜὮῚΟ 411 (ἢ9 

ἦε ν8 ἴῃ Εἰργρὺ δβϑοιη θα ἴῃ. Ῥαΐῃγοβ (ρροῦ ΕρΥρὺ) 7ϑγθι δὴ ἴου {Π6 Ἰαϑὲ ὑϊπλ6 γαϊβϑοὰ ἢ18. ὑγὸ- 
Ῥδδίϊο νοοϑ ἴῃ ΑΓΒ ΠΩ ΔΠα γοΌυϊζθ. ΕὙοῖα δὴ 1ηὐϊπιδίϊοη οὗὨ ὑπ 6 ἀρργοδοϊιἴηρ ἄθαι ἢ οἵ Ῥῃαγδοῇ 
Ἡορῆγα, νυ ΒΙοἢ ἢΘ ρανθ ἰο ἢ18 οουηὐχυ Ώθῃ, 88 ἃ ῬΓΟΡἨ ΘΟ βρη, ΔΠα ΜΟΙ. 1 οΔΠ ΟὨΪΥ ΓοραΓα 89 
Βδουῦ Υ ρσθοθάϊηρ ὑδθ ἀθαίῃ οὗ ὑπὺ ΤἸΩΟΏΔΙΟΝ, τ79 ΤΩΔΥ͂ ἸΠΐῈΣ ὑμαὺ 0 σοηἐηδα }}15 Ρτοριούϊο 1ὰ- 
θογα 1}}} ὑοναγάβ [86 γϑᾶγ Β. Ὁ. 570. 

ΠῚ ΠΟΥ 76 ΒΌΓΨΘΥ δ ἃ ρἴδποθ ὑμ8 809 ομαγδοογ οὗἩ {86 βίου σαὶ ροβϑι(οὴ 1ἢ ἩΒΙΘὮ Ψ ΘΓ 8 ἢ 
88 Ρ]Δο64,, ΜΘὸ 8566 ἴῃ δἰπιὶ ἰῃ ΠοΓΑ]ά οὗ {π6 γϑί ῬΥΘΟΌΓΒΟΓΣΥ οαἰδδίγορθ οὗ ὑΠ6 οχίθγπα) ἐβθοῦγδου. 
ΑΥὐ [86 βαᾶγὴ8 ὕϊπ16 8 ῃΔὰ 4]30 ἃ τηϊβϑίοη ἕο ΒδΌΥ]οΣ, ὅδ 6 ροΟῦγο Ἡ Π]Οἢ ͵Ὃ8 δρροϊηἰθά, οἴνου ΕγΡὺ 
8η4ἃ Αβϑϑυσίβ, ἕο ϑηρῃ ὑὴ6 ὑμθοογδοῦ, δηὰ {μ8 ἰπ ἃ οογίδ! ἢ Β6η86 ἰο Ὧ6 {η6 γβὺ ἀηίνασβαὶ πο- 
ὩΔΙΟΙΥ. Ηθ νὑ͵ὰβ βγϑὺ ἴο ρύδραῦθ ἰῃθ ὙΔΥ ἴῸΓ ὑμι6 ἄϊν] 6 τηϊβϑίοη οὗ {118 ρόοῦγοῦ 88 {86 Ἰηϑίγαπηοηῦ 
οἵ Κα ἀρτηθαῦ οἡ ὑμ6 {ΠΠΘΟΟΥΘΟΥ͂, δηα ὑμ6ὴ ἴο ΔΩ ΠΟΌΏΟΘ 108 ρροϊηὐδθά ᾿ἀρπχοηΐ, αἴον ἃ ὈτγΙοῖ γοϑρὶ ἐθ 
οἵ ΒΕΥΘ Υ͂ γ6Ά 78, δη ἃ [86 Γοἀοτηρίίοη οὗὁ ὑμ6 ὑμδοοσαου. ΤῊ]18 Β6 οου]ὰ ἀο ΟὨ]Υ ἴῃ ὑμθ ἴοστη οἵ 
{βμαὺ ρεγβρϑοίίνθ (ογθ- ϑῃουίθησης, Ἡ ΒΙΟΝ 18. ῬΘΟΌ ΑΓ ἐο ῥσορϑίϊς ρου Γοβ οὗ 86 ζαΐιιγ, δη ἃ ψ Β]0 ἢ 
888 ἴο Ὀ6 τοοιβοθα ὈΥ͂ (86 ἔ]Β]μχθαύ. ΤᾺ ῸΒ γ79 ΤΑΥ͂ ΒΑΥ ὑμαὺ Ψ96γθη αὶ βίδη 8. δὖ ὑμαὺ δροοὶ ἴῃ 
ὈΏΊνΝΘΙΓΒΑΙ ΕἸδύοσυ, δὖ Ἡ 1ΟΩ ὑμ6 Αγθὺ ῬΓΘΟΌΓΒΟΙΥ υσρταθηὺ 18 ἸηΒ]οίδα ὈΥ πο οΥ] ]Υ ΡΟΟΣ οα ἐδ 
Ἰπηράοτῃ οἵ αοα, ἀπά ΒΕΓ μ6 88 ἰο Δῃηποῦῃοθ ἰο Ὀοΐὰ ἡπάρτηθηῦ δηὰ σοἀδοιηρίίοη; ἰο {88 Κίπρ- 
ἄἀοπὶ οἵ Οοἀ ἢγϑὺ Ἰααρτηθηὺ δηὰ αἰΐουναγαάβ γθἀθχηρίϊοι, ἕο ὑμ9 που] ἤγϑί, νἱοίοσυ δῃὰ ρίοσυ, Ὀαὺ 
αἰϊογ αγάβ ἡυαἀστηθηὺ (0188. Ϊ. 11.). 

ξ.2. ΤῊΒ ῬΕΒΒΟΝ ΑΝῸ ΜΙΝΊΒΥΤΒΥ ΟΕ ΕΕΕΜΙΑΗ. 

ΤῊΘ πδ1η0 ΡΟΣ (αὈ τονιαἰθά δηὰ ἰδίου ἴυυτ ΓΟ ΧΧΥΪ], 1; χχυὶ!. δ, 10, 11, 1δ; χχὶχ. 1; 
θ8α. ἰχ. 2) 18 ποῦ, πὶ} δ θγοτλΘ 8Π4 ΤηΔΗΥ͂ Βῖπ06 (οσταρ. ΝΕΟΜΑΝΝ, ἐγ. υ. Απαί. 1., 5. 8), ἴο ὉΘ 
ϑεγιγϑα ἤτοπλ Ἶ11) Ὁ) α γαά. ὉΤ'ΞΞΌΥἽ π 0} [86 τπιοδαίηρ οἵ εἰαίϊο, οἰαίωδ, ])οηιϊηΐ, Ῥαΐ (δοοοχά- 

) 
! 



4 ΤΗΕῈ ῬΡΒΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἵῃρ ἰο ΠΙΔΗΥ͂ ΔΏΔΙΟρΊ68 1.23}, ΠῚ 15., ΓΤ), οίδ.) ἴγοτα ΤῊ Ἢ, δῃὰ [Ὧ6 ΟἸΪΥ ΡοββῚ 0]6 σθϑηΐηρ 18 

ὕονα )αοἱί, ργο)ιοϊξ, ἀε)ιοὶδ οΥ ο)ϊοῖέ (880 ἩΈΝΟΒΤΕΝΒΕΕΟ, Ολγιδίοίοσψ,  αϊηδ. Τγαρδί. 11. Ρ. 862). 
10 19 ῥγο 8016, 88 ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ ΒΆΡΡΟΒΟΘΒ, ὑμαὺ [8:6 Ὥϑῖηθ 18 ὈΔ86α οἡ 86 Ῥαβϑβαρθ Εἰχοά, χνυ. 1 

(93 ΠΛ Ἰ25 ὈΪῸ ΠῚ ΠΥ ΘΝ). 

ΑΒ ὑο 18 οὔ ρίη, 7 οΥθι 8} 18 68116α (1. 1) “8 δοη οὗἨ ΗΔ, οὗ {86 ῥυθϑίϑ τῆο τ γο δ Αμδ- 
ἐμοί, ἴὴ {86 ἰαπὰ οὗἨ Βεη͵διλη." ΕἾοΙὰ (818 10 18 Β66 ἢ ὑμαὺ ἢ6 γγ88 οὗ [86 βαοογάοίαὶ σζᾶοθ [{ 18 
ΡΟΒ51016, Ὀὰΐὺ οαμποὺ 6 ῥγονϑά, ὑμαὺ 818 ἔδυ νγαϑ {819 βαῖαθ σι ὑμαὺ Εἰ σ-Ὀσοϑὺ ΗΠ Κιδἢ, το, 
ἴῃ ὑμθ 1δίῃῃ: γϑᾶγ οὗὐἨ 7οβίδι, ἰοῃιμαὰ ὑῃ6 Ὀοοὶς οὗἨ {μ6 8 ἴῃ {86 ἰθαρὶθ (2 Κὶηρϑ χχὶϊ. 8 84.), ἃ8 
τηδϊηἰαϊ θα ὈΥ̓ ΟἸΕΜ. ΑΙΕΧ., ΦΕΈΒΟΜΕ, ΤΗΕΒΟΡΟΒΕΥ, ΚΙΜΟΗΙ, ΑΒΑΈΒΑΝΕΙ, ΕἸΘΗΗΟΒΝ, ΟΝ 
ΒΟΗΨΕΝ, δὰ ὈΜΒΒΕΙΤ. Οορ. ΝΕΌΜΑΝΝ, Οὐοηιπιεηίαγ. 8. 16 8.αᾳ. [ΗΠ ΈΝΘΕΕΒΟΝ : “ΤὨΘ ορἱὶ- 
πίοι ἰδαὺ ἰδ αίμον, ΗΠ Κῖδ, 88 ὑμ6 Ὠἰσἢ ῥτιοδὺ οὗ δῦ Ὡδηθ ψγὰοὸ ἀϊβοονοσθὰ ἰῃθ Ὀοοϊ οὗ {μ9 
αν, οδῺ ΟὨ]Υ͂ μανθ οὐἱρίπαίθα ἴῃ ὑμ6, Ἰἀθα ἐγ οὗἨ Ὡδηιθ; ἴου 1 ὑμδὶ οχαϊ θὰ οὔ οἶα] Βαὰ Ὀθθὴ ἢ18 

δῖ μογ, 6 σου] ποΐ μανο 1[31164 ἐο Ὀ6 ἀοδὶσηαίθα ΟΥ̓ {86 Δρρο]]αίἱνθ χα μ, 1Π31, ἰλο λὶρλ ργίοϑί, 

ΟΥ δἱ ᾿οαϑὲ 1135, {δε »γἱοδί, ὈΥ͂ ὙΔΥ οὗἨ ΘΙαΐΠθηοΘ; ΜΈΘΓΘΘΒ, 86 18 ΤΊΘΥΘΙΥ ΒΡΟΪΘῺ οἵ 45 Ὀθοηρίηρ 

ἰο [86 ργιϑϑίβ ὙΠῸ γοϑιἀϑὰ δὖ Απδίμοί.᾽"-- -ῖ, Β. Α.] 
Απδίβοιι, ἐπ Ὀἱγι ἢ - ο͵δοθ οὗ οὐ ῥτοροϑῦ, 18 τηϑηὐοηθα ΨοβὮ. χχὶ. 28; 1 ΚἸηρβ 1. 26; 188, χ. 

80; 1 ΟἌγοη. νἱὶ. 60; Νρ ἢ. 11. 82. [πῃ ἐδθ Ταϊηχυα ἰδ ρ͵]δοθ 18 οδ]]ϑα ΓῺ» ἴῃ ΜΠΙΟΝ 18 ΤΩΔΥῪ Ρ61- 

οοἶνα [ῃ9 ἰγδηβϑιἐϊοῃ ἐο (89 ρῥγϑϑϑηῦ Απᾶία, Ὑ Β] οι, δοοογάϊηρ ἰο ΒΟΒΙΝΒΟΝ (.Βιδί. 1268. 11. 109, 
οοπιρ. Ζεϊ(δοδν. ὕ. ἀ. Κὶ. ἀ. Μογροηὶ. 11. δ. 8δ4 ἔ,; ΤΟΒΙΕΒ, ΤΌροσ. 11. 5. 895; Βτττεκ [Ῥαϊφβίϊτε, 
ΟΑσΕ 5 7γαγϑῖ, 1. 217; ΤΑΝΊΙΕΥ, ϑίπαὶ απα αϊ., Ρ. 212. ἸΒΟΜΒΟΝ, 7λὲ ΠΣαπὰ απὰ ἰδὲ 

ΜΒοοῖ, 11. 548.----ϑ, Ἑ, 4.7), 18 ϑιὑυαἰοα δοουὺ ἐδ γθθ τη}]68 ὑο ἐπ 8 που ]-ϑαϑὺ οὗἠἨ Ψογυβαίθη. ΤὨὶβ 
ἀρτθ68 ῥγϑύυ δοουγαύθ Υ 1 ὑμ6 βἰαίθηθηύ οὗ Εβεβιῦθ (Οποπηιαβί, 8. υ.) δῃὰ οἵ ΦΈΒΟΜΕ (οῃ Ἰ. 
1; χὶ. 21; χχχὶϊ. 7), δοοοσάϊης ἰο σοῦ Απδύμοῦ 18 ἔτ Βοιωϑδῃ τηΐ]68, δηὰ οὗἨ ΤΟΒΕΡΗῦΒ 

᾿ (4 πεφιίίο8, Χ. Ἴ, 8), δοοογάϊηρ ἰο σοὰ 10 γὰ8 ὑνθαῦ Βοτηδα βίδαϊα αἰθίδηῦ ἴσο 7ογὰ- 
88 1611. 

Αοοογάϊηρ ἰο 1. 6, ΦΘγοπιδα νγᾺ5 0816 ἴο ὑ88 Ῥγορδίϊο οβῆοθ ψ} 1116 8|}}} γοῦπς, διὰ δοοογάϊηρ 
ἰοἱ. 2; χχνυ. 8, ἴῃ πο ὑμιγιθθηἑῃ γοδὺ οὗ Τοβι δῇ, ἐμογοίοσο Β. Ο, 627. ΤῊ δ τϑ8 {86 ἔπηθ ἰὴ τὶ οὗ 

7οϑ᾽ Δ} δα οομητθῃοθα ἢ18 Τ οὐὶς οὗ γοϊοστηδίϊοη (2 Οἴτοι. χχχὶν. 3), δηα αἶδο ἐππαὺ ᾿ἴῃ Ὑ ]ΟὮ ἐμ6 

ΟΥ̓ΘΓΓΒΓΟῪ οὗ ϑυγῖα ὈΥ 086 τιπϊρα ἴογοθϑ οὗ 6 Μϑάθα δῃα ΒδΌΨ ΟΠ Δ Π8 88 Ἰα ροηίηρ. 76 γθ 8} 
{18 ἀρρϑαγϑά δὲ ἃ τωοταϑηῦ ΜΉ 6Θη {6 ΟὨ]δῇ Ἰπίθγπ] δη ἃ θχύθγηδὶ ΘΠ Θ 168 οὗ ἔἢ)6 ἐῃβοογαου, ἰ4ο- 
ἸαΐγΥ δηὰ Αβϑϑυσίῖα, δὰ Ὀ6θῃ ΒΘῃ810}Υ ομθοκθά, ΑΡρδυύθῃυ!  Θχοθ]θηῦ δυβρίσθϑ ΤῸΓ [89 Βιλοο688 οὗ 

[18 ἸἸηἸϑίυυ 1 Βαΐ 1ὑ 18 ποίθννοσί νυ ἰδαὺ ἴῃ ἢ18 Ὀοοὶς τὸ ἀο ποὺ Βηὰ ἐδ ἴγαοθ οὗ δὴ 81] 1810 ῃ ἴο 

[8686 ὑτο οἰγουμηϑίδῃοοβ. ΕἾΟΙΣ Χὶ. 2] 10 18 ργοῦδὈ]6 ὑμαὺ  ογθηλ δῇ Ῥγορθϑἰ θα ἴου ἃ ψῈ1]6 ἴῃ Ὠΐ8 
πϑίϊνο ρἰδοθ, Ὀὰὺ αἴϊζογνγαγαβ τ πα Ἀἴπὶ ἢχϑα ἴῃ 9θγαβδίθηι, Πμθγθ, ἴῃ 88 ἰδ) ρῖ6 (6. σ., νἱϊ, 2 ; 
ΧΧΥΪ. 1 84.), ἰὼ {86 ραίο8 οἵ ἐμ ΟΥ̓ (χυ]!. 19), 1π Ῥσίβοη (χχχὶϊ. 2), ἴῃ ἐῃ8 Κἰῃρ᾿Β ἤοῦβδ (χχὶ! 1 ; 
ΧΧΧΥΪ,. 17), δπὰ ἴῃ οὔμου ρἴδοθϑ {(χνἹ]}. 1; χὶχ. 1), ὉΥ ποτά, ὈΥ τυ ης (Χχὶχ. 1; χχχνί. 2), δηά 
ὈΥ͂ βίρῃϑ (χν}}. 1; χὶχ. 1; χχνἹ. 2), 9 ῥγοοϊδὶ ὴϑ ὑῃ86 ποσὰ οἵὗἨ ἐῃ8 1ιοσά, Τῇ ἢγβ ὑπβηΐγ-ῖπο 

γΘΑΙΒ οὗἨ 18 ΤαϊἰβίγΥ ον ΟΥ̓ τι Βοὰὺ ΔΩΥ ΒΡ60181] ῬΘΥΒΟΠΔ] ΟΧρΟσ πο θβ, δηα [8 αυϊη θββθῆοθ 
ΟΠΙΥ οὗὨ ἢ]8 118 αὖ ὑμαὺ ἐ{ἰτη 18 Ῥγθβογυϑα ἴῃ {}16 θαυ] 6 Ὁ ΡΓΟΡ ΘΕ βθοίϊουβ. Τὴθ γϑὰν 605--4 ἢοντ- 
ΟΥΟΙ ΓΟΤΙΩΒ ἃ ἑυγπίηρς ροϊηῦ ἰὴ {16 ργορ μοῦ Β οαῦθοσ. ΤὮ}8 88 {86 γϑαῦ οὗ 8 Ὀαΐι]θ οἵ Οδγοἢθ- 
ταΪϑ ἢ δηὰ {π6 Βυυοοββίοῃ οὗ ΝΌΘΟΙ ΔάΠ6ΖΖΔΓ ἰο 86 ἐμγοηθ, ἔσο [Δοἷβ τ ΒΙΟἢ ἰηψοῖνθ ἃ ΠΘῊῪ ΘΡΟΟΝ 
ἴῃ ἰϑίοτγ, ὑδο ἰουαπάϊῃρ οἵ ὑμ6 Βαδυ)]οπὶδη ἀλλ ῖνθγϑαὶ ΣΟ ΔΥΟΠΥ, δηα 108 ΒᾺ )] αραύίοη οἵ 1η6 76 188 
{πθοστϑοῦ. Φδογθια δ δὰ ἰοηρ Ὀδίογα, θν θη 'π ἢ ΘΟ Θποθσηθηῦ οὗ ἢ18 ἸϑΌοτα (). 18), ρσορἢθ- 
8164 601} ἰο ὑ8ι6 ὑΠΟΟΓΒΟΥ͂ ἴτγοτὰ ἃ Ῥ60}]}6 οοταϊηρ ἴτοι 86 ποῦ, θα ἢδ Ὠδα ποὺ βαι: 4 ἐμαὺ ὑῃι689 
ΡΘΟΡΙΟ τ γθ ἰδ Ομαϊάθδηβ. [ἐ μᾶ8 θθθὴ ταῦθ ἀοθαίοα νι ῃδὺ πδίϊοη  γθ Δ} ἀπαογϑίοοα ὈΥ͂ 
{1656 Θῃθιηῖθθ ἰο Ὀ6 Ἔχρθοοίοα ἴγοτὰ ὑ})8 ποτγίῃ, δηὰ ἴῃ γϑοθηῦ ὑϊπ1Ί68 ἢ νἹ Ὁ 88 Ὀθθη δ] πηοϑὺ ᾿ηὶ- 
ψ6Γβα] ὑμαὺ {Π6Ὺ ογο ὑπ βου ]δη5. (869 Οὔηιπι. οα 1. 14), θαΐ 10 ἰ8 Ρ]δ1η ὑμαῦ ὑῃ6 ῥγορμοὺ ἀϊά 
ποὺ δἰτη86}} Κπον ἐδθ ἤδπιθ οἵ ἐδ 6 Θῃθπλ 68 Δηπουπορα ὈΥ̓͂ ἴα. [16 ΚΗΘΤ, ΜΕΥ βῃουϊά ἢ ποΐ 
αν ἡϑιηθά ὑμοπὶ 7 Ηθ πϑη1958 ἐμϑίῃ γϑὶ ἴῃ ὑμαΐ τχοϑὺ Ἰπιρογίϑπῦ ργορμϑίϊο ἀἰβοοῦτβο (οἷ. χχν.), 
ὙΓΠΙΘὮ ΤΗΔΥ͂ ῬΓΟΡΘΙΪΥ ὉΘ τοραγάθα 848 οαπίγαὶ ἰο, δηα ργθβϑανηρ ἴῃ Οα ]1η6, ὑπ 8 Μ]ΏΟ]6 οὗ ΗΪΒ ρσορῆθ- 
οἶε8. ΤῈ6 δια ν ἱπιροτίαηῦ ονθηΐβ οἵ ὑπαὺ γϑὰῦ δα Πη8η}0680]ν ρίνθῃ ὑμ6 Θχύθγηδὶ δἰβίογ δὶ 
οοοδδίοῃ ἰο ὑδ18 οχίδμβίοπ οὗ (86 ρτορμοίβ νἱϑίοαῃ. ΑἸψπουρὰ ΝΟΟΘμδάμοζζασ ἀἰά ποῦ ἱηναᾶθ 



82. ΤΗῊΕ ῬΕΡΕΒΟΝ ΑΝῸ ΜΙΝΊΙΒΤΕΥ ΟΕ σΕΒΕΜΙΛΗ. ὅ 

7αάδα {1}} ΤΟῸΓ γ8878 ἰδίδν, γοὺ ὑὴθ ἰδοΐϑ οὗ Ὦ18 νἹούουυ ονϑῦ ὑβ9 ΕμΥρὐΐδηϑ δηὰ ἢ18 δοοθβϑϑίοη ἰο 
86 (Βγοηθ [γηἰ8864 ἴο {π6 ρτορδοῦ βυ βιοϊθηῦ βαρρογῦ ἴου ἃ ργορβύϊο ργοργαγηταθ, Ὑ81ΟὮ Ἀ6 ῥτο- 
Ῥοββά ἴῸΓ ὑμ6 ποχῦ Β6ΥΘΏΥ ὙΘΆΓΒ, ἃπὰ ΜΒ] ΟὮ στὰ ὑμ 8: “ δίμοθ γθ, Ἰπ δὈϊ δ οὗἨ ογυβαίθ δηὰ 
ψυΐεα, ἐο Μ᾿ ΟΠ 1 μανα Ργοο]αϊ πιϑὰ ὑῃ6 πογὰ οἵ ἴΠ6 Πωοχὰ [ῸΓ ὑννθηΐν - ἔΠγ06 γ88 78 ἔγοπι ἐμ 6 ἐμ! γύθ θαι} 
γοᾶγ οὗ 7οβίδῃ, ου]ὰ ποὺ Βθδυ, γ8 88}4}} Ὀ6 ρίνϑῃ ἰηίο ὑπ δηἀβ οἵ Νοὺθαοδδάμοζζαγ, Κἰηρ οἵ 
ΒΑῦγ]οΏ, ἃπά ποὺ γα οὐἱύ, Ὀὰὺ Εσγρύ, ὕζ, ὑ86 ῬΒΠΠ]801π68, (ἢ9 Ῥμοϑηϊοιδηβ, Εάοπι, Μοδὺ, ἀπα- 
τοη, μα ΑΥδθϊδη8, Εἰδηγύοϑ δὰ δίοθάοβ (χχνυ. 19-25).. Βοδιϑίδμοθ ἕο [ἢ1:8 ἰηδίγυσαθηΐ οὗ αοά 
Ὑ}}} ποῦ ἀν}, Ὀαΐ 1684 ὑο ψυϑδύθυ τ ΒΟΣῪ (χ συλ. 8). Ηθποθ 089 ΟὨΪΥ ΤΟΠΊΘΑΥῪ [ῸΣ ΘΏγ6 ΟΥ̓ΘΥΓΡΏΓΟΥΣ 
Ψ1} Ὀ6 νοϊΪ ὨΑΥΥ Βα ταἸβϑίοη, Ἰῃοδο 80 γἹ6]ἃ Μ1}} δἰ ἰθαϑὺ Ὀ6 δἰονσϑά ἴο ἱπμδθιῦ (86 ἰαμὰ δηὰ 
σα] ναία 18 (χα. 11). ΕῸΥ ΒΟΥΘΏΤΥ Ὑ68Γ8 811 {8.680 Πδύ]οη8 0}}}} Βεῦγο ὑπ Κις οἵ Βαῦγίοη, αὐ 
δὖ (μ6 οχρίγαίίοη οἵ {8 ρουοὰ {89 Κίς δηα ὑῃθ Ἰαπὰ οὗ ὑμ9 ΟΠ] ἄθϑῃβ .7}}} ὑμιθιηββὶνϑθ Ὀ6 ν]δι (δὰ 
(χχν. 11 βᾳ. ιν χχν!. 7; χχὶχ. 1]), δῃὰ [8γ86] ν0}}} Ὀ6 ἔγϑϑα ἔγοτῃ ὑ86}Ὁ ἀοιῃϊπὶοῃ." 

ΤῊΪΒ 15 ὑμ8 χτγοαῦ ργορδδί!ο ρσοργϑίωπλθ ἩὮ1ΟΒ  γθτἰδἢ ργοροβοα ἴῃ {π9 Το γϑ δῦ οὗ Το μοῖδ- 
ἔπ ἴον ἐμ πδχέ ΒΟν ΠΟΥ ὙΘΑΥΒ; [ῸΓ ἰὖ 18 ον αϑαῦ ὑμαῦ ᾽θ γϑοϊζοηβ ὑ6 βϑυθηΐν ΥΘΔΓΒ ἴσο 18 
Θροοῦ, ΤΒουρ Β6 ἄοθβ οὺ Θχρυθθϑὶυ ΒΑΥ 80, 10 18 Ρ]ΔΙῺ ἴγοπλ 818 οἰΓοαγηϑύδποθ ὑμαὺ ἴγοσα ἰἢ}18 
τηοπηθηὗ ἢ6 ΓΟΡΆΤΒ ὑπ0 ΒΌΡΓΘΙΔΟΥ οὗ ΝΟΌΟΘΔαΠ6ΖΖΑΓ, τ δῇ ΓΟΠΊΔΥΚ 8 0]6 αἰδοίῃ 688, 88 8 ζαϊέ 
αοοοπιρῖ. ΤΒουμδ 1ὑ ψὰ8 ηοῦ 8ὸ ουὐγαγά Υ, 1ὑ τῦ88 80 δοοογάϊης ἕο [89 ἸΏ Π6Γ ΓΘΔ] ΟΥ̓ ΠΟΥΤΩ ΟὨΪΥ͂ 
ἰο ἐμ8 ῥρτορμεὶ. ΤῸ δίπι ἐμ υἱοίοσυ, αὖ Οδγομθγ δὰ βοοπιθᾶ {86 ρυϊῃοῖρ]θ, ψ ΒΙοὮ, 88 ἐμ6 τπηδῃϊ- 
[εβίδίϊοη οὗ α ἀϊνίηθ ρΌΓΡΟΒο, ἸῃΓ8}10}} ᾿ηνοϊνϑα 411 (ἢ6 βιυ θϑοαᾳιθηὺ βσοθββαβ οἱ ὑδαὺ ὈΧΊΠΟΘ. 
Ηδησο 1 88 βου ]θὰ ἴῃ δἷ8 ταϊηὰ ὑμαὺ ἴτοτα {86 πιουηθηύ οὗ νἹούοσΥ αὖ Οδγοβϑι δα, ΝΘΌΘΟ Δ ἀη62- 
28, {Π ποὶ ἀε [αοίο, γοῦ ἀε )εγδ, διὰ τρούθουοῦ ἀ6 μεγό ατυΐγιο, γ᾽88 Ἰοτὰ δῃα ΧΌ]ΟΣ οἱ 84}} (86 πδί!οηδ. 

Ἱπθηξοηθα ἴῃ χχν. 11 8148αΔ. (866 ἔθ (Ὀπιγι. οἡ χχυ. 1--11). 
Ιη [6 8816 Υδ6δγ 7 δα ϊδῇ σϑοθιγϑα ὑΠ6 οουμμηδηα οὗ ἰμ6 1ωογχὰ ἰο τὺ ὺθ οαὐ 818 ΡΓΟΡὮ ΘοΙ68, τ Ὁ16]] 

8 οὐ άθηοο ὑμαῦ 818 Ῥσορμοῦο ἸΔΌΟΥΒ ογΘ δοὰῦ ἰὸ οἷοϑθ. Τὴ ὑνθηίν- ΑΓ ΟΒΔΡΙΟΓ δηὰ {110 
οδαρίογβ ρογίδιπίηρ ἰο 10 ἀγθ 86 Κογῃ 6] δῃα οϑηΐγθ οὗ 818 ρυόρῇθοὶθβ. Ἡδνιηρ τϑδοιϑα {818 ροϊπί, 
(Π6Υ ΜΟΙ σὶρὸ 8πα γα υ ὑο Ὀ6 οοτατα {θα ὑο σι, δὰ αὖ (6 βδῃ1θ9 ὑϊπ|6 ἃ 8.8] 8588} γ788 
ἰο δ6 τηδᾶβ οὐ [86 μαγὰ θαγίβ οἵ ὑΐθ ρβϑορὶθ ΟΥ̓ ἔθ ρονψογίαϊ ᾿ἱπλργθβϑϑίοη οὗ 8}} ἐμ ἀἰϑοοῦγβοϑ 
ΘΟ] δα Σπΐο ἃ βιηρὶ9 Ψ8οΪ]6 (χχχνὶ. 8, 7). ΤῊ]8 οὐ͵θοῦ ψ88 αἰΐδίηϑα ψ|{} τοβρϑοῦ δὶ 6 Ὁ ἰο {86 
Ῥθορίθ ποὺ ἱμοὶν ἰθαάθσβ. Αὐὖὐ [18 ἔτηθ 1Ἰηἀθοα «“ϑγθιδὴ δα ΤΩΔΗΥ͂ ΡΔ ΓΟῺΒ διμοηρ ὑἢ 6 ὈΓΙΏΟΕΒ, 
δηὰ {86 ταδ)] ΟΥ̓ δοιὰ ὑο ἢανθ Ὀδθὴ Μ06}} αἀἰϑροβθὰ ἰονγασαὰ ἃ, ΕΌΥ ψΏ6Ώ, δίθοσ μϑασίης [89 
τοὺ ἀϊβοοῦγδο (οἷ, ΥἹ].--Χ.), Ῥυδβίβ, ργορϑὺθ δῃηὰ ρθορὶθ ἐμβγϑαίθηϑα 9ογθγαῖδὰ ψ ἢ ἀθαία, (89 
Ῥηησοβ Ὀγουρὺ {μ6 ρϑομίθ οὐϑὺ ἰο {86} 8:49, δῃὰ ἰοοὶς ἔῃ 8 ῥσορβοὺ Ἰηὐο ἐδ 6 1} ῥγοίθοίοη ἔγοπι ἐμ 9 
ῬΓοβίβ δηα ργορμοίϑ (χχνυϊ. 8, 16). Απὰ σψβθη ὑδθ οχιϑύθηςο οὗ 79 γθπλ 8 8 ΥΙΠΙΏρ ͵)ὰϑ οοΙαπλ- 
πϊοαίθαὰ ἐο 76 δοίακίτα, ΒΟ, δοοογάϊηρ ἴο χχν!. 22, δα, Ὀδίογο ὑμιἰ8, οδυυϑοὰ ὑδθ ρσορμοὺ τ) δὰ ἰο 

Ὅ6 Ὀτουσμῦ ἔτοπι Εργρὺ δηὰ Ὄχϑουίθα, 8 ὑγηο68 ᾿ἱπβὑυγαούθα γι] δηα ΒδγοὮ ὕο 146 {]16ῃλ- 
δοῖνοϑ, τὶ οαὺ ἀουδί, οη {86 οογτοοῦ ργοβυταρύϊοῃ ὑμαὺ ἔπ 9 Κίηρ νου]ὰ οϑβο ὑμθτα ἕο Ὀ6 Δρρῦθ- 
μβοηαθά. Αἴδδὺ σϑδάϊηρ ὑμ6 Ὀοοΐς, ἐ86 Κιηρ αἰὰ ᾿Ἰπἀθθα ρῖνθ ὑῃ6 ΟΥΓΑΘΓ ἴοσυ ὑΠ6}Ὁ Δρργϑῃθηβίοῃ, “ δα 
ἴδ Πογὰ διά {οτὰ " (χχχνὶ. 26). Το τυ ϊηρσ δηὰ σϑϑαϊηρ οὗ {π6 οοἸ]δούθα αἰβοοῦγβοβ ραββοᾶ 
οΥὐοῦ ψιύουΐ 06 ἀρδιγοὰ οἴδοῦ, ὑπουῦσὰ ὑμ6 ἀοδίταοίίου οὗὁ ἐμ6 Ὀοοὶς ῥγοαᾳοθα 8 8] 15 ιὺ ἴβϑιης οὗ 
τεβρθοί[] αὐ ἴῃ βοὴ οὗ {δ ργίποοβ. ΤῺ οδίδβίγορμε ἰοοῖζς γ]δοθ1 «ϑβοίαϊἰι μα δηα ϑμοὶδ- 
δη σᾶτηδ ἰο [89 ΓΙ ΒΟΥ Ὁ] ϑηὰ ρῥγοαϊοίθα. «6γϑηλ 8 Β ρογιοα οὗ βυβδογιηρς Ὀδρδη ἴῃ ἐδ Γαϊρσῃ οὗ 
186 [660]6 Ζοάοϊκιδῃ. ΤῊ ῥυϊηοθϑ 80 Πδά ἰδίζθῃ δ1πὶ Πα ὑπ ὶΓ ῥγοὐύθούϊοη ἔγοτα (89 ῥτιθϑίϑ δηά 
Ῥτορϑίβ, ΠΟῪ ἈρΡρϑδσ ἴο Ὀθ 18 Ὀϊἐὑθγαϑὲ ϑῃθηΐθθ. ΤΆΘΥ βθθγὰ ἰο 'δγϑ τοραγαϑα ἢ]8 οοηβίδηϊ 6Χ- 
Βοτίαιζοῃ ὕο δα τη ἰο {Π|6 ΟΠ Δ] ἀ68η8 88 ἴῃ ὑδ6 Ὠϊρμοϑὺ ἀύρτοο ἀδηροΓοῦΒ δῃα ἰγθαβοηδ 0] (ΧΧΧΥ]. 
4)η. ὌνΝΟΚΕΕΒ (ΘΟ βολ. ἀ. Αἰογίλ. 1. 5. 821) 16 ἀϊδροβϑοα ἰο ὑμ]ηκ {Ππῶὺ ΠΟΥ Τ γα σρς. Βαΐ ἢθ 
ἰογχϑὶβ ὑμαὺ ἐμ 9078 ροσβεναγϑὰ 1 ἐμϑὶγ ορροβίδιου τυ Πα ροη θη, οΥἰ παῖδ] δη ἃ ΒΌΡΟΥΒΟ ὑ]ουΒ 
ΟὈΒΌΣΠΔΟΥ (}}. 4), δηα ὑμαὺ ογουλίδῃ του ϊκοὰ ποὺ ὑμοὶν ραὐγϊοίίβσω, Ὀὰ ἐμοὶ ἈΠ ρΟ] 1688. ΟἿοΘ 
Ἰηἀορά 10 βοοπχθὰ 88 ὑμουρὰ ὑμθῪ ψουἹὰ οαύου οα {89 ρδίδ οἵ οὐϑάϊθῃηοθ ἴο ὑπ οοταπδπβ οὗἉ 
[πον αοά, θη, ἴῃ δοοοσάδποθ πὶ ὑῃ6 Ἰανν, ἐμ Υ ῥτοο]αϊπαθα μ6 ϑταδποὶραίϊοη οὗ ὑπῃο ΗΟΌΓΤΟΥ 
δἷἶδνοβ (χχχῖν. 8). Βαυὺ {86}. ΘΟ, ΒΟ ἢ {ἸΟΒΏ 688 88 ΟἸ]Υ͂ δρραγϑῃῦ: Ὁ Ὅ͵Ὃ8 ὕο Β Όβασῦνο ὑῃθ Ἰηἴθ- 
τεαῦ οὗ ἀοίβηοο, δπ ἃ ψ Ὦθη, ἴῃ Θοηβθατθηοο οὗ [Π}6 ἐθια ρουδΥΥ πὶ μάγαναὶ οὗ ἰμ9 ΟΠαϊάθβηβ, {18 1ἢ- 
ἰογοδὺ βοοιῃηθὰ 688 ἱτηρογίδηῦ, 6 διμδηοιραίϊοη 8 γνοῖκθᾶ, ΑδὈοαῦύ {18 {τη 9 7 γι 8} 788 80- 
Ῥγο θη ἀρ οἢ 8 ἴαϊβα ργείοχὺ (χχχνῖ. 11), θϑδίθη δηα Καρί ἴῃ οἷοβο οοῃβποιαθηῦ πη] ἐ86 οἰὐγ γγα8 
ἴδκθη. Τὸ Κίηρ ἰμάδθθά γ88 οοα 6116 γορθδίθα]υ ὑο βθϑὶζς ΘΟ 86] ἔγοπι ὑμο ἀβϑρὶβοὰ διὰ μαϊθά 



δ ΤΗῈ ῬΒΟΡΗΕῚΤ ΕΒΕΝΙΑΗ. 

Ῥτγορδοῦ (χχχνὶ!. 17; χχχν, 11 84.}, Ὀαῦ [9 ΘΚ ΟΠ ΓΟᾺ σου] Δοσοουαρ] 88} πούς ἀραὶϊηβέ 
186. Ψ}}} οἱ 818 ποῦ]θ8, ψ]ιο μου βῃ θὰ (ἢ θγοθϑὺ γϑϑϑη ηιθηὺ ἑογαγὰ 86 ρσορμοῖ ψὰο Βαὰ ἢυτα- 
Ὀ]Θα 80 νυ Υ {861 οᾶγηδὶ ἀϊβροβιυϊοη οὗ ῥγίαθ δηᾶὰ βύι ὈΟΓΏΠ 688. ὅϑ΄ηοθ 7 γθγ δ}, θυ θη ἴῃ 
Ῥτίβοῃ, ρεγβιϑίβα ἴῃ ργοοϊδι λίην ὑλ6 ἄθογθθ οὗ ὑ89 Ἰογὰ ὑμδὺ 96 γα88]6πὶ πχαδί 06 ρΊνθ Ἂρ ἴο 108 
ΘΏΘΠΊ165, δηἀ ὑμδὺ 1.0 ΟὨΪΥ που] δβοαρθ Ψ 10} ἢ18 118, 0 Βῃου ἃ βυσγθηάου Ἀϊτηβοὶ ἴο ὑ8 86 ΟΠ 4]- 
ἀ6δῃ8, 6 Ὁ οδυθθα ἢΐπὶ ἤο Ὁθ ἰβτονῃ Ἰηίο 8 οἱὺ (}} οὗ Β]1π16, ἴγοτι ἡ Ὁ]Οἢ ἢ6 ψ͵)88 γοβοιθα οῃ]Υ͂ 
τγουρσῃ (86 ᾿πἰδγοθββίοη οὗ ἃ γοναὶ ουμθοι, ΕἸ 6α-") θοῦ, {89 Ουϑῃϊ6 (χχχν!. 1-18). ΤῊ]Β ντα8 
1} Ἰονγοϑύῦ ροϊπὺ ἴῃ [6 ρΘ.βοηδὶ βυ δ  ηχΒ οὗ 1 ογθτηϊδ. Ηον ἐθαγίαϊ {6 6 γα, ἰβ θυ ἀθηὶ ἰγοτὰ 
[}}0 ταργϑϑϑηὐδίίοη οἵ οἷ. χχχνη!,, τ ΒΊΟΣ, ἰδουρ ὉποοΙΩρΡ ΔΙ Ώρ, 18 411 06 τλογθ οἱοα θη ἴγοπὶ 
108 816 ηςθ. [018 ΒίρὮν βι μη! δοαηὺ ὑμαῦ 10 18. )υβύ 1η (818 τηοβὺ ὑβυγ Ὁ}]6 ρογιοά οὐ (ῃ6 ῥγορ]ιοί 8 
[πΠ{6, ἀπὰ τη {1|6 τηϊαϑὺ οὗἨ [δ ἱπηπηοάϊαίθ ργθραγδύϊοη [Ὁ 6 δ γθ ἀοϑίσυιοίίοη οὗὁἨ ὑῃδ {ΠΘΟΟΓΔΟΥ, 
ἰμαὺ τ ἥπαὰ [9 ρ᾽ογίουϑ ῥγορ ΒΘ ΟΥ͂ οἵ ΤῊΒ ΠΟΒΡ οὔκ ΒΙΟΘΗΤΕΟΟΒΝΕΒΒ (ἢ. ΧΧχΙ .). [ἢ 88 
ἀεοροϑί Δ οὐοη ὅδ 6 Πμογὰ 6 .θ 8180 Ὀθϑύονβ ὑμ6 δ ρμθδύ σομβο]δίοη. 

ΕἸΠΑΙΥ, ἰὼ ὑμ6 110} γϑασ οἱ Ζϑάβθιδμβ Φογυβδίθη 88 ἰδκθη, ΤΏΘΓΘ βθοῖὴϑ ἰο Ὁ68 ἃ ἀουῦ]θ 
δοοουηὶ οἵ ἐδ [αἰθ οὗ 86 ρτοριμδὺ δὐ {818 ἡαποίατο. Αοοογαϊῃρς ἰο χχχίχ. 11.14, 7ϑυθιδὶι Ἀρ- 
Ῥθδγβ ἴο Βανθ Ὀ66ὴ ᾿Ἰδογαίθα αὐ 76 γαβαίθιμ, τ 8116 δοοοταϊῃρ ἰο χὶ. 1 84]4ᾳ., ἢ6 νγὰ8 βγϑὺ ἀγαρρεὰ ἴῃ 
οἰ αῖη5 ἴο ἄδηλα δηὰ {Π 6 βοὺ αὖ 1 θοσίγ. Ὑἱοὺ ὑῃ Θοπ γϑα! οι] 18 ΟὨΪΥ Δρραγθηῦ, ἴου "ἶ αἰΐου ἢθ δὰ 
θθοη ἀεοϊαγοά ἴτεθ ὈΥ ἀμ δοπιτηδη δῦ μΒ9 σϑαιδίηθα διηοηρ ἔμ6 Ῥθορὶβ (Ὁ 3Π3 29, χχχὶχ. 
14) Βο πυϊριῦ ἴῃ (86 οοῃζαδβίοι ἤᾶνθ Ὀθθὰ ἰγοαίθα 119 ἐμθ χϑβϑδὺ ὈΥ͂ {8 Θοιημηοη βυϊἀϊθιβ Αἴΐϊοῦ 
δ18. ᾿Ιθογαύίοη 9 γθηι δὴ Ὀθίοοϊς Ἀἰπιβο]ῖ ἰο Μίζρϑα, ἰο ϑάδ δα, (868 σονθγηοῦ δρροϊηϊθὰ ὉΥῪ 

ΝΟΟΌΟΒΠΔάΉΘΖΖΑΓ (Χ]. 1-6), Ὀὰὺ (86 Ἰαύον Ὀθίηρ βϑοὺπ αἰῦϑυ τηυγάογοα, (Π8 Ρθορὶθ οοιμρϑὶ δὰ 86 
Ῥτγορϑὺ ἔο δοσοιῃρδῃηῦ ὑδθι ἰο Ἐσγυρὺ, ΔΙ μου ρἢ μ6 84 πχοϑὺ ϑιωρ δύο ΠΥ δαν βοά ἀραὶ ηϑὺ {πο ῖγ 
ΘΟΌΓΒΘ, 88 αἰϑρ᾽οαϑὶπς ἰο Φοβονδὰ (σχ]!. 17; χἹ. 7). ΤὴῸ {6118 βούι]οὰ ἢγβὺ ἴῃ Τα ραηῆοβ [8 
Βίγοῃρ, ὈΟΌΘΠαΑΤῪ -οἰὐν οἡ 89 ΤΉ Ἶο οΥ Ῥο] αϑίδη Ὀγϑηοὶ οὗ ὑῃ9 ΝιΪθΘΧα. ΗἨῈΝ}.}] Ηρτε δπά δρδίη 
1 Ῥδίμτοβ, ἰθῃ γ68γ8 ἰδίθγ, Εἰσγρὺ ᾿ιϑατὰ ὑ8μ6 νοϊοθ οἵ ὑ9 ργορῃϑὺ δαῃῃοῃ βῃϊηρ δὰ το υκίηρ μ18 
Ῥϑορὶδ (ΧἸΣ. 8-18; χ]ῖν.). ΤᾺ]8. 15. (86 ᾿αϑὺ ἐπαὺ τῦϑ ἰϑᾶσπ οἵ {6γθηλ δ ἴγοιὰ ὈΪ0]1ο8] βουτορϑ. 
ΤΠ ΌΤΟΒΟΥ γὸ αν ΟὨΪΥ ὑγϑ 108 ΘΟΠΘΟΥ ἢ ἢ. ΝΟ ΠΟΥ (86 {{πη6, ΡΊΔ6Θ. ΠΟΙ ἸΏΔΏΏΘΥ οὗ ἢ]8 
ἀραίῃ 19 Κποῃ. [ὑ ΤΑΥ͂ Ὁ6 ᾿πίοτιϑα ἐπαὺ δ6 Ἰϊνοα ἰο ἃ ργοαὺ αζθϑ, ἴγοὴλ 186 ἰαού ὑαΐ ἢ6 ννδϑ β.}}} 
δἰῖνθ δδοὰΐ {Π|6 γϑαῦ Β. Ο. 570 (866 ὁ 1). [Ὁ 18 ἃ σου ΔΒΒΌΣΩΡΟΟΩ ὑμοῦ αὖ ἰμ6 ὑϊπ16 οἵ 818 
οΔ}} ἴῃ ἐδ ψπγέϑθη ἢ} γ ΘᾺ οἵ 7οβίϑδῃ, 9 Ἧαϑ ὑΘΏΪΥ γα οἷα (1. 6, Ἃ)3), 8ο {Παὺ ἴῃ 686, {110 Υγ6Α 
οὗ {86 ἴ4}} οὗ ὁ ογιαβαΐθπι, ἣθ 8 61, δῃὰ 16 γϑδὺβ δἴϊεσ ψγὰ89 77. Βαὺ (818. οΔ]ου]αἰίοπ, τοϑίϊηρ οἢ 
ὃ. ἸΆΏΘΓΘ Δ3ΒΌΠΙΡΟΏ, 18 ΟΠ]Υ Ῥγο ]θιηδί.. Υ τοϑρϑοῦ ὑο {86 ρ]δοθ δηα σδηῃοῦ οἵ ἢ18 ἀθαίϊι, 
{86 ἰγαά! οι οὗ (89 [Α0Π16 ΓΒ, Ὑ ΒΙΟἢ Ὧ85 Ὀθοὰ δαορίθα ὉΥ ἰδ6 Βουλ θὰ οἄυτοι κηὰ ἢχοα ἴῃ (ἢ6 
Μαγιψνοίοσίμηι Ποηιαπενι 1 ΜΔΥ, 18. ὑμαῦὺ ἢ6 ψ88 βίοηθα ὈΥ͂ {Π9 ρβθορὶο δὖ Τα! ρϑηἢ 68 (α ροριοίο 
ἰαριάϊδιι5 οὐγυάωϑ αριὦ Ταρηαϑ οσοιδιιί, ἰδίψιιδ δεριυιζίυι8 68ι). ΟΟἴῺρ. ΤΕΚΤΌΙΜΙΑΝ δον». 8, 
οοἰϊ, ο. Μᾶαγτοίονι, 6, ̓ ὰ τ Ἀ]Οἢ Ἰα [6 ραϑβαρθ ἢ6 8808: “πμία πιοΥίς υἱγιίηι σογιϑίαί πεσιιο σας ρογο)η- 
ἐμηι." ἨΗἼΕΒΟΝ. ααὖὺ. ἁουΐϊπ 2, 87; ΕἸΡΙΡΗΑΝ. περὶ τῶν προφητῶν͵ εἰσ. Οὑρ. 1.,»ασ. 339. Δοουτὰ- 

ἴῃ ἰο δῃούμοῦ 96.718} ὑγαα! οη, ΝΘΟΌΘΠΔαηΘΖΖΑῦ Βανὶης βυθαμοὰ Ερσγρὺ ἴῃ 86 271} Υθδγ οἵ ἢ18 
τοῖρῃ, ἰοοὶς δ γθι δῇ δηπα ΒΑγαοὶ ψΊ ἢ λα) ὑο ΒΑΌγΪοΣ (ϑδαεν Οἷαπι αδδα, ο. 26). 

ατγθδυϊν ροσβοουύθα ἀυτγίηρ 18 118-{1π16, Φογθι 8 ἢ 88 88 σλθ ΟΥ Ὠοηογθα ὈΥ͂ 818 [6] ]ον - ΘΟ ἢ- 
ἰγγίωθῃ δου 818 ἀθαίῃ. [ὑ γὰϑ παίαγαὶ ἰδαῦ ὑῃ9 Ῥτορῇθοϊθβ σεϊαϊης ἰο (86 οαρύϊν! υ δμουϊὰ 
ὈδοοΙΏΘ ἴῃ 8ῃ θη πθηὶ ἄθοτθο ὑΠ6 ΟὈ͵θοΐβ οἵ ΤΟ ΓΘ 06 δηα δίμαν ἰο ὑμ6 οαρίΐϊνα ὅθννϑ. Οοιρ. δῃ. 
Ιχ. 2; 2 Οἤγσγοῃ, χχχυύ!. 2] ; ΕΖτα 1. 1. Το ἀοβίγαοίίοη οἱ ὑ89 ΒΟΙΥ͂ ΟΥ̓ δῃὰ {119 ΘΔΡΟΝΙΥ Ὑ61Θ 
ἐμοιηβοὶ γα ὑθ6 τηοϑὺ Ὀσγ]]Π]δηὺ 801 Βοϑίίοη οὗ [16 ΤΟΥΙΩΘΙΪΥ ἀδδρίβθα δῃὰ ᾿ιαἰθὰ ρῥτορὶιοῖ. ΑΒ 1 
τοῦ ΤΆΓΘΙΥ ΒΆΡΡΘῊΒ 1 διοἢ ο4563, ἃ ΘοἸαρ]οὐθ σονοϊαὐϊοη στα μδ}}Υ ἑοοὶς Ρ]8 06 1ῃ ἰἢθ Θϑίϊπηαίθ οὗ 
{8:8 ρτορμοῦ. Ηἰβ8 ρογϑοὴ γ1χ88 ἰγβηϑῆρυγοα ἱπίο 8 ΡΟ Υ͂ 1466] σμδγδοίθῦ ; τα α] εἰ 468 οὗἨ τηαγνθ]- 
Ἰουβ Ἰεσθηᾶβ οοη τι θαίοα ἰο Πἰ8 ρἱογιβοαίίοη (2 Μϑοο. 1ϊ. 1; χν. 12-16. Οοπρ. ΗΆΖουα, «εαί- 
πο. Υ11. 8. 245) δῃὰ ἰο κὶβ οοη ΣΎ θη ἮΘ ΔΡρΘδΥθα 80 ποῦ ἰδ στιθαἰθϑὺ οἵ 4|1 {})8 ργορ )θῖ8 
ἐπα ἐΠΠΘΥ 6816 ἃ τ ὁ προφήτης (1π Μ ΔΙΟἢ 8Β0η88 αἰϑὸ Ὠϑαΐῦ. ΧυἹΣ. 16 νγὰ8 Ἰηἰογργοίθα) δηὰ ὑο]ονϑὰ 
ἰῃμαὺ ἢ6 πουϊὰ τοϊατη αὖ {ῃ6 οπὰ οἵ ἄανγϑ. ΑἸ] υβίομβ ὑο ὑ818 Ὀθ] οὗ ἃγο ἰουη ἡ ὄδνϑὴ ἴῃ 6 Νουν 
Τοβίϑιηοπί, Μαί. χν]. 14; Φοῖπ 1. 21; οοἶζ, νὶ. 14; νἱϊ. 40. Οορ. ΝΥ 184. χ]ῖχ. θ-8.--Ἕἀλβρζονυ, 

7αιροά. Ῥ. 111. Ο. 8, 4 2; ΕΑΒεισιῦβ, δάσος ρβομάορ. Υ΄᾽ Τ. Ρ. 1110 844ᾳ.; ΒΕΒΙΒΟΙΡΤΊ, Ολιγιβίοζ, 
γιά. ἃ 15, Ρρ». 61-67 δηὰ ἢϊ8 οἰκί, 1Υ. 8. 1415 8ᾳ.; 5 ΕΊΤΕ, Διδί, δοσηιαί, ὃ 1971.---Οοη- 
ΟΟΓΏΙΩΡ Δ ΒΡΟΟΙΥΡΙΔΙ Ζογθιαϊαὶ ἰὰ 86 ΗΘΌΓΣΘΥΗ ἰδηρυδαθ, ἔγοσὰ ἡ δ]οῖ ὑμθ αυοίαίιίοα Δίαι!, 



2. ΤῊΕ ΡΕΒΒΟΝ ΑΝ ΜΙΝΙΒΤΕΥ ΟΕ ΠΣ ἈΕΜΙΔΗ. Ἵ 

ΧΧΥΙ. 9, 158 8Δ]]οσθα ἰο βανθ Ὀδθθὴ τϑάθ, 8.006 ΕἌΒΒΙΟ., ρ. 1108, εἰο.; ΗΠ ΈΒΖΟΘ, «1 εαἰ- ης. Χ]]. 

δι 8]4. ΡῸΓ 8 ΥΕΓῪ []] ΒΥ πορϑὶ8 οὗ (88 πμδίθγ δὶ σούς ἰο ὑ}18 βυ]εοῦ, βΒα ΝΈΥΜΑΝΝ, ὑγ. υ. 
ἅπαί. Εις 1. δ. 67.--Οἡ 6 Βαρροβοα ᾿ηῆπθησθ οἵ Ψθγθυλαὶι ου αγθοίδηῃ Ρ ἢ ]ΟΒΟΡ Υ, 866 ἐβρθ- 
ΟΔ}Ὺ ΟΠ 5: ΕΒυΒ, κι »γορῆ. ὕεγεπι. Οὐπιπιοηί. 7. Ῥυαῇ, οαρ. ὃ. 

τοῖα [818 Ἰϑίογιοδὶ βίκϑίοι 1 ἸΏ ΔΥ ὯΘ ραγοθῖνθὰ Ὁποῦ Ὑμδὺ αἰ σα]ν ὀχίθγηδὶ οοη αὶ [1 0η8 .6Γ6- 
τα δὶ 86 ἰο ΘΧΘΓΟΙΒΘ 818 ῬΓΟρ οὕ. οβῆσθ. [1{ ΜἷῸΘ σου ρδῦθ ΜΙ [8686 18 πιθη18] οσοπϑυϊ να !οη, 
{86 ἰδϑὶς ΔΡΡΘΔΙΒ 8.}}} τοῦθ δάμουβ. ΒΥ͂ μαίισθ οὗ ἃ τη] δηὰ ὑἰτωϊὰ αἰβροβιυϊοη, οῦθ οὗ 8 
Φοδῃ ἰμδὴ ἃ Ῥεϑίβι, ἃ Βαρὑϊϑύ οὐ δῇ ΕἸ) αὮ, ἢ6 Βαα γοῦ ἐο οοῃμαά οί ἃ |Ϊ6 Διὰ ἀθαὶῃ βίγασγίθ ραϊηβί 
ῬοΟΜ ΘΓ] πὰ πα θγοιὶ ἴοθβ. Τ}6 ἀθθρ ἀθργδάδίϊοῃ οὗ 818 ρθορὶθ ἴῃ {ἢ8 σᾶγηὰ] ᾿αϑὲ οὗ Ἰἀο]αἰνΥ 
δηα ὑμδὶγ δἰυηοϑὺ ᾿Ἰποοηοοὶ ν 8 ὉΪ6 ργεϑαπιὶηρ οα δ ὈτΊνΊ]αρθ8 οὗ {8.6 ὁ βϑῃ γᾶοβ, ἀπ {ἢ} ΒΘθι ΡΥ 

᾿πἀοϑίγαοί! ὃ]6 βαίοχυδγα οἵ ἐδθ ΠῚ) ν ΝΣ (ν}. 4), ἀμὰ ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘηΟΘ {Ποὶγ βι}8- Προϊοᾶ γοΐμβαὶ 5. - : ξᾳ 

ἴο ΟὈΘΥ͂ ἐμθ Τιογ 5 σοπητηδηά ἰο Βα τοῦ ἰο ὑπ ΟἸ δ] ἀθδῃϑ 88 {ῃ:8 ΟὨ]Υ͂ πλθδῇβ οὗ 6808ρ6---8}} {18 
Φογοιη δὴ μα ἰο σοπιδαὺ. Απαὰ 88 ὑβμουρὰ ἢθ ἀϊὰ ποί βι 8 Γ ὁπουρὰ ἴγοπὶ {116 θησαν οὗ ἢΪ8. οἴῃ 
ῬΘΟΡΪΟ ἢ6 ὅ͵χὰ8 δ'8ο οὈ]  μοὰ ὑο ἀθθουποθ, τ 1 ὑδγοαίθηϊηρς ογ 8 δηα βίσηβ, ὑμθ )παάρπιοθηΐβ οἵ ἐῃο 
Τμοτά οἡ ἴοσοῖ χη παίϊοηβ (οαρίοτβ χχν., χχνυ]ὶ. ; χὶν!.-}}..). ΤὭΒ οἡ 4]} βι468 ἄγοβο ἰδαγίαϊ μαίγοά 
δηὰ ἸΙΚο186 ἰδατί] βοοσῃ οἵ ὑπ 6 ῥῬτορμϑῦ, 0 οἡ 158 ραγὺ 7188 ᾿πιρ6 16 ἃ ὈΥ πο Οὐ Γ τηοίϊνο ὑμλῃ 
8. τηοβὺ ΒΘΑΓΟΥ͂ ΙΟΥ̓6 [ῸΓ ἢ]8 Ῥϑορὶθ, ἡ ἢ] Οἢ Ἰῃ ὑἢθ ΒΟΌΓ οὗ ἢ18 ἀδαροϑὺ δ Β] οὐ ἢθ Ὥδνοῦ τοηουηορὰ 
(σοσωρ. Ψ1}}1. 21 84.}, οὐ ὙΠΟ} δοσοιηὺ ἢ ἰ8 ο4 16 ἃ ἴπ ἔΠ6 βοοοηὰ Ὀοοῖ οἵ Μδοοδῦθεβ, φιλάδελφος 

δη4 πολλὰ προσευχόμενος περὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἁγίας πόλεως (χγ. 14), δηὰ ὈΥ ΟΒΕΟΘΟΒΥ͂ ΝΑΖΙΑΝΖ. 
(Ογαί. ΣΧ.) συμπαϑέστατο; τῶν προφητῶν, Οογαρ. ΟΗΙΒΙΕΒ, γα. ΟαρΡ.1. Ἠΐ8 1 νγα8 Ὄχροβϑὰ ἴο 

οοῃϑίδηὐ ἀδῆρου, 818 ΒόποΥ ἰο οοηβίδηῦ ἸΏ8}}0 (χ]. 21; χχ. 7-10; χχχν !!. 4; 1μάτὰ. 11. 14). 16 8 
Βοοοῃά 4οὉ ἢ6 δουγβοβ (6 ἀδὺ οὗ δὶ8 ὈϊγίΒ (χχ. 16), δηὰ Ἰοηρϑ ἰο Ὀθ ἴγϑβο ἴγοῖχὰ ὑμθ οῇῆοο, ψ Δ ]οἢ 
ἢθ δοοορίοα οὨἸΥ͂ ψ τὰ 68 Γ ἀπα ὑγοι ὉΠ Πρ (Χχ. 9). Βαὺ [Π6 Θοηϑοϊ οι ϑη 688 οἵὁ 15 νοοδίϊοῃ ἰθᾶνϑϑ 
ΒΙπὶ πο γοϑί. “Βυΐ 1ὕ γγὙὰ8 ἴῃ ΤΩΥ μθαγὺ 88 ἃ ὈυΓΗηρ ΓΘ δῃαῦ ἊΡ ἴῃ ΤΥ ὈΟΏΘ68, δηα 1 γγχὰ8 ὙΘΑΓΥ͂ 
τὶ ἢ ἰουθοασηρ δηά 1 σου] πού." Οομρ. ΗΈΒΖΟΟ, (Ζ εαῖ- πιο. ΧΥ͂ΤΙ. 8. 628, 084). Βαϊ (86 
Τμοτά᾽ 8 βύσθηρ ἢ Ὑγ88 ταὶ σὨ Υ̓ ̓ π ἢ18 ΘΔ ΉΘ88. “ ΕῸΓ Ὀ6Βο]ὰ 1 πανὸ τηδάθ ἰῃθ6 ἐἰι8 ἀδὺ ἃ ἀ6- 
ἰοπορὰ ΟἿ δηᾶ δῇ ἰγοὴ 1118. δηὰ Ὀγαζθὴ γ18118 δραϊηδὺ 89 ψ 8016 ἰδηα" (1. 18). Ηο πεορί(οά 
δῖ 86 πιοσὸ βίῃοθ ἢ6 τῦαϑ ἀδργίνϑα οἵ 8|1] Βατωδη δά, Ηθ μαὰ ποὺ ϑυθὴ ἃ [ΠΟ -ργορμοὶ ἰο 
εἰδπὰ ΟΥ̓ δῖπι, αὖ Ἰοαϑὺ ποὺ ἰὴ ὑ86 ἔϊπ6 οὗ 18 ργδαύαϑὺ ἀἸϑῖγθβϑ. ΕῸΓ οὗ 9 Ῥσγορμδϑίβ οοηίβιηρο- 
ΤΆΤΥ ὙΠῸ} ΐτι, ΖΟρΡ δα Δἢ πὰ ὑπθ ῥγορῃθίεβθα ΗἩυ]άδῃ (2 Κιησβ χχὶϊ. 14; 2 ΟἌτοη. χχχὶν. 29) 
Ἰνϑα ἴῃ {86 τεῖσῃ οἵ 7οϑιδι, ΗδΌ Κα δηὰ Ὀτήδῃ (χχνὶ. 20) 'π μ6 τγοῖρῃ οὗ Τφῃοίαϊκίτα, {μᾶὲ 
15, ἰπ 086 βγϑβὺ δπᾶ σϑί μοῦ ροτοα οὗὨ 15 τ] ηἸδίσυ. Ἐζοκιοὶ ἀπα Ὀδηϊοὶ ᾿ἱηἀ δρᾶ βυσνγοὰ τὶ ἢ Ὠϊπὶ 
186 στγοαῖ οαἰαδίτορδο, Ὀαὺ ἐμ 6 Ὁ Ἰνϑα αὖ 8 αἰβίβῃοθ, ἐμ ΘΠ. Β6 1 Υ68 Δἰγοδν Ἰῃ 6χ᾿]θ, ΨαογθιΔῃ οου]ά 
ἄογινα πο βαρροτὶ ἴγοτῃ ὑβθπ). 

10 888 ὈΘΘΏ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ἰπίογτθα ἴγοπι χν]. 2 ἐῃαῦ ΟἿ ργοόρῇμβοῦ 788 ὉΠΙΛΑΥΤΙ α, απ ὰ ἢ15 υἱγρίγίίαϑ 
888 ἰμεγθίογθ Ὀθθὴ δχίο]]θᾶ, θΘβρ6618}}Υ ὈΥ͂ ΦΈΒΟΜΕ, 1ῃ 818 ῥγαωζαίΐο ἀπὰ Οὐπιηι. οὰς οἤδρ. χχὶὶ. 
ἶνο τοϑδὰ τῃδὖ Πδγθ δῃὰ ὑπϑγθ διηοηρ ὑΐθ ῬΘΟρΪθ, δηα ἸῺ ΘΑΓ ΘΓ {Ππ68 διλοηρ [86 ῥυΐηοοϑ (χχνὶ. 
16, 24: χχχνὶ. 19), ἃ ἰδ όσα ῦ]6 αἰ Βροβι ΠΟ ὑοναγὰβ ἢ ΠῚ 88 Τηδη 686; ονοπ Κίηρ Ζαάεοκίαι 

Ὑ788 δϑογείΥ Ἱποϊϊηθα ἐο ἕδνον Ὠΐπη, δῃα Ὀθ51: 468 [Π680 ἢ6 πηὰὺ ἢν δαά ΙηΔΠΥ ἔγίθη 48, ἃ8 Βαγαοἢ 
(οδδρ. χ]ν.) δηὰ δ18 Ὀγούμϑσ, ϑδϑγδίδῃ (11. 59), ὑ8θ τογαὶ δαηυοῖ, ΕἸ ὈΘἀτ 6] θοἢ (χαχν!!. 7 84.), δηὰ 

ἈΒΙΚδμα, ὑμ6 βοὴ οἱ βδαρβδη, νι 818 βοῃ δαβ) δὴ (χχν]. 24 ; χχχῖχ. 14; χὶ. δ), Ὀὰΐ τπιμδὺ τυ σθ 

ἴμε86 ἰο 86 μοβυ!]ν πὶ ΔΙ Οἢ 6 ͵)ὰ8 ρογβθου θα ὈΥ [86 στϑαὺῦ τηϑ88 οἵ ἐῃθ ργουὰ ῬὈσίῃοβϑ, 
ῬΤΟΡΒΘίβ, ρτιβϑίβ, δῃὰ {6 Ῥθ0}]6 16 ὈΥ͂ ἡβθ 8 866 δ Θγθίδἢ βίδπαϊημ δ᾽οηθ ἴῃ ἔῃ τα ϑὺ οὗ 
ἐμαὶ στοαί οαἰαβίγοριθ Ἡ ΙΘὮ ἰοττηΒ 88 Ἰονγοδὺ ροϊηῦ ἴῃ ὑπο ἰβίουυ οἵ ἐμ ΟἹὰ Τοβίαμηθηΐ {86ο. 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂ Δη γοϑιϑύϊηρ ὑδθ δὐΐδοϊζβ οὗ ἁῃρΟΟΪΥ͂ ΡΟΥΤΘΓ, ποὺ ἴῃ ὑἢ6 βίγθησί οὗ παΐασαὶ δὈ}1Υ, Ὀαΐ 
ΠΟ} Ὁ ἴῃ (86 ϑίγεησίῃ οἵ ΗἸπὶ 0 δα οἤμόβθὴ ἢΐτα, ἀρϑιηβϑὺ δ18 Ψ1}}, ἴο ὑῃ6 ργορμείϊς οδῆοθ. 
Ὗγ 6 Ὀ6μοῖα μϑτθ “ {ἢ βογυδηὺ οἵ Οοα,᾽" 89 σθργθβθῃίθαά ἴῃ {Π6 βρῇβτθ οἵ ἃ ργορῃθί᾽ 8 Ῥθγϑοῃα  γ, 
οἱ ἴδε Βιρμοβί βίδρϑ οἵ 18 ΟἹ] Τββϑίδηιθης Ὠἰδίουυ. Ηθ γγχὰ8 {88 ἰγρθ, ποὺ οἵ Φοιπ (πὸ Βαριϊ8ὲ 
(48 ἨΕΝΟΒΤΕΧΒΕΒΟ, Οὐγίδιοί, ἔπι. ΤῊ. 11., ν. 862), Ὀυὺ οὐ Ομ τίδῦ, ἐμ9 Ιμοτὰ, Ἡ πιβθ ἢ, 1 ἀο ποὶ 
ταθδὴ {818 ἰη (86 Β6η80 οὗ ἐμ οἸά6γ ὑμβοϊορίδηβ (οοπιρ. ΝΈΤΜ. 8. 28, εἰο., ἀπ α ΟἬΙΒ:ΕΒ, οδρ. 1, 

είς., "" ὕεγοηι. Ολτγίβένηι ργαβσιιγαυὶ υἱέε ριιτίίαίε, ἱτιπιοσοηπίϊα, βαγιοιἱ αίο, εεγιιγγιαγιινγν Ὁ 6 Υἐ58ϊογι, 
.».....ὅὅ.... ....-.-. -.-... ..-.--.. ἘαἙα-ςἨ.-.-.-ς.Ὠ..--..-----... --..------- -»ο . .-ς--ς--.  --τ-Ῥ ο.-- ---ς-. --ἨΞ-  .,Χ(,οἃΒ.1ἅΣζἕ ὄ ΨἍὄὄ- - ---.- --ἡς----- ὁ ὁΠΠῤΡῤὁὖὁὅὁΠ͵͵΄΄΄͵ὄ.- 

ὁ Ἰδίροκ οἵ Ῥοϊυδίιαπι 888 [ΠποΓΟΙΟγΘ ΘΟΓΓΘΟΙΥ δἰ γ]οὦ Ὠἰπ), πολυπαθέστατος τῶν προφητῶν (Ἐριεἰ!. Ζδ. 1., Ἐρίει. 298. 

δοσιρ. ΘΒ:δικπ. 



8 ΤῊΕ ῬΡΒΟΡΗΕΊ ὕΕΒΕΜΙΛΗ. 

οοπιϑιστιαζίογια αοοίγίγδε διῶ ῬΕΥ Ῥγοργὶι βαησιῖηὶδ οἰωδιογιθηι "᾽) ἴου ὑμθ Ῥοϊηΐβ οἵ γθβϑθι Ὁ] 68 
ΨΥ ΒΙΟἢ 6 Υ ὕγαοθ ἃγα ποὺ βρϑοῖῆο, Ὀὰὺ ἴῃ ὑμ6 βοῆβα ὑμαὺ ψϑγθιηϊδὴ δηὰ Ομ τιδὺ βίδῃα αὖ ὕὑνγο οοσ. 
ΤΟϑροπἸηρ ΘΡΟΟῺΒ 18 ΙΒΙΟΣΥ͂, 88. ὑμϑὶγ αἰ νὴ Ὑ]ύΏ68868 δηα ἢΘΓΑ 8, ἐμ Γ᾽ ἸΠΠΘΥ ΤΘΒΘΙῺ ὈΪΔῊ 08 
Ὀοίης αἶβο χηδηϊοδίθα ουὐ τάχα ϊν, 88 μθη (Χ]. 19) ΓΘ ΔῈ 681}8 ΠἰπλΒο} ἃ. ΒΏΘοΡ Ὀγουρδὶ ἰο (89 
ϑδυρ ον, τ᾿ θθη Ὧ6 6608 ον ῦ Φογαβαίοιῃ (χὶ. 1; χὶὶ. 17; χὶν. 17), δῃὰ ψθθη δραὶῃ ΟἿΣ Ιυοχὰ, 
δὺ ὑῃθ σγσουπὶηρ ρΡοϊηὐ οἵ ΗΙ8 11ἴ9, αὐΐοτβ 89 Ορϑῃιης ψοσὰβ οὗ ἔβδὶτὰ χχὶ!., (86 οοτηροθιοη οὗ 
τοῦ ΌΥ ΦΘγϑα δ 18 ορροϑββα ὈΥ̓͂ ποίησ, Ὀαὺ ἐδθ Βαροσγβογ ρύϊοη. ΟὈμπΊρΡ. αἷἰδο ΗἼΣΕΒ, Δειεα 
ϑυϑίοηι αἰδεν γογδιάεν υ. Ολτιβιὶ, 1858, 8. 522. 

ἢ 8. ΤῈ ΣΙΤΕΒΑΒΥῪ ΟΗΑΒΑΟΤῈΒ ΟΕ “ΖΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΤῊ ΡΘΟΌ]ΙΑΥ 168 οὗἨ 818 Ῥοσϑοὴ δῃὰ οϑῇοὶδὶ ᾿γουὶκ αὺὸ Ὁ} τοβοοίθα ἴῃ {86 ΠΠΘΥΑΤῪ Ομδσϑοίθυ οὗ 
ΟἿΤ ῥτορμιθὺύ. Ψογθιιῖδ 88 δὴ δαΐῃοΥ 18 ᾿|Κθ ἃ Ὀγαζθῃ Μ18]}, ἀπ αὖ 08:9 βδῖη8 ὑϊσηθ [116 βοῦν ψᾶχ, 
ΒτδΖθῃ, 810 00 ΠΟ ΡΟΎΤΘΙ οἡ θαγί οου]ά Ἰηάποθ ]τὰ ὑὸ ΑἸ 9. ὑῃ6 ὕθηοσ οἵ ᾿18 ργοοϊδιγαίίοη ; Ὀὰὲ 
βοί(, ἴῃ ἐμαὺ τϑ 86] ὑμαὺ ἃ τηδη οὗἨ ψϑηὐ]θ αἰβροβιἑοη δηα ὈγΌοη μοαγὺ 88 ρίνθη αἰΐϑγϑηοθ ἰοὸ 
8688 ρονογία] πογάβ. ΗΒ βύγ]6 18 δηξπρ 15 ὑδ6 Ποῦ], ὈοΪ]Ϊἃ σομοίβθμθβθ δηᾶ οοποθηἰγαϊίοη 
ψ Ὁ]Οἢ Μ͵ὸ 80 ΤΠ: ὉΟἢ ΔαΠΓΘ 1ῃ ὑδθ οἷ ἀ6Γ ῥτορῃοίβ, ἰβϑαϊδῃ δηὰ Ἠοβθᾶ. Ηἰ8 ραυϊοὰβ ἃτθ ἰοηρ, (ῃ8 
ἀθνϑὶορηηθηῦ σεσῦοβθ. Ενϑῃ ΜΏΘη ἢ6 απούθ8 ἐπ θ Ἰδηρθαρο οὗ Οὐμοσθ, ἢθ ἄοθβ 1ὕ ἴῃ βαοἢ ἃ ὙΑΥ͂ 
{παὺ 1 1ῖ5 το  Ὀθ6α οὗ 4]}] ἐμαῦ 18 ΒΔΙΒἢ ΟΥ̓ ΪΠΟἸδι ν6, δπα τηου]άθά ΟΥ̓́ΘΥ, ἃΒ 10 Ἴ6Γ͵Ο, Ἰηΐο 8 ΤΩ] ΔθΥ ἴΌΣΓΩ. 
“δαρίιβ οονιρίμγα εἐρίλεία αὐαιγιξιν εἰ αἱ βιοϊζίοτγα υοἷ αμαασίογα αὐ ἐαδὶδ ἐαρἰοαγωῦ αὐ [οΥ- 
ηιῖϑ εἰαί6 ὕεγοηεὶε τιδιἑα ογίδιι8 γεσορίϊδ ἦτ Φρεοῖσηι ἰουϊογεηι αδειεί,᾽᾿ βαγ8 ΚΌΕΡΕΒ (δεν. ἐϊδτ. 48. 
ὑμίενρΥ., Ὁ. χὶν.). ΤῊΘ βϑηθ Ῥθου] ἸΔΥΙΔΥ 18 ἀρ αυϑα 1ὰ [86 Ῥτορ μοί Ἰορὶο. ὍΝ Ὦ1]6 ἢ6 τηδὶ ἰδ 8 
ἢΐϑ Τπἀδταθηΐδὶ ὑμουρ 8 τ ἢ Β.οἢ ἀηαονιαύϊηςσ τοηοὐ ΟΥ̓ ὑμαὺ ἐμ6 οοηίθηϊβ οὗ ἢ}8 ἀἰΒοοῦ ΓΒ68 
Βθθγὰ δἰτηοϑὺ τζθᾶρτθ, γϑῦ οἡ ἐδ οὐδοῦ ῃδπαὰ ὑῃ 6 ΓΘ 18 Βοἢ; ἸυΧΌτΙΔΠ06 1η (89 ἀονοϊορτηθηῦ ὑμαὖ ἴῃ 6 
ὉΔΟΥ͂ δηὰ {0 Θοῃβθοα 1 ν 60 688 οἵ {{|8 βου ρἢ δ βθθαλ ἰο ϑυ θυ. ΕῸΣ οΟἸ16 18 ποὺ ἀδάμορα Ἰορὶοδ] }Υ 
ἴγοιη δηούδμου, Ὀὰὺ ἯὙο 866, 88 1ὑὺ 6ΓΘ, 8. Β671608 οὗ ἑαδέδαιιΣ ρ858 Ὀδίογθ 8, οὗ ΨΏΙΟΩ Θαο ἢ ῥγοβθηΐβ 

[86 βδ1ὴ9 βίαδρθ δῃὰ {89 δϑῖὴθ Ῥδῦβοῃϑ, θαὺ ἱπ ἐπθ τηοβὺ γϑυίουβ ρχτουρίηρβ (866. ΤΩΥ̓ ἍΟΥΚ 2267 
γορῆ. ὕεγ. ει. Βαῦὃ. 8. 82, εἰ6.). ΤῺ18. ῬΘΟΆΠΑΥΙΥ͂ οὗἁἨ 815 ἰορίο γοία ἰθ8 ὑῃθ οὐ)θοίϊοῃ ψ ϊοῖ. 8 
Ὀδθῇ τη8(18 8ηἃ σοηϑίδηι Υ τεροα θα, ἐμδὺ «ΘΥΘταἸΔἢ ΒργΙηρΒ8 ΔΘ] ΟΡ ΟΠ] ἴγοπι ὁη6 (Β]πηρ' ὕο ἃποίῃδγ 
(“ποπ αα οογίμηι φιοηάαηι ογαϊγιθηι γὲ8 αἰδροϑὲίεε διέ οἱ ἀεδογίρίε, δο( ἐΐδεγτε αὖ ὠλια δεπίενία 
ἰγαγιϑίων αα αἰίογαπι, ΜΑυΒΕΚ). Τὴ ὑγαηβὶ 08 δ. ἰγοα θΏ Ὁ αὈγαρί, Ὀὰὺ ὑμθγα 18 8.}}} ἃ 
Ἰοχίοδὶ ργοστδϑϑίοῃ, δπὰ {ἢ γϑρϑί 018 Δ.ΥΘ 8 ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ͂ ἰδαίαγο οἱ [86 ἰδ ΘΔ 6849 δύν]6. ΤΒΘΓΘ 
18, ἢονονοῦ, δηοίμον Κὶπα οὗ τορϑυϊομ ΨΘΥΥ γα αϑῃῦ ᾿π {6 γι Δ :--ἣθ ἡοὺ ΟὨΪΥ αιοίθ8 ἢ 186] 
ΥὙΘΓΥ͂ οἴνλοη (6 Γο 18 8 (6016 οὗἨ ὑῃ686 86]1-α αοὐα.] 0 η8 ἴῃ ΤΩΥ̓ ΜΟΥ, 8. 128, οίδ.), Ὀὰ} Ἀ6 1}1κ65 4180 ἴο 
ἱπίγοάμσοο (ἢ Βαυηρ8 οὗ οὐμβθσβ. Φογθιηϊδδ 18 Ἔβρθοῖ δ! δῇ Ἀοσὴθ ἰῃ ἰπ6 Ῥοηϊαίθαος, δηὰ τηοβὲ 
οἵ 4}1} ἰὴ οι ΡΟ; ΟΥ. (Οοπρ. ΘΕΡΕΒ, ὦ δέρτα, ἀθὰ Κόνπια, Α{οδι. διμαάϊοη ἃ 7 λοῖϊ: ἀα8 
Τοιμίογοποηιῖωπι μι. ἀ, γορλεί Ψεγεπιῖα). Τὺ 18 οἡ δοοουηὶ οἱ 818 τορχοἀποίϊοῃ οἵ ὑμο ὑἱπουρῃίβ οὗ 
οὐμοτϑ ὑμαὺ ἢθ ἢδ8 Ὁ ΓΘρΥΟδΟ θα ψ} 8 ψαπὺ οἵ οὔἹρΙΔ}}γ (800 ΝΟΒΕΙ,, Φγορλείίβηνϑ ΟδΥ 
Ἡδεδταον Τ1., 8. 867). Βαὺ {818 18 88 ὑγὰθ 88 ὑΠπδὺ ἢ ν188 ἀθβοϊθηῦ 1 ῬοΟϑσΥ. [ἢ ῬΡΟΨΟΥ ἢ6 ἰΒ σοΥ- 
ἐδ] ποὺ φραιαὶ ἰο Ιβαδᾷ. Βαΐ ἢθ 18 ποὺ ψδη πη 1ῃ ΟΥ̓ ΡΙΠΔΙΥ, [ΟΓ ΏῸ οου]α Βα 0 ἐμαῦὺ ἢθ ἢδ9 
Ἠϊτη586}7 ρχοαυοθα ποὐδης ΟΥ ΟΠ]Υ͂ Δἢ ἰηδί χη οδηΐ διηουπῦ 7 ΤῸ 1086 ΒΙΤΏΒ6]{ ἢ ἢῚ8 ρα θο}ββοῦβ 18 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΘΥ̓ΘῺ ΤῸ ὑδ6 τηοδβύ οΥἹ]ρίηδὶ δυΐμοσ. ΑΒ ἰο ἃ ἀβῇβοί ΠΟΥ͂ ἴῃ ῬΟΘΟΤΥ 1 ροϊηὐ ἰο ΠΜΒΒΕΙΤ, 
ὙΠῸ βαγ8 (Ῥγαζί. ΟὈπιπι. 5. ΧῪ.): “ ΤῺΘ τηοβὺ βριγΐια] δπὰ ὑμογοίοσο (ἢ στοδαίεδύ ροοὺ οἵ ἰ(ἢθ 
ἀρβοσὲ δπὰ οἱ βυθθυηα 18 οαΥίϑ᾽ ν Τογϑλδῃ. Βυΐ τ ἤδνθ τηδὶ ἰδ θα γαὺ πόσο ὑμδη {ἢ]18, 
Βανὶης ὈΟΪΑΙΥ͂ αβϑϑοσίβα ὑμαὺ οὗ 811 ὑῃ8 ργορξιοβ 18 σϑηϊὰβ 18. {π6 τηοϑὺ Ῥοβθί)ο8)." 1 {0}}Υ βιὉ- 
Βου]Ὸ6 ἰο ὑδ18 Ἰυάριηθηί. ΕῸΓ ΔΒΒΌΥΘΑΙΥ ὈΠΊΨΘΓΒΆ] ΒΥ ΡΘΙΠΥ δηαὰ ἀθορ δῃηὰ ΡυΓΘ δηχούϊοῃ ἅτ (88 
4. 4}1{168 οἵ 8 ροοί, δηὰ τὸ υπἀοπδίοα! γ᾽ πα (686 οἰοτηθηίβ οἵ ροϑίϊο ᾿μϑριγαίϊοη, ἴῃ ὑδ6 ΒΙρἢθϑὺ 
ἄερτοο, ἴῃ 086 ΠΠΘΙΪΥ -ϑίγαηρ, πδύυγα οὗἨ Το γθσ ἢ. Τθ οἰχουτηδβίδῃοοϑ οὗ δ18 18 σϑυβοα ἢ18 δῃιο- 
ἐἰοπβ ἴο Ὀ6 ῬΓΘαοΙΩΪ ΠΔΏΦΙΥ δα, ἤθποο ἴῃ ὑῃ 9 ἡ 8οΪ6 ταῆρσθ οὗ Βαϊηδη ΘΟΙΏΡΟΒΙ 10. ὑΠ 6 ΓΘ 18 ΒΟΔΙΓΟΘΙΥ͂ 
8 ῬοΘίο8] ΟΧργθβϑίοη οἱ ΒΟΥΓΟ 80 ὑῃ.ΠΠ|πρ 88 ἰῃαὺ οὗ {818 ργορδδθὺ (ν}}}. 28, δἴπρ. Βἰδ. τχ. 1): 
“0 ἐδαΐ ΤΑΥ͂ Βοδὰ 6 Γ6 Μδίθυϑ, 8η ἃ Γ]ὴ6 ΘΥ68 ἃ ἰομηἰαϊη οὗὨ ὑδᾶγϑ, ὑῃαὺ 1 τϊρηῦ ΘῸΡ ἀδΥ͂ δηὰ 
ἰχαῦ ἴου ὑμ6 δ]αίη οἵ ὑπ ἀδρη(οΓ οἵ ΠΥ Ρ6ορ]0." ὈΜΒΒΕΙΤ γϑίμαγκβ (8. ΧΊΥ., οο.) ὑπαὶ 
[686 ὙΟΥάΒ ἴοτιι ὑ16 ρογίγα!ϊ ᾧ οὗἨ ὑδθ ῥτορμοῦ, δηὰ ΒΕΝΘΕΜΑΝΝ, ἰὴ ραϊηιίηρ, 818. σο]ο τα θα ρ]ο- 
ΓΘ, ΒΘ61Ὼ8 τοϑ  ἰγ ὑο γϑ μδὰ 818 ραβϑαρθ δβρϑοί δ! Υ᾽ 1 ΨΊΘΥΥ, 

10 οδημοὺ Ρ9 ἀθῃϊθα ἰμαΐ, ἰῃ ἤογπι, 1 Θγοιιϊδῃ, ὑοῦ ποὶ ἀϊδοασγαϊηρ ατὺ αἱίοσαί μα, 883 [Δ 1688 



4. ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΤ. 9 

ΡΟ ΙΒ ἰπδπ ΙΒΑΙΑΗ. ΤΕΒΟΜΕ Γοίεγϑ ἴο {818 1η 818 γωζαίζϊο: ““ετεπιῖαδ ργορλεία 8ογ πιογλε φιϊαφηὶ 
αριιαὰ Ἡδεδταοβ 7βαϊα εἰ Ποξδϊα εἰ χωϊδιιϑάαπι αἰιι8 »τορλείϊδ υἱαϊδίμγ 6886 γιιϑίϊοϊογ. ϑ'εα βεγιϑὲ}ιι8 
»αγ εϑί, ψμῖρρε φιιὶ εοάδηι δρὶ γι ργορλείαυεγίί. ἤοΥτο βἰπιρζοίίαϑ οἰοχιῖι α ἴοοο εἶ, ἴσι ψιιο γιαἴιι8 
ἐΞί, αοςἰα. 2 αἱξ ογῖπι “ναξοίιε8.) Ταΐὶθ σμάγθ οὗ τυβί οἱ Υ ἢ88, Βοσσθυαγ, Ὀθθὴ Ὄχαροογαίθα, 
1οὺ Ὧ8 αἷϑο τοραγὰ ἐμ οουηΐοῦ- [ΘΒ ὈἸΔΟΏΥ͂ ἰὼ {π6 πογὰ “ δοηϑίδιιβ ραν 6δί,"" πιὰ τ 810}} 18 σΊν ἢ 
8.1] τλοτο βίγοηρν ἴῃ ΘΧΡρΓΘβ8Ιοἢ8 [6 ὑμαὺ οὗ ϑΙχτῦθ ΒΕΝΕΝΘΙ8 (ἴὴ ΟἬΙΒ.ΕΒ. Κρ. 1{11., εἰ6.), 
“δεγηιοπε χιϊάεηι ἱπουζίο οἱ ρέη βιιδγιιϑίϊοο, 8εα δεηιϑιιιηι πια)θϑίαἰὲ διιὀέϊηιο ᾿᾽ --δηὰ οὗ ΟΥΝ Ξὺ8 
(2 ὲ τορ. Ηεῦν. 111. 7ὴ, ““εγεηιαϑ οπινῖβ ηιαλεδίαϑ ροδίέα ἴηι υεγδογώηι περίξοίι, 68ι, αὐἶεο ἐἰίωπι 
ἀεοεί τιιϑίϊοα αἰἰοίϊο." ἘἸἾΏΔΙΪΥ, ἴῃ τοβρθοὺ ἰο Ἰδῆρααρο, 10 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Το δγκοα ὑμαΐ ἰδ 6 ἸΏ 8.666 οὗἉ 
186 Αγδιηδίς Ἰάϊοιῃ οἡ {6 γθι 18} ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἀοἰρδοίοα, Ὀὰὺ ποὺ ἰὼ ὑΐθ ἄβθρτθθ υϑ08|}γ βυρροβϑά. 
Οοπρ. ΚΙΝΟΒΕΙ, ὑεγο)πίαβ Οἠαϊάαϊζαπδ αἰδϑεγί. Ὑ ταῦ δ)... 183]; ΗΑΕΝΕΒΝΙΟΚ, Αἰηδ 1.1, 8. 

291 5ᾳ; ΘΤΑΕΗΕΙΙΝ, ϑρές. Εἰ, τα αἷς ζαπ. Βιμοῖ. ἀτ8 Α. Τ'ι, 8. 279 84.; οουρ. ΟΜΒΒΕΙΤ, 8. 
ΧΥ͂. Αηι.) εἰς. 

δ 4. ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΥ' ΤῊΒ ΡΒΟΡΗΕΤΥ. 

1. Οὐποοσηλης 1.8 οὐ σίη, {6 Ὀοοὶς ᾿1ἐ861{ ρίνϑβθ 18 δοπιθ, υαὺ ηοὺ οοτηρ]οὗθ, Ἰη οστηδίϊοη. Α6- 
οοσάϊηρς ἰοὸ χχχνὶ. 2, ̓ γθηίδἣ, 1 ἔῃ Τουτὶ ἢ γϑδγ οὗ ᾿ϑβοίακίτα, ἀϊοίαίοα ἰο Βαγαοὶ {0 αἀἰΒοΟΌγ868 
ὙΔΙΟΩ μδὰ ἰμθὰ ὑὕδθθῃ ἀδ]νοσθᾶ. [Ι͂ἢ {μ6 ΒΓ γθαν οὗ 6 Βοϊδ πὶ (ΧΧχνυὶ. 9) (86 τίθης ͵88 
ΒΠΙ9η6α δπὰ ῥα ]1ΟΙΥ τοαά, Ζθβοϊα κί Ὀαχηρα 10, ἀροὴ ΜΒΙΟΒ [86 ῥγορμοὺ τγὰϑ οοιητηδηάρα ἴο 
ΤΟ- ΤΙ 10, Δηα {{π|8 ἐἴτηθ 10 νγὰ8 βύϑῦϑυ ἰδῃ Ὀδΐοσο. ΤῊ]8 Ὑ της ΘοΟὨΒἰϑ θα οὗ Ργορ]θοὶθ8 Μ᾿ 8] Οἢ 
δα Ὀδθὴ ϑροΐϑθῃ ἴῃ ἀθηθποίδίοη δηᾶ ὑῃγοαίθῃ!ηρ ἀρδίηδύ 18γ86]. ΗἸϑ(οσι 8] αηιὶ ΘΟ, ΒΟ] ΟΥΥ͂ 
Ρδβϑᾶρβϑ, ΜΠ} ῬτΟρΡΘοΙ68 ἀσαϊηϑὺ ἰοσγοῖρτι Πδί!οη8, ογθ οχοϊμἀθα, ΤᾺ]18 18 οἷθαγ Ὀούδ ἔγοπὶ (0 
οὐὈ]θοὺ οὗ ὑῃ8 τυτιύης (οοηλρ. ΟὌπιγι. οἡ ΧΧΧΥΪ. 7) δπα {86 αἰ ἕο ψΠΟῺ ΘΠ] |κ1πὶ οοπϑιρποὰ 1ἢ 
(χχχν!. 23). Δ Βθη {86 βοοοῃὰ ὑγδβοῦ ρίοη Μ͵ὲὼ8 βη18ῃ6ά, ὁ ἀγθ ῃοῦ Ἰηἰοττηθά, Ὀαΐ 10 15 ον] θηῦ 
ἴγοια 1. 3, κ 1ὸ σᾶτὴθ [86 ψοσὰ οὗ (89 Τιογὰ ἰο Ψϑγθια δ} ἁαηΐο {86 δαὰ οἵ δ) οδἰθνθηΐῃ γϑᾶγ οὗ 

Ζεαοκιδῃ, πηΐο 86 σΑΥΥΥ ΩΡ ΔΎΔΥ οὗ Φο ΓΒΑ] 6 πὶ οαρίϊνθ 1η δ ΒὉἢ τιοη ,᾽᾽ ἐμαὺ 10 τνὰ8 αἴ ὑἢ9 
ἀδδίγαοίοη οὗὨ {88 ΟΥ̓ ἀπὰ (86 ἀδρογίδιϊοη οἵ 8 ρθορὶθ. ἘΕῸΓ ὑ8)8 ΒΡ Υβοσὶ ρ(Ιοη, Ἰ. 1--ῷ, 15 δαϊ8- 
Ό]16 ΟἹΪΥ͂ ἴοΥ ἃ υυιης τ Β]οἢ οοπίδ! 8 ποίμϊης οὗἉ Ἰαύδῦ ἀαίθ ὑμδη ὑμ6 Ῥϑγιοα τηθηθοηθα, Βαὺ ἐ}10 
Ὀοοΐκ ἀο68 οοηΐδῖη Ῥτορθοῖο8 γοϊαἰϊηρ ὑο ὑπ ἰἰτχ6 Βι Ὀβθα θη ἰο ὑδιῖ8 Θροοῖ, ψ ]οἢ ον θὴ ῥδγίδι ἢ 
ἴο ἰδ τεϑίάθποθ οὗ ὑ88 ρσχορμοῦ 'ὴῃ Εἰγρὺ ἰοναγὰ [6 οἷοβθ οἵ 18 16. ΠῚ ΠΟῪ 1ὖ 18 ροββι υϊο ὑμδῦ 
γα} Δ}, ἀστὴρ ἴμ6 ὕπνο τοί 8 ὑμαῦ ἢθ βρϑηὺ τυ θά 88 ἴῃ ΜΊΖΡΘὮ (σοι. οἡ 1. 2 84.), ΟΓ 
ΡΟΓὮΔΡΒ 58.}}} Ὀθίΐθυ (οἢ δοοουηὺ οἵ {ῃ 4]] 8 οη8Β ὕο {ἢ ἸοΌΓΠΟΥ ἰο Εργρί ἴῃ 1]. 16, 86), οῃ ἴῃ ΜΑΥ͂ 
ἴο Ἐργρί, οΥ ἰῃ Εργρὺ 1.56], οοῃθπθα τ6 τυ Ὀοσαῃ 1π ἰδ ἰοαγ γ θὰ οἵ Τ ἰιλοἰα Κίμ ὑο 1Ὲ9 
Ὅτ τηϑηἰ]οηθα 1 1. 3, δΔηα οοῃοϊααθῇ 1, 10 (Ο]]Οτγ8 ὑμαὺ (}18 ΤΙ ΠῺΣ ΓΟΥΤῚΒ ἐμ τηδῖη ὈΟΑΥ οἵ ὑδ6 
Ὀοοίκ, πυιΊι θα δπὰ οαϊίοα Ὀγ ὑ86 ργορἠιϑὺ ἢ] Ππη86], ὕο τ] ἢ {86 ΒΌΡΘΙΒΟΓΙΡΌΟΗ, 1. 1-ὃ, τοίοσϑ ΤῊΘ 
Βα Ὀβοαυθηὐ ῬΟΓ[ΟΩΒ οὗ ἰδθ ὑοοῖζ, ὑβουρῇ ὑμ0 ροπαΐηθ ρῥτοάαοίίοη οὗ 76 γθηλϊδι, γα δααρά 
ΌΥ ἃ ἰαίθσς οαϊίοσ, γο ἀϊὰ ἠοῖ νϑηΐυσο ὑο δ᾽ δ 86 οὐὔἹρίμδὶ (1016, ὑβουρσὰ 1 ψγὰ8 ὯῸ ἸΟΠΡῸΣ 
ΒΌϊ 4 0]6. 
ΤΠ 1ὑ 15 ον ἀθηΐ, 88 10 Ββθῖη8 ἰο τηθ, ὑμαὺ (8 Ῥτβϑϑῃηῦ [οστῃ πα δυταπροτηθηΐ ἃγο ποὺ ὑμοδβα οὗ 

«ογοτ ἢ, ἴοΓ ἢ6 ου]α οογίδι ἶΥ ΒαΥΘ σίνοη {Π6 τυ 8016 ἃ 1016 ΘοΥτοβροπάϊηρ ἰο 118 οοη θηΐβ. ὅϑὅοιῃθ 
ΟΥ ΒΟΥ ΟἸΓουταϑίδῃο68, ἰο ὈΘ τῃηθῃ ]οπηθα Ὠογθαίζου, 8180 ἔν (818 γον. 

2. ΑΒ ἴο {86 διτδηροιηθηΐ ΟἹ ρ᾽απ οἵ ἔπ6 Ὀοοΐζ, 88 γἷἕὸ Βανθ 1, 10 888 Ὀθ6ῃ δοουδβοὰ οὗἨ 6η41}688 
σοῃ[πβιοη,Ἐ πα ἰδ9 τηοβὺ γϑυϊοῦϑ ἐποουῖθβ ἤν ὈΘΘ ὈΥΟΔΟ οα ἰο δοοουηΐ [ὉΓ {818 δοη[αβίοη. 

Οοτρδϑτζο, ἰο πμϑπλ6 ΟὨΪΥ ὑἢ.6 πηοϑὺ ϑιηπϑηΐ, ΕἸΟΘΗΗΟΆΝ, 1ὰ ὑμ9 ορεγέ ἐὰν διδίιδοδε υι. πιογσορανα. 
“1,1. ΤΊ. 1, 8.14]; δ ζεῖ, 111. 8. 157, οἰο.; ΒΕΚΤΗΟΙΤ, δ ιπὶ, ΤΥ. 5. 1457; ΜόονβΕβ, 226 τι- 

στιεδσιυε τγεσεηιϑίοτιῖβ υαίϊο. ὕετ. ἱπαοίδ οἰ οτγσίτιο. Ἡταὺ., 1837; ΗττΖια, Οὐπιπι., 8. ΧΤΙ. δὲ; ἐθ θη 
ἐμ αὐϊοπιρίβ οἱ Εἔτταιρ, ὈΜΒΒΕΙ (᾽πὶ {Ποῖ Θοιητηθηΐασὶθ8), ΗΠ ΑΕΕΆΝΙΟΚ (ΖΕ πὶ. 11. 2, 8. 206 

8.), αττ, (το ἴοΠ]ον8 ἨΑΕΨΕΒΝΊΟΚ αἰπιοϑῦ δηὐγοῖν, Δ ι,, 8. 252 8.), ΒΘΟΗ ΜΙΕΡΕΚ (ἴπ ΘΕΒ- 

:ΑΟΘΗΒ Βιἰδείισεν ), Θ᾽ ΑΈΒΕΣΙΝ (οα [ἢ ῥΥΙποὶρ 6 αὐ ὑμ6 Ὀδβὶβ οὐἠἨ [8 ἀτταπροιηθηὺ οἵ 76 γθι δ} 8 
ῬΓΟΡΒΘοΙοθ, 1 ἐμ Ζειβελγ. ἀδγ ἀδιυίδοῆ, πιογσενὶ, Οεβοἰϑολ, 1849; ΠΩ͂ 2 διὰ 8, 8. 216 ἢ; δηὰ ἴῃ 

Φ Ἑτεδη ἔὔτπεῃ (Ργοΐλοθ ἴο ἐπ ργορῃοὶ 96 ΓΟ 8}}} βαγε: “ἼἯΟἼΞῸ οὔἴθη ἤπά βοϊὴθ οὔ ἰΐο ἢτοϊ μδαγὲ ἰη πο [0] οπ ίς οπαρίογ, 

ψ Ὡς Ππαρροηοα Ὀοΐογο ἐμδῖ πῃ ἴπὸ ῥγενίουϑ ομδρίοσ, Ὡς ἢ ΙΟΟΚΒ 85 Ἰμπουρκῇ Φογοια δὴ ἀἰά ποῖ ἀστηρο ποθ ὈΟΟΚ8 Πἰταδοῖζ, 

πὶ (πδὲ ΠΟΥ ΓΟ σοπιροϑοά ρῥίδοοτη 64) ἔγοτα 1115 ἀϊδοοῦχθοδ, δη ἃ οοτωρ θὰ ἰῃ ἃ Ὀοοϊ. ΥὙὖο τυυδὲ οὶ ἔχου Ὁ]6 ουγδοῖνοθ δῦουὲ 

1Σῦ9 ογώεσ, οὐ 8] ἴη0 Ὑδηΐ οὐ οσοσς ἴο υἱοῦ 06." 



10 ΤΠῈΕ ΡΒΟΡΗΕῚΤ ΕΒΕΜΙΛΗ. 

μὶ8 ϑρεζ. Εἰγιῖ, ἴπι αἷο καπ. Βιιοῖλεν ἀο8 Α. Τ', 1862, 8. 260 8); Νευμανκν ((ὔ»ιηι. 8. 81 Ε΄, δηὰ 
5. 1Π1. 6). [πὶ πιῇ ορίπίοη, ὑμ6 οᾶ80 18 Ὠοΐ 80 Ὀδα 88 Γεργθβθηΐθα, Ὀαΐ ἃ γσθαϑοῃδὺ]6 δυγδηρθιηθηΐ 
Υ}}} αὖ ὁποθ ργοϑοηῦ 0861, 17 ττϑ ΟὨΪῪ ἰδ κα 86 [0] οννηρ ροϊηΐβ Ἰμύο σοηϑι ἀδγαίίοη. 1. [ἢ ψϑηθ- 
Τα], 86 ῥγιηοιρ]6 οὗ στόμ ορΊοΔ)] ΟΥΘΙ 18 10] ονγϑά, Ὀαὺ δαπ}ὑηρ, ἸΏ ΒΟΙῚΘ οα868, ἃ σασίϑι ἢ ογὰθῦ 
οἵ 8ι0])εοΐΒ, Μ᾽ οι 18 Βοπιθίλιηθβ βυρμχοϑίθα ΟΥ̓ Θχύθυτμα] ΟΟΟΆΒ1:0η8 (σοι. οἷ. χχὶ. 1-7). 2. ΗΠ 
χοδβρϑοῦ ἴο ὑμ6 ΟὨγοῃοϊορίοδὶ οὐάθῦ ἰὴ ρϑγσΪΑΥ, 0 παν 9 8 βαΐθ συ ϊάθ ἰη (ἢ ἰδού ἰμαὺ Ὀδίοτο (ἢθ 
ἴοαγί γϑασ οἵ 7 βοϊδκίμι, υἱΖ., Ὀθίοτο ὑπ 6 Ὀαύ.1]6 οὗ ΟΑγοβϑιαϊβῃ δηαὰ ΝΟ Δ 6 2ΖΑΓ᾽ 8 ΔοΟΘββι 
ἰο {86 ἰδτοηθ, Φδγθι δῆ ὭΘΥΘΥ τ θη [Π0ὴ8 ὕδ6 ἰαὐθυ ΟΥ̓ ὑδθ Ομ δ᾽ ἀθδῇβ, ψ. 8116 αἰΐδσ 0.18. (18 ἢ 8 

ῬΓΟϑθα8 ὑΠ16πὶ σΟηΒύΘΏΟΥ 1η 81 19 ἀἸΒΟΟΌΓΒΘΒ 88 δρροϊηὐθα ΟΥ̓ αοἀ ἰο ὃθ {μ6 Ἰηϑἰχαμηοηὺ οἵ Η 8 
ἡυδατθηὶϑ ομ [8Γ86] δῃα [6 παίϊομϑ. ἴὕ0}] δ. ΟΥΌΪΥ Ὀδίοσγθ ὑμὸ Ὀδι016 οὗ Οδγομοιμ δῇ, Αβϑυγία 
88 δὖ ταν σι ἰηὴ9 Μοάθϑ δῃὰ ΒΟΥ ΟΠ ΔΏ8, δα 1ὖ τΥαϑ παθοϊἀθα πῇ ]οἢ οὗ ἴΠ6 ἰῆσοα ψου]Ἱὰ οὔ- 
ἰδῖῃ ἔῃ ΒΌΡΙΘΙΩΔΟΥ͂. ΑἰΟΣ 86 ἴ8}] οὗ ΝΙηανοὴ δηὰ ἐμ ἀοίθαὺ οὔ Ῥμαγαοῦ Νϑοῆο, [ἢ6 βίδγ οὗ 
ΝοὈυομλΠ62ΖΔΓ ΓΟ86 αῦονθ ὑμ8 ΒοΟΙΊΖΟΙ 11|κ6 8. 8}1- Ῥυθυ δι ηρ Βὰη. 96 γου Δ} ΠΟῪ ΚηΘΝ ἀ6Βη16} Υ 
ὑμαῦ {Π|8 ρϑορὶθ δου ἴσοι ὑμ6 Νογί (1. 18, ϑίθ.) ψόγθ ὑμ8 ΟΠ" δ] ἀθδὴβ ὉΠμάοΥ ΝΟ ΠΘΖΖΔΓ, 
δηὰ δ6 οου]Ἱά ἢο0 Ἰοπρθῦ βρϑαῖϊ ἰο ἐμ ρϑορὶθ πὶ δουῦ ΘΟ. 86] 1 σ᾽ ΒΟ ὈΤΩΙΒ8ι ἢ ἃ8 Ὁ} ΟὨ]Υ Ι168Π}8 οὗ 
δβϑίοείν. [{π]η|ς, ὑμθη, ὑμαὺ 1 τΔΥ ἰᾶῪ ἀονπ ὑμι18 οδπ οι αἰδεϊηοὐϊγ, ὑμδὺ 411 ραγίϑ οἵ ὑμθ Ὀοοϊζ ἴῃ 
Μ ]οἢ 06 ὑμγοα θη! ΘΏΘΠ.168 ΓΘ ΒΡΟΚΘῺ οὗ ρΘΏΘΓΑ ΠΥ, τι μοαῦ τηϑηΐοη οὗ Νουα ῃ 6 2ΖΆῚ ΟΥ 
{86 μα] δθαπβ, Ὀθϑίοης ἰοὸ ἰδ ρογίοα Ὀθίογθ ἰδ ἰοαν ἢ γϑαᾶῦ οὗ ΤβῃοϊαἸκίπλ, υἱΖ., Ὀδίοτο 86 {ἰτὴ6 χ6- 
ΡΓαβθη θα ἴῃ οὗ. ΧΧν. 88 ὑμαὺ οἵ γι} δῃ᾽ 8 βγβὺ δοα αδιηΐδηοθ Ὑγ] ἢ ἐμ θι ; Μ7}}]9 41} {110 ρογίίοῃβ ἴῃ 
Μ οἢ ΝΟΟΘΟ Δ Π62ΖΑῚ δηα ἐμ ΟΠ] 6 8Π8 8.6 πδιηϑὰ Ὀϑίοῃρ ἰο ὑμ6 βυδβοαυθηὺ ρογοά; 8ο ἐπδὲ 
ἃ. Ῥαϑβᾶρβ Ὑγῃ]1οἷχ ΤΩ Θ ἢ ἘἸΟῺΒ ὑμ6 ΟΠ] ἀθδῃβ δηα 18 γοὺ ἀδίθα ἴῃ 86 Ὀδρίπηϊηρ οἵ {116 τοῖρα οὗ Τ θῃοὶα- 
Κίτῃ (οἷν. χΧΥΙΣ.), ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 86,6] Υ τοραγαθα ἃ8 ὈΘΘΤΙΩρ ἃ ἴα180 ΒΡΘΓΒΟΓ Ρ ΟΠ, 88 [Σ Κ νγ186. ΟὨ6 {ἰχαὺ 18 
ἀαϊεοά ἴῃ ὑπ τοίη οἵ Ζθα δ δ, δηα ἀοο8 ποὺ πηρηὐίοη (μ6 Ομ ἀθδηβ (χὶχ. 3 84ᾳ4.). [Ιἡ ἰῃ6 ἄγει 
Ῥίδοο, 10 18 4ιιὺ9 οἶθαγ ὑμαὺ οὐγ ἩθΌγονν γϑοθῃβίοῃ, οὐ ἐὐηρ οἤδρίθτβ 1. δῃ 11). 88 Ἰηἰγοάἀαοίϊοῃ 
δῃὰ οοποϊυϑίοῃ, [4118 Ἰηο ὕνχὸ ὈΥΙΏΟΙΡΑΙ αἰ ν]ϑίοηβ; 1. ΤῊΘ ρου] 0η8 τεϊδέϊηρ ἕο {16 ἐμβϑοογδον (οἢ. 
11.-χ]ν.). 2. ΤῊΘ ὈΓΟΡὮΘΟΙΘΒ ἀϑαϊηδβὺ {ἢ πϑί]οῃ8 (οἈ.. ΧΙν].----]}.)}. ΟΒαρίογ χὶν., [86 ῥγοϊῃ δε ρίνϑῃ 
ἰο {6 νοῦ οὗ 16 Ὀοοῖς, ὑμ6 (40 [ἃ] ΒΓ, 18 ἰο Ὀ6 τοραγαθα (88 1Ὁ 18 ὉῪ Κι ΕΙ1)) ἃ8 Δἢ Δρρθῃ- 
ἀἰὶχ ἰο ἐπμ6 βγβὺ ἀϊνιϑίοθη. Το αὐΐδο {818 ομβαρίθγ ἕο ὑ89 βεοοῃὰ αϊν,βίομ, 88 ΗΠ ΑἘΝΕΚΝΊΙΟΚ ἀο68, 

18. θη γον ἀηϑαϊα]θ. Τὴ δγβί αἰ ν]βίοη ἸηΔΥ θυ ἀθηνΥ Ὀ6 αἸνΙἀ6α ἀραίη Ἰηἴο ὕνγο δι δ ν βίοη8, 
0886 οοἸ]οούίοη οὗἨ αἰδοουγβοθ, ὙΠ ΔΡρΘμαϊοθβ, οἷ. 11. χχχν., δηα ὑμθ Ὠἰϑέογιοδὶ ρογίϊομβ, οἷ. 
χχχνὶ.---χ]ϊν. [π βρβακίηρ οἵ ἃ οοἰ ἰθοίϊοι οὗ ἀἰϑοοῦγβοϑ, 1ὑ βου] Ὀθ Σογαδαυιθα ἐμαΐ, δοοογϊηρ ἴο 
{16 Ἰηἰδηὐϊοη οὗὨἨ {Π6 ΔΙΓΔΏΡΟΥ οἱ ἔμθ ὈΟΟΚ, τὸ πηυβὺ ποὺ δ᾽ τυ 8 ὉΠ ἀογβίδηα ΟΥ̓ ἃ ἀἸβοοῦγβθ ΟῊΘ 
ὙΠΟ ἢ ἰὈγΤη8 ἃ τ θίοτι δὶ πὶ, Ὀαὐ αἰδο ἃ φοϊαρ]θχὰβ οὗ ΓΤ ϑύοΥ 8] δῃμα ᾿λἸβύου 98] ρϑββαροβ, 1 ἰὴ 18 
Γαπἀδιηδηίαὶ ὑπουφὶιύ, 108 [ΌΓΙᾺ ΟΥ̓ 108 ΟὨΓΟΠΟΙΪΟΔΎ, 1Ὁ ργθβθηΐϑ ἃ οοημοοίθα ψΏοΪθ. [ἢ ὑ}}18 Βθη86 ΟἹΓ 
οοἸϊδοίϊοη σοη δ᾽ 8 δἰθυθπη (ΟΥ̓ ὑ6}) ἀἰϑοοῦγβθϑ, ὑῃ6 ὈΘρΙπηης οὗ Θϑοῖ οὗ τ ἢ 18 ἀοϑιρπαίθα Ὀγ ἃ 
ΒΌΡΘΓΒοΓΙρ οι (οοτηρ. δ]. 6; νἱ]. 1; χὶ. 1, δίσ.). Ἴὰὸ ἢγβϑὺ ὕτο ρογίδίῃ ἰο ὑπ6 σϑῖρῃ οἵ Ζοβίδῃ 
(εἰ!. 11. πὰ 111.--ῖν].). Τὺ 18 παίΓαὶ ἰμαὐ ἴῃ (Π6 Θδυ]}οϑὺ ροσιοὰ ἐδ Ῥγορουυ! Δ ]}Υ 8π14]6ϑὲ δηχοαηξ 
οὗ τραὐίοσ βῃου]ὰ ὕθ οοτητγα! δὰ ἴο ττιψης, 8Βὸ ὑμαὺ ἴῃ [8:6 Ῥαββαρθϑ θη ]οποα, ἜΘ 060 14}}Υ ἴῃ οἢ. ἐϊ., 
ΟἸΪΥ (ῃ68 φυϊηύοβϑθποο οὗ 18:6 ἀΙΒΟΟΏΓΘΟΒ οἱ ὑμ6 Θϑυ]θϑὺ ροσιοα 18 ρίνθῃ, Το {Π|γὰ ἀἸβοοῦγϑα ρογ- 
ἰλίη8. ἰο ἐ}16 τοῖρῃ οὗ ϑῃοϊαἰκίπι (οἰ. ν]}.---χ.). ΤΏΘθ8θ ὑνο, οἢ. 11}.---Ονὶ, δηα οὗ, νἱ].----χ,, τ ἀ18- 
ὑἰϊηρσαϊϑηοα ἔσομαι ὑ86 τοϑῦ ὈΥ̓͂ ὑμ6})} ἰοησίμ, ἀπ τηδὺ ὑμδγθίοσθ, τ] οἢ. ΧΧΝ., ὙΠΟ ἢ 18 ἸΠΪΘΤΙΟΓ ἸῺ 

Ἰϑησίμ, Ὀυὺ [ΔΓ ΒΌΡΘΓΙΟΥ Ἰὼ ᾿προγίϑησθ, ὈΘ ἀοβ᾽ σῃδίθα ἃ8 [8 ῬΥΙΏΟΙΡΑ] αἀἸβοοῦγβοθ ΟἾ. Χὶ. -- χῇ!,, 
Μ ΒΙΟΝ αἶβο ρογίαϊη ἰο ἐῃθ τοῖχη οὗἉ 6 Πο]αἰκίτω, ιν ἃ ὀοπησηοι {1{]16, (νὰ ὑ ΟΠ]Υ ΟἿ. ΧΙ. δηὰ χὶ!. [ΌΤΙ 
ἃ ΥΓμδύογ! 4] ψ 80]6. ἘῸΓ οἷ, ΧΙ]. 18 Θη γον Ἰπἀθροηαθηΐ, [Βουρῇ οὗἩ [ἢ βᾶπι0 ἀαίθ ψ1 {16 ργθ- 
οραϊηρ, δηὰ ου δοοοιηΐ οὗ 118 ὈΓΟΥΠΥ͂, δα ἀοα 8ἃ8 δὴ Δρροηάϊχ. Τὴθ ΒΓ ἀἰϑοοῦγβο, ὑμουρὴ ϑοιμθ- 
ΜΓ δαῦ ἸηΓ6γοΓ ἰο (ἢ6 8θοοηα δηᾶ {μ]τά, 18 8{1}} Θῃ 9 οὗὨ ὑμ6 πηοδύ ᾿τηρογίδηθ. [10 Ὀθίοηρβ ἰο (86 ρογοὰ 
Ὀοίοτο (μ6 ἰοαγίῃ γοαν οὗ Φ ϑῃο τη. Τῇ ρᾶβϑαρθ ΧΥΙΪ. 19--27 18 τοϊαίδα ἰο ὑῃθ ΑΓΒ ἀἸβοοῦγδθ 88 
οὗ. χει. ἰο {8 Ἰουτί. Ι χτοχγοῦ ὑμαῦ ὈΥ͂ ΔῊ ονοΥϑιρδῦ 1 μαᾶνθ ποῖ ἀοβισηαίθα ὑῃθηὶ ἴῃ 088 Βατὴθ 
ἍΑΥ ἴῃ ἢ ἰαχί. Το βουθηΐῃ ἀἰβοοῦ ΓΒΘ 18 δὴ δοοοιπὺ οὗἨ ὑγο 5 1100 0108] ΟΟΟΌΓΤΘΠΟΘΒ, ὑο ΜΙ Οἢ 
8 Δρρεπάοὰ (ἰιαὺ οὗ 8 ΡοΥβοῃδὶ Θχ ρϑσίθῃοθ δῃὰ {ἢ οαὐδαγβύ οἵ [60] Ὡς ὑῃ 8 οοοδϑιοηθα, ΑἸ Βουρἢ 
ὑΠι686 ΟσΟΌΓΓΘΠο68 Ὀθίοηρ ἰο ἀἸ ἤδγθηὺ ρογοάβ, Ὀθίογθ δῃὰ αἴνου [86 ἔοατι ἢ γϑαν οἵ 6 ῃῃοϊακίτη, ἐμ 6 
8΄6 Ὀγουρδῦ ὑοχούμον Ὀθοδῦβθ Ὀούἢ ϑστα 08 τ ἀθγὶνϑα ἔγοπὶ ροὐθγΥ δῃηὰ ου δοοοαηὺ οἵ (}8 αηἱὶν 
οὗ ἐπα βυ}]θοῖ8. ΑΙ] 18 Βοσῦθ Ὀτουρῃΐ Ἰαὐο οΘοῃ πϑούοη Ἡ ]Ο ἰἢ 8 ῥγορῃθὺ βροῖθ αὖ αἰ Πγθηὺ {ἰτηθα 
δϑδϊηβὺ [86 [4180 ΒΒΘΡΒΘΓα5 οὗ (89 Ρθ0ρ]6 (Κἰημβ δῃ ρῥγορμοίβ), ΤᾺΘ ὀρθῃΐηρ ρϑβϑβαρδ (χχὶ. 1-7) 



84. ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΕ ῬΕΟΡΗΕΤ. 11 

ἐμβουρὰ ἴῃ σϑησσαὶ, 88 ογαξο οοπίγα τέρϑηι, ποὺ αἰ ἱοχϑίμου ἀμϑαϊδὈ 6 ἴον ὑ}18 ρῥ͵δοθ, 18 ἀου Ὀΐ]688 
Ρἰδοθά Βδσθ ομἸθΗῪ οἱ δοοουηὺ οὗ ὑῃ8 πϑῃη6 ῬΑΒΌΓ, Μ᾽ ἈΙΟΒ 10 88 1η Θοτηπῖοη 10} 896 Ῥγθοθαϊηρ, 
ΤῊ ἰγαηϑι οηδὶ ποσὰβ (χχὶ. 11--14) βθθπὶ αἰβδοὸ ἰο 6 ἃ ἱγαριωθῃῦ ᾿ ΒΙΟὮ 18 Β0 ] οἰ ηθα ἤθγΘ ποῦ α]ῖο- 
οῖβοσ δρργοργίδίεϊγν. Βυύ ἴῃ ψϑδῦ [οἰ ϊονγβ ὸ Βδνθ ἃ ΜἘΠῚ]-οὐἀθυθα β6υ1639 οἵ ἀβθηιῃοϊαί 0 ῃ8 
αρδιηϑῦ ὑ}16 6.1} Κιηρβ οἱ “88, Τθ βγϑύ, 1π ὙΙΟΣ ΠΟ ὨδΙηΘ 18 τη θη ΙΟη66, ΒΘοιη8 ἰο βία πα ἢγβῦ 
88 ἃ οοΟἸ]οαίνθ δατλοῃι οι, ὑβοῦρα ἰδ6 Κἰησ δα άἀγοβϑοα ἱῃ γϑῦ. 2 δὴ Ὧθ ὯῸ οὔδαὺ ἰῃ8ῃ “ ΘΑ ἰςὶ πὶ 
(χχίϊ. 1-9). ΤῊ βθοοπὰ 18 ἃ ῬΥΌΡΒΘΟΥ τϑϊδίϊηρ ἴο ἔμ6 ρϑύβοῃ οἵ ϑβοδῃδζ. 10 8 οὐ δαυ!γ ἀαίθ 
ἐθδὴ ἐμδὺ ψ Ὦ16]. Ργθοθα68 1ὕ, δΔηὰ 18 ΘΥ̓ΤΘΗΟΥ 8ῃ ἰῃἰογροϊδίζοη (Χχὶὶ. 10-12). ΤὨΘ {π|γὰ ἰ5. ἀϊ- 

τοοΐοθὰ ἀσαϊηϑύ ΦοΒοϊαἰκίτα ὈΥ͂ ἢΔη19 (ΧχΙ!. 138-28). ΤᾺΘ ἰουτχίῃ τοὶ αὐθβ ὑο ϑμοϊδομη (χχι!, 24-80). 
ΑΒ ἃ 001] ὑο {8686 ἀδυὶ ρ᾽ούυγεβ οὗ 89 Κίηρβ οἵ ὑ86 ῥγϑδϑϑηΐ, ὑ89 ργορμϑί, ὈΥ͂ δῇ δ 0 6818 σοιηϊη- 
Ἰῃῷ ὰ8 οἵ οἷ. 1}}., ρψῖνϑϑ 8 ἃ Ὀγραὺ ρῥἱοἴυτο οἵ (86 Κιηρ οὗἨ [ὴ9 Μεοβαίδηϊο ζαύασο (χχὶὶ!. 1--8). ΤῊΘ 
δϑοοῃά μαζί οἵ ἰδ τηδῖη ἀἰϑοοῦγβο (χχῖ]!. 9--40) 15. Δ ϑαγηθδὺ σου το οὗ ἐῃ9 [4180 ργορῃείβ. ΤῊΘ 
ΘΟΒοἰ αϑίοη 18 ἰοσιηθα ΟΥ̓ οἷ. χχίν., ἃ ν᾽ϑίου Ἡ ΒΙΟᾺ ὑῃο ρτορμοὺ Βδά ἴὰ ἐδ σοίρῃ οἵ Ζθάθκίδη, δπὰ 
ὙΥ ΒΊΟΝ 18 δα ἀοα Πογθ ον θη} ἴῃ ογάθυ ὑμαὺ ὑδθ Τογ ἢ ὈΔὰ Κληρ Τογθγαῖδῃ μαὰ ᾿νϑὰ ἰο 866 τι ρας 
ποὺ 1411} ὑο γβοδῖνϑ 18 δρργορτιδίθ ἀθῃηιηοϊδίίοθ, ΤῊ πἰμί ἀἰΒΟΟΌΓΒΘ 18 ὑμδὺ ΒΙσὮΪΥ ἱπιρογίαπὐ 
οὔθ ὙΠΟ 7 γθΔ ἢ Ῥτοηοιπορα 1ῃὼ ἐμ ἰοαγία γϑαγ οἱ Φε μοί αἸκίτη αὐΐογ {8:6 στθαὺ οαἰδϑίορὴθ 
Ὑ ΙΟὮ τη8Δ46 8 ΘΡΟΟΝ 1ῃ (δθ ργορ οὐ Β ΣΩἸΙΒΣΥ, ὑμ6 Ὀδύξ]6 οὗἩἨ ΟΑγ ΒΘ μ} 88} δηα ἰδ 6 βιιοοβββίοῃ οὗ 
ΝΕΡΟΓΘΠδαμθζζαῦ. Τὸ {818 δγθ δἰίδοῃθα ἃ 801165 οἵὗἨ ἐὮγϑο ὨἸδίοσἹοαὶ ἈρΡρϑῃά οο8, οὗ το {Π6 ἤγϑὺ 
[4118 Ὀδίοσθ ἐῃ9 ἰουσίῃ γϑὰγ οὗ Φομοίδίκίση, ὑ.6 Βθοοῃα 1 ὑῃ9 ἰοαγί ἢ γϑᾶγ οἵ Ζοάθκδα, ὑμ6 ἐμϊγὰ 
Βοσηθν μαὺ οΥ] 6γ ἤδη {86 Ργθοθάϊηρ. ΑἸ] ἔγ66 Δρρϑπάϊοββ, δονγθνοσ, γϑαὐθ ἰο {86 οοηϑιοὶ οἵ ὑῃ6 
ἔγιμα Ῥυορῃμοὺ (1ὑ ϑῃουϊὰ ὍΘ ποἰθὰ, βονγονθσ, ὑβαὺ ΨΘγθιλ δῇ 18 ὁ] Δ ΔΣΤῚ [ον ἢ) ἢτϑὺ {πὴ9 1 
χχν. 2) ψ ἢ ὑμ6 ἔα [86 ρσορμθίβ, Ηδθῦθ 4180 15 ἃ ργθ- ϑιτδηρϑα δῃ 6818. ΟἿ. χχνυὶ. βίδηἀϊηρ Ὀ6- 
[ογϑ ἢ. χχνἹ. Δηα ΧΧΝ}]]. 888 8 Οἶδα. ΟὨΓΟΒΟ]ΟρΊΟΔ] ὈΔ818, ν Ἀ116 οἷ. χχὶχ., Ἡ ΙΟὮ ἸῺ {16 18 ΒοΙη6- 
τ αὺ ΘΑ ΘΓ ὑθδῃ οἢ. ΧΧΥἹ. δηὰ ΧΧνἹ]. ΘοΙηϊηρ αἴξ ὑμθῖῃ, 85 ἃ ὑορ 08] Ὀδ8]8, 81:266 ὑμ8 (ῃ6 
Ῥτορ οὐ 8 σοηϑδιοῦ τὶ (86 ἴ4]586 ὑῥγορβοίβ αὖ ἤοῖηθ 8 γϑί Βῃοη, δηα ὑμθὴ ἈΪ8 οοπῆϊοῦ τ] ἢ (ἢ ο86 
δὺ ἃ ἀϊθϑίδηοο. ΤῊΘ ἰθηΐῃ ῥαβϑᾶρθ ΟΟΟΌρ]685 δὴ ἱπάθρθηάθοῦ ἼΒΌ, υἱΖ., (869 ὈοΟΚ οἵ οοπϑοϊαἰίοῃ, 
ὙΠ ὮΙΟΝ οοηΒ158.8 οὗ ὕτο ἀἰβοοιισβθϑ, υχὶ ἢ ἃ ἀοι Ὁ]9 Δρρϑῃᾶάϊχ. ΟἿ. χχχ. δῃὰ χχχὶ., οὐ βίαν πσι θη 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ, ἀπὰ ποὺ 88 ἃ ρασζὲ οἵ ὑμο δγβὺ ψυϊηρ, Ομ. χχχνὶ, 2-10, ἴογπι ἃ γμϑίουἹοα] ἀπ}, οοΥὐΑἸ Π]Υ͂ 
ΘΟΣ ὑθι ΡΟΓΑΙΥ͂ ΜΊΝ ΟἿ. 111.--οΥν].,) δηα ὑβογθίοσο ρϑγίδι μη ὑο {Π 9 τεῖρῃ οἵ Ψοβϑίδῃ. ὙΤ]|10 βϑοοπήά 
σομβοϊδίοτυ αἰβοοῦγβθ οοηβίβίβ οὗ ὑγχο βθραζϑίθ ρϑβϑᾶρβδβ, ὙΔ1Ο,, ΠΟΎΘΥΘΓ, ΔΓΘ τηοϑὺ οἰοβοὶν οοη- 
ποοίοα, Το βγϑὺ γοϊδίθβ ἴο (6 ρσομδβδο οἵ ἃ 861α Ἡ ἘΊΟὮ, αἱ 86 οοτοτηδπᾶ οὗ [88 Τωοχὰ, 7 δγϑιηϊδὰ 
ταϑὰθ ψὮ116 σοῃ ἢ πορα 1η (ἢ οουγὶ οὗ [86 ῥγίϑοῃ, αὖ ὑ}1}0 ὑλ16 οὗ ἢ8 στοαΐθϑί δ] οὐοη. ΤᾺ βοοοηὰ 
18 οοηποοίοα τι ῦἢ ὅΠ6 ἀθπλο] ὑ]οἢ οὗὁὨ τη ὨΟυ 868 ἴῃ θγβα θη ἴου ἀϑίθηβι νθ ρᾷσροθθϑθ. Οὐ {818 
οι ]ο, ρ᾽οοιι γ᾽ Ὀδοκρτοαηα ὑῃθ τόρ μϑὺ ργϑϑθῃΐβ ὑδθ τηοϑὺ ρου ουβ ΝΜ δββίδῃϊο βαϊ ναϊϊοῃ, [10 18 
ποῦ, 881 δαᾶνὸ δἰγοδαῦ βδιά, ἃ οοῃῃθοῦθα ἀἰβοοῦγβθ,; ἴῃ οἂ. χχχίϊ. τὸ Βανθ γβϑὺ ἢ δοοοιηΐ οἵ {ῃ8 

Ῥύσοθδβο οὗ ἰαπά, ὑβθῃ ὑδθ ργΑυ Γ Θχρυθβϑϑιηρ ὑ. 6 ῥγορ θέ 8 δϑύοῃ ϑῃπχθηὺ, ἐμθη ἐμ 6 Πωογά᾽ 8 σοῃ- 
ΒΟΪΔΙΟΓΣΥ͂ ῬΓΌΤΆ18685. ΟἿ. ΧΧΧΊΙ], 18, ΒΟΎΤΘΨ ΟΣ, ἴσοσὶ ὈΘρΙ πη ρ ὑο θη, ἃ οοπμηθοίθα ῥσορϑίϊο ἀ]8- 
ΘΟΌΓΒΘ. 

ΤῊΪΒ ὈΟΟΚ οὗ οοπϑοϊδίϊοη 18 ἰο]οσοα ἰἢ ΟἤδΡ8. ΧΧΧΙΡ. 8παἃ ΧΧΧΥ, ὈΥ ἃ ἀου }]6 δρροπάϊχ, ἐδ 8β6- 
οοηὰ μι4]7 οἵ Ὑ ΒΟ (Χχχιν. 8---ΧΧχν. 19) 1|86]1 οοηδιϑὲβ οὗ ὕτο ἱπάθροπμάθηΐ ραγίβ.ι ΤΏ βἰιοτί 
Ῥδβ8θρ8 ΧΧΧΙΥ. 1-- 18 ΟὨΪΥ 8 τοῦθ οχϑοῖ δοοοιηὺ οὗ [8.9 ΟΘΟΌΣΓΘΩΟΘ πδγγα θα 1ῃ ΧχχΙ]. 1--ὅ, 'ῃ ΘΟὩ- 
ΒΘαΌΘΩο6 οὗ ΜΙ Ἀ]ΟὮ Φογθπλδἢ 1)ἃ8 οοηῆηδα 1 ὑμ6 οουχὺ οὗ {86 ῥγίδοῃ, δῃὰ ὑμϑγθίογθ γοΐθγβ ΟὨ]Υ ἴο 
186 οοῃὐθηΐδβ οὗ οἶἸ8ρ08. ΧΧΧΊΙ. 8ηἀ ΧΧχἸ. Τῇθ ὑπο ἴδοίβ ΒΟΘΥΘΥ Ἡ ἸΟἢ Δ͵Θ γοϊα θα 1ὰ χχχὶν. 8- 
22, δῃὰ χχχν. 1-19, ἀγὸ ὕο Ὀ6 Τεραγαθα 88 δἢ Δρρϑῃὶχ ἰο ἐμ ψ180]6 οοἸ]δοίΐοη, ΕῸΓ (Β ΕΥ̓ ΠΟΥ͂ 
ΌΥ͂ 8 βύγικῖηρ' Θχϑιηρ]θ, {ἢ} 8 Δοοοι ρ ]8}64 Ὀαΐὺ ᾿ταταθαϊδίοΥ σου ϑιλδηοὶραίϊοπ οὗ 86 ΗθΌτο α 
8΄ανοβ, ΒΟΥ͂Σ ΘΗΟΙΓΟΙΥ ᾿παἀἸΒροβοα (ἢ9 ρϑορΐὶθ οὗ 1886] Ὑοτθ ἕο ΟΌΘΥ ἰῃ8 οοηπηδηάβ οὗ ὑμδὶγ Θοά, 
Ὑ Ὦ116 8 οοηἰγαϑὺ ὕο {ἢ 18 ΒΗ διηθία] αἸΒο Θά ΘΏΟΘ 18 σήν 1π {86 ΘΧϑΙΩρ]ο οἵ εἰθβδοίϊηρ οὐδάϊθποθ αἵ- 
ἴοτάθα ΟΥ̓ ὑμθ Βϑοβδθὶύθβ ἕο {Π 6 Θοτητηδπα οὗἉ ὑμοὶγ δφαγίλίψ Ῥτορϑηϊοσ, (δ ᾽οἽοΐῃαβ εθο ὑμαὺ {86 δὺ- 
ΓΔΏσθοιηηρηῦ 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏ6Δ}8 ὶ Πουΐ ρίαῃ, 8Πα ΠΟΥ͂ 1Π ρθηογαὶ ἤᾶνθ Ὀ6θΘῃ τηδάθ ὈΥ̓͂ (η8 ῥτορμϑὲ 
Βιταβο]ζ, Οη]γ {6 τβϑγα γἸυχίαροϑίίοη οἵ χχὶ, 1-7 ἴογ [Π6 βαϊζθ οὗ [Π8 πδπγθ Ῥαβῇ Υ, ἀπ {ἢ 1Ώ86Γ- 
ἐΐοη οὗ ὑμ6 Βοίθγομθῃθουβ ρᾶβϑᾶρθ χχὶ. 11]-14 ἴῃ {818 Ρ]δοθ, βϑϑῖὰ ἰο Ὀϑέγαυ ἃ ἀι βδγθηῦ μαηά. 
ἍΒ οὔᾶρ χχχνὶ. Ὀθρὶπ5 ὑἢ 8 βοοοηά 80 ἀἸ 89 οὗ {8 ἢγβϑύὺ τηδὶη αἰ γιβίοθ. Η βίου σϑὶ ρᾶ8- 

ΒΔ (68 (οἸ]οὐν ϑδοῖλ οἴμοῦ ἰὼ Ομ ΟΠ ο]ορίοδὶ οὐ θῦ, Δ] ΠδΥΘ ΤΟΥ ὑἰι6 1} 80 Ὀ]ϑοὺ ῬΔΥΡΙΥ͂ ῬΘυβοηδ] ὁχ- 
ῬοΓΙΘΌΟο8 οὗ [88 ὑτορβοθῦ, Δῃα ΡΑΓΟΪῪ ἐδ δΙβίοιγ οἱ ὑμ6 ἴδἰ4] οαἰδβίσορ!θ οὗ (8:9 ὑβμβιθοογδοῦ 1ἢ βθῃθ- 
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ταὶ, ΤΏΘΓΘ 18 0 αἰ ΠΟΥ ματα. ΟἾαρ. ΧΙΥ., 88 δἰγοδάν σχϑιῃαγζθα, 18 Δ Δρροηάϊχ ἰο {μ6 Βγϑβί 
[ὯΔῚῈ ΑἸ ν]ϑίοηθ. ΤῊΘ βϑοοηῃὰ ραγὺ οοη δίῃ (86 ρῬγορἤθοῖθ8β δρσαϊηδὺ [ογθῖ ΠΔ᾿ΪΟΠ8 ἴῃ 8 ΟΥΔΕΣ ἰο 
ὙΠΙΟΝ ὑβογθ 15 που Ὼρ ἰο οὐ]δοού (Χ]ν].---11.). ΟἸδρ. 11}. ΒΏΔΙΠ}Υ [ΟΓΠ18 ἐλ 6 οοποϊϑίοῃ, τ ΒΙΟὮ 18 ποῖ 
ἔγουι {89 ργορῃοὺ ἢ] 286], 

ΤὨΘ 10] οσσίηρ, ὑ8 06 ΠλΔΥ͂ ΒΕΙΥΘ ἰο (Δ01}1Πδὺθ ἃ ΣΟΥ ΘΥ: 

11, 

Ι. ΤΗΕΒ ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ, ΟΗΑΡ. 1. 

Π. ΕἸΒΒΤ ὈΙΝΊΙΒΙΟΝ, ΟΗΑΡΆ. 11.-- Χ ΤΥ. 

ῬΑΒΒΑΘΕΒΡ ΒΕΨΑΤΙΝΟ ΤῸ ΤῊΕ ἸΗΕΟΟΒΑΟΥ͂, ΜΙΤΗ ΑΝ ΑΡΡΕΝΡΙΧ. ΟΗΑΡ. ΣΙΥ. 

Α. ΕἸΒΒΤ ΒΟΒΡΙΥΊΒΙΟΝ. 

ΤῊ οοἸ]]θοίίοη οἵ «ἀἰΒοΟΌΓΒΘΒ, Ομ 8. 1}.--ΧΧΧΊ. 
ὙΥΊΟΔ ἀρρϑῃάϊοαβ, ΟΠδρ8. χχχῖν. δι): χχχυ. 

. Εἰγβὲ ἀἸβοοῦγσϑο, οἢδρ. 1]. 
,. Βεροπά ἀϊϑοοῦγβο, οἤδρβ. 111.--νὶ, 
. Τμιγὰ ἀἸβοοῦγδθ, οἰ δρ8. ν]].---χ. 
. ΕουΣ ἢ ἀϊδβοουγβο, ομδρβ. χὶ. δηᾶ χὶϊ. 1} ΔΡΡΘΒαΙχ, οἢδΡ. ΧΙ], 
. ΕἸ ἀϊβοοῦγβο, οαρ8 χὶν.---χνἹ]. 18. 
. διχίδ ἀϊβοοῦγβο, ομδρ. χυ]ὶ, 19-27, 
. βανθη θῇ ἀἸἰΒοοῦγΒθ, Ομ ΡΒ. ΧΥ]}].---χ, ({86 ΒΥ Ὀο8 ἐδίζοη ἴγοπι ροὐἐογΥ). 
. ΕἸ ἢ ἀϊβοοῦγβθ, Ομ δ Ρ8. ΧΧΙ.--- ΧΧΙΥ. 
. Νιηνὴ ἀιβοοῦΓθθ, ΟΡ. χχν. Δ ὑδτθθ Δρρϑῃάϊοθβ, Ομ ρ8 χχν].---χχὶχ, 
. 186 Ὀοοϊκ οἵ οοπϑοϊαίίοη, οοηϑ᾽ϑύϊηρ οὗ 

α. ἰδ6 ἰδίῃ ἀϊβοοῦγθθ, οὔθ ρ8. χχχ. δῃὰ χχχὶ. 
ὃ. 89 δἰθνθῃῦ ἀἰβοοΟῦΓΒΘ, οὔΔρ8. χχχὶ. δῃὰ χχχ. ὙΠ δὰ δρρεπάϊχ, οἶδρ. 

Χχχὶν. 1-. 
ἩἸϑὑου!ο8] ρρϑπαὶχ ἰο ὑμ6 οοἸ]θοίϊοη---ἰ 6 ἀἰβορθαϊθμοθ οὗ [ϑγβ 6] οδβου ὈΥ (89 οὈβάϊθῃςθ 

οὗ ἰμ86 ΒΘΟΒΔΌΙ68, Ομ Ρ8. ΧΧΧῖΥ. 8---χχχν. 19. 

Β. ΒΕΟΟΝῸ ΕΥΒΟΙΝΊΒΙΟΝ. 

Ἡ ἰϑέουίοαϊ ργεβοη δίϊοη οὗ ἐμ ταοβὲ ἱτηρογίδηξ δυϑῃΐβ ἔγοπι ὑ8μ6 [ουσ ΒΒ γοδγ οἵ Το μοϊδκίτα ἰο [89 

"4 

» Φ Ὁ οὐ - δὴ σὰ μα οὐ "Ὁ κα 

οἷοβθ οὗἉ ὑΐ6 ὑγορῇῃμ θ᾽ Β σα η βίγυ, ἢ ρ08. χχχν.--- χ]ν. 

Εἰγοηΐβ Ὀοίογο {86 ἴα]] οἵ ΨΦογ βδ θη, ΟΠΔΡ8. ΧΧΧΥΣ.---ΧΧΧΥΠ]. 
Ενϑοίβ αἴθογ {86 14}] οἵ ΦΘγιβδίθω, οὔ ρ8. Χχχίχ.-- -χ]ν. 

ΑΡρϑδάϊχ ἰο ΕἸχϑὺ Ὀι νἱβίοη, οἢ. χὶν. ΤᾺΘ Ῥγοιη186 τηδαθ ἰο Βασαο. 

ΠῚ. ΒΕΟΟΝῸ ΘΙΝΊΒΙΟΝ. 

ἸΤῊΒ ῬΒΕΟΡΆΈΟΙΕΒ ΑΘΑΙΝΒΤ ΕΌΒΕΙΟΝ ΝΑΤΊΟΝΒ. ΟΗΑΡΒ. ΧΩΥ͂Ι.---Ἴ. 

. Αμαϊηδὺ Εργρὺ, "., ομδρ. χῖνὶ. 2-12, 

. Αμϑιηδὶ Εργρί, 11., οἢαρ. χὶνὶ. 13-26. ἢ δὴ Δρρϑμάϊχ, ομδρ. σχὶν]. 21--28. 

. Αμραεϊηϑέ {16 ῬΒΠΠ δ π68, ΟμΔΡ. χὶνἹ], 

. Αρδιηϑί Μοδῦ, οδρ. χὶν!]]. 

. Αμραϊπϑὺ ΑἸρτηοῃ, οἤδρΡ. ΧΙ Ϊϊχ. 1-θ, 
Αγραϊπϑὺ Εάοια, οὔ. χ]χ. 7--22. 

. Αμρϑϊηδὺ ᾿απηαβοῦϑ, οὮδΡ. χΙὶχ. 298-27. 

. Αμαϊηϑὲ (ἢ9 ΑΥδρίδηβ, οἢδΡ. χἰὶχ. 28-98. 
. Αραϊηϑὺ Ε]αὰ, οἰδρ. χ]ῖχ. 34:-89, 
. Αμρεϊηδύ Βαγοι, οὨΔΡ. ]. Ἰ]. 

1. ΟΟΝΟΙΌΞΒΙΟΝ, ΟΗΑΡ. 11]. 

8. ΤῊΘ τεοϊαίϊου οἵ ἐπ Μαϑβογείϊς ἰοχὺ ἰο ἐμ ΑἸοχδηῃδγίδῃ ἰγβηβιαίίοῃ. [ὑ τηδὺ ἤθῦθ ὉΘ ῬὉΓ6- 
τηϊϑοά ὑμαὺ ΤογθιδὮ, οἰοβίηρ 18 ἸαθογΒ ἀπ ὑγΟΘΌΪΥ͂ 18 116 ἱη Εργρί, τγ88 οὰ (818 δοοοιχηΐ 68ρ6- 
οἶα}}ν Ἀοπμοτϑά ὈΥ̓ ὑπ6 76 0)718 τϑδι ἀὴρ ἰμθτθ. ΤΉΘΥ τορατάθὰ ἢ]πὶ 88 ρου ]Υ]ν ὑμϑὶγ οὐσῃ, }}0 
Ἐργρίϊδη ῥσορμοῦ. (Οοιαρ. Οἦγοη. “αβοῆ. Ρ. 156; ΕΑΒΒΙΟΙσΒ, ἰὰ ὑπο Οὐά, ρϑβειάερισγ. Υ. Τ. Ρ. 
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1108; 4οογ. Ν᾿ Τ' ν. 1111; ΗΑΕΥΕΒΚΙΟΚ, ὲπί. 1.1, 5. 4δ,11. 2, 8. 259; ΗΕΒΖοΟσ, Ζεαίΐ- πο. 

ΥΙΙ. 5. 255.) Ηδ νγὰϑ8 ὑβθγϑοίοσθ αἰ] ΠΥ βυιαϊθὰ, δηὰ ἰὑ 18 ποῦ τα ργοῦα]9, 38 ΕΑ ΒΒΙΟΙΌΒ 88 08: 
“Οὐαῖοοβϑ σγδξοεε υογϑιογιϊδ γαπὶ ρτὶυαία φυιογιμπάαπι Α οογτψρλῖδ 86 αοἰεοίαπνίϊιι δίμαϊο ἱγιεγροίαίε, 
γαπὶ ξδνατίοτιπι οδοϊέατίϊα πιατιοὶ Γγαμαϊὶ δεαίο Δίαγίψτγι γωεγιγ." ὙὍΤὴθ αἸβδγθποθ Ὀθίνγθθῃ ΟἿΓ 
Δίαβογοιο ἰοχῦ δηὰ (89 ΑἸθχϑπαγιδη ν σβι 9 18 ὑγοίο] ἀ--- τηδύίοῦ δηὰ ἴῃ ἴοσῃλ. ΤῊΘ [ΌΤΙΩΘΓ 6Χ- 
ἰ6η45 ἱῃχουρα ὑμ6 ψ Ἀρ]6 Ὀοοτ, δηἀ οοπδβίβίβ οὗ 1 Δ ὨΊΘΓΘΌ]Θ αἰΒΟΓ ΟΡ ΠΟΙΘ8, τ ΙΟ ΒΟΙΩΘ 68 δίς 
ἔθος βίηρίὶο ᾿Ἰϑύθυβ, 801] 0168 δῃη! ΜΟΓάΒ, ϑοια θῦμα 68 8 0]6 γ σθοθ. Τὰ αἱ ΓΘ 6 1 ΤΟΥ ΟΟΠ 5158 
ἴῃ ἃ ἀἸ σθηῦ δυτδηοιηθηῦ ἴσγοϊῃ Χχνύ. 16 οηαγάβ, {86 ΤΧ Χ, Ἰηἰτοάποίης μοσο (Ὀαΐ ἴῃ ἃ ἀϊδοτθηῦ 
ΒΘΑΌΘΠ66) [8.8 ρῥΓΟρὨΘΟῖ68 δραϊηδὺ ὑμ6 Ὠδύ]οη8, εο ὑμαὺ 8]} 1η [86 ΗοΌγον ἰαχὺ ἔγοια χχν. 1δ ἰο Ἵἢ. 
χὶν. 18 ἀοίοσγοα ἴο σζδακθ στοοῦλ ἴὺῸΓ 8680 ῥγχγορῇθοὶθθ, δῃα βίῆοθ ἰη 8ὴ6 ΤΧΧ. {ῃθ86 οχίθπα ἔγοτλ 
χχν. 15 ἴο οἰ. χχχὶ. 1Ὁ [0]0γ͵8 ὑμαὺ ψῃδὺ ἴῃ {89 ΗΘΌΤΟΥ 18 ἴγοια χχν. 15 ἰ0 6. χὶν. 18 1 ἰῃ ατθοκ 
ςἢ. χχχὶ.---ἰ,, [ὑ βΒῃουϊὰ Ὀθ τοσραγκοὰ ἐμαὺ 89 ΤΧΧ. ἀοοβ ποὲ ἰγοαὺ οἰ. χὶν. οἵ ὑῆ9 ἩΘΌΓΘΥ 88 
8 ἱπάεροπάθηΐ ομαρίοσ, Ὀὰὺ 88 ραγύ οὗἨ οἷ. 11.-τονοσβ, 31-356, ΤῊΘ (ΟἸ]ονίηρ 11016 ὑ40]9 Μ0}}} ΘχΒὶ- 
Ο1ὺ 86 ἀΙΒΟΓΘΡΆΠΟΙ6Β ΤΏΟΓΘ ΟἸΘΑΙΙΥ : 

ΤΑ. Δίαϑογ. 

χχυ. 15 8.αα. ΤῊΘ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ δραϊηδὺ ΕἸΔτ,, ΧΙΧ. 84 544. 
ΣΧΥΊ. ἭΝ “ ἙἘργρύ, χ͵ν]. 
ΧχΥϊ!. 28. ὰ “ὋἊΒΌΥΪοη, ].--- 
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11}, ; ᾿ ᾿ : Ξ }. 

1 τ85 ΤΟΥΤΉΟΥΙΥ͂ οὗ ορ!πίοη ὑμδὺ {Π686 ἔτο Κἰπάβ οἵ αἰ βθγθηοθ τ γο ἰο Ὀ6 αδμοὰ 4116, Θη ἃ Ὑγ0γ9 
ἴο Ὁθ ἰχαορά, ποὺ ἰο ἃ ἀἸψογβθηοθ οὗ Ηοῦτον ΜΆΆ., Ὀὰΐ ΘΠ ΓΟΙΥ ἕο ἐμ 6 Ἰρῃοσάμοθ, σἈΓΘΙΘΘ8Ώ 688 ΟΥ̓ 
σρσίοο οὗ {89 ΘαἸΐογ. [μανθ ΠΟῪ ΟὨΔΗρΘα ΤΩΥ̓ ὙἹΘῊ 1Π 80 ἴὰ ὑΠ)8ὶ [ δὼ οοῃνϊποθαὰ ὑμαΐ [86 6889 
16. ποῦ {6 βαῖῃὴθ ΨΠῈ ὑμο ἀΙ ΒΈγΘΠΟΘ 10 [ΌΓΠὶ 88 1} ὑμαὺ ἢ πηαίΐεγ. ΤὨΘ ἀϊδγθηῦ ογάθυ 18. οϑυ- 
δι ΠΥ ἰουπάρα οα 8 αἰ νογζθηοθ ἴῃ (86 ΗθΌΓΣΟΥ οὐρα ]8. ΠῚ τ͵1ὸ Δα πο οὐδοῦ ὑδϑίϊηοην ὕο δ ι18 
18 (89 ἰοχὺ οὗ 89 ΧΧ,, 80 ἴᾺΓ 88 ὉΠ18 18. 0}}0 ΘΟμΒΟΙΟυΒ δῃὰ ἱπίθηἀϑα ῥσγοαποίϊοῃ οἱ 118 δ ΠΟΥ, 
[18 ὑδϑι ΔΟΩΥ σου ἃ οΟγίδ  Ὺ ὍΘ του  81]688. Βαΐ 1η {110 ἄσϑί ρίδοθ, ὑμο ΗἩθῦγον ἰοχὺ 18 1.861 ἃ 
ὙΠ 688, Δηα ΒΕΟΟΠαΪΥ, ὁ ἤδνο ᾿η (89 ΧΧ,, δῇ ἸῃνοΪ ΠΔΥῪ πὰ ᾿σαραγίϊαὶ ὑδδύμηοην. [1 Ὀ6]θνθ 
μαΐ τὰ (6 (ὔπιπι. οἢ χχν. 12-14; χχυῖὶ!. 1; χὶϊχ. 84, πᾶ ἴῃ ὑῃ6 Ἰηἰγοἀποίίοη ὑο [ἢ 68 ῬΤΟΡΆΘΟΙΘΒ 
δραϊηϑὺ {Π|6 παίϊοηϑ, 1 δνθ γηΒῃ6α Ῥτοοῦ ἰμδὺ ἔῃ680 νϑύβοϑ (χχν. 12--14) ῬΥθδΌΡροβθ [88 οχἰβύ- 
ΘῆοΘ ἰπ ὑδ6}γ ἱπηπηθαϊαῖθ νἹΟ ἰἰΥ οὗ ἴη6 Ὁ" ἣν ΡΟ οΥ ταΐῃου Ὁμδὲὺ οἢ. χχν. Ὀϑίοπρβ ὑο ὑμ18 

ΡΟ. [1{διη}κ 1 μΒαγνο Βδόση ὑμαὺ ὑἢ 6 Ῥθο δ. ΘΧΡΥ ϑϑίοη τὰ Αἰλάμ δὲ {116 οἷοβϑ οἵ χχυ. 13 (0 ΧΧ.), 
δηᾷ [Π9 ΔΌΒΘῃ09 οὗ χχυϊ! 1 1 ἐῃο ΧΧ,, 108 ἢ δίγϑημα ΘΠ ΤΟΠΟΙΟΩΥ͂ οὗ χ]ὶχ. 84, ἀγο ονϊάθηοο ἐμὲ 
18:0 ΡῬΓΟΡὮΘΟΙ658 σαὶ πϑὺ ὑἢ 8 ΠΑΡΟΠΒ τησϑὺ δὺ οὔθ ὑΐπιθ αῦθ μὰ {μοὶγ ρἴδοθ ἱτητηϑαϊδίθὶ Υ ἴδον οἢ. 
ΧΧΥ͂. δῃὰ ὑδίοσθ οἱ. χχυ]. ΤῊ] τὰ Αἰλάμ βῆ ὑμδὺ {ἢ} δι ρογβογιρίϊοῃ οἵ {ῃ8 ῥσορβοΐθδ 

διραϊπϑὲ Ε]δτα οτἱ σἸ ΠΑΙῚῪ τϑϑὰ 16 {Π|6 τοὺ, χ]νί. 2; χ]ν!. 1; χ]ῖχ. 1, 7, 28, 28, Ὁ}. ΤῊ ρο- 
ΟΌΪαΓ ροδβίβοτιρὺ ἰο {9 ῬΓΟΡΘΟΥ͂ ἴὰ 0 ΤΧΧ,, Βονσονογ, τ] 18 ΠΟ ΟἾΠΟΓ ἰμδη {δ πιϊδδίηςς 
ὙΕΓΒΘ ΧΧΥΪΙ. 1, ῬΓΟν 68 ὑμαῦ {89 Α]Ἰθχδπασδῃ ὑγδηβίδίοσ δὰ δῇ οὔ ρίηδὶ ἰδχὶ Ὀδίοτγθ Βΐτη ἴῃ ψ ΠΙΟΣ 
(86. Ργορ θοῖθβ δραίηϑὺ {ἢ πδίϊοῃβ δίοο Ὀθίογθ οἰ. χχυ!., δηὰ ἰὴ 8υοἢ τῦ]ῖ8θ ἐμαί ἔ89 ῬΥΟΡὨΘΟΥ͂ 
ϑραϊηϑὺ Ε]Δπὶ τγ88 (88 αϑύ, 88 δὖ ργθϑϑηῦ 'π [ἢ Μαϑβογοϑίϊο ἰθχί. Βα μον ἷβ 16 ἐβαῦ ἐῃθ ργϑβϑηΐ Μα- 
δογοίϊο ἰοχύ οἵ (86 Ῥτορβθοῖθβ ἀραὶ ηϑὺ ΕἸΔτΏ ΠΟ ἸΟΏΖΟΓ ὈΘΑΓ8 {ἢ ο]ὰ βίταρίο ἱηβογ ρίύίοη Ὁ)» θαὶ 
ἸΚον 86 ὑΠ6 ψογὰ8 ΓΔ ηϑροβθα ἴγοῖὴ ΧΧΥ]. 1 ἢ 1 Ὀθ] ον ὑμαὺ ᾿ξ οαὴ Ὀ6 Θχρ]αἰπθᾶ οη]γ ἴῃ ἰμῖϑ 
Ὅ32.---ἰδαῦ ὕνσο ΟΥἹρΊ 818 τ γο Ὀδίοτο ἴ86 ΑἸοχδμάσίδῃ ὑσδηβίϑίοσ, οἵ τ ἢ] οἢ ὁπ μδᾷ ἐἢ8 ΡΙΟΡΘΟΙ68 

δραϊηϑὲ ὑπ8 πδ ΠΟ. 8 1η {86 οἷά ρΙαοθ; [89 οἴ ΠῈΓ ἀστϑϑὰ σιτ 86 ργϑϑθηὺ Μαβοσϑίίο γοοθηβίοῃ. ΤῊΘ 
Ἐγδηϑιδίοσ πηαδὺ μᾶνθ Ὀθ6Ὲ συϊάοά Ὀγ Ὀοίῃ. Ηθ δαβογϑὰ ἰο ὑμ6 οἱ δῖ σγθοθῃβίοι 80 [8 88 ἰο σοίδι ῃ 



14 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗ͂ΕΤ ΖΕΒΕΜΙΑΗ. 

108 Δγγαηρθπιθηΐ οἡ ἐῃ 9 ψ ῃ0]6 (6 ̓ ὑθυ πη; ΟὨΪΥ ἐἢ:6 Βθα αθη66 οὗ ὑμ8 ΡΓΟΡ Θοῖ68 δραϊηϑὺ {ἢ παίϊοπϑ ἴῃ 
ἀοία1}). ΕὙΟπλ 0818 (6 δἀορίθα {8:6 ροβίὑἱοῃ οἵ οἰ. χχνἹ). γ6γ, 1 ἱτα τι θα δίθ! Υ αἰτοῦ (88 ΡΓΟΡΒΘΟΥ 

δραϊηδὲ ΕἸατα, Μ 8116 ἴγοπι ὑδο ἰαύοῦ ἰοχὺ 86 ἴοοῖ ἐῃθ περὶ Αἰλάμ (ἢν Ηοῦγ.). ΤῈ χὰἷ8- 

ΡῬ]οθηχοηὺ οὗὨ (88 ῥΓΟΡΏΘΟΙ68 ἀρδϊηϑὺ ἐμ 6 Ὡδίϊοη5. πη αϑὺ ὑμογθίογ ἤάνθ ἰα θη μ͵δοα Ὀθίογα {ῃ8 ργθ- 
Ραγαϊίοη οὗ ὑπ ΑἸθχαηάγιδη νογϑίοη, [08 οὐὔἹρί παίου τη δῦ ἤᾶνα ἢγδὺ ονθυοοκοὰ χχνὶϊ 1, δηὰ 
{θη αἰ θυθα ἰδ Ἰηἴο 8π ᾿ηβογιρίϊοη ἴογ {86 ῬΧΟΡΒΘΟΥ͂ ἀραϊηϑὲ ΕἾδπι, δη 6 χυυδύ ἃ|80 ἢανα ραΐ οἢ, 
ΧΧΥΪ, ἰὴ 118 ργεϑϑηῦ ρί8οθ ὅδιποθ.η {89 ΙΧ Χ, [86 Βαρθσγβογιρύϊοη οἱἠἨ ἁ οβ. χχν]ὶ 18. 8.}}} υδηΐίηρ, 
10 185. Ῥοβ810]6, ΠϑΥ͂, ρῬγοῦδ 16, ὑμαὺ 1ὑ ψὰ8 ψαπίϊηρ ἴῃ {89 Ἰαίθσ ΕΗ ΘΌΓΟΥΙ ΘΟΡΥ οἵ [86 ὑγδῃηβίδΐου. 
Τὴ6 ργϑϑϑηὺ νϑῦβθ, χχυἹὶ. 1, οἵ 9 ΗϑΌγον ὑθχὺ, 28} ὑΠ6 Ὑγοηρ᾽ πδίωθ οὗ  Βοϊδκίτω, ννουὰ μὴ 
Ὁθ 8 ἰδίδνὺ ϑαρρϑιχθηῦ. Οἡ {86 οσοδϑβιοῦ οὗ {18 ΘΥΓΟΥ͂, ΟΟΠῚΡ. ΓΟΙΛΔΥΪΒ ΟἹ ΧΧΥ͂Ϊ., 1. 

ΑΒ ἰο {86 αἰ ἥδγθμοα ἴῃ τηϑύνου Ὀδύνθθῃ ὑ86 ΑἸθχδησαστδῃ νϑυϑίου δηὶ ἰῃἢ6 ΗἩδΌΓΟΝ ἰοχὶ, 1 8.}}} 

τοίαϊ ἢ ὑμ6 οοην]οξίου ἡ ὨΙΟΩ 1 ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ 1Π ΤῊΥ̓ ΜΟΥ, 2067 ρτορλι. ὕεν. ὠ. Βαδ., ἀπ ἴῃ  ΕΚΖΟΟ, 

εαί- ἔπος. ΝΊ. 5. 488, ὑμαὺ (86 ἴαγ ργϑαῦθν ραγὺ οἵ ὑπ6 ἀἰβούθρϑῃοιββ ἃγθ ὕο Ὀδ Θχρ]α!ποϑά, ποι ὈΥ͂ 
ἃ ἀΙ δγθηοθ 1 {86 οΥἹρίπαὶ ἑαχύ, Ὀυαὺ ὈΥ {8 ΘΑΡΙΊΟΘ, ἸΣΠΟΥΔΠ6Θ. ΟΥ̓ ΟΔΓΘΙ 6880 685 οὗ (ῃ6 ἰγΓλη8] Δίου. 
Ῥτοοῖ οὗ {8158 1 ἀδίδὶ] πλᾶὺ ὍΘ 8668 1ῃ ὑἢθ Θδγ]16 Ὁ θα 10Π8 οὗ θῈ Δ ΕΤΤΕ᾽ Β Ζηἰγοαμοίιοη, ἴῃ ΚΕΡΕΒ, 
767. ἐγ. 88. ὑηίογρυ. αἰψια υἱάσι, Ρ. 177; ἴὰ ἨΛΈΨΕΒΝΙΟΚ, ΑΕἰπὶ, 11. 2, δ. 250; ἴθ ΊΟΒΕΙ» 

ἨΑῦβ, 126 “εγονιῖε υεγδίογς Αἰεχαπάγίηα, 1847, Ρ. 67; 1: ΤΥ ΜοΥϊκ, ὕεγ. μι. βαὸ 8. 86; Ὀυὶϊ 68- 

ῬΘοΙΑΠν ᾿ῃ Ο6ΒΑΕ. ((Οπιηιογιίαν, 5. ΧΤΊ,, 5844.}, ψτ]ϊο, 88. 10 866 18 ἰ0 πη6, ὈΥ͂ ἃ ὑπογοῦρ Ὁ πη ραγίϊαὶ 
ἃπα οΔγοία] ἱηνοβιϊραίίοη, ἢ88 Ὀσουρσῃῦ ὑμ6 τηδύίεσ ἰο ἃ οοποὶϊ αϑίοῃ. Τ|ι6 ἀγρατμηοηίϑ ἴῃ ἴδνοῦ οὗ 
ὑμ6 ΠΧ Χ. 5}}}} αἀάορα ἴὰ ἐμ Ἰαίθν οαϊίοῃ οἵ ΒΞΕΚ᾿Β «Φἰποίωης (18θ, 5. 491) ροξβθθβ Ὡο γ8- 
Ἰάϊγ. 

4, Το ᾿πίθοτν οἵ {86 ἰαχὺ ἢ8Δ8 ὈδθΏ σοϊδίϊνοὶν Ὀὰὺ [1016 φαοϑύϊομθα, 1} ταβρϑοὺ ἐο βοΐωθ 
Ῥδββᾶρϑϑ, 1 ἤανθ Ὀ6θὴ 0806 ἰο δνοϊὰ (}:6 βυϑρὶοίοῃ οὗ δὴ Ἰηϊθγροϊαίίοη, Τῇια οἰνίοῖ οἵἨ ὑῃ686 8γθ 
186 [ΟἹ] ον ηρ: χ. 1-.16; χνυ. 11-14; χχν. 12-14; χχχ. 23, 24; χχχῖχ. 1.14; 1]. 1δ-19. ΟὨ. 11]. 
ἜΕυΥ̓Θἢ δοσογάϊηρ ἰο ἰἢ6 δα! οΥ, 18 ποὺ ἕο Ὁθ τοραγαθα 88 Ὑγ ὐθ ΟΥ̓ ΓΘ Π. Δ ἢ, ἃ8 [0] Ον78 ἰτομὰ ὑἢ 6 
δβίαἰϑιηθηῦ ἴῃ 11. θ4, “ὙΠὰΒ ἴὰγ 086 νγοτάβ οἵ 76 υθπ}18}." ΙΙΟΥΤΠΟΥΙΥ γοραγάθα {116 ραββαρδ]. 43.46 
88 8180 ᾿πίογροϊαίθα, Ὀὰΐ, Ομ οἴοϑοὺ δχδιηὶπδίϊοη, 8η1 ΘΟ ΠΟΘ οὗὨ {16 ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΠΘΒ8 οὗ {}}}8 ΥἹΘῈ. 
[Ὼ τοίεγθησθ ἴο οὐμοὺ ραϑϑᾶρεθ (θβρϑοίδ᾽ Υ οἢ. ΧΧΧ.---χχχ!. ]..}1.), οἡ τοπονθα ἱπνοϑίϊμαίίοη, Γ 
81 ῬΘΥΙΘΟΙ]Υ Βα ]ϑῆθα οὗἨ ὑμὶν δα θη οἱ γ. ὙΠΟΌΡὮ ΦαΓΘ 181} 7188 οὴ6 οὗ {8 πχοϑί γθδὰ οἵ ἐῃθ 
Ῥτορ Ἰοΐβ, 818 ἑθχὺ ἢ88 Ὀδθθὴ βϑδηάβᾶ ἄόοσῃ ἴο 8, οὐ μ6 Ψ 8016, ΡΌΓΘ δῃηὰ ἁηδαυ]ογαίδα. 

ὅ. Το Ὀοοΐκ οἵ Φοτγθιηϊδὴ οσσαρ 68 1ῃ ὑμ6 Οδηοῃ (ἢθ Βθοοπα Ρ]806 διηοηρ ὑΠ)6 Πηδῖοῦ ῥτορδοίβ, 
δίνου [βαῖδῃ δηᾶ Ὀθίοτο ΕΖθ 6]. ΤῊ ]8 ροδβιὑϊοη, Ὀθίηρ ἢ 9 ἰβύοσιοαὶ οπθ, ἰβ ὑῃ 9 τηοϑὺ παίαγαὶ. 
ΜΈΠΙΤΟ, οὗ δαγάϊϑ, ἀπὰ ΟΒΙΘῈΝ (1 ΕυβΕΒ. 784. Τοοῖ, ΤΥ. 26 ἀπὰ ΥἹ. 25) ἴῃ ἐῃ6ὶγ [188 οὗἨ {86 

οΥ ἸΒ} οδηοῃ τηδίζο Φ γϑυϊδ} [Ὁ] οὐ [ϑαἰαῖ, ὑμβου σὰ Ὀού θη Το γοηλδ δηὰ ΕΖ κὶθὶ {86 ΤΟΥΔΘΓ 
Ἰη8θγ8. ὑῃ6 ἔνγοῖνθ ΠῊΪΠΟΥ Ργορμϑὲ8 πα Πδηϊοὶ, ἐδ Ἰαὐίθν (ογα θὴρ ὑ86 ὑνοῖνα τ] ΠΟΥ ῥτοροὶβ 
δἰ ὐορϑύμθγ) ΟὨΪΥ͂ θαη οὶ, Βαὺ δοοογάϊπρ ἰο ἐμ6 Ταϊπγχυὰ, ( 7Γαοίαίε βαῦα δαίτα οὶ, 14, δὴ ὑῈ9 
ΟΥΘΙ ΜΒ :--ὐύεσωι ἰἰδτὶ, “εογεπιῖαβ, Ἐζεολιοῖ, “ζεδω)α8, αμοαεοῖπι »τορλείαγιηι υοἰμηιεη. Απὰ 
ἘΜ1Α8 ΠΈΨΊΤΑ (ἴῃ αδογεέ λαπιπιαϑογοί Ῥγαΐ. 111.) ἰοβί!ῆθβ (μδὺ {818 18 (ἢ ογάθγ ἴῃ (89 (6 - 
ΤΩΔῊ Πα ΕἼΟποῦ ΜΩΘ5, ΤΗΐβ Ταϊπχπάϊο ἀϊνθύσθηοθ ἔγοτα ὑμ6 ἡδύυταὶ οΥΘΓ ἀρρϑᾶῦβ ο ἢδΥθ 8 
σοηαΐϊηθ ΤαἸπιιαϊο γθαβοη. ὅϑ΄᾽η6ο 7 ογθι δῇ ὑγθαίβ ΟὨ]Υ͂ οὗ αεϑοίαίϊο, ἘΖΘΙκ το] ἢγϑί οὗἨ ἀδδοίαίο ἀπὰ 
ὑμοη οἱ σοπϑοίαίϊο, Ι8α]Δὴ ΟΠ]Υ οἵ σοηϑοϊαίϊο, ἰΒΘΥ͂ τ ὶθῃθά, 88 ἐδ ἰγαού βαδα δαίγα ἸῃζοΥτα8 8, ἰο 
οοπῃηθοῦ αεϑοζαξίοτιοπι σὐγι ἀδϑοζαίλογιο αηὰ σοπϑοζαζίογιεηι σιπι σοηϑοίαίϊοηθ. Ἐν ἴΥ 6 Γ ραγί]οὰ- 
ἴατ9 866 ἨΟΒΕΝΜΌΕΙΙΕΒ, δολοῖ, Ῥγοίεσ. ὑπ ὕεγοηι. ἡ. 27; ΗΈΒΖοα, ἰδαΐ- ης. Υ11. 8. 258; 
ΝΕυμΜΑΝΝ, Οὐπιηι. Εἰηὶ, 5. 10; ΠΕΙΎΖθΟη, Οὗπιπι. τι 68. 8. ΧΧΤΙ, 

ἢ 5. ΖΙ]ΤΈΒΑΤΟΒΕ. 

Οὗ (6 σατο - αὐ οτβ ΤΉ ΕΟΡΟΒΕΤ δηὰ ΕἸΡΗΒῈΜ Βυβὺυβ γοίθ οοτα Ἶθύθ Θοτῃτη θη ἐδ υ 68 οἡ 7676- 
τηϊδῃ. Αἰ σοπιπηθηίασυ ΟΥ̓ (6 Ἰαὐῤίοῦ ἰῃ ϑγυῖας 18 8}}}} οχίδηϊ (7οπι. 11. οὗ ἐδ6 Ἀοχιαπ Εἰ αἰ οα 
οἵ ῬΕΤΕΙ͂Β ΒΕΝΕΡΙΟΤΟΒ, 1740). ΦΈΒΟΜΕ σοπιπθηίοα οὐ ὑμ6 βγβὺ ὑδιγγ --ὑ γ66 Οἢαρίθυβ ΟὨΪ]Υ. 
Ετοῖὰ ΟΕΙΘΕῈΝ Ἧὴῶ δ ύθ ΟὨΪΥ͂ ΒΟ 168. ΤῊθ οἀϊύίοη οὗ ΟΜΜΑΤΖΒΟΗ ρίνθ8 πἰπθίθθη ἴῃ ΟἾΘΘΚ, 
ὕνο ἴῃ {ῃ6 Τιαὐϊη ὑγϑηϑ]αἰϊοη οἵ ΦΈΚΟΜῈ δπὰ βοιὴθ γαρτηθηΐβ. Ἀοοογαϊηρ ὕο ΟΑβϑιορομυθ ( 212. 
Τηδί. ρῖυ. οαρ. 111.) ἔῃοσθ σσοτθ ἰοσίγ- ἔνθ Ὠοσα 198, Ἡ ΒΊΟΝ ΜΘ ΓΘ 8180 Καοτη ἰο ΒΗΑΒΑ ΝΒ Μαυ- 
Ἐὺ5 (δοοογάϊηρς ο 8 ραββϑᾶρθα 'ῃ 18 ῥγωζαί. ἔπ ὕεγεηι.). ΟὐῺΡ. ΠΟΜΜΑΎΖΒΟΗ, γοίεσο. παι Τθηι. 



85. ΓΠΤΕΒΑΤΥΒΕ. 1 

ΑΥ.., οἵ 8 δά! οη. ΟἨΗΙΒΙΈΒΌΒ ρὶνθ8 8 οδίθηδ οἵ ὑμ6 ασϑεὶς δπὰ 1,αἰ]π ἰαύμοσβ ᾿ῃ 18 Θοτητηθῃ- 
ἰΔΥΥ, οὗ ψ 81Ο ἢ ΒογθαίιοΓ. 

Οἱ ΒΑὈὈΙηἰοα] οοπλπ ἢ ΔΥΙ68 89 ῬΥΔΟΙρΡΑΙ το ἔμβοβο οὗ ΒΆΒΟΗΙ, ῬΑ ρ ΚΊΜΟΗΙ, ΑΒΑΒΒΑΧΕΙ, 
δηὰ ΒΟΙΟΜΟΝ ΒΕΝ ΜΕΜΡΈΟΘΗ. 

ΤΏΟΓΘ δῖ Βοιηδὴ Οδίμ 0115 Θοτωηθηΐαη]οβ Ὁ ΚΒΑΒανῦΒ Μάσβῦβ, ΕΡΕΒῚΤ νῸΟΝ ΕσΤΖ, 

ΤΗΟΜΑΒ ΔΟΌΙΝΑΒ, ΑΥΒΕΑΤῦΒ Μάσνυσθ; ὈΥ ΦΟΑΘΗΙΜ ἘΚΚΟΚΙΒ, Οὔπιπι. ἐπι ὕεγ., Υ Θη1οο, 1025, δηὰ 

Οοϊοσηο, 1577 (οοαρ. ΟἸΈΒΕΙΕΆΕ, [ἡωγολ Ηωίονν, ΡΙ]αάΑ. Εα. 11., Ρ. 800], είς, εἰο., λα ΝΈΛΝΡΕΒ, 
[Βοβίοῃ, Τὰ. ΓΥ. Ρ. 291])}; Εἔβανσ. ΖΙΟΒΈΜισβ, Οοίορῃθ, 1669; ΗΠ ΈΟΤΟΚ ΡΙνΝτῦϑ, Πγάρη, 166], 

184 δἀῃὰ 15ὅ90: ΑΝΡΕΕΑΒ ΟΑΡΕΙΑ, Ταγζδοοηδ, 1δ86; ῬΕΤΕῦΒ ΕἼΟΤΕΙΒΟ, Ιμϑγάρη, 1δὅ98; 

ΟΒΒΙΒΤΟΕ, 08 ΟΑΒΤΕΟ (68810}, Ῥαγίβ, 1609; (48. Βα νοτιῦσβ (}68010), ᾿μαγάρη, 1618: ΒΕΝῈΡ. 

ΜΆΑΧΡΙΝΑ, «1 ργυ. ὕεγ. εαροϑίζοτιεδ, Νεαρ., 1620; ΜΊΟΘΒΑΕΞΙ, ΘΟΗΙΒΙΕΕΤΘΒ, .0.ι εν. Οὐπιτιονατι 
ουπι σαίεπα Ὁ, σγαοογιηι ἐξ εοηιηι. ἐγὶ Ταπιδηϊέ, εἰ Βαγωοΐ, Ἰιογάρῃ, 1623, (ΤᾺ]8 18 86 τχοϑῦ οοτὰ- 
ΡὈἰοΐβ οοπητηθηαγΥ, δηὰ ἴδ τχοβὺ ἀϊβέϊ ρα 86 [ῸΓ ρδύγβίϊο Ἰδασαΐηρ, ὑπαῦ 6 Βᾶνθ οὰ Τθγθια δ ἢ, 
Ὀαύ ὨΘΑΥΥ δηὰ ΠῸῈ ἃ ΒΟΙλ]8} ὈΪΔΒ; οὐ Ρ. ΕἌΆΒΒΙΟ. «Βιδίιοίῆ. στ. οα, Ἡατγί, 711’, Ὁ. 754). 
ΒΡ Ῥτοίεβίδῃν ὑμθοϊορίδηβ τὸ Βᾶῦθ ὑμ9 90] ΟΡ ΘΟΙΑΠ]ΘὨΓΔΓΙΙ6Β:-- ΖΦ. ΙΝ, ΟὈπιρίαπαξιο 

υεγοηιῖες, Ζατιοῆ, 1531, δίς; ΜάβΥ. ΒΌΘΕΒ, Οὐηιρίαπαίζίογιεδβ ὕεγ. ρτορᾶ., Ζίτιοι, 1551; ΟΕοο- 

ΨΑΜΡΑΡΙΒ, 1γηι ϑεγεπιαηι τγορῆ. σογιπιοτμ. ζιδγὶ ἰγό8, ΘιταΒΌΌγα, 1698; ΒΟΘΕΝΗΑΟΘΕΝ, «ἀἀποία- 
ἰδογιεδ ἴγν ὕεγεηι., εἰ ἰθηὈογρ, 1646; ΟΑΙνΙΝ, γείδοίίογιοβ ἐπ ὕόγοηι,, ὄδθηθνα, 1568, εἰο. (ῃηοΐ68, 

οἵ ἰθούΓ65); ΨΙΟΤΟΆΙΝ ͵ΒΙΘΕΙ, Οὐποϊοτοβ ὥεγοηιδ ργορἦ. ααἱ οὖν. υεγϊίαξεπι τεοοστιέε;, εἰσ. 
[οἱρσζίς, 1566; σολϑ ΟΒΙΑΝΡΕΕ, οἷέ8. υἱδγ. οὐ Τάγ. “ὕέγεη., Τ᾿ ίησοα, 1578; Ησαο ΒΒΟυΘΗΤΟΝ, 
Οὐπιπιεηιξ. ἦπι σεν έτη. ργορλοίίαπι οἱ Ζιαπιοηίαξίονεδ, ἄϑηογα, 1606; ΑΜάνῦβ ΡουΆ κὺβ (Ῥγοῦ, ἰη 
Β4516), ΟὈπιπιθηΐ. ὧν υὕεέγοηι. οἱ ἐχρσοδϑῖβ ἦν Τῆτγοποβ, Βαβ]6, 1608; Ῥιβσάτοι, Ηογῦοση, 1614; 

ὅ0η. ΗΠΒΕΜΑΝΝ, ζπι ὕέτεηι. οἱ ΤΑτγοηοβ τοπιπιοηί. ροϑίλιύγι8, οίο.,) Βιυαο]δίδαί, 1668 ; Φ0Η. 

ἘΟΒΒΘΤΈΒ, ΟὈπιπιεπί. ἴθ Ῥγορλ. “εγοηιΐαηι., Ὑ͵] υἰὐοη., 1672 αηὰ 1699; 5ΕΒ. ΒΟΉ ΜΙΡῚ, Οὗπιπι. ἐπ 
ἰδγιιπι ρτορλοίιαγιι ϑεογοηιίδ, ΘΙΓΑΒΌΌτΩ, 1δ8δ; ΦΑΟΟΒ Αὐτινο (Ρτοῖ, ἴῃ Οτδηϊηρθῃ, οὗ., 1097), 
(ὐπιπιεηπί. ἦσι ὕεγόηπι. Ατωβίδγάδτα, 1088; ἘΠΒΕΒῚΤ ΝΟΟΒΡΒΕΟΚ (Ραβίοσ ἱπ ὟΝ οσϊζ τ), «Βεζοορίό 
σιμοσσίτισε ναπὶ (6 »γορλείϊα “εγοηιῖο, Ἐτμ τον, 170] ; 7. ΕἙΙΕΡΕΙΟΗ ΒΟΒΒΟΗΕΒ, Κογϑιοἦ οἴ ΕΥ̓ 
ξιγζόπ υγἰαπιίογι 68 ργορλείεη ϑεγεπιϊᾶ, εἰς., αὶ ἃ Ῥτϑίδοθ ΟΥ̓ ΟἘΒ. Α. Οβύβισϑ, 1μοἰ ρΖὶρ, 
1756; ἩΈΒΜΑΝΝ ΨΈΝΕΜΑ, ΟὈπιπιοηέ, αὐ ἐϊδγιηι ρτορλοίίαγιιηι «“εγοηις, ᾿μοαπαγάθῃ, 1768; 

ΟἬΒΙ51. ΟΟΤΤΕΕ. ΞΤΒΌΕΝΒΕΒ, Δειιο ζ)εδεγβείχζιιπσ αοἦ Ἡεϊβδασις υἱεγοηιῖδο, εἰο., ἨἸογβίδαί, 
1177; (86 Ἰαβῦ νο]απιθ οὗ ΒΤΕ ΕΝΒΕΕΒ 7γαπϑίαδιογϑ οΓ ἰλὲ γορλοίδ); 7108. αν. ΜΙσΒ ΑΕ ΣΙ, 18, 
Οὐξβοτυαίϊίογιεβ ρλιζοίοσ. εἰ οτῖζ. ἐγν εγοηεῖδ υαἰοϊηῖϊα οἱ ΤΑγεποϑ, οα΄. Βολίειιϑ8ηι εν, ΟΟὐξίησεοη, 1798 ; 

ΟἬΒΙ5Τ. ΕἙ. ΞΟΗΝ ΆΒΕΚ, Οὐδεγυαίίοηοβ ααἱ υαἰϊοϊπΐα ϑεγεηιΐς, Τδίηροη, 1798 ἰο 1794; Α. Ἐκ. 

Ὗ ΠΕΙΒΤΕ, Οδϑβεγυαίίογιο8 ἵγπι υαίξ. 767. αἰϊχιιοί ἰοσοα, Οἰἰηρσοη, 1794, ἀπὰ οχιθηάθα ἴθ ῬΟΤῚ δπᾶ 
ΒΠΡΕΒΤΙ, ϑυγζώοσε ΟὈπιπιετί. ΤἼεοίοσφ, ᾽ οἹΪ. 11., Ἠδ]τηβύ., 1801; ἨΈΝΒΙΕΒ, «Βεπιεγηισον δον 
διείίονι πὶ ὕετενι. Ἰεῖ88., Ἰμοὶ ΡΖ, 1806; ΕἸΟΘΗΗΟΒΝ, 226 λεῖγ. γορλείεη, 1816-19; ΟΑ48, 7. Ε,, 
(Ρτχεϊαίθ τῇ Τυδίπροη), Δ γζίαγωτς, δολισογουονῦ διοίζογι ἦι ἄθη Ἡεϊδδασιύίσετι ϑεγεηιὶα᾽ 5, Τὐ θη ροα, 
1824; ΤΑΟΟΝΙ9 ΒΟΟΒΡΩΣ, Οὐηιπιεγίατιὶ τγν αἰϊφιοί ϑεγεηιὶς ἴοσα, ατοπίηροη, 1824; ὈΑΈΤΕΒ, 

υέγδηνῖρ ἰτακζιιεῖέ 87 ἔξ ἰδτίο οτὶσίγιαΐ, ἀσοσπρασηέ 6 ποίοβ, διταβθυτρ, 1825; ΒΟΘΕΝ ΜΟΕΙΕΕ, 
δολοίϊονι, 1820; ΜΑΟΒΕΕ, 1883; ΕΤΑΙΡ, 226 γορλεοίοη, ἀ68 αἰίοη Βιάεθ, 1840; Ἡ τΤΖ1α (ραγῦ 

οὗ ἢ18 Αδιγζσείαβ8!6 ἐτεσεί, Παπαδιοὶ δον ἀα8 4. Τ'), 1841, 26 Αι. 1866 ; ἀμ [115 216 Ργορλ. 
Βίοδ. ἀε8.4.. Τ' ιδεγϑδείζί, Ἰμοὶρεὶς, 1864; ὈΜΒΒΕΙ͂Ρ, Ῥγακιίϊδολεν Οὐηιηιογίαγ, 1843, ΔΊΠΗΕΙΜ 

ΝΈΜΑΝΝ, υὑεγεπιῖαϑ τοπ Απαίοί, ἀϊο Ἡοίϑϑασ. υνὰ ἈΚ ἰασείιοαον ατιβοείεσί, Τιολρτὶρ, 1850-8 ; ΟΑΒΙ, 
ἨΡΙΜΒΙΟΗ ΟἜΑΡ, Ργοΐ ἴῃ ἐῃο δαπαοδβολιιίο αἱ Μείββοη, 2 γ Ῥυγορῆ. «“εγεπιία ἐγ ἰαγί, ἸιοϊρΖῖρ, 

1862; ΕΒΝΒΤ ΜΕΙΕΉ, σοί. 1π Τυδίηροῃ, 2216 ρ»γορῆ. Βίμολεον ἀθ8 Α. 7. ὠδεγβοίχέ μια ογί μίογέ, 
Ξιαϊραγά, 1863. Οοταρ. σι ἢ γοϑρϑοῖ ἕο ἐμ 11 ϑταύαγο, ΟἌΑΆΡΖον, Πυγοά, αὐ Κ΄ Τεϑβί., οαϊι. 111]. 
Ῥ. 169 5ᾳᾳ.; 5 Ἄεττε, δὶπὶ, 6 Αιρῇ. 5. 298; ΒΟΒΕΝΜΎΕΙ,ΕΒ, δολοίϊοη 1. δ. 52. 
[ὑ)ου 8 ἴῃ ΕΏρ 8} :--- δ 11,1. ΠΟΎΤΗ, ΟὈπιπιογιίατῳ ρον (δε Ῥγορἧΐδον απα Πιαπιδηία!οτι5 οὗ 

υεγεγιαΐ, Ἰιοηάοπ, 1718; ΒΕΚΝῚ. ΒΙΑΥΝΕΥ, ὑδγορια απὰ 7 αηιογιίαίονϑ; 44 ποὺ ἰγαηϑδίαίζιονὰ 

εὐ ποί68, εἴο., ἙΔΙΌ., 24 οἀ., 1810; Τταπϑ᾽δἐϊοη οἵ ΟΑΙΊΝ᾽ Β Οὐπιηιοηίαγψ, ὅ τοῖβ., ἘΔ ὈαΥρἢ, 

1850; ἨΕΝΕΆΒΟΝ, 7Ζῆ6 Βοοΐ οὗ ἰδο γορλεὶ “εγεριϊαῖ, εἰο., Ἰιομάοη, 1851, Δπάονον, 1868; 

ΝοΥεβ, δειο Τγαπϑίαζίοη ο (δε Ηδεδγεισ Ῥγορῆείβ, Βοϑίοῃ, 4(ἢ εα., 1898; ὈΑΝΊΡΒΟΝ, Ζηιίγοάπο- 
ἐΐοπ ἰο ἐδε Οἰά Ζξείαπιεπί, Ἰιοπάοη, 1868; ΟΗ. ΜΟΒΡΒΜΟΒΤΗ, υδγοπιαὴ, Ζαηιοτιίαίίοηδ απάὰ 



16 ΤΗῈ ῬΒΟΡΗΕῚΤ σΕΒΕΜΙΑΗ. 

Ἀεξιεῖ, εὐἱλι Νοίεα απαὶ “ηιγοαιιοίοηδ, Ἰοπάοῃ, 1869; Η. ΟΟἾ ΕΒ, ὑεγεηαΐ απα Πιαπιεγιαξίοτιδ, 
ισίλ Νοίοδ, Νὸνν Ὑοτκ, 1869.---Ξβ, Β. Α.] 

ΤὨ6 [ΟἸ] ΟΊ ΠΩ ὙΥΟΥ8 ΠΊΔΥ͂ ΒΕΓΥΘ 88 ΟΥ̓ 6108] 8118 δῃὰ 0 8 ὀχ ὈΙ Ιοἢ οὗὁἨ {86 Ῥχορἢδὶ᾽ 8 οὔδγδο- 
ἰογ :---γ. ΜΊΟΗ. ΈΒΕΕ, Ζηιεηιρεδίϊυα ἰεοίογιῖϊδ ἐπιογμάαγιδα συγα Ἔ ὑεγεηια εἰζιδίταία (4 ἔγο- 
σγαημηπεὴ, ΔΜ υἰθπῦ., 178,88 8η4 ᾽94; 7. ΑΝΛΡΒ. Μιση. Νάσει, δίβϑοτί ἦν υαν. ἰδοίί. 26 φα»». 

ργίογωπι εν. ὁπ. ἀμοδι Οοαά. Μδ,5. δεῦν. αἀεδιιπιίαβ, ΑἸιοτί, 1772; 705. 1.σ. ασι!σηξα, Οὐ- 
ϑεγνυ. ογἱέίοι ἴηι σιαράαπι «εν. ἴοσα. ἰὰ ἰμ9 δυπιδοῖξβ Ἡασαπῖδ, Οἵ, 1, Ο΄. Τ,.. ΒΡΟΗΝ, «εν. ναίεϑ 6 
υεγϑίοηε ὕμάκογιπι Αἴας. ἐπιεπιἀαίιι8, Ἰμοὶ ρΖὶᾳ, 1824; Ἐ ΘΕΡΕΒ, υεγεηιΐαϑ ζἰδΥ. δαογογιίπι Ἰπιίουρτεδ 

αἰηιιο υἱγιάες, Βεγϊη, 1837; ΜΟΥΕΒΒ, 226 υὐγίμδχιια γϑοοηιδιοτιῖδ υαίέ. ὕεγ. ᾿πιάοἷο εἰ οτισίπε, Ἠδτη- 
Ὀυγρ, 1837; ΚΟΒΤΈΕ, 216 γορλείεηι, αἷδ8 «4. . ΔΝ. Β., Ἰ,ωοἱρεῖρς, 1888; 7.1... Κόνια, Αἐοδὲ διμάϊενε, 
2 Ἠεοΐ. ἀα8 Πειμίεγογιοπιΐμηι κι. ἀ. Ῥγορλ. ὕεγεπιῖα, Βεοτιη, 1889; ΒΟΡΙΟΘΕΒ, Ατγί. “ σεγοηιῖα ̓" ἐπ 

γβοὶ ὦ. Οτιδεν8 Ἐπονκὶ., ϑεοί, 11., Βά., 156; ΟΑΒΡΑΆΙ, ὕδν. εἶπ Ζευσε (, αι, Αεολιλεῖϊ υ. σε. 

84, εἰς., ἴηι ἀοΥ Ζειϊίβδεῦγ. ΓΚ Ιλμλ. Τλοοῖ, ει. Κιγοε, 1848; ΝΙΟΒΕΙΗΑῦΒ, 226 εν. υεγϑῖοπς Αἴος- 

απάγιπα, Ηα]]ε, 1847; ΝΑΞΟΕΙΒΒΑΟΗ, 2267 γορλεί ὕεγεηιαδ ὠπα Βαδκγίον, Ἑχϊαηροη, 1850; 

7άεηι. Ατί. “ “εγεηιία" σι Ἡ ΒΒΖοο 8 εαΐ- πιο.; ΝΙΕΜΕΥΕΒ, Ολατακίογιδια ον Βιδοὶ͵ Βα. Γ΄ 8. 

472; ἜοΟΒ, Εἰι88-δίαρζεγν 4.8 Οἰαιιδεηα Αδτγαλαπιβ, οἀϊἰοὰ Ὁγ Ὗ. Ε. Εοοβ, 1838, 11., 8. 281 δ΄ ; 
ΒΑσκ, “«ροϊοσείιδ, 5. 272, Β.; ἨΈΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, Οὐγιβϑέοίοσὶο, Αιρῇ. 11, Βά. 11., 8. 399 Α΄ ; Ε,. 

ΜΈΙΕΕ, Οεδοῖ,, ἀ. ροεοί. Ναϊ- 141. ἀν εδν., 1856, 5. 885 8΄.; ΒΈΙΝΚΕ, 2᾽6 λίεδοιαη. Ἡοίβδασιιη- 
σεη δεὶ ἀεὶ στγοβϑοη ππα ζϊείπιεη, γορῆλ. ἀ. Α.. Β., αἴοββϑη, 1859-61; Α. ΚΟ ΕΒ, 2 ιὲ6 Ἡ͵ τ - 

δαπιλζεῖ ἀε8 ῬΥ. ὕεγ. ισὰλγεπα 68 γεν αὐΐ8 αἀ68 74. διααίβ, ἴῃ βειοεὶῖδδ ἀε8 Οἰανιδεη8. [Α. Ῥ. 
ΞΤΑΝΊΕΥ, ὑεισϊδῖ Οἠιγολ, 2ἃ 8ογιοβ, 2ὰ Εά., Ἰωοπάοῃ, 1866, Μιυμμαν, Η ἰβίονψ οὗ (δε ὕδεισϑ, 
Μο). 1., ᾿οπάομ, 1868; Ιβαᾶο ΤΆΥυΟΒ, ϑρίγ οὐ Ηοῦγειο οείγψ, ῬΡ. 2177, 8, Νον Ὑοτῖ, 1808 ; 
ΤῊο Ασίϊοϊοβ 'ῃ ΒΘ ΜΙΤΗΒ πα Κιττοβ Βιδέϊσαξ Ογοϊορεαάϊαϑ.---ὃ, Ἀ,. Α.] 

ΤῊθ [Ο]οσίης ρῥγδοίϊοαὶ ΟΥΚΒ ΤΩΔΥῪ 4180 6 Γηθῃ οη6α :--ΗΠΈΙΝΕ. ΒΟΠΤΙΝΟΘΕΒ, 7.0. εν. δ6γ- 
γιοτιότι ργίηιμηι (6 ργίπιϊβ σαρρ. σοπιργελθηϑμηι) σογιοίογιεα 26, Ζίτιοι, 1657; ΝΊΚ. ῦὐῦν. 
ΟΟΥΝΤ ΖΙΝΖΕΝΟΆΡ, ὑἱεγεπιΐαϑ εἴπ γοάίσεῦ ον Οεγεολίισκεῖξ [“ δ αΥθι δ ἢ, ἃ Ῥγθδοθοῦ οἵ ΕἸρδμὲ- 
ΘΟΌΒΏ698᾽) τοργιπὐθὰ ἤγοπι ἐμ6 βϑοοπὰ οαϊθίοη, Βϑ]η, 1880; ΗΈΙΜ ἀπὰ ἩΌΣΡΕΈΜΑΝΝ, 7) 16 υἱόν 
φγοδβοη, Ῥγορδλοίοη, εγδαιϊοῖ, αὐϑσείεσί αἰι8 ἄδη, δολτγιίοη δ ἰεἰογηιαίογεη, δυαϊιρατά, 1889 ; 
Βιδίϊβελε ϑιιπιπιαγίθη, (Κποπ ἀπάθῦ (δ 6 πδιὴθ οἱ “ ᾿γωγίεπιδεγσίδολε διυπιηιαγίον,"᾽), πον 
δἀϊίεα Ὁ (9 Ομ γιϑύϊδῃ ὕπίοη ἴῃ Νοτγί θΥΙΔΗΥ͂, Η 4110, 1848; 7. ὈΙΈΡΕΙΟΗ, 26 Ῥγορδείεγε 

“εγοηιῖα πὰ Ἐἰεολιὶεῖ ἔν ογκϊάγι, Νου- Βαρρίη, 1868; Ἐ.. ΗἩΘΟΒΒΤΕΤΤΈΕΒ, Ζισοϊ Οἰεϊοληΐβδα 
αἰι8 ἄθην ἢγορλείεν, ζεγεπιία, ἰτο μαῖα Ὁ. Τι, 18θὅς [Μάσμιοξ, 71,6 γορλείβ απὰ Αἴησε ὁ 

ἐλ Οἰά Τεβίαπιεηί, Οδιατιάρο, 1868 ; δηὰ ἐμ οοτμ χθηΐαγίθβ οἵ Τὶ. ΒΟΟΤῚ δηα ΜΑΤΤΗΕῪ ΗΈΧΕΥ. 

--.5.8.Α.]} 
Ϊ τοδῦ 4130 σηθηἐϊοη ὑἢ 9 ΡΘΟᾺ ΔΓ, Ἰοηα- νδηδθὰ 1 ογαίαγθ οὗ 8 Ὀγδμο οὗἨ 86 ἐλεοίϊοσία ρ»γο- 

Ῥλοίϊοα, νι οι βού 1{86]7 ὑο {86 ἰδβὶς οὗἩ ρσονίῃρς [6 Ζοδοβ ΟὈηιγέπεδ οἵ ἀορτηαίίο ἐββο]ορΎ ὉΥ͂ 
[6 Ρτορϑίβ. ΤῊΪΒ γγχα8 ἀοηθ οἰ 6 ΟΥ̓ ΠαΠλ)ηρ; 86 ἰοοοδβ οοηξαϊ θα 1ῃ Θϑο ῥϑββᾶρθ, αὖ ἴ89 6]086 
οὗ 1ὑὺ ((ῃ 8 ΕΒ. ΒΟΗΜΙΡΤ, ἴῃ 818. οοτηπιθηΐατυ, δὺ ἐπθ οἷοϑθ οἵ ϑδοῖ) οῃδρύεσ, θύόὶνεβ ὑνο ἰοοο 
ἴγοτῃ δἰ πηοϑὺ ΘΚ ΘΥΥ͂ ν6786) ; ΟΥ ὈΥ͂ ΔΥΤΔΏΡΙΠς ὑμ6 ρῬτορδοίϊο αὐξογαποθβ δοοοσγάϊηρ ἰο ἐ88 βοῆβϑιηθ οὗ 
[Ὡ9 ἀορπηδίϊο ἰοοῖ. ΤΉὰΒ ὁΖ. στ. ῬΉΤΠῚΙΡ ΗΑΙΒΕΟΝΝΕΕ (τοῦ, 1Ἰη 8] ρΡ6 0) 1ῃ 18 σΟΥΚ, “ ὕεγ. 
γτορῆ. πιοτιμπιεπία ἴπ ἰοσο8 σοπιπιιγι68 ἐλεοίοσῖοοβ αϊσεϑία,"" Ἰιδαϊηρθη, 1580, Θη ατηογαίοβ 28 ἔοσοδ, 
ΘΟΙΏΆΡΤΙΒΙ ἢ ὉΠΑ͂ΘΓ ϑδοῦ ὑδ9 δρρσοργίδίθ ραβϑβαρθθ ἴγοιη (δ Ῥγορϑὺ ἴῃ ἃ Ἰμδύϊη ἰγϑηβϑ᾽αίίοη. ΤὴΘ 
ΒΒΙΏΘ ΟΟΌΓΒΟ 18 ἰδκϑὴ ὈΥ 9054. ΠΕΙΝΒΙΟῊ Μαῦσθ, Ργοί. 1 ΟἸθββθη, 80, Ὀθαἀθ8 ὁ Ζ᾿ λοοϊοσία 

»τορλείϊσα ἐπ ϑβεἰεοίἰογιῖδιι8 Ῥ΄. Τ' ογαουζὶ8 8εοιτιανηι δεγίθηι ἰοοογιπ, ἰλδοῖοσ. αὐ δροϑβιεϊα, ΕὙΔῊΚ -- 
(οτὶ, ἃ. Μ. 1710, οαϊ θά ἃ βἰγ]αῦῖὶν οοτηροβοά 7ΖἼεοίογια 7λ)αυϊαϊδ, Τἤεοϊοσια “εϑαγαπα δπὰ ΤῪεο- 
ἴογία “Ψεγεπιίαπα ([Ὧ6 σοταρ]οὺθ {116 15: ΤΑδοί, ὕεγονιίατνα δι υεγεηνΐδε υασίϊοϊγυῖῖ8 εἰ ἰαπιογια(ϊοτιῖ-- 

διι8 ἡιιξία αγίϊοιυζοα βάδὶ ογαάϊηδ ΡῈ ἰλόβε8 οοἰϊεοία, ζιϑρωά. 68ρ. Βεπεά, Βίεηγν. Τλετγίησ., 
ΟἸοββοη, 1706). 



ΤΗΒ 

ΡΒΟΡΗΒΤ Β ΒΕΜΙΑΗ. 

1. ΤῊΞΚ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. 

ΟΠΑΡΤΕΒ Ἰ. 

1, 7λε ϑιωρεγεογίρ(ϊον. 

Ι. 1-8.5 

1 Τὧῳὲῇο ποσὰβ οἵ Φοζοτηϊδῖ, ὑμ6 βοὴ οὗ ΗἸἸΚί ἢ, [0Π67 οὗἁὨ (δ Ὀγ᾽οβίβ {μδὲ τσογὸ [ΠΧ Χ., 
2 ἅπο}}}] ἰὰ Απδίδοίδ 1 (86 ἰδῃὰ οὗ Βαβη͵διαίη, Τὸ σοὶ [86 πογὰ οὗ {π6 1,ογὰ 

[Φϑονδ }} οδπιθ [Ἴ)7]88 σομηπηϊοδί6}} ἴῃ [86 ἀδγ8 οὗἁ «}οϑδι, {886 βοὴ οὗ Αὑηβοῃ, 
8 Κίηρ οἵ αὐ, ἱπ {86 {ἰγύθθη ἢ Ὑϑδῦ οὗὁἨ δἷ8 γοῖρῃ. [Ὁ σϑηθ 8180 ἴῃ {86 ἀδγβ οὗὨ 

Τϑμοϊακία,, (86 8οη οὗἩ «Ψοϑβίδῃ, Κίηρ οὗ Φυάδα, απο {μ6 οῃὰ οὗἉ ἴ[μ6 δἰθνυθηθῃ ΥΟΔΡ 
οὗ Ζοαοἰκίδι, Π6 βοῃ οὗἉ Ψυϑ᾽δῃ, Κίηρ οὗ Φυάδῃ, υμῦο (ἢ σΔΥΓγίηρ ΔΎΤΑΥ οὗὨ 6 Γυβ8 6.) 
οδρῖϊνο ἴῃ [89 Β΄ πλοηίΒ. 

ΤΕΧΥΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΓΤ ἰοχῖ οἵ ἴλ6 σστητασοη Ώ ΚΠ ἢ Ὑοτβίοη νυνὶ ἢ] Ὀ6 τοϊαϊ πο ἴῃ [0.6 ὕγοδθ ρογίίοηβ οὗ [ἢ Ὀοοῖκ, τ ἢ οσσδδίοηδι οοττοοίίοημ, 
ἐῃεϊυάοιί ἴῃ ὑγβοῖκοῖ ; Ὀὰϊ ἃ πονγ ΓΑΔ ΓΝ νΑ "ὩΣ Ροθεῖςδὶ μοσιίουδ ψ1}} θ6 αίνου, ἰοπάἀοὰ οἢ 8 σομιραγίβοῃ οὗὨ [Π9 μϑσιηδῃ 
δειὰ Β χι θη Υογδίομα τ [πὸ Ἡοιτρονν.--ὶ 

1 γοῖ. 2.--ἰΒΠΕΧΡΕΒΙΟΝ: γ88 σοι υπηϊοδιοά,] 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑ,. 

Ψψοσ. 1. )9 υτοστᾶβ οὗ ϑοσιϑηιίδῃ... Β6ῃ.- 
αταΐῃ. ἴα πὰ ἃ δἰ πλ}] Ὁ σοπιϊη πο οπιθηΐ ἰῃ [ἢ 8 
Ῥτορβοιίοηὶ Ὀοοὶς οὗἨ Απιοβ (ἰ. 1) δὰ ἱπ {86 ϑοὴς 
οἵ ϑοίοπιου (ἰ. 1). Εἰ γπλοΪορ Δ} “5 "3 ταῖρι 

δοτίδι ΠΥ ὃὉθ τοπάοσοα ἀϊίογία «ετειις (ΌΒ 
εττε), σορατο 3 ἽΠ' 50 ἔγοαυθηὶ ἴῃ (ἢ6 

Ὅοοκ οἵ Κίηρβ (1 Κίηκβ χὶ. 41; χὶν. 19, 29, εἰς.). 
Βίηςο, ΠΟ ΟΥ͂ΘΟΡ, (18 ὈΟΟΙΚ ἰ8. ποί ἰδίοτὶο, θυ ῥτο- 
ῬΒοιῖο, δίποα [86 Ῥγοροί᾽Β σοῦ Κ δομ βἰδι θα 6856}- 
εἰν ἴῃ ῥτοδοιιηζ, βίησθ ἰδ6 ΟἾΠΟΥ ῬγΟΡοίΐο 
ὍοΟκΚ5 ὕὈοᾶτῦ ἰ᾿ἰπϑοσγὶριϊοηϑ ἀθηοίϊης αἰβοου 808 
(Ὁ 2, ΚΟ) ον νἱβίουϑ (1117), διὰ βίποθ ἅπδ}}γ 

{86 ἰδίοτίς} πατγαινοβ οοπί δἰ πϑὰ ἰὼ (86 ὈΟΟΚ 
δ8.τὸ 6130 16 ποτὰϑ οὗ 7 γοπιίδῖ (80 ὅ5ΤΑΒΚΕ, αὐ ἡ. 
ζ.}, ἴν ἴθ πιογο οοτγθοῖ ἰο ἰδ "Ὑ2Ὶ π᾿ (16 5086 

οΥ͂ “" σογάβ,᾽" σεῖο ἰδ σοτίδι ἾΥ 85 πῃ ϑοης οἵ 

Β.ο]. 1.1. σοποογπίης [86 ππῖημϑ, οὔ σίη δπὰ Ὀἰτὶὶ- 
Ρἶδεος οὗὨ [μ6 ργορβεὶ, 8ε6 [89 [βιτοἀυοίίοη. Β6- 
δἰ 65 οτοπιὶδὰ (πὰ Ναίδαη, 1 Κη ἷν. δ, γέαάε 
Τεοιῦσκ, 2ίε Ῥγορῆ. υπὰ ἦτο Ἡγεῖδδ. δ. 20, ι. ἀπ} 

1.6 ῥγορδεὶ Εζοκίοὶ (ἰ. ὃ ; ΘΟΙΏΡ. 205. Απίι. Χ. ὃ, 

71). διὰ τηοδὶ Ὀγοῦ ὈΪΥ Ζθοματίδι (ἰ. 1; ΘΟΠΙΡ. 

Κόπικα, ϑ᾽ολατ7γα, 8. 9), νγοτο οὗ βδοογάοιδὶ οτῖ- 

εἰυ. Νὼὸ δρϑοϊδὶ ἰγδοθδ οὗ δίἰβ ρυ ϑβϑίὶυ ἀθδβοθῃὶ 
2 

Δ΄ Τουπὰ ἰῃ ἰ..6 Ὀοοῖς οὗὁἨἁ οὔν Ῥτορ οί, 1688 1 
ΤΘΟΐοη 88 810} Ϊ8 δοουγαῖθ Κυον]οίρο οὗἨ [9 
εν, οβρϑοΐδἢΥ Θου! ΘγοποιΥ, οὗ ψ]ἱσἢ 1110 6Χ- 
Ροβί(ἴο τνὶ}} ΓᾺΡ 580 ῬΓΟΟΙ͂Β ἰὼ σγοδὶ ΠυΠΙΌΘΓ. 

Ἄοσβ. 2 δὰ 8. ο σδοαὶ.... ἰῃ ἴὴ0 Ξ5ΠῈ 
ΣΔΟΩΔΗ. Τὴ δυδ]οοὶ οὗἩ ΟΒ11Θ ἰπ γον. 8 8 τοογὰ 
97 “ελουαῖ, τοροδϊοὰ ἤγοπιη νοῦ. ὦ. ΟἋΟἨΗΒ. Β. Μι- 
ΟΗΑΕΝΙΒ ΓᾺ]Β6ΙΥ τοηάοσβ ἴῃ (0 77αἰοδοελε Μιδεῖ:; 
ἑάεπισιο οἰΐαπι Γὠΐ ργορλεία. ΑΒ τορησὰβ ἴπ6 οἴγο- 
ποϊορίολὶ βίαι θη θη 18 ἰῃ Υ 6 Υ8. 2 πὰ 3, 1 βμιοιιϊὰ 
ἢτϑὶ Ὀ6 ποίϊοοα δαὶ (ἢ ἵνγο Κίη 8 6 οι 82 δηά 
ΦοΒ οἱ αἰΚὶπι ΓΘ ρα 586 οὐοσ, νἱἱπουΐ ἀοιδι Ὀδσλ50 
Θδοῦ Οὔ 6. Γοϊσηθα ΟὨΪΥ ἰΣο6 τ οπί ἢ 5. ϑ3.΄1π690 76- 
τοι Δ ἸΔὈοτοα ἔγοπι {π6 Γ᾿ γί θη ἢ γῶν οὔ 1 οϑἰ ἢ, 
ΘΟΠΒΘΑΙΘΏΥ οἱρίθοη ὙΘΑΓΒ ὑθᾶ ον Φοβίδῃ, δπὰ 
οἴονθη ΥΘΆΓΣΒ 68 6ἢ ὉΠῸΘΙ ΤΟ ΒοΙ αΚἰπι δπὰ Ζοα οκίδῃ, 
[6 πιϊηϊϑίογοα δ]ιοχζοίμου, ἱποϊυάϊης [86 βἰχ 
πο π  ἢ8 ὑπάον (π6 ἔνο Κἰη 8 οὐαί 6ἀ, ΤΟΥ γα Γγ8 
ἴπ ἴΠ6 πιϊάδι οὗἨὨ ἰδ6 ᾿μῃθοοσϑου. Ηον ἰοπρς δἵϊον- 
ΑΓΒ δ6 Ἰαδοτοα, οδηποί δὲ δϑδοοσίδ δὰ πνἱ  ἢ 
ΔΩΥ σοτίδίηγΥγ. Οομρ. [π|τοἀποιΐοη δηα ΤΟΠΊΔΥἢΒ 
ου χὶὶν. 29θ. Κ'αςσο ἐπ Ὀοοὶς, 8 γγ ἢδγνο ἰἴ, 60Π- 
ἰδὶπ δ πο ΟὨ]Υ ἴπο86 τγοτὴβ οὗ Φϑ βουὴ ὙΠ Οἢ ἡγῸ ΓΘ 
οοαιηππίοαϊοὰ ἴο {86 ΡῬγορμοὶ Ὀοίοτο ἴδ δί(α 
το οὗ ἴ᾿6 οἰουθηὶ γοὰν οὐ Ζράοἰκία, Ὀαΐ 
οἴμογβ οὔ ἰδίου ἀδίθ (οι. Χὶ].----χ]ΐν.), 18 ᾿ηϑονῖρ- 
το ἀο68 ποὶ σοϊῃροτχὶ νεῖ} 118 ῥὈγοβοηὶ ὄὌχίθηϊ. 
Δοοογαϊης ἰο χχχυῖΐϊ. 82, ἱαὰ ρὶαοθ οἵ “δ: γοθὺς 



18 ΤΗΕ ῬΕΒΕΟΡΗΕΊΤ σ“ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

ἀοδίγογοά Ὁγ Ζοάοϊκίαϊι, 7 τοιαδὶ Ῥγοραῦθα δηο- 
μος, τ δ. τν88 ὑννῖὶσθ 45 ἰατο 88 πὸ ἢτϑι. θη 
86 δοπιρϊοἰοα (Π6 Βοοοπὰ ΤΟΪ], γὙὁ δ΄ ποὶ ἰο]α. 
Αἴον ἴ0 ἀθοιγυοσιΐοα οὗ “76 Γγυθδ]οπι ἰη ἴ86 ΗΠ 
τηοηί ΟΥἐδμο οἱ ουθηί γϑδν οὗ Ζϑι οἰκί δ, 7 ται δὰ 
Τοιηδίηθα τροτο ἴδῃ ὑνγὸ το π 8 ἰοΏροΥ ἴῃ [80 
ΘΟΌΠΙΤΥ (οοπιρΡ. χὶϊ. 1; χὶϊὶ, 7). θαγίης (δῖ8 
ἀΐηθ, ΟΥ ῬΟΥΒΔΡΒ δῇου ἷβ δυγῖτδὶ ἰῃὰ Εἰχγρῖ 
(σοπιρ. τγθαι8. ΟἹ ἰϊ. 18, 86), 6 ΠλλῪ ΔΥθ ουπῃτῖ- 
πυθὰ δὶ8 'τυνϊεπρς {1}} (η0 (πη τηϑηϊϊομθά, δηὰ 
Ῥγονϊάθὰ ἴὸ νἱἱὰ 06 ργϑϑϑηὶ ἰηβογί ριίοῃ, ΥΘ ΓΒ. 
1]-8. Ὅοπιρ. ἔπαῦν, 26 ῥγορλείεπ ἀδεε Α. Δ. 1]. 
5. 16. ο δαγνο 9 οοηίοηιβ οὗἩὨ ὑμπὶ8 τυῦϊτὶης ἴῃ 
ΟἿν Ῥγοϑοῃὶ Ὀοοῖς, ἱμουρὰ ποί ἱῃ ἰμ9 8810 ΟΥΘΓ. 
δὴ ιδῖ8 ροϊαὺ 800 (80 Ιηἰτοἀμποίϊου. 

ἩἨΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΟΒΙΟΘΕΝ, ἰπ ἰδ ἄσχβί ΒΟΣΩΣΥ ΟἹ Φοσθιλίδα, σθ- 

ξατὰβ 86 σμ Τοποϊορίοα] βἰαἴθμι θπί8 οὗ {π6 ἱπϑοτὶρ- 
ιἰοη 88 8 ὑσχοοῖ οὗ ἰδ Ἰοπβ-ϑυϊοσίος οὗ αοά. Ηδθ 
ΒΔΥ͂Β, ὃ ὃ, "“αοἀὐ Βεαὰ ρῥγοπουποοὰ Ἰἰυάβπηιοης 
δραϊηδὶ 6 ΓΒΔ Ι πὶ ἴον 18 δβίηϑ, δηὰ ἰὰὶ τνυδῦ σοῦ. 
ἀθιμποὰ ἰο σαρίνὶγ. Βαϊ 88 186 εἶπ|6 ΔΡΡΓΌδοΒοα, 
186 σοιηραβϑϊοηδλίθ οὐ 8θηἀ8 {δ 185 ργορμοὶ πὰρ 
{π6 {πὶνὰ ἰκίηρς Ὀοίοτο (μ6 σαριϊνὶγ. ΕῸΣ [δ 9 
Ἰοηρ-ϑυβοντίηρ αοἀ νι βιοά ἰο σταπὶ ἰμθηὶ ἃ σὸ- 
Βρ᾽[6, δη ἃ 7 ΘΥθπιὶδ ἢ γγ88 ἴ0 ῬΓΟΡΙΙΘΒΥ͂, 80 ἴ0 βροδῖς, 
86 ἀδὺ Ὀοίοτθ ἐμ ΟΔΡΟΪΥ γ, 88 ἃ ῬΥΟΔΟΒΟΓ οὗ 
Γορθῃίδηοο, πῃ ΟΥΟΡ δαὶ ἰΠ0 σαυ8θ οὗἩ ἰδ9 68 Ρ- 
εἰνῖυν παραὶ ὍΘ τοιμονϑὰ." [““Ὁγσ. ΓΙΘΉΤΡΟΟΣ 
ΟΌΒΟΥΥΘΒ ἱμᾶΐ 88 Μοβϑθβ 8 80 Ἰοηφβ ἩΓΠῈ {86 
ῬΘΟΡΪΘ 88 ἃ ἰθϑδοῦ!ϑῦ ἴῃ [86 τ] θυ μθ88, {11} (Β6Ὺ 
θηἰογοὰ ἰηΐο ἐμοῖὶῦ οὐ ἰδπὰ, Φογοπιϊδ ἢ τῶ 80 
ἴοης ἰο ἐμοῖγ οὐγῃι ἰδηὰ ἃ ἰθϑόβοσ Ὀθίοσο ὑπο 
γθηῦ ἰπίο {80 τ ]]άθγηθ88 οὗἩ ἰδ6 Βοδίμοι,."" Μ΄. 
ΗΚΝΕΥ.---8. ΒΕ. Α.] 

2. ΤΆ Οαἱΐ ο ἰλε Ῥγορλοί ὃν Ἡοτὰ απὰ Ῥιίοη (1. 4-10). 

α. Ηΐδ οδοῖοθ, 681} δπὰ δρρατοββῖνο ἀθβιϊμδίιος, 

παρ. ἴ. 4-10. 

4. δ ὙΒοη (80 ποτγὰ οὗἩ {9 Ἰωοσὰ [99 ον Δ }} σδπὶθ υπίο τηθ,; βαγίηρ, ΒοΟΌΣΤΘ Ι 
ογταϑὰ [866 ἴῃ [86 θ6}1γ} 1 ΚηΘῊ {806; δῃὰ Ὀδίοσο ποὺ οαπλοϑὲ ἔθου! ουαἱ οὗ 16 
ποῦ 1 βδηοἢϑα [βοραγαῖθα] ἴμθ6, απ 1 ογτάδἰ θα {Π66 8 ῥχορβοῖ υπΐο [86 παίίοηβ. 

6 ΤΒθη βαϊὰ 1 [Βυΐ [8414], Α.8,) ᾿ογτὰ οὐ ἱ [Φομονδϑῃ] Ὀθμο]α, 1 οδμποῦ βρθαῖ: ὅσ 
71 διὰ ἃ οἱ ὰ. Βαυὶΐ (86 ],ωογὰ [Φοβονδ] βαϊα ὑπο πιο, Κ΄. ποῖ, 1 δὰ ἃ οὨ]ὰ: Ὁ Σ 
ἴοὰ 8841} μὸ ὑο" 411 ἐμαὶ [τ ΒΘΓΟν ΘΓ] 1 588}] βοπὰ (66, ἀῃ ἃ τ δίβοουοσ 1 οομηηδηα 

8 1Ἀ866 ἴδοὺ 8810 Βροδκ. ΒΒ ποῦ δέγδια οὗ ἰμϑὶγ ἔβοθϑ : [ὉΓ 1 δχ τὶ ἴῃ 66 ἴο ἀθ] 
9 (866, Βαῖ(ἢ (89 Ιμογτὰ [Φοβονδ ἢ]. Το [86 Τογὰ [9 6Βονδ}} ραΐ ἴοσι Ηἷ8 Βαπᾶ 

10 δηά ἰουομοα ὨΥ̓ του. Απά {86 1ωογὰ [Φομονβ}] βαϊά ὑπΐο τη0, Βα, 1 μανθ 
Ρυΐ ΤΑΥ͂ ΤΟΓΒ ἰπίο ΠΥ του. 66, 1 δνο {μπὶβ ἀΔΥ̓ βοὺ {1106 ΟΥ̓ΘΥ [86 πδίϊοηβ δπᾶ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴδ6 Κίηραοπηδ, (0 τοοῦ ουῦ δπὰ ἰο ρὰ}} ἀοτῃ [οχιυϊγραύ δηὰ οχίθγιαϊηδίθ)] δὰ 
ἰο ἀοΒΙΓΟΥ͂ 8π ἴο {ΓΟ ἄοσνη, ἰο Ὀυϊὰ ἀπά ἴο ῥ]δῃϊ. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

ι ον. 4.--Οοά. 1002,,Ὧκ Βοβδι, Οοά, Ὁ. Μοοο,, ,ΧΧ., γαεῖο,, ΤΕοροκξν ἴῃ Οοὰ, Μοηδο., ΟΕΙΘΕΝ, τερὰ 7} ὲ, πι!αϊοὰ Ὁ Ν 
[2.7 ῬΓΟΥΙΟΌΝ σοπίοχί. 

γογ. ὅ.---βίησο ἰδ 3ἃ ΡοΓΒ. τη880. ἱτηρογί. οὗ ἃ δίτοηᾳ τοῦ συ ἢ ἴη6 Βυ ἢ χ Ἷ ΤΟΘΌΪΓΟΒ ἴΠ6 Βῃοτχὶ ο ἢ [πὸ ἰαδὲ τοοῖ- 3118] 

(ἔν λιν, ἄμε λ 1ελτγὸ. ὃ 251, Ὁ), [80 Μαδογοδθ, ἀοεί ντίπα ΤῊΥΝ ἥγοπι ἜΥ", το ΤῊΝ ψἰ [6 ΤΑλγρίηδὶ ποῖο Ἃ Ὕ", 
΄- : ΤῊ ἐΞ 

Βαυὶ [Π6 ἴΌΣΠι οοτηθδ ἴγοτη Κ᾽ (ἢ 1}10 τηοραηΐπρ “" ἴο ἔοττη,." Εχοΐ. χχχίϊ. 11;1 Κίηρο Υἱὶῖ. 16), αοὰ ἴμο (μοι Ὁ} 8 ᾿Πογοΐοσθ 
ἴο ὕ"ὸ ργοπουπορὰ ΤΊΣ. 

8 Ύετ. 6.--  ΧΧ. ὃ ὧν (δέσποτα κύρια), νει! οἢ ΒΡΟΗ͂Ν διιρροβοθ ἴο ὮΔΥ͂Θ Αγίϑϑη ἴγοτῃ ὦ ὉΥ ἴηὸ ἔβη! οἵ ἴδο ἱταηϑοσίθεγ; Ὀὰξ 
ἔγοτῃ [πὸ ρϑου με γὶ Υ οὐἩἨ Ἐπ{6 Ἰγδπδιαϊίοι, τσ τοῦ ἃ ῬΓΟδΌρροδο 8 ἀστίναινο ἔσο Γ Γ (ἔχοά, 1. 14), τὸ τὰν ᾿υρὸ ἰὲ τὸ 

ττ 

ἢαγο ὈΘΘῺ ἴδ6 οτἱ χἰηαϊ, 
4 γοτ. .--Πὸ ρτγοροίἰοη Ὦν γα σἢϊ ποῖ πη ΛΕ ἐπ 188 οοπηοοϊξίοπ Ὀ6 τοηἀογοά “ ἀχαίησί " (ΑυΒΕΒ), γοῖ ΟἸΦΟΉΟΓῸ Ὁ» 

ΔΙ͂ΟΣ 17 ἀϊοτα 1{{|10 ἐπ τοίη ΤΌΤ Ὦκ, 1 βδπι. χυ. 20; ἱϊ. 11 ; σορ. Νοὶ. νΥἱ. 17 δηὰ γότηβ. οἢ χ. ]. 
μδψϑι δὲ 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ψον. ὅ. Βοίοσθι ει ἰοσῃιθᾶ ἴ866.... ἴο ἴδ 6 
ὨδΟΩΝ. ΟὈΒΟΣΥΘ (6 ῬΓΟρτΟ88 οὗ ὑβουκμί ἴῃ 
16 ἴμγοθ οἷδυδοβ οὗἩ {μὶβ8 γ6Γ80---ἰ. Βοῖοτο 1 
“Τονγπια ἰλ66,1 ἀπειο ἰδ.66: (6 Ὠὶνὶηο ἰάθδ ἴῃ οἰθ6- 
ὨΠΥ 1168 Ὀδοῖς οὗ [10 οΥΘδίϊ το δοὶ ἰὰ τἰπιθ. ΟΟΙΡ. 

Ῥρ. οχσχχῖὶχ. 18. 2. Βοίογο ἐβοι οσηιεδέ ζογίλ ἴσοπι 
(16 ποπῖρ, 1 δαποί βεά (ἢ 66: 86 ᾿ἰπϑίγυτηθηΐ ῬΓΘ- 
Ῥδγϑὰ ἴῃ δοοογάδῃοθ Ὑἱΐ8 6 Ὠ᾽ γί ἰάθ8 8 βεὲ 
Δραγὶ ΓὉΓ (0 βδογϑὰ βοσυΐοθ Οὐμρ. 88. χὶγ. 
4: χΙϊχ. 1: Αοἱβ ἰχ. 16. Βοπι. ἱ. 1: 64]. ὶ. 1δ: 
[λικοΐ. 16. 8. 1 ογααϊπεα ἴῃ 60 ἃ »γορλεί ἴο (8 
πδίζοῃβ: ἐὺ ἐ8 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ βίδί θα ἱπ ννβαὶ (18 8Β8- 
ογϑὰ ΒΟσΥ90 ΟΘοΟὨδἰδιϑ : Φοσοιρίδιι 18 ἰ0 Ῥτοοϊδία 
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(80 ποτὰ οΥ̓͂ (ἰμὸ Ἰ,οτὰ 88 ἃ ργορδοί, ποὺ ἰο 019 
πδιΐοα οαἶγ. Ὀπὶ ἐοὸ ἐμ9 πδίοῃβ ζΘΏΘΓΑΙΙΥ. 

γον. 6. 16: Βαϊ ᾶ :Σ...... Ι ἀσὰ ἃ οὨἹ]ά. 
Φοτοιϊδῃ Ῥογοοῖνοβ αἀἰϊγοοὶ Υ ὑμ9 αἰ ΟΌΥ δπὰ 
ἀδῆσον οὗ {8 ὈὶνῖαΘ σοτηπιϊϑδίΐοη. Ηο ἱμογθίογο 
Ρἰοδ 8 ἷ98 ἱπδΌΪ {Υ 0 ΒροδκΚ οἱ δοσοιηὶ οὗὨ 818 
γουϊῃ. ΒΥ͂ ἃ δἰ ]δὺ ρ]ο8 Μο8685 Β66 ΚΒ ἰ0 Θ808 09 
ἴηο Ὀίνί πο ἰοσαίίοη, Εχοά. ἰἰΐ. 11; ἰἧἱν. 10,18: 
δυϊ Ζοπα 8.668 ἤγοτα Ὀθϑίοτο {μ6 Ποτὰ, ἱ. 8.--- ΜῊ Υ 
δχροϑίιοτθ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὶ “96 γοπιῖϑ γ͵ὺδ ἴθ πῃ 
ἰΘ ΠΥ γ68Ὁ5 οἵ Χο, θαῦ π0 ἀοδηΐϊθ δρο 8 ἀθϑὶρ- 
παϊοὰ Ὁγ Ἵ"). Τὴ9 ΒΔΌ᾽ 5 υπάογβιαπαὰ ΟΥ̓ (ῃ9 

ἰογῖα ἃ ὉΟΥ͂ (9 ΒΪ8 Τουγίοοπί ἢ γ68γ. 866 ΒΟΧΤΟΒΨΥ, 
Ζες. Ολαϊά. Ταίπι. φῦ υοεε. ΜΑΌΒΕΒ τογο ὁοΥ- 
ΤΟΟΙΥ σοποὶα 468 ἤτοι (μ86 Ἰοης σοπιϊηυδηο9 οὗ 86 
Ῥγοριοι᾽8β πιϊηϊβι τυ (ΥΟΥΒ. 2 ππὰ 8, 00]]. χὶ, 1; 
ΧἸΠ, 8), ἰδὲ μ6 σου]ὰ ποῖ ἐβθη ᾶνθ ραϑβϑά ᾿ἷ8 
ἱπϑηίγ- ἢ γ 66 Γ. 

γον. 7. Βπὶ ϑομονδὴ βαὶᾶἃ πηΐο ΣΩΘ, ΒῈ 
Ὡοῖ.. . ἴδοι, 5881} βρϑαὶς. Ψοδοτα τγοῦαὶϑ 
ἰλ6 οὈ͵δοϊΐοη οὗ Φογϑαιδὴ δἱ (6 ουἱδοί, ποῖ ὉΥ͂ 
186 Ργοπιΐβο οὗ ΗΪ8 δβϑϑὶβίϑποθ, Ὀυὶ ὈΥ͂ ἃ σδίθζοτῖ- 
68] ἀεοϊαταίίοι οἵ Ηΐδβ νὶ}}, Ηὸ ἰδ ἰο ὸ Ὑθγθ ἢθ 

8 βοπί, δῃὰ βρθδῖκ πϑδὲ Β6 18 οοπιτηδπ θὰ, 3 ἴῃ 
ἰι80 17 τωϊραΐ Ὀθ ἰδίζθῃ ἰῇ 8 ῬΘΣΒΟΏΔ] 8080 (πρὸς 
πάντας, 0ΧΧ.). Βαὶ βίποο 86 ζο]ονίας 79 πὲ 
8 σογί δἰ ΠΥ ἰοὸ Ὀ0 τοραζαθα 88 πϑυΐου, δηὰ 88 (ἢ: 9 
πραγ δὶ δ᾽ σηϊδοδίίου, Ὀδΐης [810 ἸΟΓΘ βΟΠΟΓΔΙ, ἰη- 
οἰαάθα 86 οΟἴΒΟΓ, (89 ΤΌΣΟΥ ἰδ ἰο Ὀθ Ῥτοΐοστοα 

Ξ-εεισλεγεῦεν, Ἧ6 Βμοι]ὰ 4130 ὀοχρϑοί ὈΠῸΡ ΔΙΌΟΣ 

(80 νοσῦ, δπὰ ἕγοτι 18 δῦϑοῃοϑθ οοποϊυὰθ ἐμαὶ 

ιν» ἴδ ἱπιοῃηἀ θα ζ0Σ δὰ δάγνοτ οὗ Ῥ]δοθξ ἘΣ ΓΒΟΣ 

(Ζεοῖ. τνἱ. 10). 
γεν. 8. ΒΘ ποὶ αἰσαϊᾶ ... βαί ϑϑδονϑδβ. 

ΤΒοὶσς ἴθοθα τοΐοσβ ἰο 180 ῬΘΓΒΟΩΒ ἱπαϊοαίοα 
ἐπιρίϊεί(6 ἴῃ 116 ποσὰ ϑυθεθυου, τοσ. 7. Ηδγο 
ἔἤγβι ὑπὸ οτὰ ΓΘπιΟΥοΒ 96 ὙΠ 8 }᾽Β ΒΟΓΌΪΘΒ ὉΥ (ἢ 6 
Ῥτοη,ΐδα οὔ Ηΐβ ρῥγοιϑοιϊίζοῃ δηὰ δϑβίβίδησο. 80 
πὶ λίοθοθ, Εχοα. 1ἰϊ. 12 ; ὧν, 1δ; δορ. ΕζΖοκ. 
ἰϊ. 6; “2ο8Ἀ. ἱ. δ; νἱὶ. 9: Φυάμοθ νἱ. 16; Μαδίιῃ. 
χ, 18-20; χχυὶϊἱ. 20; ἴυκο χχὶ. 17; Αοίϑ χυϊὶὶ. 
9, 10. 

γον. 9. 6. ϑοδονδὴ ρῥτὶ ἔοσῖ δὲ5 Βα 
ον νον. ἰδῖο Δ τοῦτ. Τιιο ορροϑί(οη οὗ (Π6 
Ῥτορδοὶ 18 πον Ὀτοίζοη ἀόνη. Το [,οτὰ ψγ88 ἴ00 
ΒΟ ἴον πἷπι. Οὐοιαρ. χχ. 7: 1 ον. ἰχ. 10.-- 
80 ἴῃς οτὰ ΠΟῪ Ῥγοσοθαβ ἰο ἐδ:9 80] θη δοὶ οὗἉ 
ἰἱπδυχαυγεοίΐοη. [π||}8 γγὸ ἀϊδιϊ πχυΐϊθὴ τὸ ροϊηί: 
(4) τ6 δοτηιηπἰοαϊίοη οὗὨἨ 18:6 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ ΔΌΪ ΠΥ, 
γογ. 9; (ὁ) ἰ9 οοηΐοτγτίης οἵ (86 σοπηπιββίοη δηὰ 
Ῥτίνι]οχοδ οὗ ἰμ9 οἶσθ. Βοί ἱπαϊοαῖθ ἃ τἱζόσοιβ 
οἴεοηϑὶνο διιϊὰἀθ οὐὗὨἨ (6 ῥσγορβμοῖ, νυ ὴσι ΘΟΥΤΘ- 
Βροηβ ἴο δῇ 6408}}Ὁ δίγοῃς ἀοίδηβῖνο ροβίϊίοη, 
τοῦβ. Ιδαπά 19, Τῇθ ἢγβι δοῃβὶβὶβ 'π (8.9 Βγιηθο- 
Ἰϊοδὶ δεὶ οὔ ἱουσδίης (λ 9 1108. [6 64}} (μΐ8. δοί 
ΔΥΘΔὈΟ]Ιοαὶ ἴῃ 80 (ΔΣ 88 ἰδ 6 ἰουσδίπρ οὗ ἰδ6 1108 
δηΐ ἰμΠὸ ψογὰβ ΒΡΟΪΘἢ Μ6ΓΘ (89 Υἱδ᾽ Ὁ] δῃὰ διαΐ- 
Ὁ]6 τηδηϊίοδίδιίοη οὗ 6 8.1}} ἄδθοροσς βρίσιἰ 6] 
ἰγαπελοϊίΪϊοη. μη [οτὰ σαδηποὶ ᾿Ἰ Θ ΓΑΙ ΠΑΥΘ 
Ρυϊ Ηἰ5 νογὰβ πὰ ἰδ6 ῥσορμοί β που ἢ: Ηθ σδἢ 
ΟὨΪΥ ματο χίσθη ἰἷπὶ ἴ89 οἰ δυίβϑη οὐὗὁἩ ὑπο ἢ ἐδ 9 
ὝΟΓΙ5 ποτα (86 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ΓΟΒυΪ, “Δ ἰαοίμδ οτίδ 
δίσπε ἐδἰ ποίαπε εἰοασίαπε ἐρὶγιίι8. δαποίϊ, φμΐρρε 
φιὶ αἀἰσίια ἴεὶ δἰΐ, ἀρεγίεπδ ἰαδία πιηϊδίτοτι 
σεγδὶ, Ῥα. 11, 18, 14, 17: 06. χχὶ. 16᾽ (δ ΚΒΤΕΒ). 
Το ἰγδηβαοί 0} 15, ΒΟΎΘΥΘΓ, ἴο Ὀ0 Γορατάθα 88 85 
διδίοτῖοδὶ οὐ͵δοίῖτο ἕδοί, ἱμβουκσὶ οοσυγγίης οαὐΐ- 
δ'ὰθ (6 ΒρΡΘΓΘ οὗ ΡῬἈγδὶθαὶ οὐ ὈΟΑΣγ 1176, δηὰ 

ἐποΟΓΘΙΌΤΘ 88 ἐν πνεύματι, ΟΥ 8 Υἱδίοπ. ΟΟΙΡ. 
ὈΒΕΟΗΒΙΕΒ οἢ 88. υἱ. 7. ὍὯἅο ἴδ δυοϊὰ αὶ ἄου- 
810 ΘΥΤΟΥΓ. ΕἸἰἶγϑί, ὑπαὶ σοῦ ΔρΡΡγο θη 8 [89 
ἸΓΘΉΒΒΟΙΪΟἢ 88 ῬΌΓΘΙΥ Β Ὁ) οὐ } 79: “8485 {116 1η0- 
ταῦ θη [86 Ῥτοϑβοη(ὶ πηθηὶ τὶ ἢ5]10 ΟἸΘΑΣΙΥ͂ 
ἐβτοῦσα ἴ[Π6 808] οὗ Φογοιαΐδα, (μαὺ 1118 ργορβοίϊο 
ΟΔΙ]ης νγ88 οὗὁἩ Ὀιν πὸ δρροϊπίπηθηΐ ἡ (ΕΑ, 
ὶε Ῥγορὰ. 4.8 Α. Β. 11. δ. 26). ϑοοοπάϊγ, ὑπαὶ 
δοοογάϊηρς ἰο νεϊοῖ ἴἢ0 ἰγϑδηβαοίΐοη ἴοοῖϊς ἢ]860 
ἵπ (6 Βρ6τὸ οὗ ρῥἱιγϑὶσδ] ΟΥ σΟΥΡΟΓΘΆΙ ΟΧΙβίθΏ 66. 
80 ΞΤΑΒΚΕ, ἯΠο, δοίι}}} ΒΔΥ8 ὑπαὶ ὑπ6 “" ὅοι οὗὨ 
Θοά, ἱπ ῥγϑ-ϊπιϊπια οη οὗ Ηΐδ Ὀ]οϑβθὰ ἱπσαγηδ- 
ἰΐοῃ, δρρϑαγοὰ ἰο Φογοιηϊδὰ ἱπ 8 δυπμδῃ [Οὐ τλ.᾿᾿ 
--- 18 τουοίηρς; οὗ ἰπ9 1108 ὀσσυγβ βουθγαὶ {ἰπλ68, 
Ὀυΐ δἰννᾶγ5 Ὑἱτ α αἰ οτοηί πιρδηΐη. [π 188. τἱ. 
θΘ ἱἐ 18 Κ0Υ 186 ρυγροβο οὗ οχρίδἰΐου, ἰῃ θα. χ. 16 
ἴοσ {86 Ῥγροϑθ οὗ βισοηρι βοηΐϊηᾳς. Ηοτο ἰη 26το- 
ταΐδ ἰλ ἰ8 ἰ)6 ουϊνατα ἕογπι οὗὨ ἐπδρίγαίϊο (ἔμ- 
πνευσι() ΕΟΥ (89 οΟχργϑββίοῃ “1 πδᾶῦθ ῥιυϊ ΠΥ 
ποτὰ ἴη (ΠΥ πιοῦ! ᾽ (σοΙαΡ. δἰ πιοδί (8 δαπι0 6ὁχ- 
Ῥτγοββίου ἰῃ 1βαΐϑὰ 11]. 16) ἰ8, σὰ (86 ὁπ6 αηά, ΔᾺ 
οχρί δηδίϊοη οὗ {δ δοί οὕ ἰουσπίηρ (89 1108, οὐ [88 
οὐδοῦ ἐμ ἀοδίχηαίΐου οὗ ἁἰδαΐ οροτγαιΐοα οὐ ἰἢ9 
Βυπιδη βρίτὶϊ ὉΥ υἱτίυϑ οὐ ψμῖσ 66 ΒΟΙΥ πιο οἵ 
αοἀ δρᾶ 88 {μοῦ ὝΟΓΟ τιογοὰ ὉΥ ἴδ6 ΗΟΪΥ͂ 
σμοϑὲ᾽" (2 Ῥοῖ. ἱ. 21). Ετοπι 6 ζο0]] ον γὙ 6050 
ἹΏΟΣΘΟΥ͂ΘΡ ἯὙΘ Ῥογοοὶνο ἰπαὶ ἴμ6 Ῥτορῃθὺ γγ88 ῬΧ6- 
Ῥατγοα ποΐ ΟἿΪΥ [ὉΓ βροδϊκίηρ, Ὀυϊ ἴ0Υ δοίϊῃ ᾳ, οὔ, 
τπδῖῦ 18 ὙΟΤὰΒ 6 γῸ ἰ0 6 δὖ [9 Βδτη6 ἰΐπη0 ἀθδ6άϑ, 
ΤῸ 8] ὀχ ἰ Οἱ 010Π8 οὗἁἨὨ ρον 6Υ. 

γογ. 10. 66, 1 δβανϑο 815 ἅδυ.. ἴο Ὀτὶϊᾶ 
δῃἃ ἴο ρ'δηῖϊ. Τ]|ι680 ψογβ σοργοβθηί (6 866- 
οῃὰ ρματὶ οὗ ἰῃ9 δοί οὗ ἱπαδυσυτγαίοη, ἐπ σοηοΓ- 
τίη οὗἨ δυϊμονὶ δπὰ οὗ (ἰθ οοπιμἰβϑίοη. Αυ- 
ΒΟΥΣῚ 18 δὶ ἐῃ 6 88π10 ἰΐπ)6ὸ ΡΟ Γ. Το Ῥγορδοὶ 
8 ποῦ ΟΠΪΥ͂ ΤΟΓΠΊΔΙ]Υ͂ δυϊ ον ζοὰ, Ὀὰὺ τοπάοσοά 
ῬὮΥ ΔΙ ο4}}γ σαρα Ὁ]. Ηο 198 ἢτγϑί δυϊμοσυϊζοὰ δπὰ 
ΘΙ ροΝ ΓΘ ἰο δοὺ Υἱζογουθὶγ πῃ 86 ΟἸΘΏΒΙΥΘ. 

ΤῊΊΡΘΙ 1 Βανθ βοὺ ἰμ66 88 8 23, ἢ 6.,) ονϑὺ- 

806 Ὁ, δι πυἱηϊαίγαίον (ἐπίσκοπος, οἱκόνομος), 60η586- 
αἸΘΏΓΥ 88 ΠΥ Ο)οοΥ οὐον {16 πδίΐοπβ δηὰᾶ Κίησ- 
ἀοιχδ, νον Δ.Θ ΠΑΥ͂ ἀοπιϊ που δΔηἀ ΡΓΟΡΟσγ. [ἢ 
ὙΡΘΠ ἰδ αἷβο ἱποϊυἀϑὰ {πὸ 1468 οΥ̓ οἱ οἶδ] ρ] επί- 

Ῥοίθῃσθ, τ οὶ ζοττβ (89 Ἰοζ4] Ὀα518 οὗ μ6 ῥὑτο- 
Ῥ οι 8 ταϊηἰβίσυ. Τὴ Βρθθγο ἱπ ψ] οὶ {18 τα ΐ- 
ὨΒΕΣΥ͂ ἰδ ἰο Ὁ6 Θχογοϊβϑα 18 “ 6 παῖ: 008 δηἀ (110 
κἰηρσάοπιβ.᾽ Τῇθ80 ἀγὸ ποῖ ἀρϑίηδίθα τηοΓ θὁΧ- 
δοίϊγ, Ὀαὺ 0 ἀοδηϊθ δυιΐοῖθ δοὰ ἰπ6 ρίυταὶ ἀ6- 
ποὶθ ἐμδύ ποὺ ΟὨΥῪ {16 Κη χάοῃ οὗ άδ}., Ὀυὺὲ 4]] 
186 παίΐοη8 δηὰ Κίηράἀοιϊῃβ ΔΓΘ πιθδοῖ ΜΒ 16 ἢ ΘΓΘ 
{6 Ῥγοϑθηῦ οὐ {{|ὸ ἄτθπδ οὗ ἰιἰβίουυ. ΤδοΥ ' 
ΔΤΘ Θηυϊηοτδίθα χχύ. 117-26. Το σομπιτηϊβδί ἢ 
ὙΠΐσἢ (Π6 Ῥσορμοὺ τοοοὶ γϑα πεῖν τοδβρϑοῦ ἰο0 {θ1λ 
888 πῸ0 81468---α ροϑί(ἰν δη4 ἃ ποραῖϊϊνθ. ΕἸτβί, 
8 ἷϑ8 ἴἰο οχίϊγραΐθ δῃὰ οχίθγπ:ίπαιὶθ (79 ΤΥ ἐδ8 
ΟΧΡΤτΘΒΒ ἴδ6 8}}}Πποτα 101}, ἴο ἀΘΒ ΤΟΥ͂ δηὰ (0 {ΠΓΟῪ 
ἀονη, αὶ (6 8180 ἰο Ὀυϊ ἃ πὰ ἰο ρἰδηί. Τ86 
βγβὶ Ὧ6 ἀ068 ὈΥ Ῥτορποϑυίηρ ἴ᾿6 Ὠἰνὶπο ᾿υἀ ρσηθπηί, 
189 βδοσοῃὰ ὈΥ͂ {1:6 ῥσοπιΐῖβθ οὐ Ὀἱγίηθ ΠΊΘΤΟΥ πὰ 

ἔταοθ. Ὁ.) σογτθβροπάϊΐηρ ἴο "Ό), ἰδ υ864 οὗ 

Ρἰδηίβ (χί;. 14 βαᾳ.; χχίν. θ:; χὶν. 4) Υἢ2 

σογγοϑροπάϊηρς ἰὸ 1123, οὗὁἨ ἈὈυϊαΐη 8 (χχσὶχ. 

8: Ιἰϊ. 14; Ετοὶς. χχυὶ. 9, 12). 1 ἰδ ποίο- 
ΨΟΡΙΌΥ {πὶ {1|ὸ πορηῖίνο βἰ49 18 οχργοβϑοὰ ὉΥ 
ἴουγν νου Ὁ8, 6 ροβὶ(ἷνο ὈΥ͂ ΟὨΪΥ ἱνο. Ἧι ἐμ 18 
(86 οοπίοηϊϑ οὗ (89 ὈΟΟΚ σογγοβροπά, 68 ον 
ἰο ἰδ τηοτγαὶ σομάϊἰ ἶοι οὗὨ 86 (ἶπιθα, 10 οοπίδὶ ἢ 8 
ἸΏΟΣΘ ἐμσοδίθῃΐηβ δὰ γοΌυΐτο8 {μΠ8ῃ Ῥτουλὶδο8 οὗ 
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ἄἄτλοθ [Ικ ἴθ 70}1 οὗὁἨ(Π9 ἴογπιον τὶ σοβρϑοί ἰο 
1ϑταοὶ. Τὴ Ἰδοῦ δύο ουπὰ υνἱι τοαροοῖ ἰο 189 
ἘΒΘΟΟΤΉΟΥ͂, Ὀοϑί 68 ἰπ ΙΩΔΗΥ͂ δοδίίογθὰ ρῬδββαρο8, 
ΘΘΡΟΟΙΔΙΪΥ ἰῃ οἷ. χχχ.-χχχίϊ. ὙΠῸ σοβρθοῖ ἰο 
ἐμὸ οδί θη παίΐοηβ ὈΟΐΒ δ.Θ Τουπὰ ΘΒρϑοὶδ ν ἷπ 
οἷν. χ]νὶ.-Ἰ. [0156 ἀπάἀοτβίοοα ἰπαὶ {μ6 ῥσορῃοὶ 
8 οὶ βοίθα!}} ἰο ἀοδίσγου δηὰ ἰο Ὀυϊϊ, Ὀαΐ 
ΟἿΪΥ ὉὈΥ ποτγὰ, τ ῖο0}} 88 βροίζθῃ ὈΥ αοἀ ἰμυ ὶνοβ 
ἔμο οογίαἰ ιν οὗ 8:9 δοσοταρ] ἰϑμηθηί. Απαδίορουβ 
χηρᾶο8 οὗἩὨ οχρταββίοῃ 8τ0 ἰουπὰ ἰη θη. χὶϊχ. 6; 
188. υἱ. 10; Εζοϊς. χχχὶϊ. 18; χὶτὶὶ. ὃ; Ηοϑ. Υἱ. 
δ' Βογ. χί, δ.---Οομρ. 767. ν. 14; χχῖὶὶ. 29. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. ΤΏΟΓΟ ἰβ ἃ υοσαίϊο ἱπιπιεαϊαία, τ ὨΪΟΩ 18 ἢον- 
ΟΥΟΥ τοβίγίοἰοὰ ἰοὸ 6 ὈΘΑΣΟΓΒ οὗ (86 Ῥγορβοίϊο 
δὰ δροβίο]ὶο οἶδσΟο. ἣο ΚπΠΟῊῪ οὗ πο ῥσορδδῖ 
ὙΠῸ γ͵δ8 σῃοβϑοηῃ δα σ81106ἀ ὈΥ τηδὰ (0 Ὀθ ἃ ῥτο- 
Ῥιιοῖ. ἄαγου δῃά ΕἸ181.8 δἃγθ ΟὨΪΥ͂ Δρραχζϑηΐ ὃχ- 
οορίΐουβ. Οορ. Εχοά. ἱν. 14-16, 27:1 Κίημ8 
χὶχ. 16. Τα δροβίϊθβ αἷ8δο ψγοτὸ 811 οα]Ἱ]Ἱοὰ ἱπ- 
ταοαϊαίοῖν ὈΥ οὐν Ποτὰ : Μαίι. ἱν. 18-22; χ, 1; 
Φοδα ἱ. 87; Αςοἰθ ἰχ.; 6]. 1. 1, 11 β8αᾳ. ϑ΄ῖποθ 
(6 ῃ [19 σοσαίίο ἐπιπιεάέαία ΟΥἩ δαίγαοταϊπατγία 18 ΤΟΥ 
{1086 Βογυδηὶβ δὰ ἱπαείγυμηθηίβ, οὗὁἨ Ὑμ]ο ἢ} (86 
1οτὰ ν|ι}} τραῖο 80 “αὦ ,μπάαπάαπι ἐσοίοδίαπι,᾽" 
ΔΙ] τ(ο86 Ὑ85ὸ νυ ὶϑἢ ἰο Ὀθαγ ΟὟ 66 ἴῃ ὑμ9 οὐ ατοῖ 
δοἰγοδαγ ουπάσθα πηυϑὶ Ὀθ οαἰϊοὰ ἱμογοίο γίΐδ, ἑ. 6. 
ὉῪ (68 απ οΥζδη δυϊποτίζοα ον ἰδ 5 ρα ΡΟΒα. 
(πῇ. Αὐσιεῖ., Ατι. Χ7}7.) Οοπιρ. ΒΌΡΡΕ, {πειτ. 
ἐλεοὶ. ἀοηπι. 1. Ῥ., οαρ. ΙΡ΄., ἢ 4.--ΤΌΒΕΚΤΙΝ, 
7ηπει. ἰλοοῖ. εἰεπολί, οο. ΧΥ͂ΤΠΠ., Θυε99ι. 28. 

9, ἼΠο ἴγϑθ ογοαῖϊνο δοί οὗ {86 Ῥϑγβοῃδὶ Οοά, 
ὙἾ}Ο ῬΥΘΡΘΓΟΒ δηὰ ἴοτηιϑ ΗΪ8 ἱπβισυτϊηθηΐϑ δοσογά- 
ἴῃς ἴο Ηἰβ ἰάθω ονθὴ ἰῃ ἴλ ποι, οοπίταα οῖβ 
Ῥοῖλ (89 τμϑομαπίοαὶ ἰάθα οὗ ἀονοϊοριμθηΐ, δηὰ ἃ 
οπμδ- 8494 ἰσαυ οἱ απ δι). ---ἰ 18. Β᾽ ΠᾺΡῚΥ ΓΟ Υκοα, 
14ἱὶ Οδ μοὶ ο ἐμοοϊοκίαηβ (8366 ΟΟᾺΝ. Α ΑΡΙΡΕ), 
ἐη ογάον ἰο οὐίαἷα δηδὶοσίο8 ἴον (6 ἱπιπιβουϊαῖο 
οοποορίίου οὗἉ {89 γιγαὶπ Μαγυ, νου] σοποῖϊαάθ 
ἔγοια υοῦ. ὃ δαὶ Φοσθιιῖδη τγᾶϑ οοησοϊγοα πὶϊπουΐ 

οτί φίπαὶ β'α. ΝευΜΑΝΝ υπάοτϑίαπά8 7 ΠΟΣῚ ΓΙ οὗ 
8 σοιμπμιηἰοδίίοπ οὗἨὨ {86 ἨοΙΥ αΠοβὺ ἰο Φεγοπι δῇ 
Ἔούθ Ὀοίοτο μἷ8 Ὀϊσί. Οοιρ. οἃ πὸ οὐοῦ Βαηὰ 

Ηονμανν, ϑολγ  ιδειοεὶα, 1, 5. 06. [“ σΡ ἄἀοοβ ποὶ 
ῬΥΪπιΑΥΙΥ δἰ σαι ἰοὸ 6 Ῥυγθ οΟΥ ΒΟΙ͂Υ, Ὀυὶ ἰο ὃΘ 
Βορδσγδίϑα ἤἴγοτῃ ἃ σοι ἰ0 ΒΟΙηΘ βρθοίβὶ ΡιΓ- 
Ροϑθ. Τμὸ ἰάθα οὗ ρυγιίγ, Ὑμοῖμον Ῥ]γ810Ὰ], 
σοΟΓοΟὨἶδὶ ΟΥ̓ ΤΊΟΓΆΙ, Ὑγἃ8 οτἰ κί αἰθαὰ ὃγ ἰπαὶ οἵ 
ΒΟ" βοραγαιΐοῦ, δοη, ἰμοτγοΐοτγο, ομουδὴ ἀ6- 
οἴατοθ ἰμαὶ δ μδὰ βϑδαῃοιϊβοὰ (Π6 Ῥγοριμιοὲ Ὠδθίογθ 
.ιἷ8 Ὀϊγί, ὑπ0 τηοδαΐπς 18 ποί ἐμαὶ Ηο με οἸοδηβοὰ 
εἷπι ἔσοσι ἐμ ρῬοϊϊυἱΐοη οΥ̓͂ οτἰ κί μα] 5'η, οὐ {μπϑὶ 
Ἦθο μεά χομοπογδαίδα δὶπὶ Ὁ Ηἰ5 ϑρίγὶ 1, 88. ΒΟΙῚΘ 
δύο ἱπιαρίηθά, δὰ ἐμαὶ Ηθ Βαὰ δβορατγαίοα ἰιΐπὶ 
ἴῃ Ηἰ5 οἴδγῃδὶ συυηδο] (0 {π6 το κ ἰὼ τ ΒΙΟΝ Π6 
γγ͵ὃὸ3 ἰο 6 ϑηρεροά." ΗΕΝΌΈΚΒΟΝ. 80. ΟΑΥΨΥΊΙΝ. 
---ἰ10 (8158 τοδρϑοί, 88 ἱπ ΤΩ ΠΥ͂ Οἴ 6 γ8,  ΟΥΘπι Δ Ὦ, 
ΜἢῸ τᾶ βΒαποί βοὰ ἔγοῖι Πἰ8 πιο 6.8 τνοπιῦ, δπῦ 
ἴγλ8 ἀποιοη, ἵ. 6. ἰουεά, ὌΥ οἱ Ὀοΐογο ἢΘ νυὼ8 60Π- 
οοἰνθὰ μπὰ νγ8ὰ8 πηλδάθ ἃ ὑσορμοὶ ἴἰο ἰδ Ναιοπ8, 
Ὅὴλ9. 4. ἄρυτο οΥ̓ Οτῖδὶ, τῆ νγὰ8 Ἰονοά ὈΥ ἴδ 
Ἐλίμον ὕγοτθι ἰδ6 Ὀσρίπηΐϊπς . . .. δπὰ ὙΠῸ ΜᾺ8Β 
{86 Ῥτορδοὶ οὗ ΔἸ] Ναίίοηβ.... (866 85. ΦΈΒΟΜΕ 
Βοῦα πᾶ δορ. 8. ΟΥΡΒΙΑΝ ο. ὑμάφος, 1. 21: 8. 

ΑΥΧΒΒΟΒΕ, ἐπ 8. 43, δὰ ΟΠΙΟΕΝ Πποπιϊΐ. 1, ἴῃ 
726ν.). 85. ΈΠΟΜΕ ΒΑΥΒ : " Οεγίε πεΐΐμηι ρμίο δαπο- 
ἑΐογετι υἷοεγοπιῖα, φμὲ υἷτρο ρ»τορλεία, φαποίἐΠεαίωδφωε 

ἐπ υἱετο, ἴρδο ποπιῖπε ργαἤσωγαί οπιίπωπι ϑαϊοαΐζο- 
γεπι. 83. ΘΦΈΒΟΜΕ (Ἰνο ἰ8 Σοζαγάϑθα 88 8 βαϊπέ 
δηὰ 8δ8 8 σγϑαῦ ἀοοίοῦ οὗ (6 σδυγοῖῦ, ὈΥ (89 
Ομυγοῖ οὗ Βοιῃθ) σου]ὰ ποὺ αν ττγὶιθπ (ἢ 660 
ΟΣ 8 ὁ" Β6 δὰ Κπονῃ δηγίμίηρς οὗ ("6 ἀοχτηδ 
οὗ 86 [πιπιδσυϊαὶο Οοπσοορίϊοι : 6. οὗ 6 οτὶ- 
ξἶηα] βἰ ἢ ]685}688) οὗ ὑμ6 Β]6βϑεὰ Ὑ γαῖ, τ βίο ἢ 
Ϊ8 ΠΟῪ δηΐογοθὰ ὈΥ 186 ΟΠ ΣΟ οὗ ΒοΙηθ 858 δὰ 
ἈΓΓΪ616 οὗὁὨ ἴα ἢ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰο Θνθυ δίῃ βαῖνγα- 
ιἰοη." ΟΚΡΌΒΤΟΕΤΗ.---5. ΒΚ. Α. 

8. Τὴιο αἰγίπθ 68}} ἱπυόΐγθδ, 1. τὴ} τοβρϑοΐ ἴο 
80 οε]]ο ἃ, (α) (6 ἀυίΐγ, ἰο ἀἰβοβαγζο ἰπ6 δοτὰ- 
πιϊβϑίοῃ γϑοοῖνθα τὶ που ΒΙΥΠΘΒΒ ΟΥ̓́ΓῈΔΓ ΟΥ̓ ΤΟ, 
δηὰ πὶ πουῦ τορατὰ ἰο ᾿ἷ8 οὐ θα 688, (6) [8:9 
ΡΥ] κο οὗ (89 ἀϊνίηθ Ῥτοιοίΐοη δηα δββἰβίβῃσο, 
διὰ οὗἩ σογίδϊῃ διισοοδθ ἴῃ ἢἷ5 τοΥῖὶς: 2. Ὑ ἰὴ χο- 
Βροοῦ ἰο ὑμοβθ Ὁ ὝΠΟΒΟ Βα Κ6 {πμ6 αἰνίπθ οοσὰ- 
τη ϊβϑίομ 8 κίναι, (4) μ6 ἀπίγ οὗἉ Βο]Ἰονίης οδοάϊ- 
9π06, (δ) ἴμ:6 οοτίδί πῃ Ῥσοβρθοῖ οὗἉ {μ6 σα] σαί οι 
οὐὗὁἨ πὸ ἐπυθαίθηἰ 8 ΟΥ ῬὈχοπιΐβοβ δά ἀσοϑβοὰ ἴο 
{μι 61}. --α ΖΙΝΖΕΝΌΟΙᾺΥ τ ΚΈΡΑΣ α Ῥγεασὴεον ὁ 
γισλίεομδπεδε,,"" 8. δ οὗ 0 Βονὶη Ἑὰ. οὗἩὨ 1880 
ΤΟΙΙΔΓΚΘ οα γογ, 10: “Α ΜΈΠΟΓΑῚ Ῥσομἶδα ἩὙΝὶδ 
8 δια γββϑοὰ ποί ἰο δουσὺ Ῥγθδοθοσϑ δῃὰ ζϑποχαὶ 
ΒΌΡΟΓ ἰθπἀοη 8 δηἃ Βυ0 ἢ ̓ 1κ6 ΟὨἾγ, ἰῃ ἐμοῦ 6χ- 
ἰοπαθα ἀΐοσθβθβ, θυὶ οἱἱΥ δῃα υἱ]]ᾶρθ ῬαδίουΒ ἸΏ ΒΥ͂ 
α πιαγοτὶ αὦ πιπιιϑ, Βα σοῃοϊπὰθ ἰδδὶ ἱΐ πι}} 
ΔΡΡΙΥ͂ 8180 ἰο ἐμοὶ στοοϊϊῃρς οαἱ δηὰ ρυ]]ης ἀοννῃ, 
ὈυϊΠαΐπα διὰ ρ᾽δπίϊης. ΟἾῪ [Ὁ5] δἰ] ̓  ΟὨἸῪ 
αὶ ἔα] 1"" -- -ὄΚζ[ ποῖο ὑἐμδὺ βοπὶθ αν βοιρῃί ἰο ε16- 
χῖνο ἔγοτῃ γασ. 9 ἃ ῥσγοοῦ οἵ νοῦ] ἱπδρίγαιϊΐου, 
Ὦθπ6θ ΚΤΑΚΚΕ ΓΘΙΏΑΥΚΒ: “ὙΠ086 δἰπ δραίηϑι (Π6 
Ηογ αμοϑὶ ΗἸ πιβοὶζ ψἘὸ αἰϊγϊ δυΐθ ἰο Φογοι δ ἃ 
Τα 6 Βί}]9 δά Βο] οἰ θΠ18, ἃ5 ΑΒΑΒΒΑΝΈΕΙ, ΦΈΒΟΜΕ, 
Ουνξυβ (26 Κερ. εν. 111., 7) αν ἀοπϑ,"---ίασ- 
ἴμΠ6ν ἰδ. ῬΟΡΕ ΙΝΝΟΟΕΝΤ [{Π]., Τουπᾶοα ὁ γον. 
10 πῖ8 οἰαδὶπι ἰο ἐπ 9 ὈΥΪΠΊΔΟΥ͂ ΟΥ̓́ΘΡ ΟἾΥΙ ΤΏΪΟΓΣΒ. 
ΟοπιΡ. 2εοτγεί. . 1. Τί. 88, οαρ. δοἰζἰοῖίε (ἘΕΒΤΕΚ). 

ἨΟΜΙΓΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΙΟΑῚΙ,. 

1, ΤῊ ρϑββαζθ Ἰπα 6 Βυϊ Δ Ὁ] Θπιρ] ογ θὰ ΟἹ 
{16 θα ϑυσάδγ δῖον Τυϊηῖγ. Ιἐ 18 4180 6δβρ9- 
οἴ! δαἀδριοὰ ἰο Οτάϊπαιΐοπ δηὰ [1πϑἰδ]]δι οι 
ΒΕΓΠΊΟΏΒ. 

2. Τιὸ ᾿ογὰ πόνον Ὁ]1]ὸνγ8 Ηΐ5 Ομυτοῖ ἰο Ἰδοῖς 
[Π9 βίγϑηρί τ ἰοἢ {ἶπη)6 δηὰ ραοθ ἀθιηδπὰ. 6 
πορά ποί 5661 18 ΟΥ̓ τνδῖἱ ἴον ἰξ. Ηφδ τρδῖκοβ ἱΐ. 
Α8 80 Ιογτὰ οἰϑενθοτο ομόοβϑθ δαὶ Ἡ Ποῖ τνὰβ 
ἔοο 8, το Κ πὰ 6486 ἴῃ (86 βἰσιιί οὗ ἰδ νουν]ὰ 
(1 Οον. 1. 19-29; Μαιί. χὶ. 26; Φοδπ τἱῖ. 48; 148. 
1ϊ. δ), 80 ΠΟῪ [6 ὁ οοβθθ ὁη6 Ἧ8ΟῸ ἰο Βἰτη8ο} πὰ 
ΟἸΠΘΥΘ ΔΡΌΘΕΥΒ ἴο0 γουηρ. [Ιἐ ἰβ ποὺ δ᾽ γα 8 [86 
του Ὀθαγὰ (μ8ὲ 18 'τνϑηι θὰ (ΕΆΒΤΕΒΆ). ἤΠιοη ΘΟοά 
εἶνοβ οἴἶοθ Ηδ κἷνοϑ αἷδο υπάοτβιδπαΐημρ.---ἶς 
ὑοῦ] 6 ργοδυπιρίιοιυβ ἰο Ὀορὶπ ἃ στοαὶ ποῦς ἴῃ 
ΟΠ Θ᾽ ΟὟ ϑίγοηρίῃ. [ἐ 18 ποΐυγαὶ ἐμαὶ ἴη υἱονν 
οὗ ἃ στοαὶ δπὰ αἰ δέου ἰδαῖς οὔθ βμουϊὰ δἱ ἢτϑι 
6 κέγαϊ. (ΑΜΒΈΟΒΕ, 22ὲ οἤεϊίδ πεϊπίδίτογμτι, 1,66: 
“ὁ ονγεοας εἰ Ηϊογεπιΐας, εἰοοίὶ α Ζοπιῖπο, εὐ οταξεζα 
"εἰ Ῥγυϑάϊεατεπέ ρμοριιῖο, φιοά ρμοίεγαπέ μὲν σταίίατη, 
ἐχομδαδαπὶ »ὲν υεγοσμπάϊαπι.."}) Βαϊ ἰὲ ψγοι]ὰ 4150 
ὃο πτοὺς ἰζ ἔγουῃ ρα δ} }Π]Δπΐ πιοιδ ἀθβροπ ἀΘΠΟΥ͂ ΟΥ 
Ἰοῦο οὗ θ880, ομὸ δῃουϊὰ ἴδε πο μϑοὰ 0 8ῃ ουϊΐ.: 
ἀρφηΐ 64}1} οὗ αοά. 

“Μίαχκ, Ὁ ΣΩΥ̓ βου], οὐδ ψοτὰ ἴο ἴῃ60, 
Απᾶ ρὸ αἵ ΟΠ τίσ 5 σοι πα, 
ΠΟΘ Σ᾽ δ ἄγαν ἔπ δο παϑίθῃ ΟἹ, 
Ὕμοη ἢθ ἀοίδίπε ἴποο, δἰαηὰ,᾽" ἐέσ. 

“ἰ ΠῚ 9 ποτὰ δηὰ αἴογυ, Τογὰ ἀἰνίηθ, 
Νοῖ οὔτ, Ο Ομ τίσι, θυΐϊ 41} ἀγὸ ΤὨΪΏΘ, 



ΟΠΑΡ. 1. 11-160. 

Οταῖὶ τὸ π ΤῊΥ κταοίοιϑ αἰὰ ἴο ἴὮοδ0, 
ὝΥ ΌΟ βιυοθ οὐ ΓῺ ψογὰ γϑροϑο." 

Διο. Θεινέκκπα, ἴῃ (ἢ9 γπιη, “ ΑὈ1ά6 τνῖτἢ τ18, 
οτὰ δαοϑὰβ ΟἾγῖβι," εἴσ., ΥοΥ. 7).-πϑίησο τ89 

σαῦβϑα 5 ποῖ οἱγϑ, θυ( 6 Ποτα 8, δηὰ νγὸ ἢδνθ 
ποὶ υπὰἀονίακοη ἰὖ ἰῇ Ον ον βίγθηρίῃ, Ὀυὺ ἰὴ 
οὈδάϊοησο τὸ ΙΒ δοιμλδηα, ἰὺ ἀογοῖνοθ προ ἰδ 6 
Τοτγὰ τὸ φτοίθοὶ Ηἰΐβ8 οὐ89 δῃὰ Ηἰΐβ βογυδηί.-- 
Ὕ ΊΟτ ὁ56 ΤΣ Οοῖν 8 δὴ ΟἿο6 ἔσγοηι (6 [ογὰ δηὰ 
οοπάιαςοίβ ἰὶ δοσογάϊηρ το 1.160 οτ᾽ Β ρᾳΓρΡΟΒΟ δηὰ 
ἴῃ Ηἰ8 ϑρίγιι, ἰμοτὸ τ᾽ἴΔ6 ογὰ Ηἰππο Υ 18 ργθβϑθηὶ 
τσὶ βιὰ δὰ ϑρϑᾶγ, ἰμαὶ 5, νυ ἢ ΘΑ ΡΟΏ8. οὗἁ 
ἀοὔοησο δηὰ οἴἶξεηοο.--Τ 9 ποτὰ οὗ ἴμο Ϊογὰ ονυϑῃ 
10. ἴδ που οὗ (86 ἃυτὈ͵οβὶ οὗἨ Ηἰἷβ βογνδηίβ, 8 
δ δα αοΣ ΝΟ ὈΓΘΔΚΒ [06 τΌΟΪς ἴῃ Ρῥίθ668, δπὰ 
ΠΟ ΤῸΟΚ ͵8 ἴ00 ματα οΥ ἴοο εἰσ ΤῸ Υ ἰἱ.--- 6 ψοτὶς 
ἴα τ νἱπογαγὰ οὗ (6 [οτὰ. 1 πιυϑὶ 1. Ὁθ ροτ- 
Τοτιιθὰ ΌΥ το, πὶ (6 ᾿υγὰ Ὀύϑρδγθβ δηὰ 
ΒΘηἶ8. [Ιὺ ἷβ 2. ἃ ἀπο] δηὰ ἀδηρσότουβ ποτ. 
Βαὶ 8. τοῦ ἴῃ βι 6985 δΔηὰ τονΔΡα.--1ὸ οἵἶηοθ ἴῸ 
τ πῖσι ἴπ6 οτὰ Ὡρροὶϊηϊβ 18 1. ἴὉγ (06 ῬΌΓΡΟΒΘ 
οὗ δοδοπιῃ] 8 ῖης Π 18 πι]},- το θοαβ, 2. 18:6 ἸΏ Θ8 8 
τν ίοἢ (Π6 Ποτὰ Ηἰπι586]7 ῥγου 68. 

8. ΒΤΑΒΚΕ :--- Ηθ ψῆο ἰδ. οἡ]]οὰ ὉΥ (86 Ιογὰ 
ἔο 86 οδοα οὗὨἨ Ὀγθβο μον Ὀδοομλθ4 ἱπά θα ἃ βδογί- 
ἢτ6 δηά ἱπβίσιμηοηὶ οὗ αοά, ἰὰ (πὶ 6 γτοραγὰβ 
ΟἿΪν (οα᾽ 5 νὶ}}] δὴἀ σομηπιδηὰ, δηὰ τηδί πὶτπουὶ 
Θχοορίΐοα δᾶ νἱιποαὶ Ββοὶ -δοησοὶί ἀο δηὰ ὑγο- 
οἰδίια ἰδὲ τ Βῖοῦ 19 οτὰ δοχημδηὰβ δἰ (0 ἀ0 
8ηα Ῥγϑβοῖ.---ϑίησο (6 δηρὸν οὗ ἀοὰ εμραϊηδι 
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ἰθϑοθο " ἴῃ Υἱθν οὗ 3τῸ88 οουχγυρίϊοη πδὶ ποῖ 
ΡῬτοσθθὰ 80 ]Υ ; 6 πιιϑὲὶ Ὀγθαὶς ἀονῃ, σοοί οι, 
ῬΌΪ ὉΡ δηὰ ἀθβίτζονυ -- θη ἃ ἴθϑοβοῦ ᾿88 ὈΥ [89 
[δ αἀοδίγογοαὰ ἰδ ἰεϊημράοπι οὗἨ ϑείδη ἰῃ ἰἢ9 
θατίβϑ οὗ πιθῆ, ἢ9 τηὐδί Βοοῖκ ἰο υϊὰ ἃρ ἰδ6 
κἰηχάοι οἵ Οσμιτῖδί ὑμβογοὶῃ ὉΥ πὸ αο58ρ6].᾽ 

[“Ῥγορλεία παδοϊίεν ποθ ἢέ---Α πιαπ ἰὲ ποί εὐπ- 
οαἰεα μπίο α »τορὴἠεί, δμέ οτισιπαϊίψ ογπιοα ἴον (ἠδ 
οδἕοο.---ϑαταὰ 6] ἀθοϊαγοὰ 8 πηϑβϑᾶρο ἔγοιῃ αοἄ ἴο 
ΕἸΊ ψθ ἢ6 νὰ8 ἃ ᾿ἰἰ10 σὰ. Νοῖο, αἀοα οδη; 
ὙΠ 0ὴ Ηθ ρῥίθδβοβ, πιδῖζο οι ἱάγθη ρτορθῖθ δοᾶ 
ογάδίῃ δέίγεησίὴ οί 07 ἰλὲ πιομίλδ οΥΓ δαδεδ απα διιεἶ- 
ἐϊπισε.---1ὖ Οοὐ ἀο ποὺ ἀοἰῖνον Ηΐ8 πιϊαἰβίοσϑ ὕγοῦι 
ἰγοῦ]6, ᾿ν ἰδ ἴο [86 Β81)6 οἴἴἶοοί 17 Ηο βαρροτῖί (θαι 
ὑπάονῦ ὑποὶγ ἰγουὉ]9.-- ΕΑΓ ΠΥ ῬΓΪΏΘΟΒ. δγτὸ οὶ 
νοΐ ἰο 50 δ᾽οης ὙΠῈῺ πον διι θδββδάογθ, 
αοἀ κοθ8 δ᾽ ουρ νἱϊ [0806 πο Ηδθ Ββοπάβ.᾽ 
ΗΝ ΕΥ.---Υου πορὰ ποὶ ἴοθδυ ἱμοὶσ ζαο68---ἰ ἢ} 8 
(ἷης ὑπαὶ ἰἰϊὰ γοιης πιθῆ ΓΘ τποϑὺ οηὶ ἰῸ 
ἔἴοαυ. Ταῖς ΟἿ Βα (μ6 Γοτὰ αοάἂ ἰ8 νι 
γου, «δπὰ ]οὲ Ηΐ8Β Ῥγόβθῆοθ ὃθ ὑοῦῦ ἸΟΥ͂ δπᾶ 
βίσϑηρ." ΟΟΥΝΕΒ.---Νοιίης οΔ δβυδβίδὶη [89 
Ῥτορίιεί ἰῃ Ηἰβ οαϊνδτιὰ δπὰ μη ψατὰ οοηδίοίβ Ὀαὺ 
119 δϑϑυτδπσο οὗ .ιἷ8 αἰνίπηο οδ] ηρ.--- ΜΠ ΑΒΙΟΒ 
ΒΔΥ5: “1 Ζεογοιηΐδ δὰ ἔδηοϊοαὰ (πὶ ἢ νγὴ8 8 
Ῥτορμοὶ Ὀθσδι86 {Π|6Γ6 γΥὙ88 1 ἢἶπὶ ἃ σοτίδὶη ἀρὺϊ- 
ἰχἀ6 Το Υ υἱἱοτίηρ αἰ νῖηο ἀἰδοοῦγβο8 δηὰ ἔργοβϑοὶηρ 
οδἰ τα 68, 0 688} 611 (9 τ ΘΑΣῚ 688 δηὰ Ἰοαίἢ- 
ἱπς νῃΐοι ἢ6 πουἹὰ μανο ἔοϊζ ἴοὸῦ 18. ἰδϑὶς ψ 6 
ἴι Ἰοὰ ἰο πο βϑοιαΐης γοβυϊί, χορ (80 ἀϊ 5} }|κ6 οὗ 
81} αραϊηδϑῖ ΟΥ ἴοσ ὑοῦ ἱΐ ᾿γ8ἃ8 Θχϑγοὶβθα,----8.1}}} 
ἴΔΟΓΘ ΒΘ 9 ῬΟΥΘΥΒ δὰ ρῦϑοοδβ ὙΠ ϊοῦ ῬΟΥΘ 
ΒΌΡΡΟΒοα ἰο ὃθ [6 40.8]}} σαί οἢ8 ΖῸΣ ἰΐ, ὈθΟδΙ.Θ 
ΘΟὨΒΟΙΟΟΒΙΥ͂ [0600]9.᾽ -ΟΘ, Β. Α.] 

θ8 δηὰ 8 μι π1Βῃπιθπὶ ψ πο ἢ νΥνὶ}} σογίδί ΪῪ [ο]- 
ἴον μΔ98 ἴο 6 ἀδφοϊεγοὰ ἰο ψ ο]ο Κίηρχάοπιβ, ἃ 
ΡΓΘΘΟΒΟΙ ταδὲ Βοῖ ἰποῖν 5818 δπὰ ἴΠ6 δῆροσ οὗ 
Θοα ειἰ'΄ὐναϊκοοα ἘΠΟΓΘΌΥ, Ὀθίοτγο ΖΟΥΘΓΠΟΥΒ 88 '79]] 

48 δι δ᾽]θοίσα, [μΒ6 Βῖρῃ 88 Ἧ6Π 88 (86 10Κ7.---α 

ὁ. Τμπὸ Ψ᾽βίουβ, ΒΘ ΒΘΑΓΒ8] πὰ ῬΦΟΡΥΔΙΏΤΙΘ. 

ΒΑ». 1. 11--16, 

1. Μογοονοσ {80 ποιὰ οὗ (μ6 1μογὰ [Φουα }} σαῖαθ ὑπίο π|6, ΒΥ], γι Δ}, 
12 “Ὦαῖ βοοϑὺ βου ἢ ΑΠπάαΙ βαὶά, 1 βοὸ 8 [πᾶκοϑἤ]] στοὰ οὗ δὴ δ]ιμροπα ἰγχθοθ. ΤΏΘη 

εϑϊὰ τὰ6 [οτὰ [96 μον 8}} ὑπῖο τωθ, Του Βαβὺ Μ6}} [τὶ 01} βθθη, ἴῸΓ 1 "111 Βαβίθῃ 
18 ἴῦε ψεκοία! ((ἀογπι., τϑαοζθγ}) ΘΟΠΟΟΡ ΠΡ] ΤΑΥ͂ πογά, ἴο ρμϑγίογαι ἰζ, Απὰ [86 

ποτὰ οὗὁἩ [6 1,ογὰ [9Θμον8}} οαὰθ υπΐο τ26 ἴΠ6 [8] Βοοομα ἰΐτη6, βαγίηρ, Ὗ μὲ 
βοοαὶ μου ἢ Απα 1 βαϊά, 1 860 8 βϑοϊῃϊηρ [0011] ροΐ, δηα (μ6 ἴβοθ ὑπογϑοῦ 18 

14 ἰοναγὰ [ἔγοπλ] ὑμ6 ποσίῃ. Τθα {μ6 Ιμογὰ [96 μον δ ἢ] δα υηΐο τὰθ, Οαυΐ οὗὨ [86 
ΒοΙἢ Δη ΟΥἹ] [68] Δ }}}07} 8}18}} Ὀγοδῖκ ἔὍσιμῃΒ ἀροη 811 {π6 ᾿πΒδὈϊδηΐ5 οὗὨ [8μ6 Ἰαδπά. 

15 Ἐογ]ο, 1 Μ1}] 6411 411 [Π6 ἤδη} 1}165 οὗὨἨἁ 16 Κιηράομιβ οὗἩ [86 πουίῃ, βαιιἢ μῃ6 1,ογὰ 
[96 Βον8}7}; δῃα {ΠΟΥ͂ 8881}} οοῖηθ, δῃὰ {ΠΟΥ͂ 888}} βοῖ ΘΥ̓ΘΓΥ οὔθ δἷβ [Βτοη6 [868] δὲ 
[Π6 οηἰογίηρ οὗ [80 μαίθβθ οὗἁἩ ΨογυβδΊθηι, 8η4 βρβὶηβί 411 {86 νι }}]8 {μοσϑοῦ σουπά 

16 δδουΐ, ἀπὰ ἀρδϊηϑῖ 4}1 ὑΠ6 οἰ(168 οὗ πῃ. Αἠηά [111 υὐἱῦϑυὺ ΤΥ Ἰυάρσπιθηίβ ασαϊηβέ 
(μοι; ἰοποδηρ [Ὁ] 411 [π61 πιο κοάποθθ, το" [Ὀθοδῦδο [867] ανθ ΦΌΣΒΘΚΘη Ιη6, 
δηα δᾶνθ Ὀυγηθα" ἸΏΟΘΏΒΘ [Β80ΓὙ1800] πο ΟΥΒΟΣ ρΌάΒ, 8Πα] το ρΡροα ἐμ 6 τόσ δ 
οὗ ὑμοῖγ σῇ Β8η68. 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 οΣ. 16.--- Τὴ ἴοσῃ ὈΓΝ ἴος ὉΣΝ [5 ἰγτοφποηῖ ἰὼ Φογοιλίδῃ, ἰ1, 86; ἰν. 12; χίί. 1, ΟομΡ. ΝΆΞΟΕΙΔΒ. ΟὟ. ἢ δὅ, 8, ΑπΊΆ, : τ ὰ 
4} 6:. 16.- ΣΝ  ὈοίοΓο 91} τοῖοσβ ἴο ἴ)0 Βυδὴχ ἴῃ ΠΡ, διὰ βίποο ἰξ ἰβ ἴο Ὀ6 χοχαγάρα δ6 οχρι!σαϊίγο, ἰπιγοάποίῃς ἃ 

“π- “ - ττ 



22 ΤΗΕ ῬΕΟΡΠΕῚ σΕΒΕΜΙΔΛΗ. 

ἸΔΟΓΟ Ῥασγιίουϊας ἀοδηϊξίου οὗ ΠΡ ἯΘ ΤΩΔΥ ἰχϑηδῖδίο ἱΐξΌΥ: 

Θχργοδσδίοη ἰῃ τόσ. 14. 

ἴδδιὶ, ἰμδἴ ὨΔΙ,ΟΙΥ. Μογθουοσ ΓΜ ἈΟΣΘ ΓΟΙΌΓΒ ἴο ἐδμο δδτὴθ 

ὃ γος. 16 ΡΝ. ΤὨΐθ ΡΙ6] ἰ γα ΘΏΓΙΥ ΒΟ τοῦ τὶ ἢ ἐπ ἩΠΡΒ] ὙΘΡΠ. (Οορ. 1 Εἴηρ ἰἰ,. 3; χὶ. 8 τὰ 

χχί!. 44: 2 Κίπρϑ χχίϊ 17 ὙΠ 2 Οἤτοη. χχίν. 25 Ολείλιδλ) ἴῃ ἴμ0 νῖάϑσ ϑϑῆϑο οἵ οὔτι 
Ὑπαῖ Φογογηΐδη δ 90 808 {Π6 Ρί6] ἰῃ [πΠ6 ὙᾺΘΙ Β6 56 βοϑϑῖηβ ἰὼ ἴο ον ἤγοσι ἴπο ἔαςὶ ἐπαΐ 

ἴῃ βϑῆογαῖ, (ον. ΟἿΑΡ ἐπ ἴοϑο.)--- 
6 866 ἰζΐ αΙπιοσῖ ΘΧΟΙΠΒΙΟΙΥ, --ΘΥΟΣῪ 

Ὑμοτὸ ἰμἀθ04 γι {}} [6 ὁχοερτίοη οὗἩ ἵν ο μίαορα (Χαχὶ. 18; χιν. 85), μόγο 1{ ττῶϑ ῬΓΌΡΟΓΡ ἴο 180 ἴπο οἴἶδοίϊα! ἐσγπίπες ἐροῖ- 
πῖσμε. δῖ [{ [8 ποῖ ΕἸθασ Ὑοῖμοῦ ἴη6 ΡΙΘΙ ἐπ Φθγθπιίδῃ μδ9 (86 νεϊάοσ πιθαπίηρ, ἔπ ΘΟ ΒΟ ΘΠ09 οὗ ἃ “ταιιτιδιίοδὶ οοηΐαδίοι 
οἵ ἴο ΗΪΡῈ ἢ τ6 ΡΙ9], οσ οἵὗἁ ἃ γιϑϊοσίςδὶ ἀεποηιέπαξίο α ρμοζίογε. 

ἡ ΤΣ 16.-.-- ))ῖ. 10 ΡΙΌχαΙ, ἰ5 Ἰουῃά ραίῃ ΟὨΪΥ ΧΙ ν. 8, (Π6 δἰησυ!οαν χχν 6,1; χχχὶ!. 80; 2 Κίηρε χχίϊ. 17: 011. ΦΟΏτου. 
Υ, Φ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

Ϊῃ χοποσαὶ ὑμ18 βοοίΐοη 18 [80 οοπίϊπυδίίοῃ οἴ 
Φογθι Δ} 8 ἱπάυοίίοη ἰπῖο (Π6 Ῥγορμοίίο οοΘ, 
Θοτητηθησοιὶ ἰπ ἴ6 ρῥγονίουβ βϑοίΐοθ. Ταὶβ σο- 
(ἰηδίϊοη δοη 9155 ἰη (ἰνἷ8, ἰπδὺ (ὴ9 [οτὰ δἱ ποθ 
68.868 {π6 ῬΤΟΡΒΟοῖ 0 Ἰῃ8 16 ἃ 11{110 ἰγὶδὶ ΟΥ ΘΧΘΥ- 
οἶδα ἰῺ Ῥτορμοιΐο υἱβίοω, ἴῃ σι 6 Βθον 8 ΐπὶ 
ποὺ ΟὨΪΥ (6 πιαηπόγ, Ὀὰ [86 τηδΐη φωγροτί οὗ (89 
Ῥτορθοιῖϊο ν᾽ ϑίοη δῃὰ δῃηπουποοιηθηῖ, ἑ. 6. (Π 6 Ργο- 
Τα ἴῃ οὐἱ]πθ οὗὁὨ [118 Ῥτορθοίΐο τηϊηϊδίσυ. 
δΒ6 τ΄᾿νὸ Βϑαίΐοηβ ἰδ. δίαπαὰ ἴῃ ἴ6 οἱοβοϑί τϑοὶ- 

Ῥτγοοὰϊὶ τοϊαϊΐοη. οί μοῦ ννὸ δ. ἰο δβϑῦϊηθ 8} 
ἑηΐογνα) οὗ ιἰπ6 Ὀοίνγοοη (ἰ6πι, 18 ποῦ οἶοδὺ ἴγοπὶ 
ἐδ ἰοχί, ψ ἰσἢ ΒΟ ΘΥΘΣΙ ἀ068 ποὺ ἕο ΣὈϊὰ (ἢ Βὰρ- 
Ῥοϑί(ἰοα οὗ ἃ ὙΈΥῪ Ὀτγίοῦ ἱηιο ΓΙ]. 

γόον. 11. οσϑθονοσ... τοᾶ οὗ δὴ δ᾽πιοη ἃ 
ἔτθ0θ. Τὰ αὐυοδίΐοη, “αὶ βοοϑὶ ἴδοι ᾽ 18 
Τουπὰ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΒΟΓΘ, ἱῃ ΥοΥ. 18 δηὰ χχὶν. 8, δυὶ 
δἶδβο ἱἰπ Απιοβ Υἱὶ. 8 .; Υἱΐ!, 2: Ζοσοὶ. ἱν. 2: ν. 2. 
1 ἰ8 10 οὈ]αοὶ οὗ {π6 ἱπαυΐτΓοῦ ἰο αϑϑιγθ ᾿ὑ πη56] 7 
(Βαΐ 86 ροσβοὴ δά ἀγοββοὰ π88γ ΒΟΥ 866 ῃ, τ ΙσὮ 
(88 ῬΓΘΒΆΡΡΟΒΟΒ ἃ σογίαϊη αἰ ΟΌ  Ὑ, 88 νν 6 }} 88 
ἐτηροσίβ 66, ἴῃ ΒΘ ΟΟΥΓΘΟΙΪΥ. Αραγὶ ἔγοιῃ 186 
οὐ)θοοιῖνο ΔΘ Υ οὗ ΔἸνγαγβ Ρογσοϊνίης ἰμ6 οὗ- 
6οι βιονη, ἩὙΔῚΘἢ ͵ο τηθοὶ Ἡ11}1, 6Ζ. στ., ἴῃ ΑἸ08 
ΥἹἱ. δ: Ζοον. ν, 2; 116 Βυ)θοἴνο ΒΌΠΙΥ οὗἁὨ ὃο- 
Βοϊϊης νἱϑίοηβ, 0816 Βοϑὶπρβ ῬΟΨ ΟΣ οὗ (6 ἐπῆοῦ 
ΟΥ6, 88 ἰΐ ψγοτο, δὰ ἰο Ὧθ ἰεϑιοά. ὝΦ ἷα (86 

δἰπιοπά (6 6η. χ᾿ὶΐ, 11; Ναπι. χτὶϊ. 8; Εἰ 6168. χὶΐ. 
δ). Τὰ6 ποτὰ δοιη68 ἴγοι Ἴρυ, υἱσίϊαυ. ὙΒαιὶ 
1} σοοῖς 8 διηοηρ ἀοπιοϑίῖο δηΐπια]δ ἐμ 6 δἰπιοπὰ 
ἐβ Διμοηρβ ἰγθοβ. [ὑ Τα ΚοΒ ἄγθὶ ἔγοιαῃ (86 βίϑορ 
οὗ νἱμίοῦ : ““Πογεί οπιπὶμηι Ὀγίπια πιδηδ6 «᾽απημαγίο, 
Μαγνιἴο ὑέγο ροπια ηιαίυγαί,᾽᾽ ΒΑΥΒ ῬεινΝΥ, Ηϊδί. Λ͵αί. 
1, ΧΥῚ. ὁ. 20.---Τ 80 ΤΟΧΧ Βανο βακτηρίαν καρυΐνην, 
δασμέμπι πωσεωηι, [ἢ 18 αυθδιϊο πα Ὁ] Ἡ ΒΘΊΒΟΥ ὉΥ 
18 ΠΟΥ τι ϊϑμοὰ ἰο ἀοβίχαδὶθ ἃ πυϊ-ἰτθ6- 8 8} 
(ἢ ἃ ἰπὶ δἱ {μ6 βυσϑοί Κογηϑὶ ἱπ 8 Ὀἰτ6 Γ᾽ 588}6]], 
88 ΤΗΞΟΡΟΒΕῚΤ δηὰ ΑΜΒΒΟΒΕ ΒΌΡΡΟΒΘ, (δ 8 Ἰαιίοῦ 
ῃ Ερώ. αα αστοεϊδπαπι δογογόηι, τι 9 4151 ἱπ 1116 
Βεποᾶὰ. Ἐαὰ.). ον, δοοογάΐηρ ἰο Ηδβασιιῦβ 
ἘΡρηξβιῦβ (κάρυα ἐκάλουν καὶ τὰς ἀμυγδάλας, εἰς.) 
Ἡρβυοηισῦϑ ἐβαρυὰς ἀμυγδάλας καὶ καστάνους) δπὰ 
οἴμοτβ (860 ϑβύδιυϑ αὐ ἡ. 1. ὡ,. ῬΑΒΒΟῪ : κάρυον, 
εὐεγν κιπα ὁ πιί), βακτηρία καρυΐνη ΤΑΔῚ 4180 τηϑϑῃ 
Δἢ δἰπιοη ἀ-ἰΓ60- 8 ΔΠΕ, δα ἰὴ9 ΧΧ δἷ8ο ἰγδηῃδὶδίθ 

Θομ. χχχ. 87, 5) 5 ὈΥ ῥάβδος καρυΐνη (Ὁ 

ἦθ βοτνονον [8.6 ῬΤΌΡΟΥ νοτὰ ἴῃ ἩθΌτΟΥ δηὰ {86 
ἀϊα]οοὶθ ἴὉΓ δ᾽ οπα-ἴγοθ. ὅ66. ΑἈΝΟΙΌ ἴῃ ΗΕΒ- 
ζοα, ᾿Κεαΐ- πο... Ατὶ. λΙαπαοίδαιηι), δνὰ ἴῃ 668. 
ΧΙΝΣ, 11, δ Ἰοδϑὲ {:Ὸ Ονά. γαίϊς. ΔΒ κάρνα ἴογῦ' 
ὈΠΡ, νἈ}]19 ἐμ (νά. Αἰεκ. τϑπάθσβ (818 νγογὰ Ὁ 
ἀμύγδαλα.----Βαὶ ΔἸίΒουκὰ [μ6 Ἰαπζααζο ἴον 8 {86 
ταθδηίηρ οὗὨ “Ἰπιοπὰ " ἴον Ἴργ', 1. Β88. ποῖ Ὀθδῃ 

πηΐνο 8 }}ν δἀτ 9 ποτ. ΒΟΟΘΕΝΉΛΟΕΝ, 62. ΚΤ. 
ἰσδηβδὶαῖοβ δαοσυζωπι αἰασγοῆι ΟΥ υἱγσαπι υἱσίαπίεπι, 

δηἃ ΟΧΡΥΟΒΑΙΥ ὀχοϊυδθα (ἢ ἰάδθα οὗἩ δὴ αἱτιοπὰ 
(γ60θ. ΕῸΓΡ ἰπ δΏΟΙ ΠΟΥ ΤΟίθσο ποθ ὯὮΘ τρρῖκο8 (Ὠΐ5 
ΤΟΙΙΔΓΔῸ]Ο ἀφοϊαγδίϊοπ; “4 Ομ ἐπ λεῦγαϊοο πεπὸ 
διιρεγδίἰ(ἰοδίιδ δα ρμρεοία (φιδε ἰαπιδη δείμπί οἰϊηι 
ποῆ {μῖ886) δοσμμπίγ, 7ασίμπί ἂος ἴοοο : δασιίμπε 
απιψσαάαίπωπι. εὰ δἰ ἀος ρμίαρσεί ἐρδίθ, σὰν ποπ 
»Ῥοδίεα γαοίμπέ εἰΐαπι δῖο: δὲῪὲπε υἱαϊσίί, φμία ὁσο 
απινσαάαίαδον αὐ υετδιεπι πιδιπι." Μοβί δοιηϊπθῃί- 
ἰοσβ δάῖν ὑμ6 ἰάθα οὗὨἉ “δ᾽ πιοῃα-Χ6 6" ἴῃ τυ, 
ὑΠ0γ αἰ ἶον ΟὨἿΥ ἰπ (818 (μα. Βοῦη8 Ἔχ ῥΚ6 88 118 ἰάθα 
ἴῃ {86 ἐγδῃβ᾽ δι οη 85 (μὲ ὑγ! οἢ ἰδ πὶ ΣΘΑΙ [116 
ΟἿΪΥ ὁπο Ὀοβι της (μ6 πογὰ, νυ 16 {πΠ6 οἴ ΟΥΒ ΤῸ 
80 βᾶκθ οὗ (6 βασι ν ἢ (9 ΖΟ]]ον αν 
Ἴρῦ Ῥτοῖον {80 τϑδΐϊσαὶ βἰ ρηϊ βοαίϊου (υίατε). 
Το Ἰαῖίοῦ δραδΐῃ δΓὸ ἀϊβιϊ σα θη οα ἱπίο ἰμο86 τῆ Ὸ 
ἰδκο ἼΡΥ --Ἴρ ῦ ἴπ 189 βυιθδιαπιῖνθ βθηβθ, “ σϑίο- 
ἸΩΆΠ ᾿ (80 ΟΑΙΤΊΝ : δασμΐωδ υἱσίϊδ; (ΕσομΑΜΡΑυ. : 
9 ψδιομιδη ο].), δὰ ἰμο86 γ0 χτοίδίη [86 
δα͵οοίἑνα] δἰ ζηϊ δοιίίοα (υλσέαπδ, αἰαεετ).---Τ}}6 
ΘΠάΘΔΥΟΥΡ ἰ0 Τοοοιηπιθη ἐμ ἰδίτου τηρδπίηρ ὈΓ 
ἐμ οχρ᾽αῃμαίΐοη, “ υἷγσα υἱσίϊαπδ ρ»γὸ πιιαεῖ, ἐπ- 
σμπιδεπίε, ἰπδίαγ ἀεείγ οἱ σἰααϊὶ υἱδγαία" (Ζπινοι,α) 
8 ὙτΘΟΘα οἡ {π6 αἰ ΠΟ] οΥ̓͂ ἃ τοὺ αἴοηῃο, νὶ ἢ - 
οὐ δῇ δγῖῃ ἰ0 Γαΐδα 1 ΟΥ Δἢ ΟὈ͵οοί οὐοσ ννὶσ ἱὲ 
ἷβ Βο]4, Ὀοΐης σοοορηϊσοα 45 υἱσίίαπθ. 1ῇ οὐ τ 6 
ΟΥΒΟΥ Βαμα {Π0 βιδῇ  Ὀ6 γοοορηϊζοὰ ὈΥ ἴΠ6 Ῥτο- 
Ῥιοὺ 38 δὴ αἰπηοπα-ἴγοο βιμῦ, ποὺ ΟὨἿΥῪ 8 [818 6Χ- 
Ρ 64 016 Βαϊ (86 βυρβοαθηὶ οχρὶ ηδιίίοη 18 σ0Σ - 
προοίρα ΘΕ ΒΙΪΥ δηὰ πδίυγΆΠΥ πὶ (6 ἰά6α οὗ Δ 
ΔΙπιοη -ἰσθθ, ΕΤΑΙΡ 868 Ιῃ866 (6 ἰδουρσιῖ 
οἷοαν Ὁ (80 ἰγαηϑἸδιΐοη ; Α να οἢ -Βι Δ ΠΕ οἵ 6] ες, 
ἴου 1 ν1}} δι οι, εἰς.----Ἰ ἩΞΟΡΌΟΒΕΤ Βα γ85, ἰοηρ-Βαῖ- 
ἰοτίης 18. ἃ βῖθερ (8. χἰϊνυ. 24; ἰχχυ). 65) ; 
ΜΑΙΘΒΓΆΪΠ65Β ΤῸΓ νοηροᾶῃσθ 8 ἃννακίησ. Τμαῖ 
Ηο ν}}} ποί δ᾽ δορὶ ἀοῖαγ, Ὀὰϊ νν}}} θ6 ἔΓΘΒἢ δη ἃ 
νι οοἱ ἴὁ οὐ ΌΥ ΒΡΘΟΟῪ {0]Π]πηθηΐ {μ}6 ννογὰ 
ΒΡΟΚΘΩ ΌὉΥ ἴδ6 τηου οὗ Ηΐβ ῥτορὶιοῖ,---( 5 ἴδ 
ναὶ αοα 5808 ἴο {116 θδγα], ἢ 65] ΓΔτηρ ΦεΣϑτὶα ἢ 
ἴον 158 οδοπιέοτὶ δπὰ δησουσγαχζοηιθηί. Βιιϊὶ ἱἐβ 

Ὑρῦ Ὧ ἃ Ὀτδη οὶ Μιὰ ὑπνὶμϑ δηὰ ἸοαΥθβ, ΟΥ ἃ 
δ(1οΚ δἰτὶ ρροὰ οὗ Ἰθαῦθβθ, δυσὶ 88 18 υϑοὰ ἴον 
νϑ κίης τὶ οΥ δισι κί ἢ Μϑην, ἐκ 5ΤΑΒΚΕ 
δηὰ ΒΚΟΒΕΝΜΌΕΙΓΕΒ, ΤΙ͂ΆΥΟΡ [068 ΦΌΥΟΙ Υἱονν. 
ΤΉΘΥ ΔρΡϑδὶ ἴο 86 οἱγουπιδίδῃοθ ἐμαὶ οἰ Βογννθ6 
(ὴ0 Βιδῇδ νου οὶ ὃο ΓΟσΟρΏΪΣΟα 88 ΤΟ ΔῈ 
εἰπιοηά-ἰσγθο. Οἰδογβ, 88 ΚΙΜΟΗΙ, ΤΑΤΑΆΒΓΕ, 5Ὲ8Β. 
ΞΟΗΜΙΡ, ΥΈΝΕΜΑ, ΟΑΑΒ, ἀθοῖϊἰα ἴον ἴδ Ἰφείον, 
Ὀοΐης ΟὨΪΥ πο ἀρτοθα Ἡδοίποῦ 1116 Ββιδῆ 8 ἰο Ὀ6 
ὑπαἀογβίοοά κΒ οὶ 8 ρΡἰἸχνὶ τ᾽ 8 βία δ᾽, ἃ δ. ΟΡ] ογα 5 
Βι8Δ, ΟΥ 8 βίίοκ ἴον Ὀθαϊΐηρ. [1 δοσαρὶ ἰΠς Ἰδαίου 
Υἱοιν, δπὰ ἰδ (6 Β 8" ἴἰο Ὅθ ἃ {Πγοδιςπίηρ τοα 
οὗἨ οδϑδιϊχζαϊίοα, ἔον ἴ:86 ζο]Ἰον ην ΤΟαβοῦβ: 1. 

ΑἸΙΒου ἢ ΟΕΒΕΝΙῸΒ δηὰ ΕΠΕΒΒΤ ἀοΥῖγο Ὁ ἔγοτα 

{89 τοοῖ 02 τυ ΒΙΘὮ ἴῃ ΕἸ οΡῖς, ΑΤΛὈΪο πὰ ϑγτίαο 
848 (6 τλοδηΐϊηρ οὗὨ “ἰο δρτουΐ, βιοοὶ ἕογί ἢ." (ἢ Ὁ 
πογὰ ἰη ΗΘΌΓΘΥ ΠΕΥ͂ΘΡ δὰ ἰδ βἰρηϊβοδίίοη οὗ ἃ 
ἔγοϑ, σγϑϑῃ, Ἰθδίν Ὀγαποὶ (ποὶ οὐθὰ ἴῃ Φογοια δ ἢ 



ΟΗΑΡ. 1. 11--16. “δ 

ΧΙ ν  ἰ. 17, τ οἷ Ῥαββαρο ἰδ δἀἀυοθα ὈΥ ΕἼ ΚΗΒ51), 
Ὀυΐ ΔἸΙΤΑΥΒ ᾿μαὶ οὗἁ 8 βίϊοῖς οὐ βιδῆ, δπὰ ὑπ ογοίογθ 
διτοοθ δὶ Ἰοθαδὲ ἰῃ βἰχηϊδοαίίΐοη νἱϊὰ δαοσμέμε, 
βακτηρία. πο ΗοΌΓΟν ΟΧΡΙΘΒϑίοη8 [ῸΓ ἃ ἴγϑβϑὶ 

ὈΓΆΠΟΒ δ ΓΘ (Εζοῖ.. χίχ. 11 844.), 7}, ἢ2}. 
ΓῚΔΡ, γ})ῶῦ. 2. Τὴο οοππϑοίίου γϑαυΐγοϑ ἐμαὶ δὴ 
ἐπδισυτπιθηΐ οὗ σπαϑιϊδοιιθηΐ δ6 ποδί. Τδο 6χ- 
Ῥοϑίίοτβ ανο ροϊηϊοὰ νι} αδίϊοθ ἰ0 (86 οἰϊπηαχ : 
τοῦ---Ὀο!] πα ροὶ. “" Ομὲ ποίμεγιπί ρεγομίίεηίε υἷγσα 
ἐπ ατγὶ, πε οπίμ" ἐπ οἷἶατε πηέαπι αἰσμθ δμοσεη- 
ϑαηι,᾽" 88γ Φ5ἘΒΟΜΕ. Βυϊΐ ἃ Ἰοδίν Ὀσδηοῖὶ 8 ποὶ 
δὴ ἰπϑίγαπιοηΐ οὗ ῥα ΒΒ πιθηϊ.---Ἴο οὐ θοίίοη 
δὲ 16 Ῥτορδοῖ πουἹὰ ποὶ ὑπο ὃθ ἴῃ 8 οοπάϊ- 
(ἴοι ἴο τοοοχιΐζθ ἐδ0 δβἰΔ 8 48 ἴσοι δὴ δ] πηομᾶ- 
(γθ6 ἰβ απίοαυαπἀοα. Ηδ τἰχὶ Ὀ6 Δ0]6 ἰο ἀο δὲ8 
ΟΥ̓́Θ ἰἦ τὔἯ πδὰ γϑᾶβοῃ ἴ0ὸ ΒΊΡΡΟΘΘ ἐμαὶ ἃ αἀτὺ 
διιυοη-ἴτοθ τγδβ βιό Ἀἷπ. Τὸ ἀϊδιϊησυϊθἢ 
Ὀοίπνοοη Αἰ ογοηῖ Κὶπά 5 οὗ ΑΥΥ ποοὰ ἰ8 ποὺ αἰ8- 
ουἷὲ ἴον ἃ μεὶ -ἰυοτηθα 8η. Ἧἦ᾽6 τηυϑὶ ἱπιη ρί ἢ 6 
ἃ δί4 Εξ εἰσί ρροὰ ἱπάϑϑὰ οὗ ἰϑᾶνυθϑ δπὰ δἀδριϑαὰ ἴ0ὉΓ 
δισιΚίηζ, Ὀυϊ γοῖ ἤἔγοθ, ἀμ αγκοὰ δηὰὰ ΒΔΡΡΥ. 
δίηοο ἴὰ 15. )}υϑι ἴῃ 15 Ὀοΐης ἔγϑϑι δηὰ [}] οὗἨ δὰ 
(αὶ (6 ρΡοΐαίΐ 1108, τ ΙΔ ὺ Οογίδἰ ΪΥ ὈΓΘΘΌΠΙ6 
ἐμαὶ 1ὑ τγὰβ δὴ δἱιιοπὰ γοὰ ἴῃ ἐ818 βίαχο ὑπαὶ νν88 
δοῃ ἴο ἰ86 ρῥσορμοὶ. ῬΘΓΏΔΡΒ (9 τοοορηϊιΐοη 
ὙΠΛ8 ζμοὶ  Π αἰοὰ ὉΥ {πὸ οἰγχουμηϑίδηοθ δαὶ πὸ 
Υἱδίοη οσουττοά δὶ ἃ (ἰὴ θη ἰ86 880 δὰ δὶ 
σομητηοπσοα ἰο 0 ἰῃ {π6 δἰπιοπὰ ἰγθ90. 

γεν. 12. θη δαεϊἃ ὕϑθβονβῃ... ἴο ροσ- 
ἔοσα τ ὙΕΝΕΜΑ ΓΟΙΏΔΓΚΒ ΟἹ ἰδῖ98 ΥΟΙΒΘ: 
ΡῬίῴφμης ἐο ἱεπαάϊί, εὐ ρ»γορλεία ἐχρεγύπεηίωπιΆ διι8ὲ 
αρμϊιμάξπε αὐ πιωπὼϑ ρ»γορλείϊσεπι σαρετεί.---- Βεης 
οἰάιδί ; οαραχ ἐγσο ἐδ υἱδίοπιηι ργορἠείοατγιπι.᾽} 
ΤΏΘΓΟ βοοῖηϑ ἴ0 Ὧθ βοη!θ ἐὑγυϊὰ ἱπ (8. [πὸ (δ6 
Οἴμοῦ ρδβϑαρβοβ Ψ 6ΓῸ (86 ογτυΐα, αὶ δοϑδὶ 
ἴδοι 2 οσουτβ ἴὑ 19 ψιϊδουῦ (6 μου αδῖ 
ν76}} 5661 οἵ σοῃτπιαίίοη. ΘᾺ 1ἰ 18 6 τὸ βα ἃ 
ἰο Φογθι δι δὕϊον μἷ8 ὅτϑι νἰβίοιυ ἢ 6 τ 18 οοΥ δ  ὨΪῪ 
Βοιροι ἰηβ ϑῃησουγαρκίης ἰῃ ἰπ6 ἔδοϊ, δῃὰ ἰΐ ΤΩΑΥ͂ 
ποῖ ἱπσο.ΓΘ ΟΥΥ ὍΘ τοΐογγοα ἰοὸ [86 ΔρΡργοθηδίοη 
οὗ ἱποδρδοῖίευ οχργοϑβοα ὉΥ͂ π6 Ῥτορμιοὶ 'ῃ του. 6. 
Αὐ πὸ βδῖῃηθ ἐΐτηθ 'ὰ ΘΟΥΓΟΌΟΓΑΙΘΒ ὙΠαὶ 88 Ὀ6Θῃ 

Σοιρδιϊοα οα Ῥυ. 1 ἰὰ τοῦθ 6 ᾿οϑδϑῖν ὑνΐς, 

ἴδοι Βαϑδὶ νγυ8]}] 66Θ ἃ ΔΡΡΘΔΥΒ ίο Ὀ6 ΒΌΡΟΥΒιιοιΒ, 
ἴοτ ἱβογὸ ποιά παν Ὀθθὴ Ὧο0 8}1}} ἴῃ ἀἰδβιϊῃ- 
κυϊδυιϊηχ ἰ1-ὉὉ Ὁ τ} ὍΘ νγαϊεϑέα!, εἰσ. ΟομαρΡ. 
Χχυχὶ. 28, ψ]οσο (80 [βοτὰ τοΐθυβ Θσρυθδδὶυ ἰὸ 
{π|8 ρβαϑϑᾶβᾷθ. Τὴ ραγζοποιμαβϑία 18 6 Β8126 88 

δοίνοοι ΤΡ διὰ γῇ (Απι. γι]. 2).---Οὕβογνο {μαῖ 

τἮθ Βανθ “32 δηὰ ποὶ Ἶ. Ἴ. ὙΤ8ὸ πογὰ νι ]ο ἢ 

[πὸ Ργορβοὶ μα5 (ὁ Ῥγοοϊδί πῃ 15 ἐμαί οὗ αοα, νῆο 
ΜΠ οὺ αἰΐονν ΗΠ 8 ον ψογτὰ ἰοὸ Ὀ0 ἀϊδιῃ! ποτα. 
ἘΠ6 ργορδοὶ πϑοοὰ ποῖ Ὀ6 δηχίουϑ οἰ μοῦ δοουϊ 118 
ἐπ ργοδϑίοη οπ (86 Βοασίβ οὗ τῆ ΟΥ δϑουϊ ἰδθ 
γοτίδοδιϊου οὗ δἷβ ἐπ γοδίθημὶ 8 δ πὰ ῥτοπηΐβ68; 
ΒΟ νψν1}} νοῦ γ τποιμβοῖγοθ. Οομρ. ΗΘΌ. ἰ]. 1 ; 
88. }ν. 11. 

γεν. 18. Απᾶ 186 ψοσᾶ. .. ἔσομαι ἴδ 
ὩὨΟΣΙΒ. Τηΐθ βοοοπὰ γνἱ᾽βίοῃ 8 οἰοϑοὶυ γοϊδιϑα 
ἴο 186 ἔτι, Ὀοιἢ η58 ἰο ὍΣ δηαὰ πιλίίοῦ, γγ)ὰὸ 8τΘ 
ἐποτοίοτο ποῖ ἴ0 ΒΌρΡροϑϑ ἃ Ἰἰοῃβ ρᾶυ8θ Ὀθίνγ 66} 
ποῖαι. Ιὼ ἤογῃι τμὶ5 νἱβίου ἰ5 {πὸ (ἢ6 ἢγχϑι, ὃυϊ 
ἴῃ ταδίίον ἰὲὰ ΤΙΌτπιΒ ἃ ΟἸἰπλαχ, βδίῃηοθ, ἃ8 Αἰ ΓΟΔΑΥ σὸ- 
τηδτικοα, (μ6 Βοϊ ᾿ἰπρ Ροῖ ἴῃ τοϊδίίοη ἴο [86 Β᾽ ΠΡ16 
Σοά οὗ οαϑιϊ χαιῖοη ἈΡΡΘΔΙΒ ἰοὸ ὍΘ δὴ θιμθΐθηι οἵ 
Δ ΕΧΙΓΘΠΘ ΓῸΓΥ οὗ δῆμβογσ. ἸθοΓο 18 4180 ἃ ὑγο- 
Κτο88 ἴογο, ἴῃ ἴπδὲ ἐμ6 ϑοσοπὰ υἱβίοῃ, υὶ τὰ {110 

οχρδηδίΐοη διιδομβοά, ῥ᾽ δἰ ΕἸ ΘΧΡΓΘΒ8808 τοῖν, λοῖο 

δηὰ ὃν τὐλοπὶ ἰμ6 Ἰυἀᾳιηοηὶ βιουϊὰ ὃθ ᾿πηῇὶοιοὰ 
ὍΡΟΣ Φυάδῃ. Τμυβ 1ΔΥ γογϑ. 18-16 ρῥγοϑϑα δὴ 
οὔ 1156 οὗ 186 νοΐ ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὗ Φογοπιΐδὶ, [ῸὉΣ 
16 ψ ΒοΪ]6 ὉΟΟΪ 8 πὸ ᾿ογ6 ἴπὰπ ἃ «ἰογεϊορμπιοηὶ 
οὗ [86 στοαὶ [πουρθν ΠΘΓΘ Ἔχργοβδϑοὰ: Φαύρπιοηὶ 
ρου Ψυ64}1 ὈΥ ἃ ΡΘ6ΟΡ]6 δοπιὶιρ ἴγοῖα {Π6 ΠΟΓΙΒ ; 
δηἃ {86 σοι βοϊίΟΥΥ ῬογίϊοἢΒ ἃγὸ Ὀυϊ ΘΧΟΟΡΙΪΟΏΒ, 
{||κ6 βίῃ κί θ σαγϑ οὗὨ ᾿ἰχὰϊ ἰὼ 186 ρῥγογαϊ ηρς ἀν ὶο- 
ὯΘ88 οὗ {Π9 ρῥἰοίυγο.---Α Ὀοϊλης Ροῖ, εἰς. Εἰγ- 
ΤΩ ΟἸΟΖΊΘΑΙΥ ὁ ἰ8 ἃ ροὶ ὀέοωπ ὡψοπ, ἵ. ἐ., ἃ ροὶ 
Ὀτουσλί ἰο Ὀοϊ ς ὈΥ ὈϊΪονίης ἰμ9 γθ. ΟοαΡ. 
ΤΌ) ὝΠ 700 χὶΐ, 11. Ὑπὸ ἰάοβ οἵ ΒΒΕΝΣ, ἰμαὶ 
ὙῸὉ ἰ5. Βοσὸ ἰο ὯΘ0 ἰδίζθῃ 88 --- δρίπα (Ἐρίπα, φιιδὲ ἴῃ 
αἷε ἐγ Ἰοπιϊπὶ αὖ ἱσπε δι)δ δισοοηὠϊίμ 7) 18 τοίαϊοα 
ὈΥ {89 βίῃρυϊασ. ἴε βιουϊ]ὰ ὑμθ οχρεοὶ Ὁ Ὁ. 

Οοωρ. ἴ8α. χχχὶν. 18: Ηοϑβϑ. ἱΐ. 8; Νὰ. ἱ. 10; 
Εσοὶθβ. Υἱῖὶ. 6, ἱὰ νυ Βῖοῖ ΡΪδοθ ἴ6 ψογὰ 8 υϑθα ἴῃ 
Ὀοὶλ πιρδηΐηχθ. ΤΏ βοοι ἰης Ροὶ 185 δὰ ϑιμ ἷθ πὶ 
διηοῦ α (6 ΑΥΔῸΒ οὗ ΔΎ Κο ἴαγΥ. ΟομΡ. ΒΟΒΕΝ- 
ΜΌΕΌΡΕΒ, σα. ἡ. 1, Μοϑὶ ὀχροβίίουβ ὑπάδγβίδη ὉῪ 
186 Ροΐ ΒοΓΘ (88 ἱβοοστδου. Τὰ6 ΟΠ δ᾽ ἀθπμβ 800 
(θη (6 ὅτο ἱπβδαπιθὰ ἴο ἃ υἱοϊοπὶ ὃ᾽θαϊ, πο ἢ 
Ὀ01]8 ἐμ ψΦ6 78 ἰῃ (80 ροὶ (σορ. ΕΖοκ. χὶ. 8, 7, 11; 
χχὶϊ. 20), δὰ ἐμαὶ νυϊοῆ ἔοαπιβ οὐδοῦ ἴδ (Π6 ἴη- 
δ Ὀϊίδηι8 ἀγίνϑῃ οὐ οὗ {86 ΒΟΥ Ἰαπὰ. ὅ:.ο, ὁζ. 97... 
8808 (ΕΠσΟΙΑΜΡΑΡΌΙΤΒ : “ ΠΙογϑαΐεπι οἰ υεἱ ἰοὀοίὶ 
σοπιραγαίμ" (ὠϑεσέδοίίεη, α)εη) ἱπ φία σανγηαῖθδ 
λοπιίηεδ »ῈΡ ἴσπεπι σοφμαπίμγ, μὲ φμαδὲ δριπια εὐμἰ- 
απίμγ »ῈΡ ζεγυοτεηι." Βαϊ (ΠΥ Βανο Ὀοο Ἰοὰ ὈΥ͂ 
186 φοηοσγαὶ 5᾽Π}}1ΑΥ Ὁ οὗἨἁ {Π086 ραββηροβ πῃ ΕΖ6- 
ΚΙ6] ἴο ονϑγίοοῖς (μ9 αἰ σθησο. ὙΠΟ τἢ6 ροὶ, 
αὶ! [0 658} ἰπ ἰὑ δηὰ {μαὶ ψ ῖοῖ 18 ἴο σοιθθ οαἱΐ 
οὗ ἴϊ, 88 νν 6}} 8δ8 ὑμὸ ἦτο, 10 ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ ἀἰδβι1ῃ- 
κυϊϑιιοαὰ ἴγοιη θα οὐμοῦρ. ἴη σϑίογοποθ ἴ0 ΟἿΓ 
ραϑϑαβοὸ ΈΝΕΜΑ 88 ΘΟΥΥΘΟΙΥ τοιματκοιὶ : “ΔΛ 
λές ὧδ ισπε, πιλὶὲ ἀδ 7οίίε εἰ ει δήαίίοπε αἰϊμπά ογία ; 
δίπιρἰ οι πιεπιογαίμγ οἷα διιίἝαία, φιιδὲ εεἰ οἰία ἔπ 
ἰμπιοτέπι ἐγέοία εἰ ὁ εγυέδοοπα. Αὐτὰ (δΒ6 Ῥτορβοῖ 
ΘΟΥΔΙΠΙΥ͂ 4665 ποι ίπρ πιοτὸ ἐπα ἃ οὶ Ὀοιϊϊπα 
δῃὰ Τοδπιΐπρ ἤγουν ἐ6 που, 8.0 {πὶ (μἷ5 [1861 
ἰ8 ῥγοϑθηίθα 88 ἰῃ6 ἱπβίγτιαπηθηὶ ΟΥὨ ἔμ ΒΟΥΘΓΟΣ 
Ρυπὶβμαμοηΐ, πὰ (ποτε ογο δύ πὶ 0265 ἴΠ6 Ο]18]- 
ἄθδῆϑ. 80 ΒΟΘΕΝΗΑΟΕΝ (“ οὐία πιαίππι μὲν Οἡιαί- 
ἄμσε εἰ Αδογτῖοδ μάθοις ραταίωπι,᾽), ΈΝΕΜΑ (" οὐΐα 
γεργεδεπίαί τεσπμηι Οἠαίάιπι διὸ ΜΝεὀδιωσαάποζαγε εἰ 
ναϑία πιοίϊπιῖπα σοφμόπδ, εἰ διπεπια 8686 ἐβέτγεηδ, δἰπιμΐ 
Ἰγαίωπι εἰ αα οπιηῖα αὐδογδεπάα ρμαγαίμπι")). ὙΠ 
186 ορροϑὶϊθ νἱον οὗ ἐμ ροὶ 18 οἱ οβοὶν οσοῃηθοϊοα 

86 ἱποογτϑοὶ ἰαἰογρσοίαιίοι οὔ ΊΘΥ 3290 1.292, ΔῸΣ 2Φ292} Ὁ ὴν 
ΠῚ νὰ υπάἀογϑίδπα ὉΥ ἰδ6 μοί ἐδ 76» ἰβῃ ῬΘΟΡΪΘ, 
δπὰ ἱπηδβρίηθ ἰπὶθ ρίασοαὰ ΟΥ̓́ΘΡ ἃ Ὀυτηΐην ἢγο, 
γοἢ, ἰΒουσἢ ποΐ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ πηθπίϊοημθά, γγ6 88- 
Βιη6 ἰοὸ Ὅ6 ἴ86 Οἰδ] θη, (θα ἰΐ ἰβ παίυΓαὶ ἰὸ 
Υἱοῦ ὉΝ)5. 85 189 δ.9 οὗ ἰδ ροὺ ἰᾳγποὰ ἰονατὰβ 

πὸ ἦσο. Βιυΐ 10 ἰ8 ποὶ (6 β'46 ἱαγηοὰ ἰοτναγὰβ 
189 ὅτο, Ὀυὰΐ ἰονηγὰβ {π6 Ῥγορμοί. ΕῸΣ ἴῃ (Ἀ9 
γϑί ρῬ]δσο ἴῃ {Π0 υἱϑίοῃ ἴἤθτο ἰ8 πὸ ἢγο, 80 {παῖ 
Ὦ2)8 οου]ὰ ἀθποίθ οΠ]Υ {116 ἔγοπὶ οὗ ἰδ μοὶ, βὰρ- 

Ροβίης ἰὺ βαὰ οὔθ. [ἰ νουϊὰ, βοοοπάϊγ, Ὀο αἰ - 
οὐδε ἴο βον ἱπδὺ (6 ροΐ (οΥ Κοιῖ]0, 88 80Π10 
ΓΔ η8]416) δὰ ἃ βία ψ οὶ σοι] 0 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ͂ 
λγκοὰ ἃ8 ἰμ6 ἴγοηὶ. Τιινάϊγ, ἢ 6 ΟΡΡοβὶὶθ 

Υἱον ἬὝΘΣΘ σογγοοὶ Μγ͵ὸ 8.ου]4 τολὰ δ΄ 3) ὃς ποί 

Χ 295. Ἐὸγ (88 Ργορθ οὶ δον ΠΥ 8668 {Π6 μοὶ 

ἤγοτα 818 βίδηἀροϊπὶ 88 ἴῃ (6 ποῦ}. [ΙΓ ὨΟῪ γὙ9 
ΒΆΥ ἰπδὶ (6 μοὶ ννἃ8 ρῥ]αοοα αρλϊηϑὺ ἃ το ὈυΓη- 
ἴῃς οὐ ἐΐβ ΒΟΥ ΆΘΣΏ δ᾽..6, (ῃ9 ρῬγορμοῖὶ ἔγοϊῃ δΐ8 



24 ΤΗΕῈ ῬΡΕΒΟΡΗΕῚ ΦΕΒΕΜΙΑΗ. 
πππυς, 

δου Βόγὰ βίδπαάροϊηϊ σψουϊὰ σονίδι ΠΥ 6 Ὁπ8Ὸ]9 
ἴο 866 ἐμο 5146 ἰοναγὰβ 189 ὅτ. 1 κη0} ὑμδὶ 
ἔγθαῦθη Υ ἰῃ ἨΘΌΓΘΟΥ ἐδ ἐεγηιπΣ ἃ φυο ἷἰ8 μυὶ 
ΠΟΥΘ τγ Βιιου ἃ 086 110 ἐεγηείπωδ ἐπὶ σμ0 ΟΥ̓ ἵπ 
φιεπι (σοι Ρ. ΝΆΑΒΟΕΙ,ΒΒ. Ζ|εὖ. Ὅταπι., 2ὰ Βά., δ. 
228), Ὀὰὺ ἐμ8 τηοάθ οὗ οχργοϑβίοῃ 8 Δρρ] 68] 
ΟὨΪΥ θη (μ6 ΟὈ͵θοὺ ἴῃ αποϑίϊοη Ῥγοβοηίθ ἰ[86}7 
ἤγοτα υδὲ ἐμαὶ ρΡοΐηΐϊ, δὲ νυ ἰσὰ ἐὺ 18 δοοοτάϊπρ ἰο 
οὖν οοποορίϊοη οὗ ἰΐ οὐ ἰονναγὰβ νυν ΐοι ἰΐ 18 πιον- 
ἷηρ. ἴῃ ἰμ9 ῥσγϑβθηΐ οᾶβθ, ΒΟΎΘΥΘΡ, (Π6 8146 
ἰυγηθα ΔΥΤΑΥ͂ ἴσοι ἴἰἸ6 Ῥτορμοῖ δὰ τοὶ νἱβὶ ὉΪ9 (0 
Ἀπ ποιὰ Ὀ6 ἀοδίχηδίοα ἃ8 ἰδαὺ νι ϊο 8 ὈΓΘ- 
δοηϊϊηρ ἰίβοὶῦ ἴἰο πἰπὶ (ἔγοτα ἴμ9 ποσὶ 8). 6 
(πογοΐοσθ ἰδ ῖκο Ὁ.25 ἃ8 [9 849 ἰυγποὰ ἰονγαγὰβ 

τ 

δηὰ ἀἰερ᾽αγοὰ ἰο ἰ86 Ῥτορδμοί, θη 09 δοοογάϊηρ 
[ὁ ἃ ἔγοαυθηί ἰάϊοπι (οΘοΡ. Νυαι. Υἱϊὶ. 2; ἔχ, 
χχυὶ!. 2δ.; Εχ. χὶ. 44) ἴΐ 18 ἀρϑίχηδίθα 88 (}9 
ἴαοο οὗ 1116 ροΐ, δηὰ οὐ ἐμὶ8 δοσουῃί 8180 Ὡ0 ἔυωυγ- 
{80 Θπρ 8918 ἰ8 ἰο ὃ6 Ἰαϊὰ οὐ ἰδ. [Ὁ 18. ΙΠΘΓΘΙΥ 
{π6 ν᾽ 81 Ὁ]6 β[4θ 849 ορροϑϑὰ ἰο 9 ᾿ην δὶ Ὁ16; δηὰ 
6 ἱμογοΐοσγο ὑγδη8]αἷθ ΒΙ ΩΡῚΥ ““ δηὰ ἰὺ ἸοοΙκ8 ὕτοιη 
ἀῃ6 ποῦ." ΦὉ|ι6ὸ 17Πὲ ἰοσαῖΐε ὶὰ ΤΊΣΘΥ, 85 ἴῃ βούθγα] 
6868 ΔΙΊΘΓ ῬΓΟΡΟΒΙΓΟΏ8, 4065 ποί ΒΕ ἰο ἱπάϊ- 
οαἰο {16 ἀϊγοοίλου ογοὸ ἀοβηί(οἶν, [Βᾶ. χν. 10, 21, 

ΓΊΞ233 διὰ ΠΌ399 ον. χχυῖϊ. 16, θὰ Βογθ 88. ἴῃ 

πὴ ἌΡΡΟΕΥΒ ἰοὸ ᾶγο ᾿ἰοϑὲ ἰὲβ β' ΚΙ ἤοδΠΟΟ 88 8 
Ῥανγίίοϊο δπά ἰο 6 ἱπ ἐγαηϑί(ΐοα 0 ἃ 6 Γ6 ῥῶο- 
Ὠοίΐο Β Ὀϑία πίῖνο ἰοστη παι: ἢ, 

γον. 14. ῬΏΘΩ͵ ϑοθονδὰὴ κπαϊᾶ... Γ86 ἰῃ- 
Βαρίϊδηῖβ οὗ ἴ809 Ἰαηἃ. 7γοπι ἰδὲ πογίὴ ἷἰβ ἃ 
Ζεηογὰὶ δηά ἱπάοβηΐϊ οχργθββίοῃ, πὰ ἐὺ ΓΘ. Δ 18 
80 ἰο ἴπ 9 Ῥγορ μοῦ ππ|}} ἃ στοαὶ ἰβίου 81 ονθηΐ 
ΤΟΠΟΟΥΒ ᾿ὖ ΒΙΔΥΡΙΥ ἀοἤποὰ,. ὕὍπ1}} (6 ὈΔ11]9 οὗ 
ΟΔγο οι ἶβ 8 Ρϑορίο ἔγουιν (89 ποῦὶ!Β ΟὨΪΥ 18 
ϑροίοη οὗ (ἷν. ὃ; νἱ. 1, 22; χ' 22), αδἴϊον (80 
ὈαΓ(16 0.18 ῬΘοΟΡΙΘ ΔΡΡΘΆΓΒ ἀἰδι ΠΟΙΟΥ͂ 88 ἢ 6 ΟΒ4]- 
ἄἀθδηϑ ὑπάος ΝΟ Δα ΠοΖΖν (ΧΧΥ. 9, εἰο). Τ}}}8 
Βρί1168 6 αυδϑιΐοη τνβοῖμον ὈΥ͂ (πΐ8β ΠΟΡΙΒΟΤΏ 
παιίου {Π6 Ο]ιαϊ] 6 8η8 οὐ ϑογ ἴθ ἢ8 ΟΓΘ τηθϑηΐ. 
ΑἸ (86 οἷον οσχροβίίογτβ μοὶἃ {πθ ἴυσιωοῦ Υἱον,. 
Αἰϊοῦ ΕἘΙΟΗΗΟΒΝ᾽ 8 ὀχδρὶο (77εὖ. Ῥγορῆ. 11. 9), 
ΨΟΝ ΒΟΒΙΕΝ (Θ΄ π. 8. 166), ΘΑΉνΕπ (ὐδγέπιϊο 11. 
81), ταν (γορΆ. ἀ. Α. Β. 1, 8. 861, 878, Π, 
5.9; Οοεοῖ. 16τ. 111. 892), Βεκτηεαῦ (ΟΘ΄ δεὴ. 
ἀ. 1εγ. 5. 861), Ηἰτεια δπα οἰοσϑ ἰὼ ρθηθταὶ, 
88 ΒΌΒΟΗ βᾶγ8 (Ζεϊ(δολγ,. α. πιοτγ. Οε8. ΧΥ͂., 8. 
δ86) “ῬτΟΙΥ͂ ΠΘΑΡΙΥ 81} ὀχοχοίϊοαὶ δι βογ 1685," 
τηαϊηἰδίη ἴπ6 Ἰαιίαγν. που τυ ἰϑΐηρ ἴ0 ΟΡΡΟΒΘ 
ἰδαῖ ψ σὰ ΑΘΟ.ΡΗ ὅτπαυθϑ ( Μαίέ. Ζερλαηλε, 8. 
ΧΥ.), Τπουῦσκ (2ὲε ῥγορῆ. ὡ. τὰτε Ἠείδε., 5. 94), 
δηθὰ ΟἌΛἍ3ἂὲ (2. ργορὴ. “εν. εγζι γι, 8. τὴ ΒΑΥΘ 
ὑγροὶ ἴῃ ἤνυον οὗ {16 ΟἹ 6Υ Υἱοῦ, Θβρϑοὶ ἢ ἰν ἔγου 
16 οἰτουϊῃηϑίθποθ {Πα}. {Π|ὸ ἱπουγβίοη οὗἨἁ (86 δόν- 
{πη 8 γγχὰνΨΒΒιποάαο δἱ Ἰοδϑὶ ἢγο γϑατβ Ὀοίοτα ὑΠ6 
ῬαΌΪΙ5 Δρροᾶσαῃηοο οὗ οὖν Ῥτορίιοί, 1 8πὶ 811}} 
οὗ ορίπΐου, ὑπδὺ Φογοιιίδῃ δου ϊὰ αν 84 ΠΟΙ Π6Γ 
πὸ δογυ θη, πὸ (Π6 ΟΠΑ] ΘΔ Ώ8, ΠΟΥ ΔΩΥ ΟΥΒΟΥ 
Ῥοορὶθ ἀεδηϊ(εῖν ἴῃ πὐϊπὰ. Ηθ ΒΑῚῪ ΟὨΪ [818 
τυσοἢ, ὑμαῦ ἃ πογίβοτη ῬΘορὶα τνουἹὰ νἱδὶὶ Φυ ἢ 
88 ἴτα στοὰ οὗἩ ἀϊνίπο αἰβοι ρ] ῖπ6. παι Ρ6ΟΡ]6 
(18 πουϊὰ 6, ΟΥ ταῖπου ναὶ ροορίθ 811 86 
(τα 65 οὗ ἴδ6 εἰηρᾶἄᾶοτηβ οὗὐ ἴ86 θϑϑεῖἢ 
ποιὰ απὶΐθ απον ἐποῖν Ἰοδάουβ ρ, πὸ ον μοί. 
ἢο Ἰοαγηοὰ ἐἰμἰθ ἢνβδί, 88 ψὸ πάνθ βαὶα, ἔγοπι 
86 ἀφοϊϑθῖνο ἰαγῃ ρίνοη ΟΥ̓ 80 Ὀαΐι]6 οὗ ΟδΥ- 
σΠδιΐϑη,. 9 5181} 5800 ΏΘη ἯΘ σολθ ἰο 60ῃ- 
δίάου. (η0 χοδβροοίδνο ρηββᾶζοβθ ἱμδὺ ΠΟΘ ΒΘ 
ΒΔ Γδοίοσ 268 {18 ἈΠΊΚΠΟΤΤΩ ΡΘΟΡΪΘ πιοσΘ Ρδτίϊοι"- 

ἘΞ 

Ἰωσὶν (σοι. ἰν. 11; νυ. 1δ; νἱ. 22; χ. 22. χῇϊί. 
20) εἷϑ ἀοϑθογί ρίΐου βυϊϊ8 119 ΟΠ δλάθδηβ, δῃὰ ἐπδὲ 
ΔΙΓΟΥ Γβ ῬΠΘῺ 6 πϑΙΏ68 {861} (61. ΧΧΥ.} 0 ἐδ 
πο σοπβοΐουβ οὗ οογγοοίϊηῃρ! δὴ ΘΡΤΟσ. ΟὐΤΏΡ. 
παν, 8. 17, εἰς.--Ἶ α ἰμ 8 σοτηο ἰο {})|6 αποϑίϊοπ, 
ΒΟΥ ὅδ Φογθηλῖδ ἢ 681} ὑπ 6 ΟΠ] 688 8 ποσί ΠΟΤῚ 
ΡΘΟΡΪΘΟ, ϑῖηοθ ΒΑΌΥΪΟΙ ΔΥ ἴο (μ6 οαβί οσὐ βου ἢ- 
θαϑὶ οὗ Ῥαϊοδποῖ 9 δΓ6 ποῖ ἴο οχρϑοῖ 8ῃ ὁχ- 
δοῖ Ἰοοδ)ζαίΐοη ΒΟΓΘ, βίποθ, 88 Ὑἷ}έΥ ἢδγῦο δαὶ, 
Φογοπΐδ π88 η0 ἀοῆηϊίο Ῥθορ]0 ἴῃ νίον. ΤῈ 
οἱ κί οὗ [6 ΟΒδϊ ἀθδῃβ ἰῃ {86 Κοογάϊϑῃς τποὰπ- 
ἰαὶμ8 (7. Ὁ. ΜΙΟΒΗΑΞΒΙ18), ἐμ6 οχίθπβίου οὗ 189 
Βα γυ]οπίδη κίηράοπμι ἰο ἰπ6 ποτὶ δὰ [η6 6οῃ- 
προίϊοη ΜΠῈ ἰὰ οὗἨ {μ6 Μϑοάθβ διὰ ᾿ββυγίδπβ 
((οονμάμραρισθ, ἀβοτιῦβθ, δηὰ οἵ βθγ8) ασὸ ποῖ 
ἰο Ὀ6 υγρθοᾶ 85 ΓΘΆΒΟΙΒ [Ὁ (818 Οχρτγοβδϑίοη οὗ [86 
Ῥτορδοὶί. Ηὸ Κποῦγβ ΟὨΪΥ ὑπαὶ ΒΟΥ ψν1}}] σοϊωθ 
δεαϊπϑί ΦεΓΌ ΒΑ] 6) ἔγοτῃ {86 ΠΟΥ οὐοσ θδη δηὰᾶ 
80 πιουπίαϊ δ οἵ Ἐρδτδῖτι (ἰν. 16; γἱῖ!. 16). 
Αἱ (89 Βδῖηθ ἰἶπ|ὸ ἱΐ νγ88 ἀοίογιϊηοα ὑπαὶ ἴΠ 686 
ΘΠ ΘΓ Σ6Β θοϊοηροα (ὁ {π 6 ἀομΐ ἴοι ποῖ οὗὨ ἃ βου ἢ- 
ΘΓ, Βυΐ οὗ ἃ (ἴῃ τοϊαίΐοη ἰο ΠΠΡῚ ΠΟΥ ΠΟΤ ΘΙ- 
ῬΊΣΘ, ἴῸΣ τ δῖοι ΤΘΆΒΟΩ, ΑἾΟΣ ἢ6 δά τοοογῃϊσοα 
6 ΟΠμαϊἀθαδπϑ, 8 Ῥχγορμδὶὲ ἀοεβ ποὶ οϑάδο ἴο 
ἀοδὶσηβίθ ἔμ οτῃ 88 σοτηΐης ἔσοπι (86 ποσί ; χχυ. 
9, 6011. ΕΖοῖκ. χχνὶ. 7.----5.}}81} Ὀσχϑαὶς ἑοσὶ ἢ, δζο. 
γοσβ. 14-16 οοπίδϊη ἴπ6 ἰηιογρσοίαιτϊου οἵ τἢ9 
ΒΟΟΟὨΑ Υἱδίοῃ, Υγ6 Ὁ. 14 αἰ νης ἰ18 σοῃογα] ἱπιροτῆ. 
ΓΒ ἰβ υϑοὰ ΟΠὨΪΥ οὗ(Π6 οροπΐης οὗ 4 οἰοδβοά 
ξαῖο, Ὀυὺ τρί] ΘΡ Ι Δ }}Ὺ ΟΥ̓ {16 αἰ Βιι ΒΒ 0 ΟΥ 6 χ- 
οἸυϑίοῃ οὗἩ Ὑδδὺ γγὰ8 οποϊοβεὰ ὈΥ ἰΐ, ΒΘ 6 Γ᾽ ἐπ 
δοπαπι ρατγίεπι, δα. ΟἿ. ΟΥ̓ ὈΥΪΒΟΠΟΥΒ (158. ἸΐΪ. 14; 
Φοῦ χὶϊ. 14), ΟΥ ἐπ ππαίατε ρατίοηι οὗ ἃ ΟΑΙΑΤΑΙΥ, 
88 ΕΘ. ΖΜΙΝΟΙΙ ΓΤΟΙΠΔΥΚΒ Οἢ {18 ραββαρο: 
ἑέλας πιείαἰερδὶ “ ἀρογῖτὶ ;7γο ργοαῖγε᾽ ἼΟῚ ἰξπιετα 
μἰμπίγ 7αζι πὶ, δε τγο “ργοάοσε᾽ ΓΥᾺεφιεηίμ8.᾽" 
[ΠΈΧΝΡΕΚΒΟΝ : “ὙΒοιρῆ τοῦθ ἴὸ ἐμ οαϑβϑί ἰδ η 
ἴο 1.6 ποτὶ οΥ̓͂ θυ άθε, ἰῃ6 ΗδΌΓΣΟΝΒ ΑἸ Υ8 Το- 
Ῥτϑϑοηΐ {ἰι6ὸ ΒΒΌΥ ΟΠ ἰλη8Β 88 ᾿ἰνηρ ᾿π, ΟΥ σοπιΐης 
ἴγοπι, 89 ὩοΓΙΒ, ΡΑΡΕῪΥ͂ Ὀοοδυδθ {ΠΟΥ͂ ἀδυ8}}} 80- 
Ῥτορσγίδίθα ἰμ6 ἰθῦὴ ϑαβδὲ ἰὸ Αγδθῖα Ὀεδβοσία, 
βίοι ἷπρ ἔγοπὶ Ῥα]οδίϊηο ἰο {86 ΕὈΡΗταῖοβ, δπά 
ῬΑΥΠΥ Ὀοοϑυβθ6 παῖ, Ῥ6ΟΡ]6, οί Ὀοΐηῃρ 8016 ἴο 
ΟΥΟΒΒ (6 ἀεαδοσὶ, βδὰ ἰοὸ ἴ8κθ ἃ πουίβοσγῃ ΤΟῸΪ6 
ΒΘ ΓΠΘΥ ΘΒ 16 ἀραὶ δ {86 ΗἩΘΌΣΘΥΒ, πὰ ΔἸ ΑΥΒ 
θηϊογοα {ΠΟ Ὁ ΘΟΙΒΙΣΥῪ ὉΥ (π6 ΠοΡΙΒΟΓΏ Τγοηίϊον. 
--Ξ[Ξ-: ΒΕ. Α.] 

γον. 1ὅ. ΕΌΣ ἴο... 186 οἱτίοα οὗ υᾶδῃ. 
ἴῃ (μ18 γϑσβθ [89 βΈΠΟΓΑ] ἰάθα ΓΙ 18 Ἰῆοσα 6Χ- 
δοῦν ἀεδηοά. Το σδΙ ΠΥ τν}}} οοπϑίβὶ ἴῃ (818 
ιδδὺ {π6 Τωογὰ νν}}] 6411 41} [86 Κιπράοπιβ οὗἨὨ [89 
Ἀοτίμ ἀραὶϊπδί “πὰ. Βαὶ αὐ 18 ποῖ ἰο Ὀ6 6ῃι- 
Ῥμαβίζθα, [0 ἴβ ΟὨΪΥ τηθϑηί {μ8ὲ {π6 (ἴῃ τοϊδιϊοι 
ἴο ΕΥΡΟ) πογίμοτη ορίγα ΜΠ σομθ 1} 18 
ψ 8016 ἴογοΘ ὑροὴ πὰ ἀλλ}. Τῃθ δχργοββίοι “ δηὰ 
{ΠΕ Υ̓ 888}} βοὶ ΘΥ̓ΟΡΥ͂ 086 ἷδ ἔβγοπθ,᾽ είσ., 18 ΥΘΥῪ 
ΥΑΓΙΟΌΒΙΥ Οχραἰποὰ. ΟΑΙΥΙΝ ὑπ ογϑίδηβ 1 89 
186 ΑΛ Θπϊδμΐ [ὉΓ ἃ ρογπιδηθηϊὶ Γοβίἄθποθ (“ μέ 
οοηπδίἀεαηί ἰσπημαπι ἀοπιὶ διιδε ") Μ ἈΪΟΒ 18. οπίϊτοὶν 
ἀπϑυ 64 το (6 σοπποοίΐοη. ΟΠ οΥΒ υπάονβίδηά 
ὈΥ {86 ἑλγοπδ (μ9 βεδὶ οὗὨἩ 18 ρζϑπουαὶ, ἔγοιη τ ἢ: οἢ 
ΟΥάθτΒ ἃγὸ ἰββυθὰ 88 γ7γ60}} 848 ᾿υάμχηιθηῖθ. ΤῊΘ 
Ἰαίίου αν Ὀθθη τοίογγοαά οἱ. (ὁ (6 ᾿ιοϑιὶ]θ 
ΒΟ] ἀΐθσβ (80, ἐζ. 97., 5ῈΒ. Β0ΉΗΜ1}), ΟΣ ἴο Φυάδὰ 
(ὅτακκε, 7. Ὁ. ΜιΙΟΒΑΆΕΈ ΙΒ, “ὁ ἀεδεγίδωπίι, οἱ 
αδδεδδογεδ 6)μ8 7μαἸοϊϊ, φμοα υ. δεφ. ἵπογπιαίμγ᾽"). 
ΤῊΘ σοίογθῃσθ ἰοὸ (6 μοϑίϊϊ 6 βο ἰοΥΎ ἄοοθ ποὶ 
δζύοο νεῖ (Π 9 οοπίοχι, (Π6 τοίογθησο ἰο συ δὴ 
8 ἰῃ 80 ἴδ απϑυϊιθα (μαὺ ἃ ἰΒΓΟΏΘ [0 {πΠ6 Ῥὺ- 
ῬΟ99 οὗ λυάρίης ἃ οἱΐν, 8 Ββοὺ ποῖ Ὀοΐογο ἱμο χαῖββ, 
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αὶ πιιϊδῖη ἰδ οσΘοπαυοτοᾶ οἷν. [πογϑοίογθ δοπ- 
οὺν νι ΥΕΝΕΜΑ, ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΚΕΚ, αύβεῃ δηὰᾶ 
οἴμβοῦβ ἴῃ ἰμθ νἱοῖν, ἰλαΐ (6 808 ΠΘΓΘ 18 ΟὨΪΥ͂ 
8 δοδὶ ἴοῦ βἰ τη ὑροη, δηα ἰμδὶ ἴο β'ὶ ἀόονῃ ὃὁ- 
ἴοτο 8 οἷἱγ 18 Β᾽ΠΙΡΙΥ ἰοὸ Ὀαδβίορο ἱΐ, 88 ἴῃ [,διΐπ 
οδείάογε, διὰ 68 ἐλ 6 ΕὙΘΏΘΝ ΒΔΥ πιείίγε ἴ6 δἰέσε ἀε- 
φαπί ὑπὸ υἱϊ6. ἸΤὰθ ΡΉΓΑ ἸδΌ9  ὲὲ ΘΧρυθ8868 
ἐμαὶ Φουαβδίθηι ψ1}} θ6 Βυτγοιπα θὰ ὉΥ͂ π ΠΥ Βα ἢ 
βοδῖβ. ΤΏΌΘΥ ν1}} Ὅο Ββοὺ οϑρϑοῖδ!ν Ὀοίοσθ (86 
αϊε5 οὗ Φογυβαίοια (ΠῺΞ ρυοροβϑίιίνο, 88 θη. 

χΥΪ, 1; χῖσχ. 11, εἰς.) θθοδαϑθ ἰὰ 18 (89 τηθίγορο- 
115 δηὰ Ὀδοδυδο [Π0 δίορμο ἰ8 ἀἰγοοιίθα δραϊαϑὲ (9 
Κϑδίς8, 85 (16 δΡργοδοῖβ ἰο ἰῖ. Ετοι ἴδ 6 ῥτἰηοὶ- 
ΡΆ4] βδιδιϊοηϑ Ὀθίοτο {μ6 σαῖοβ οὗ ἴ:|6 σδρίτα] {86 
δἰίλοῖκς ΠΥ 6 αἱγοθοίθα ποὺ ΟἿΪΥ δραϊηϑὺ ἐπ 6 
νγ78.}}9 οὗὨἨἉ 7ογυβδ θη, Ὀαὶ δραϊηϑὲ (6. Οὐ6  οἱ(ΐ08 
οὗ {πο ᾿ἰδηά. 

γεν. 16, Δηᾶ ἢ ψ11] πιῖοσ.... ἘΠ6ῚΣ οὐ 
Βϑηᾶθβ. ΤΏ οϑ9 ψογὰβ ἀοβίσηδίθ ἰμ6 γνἱβι(διΐοη 
τ τοαϊ πο ἴῃ λ8 ρῥγοοοάϊης γογ868 85 ἃ αἰνίηθ 
υασσαιοηῖ, δῃὰ πϑίηθ αἷβ8ὸ {86 συ τ ϊο ἢ 1.69 
Ῥγουσίι βυ6 8 υἀσιαοηὺ ἀροὰ Δα. 186 ὁχ- 

Ῥταβϑίου 5 ΠΣ Ὠ377),)2 Δ βἰρηϊδοθ (ο αἰδοιμδ 
σίρλία ψὶὰὰ ΔΏΥ ΟΏΘ, ἡ, 6. 0 αἀΐδρμί (εαιδαπι ασερε) 
Ῥοίψθοη ἔμ ο086 Μ} 110 Πα Υο 6418] γὶ ρμῖ8 (76 Ὁ. χὶΐ, 1), 
ΔηἋ ΡΑΓΟΥ 85 8 πὰρ ἢ πὸ δοουϑοὰ (ἰν. 12; 
Χχχὶσ. ὅδ. ΤΤδ6 δΧρυ ϑϑῖο ἤθγῸ 85 ἰδ9 Βυ ΠΧ 
οὗ 4 ἀοβηϊὶθ ρούβϑοη, τπῖσ ἢ} δ᾽ 1 ῆθθ {πὲ {80 
6856 18 ποὶ 006 οὗ ΓοοΐΡΓΟΟΔ] τἰχηῖθ, Ὀὰὺ δος Σοὶν 
οὗ ἰδο τί ζῆι οὗ (ὴ6 Μοτα, ἕο ι᾿ιὸ ἐπέγασοιίοη οἵ 
νον (ἢ 8 ΡΘΟΡ]Θ δΓΘ Βογα σα ]]θὰ ἴο δοσοιιπηΐ. 

815 ἀἰϑουβϑίοη οὗ [89 Ἰοτὰ νυ (86 Ρ600]6 15 
ποῖ ἴο ΔΚ ΡΪδο9 ἰῃ πψογάβ, δαϊ ὈΥ ὕδ9 ᾿υάριθηΐ 
ΒηΠουποθα ἴῃ ἰμ6 ῥτγουΐουϑ γΌΓ868, [7186 1ά68 
Ἄοοηγογοα ὈΥ ἴμο ΧΧ 18 βοπιον αὶ αἰ ογοηΐ, δηὰ 
1 Ὀεοϊΐονο ἐμαὶ 1 18 τ μδὺ ἐμ οτἱ πα] τογὰβ πηθδη, 
λαλήσω πρὸς αὐτοῦς μετὰ κρίσεως---Ἰ ]} Βροαὶς ἰο 
ἐπεῖὰ Ὑἰτ Ἰαάσιιθηί. Το οτὶ κί αὶ ᾿ ΛΟ ΓΑ 18, 
41 ν|111} ἀρϑαὶς ΠΥ ᾿υἀρτηθηῖβ ἴο ἰἰθηὶ;᾽ τηδί ἰ5, 1 
ὙΥ1}] ποὶ Βροαῖκ τογὰβϑ Ὀὰὺ ἡ ραιθηίϑ.--- 6 σΟΥΒ6 
ΤΗΘΥ͂ ὃΘ ἐἰμὺ5 Τοπάογοα--- Απὰ 1 11} Βροδκ ὃψ τὰν 
λυαχηιεηίβ απίο {ποθ πὶ,᾽ εἰς. ΟΥΑΙΥΊΝ᾽ Β Οὐπιπ,. ἷἱ., 
δ. 7᾿ὲ ποίε.---8. Ἀ. Α.] 

ΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, [π ἴογηι Ὀοΐῃ οὗ {π6086 Υἱβίοιβ δτὸ οδγεοίϊοε 
Βυ τοῦοἾ9, ἰη ἀϊδιϊοἰΐοι ἴγοπι νεγδαὲ Βγτη 018 (ρα γα- 
Ὀ168, ἴγορϑθϑ, είς.) δηὰ ἔγοπι ἐγροβ. πὸ ῥγο- 
Ῥθοιῖο οἸοπχοπὶ 18 ΘΒ} 18] (0 π6 Ἰἰδίίον, Ὀὰϊ ποὶ 
ἴο ΒΥπιῦ015.. Τὴθ δἰιποηά-ἰγθθ βίδῆ 8 ΟὨ]Υ δὴ 
οὈ͵δοί να οχρτοβϑϑίοη οὗ ἴμ6 γι ὑπδὺ (19 Τοτὰ 
18 ΘΑΡῚΥ ἄγ Κο ἰο νου Ηἶΐ8 ἰσυϊ. Τὴθ δθοίῃ- 
ἱπα Ῥοῖ 4150 18 ΟὨΪΥ͂ Δ δοίυ αὶ] σοργοβοηίδίΐοη οἵ 
ἐμ6 ἡυδριποπί τὰ εἰσὶ ἰ8 ἰμτοδιοπίης “4. Τὴ6 
οἰγοαπι)δίδησθο ἱπαῖ ἐπ 18 Γαΐ το 18 μοὶ ϑβϑβϑῃία]. 
Ὗ Β116 (πΠ0 ἴγβρθ Γδρυθβθῃίβ ἃ ἑαίατο ὕδοί ἐἢ: 9 ΒΥ1ι- 
θΟ] 15 ΟὨΪΥ (ἢ 6 Θ΄ Ὁ] ὁμλδίῖο οχρυθδδίοη οὗ 8 ΒΡΘΘΘΕ, 
8 ΣΩΔΥῪΥ ΤΟΙΣ ἰο (89 Ῥγοδβθηί, (9 ραϑὲ Οσὐ {86 
ἔμιυγθ.---ἶν ΠΥ ὈΘ τοιιδυϊκοὰ [Πδ8ὲ ἐμ οἰὰον ἐμ6- 

2ὅ 

οοζίδηβ υβϑοὰ ἰδ6 δχργοβϑβίοῃ ἱλεοίοσία Ἔψηιδοῖίἑοα 
ἴῃ αὶ ὑὐἱρὶθ 86}86, (α) --Ξ ἑλεοίοσία πιψϑίϊσα, καδδα- 
ἐἰδίϊοα (αοπιρΡ. ΒΟΡΡΕ, 7π2|. Ζοσπι. ἢ 186), (δ) τῷ 
ΚΠΘΟΪΟΖΥ͂ οὗἩ ἰδλὸ σοῃ οββί ἢ Β οΥὁ οὔθ 8, (6) 48 σὺυ - 
Το Ιδίϊνο ἴο γευφέαίο δυπιδοῖϊοα, ἱ. ὁ. τον οἸδιϊοη ἱπὰ- 
Ῥαγιοὰ ὈῪ ΟΠ βίζηϑ, ἰπ ΟΡΡοβί(Ιοη ἴο γευεία(ἴο 
δίπιρίεχ, ΜἸὶσ ἢ ΡΆ 8868 ᾿πίθγηα ! νυ ἤγουν δρὶσὶἐ ἰοὸ 
Βρὶγὶϊ (οορ. Βυυρε 3. 20, εἰδ., ἀπὰ 5ΤΆΒ Κα, 
ἐπ ἰοο.).---Οοπσογηΐηςς (16 ΒΙ 1164] ΒΥ }ι00]8, σοταρ. 
ΖΌσΚΙΕΒ, Τλεοίοσία παίωμγαί, 5. 200ύ. [ἘΕλκ18- 
ΒΑΙΓΒΝ᾿᾽Β 7υροίοσψ, ραδεῖπι. “4 ἤδγο 18 8 Ὀδε 8] 
ἴγρο οὗ ἱμὸ Βεαβυγγθοίίοη, Θβρθοΐδ!ν (86 Β680Γ- 
Ττοοίΐου οὗἩἨ Ομ γτίϑί. “ Κιγρα Δαγοπ φιδ ρμμίαξαίι 
ἐπιογίμα, ἐπ Πεδωγτεοίίοπο 7)οπιπὶ ἠοτμΐ᾽ (8. 45- 
αὐτε ἢ ΟΒΟΒΤΟΒΤΗ.---ὐ. ΒΕ. Α. 

2. ἴὺ ταῦ ὍΘ δϑιϑὰ ν]ιθί ογ ἐμ 9 αἰασγίία8, υἱσὶ- 
ἰαπίϊα, αδεια μίας, αἰ σεπα δεὶ ἀο068 ποὶ οἰαίτα ἰο 
ὈΘ Γορδγάοα 88 8 βρθοΐδὶ αὐδι ν ἴῃ ΟΡΡροϑβὶ(ἱοῃ 9 
186 δοπιποίεπίΐα, ἱπογίϊα, ριστία οἵ τοῦ. 16 8η- 
ΒΨΆΟΥ Πλυϑὺ ὉΘ ἰπ (110 ποραϊίνο. [πΠ9 δοῃποορίΐοη 
οὗ ἰμ6 ΔΌΒοΙαϊ ὁ ϑρὶγιί, νὴ 18 δὶ (86 β8πὶ6 {πὶ 
{16 δΔ5οϊαίο 118, 106 τιαϊ ογῖδ] Ὀαϑὶβ 5 ρίνοη [ὉῸΣ 
{μ18 υἱσιἰαπίία ΟΥ̓ αἰίσοπίῖϊα δ8. ἰτν 85 ὨΟ] 658, 
Ἰονο, {αἰ} 1]. 088, τ ἰϑάοιη βοῦν ἴοῦ ἐδθ ἤοσιηδϊὶ 
ἐραλη αι δηα ᾿π|6]]Θοίλ}) Ὀ4518: Ηθ ἐμ δὶ ΚΘΟρϑί ἢ 
ΒΥΔ6] ΠΟΘΙ (ΠΟΥ 5] 1 ΌΘΥΒ ὯΟΤ 8'θθρβ. δ. οχχί. 4. 
8. Το ͵7υϑιῖσο οὗἩ αοα ἀομιδηβ ἢ 9 Βαι1ϑἴδο- 

ὑἴοπ οὗ Ηἰβ ννουπάϑὰ βοῆον ([88. χἹλὶ. 8). ΤῈθ 
αἀϊνῖίπο νίϑαοαλ ἴῃ σοπηδοίΐοηυ τνῖ ἢ ΟἸ 56,666 
Βοϊθοῖβ {16 ἰηβίγυμθηίβ πὰ ἄχοβ ἰμ6 ἐΐϊπηθ δηὰ 
ΤΑΒΏΠΘΡ Οὗ {89 υάἀᾳηιθηί. 

ἩΟΜΙΠΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

1, [0ἃ νοσ. 12. “"Ῥγορῇῃοίβ δυο προὰ οὗ μοοὰ 
ΟΥ̓́68:; 8ἃ {1080 (δΐ δέ6 νΥ6]}] 8}}8}} Ὀ6 δοιῃτπηο θὰ, 
δηὰ πο 1080 ΟὨΪΥ μαι δρεαὰ ψ6]1. Μ. ΗΕΝΕΥ. 
- "5. Β. Α.] 

Οοα᾽Β ᾿υδβίϊοα ἴδ, 1. Ἰοῃρ-ϑυβονίης: δἱ ἄγϑὶ ἱξ 
568 ΟὨΪΥ {16 στοά (Βοοπι. ἰϊ. 4) ; 2. τϑοοπιρθηβίης 
ΣΘΒΙΟΟΒΙΥ ἀηὰ ΒΟΥΘΓΘΙΥ; ΜΏΘΠ (10 ζοπῖ1]6 6}188- 
εἰδοιαοπὶ 18 νι μου τοβυϊί, ἰξ Ὀδοοηθ8 8 ΘΟ. Β0Π)- 
πᾳ το (Εχ. χχ. ὃ; Ῥβ. νἱϊ. 12; Ηθῦ. χ. 81). 
[ΑΜΒΒΟΒΕ οὐ ΡΒ. Χχχυϊδ[θο, αποϊθὰ Ὁγ  ΟΒΌ8- 
ΟΒΤΗ.--ὃ. Β. Α.] ᾿ 

2, [θη τοσγ. 16. Μαυβξιοε :--- Ἧ ὁ Ῥουοοῖγθ 89 
τ ὕσοπι ὑπΠ9 ψοσγὰβ οὗἩ ἰΐ ρῥγορμιδὺ 88 ἔγοϊῃ 
186 Βἰβίοσυ, {πδὺ (μὶ8. ἰἀοϊαιΓῪ ᾿'88 ΠΟΥ ὈΘΟΟΠΊΘ 
ἄθορ διὰ γδάϊοδὶ.----Ἴ 6 βίαίϊθ οὗ πιϊηά νυ] ἢ 88 
Ἰαϊθηξ πὶ ἔμ 6 πὶ 8πὲ τι αἰσα (6 Ὺ Ὁσουκὶ ἕοσί ἢ ἰηΐο 
[Ὰ]1, σοηϑοίουβ δοιϊνι ἐγ, 8 σοργοβοηϊθα 88 8 
δροβίδίϑ δίαιθ; ποίΐ 80 πο δὴ δἀορίΐοιῃ οὗἁὨ 80 
Κοὰϑ 88 ἃ ἀβηΐβὶ οὗἩ (6 ἔσῃ. Τθογο 18 ἃ χγοδὶ 
Ῥυδοίΐ οὶ αἰ όσγοησο Ὀδίτοθι {86 γί νοϊουϑ, θαχ- 
1688 ἰδβίθ ἴοτ ἐογοίχζῃ πούο] θα, το γὰ8 ἀ6- 
πουπσθοὰ ὉγΥ 86 ΘΑΡΙΊΟΣ ῥγορδοῖβ, δηὰ (8 υἱὸν 
ἸΠΟΔΡΘΟΙΥ [ῸΣ δοκηον]ου σίης 4 αοἀ ποῖ ἈΡθ8]- 
ἵπῷ ἰο (89 86Ώ868, ᾿νίοι Φοτγοιιϊδ ἀϊδοονογθ ἴῃ 
ἷθ σοπίθτ ρΟΥ σἶθ8. Ηρ ὈΟΪΑΙγΥ Βοίβ ἂρ {86 ΤὯ4 108 
οὗ ἰῃ6 Βϑαίβοῃ 88 ἃ ἰθββοῦ ἴὸ (π9 [5γ86]1098, 
ἰϊ. 10,Ἐ11."--ΓΑ᾿Ἡ. Β. 4.] 
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6. Βοροιιίΐοι οὗὨ ὑπὸ Οοπιτηϊββίοη δῃὰ Ῥγοῦλΐδο 88 9 Ὅδ8818 οὗ ἰδ9 ἐτωρτοζπδῦϊο. 
ἀοίοηβινο ροβίϊίου οὗ (16 Ῥχορβδοί. 

Ι,. 117-19. 

17 Ὅπου {μογϑίοσο ὉΡ (ὮΥ Ἰοΐῃβ, δηὰ δυγῖβθ δηἃ βρθδκ ππίο ἐμοπὶ 411 ὑπ8ὲ 1 
[84}}] οοτητηϑηά 

18 ἴουπα [866 Ὀοΐογο ἰμοιη. 
ἐνὸν Ὀ6 ποὶ ἀϊδημαγοὰ [οοημζουπαθα] αὐ {πον δοοϑ, ἰεϑὲ 1 οοϑη- 

ΕῸγ, Ὀ6μο] 4, 1 ᾶνθ τηϑάθ [1816] ποθ 1} 8 ἀΔΥ 8 ἀθ- 
δησοα ΟἸΓΥ͂, δηἀ 8 ἰσγοὴ Ὁ11}18Γ δῃὰ Ὀσαζθη ν81]8' δρὶηδί {86 Ὑ8016 ἰδηά, βραϊηβιξ 
{Π6 Κίηρβ οὗἩ Φυάδἢ, δρδιηβί" [86 ῥυγίποοβ {μογϑοῦ, ἰηδ 7 [ῃ6 ῥγίοβϑὶβ ὑβοσθοῦ δηὰ 

19 δρδϊηβιυῖ [80 Ῥ6ΘΟρ]6 οὗἩ {μ6 ἰδηά. Απα {Π6ΥῪ 5}8}}] [π|80]} βρηηῦ δραϊπβὺ [μθ0, θαυξ 
[Π6Υ͂ 888}} ποῦ ργονδὶ] δραϊηϑί 866; [Ὁ 1 δὶ 108 [866,8610ὰ (86 ΤῸ ΒΡ [96 Βονδ}}], 
ἴο ἀθ] γος [ΠΏ 66. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

γος. 18.--{ΠΈΧΡΣΕΘΟΝ : “ Ιηϑίοδὰ οὔ ἴδο Ρ]ασαὶ ΓΊΘΤΊ, "οαἱϊ, ἐδιο δἰ πιφταν ΓΊΣΓῚ, τοαῖὶ, ἰδ ἰοπιπὰ [ἢ ἔνοῖνο οἵ Ὀκ Ἀοβαι᾿ 8 
Μ858.; [ 1δὰδ νοαὴ οὐ κί δ Π ἰπ δου ΤΟΥ, δηὰ ἰθ πον ἴῃ ἔνσο ὈΥ͂ οοττοςϊίοη. [11 [5 ἰκονγίθο ἴθ ἦνο δηοίθηξ οἀϊέίομδ, ἀπ 
οὐσυγα ἰπ ἴμο ἀοίθοςίνο ἴση που ἔἼιο αι ἰπ αὶ ζγοαξ πιο Γ οὗ Μ55, ἀπ οἀὐϊίομθ. Ὑπὸ υχ Χ.. Τάτῳ., ὅγτ. ἀπὰ Τυϊα. 
Α}} τοδὶ ἰπ ἴΠ6 δἰπζοΐίαγ. ΤΠΐ8 Τοσ ζαγί ποῦ σοπιτηθ δ ἐ[861{ οὐ ἴπ9 ατουπὰ οὗ ἰΐ5 Ὀοίμς 1116 1688 ὑδι}, Ὁ αἵ 1Π: 6 δδῖηθ ξἰπιθ 
ΤΟΥ͂Θ ΔΡΡτγοργίθῖα ἴῃ ΒρΡΡΙοδιίοι ἴο ἃ δίηρυϊαν δυ͵οςῖ."-ϑλβ. ΒΗ. Α.} 

Φ Ύο τ. 18.--ἰ) [5 6 ἤδοῦϊοσς οομειηυδείοι οἵ ἴ)}). Οοίωρ. {1}. 11; ΡΒ. χχχι, 38, ΝΆχσσιαμ, Ογαπε. ὃ 112, 8. 

ἘΧΈΕΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Τὰ 1π|6860 Θοποϊυ αἱ ηρ γ6γ8608 (16 ζΟΠΘΓΑΙ Ρυτγροτὶ 
ΟΥ̓͂ Ββεοϊΐοῃ (α) 18 ἤγθ Ταορθαίοα: τοῦ. 17 ἔσο 
δρθαὶς ἴο ἴδοϑδ, ἀπά ἰδο Ἵδοποϊυϑίοη οὗ γον 19, 
Τοργοαποίηρ ἴΠ6 οοποϊαδίοη οὗἁ γογβ. 7 δηἃ 8. ἡ 
{πὸ 8818 οὗὨ (8 ργοπιῖθο (σορ. ΕΣ Σ δὰ υνἱ τὰ 
8:66, τον. 19), ον ΘΥ̓ΟΡ, ἐ᾿|6 ρσορμϑὺ 18 δϑϑυγοϑὰ, 
ἰῃ δ 6815 ἴο [ἢ οἥεηδῖυε ροβιιΐοη σοπμιδηἀοα ἴῃ 
γογ8. 9 δηᾶ [0, οὗ δὴ δαυδ}}ν βίσοηρ αἀε εηδῖυε 
Ῥοϑὶιίοη, διὰ ἐμ158 8 (9 ὩΘῪ δῃά οδπιδχγδοίογίβιὶο 
δ] οηΐ οὗ 1[}}18 οοποϊιάἀϊπρ; θοοϊίοη. 

γεν. 11. Του ᾿δοσϑίοσθ... Ὀϑέοσθ ἴμθε. 
Α βυπηποῃ8 ἴο δορὶ Υἱογουβὶν (ὁ νον. Τ]16 Β6Γ- 
τδηί οὗ (ἀοά πιυϑί ὈΘ ΠΟΙ ΠΥ ΘΟ ΔΓΑΪΥ ΠΟΥ 8] οἱ ἢ- 
ἴᾳ]. ΤΊιθ οχργοβϑίοη, “ χκίγὰ ὉΡ ἴμπὸ Ἰοΐπβ,᾽" :β 
ἔγΘαΌΘΏΓΥ υϑοὰ ἴῃ ἃ ῬΤΌΡΘΙ 858 ὙγὙ6}} 85 ἰῃ ὁ ἤγι- 
ΤΑϊγ Β6η860; 1 Κίηρδ χυὶἱ!. 46; 2 Κίημβ ἱν. 29; 
χ. 1: ΦοὉ χχχυι δ. 8. Ἐσοΐϊοβ. χχχὶ. 17: Γαΐτα 
χὶὶ. 8δ; Ερ!ι. νἱ. 14: 1 Ῥεῖ. 1. 18.---Β6 ποῖ 
δια ν θα [ΟγΠ}8 8 οἰϊτηᾶχ ἰη σοϊδίϊου ἰοὸ ΒΘ ποῖ 
αἰταὶϊα, νοῦ. 8, 8ἃ8 ἱῃ οι. 1. 21; 208ἢ. χ. 28.--- 

ΓΙ δπὰ ἼΓΙΝ, ὉΠ12)5 δυὰ Ὁ77 9 ΘΟΥΡΟΒΡοπά. 
ΤὴΐΪθ ῬΙΑΥ ροὰ ποτὰβ ΤΠΔΥῪ 0 οχρτοδδοὰ ἴῃ 
Ὡς. 15}} ἴδπ8: “6 ποὺ ἀυμπηδίουπἀοα ὈΘίΌΓΘ 

ἔβόοι, Ἰοϑύ ἰοὰ ὍὈ6 σοηΐοιπηάἀοά ὈσίοΓα {ἢ 6ηι.᾽--- 
8. Β. Α.7] ΜδΩΥ οοπιπιθπίλίοτβ μδνθ διοβὶ(δίοα 

δὶ τοπάθγίηρ (86 ΗἸΡΒΙ οὗ ΠΛΙΓῚ ἴπ {886 ῬὈΥΪΠΙΔΓΥ 

Β6ηΒ6 οὗ “)},απγογα, ἰο ὈΤΘΑΙς ἴο ρῥΐθσοϑ.᾽" ἸΤΒΟΥ 
δανο βουσί (6 (Ὠτοαϊ οηΐηρ γου]ὰ 6 00 ΒΕΥΘΓΘ, 
“4 ογίσεπαμδ εγαί απίηιὰ8 ρμεγσμαδίοης ἱποοίωπιϊ αἰὲδ 
μοη πιϊπς ας πιοίς 7γαπφοναμδ,᾽" ΒΔγ8 ΘΟΗΝΌΆΒΕΒ. 
ΤΉΟΥ ἰΒογοίοτο ἰδ οἰ μοῦ 19 ἴῃ ἃ γοάιιοθά δπὰ 
ατιδιπαιδίϊ ΠΥ ᾿πδα πὶ 881Ὁ]6 βο886 (ΒΟΘΕΝΗΛΟΈΝ: 
φμαδὶ ἰ6 ἰεγτόαησι; ΦΥΑΒΚΕ, “1 βῃουϊὰ ἰοσυῖν 
(Π60;᾽ ἀποτιῦδβ: πέος ἐπῖπι {ἐϊπιεγα (6 7ασίαπι ; 

ΒΟΗΝΌΒΒΕΒ ΒΌΡΡΙ ᾽68 ἽοΝ Ὁ -- υίαπε οοποεδετωπε 

π|8 6886, εἱ {ἰδὲ δἰ( ρεγευπάδηι), οὐ (ἸΟῪ υπάοτβιδηά 
[86 τον ἰπ (0 ταϑδηΐϊηρ ὙΔΊΘὮ ΘοΥ αἰ Ἢ ρου δίηθ 
ἰο {86 πτογὰ, ““ἰο τραἶο αὐσγαϊὰ.᾽"" Βυί ψῃδὺ 56:56 
18. ἴβογο ἴῃ (18 γοπάονίηρ: “ Βο ποὶ αδγαϊὰ δ6- 
ἔογο (6, Ἰοβὲ 1 τᾶκο (96 ασχαϊὰ Ὀοΐοσο ἐμ οτὰ "ὃ 
((ξοομαηρ., Μάυβε, Επαυ). ΙΓ 86 ῥῬγορδοῖ 
88 δἰγηϊ ἃ Ὀοΐοτθ δὶ8 δϑῃηδϑιηΐθβ 86 ἀϊὰ ποὶ ηθϑὰ ἰὸ 
Ὀθ Ταηἀογθα βι}}} πόσο 8ο. [ἰαἶοὸ ὨΠΠ, νὰ ἢ 

τηοϑὺ σομηπηδσίδίογδ, ἱῃ ἴῃ: Β0Ώ586 7γαησεγό, σοί ΓΕΘ, 
ΜΒΐοα ἢϊ μΒ858 ἰὼ (0 τδάϊςαὶ δἰ χηϊβοδίίοη οὐ 89 
Καὶ.---ἰο δὲ ὄγοζεπ ἴηι ρῖεεεδ, ετιλεὰ (866 ΕΠΕΒΒΤ), 
διὰ ΒΘ ἐΐ ἀπὰἀουθίθαὶγ μ85 ἴῃ δυο Ραβ8βαζ68 
88 188. ἷχ. 8, Το ἐμγοδιοπὶπε 18 οὶ ἴ00 ΒΟΥΘΓΘ. 
ΟομΡ. 1 ον. ἰχ. 16, “« ον ἱπουρσὶ, 1 ΡΣθδ ἢ ἐδ6 
αο8ρ6], 1 Βανο πο ἶπρ ἰ0 ΠἸΟΓΥ οὗ: [ὉΓ ὨΘΟΘΕΒΙ 
8 Ἰαϊὰ Ὡροῖ τη6; γδδ, νγο6 18 ΠΟ πη6, 171 ργοδοὶλ 
πού {Π6 Χ08}6].᾽ στο (818 νγὸ Β66 ἱπαὶ ἴδ 6 ἴπ- 
γγαΡὰ ῬΓΟΘΒΌΓΘ ΒΘ 6 τῶδ οὗ αοἀ ἔδο}5 'ῃ 60ῃ- 
ΒοαΊΘΠ69 οὗ ἰδο αἰνίηθ οὀραγδίϊοη ἰδ ὙΘΥῪ βίσγοηζ. 
Ἦο νῆο Ββοι]ὰ γοβὶϑὲ (818 αἰνίπο ἱτρι}86, 16 
Φοπδῆ, ψου]ὰ ὃ6 οτυδιοὰ ὈΥ 1. Απάὶὶ ψου]ὰ Ὀ6 
186 }υϑὺ ρΡυη ἰΒπηοπὶ οὗὨ {)δἱ ΤΑ Ἰηἰ-οατί θα αἰ Βα αῖη, 
το ννουἹὰ χαὐθοῖὶ βυοῖὶ δἰρ ΒΟΏΟΣ ἔγομλ 8 
ΤΙ ΒΟΡΑΌΪΟ ΔΤ οὗ ΙΏ88. 

εν. 18. ΕΟσ Ὀθϑβδοϊᾶ.... ἴ89 Ῥϑορὶθ οὗ 
πο Ἰαῃ!ᾶᾷ. Σἰδ δα ρμαίίο ἴῃ δηιὶ 6818 ἰὸ μοῦ, 
γοσ. 17. Του σὶγὰ ἊΡ (ὮΥ Ἰοΐηβ δὰ ἀο ἰδ γ ραγί, 
Ι “111 ἀο πυΐπο. ἰο Ῥτοίοσί ἰμ66. ἷπ ἰδῈ νογὰβ 
“48, ἀοΐδπορα ΟΥ̓ δηὰ δὴ ἴσοῃ Ὁἱ ΠΣ δη ἃ Ὀτασοι 
Ὑ08}},᾽ (ἢ Ῥτοόρβοῖ 8 δββυ γα ἰδ ἴοσ ἰμ6 αἱ ου]ὲ 
οὔθ βῖνο φοτατη ϑδῖοη Ψ] οι 18 αίνϑη εἶτα 6 ν7]}}} 
Τοσοῖνθ ἃ βυ δοϊθηὶ ἀοἰδηδίνο θαι ρηθηῖ. Οἶδησθ 
δηὰ ἀρίδηοο βίαπα ἴῃ δχδοί γοϊδιΐοη ἰοὸ δδοῖ οἱ Ἐ Ρ. 
Βοίδσοποθ ἰ8 δΔΠΟΣ Υδγὰβ πηδὰθ [0 ἰδὶ8 Ῥγτοτηΐδβο, 
ἷη χνυ. 20, 21. ΟὍομιρ. 8. ου. 16. --- Οὐ (86 
80 76 -πηαί ΕΓ ΘΟΠΡ. δίδιϊ, χ, 18, 19.-- ΘΟ Ρ]Θ 
οὗ ἴδ9 Ἰαμᾶ. Τ}ιῖ8 ὀχ ργθβϑίομ ὁοοῦγϑ γα ὈΘΏΠΥ 



ΟΗ͂ΔΑΡ. 11. 1-8. 

ἴα (0 50|89 ΟΥ̓ 16 δοηοῃ ῬοΟρὶο᾽᾽ : Χχχὶγ. 
19: χχχυϊϊ. 2: χἰϊν. 21: ᾿ἰϊ. 6. ἔσοικ. υἱὶ. 27, 
ἃἂο. [« 8 [6 Ὀα5918 οὗὁὨ [1.10 ἰαίος ΒΩΌιηἾ64] 8859 
δοοογάϊησς ἴο τιϊοι ἰδ δἰ χαϊθθ8 0.16 ““ π]οδτηϑὰ 
δηὰ ἱφπογδηὶ" (Δοἱβ ἰγ. 18) οΘοπιρ. ΒΌΧΤΟΒΥ. Ζὲζ 
Καόό. 8. ν. ὌΝ. 

ον. 19. Απᾶ ΠΟΥ 5}}8}} δκὩξ... ἴο ἄϑινοσ 

869. 3) ̓.21}}} ᾿ ἷῃ (86 Β6η89 οἵ γγαυαΐίεγε, θη. 

χυχὶὶ. 26. 1 ὅπηι. χύϊΐὶ. 9; Οὐδᾶ, 7; 967. 
ΧΧΧΥΪΙ. 22.---ΕὈΣῚΣ ἀσὰ υ]ἢ ΓΒΘΘ, ΘΟΙῚΡ. ΥοΣ. 8. 

ΨΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΘΑΙ. 

1. Γὲ ἴθ ζπ ἀδπιθη δηγ (6 Βδῖλθ δίῃ, ἰο δ ὍΟΓ 
ῃ ἴ6 Ποτὰ 5 νἱπογαγὰ νἱΐδουν 6 οαἰ]ΐη, δηὰ 
ποὶ ἰο ὃ6 ἩΪ]ΙΗΣ ἴο Ἰδοῦ τ λθὰ ΟἿ 88 Ὀ6Θῃ 
σα] θὰ, ἴον ἰῃ Ὀοΐ 68868 ἃ Π8} 866}.8 8ὶ8 ΟὟ, ποί 
ἐμδὺ μοὶ ἰ8 Θοά᾽ 8. 

2. “229 νδο ἔϑατβ ποιμἰπρ δηῃἃ μορθ8 ποϊδίης 
ΤΏΛΥ ῬγοδοΣ ὑδθ γαῖ. Ηδ ψῆο 8 ὑπθα08] ἰοὸ 
ΟΙΒΟΣ οὗ ὑμ686 ὑνζχὸ Ν1]1] δοΐ ᾿Ὡογθ ἩΪΒΟΙΥῪ 0 ἰδ 
ΟΥ̓́ ΓΟΡΟ8Θ δῃ ΠΟΤ Ὸ ΒΟΠΟΥΘΌΪΝ [07 ὑμ0 ὑἐγαΐ, ἰΥ 
Β6 Κϑαρ β8ἰ16ης6."--Ὠ8. ᾿ΕΙΡΕΜΙΤ. 

8. Βοβοϊὰ 1 βοπὰ γοὺ ἴογὶ ἢ δ8 ἰδ θ᾽ ΔΠΊΟΣΩ 
ποῖνοθ. [0υκὸ χ. 8; Μαῖιὶ. χ. 16 βαᾳφι. οὐ Β 
δίγϑησίὶ 8 τηδὰ9 ροτίθοί ἰ γϑα ἸΚ688. 2 ΟΟΥ. χὶϊ. 9. 

4. Ροαῦτ ποὺ ἰμοϑὸ Ὑ8Ὸ0 ΚΙ] ἰμδὸ Ὀοάγ, Ὀυὶ 
81 ποῖ Δ0Ϊ6 (ο Κὶ}} ἴ19 βδουϊ. Βδίμ ον ἤἴθαγ Ηΐπὶ 
ΝΟ οδη ἀοδίσου δοὶμ δοὺ] δηὰ δοὰν ἴῃ ἢ9]]. 

ἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΙΟΑΙ,. 

1. θυῖὶγν δηὰ ρῥγίνιϊοζο οἵ ἐμ βουϑηΐβ οὐ αοά, 
1. ΤμοῖςΣ ἀπὶγ: (α) δἰ Αγ ἰο δύο {πον 1οἷ 8 
εἰνάοά, (6) ἰο ρῥτοοϊαὶπ πὶ μουῦ ἤἴθδσ οὐ ταδὴ τ ιδὺ- 
ΟΥ͂ΟΡ ἐ!6 Τογὰ οσοϊηϊηδπὰβ. 2. Τμοὶν ῥσί γι ϊορο: 
--οπΟἸτουχὰ ἰδ ρονον οὗἩ αοἂ ἴἰο Ὅο οὐ κε ἰο 
γὶο]ὰ ἰο δο ροννθῦ οα δ σίἢ. 

2, Το μοσ᾽5 υϑαυΐγοιηθηΐβ δηὰ ῥχγοιἶβο ἰ0 
Βΐδ δβοσυδηΐβ. 1. Τὴο γεαυϊγοπιθηῖ, (α) 0 ὃθ 8]- 
ὝΔΥΒ ΤΟΔΟΥ 10Γ Ηἰδβ βουυΐοθ, (ὁ) 9 δοσοιρ] 88 
ἐμαὶ πιὶσὰ ἰδ Ὀϊάάθηῃ πιϊπουῦ ἀοῖαγ. 2. ΤῺΘ 
Ῥτομΐδο : (4) ἐμαὶ (πὸ ᾿ογὰ ν}}} Ὀ6 τὴν ἢ ἔμ θπι, 
δὺ) ἰδὲ 50 Θδυ ΒΥ ΡΟΤΘΥ Ὑ}1 ΘΟΠα 06 ἰδθπι. 
ν, ΗΈΝΕΥ : “Ηθ τουδὶ 6 αυἱοῖς---Αγίδε, δηὰ 
050 Ὧ0Ο {ἰπ|9 ; ἢθ τηϑὲ Ὀ0 Ὀυ8γ---Αγίδε, απὰ δρεακ 
ὑπίο ἰδεπι, ἰῃ βθδϑοη, ουί οὗ βοδβδοῦ; δ6 τημϑδὶ 
Ὀ0 ο]ά---8ὲ ποί αἰδπιαψεὰ αἱ ἰλεῖγ 7αςε8.---1ὴ 8 
γογὰ δ τουδὶ Ὀ6 ΓΔἰ ζὰ]; 10 18 τοαυϊτοα οἴ 
δΔιηΩαβδδουβ ἐπὶ ἰπὸγ Ὀ6 8οθ. ἴπ ἱἵτνοὸ {(μπὶηρ8 
δ6 τουδὶ Ὀ6 ζαὶ 8]. 1. Ηθ πιυιδὲ Βρϑδὶκ αἱ ιμδὶ 
86 ἰδ ομαγροὰ νὶϊῆ. Ηὸο τυαυβί ζογροὶ ποι δίῃ 
--τονν ποτὰ οὗ ἀοἀ ᾿8 νοϊχείγ. Ηδ πιυβὶ δοῃ- 
968] ποιμίης [Ὁ Σ ἤθαν οὗ οὔοπαϊηρς. 2. Ηθ τυδὲ 
δρεαζ ἰο αἷὲ ἰμᾶὶ δ6 ἰβ ολαγγεα ασαϊπεί. Τνο 
ΤΟΆΒΟΩΒ ΜΏΠΥ πὸ Βμοιϊὰ ἀο {π|ϊ8.'(Ἡ 1. Βοοδυβο 
δ δὰ τοδβδοὴ ἰὸ ἤρα ἴΐο Ὑχγαὶἢ οὗ Θοά, ἱἴ ἢ9 
Βιου ϊὰ Ὀ6 ἴα͵]80θ. 2. Βοοϑιι8θ 'θ δΒλὰ πὸ γϑβϑοη 
ἰο ἴϑδὺ 9 τσδίὰ οὗὨἩ ζτχδη, ἱζ ἢ γοσῸ ἔα 0} 7}}.}" 

Μείί. χ. 28. Οοἀὰ ἰ8 πὸ Τοβρϑοίθσ οὗ ῬΘΥβΟΏΒ.  -- -ὃ. ΒΕ. Α.] 
Βοιω. ἰδ. 11; Ερᾶ. νἱ. 9; 1 Ρϑῖ. ἱ. 17. 

Π. ΕἸΒΕΒΤ ὈΓΝΙΞΙΟΝ. 

ΤῈ6 Ῥαδεαβϑα σοϊαϊίρ ἴο ἴ86 ΤΒΘΟΟΣΘΟΥ, ΟἾΔρε. 11.--- Χ  Υ. 

(ΤΙΤΗ ΑΝ ΑΡΡΕΝΌΙΧ, ΟΗΑΡ. ΧΙΨ.) 

ΕἸΒΒῚΤ ΒΟΒΟΙΨΊΞΒΙΟΝ. 

Το ΟοἸ]]οοίΐου οὗἩἨ Ὀδοοῦγβοβ, τὶ ΑΡροπάϊοοβ, Ομ αρβ. 11.-- ΧΧΧΥ͂. 

1, Τὴε Σἴγεί Ζιδοοίγϑ6. 

ΟΠΑΡΤῈΒ 1]. 
Τὼ ἐλαρίεν εσπίαϊΐπε απ ἐπαορ 

α εοππεείεα ιολοίς. 
ἐπάεην ἀΐδοοιιτϑο; ἰΐ ἄοεδ ποί, α ΟἸΑΥ φυρροϑεϑ, ζογπι, εοίλ ΟὟ ΔΡ. ἰἰϊ.--νἱ., 

Τότ, αϑε δλαὶἱ δλοισ, ΟἈδΡ. 111. δεσίπε α ἀϊδοοιιγδε οἰδαγὶν ἀτταηρεα απαὰ σοπιρίοίδ 
ἐπ ἐιδεἰγ, τολίοὐ Ἰοοι ποί δέαν ἀπῆν ααἀαϊίίοπ εἰἰλεν αἱ (λὲ δεσίπηΐπς οὐ αἱ ἰδὲ εἶοδε. Τ7λε ρ»γεβεπί ἀϊ- 
ἐομγ86 ἴς ΟΓ πὙεγῷ σεπετγαΐ ἱπιροτί, απα οοπίαϊπε »γοδαδὶψ οπῖν (δε σωϊπίεεδεηοο 97) δευεγαΐ αἀἰδοοιγϑοδ πιαας 
δοίοτε ἰλοδο ἱπ᾿ οὔδρ. 11ϊ.--νὶ,, δίπος ἐξ ἰδ δοαγοεῖν Ῥγοδαῤίε ἰλαὶ ἐπ ἐλε σοιγϑε οΥΓ πεαγίψ ἰισο ἀεοαάοϑ 
“ετεπηαὴ οπἷν αὐάτειεεα (δὲ δλοντί αἀἰδοοιγϑέ, δεοί δα ΟἾΔ Ρ. ἰἰ].--ΥἹ,, ἰο ἐλὲ ρεορίς. Ζ76λὲ ροδιίἴοπ αἱ ἰλὲ 
δεσίππϊπρ, ἰδλε εἰνίε, ἰλὲ ποπ-πιεηίίοπ Γ᾽ (λὲ Ολαίάεαπδ (ΘοταΡ. Τοπιβ. ου χχυύ. 1), δεδίδ8 ἐλε σοπιπιαπά 
“(ὁ απὰ ετν πὶ ἰλδ ἐατὲ οὗ υεγμδαίεπι᾽" (ΥὙΕΥ. 2), ἀπά απ ἱπίἐπιαίίοπ »γοδαδίψ ἰο δὲ τεϊεγτεά ἰο 1ἢ6 
ἐΐπιε 07 .οεϊαὴ (τον. 88, 566 {116 Οοπιμλ.), αἱξ »οΐπέ ίο ἰλὲ δονεπιεποεπιεηΐ 07 Χεγοπιίαλ᾽ 8 ῥγορλείὶς πιπϊδίσψ. 
Τλὶδ δεοηι (0 δὲ σοπίγααϊ!οίεα ὃν δοπιε ποί οὔδευγε αἰξωμφίοης ἰο ἰδὲ Πισλί ο7 (λε τεπιαϊπῖπο ὕειο ἰο ἔσψρί 
ποτ 160, 86 ἀπὰ 37; 601]. ΘΟ 08. ΧΙ ].---χ}]]ν). Ἰωΐ δἰησε ὑεγεηιίαΐ, α8 τοαϑ τεπιαγζχεα οἡ ἷ. 2, »τγοδα- 
ἐν αϊά ποί βηϊεὴ ἰλε δεοοπά ιοτπρ οἱ οΓ λΐα δοοῖ {{ϊ} αὔεν ἰλε ἀεείτιοίίοη ο7 υεγιϑαίεπι (χχχνυὶ. 82), 

»οεεἰδίν ποί ἐξ  λὶΣ αττίυαὶ ἴπ Ἐσνρί, ἐξ ἐδ ροδεϊδίε ἰλαί ἠδ ἰδεπ ααὐάεαά ἰο (λὶΣ οαγίϊεδί αἀἰδοοίγδα δοπὶθ 
αἰἐμεῖοηε (ο δε ευεπ [μὲ 7ομγπον ἰο Ἐσυρί. Ἦδε πιαν λαυε αὐαεαά (δέπι ἰο ἰλὶ8 αἀἰϑοοιγδε 70Υ ἐλε τοαϑοη 
ἐλαί ἐΐ σοπίαϊπεα δοηδ ραδέσσεε, (δε σοππεοίίοη απα νυτγροτί ο7 τολίολ ἐδρεοίαὶϊϊἧ ἱπυϊίεα δμοὶ αἰϊωδιοηδ 
ἐο ἐλ εἐπιϊσταίζοη ἰο Ῥυρί. Οὐπερανὸ νου. 1δ, ἐλ »τγεαιοίεα ἀευαδία(οη 80 ἐχαοίΐψ οογτεδροημάϊηρ ἰο 
ἐλε τεσυΐί, απα γον. 88, {λὲ πιεπίίοη οΓ (λ6 τεἰἸσιϊο-»οϊϊίϊσαὶ ἐγτοτδ οὗ (λε Ῥεορίδε. 

Αὔεν ἰλε ἱπίγοάἀμείίοπ (το γ8. 1--8). ἐλ ουεγοτοσγτὶπς ἰλέπι οΥ σοπιρίαἰπί ἀπά ἰλγεαίοηίπς ἰς ἰγοαίεα ἐπ 70. 
ἑαδίοαμΣ οΥ αείδ, (λέ Ῥατίϊς Τ᾿ εοπίεηί ο7 ιολίελ πιαν δὲ ἀεεϊσηαίεα α4 7οίϊοισε : 

1. Πεναεῖ ᾿πβαεἰτίν ἴπ ἰδὲ ἐϊσὴϊ οΓ ἐλε βαεἰϊίν ο7 Ψελουαλ απὰ (δὲ ἀδαίλεη (Ὑ618. 4--18). 
2. 7Ζεταεῖ ὁ ρωπίϑλπιεπί απ {8 οαμ8ε (γοτϑ. 14--19). 
8. Τλε ἰμεί ο7 ἑάοίαίτῳ : ἀεερίὶν τοοί(δα, οὠμξισαγταἰν ἱπεοίεπί, 7α.86 αἱ ἰαεί (γτοτ. 20- 28). 
4, Ἰῆλοες ὦ λὲ συῖ 3 (τότ. 29--8 7). 



28 ΤΗΕ ΡΒΟΡΠΕΙῚ ΧΕ ΒΕΜΙΛΑΗ. 

7ὴε 7 τοσμοίίοη, 

11. 1-3. 

1. Απά (86 πογὰ οὗ δοβονδὴ οδπιθ 8180 ἀπο τ16, ΒΑΥΪΠΡ', 
2. ὁ 8δῃά ΟΥΥ͂ ἰῃ {86 6818 οὗἨ Φογυβδίθῃι, βαυϊηρ, 

ΤῊυΒ βδῖ0ἢ} Φοβονδὰ ; 1 σοιηθιῦοσ οὗ {Π|66, 
ΤΠ6 Κίπάμοβϑα οὗ (ΠΥ γουΐῃ, 
ΓΒ Ἰονὰ οὗ {ἢ]}6 6ΒΡΟ 8818, 
Ὕ Βοὴ μου ποηίοϑί δέ πὴθ ἴῃ 1.0 ἀσδβοσί, 
Ϊῃ ἃ Ἰαπά {μαὺ 88 ποῦ ΒΟΨῃ. 

8. [δΓ86] 18 ἃ ΒΒποίμ Δ ΓΥ υηΐο Φοιιον δι, 
ΤῊ ἤγϑῦ ἔγα 8 οὗ 8 ργοάμοθ: 
ΑΙΙ νῇο ἀθνοὺγ ἰπι' ποὺ ρΌ 0; 
Οὐ δια τν {0111 οοπῖθ ἀρο ὑΒθπι, βαῖ ἢ ἢ οΥΔὮ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ͂,. 

ΤΨον. 3.-.-Ἐσοξ ΣΝ (ΟοταΡ. ΝΆΣΟΣΙΒΒ. ναι. 5. 93,.4ππῆι.} δόπιο Οοὐά, χορ ἸΔΝΔΣΙ. || πουϊὰ Ὀ6 παί γα] ἴο ὕσο 
τ ς 

ΒουποΘ [869 οοηφοπαμῖθ ΓΝ Δ ὙΒΙΟΒ 686 ὈΘΘῺ 8180 ἀοῆο ὈΥ 2. ἢ. ΜΙσΕΆΚΙΙΒ ΠΟ χοίογα (9 ποσὰ ἴῸ ΔΑΝ ἣν; ΤΥ νον. 
τ " ἡ Η 

᾿ χὰ αϑὰ 

2, Ὀαὲ [δο τοίοσθηοο οὗ ἔδο δυΐῆχ ἴο ϑομβουδὰ [6 ἀοτηδηάδοά ὈΥ [86 οοπποοίίοῃ, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΏο80 σνοχὰβ ἔογπ ἰδ ἰπἰτοἀποίίζοι Ὀοὶμ ἰο [86 
τβὶ ἀΐϊβοουγβα δηὰ δ [86 βᾶπια {ἰπι|6 ἰο (86 ὙΠΟ 
οΥἩ Φοτοαιΐα μ᾿ Β ρῥγορμοίΐο δῃπουησθαιθηὶβ. [η- 
ἀοοὰ, ἰν πα ὃθ βαϊὰ ἐμαὶ {πὸ Ὺ οοπίδίη ἰδ9 
ἐβουχιὶ, το ἢ Τσοϑοθ 65 ἴδσ Ὀογοη (86 ΡῬΓΟρΡΒ6- 
ςἷα8 οὗ Φογδοηίδη, δῃὰ 1168 δὲ ὑ86 ἤουῃἀδίϊου οὗ 
86 οηςὶγο ΠἰβίοΥΥ οὗ [16 ΓΠΘΟσΥΔΟΥ, ὑμδὶ ποί- 
ἩΙϑιδπαϊΐης [8.9 Τα Υο]}8 οα {89 ὁη9 8.6 δηὰ (ῃ6 
Ῥυπὶ δ πιοπίβ ὁ [06 οἴμογ, Ἰοῦθ 18 (86 ἰζογ-ποὶθ 
οὗ {1|ιὸ τοϊδιΐοηυ Ὀοίνγοο αἀοα δηὰ δβγδϑοὶ, δηὰ ἰδο 
1μοτὰ᾽5 ἰδ) 6 810 ῬΤΟΡΘΓΙΥ. 

γοτβ. 1 δὰ 2. Απᾶ τἴδο νοσᾶ... ποῖ δοννῃ. 
---τ' ἰθ. ῥτοθδῦϊο ὑμδὺ ἰὼ ἰπ6 οροπίπς νογὰβ οὗἁ 
ΥΟΥ. 2 Φογοιαϊδ τοοργοὰ (ἢ οοιμηδηὰ (ο ἰθᾶνο 
Απδίβοί δπὰ ρὸ ἰο Φογυβαῖθπλ 88 (6 8660 οὗ 
ἷθ ργορμοίίο Ἰαῦοτθ. ΕῸΣ ΠΟΓΘ ΟὨΪΥ 18 (86 διιάϊ- 
Θῃοο, ἴο νι οἢ Β6 ψῶϑ ἰο δἀἀγθββ Εἱπϑοὶ, ἀθϑὶρ- 
πϑίο ἰμὰ8 ὈγΙΕΗ͂Υ ὉΥ 6 νογτὰ ““ συ βαί θη." 
Εγνουυνιογα οἶδ (86 δάϊγοθϑ τους αἰ γοη()γ. 
Οομμρ. χνὶϊ. 19: χσὶχ. ὃ; χσχυ. 18.--- 1 σϑιλθσ- 
ὍθΣ οὗ ἴ868ὸ96. Το ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ ΟΟΟΌΓΣΒ ἐπ πιαίαπι 
»αγίεπι 8. Ἰχχὶχ. 8; οχχχυίὶ. 7: Νϑῆ. νἱ. 14; 
ΧΙ. 29 : ἐπ δοπαπὶ ραγίεπι ῬΒ. χουν. ὃ; ονΐ. 48 ; 
οχχχῖϊ. 1; Νοῆ. νυ. 19; χίϊὶ. 22,81. ἴῃ ΔῺΥ 6886 
οὗ [866 οοῃίδιὶηϑ 8 ΘΙΏΡ 8518 τὸ ἷοἢι Βδ οι ἃ ποῖ 
6 ογογὶοοϊςοὰ ἴῃ 186 Θσροβί(ΐ 0} .--- 89 Ἰεΐη ἅ- 
ὯΘ6585 οὗ ΤΥ γουῦῖ. Το σοιμηπιοηίδίονβ αἷ8- 
Ῥυΐϊο ψ θῖν 186 Κἰπάπο88 δπὰ ἴον οὗ Θοὰ ἰο- 
ψΑΓα [06 ΡΘΟρία οὐ {Πδὶ οὗἩ [Π6 Ροορὶο ἰοναγὰ 
αοὰ ἰδ πιδαηῖ. ἴπ Ὀοδδὶ οὗἩὨ (6 ἔὈΤΠΙΟΥ Υἱοῦ ἰΐ 
18 υγτροὰ, (1) ὑπαὶ ἴῃ (μ6 ζο] ονίηρς οοπίοχι (86 
Ῥοορΐὶθ ἰ8 βου θὰ 48 σοο]]!ου 8 ὕγοιῃ (6 ὅγϑί, 
διὰ (" τπδὲὶ ψι (ἢ} 618. 186 ἢἰβίον! 68] Γοργοβθηίδ- 
(ἴοη οὗ ιῃ0 Ῥεπίδίθιιοι δηὰ οὐδοῦ δου δ 05 
οὗ ΟἸἹὰ Τοβίδπηθηῦ ραϑϑᾶροθ δοσογὰ. (ΟοπΠΡ. 68- 
Ῥθοΐδ!ν Ηοβ. χὶ. 1 ; Εζοϊς. χυἹ) Το {πὸ γϑι δυ- 
Κυπιοηῦ ἰὲ ΤΑΥ͂ ὃθ οὈ͵οοϊθα ἱμαὶ [686 Υ0ΥΒ68 
ἔοτηι ἴδ 9 ἱπίτοἀυοίίοη ποῖ ἰο 86 βοοοπὰ οἰ ρίοτ 
ον, Ὀὰΐ ἰο (86 ψ]1010 Ὀοοῖκ, δῇ ἃ δ πουσὰ {119 
ἄτοδίον ρᾶσὶ οὗἩ {Πΐ8 δοπδίϑίβ οὐ {πγοδίθηϊ 8, ΟΥ 
Χαίδρν δεοαμδε ἰὰ ἀ068 80, [86 ῬΤΟΡΒΘΙ ρῥἴδοθθ 890 

ΔΒΒΌΓΘΏΟΘΘ οὗἩ ἀοα᾽ἶ Β ὉΠΟΒΔΏΖΟΒΌΪο Πα 6] ἐγ ἴῃ [89 
ἔοτοατουμβὰ. Τμουρὰ [βγδοὶ ἸπΔῪ δα δ᾽ ΔΥΒ 
βἰπηθα, γοῖ οΥ ΚΙ ΠΑ Ὧ6 νγὰ8 υηϊοὰ ἰο αοὰ ἰπ 
Ἰοῦο, δηὰ ἐδὶβ Τὰ παδιηθηΐαὶ σοὶ ἰβ οἴου 8] 
δηὰ ᾿ηνὶοἶΔ Ὁ]6. Οομρ. Βοπι. χὶ. [ὑ σαηποῖ ἴθ ἢ 
6 αἀἰβρυιοα (πεῖ {86 ᾿η8α 6] Υ οὗ Ιδγϑοὶ τνν89 οὗ 
δὴ ΘΔΡΪΥ ἀδίοθ (ΘΟ Ρ. ἤτοι οὗ οἱ ἃ, νοσγ. 20) ρο- 
ἱηᾳς Ὀδοὶς ἴο 116 ΡΣ στᾶσα {πἰγοῦχῃ τἴη6 ἀρβοσί 
(1λ6ὸ κοϊάθη οδὶῇ, δῃὰ οὐϑὴ ρῥγίοῦ ἴο τῆΐβ, 186 
τυ της οὗἩἨ ὑπ 6 Ροορ]ο, Εχοά. χυ. 24: χνὶ. 2 : 
ΧΥΪ;. 2), Ὀαὶ 1 τασδὶ πονογι 6 1658 δ τηδἰηἰαἰηρὰ 
δαὶ (Π)6 ἀσοσορίϑηοα ὈΥ ἴϑγββὶ οὗ {πὸ ῥυίν!]οκο8 
οἴοτοά Ὀγ 16 Τοτὰ, ψμδη 16 βθηὺ δίοβββ, δηὰ 
{86 Ρϑορὶθ ἰσυβιίϊ σὴν [Ο] οννϑὰ Ηἷπι ἱπίο τμ6 Βοὰ 
868 δηὰ ὑπ6 νυ] ΘΓ 688, 18 ἴ0 Ὀ6 Σεζδγά δὰ 88 {116 
δἱπαϊΐης οὗ δ ἰηνὶ οἰ 6 πὰ ρογροίια] σονθηϑῃῖ. 
Οὐμρασο {.|86 βδογτίὶ δηὰ βἰ χῃϊβοαπί, ““ βηὰ [89 
Ρθορὶθ Ὀοϊϊονοά,᾽᾽ Εἔχοά. ἵν. 81, τὶ! ὅφη. χγν. ὅ, 
“ηῃάὰ 6 Ὀοϊϊογνοα ἴῃ Φ 6 ΒοΥΑΒ᾽"; Εοπι. ἱν. ὃ; ΘΔ]. 
1ϊ11.6. Το ἐμὲ8 α'8ο Ῥοΐϊῃὺ ἸΏΔΕΥ Ρσορμοίὶο ἀ66]4- 
ΓΑ ΙΟΏ5, ἐζ. στ. Ηοβ. χὶ. 1: ""  θ ϑγβοὶ τννὰϑ 
ἃ οἰ ]ὰ, ἰμ θη 1 Ἰονϑὰ δἷπι, δηὰ οδ]]οὰ πὰ βοὴ ουὲ 
οὗ Εκγυρὶ." Τὴ ροσὶοά ἴῃ (δ γουίὶι οὗἩ Ιδγδοὶ 
δὶ σοι {Π6 Τοτὰ Ἰονοά [Π)8 ΡΘΟρὶθ νγὴ8 ιμαϊ 'πὰ 
νὴ ο} Ηα Ὀτουχλῦ ὑπ 6πηὶ ουἱ οὗ Εσγρί. Εοτν ἰπ}6- 
ἀἰδίοῖν αἴουννασὰβ (Υοσ. 2), ἰΐ 18 βαϊὰ οὔ {δ δχ 
ἀβαῦ ὑπ Ὺ βαουϊβοθὰ ἰο Ββα]ϊπι, απὰ Ὀυτηςα ἴη- 
66Πη88 ἴο σΤΆνΘη ἐππαρο8. Βιυῖὶ ἑῤεη, ἴῃ ταὶ ἴπν- 
Ῥοτίδηϊ πιοπιθηΐ, θη ἴΠ6 Ιοτὰ ἀο]ϊνοχοιὶ [ϑγδοὶ 
ἔγου) {π6 πο γοϊ πς ΡΟΊΡΟΙ οὗ Ἐργρί, αἰθρὶ ας 
Η85 τοὶ χϊ 8ο στάπαϊν, δ σοῃοϊπἀοα 84. οδογοηδηὶ 
οὗ ἴοσὸ τνἱιϊ Ιβγδοὶ; ἱῃΠ6Ὺ τουδὶ (Βογοοτο ὑμ 6 ἢ 
αν ποῦ ΟἿΪΥ Ὀθοη ἤἴουηῃα ΜΟΡΓΠΥ οὗἁ ἴονο, θυῖ 
ἴδτο γοοϊργοοδίοα Ηἰΐβ ἴον. ον βινϑοὶ δὰ 
Ρτγϑοίΐουβ ἴβυβοὶ δ ἴουθ 88} ψὰβ ἰο Ηϊῃ ἰβ8 6χ- 
Ῥτγοβϑεθὰ ὉΥ Ηοβϑαᾶ ἰῃ {86 βρη αϊὰ ἴταιρο οὗ [ἢ 6 
ΘΑΥΪΥ ὅκχΒ, ὙΒὶσἢ (Π6 οἱ κτῖπι δη ἀ5 ἴῃ {116 ἀδβοσῖ, 
Ηοϑ. ἱχ. 10. 8.0, βαγϑ 6 ᾿οτή, ο Τουπὰ [βγϑοὶ 
ἴῃ ἰδ8 ἩΠῸΘΡΉ688, Ὀὰϊ 8]88!: Ηδ ᾿δβ ἰο δὰὰ, 
Δ ΕΒΟΥ͂ ᾿τοηῖ (ἰο ΒΑΔΙΡρθΟσ, δῃα βοραγδῖϊθὰ (ἢ τ- 
86Ϊγοβ πηίο (οἷν Βηδιηθ.᾽᾽ 106 ΟὈ]ΘΟΙΪ0ἢ5 ἃγὸ 
{86} υπΐουπάοα ν]ιΐοῖ Βᾶνο ὈΘΟῺ γταϊβοὰ ἴὸ 186 
του ἀοτίηρς οὗὨ γε 868 2 δηὰ 8 ἰῃ (6 Β6Πη80 οὗἨ 19- 
ΤΆ 08 Ιογ9 ἕοσ ἀοα, δπὰ οἶος διυφζυγπιϑηϊδ βρϑαὶς 



ΟΗΑΡ. 11. 1-8. 

Ῥοβιιιν ον πὶ 1.5 ὕδυοσ, υἱΖ. (1) ΕΝ ΣΙ. ΤῊ]ϑ 
ἀδιῖϊνο 85 ΘΥ̓ΘΓΥ ΜΠ ΘΥΘ {110 Β6η86 οὗ 8 σϑοκοπίης 
ἴο οὨΦ᾽8Β δοσοιηΐ ἰῃ ἃ βοοά οΥ Ὀδὰ 8Β6η80θ. (8866 
ἴπο Ῥδβϑαχοβ οἰϊοά δῦονθ) Βυΐ βίποο (818 18 ποὶ 
ῬοβδιὉ]6 ἰἰθσὸ ἰῃ 8 ὑδι1 Β6η86, [ὉΓ ἴῃ κεἰ 688 
δηὰ Ἰονε οὗὁἩ ἴΠ0 Ῥαϑὶ ὅτ γουθ ὈΘΓΘ ΟὨΪΥ͂ 88 
ξοοὰ, ἴν σδῃ ὉΘ τηθϑηϊ ΟΠΪΥ ἰῃ ἃ ροοὰ Βοη86. [ΐ, 
ὭΟΥ, ἴβϑτδοῖ Βὰ8 8 Ὀδίδηοθ ψὶϊὰ ΦομοΥαἢ ἱπ ΔῈ 
ϑειϊϊνο βοη86, 86 ([8186}} πιυδὲ Βαγθ ἀοῃθ δ8ο01λθ- 
(Εἴη. --ρ ΓΟ πιο ἃ βοῖμθ βουνῖσθ. [Ὁ τηϊρὶ 6 
δαϊὰ ὑπαὶ (͵9 βουνίοο 18 ἱπ αἰϊονίηρ Εἰ πη 56] ἴὸ 
Ὅο Ἰογοὰ, Ὀκῖ 18 15 ἰπλ86] ἰοὸ ἴον. 6 δ.γ6 
ἀπ5 Ὀτουρῶϊ δραΐη [0 {{ι|5 Ῥοϊηῦ, (Δὺ Βγϑοὶ ἴῃ 
1 δὶ ορεπίης Ῥογὶοὰ οὗ .ιῖ5 οχἰβίθησο ἰπγποὰ ἴο 
ἔμο οτὰ στὰ βαοὶ ἰονο ὑπαὶ, (μουρὰ οὗἉ πιοπιθα- 
ἸΔΡΥ ἀπταιίοη, 1ἴ Βα οοα (0 ἔοι πὰ πη οὐ τ] δι πρ 
οονοηδηΐ δηα ἱπιροῦ Δ Ϊ0 ΓΘΙΠΘΙΔΌΓΒΠΟΟ οὗὨ ἐΐ8 

Εἴονγ. γο ΠΠΔῪ 8180 ἰβκο ἽΘΓ ἴῃ [ἢ 801η80 οὗ 

“(ἢ ΚἰπηΠἀΠ685 οὗ ἃ τιδϊάση ἰοτναῦὰβ 6 Ὁ χηπδίογ,᾽᾽ 
Ὁοΐης υϑι86α ἴῃ ἀοΐπρ 80 ὉΥ ραββδροβ |{ἰ|Ξὸ Ηο5. 
υἱ. 4, 6θ.ὡ ἱμπάοορά, ἴῃ νἱον οὗ 88. χὶ. 6, ἰΐ 

ταὶ ὺ ποῖ Θρρϑδν ἀηδυ}{8Ὁ]0 ἰο τοοορηΐζθ ἰη ἼΟΤ 

ἐδ οἰοπιοηῦ οὗἩ Ἰουθ Ὁ] 6 655, σ,ΥΘΟΟΙ] 6585, ὙὙ Δ Ϊσἢ 
ἴῃ ἰζβαισ 18 σοηῃθοῖοα τὶ (86 Ἰά68. οὗ Ιοτϑ δῃὰ 
Ετϑοο, δη4 οἰ ] οσ᾽68}} ἰῃ σγαίΐα, χάρις, ατδοθ ; 

(2) 9 νογὰϑ ΠΕ 1.27 ἔδνου [818 ἰηἰοτρυοίδ- 

ἴοπ, βίποθ ἐμεῦ στοργοϑοηΐς 5τ860], ἃ Ὀἱϊ στὶπὶ 
1πτουκσὰ τἴ86 ἀοϑογί, παι κίηρς ἴα ἴμ6 οοὺ- ρΥϊη 8 
οὗἨ ἰὸ ᾿ογὰ. ϑοιὴηθ ἱπάδοα ψοιϊὰ υπἀογϑίβπα 
ἐμ:656 ψΟΓ8 88 ἀοποίϊηρ, ποὶ (6 οὈοάϊοηί [ο]1ονν- 
δηᾳ οὗἩἨ 1π6 Ῥϑορῖὶθ, αν [6 ρστγδοίουβϑ ρῬγθοθάθῃοθ 
Οὔτμ6 ἀἰνίπο οδάογτ. Τΐβ ἱπιογρσγοίδιίοη, μον- 
δυϑύ, 8 δι γασΥ. Τὴ ἰοχὺ ΟΧΡΥΘΒΒ68 ΟὨΪΥ͂ (ἢ 6 
δάδα οὗ 1οἸ]ονὶ π, ΟΥ Ρυβίης αἴϊοῦ; γγχῊΘ 8γΓθ ῃοί 
)αϑιϊδεὰ ἴὰ ἐχομδηρίπρ (μἷ8 ἰάθα ἔογ δηοίδϑυ. 
( ΤΒο ὑδἰτὰ Ὑ6ΥΒΘ 18 τπαϑη  Ὰ6 50} ἴπ ἵανοῦ οἴ 
8.80]. ΠΟ ἰΐ ἰβΒ βαϊὰ (αἀπαν, 83. 286), “1 

δἠοωϊα Ὧδ 8ο, Ὀὰΐ ΠΟΥ 0 Ὀοοδῖηθ ΘηΓἰΓΟὶν οὐ οτ- 
νὶρο 18 ΒΟῪπ ἢ ὙΠ8481 ζ0] ον 8, γ͵1ὸ ΤΘΡΊΥ, ἰ0 ΒΔ 5 
πο Ὀοσοῖηθ Οἰποῦ νΐδα; Ὀαὺ οἢ (18 ροϊηΐ γγ79 888}} 
ΒΔΥ ἴΠ0Γ0 ὈΓΘΟΒΘΙ(ΪΥ. 

εν. 8. 1δ1Ι861]. .. σοῦθ ΡΟΣ ΒΘ.) --- 
Τμουχὰ ἴα τὰ νογὰ8 ΣΘΙΘΙΏ Θὲ Οὗ ἴμ66 ἰὶ ἰ5 
ἐπ ρὶ]οα ἐμαὶ τη6 Κἰπάπο88 απὰ ἸοΥο οὗἉὨ (||ὸ Θβρου- 
Βαὶβ ΔΤΘ ΠΟῪ ΟὨΪΥ δὴ Οὐ͵οοὶ οὗὨ ΓΘΙΠΘΙΌΤΆΠΟΟ, ἃ 
1οϑὺ 70Υ, γοὶ ἰδ ἰμἰγὰ σϑῦϑθ ἀθοϊατοϑ Βα ἃ 
Ῥοσταπποηὶ σοδιΐοη 48 (86 τοϑ}0 οὗ {παὺ ἰγδη- 
δϑπξ ὁ86, δὴ ἰπι}6}}0]6 ομδγδοῖου πδυΐης Ὀ66 ἱπι- 
Ῥτοϑϑοὰ προὰ [86 Ῥ6ΟΡ]6 ὈΥ͂ (ἰαὺ βοπηοί 'πι6 δοῦ- 
ποοϊΐου νι ὑποὶν Γογτὰ. Τὸν ἰΠ08 ὈδοδΔΠ6 ἃ 
ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ οὗ 76 ΒΟΥ δ, βαρασγαίθ ἔγοπι ὑ86 φγοΐα- 
ππε σμίσια Οὗ ἰ6 παϊΐοηβΒ. Τῶι {που ρὶι ἰ8 ἤαν- 
{τ χρυ βϑοα ὈΥ ἃ Ὀδϑα 1 ἱπιῖρο: [5γ46] 18 
τοϊαϊρά ἴοὸ ἢ.:6 ΘΟ 6η.1168 85 6 γα ἔγυ 18 βαποι δ οὰ 
πηΐο 186 Κοτὰ ἀχὸ ἰο {86 του]εἀ6 οὗὅὨ σοϊηηοῃ 
τὶ ἃ ἔγαϊ 8, ἀπ 88 ὑτοΐβηθ 1105 6 το ἕογ Ὀἱ ἀδπη ἴο 
οδι ἰδ ἔοόσμον (Εχοἀά. χχιὶὶ. 19; Νυπι. χν. 20, 54.; 
χΥΙ. 12; θουΐ. χχυΐϊ. 1; Θορ. [μον. χχὶϊ, 16-26), 
Β0 Μ51}} σαν 06 ἀροῖ ἔμο80 80 ἰουο ἰδ 6 βαστοὰ 
Ἀγϑι-γυϊ 8. πὶ {μ6 δο]ὰ οὗ δυϊηδηϊ γ. [π δοοονὰ 
τῖτἢ {π|5 ἰπιαχο τὸ χ. 20;. 7; Ρβ. χὶν. 4; Ἰχχίχ. 
Ἴ.--.ὔΑΨ]} στὸ ἅἄοσνουςσ, εἰς. Τιιθ ἰμδιγυ πῃ οη δ 
οὗ ἀϊϑοϊρι! πα που σμοβοη ὉΥ ἴπ6 [οτὰ Ηἰΐπι- 
δ], ὈὉῚ 16 ΠΙΔΏΠΟΡ ἴῃ ἩΒΙΟΒ ΠΟΥ Ἔχοσυίο {Ποἷν 
σοτηπιϊϑείοη, Ὀτίης σὰ} ἀροῦ {ἐπ οπΊβοῖνοθ δηά 
68}} ἴογ (16 θη ζθδηοοθ οὗ ΦοΠον δῇ, 88 8 Θβρϑοί δ! }ῦ 
βοὶ Τοσι πῃ ΓΤοίδγοποα ἰὸ ΒδΌγίοη. ΗδΌ. 1. 11; 
76. 1. 11; χυ. 29, 28; 1᾿. ὃ (Ν. Β.), 8, 11, 24. 
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ΒΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. ΑἸΙΒουκχῇ ἴῃ χχχὶ. 83 Φογο δ ΤΟ ρτοβθηίθ 
[86 σογϑηδηϊ τη8ὲ6 Μ 10} 15 τοὶ αὖ {πὸ οχ οὐ ὰ8 ὕΓοπὶ 
Εκγρὺ 88 ἰδ86 σόογθο Ὀδσδυδβο ὈτΟΚΘη ὈΥ͂ (ΠἸ6Πὶ, δπὰ 
{δι ἃ ΠΟΘ ΟἿΘ ἴῃ ἰδ0 ἔαίιγο, ἰο 6 Κορ ΓΙ 1} 
ΌὈΥ ἴδ6 ρϑορὶθ, ψουϊὰ Ὀ6 ορροβϑὰ ἴο ἱξ (θοτιρ. 
χχχὶϊ, 40; ]. ὃ ; 188. ᾿ν. 8), δηα αἰιπουρὶ πη Βοπι. 
χὶ. 28 (“88 ἱουμομίπς ἐμ6 οἰοοιου Ὀοϊογο ἔον 9 
ΔΙ ΒοΥΒ᾽ 88.κθ "᾽) (0 βιθδα αβίηθϑθ οὐ Οοὰ ἰδ 
Τουπαοά Θη ΤΟΥ οὐ ἴμ0 ῥγοιιΐβθ αἴνθη ὉΥ Ηΐπι 
δὶ φϑὴ [Π6 ψόοτί οὗὨ {1160 1 Π6ΓΒ ἴῃ Ηἰδ. δίχα, 1 
5 γοί ονἹάἀ θηΐ ἔγοια ΟΡ ραββηρο μι (18 Θπί ότι 
ἰηΐο οονθηϑδηί Γοϊδίϊοη ὈΥ̓ ἴ5Γ 86] δἱ {πὸ Εχοάυϑ 
ὍΔ8 ποῖ ψίϊβουὶ διχηϊἤσαμποθ. ΤΠουρΖὮ (Π6 δονθ- 
πϑη ἄοο8 ποί γτοϑὶ ροβιἱυἷγ πὰ ἴῃ ῥτὶηοὶρὶο 
οἢ (δὶ δοσορίδποο, γοὶ {Π|8 Ἰδαίου ΔΡΡΘΑΓΒ (ο 0 
189 πορδίϊνο οοπάϊίοη δίπὸ φα ποθ. πὰ ᾿ϑγδοὶ 
ἀοοϊἀ οἷν τοὐοοϊοα Μοβοβ, δὰ δὲν τοΐαϑοα (ὁ 
Τοϊϊοτν κἰμχ πο ἐ6  Ἰ ἀΘΓ 688, [ἢ 6 ῬτΟΠλ186 σίγθῃ 
ἴο 6.78 0}16τ8 νοῦ αν Ὀ66η π0}}18ςἀ. Βυΐ ἰζ 
γγ͵γὸὺ δῃουϊὰ δὲν πα ἴμ6 Ρ6Ο00]9 γγατὸ ΟὈΪϊ σοὰ ἴο 
Ὀοϊΐονο ἰῇ δηὰ ζοϊ ον Μίοβοβ, γὸ ββουϊὰ ἱἰη͵υγθ 
ἴ8 ἸαῪ οὗ ἰγοοάοιῃ, δῃὰ δῃάδηροῦ ὑπ ΙηΟΓΑΪ 
γαϊυθ οὗ δυϊδῃ ΡΘΥΒΟΏΔΙΪΥ 85 Μγ06]}} ἃ8 {86 ΝΊἸΟΥΥ͂ 
οὗ σοά. 

2. ΕΥΟΥΥ ἱπηρογίδηϊ ἰδίον 68] ΔΡΡΘΆΥδηδο Βα8Β 
ϊ8 Ῥαγδάϊβθ οὐ χοϊάθῃ αβρὸ. [ὑ 18 ἐμ8 ννῖι ἢ ἢὰ- 
ΤΩΛΏΪΟΥ ἴῃ ΖΟΠΘΓΑΙ, 11} ΙΒΓΔ6], νὰ (6 ΟὨτὶ8- 
ιἰἴδῃ Ομυτοῦ (Αοὶδ ἱϊ. 4]1---οἰν, 87), τ (9. Β6- 
ἰοτιηδίίοη, 80 480 ἩΐΓπ δίηρίθ ομγο 68. (6 α]. 
ἷν, 14), δὰ ψἱ{} ἱπαϊνίάυα}᾽} ΟἸγϑιδη9. Τ|}}8 
Ῥοτὶοά οὗ ὅτβί, πυριΐϊλϊ Ἰονο ἀοθβ ποὶ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 
δ. }}Ὺ σοριπυο Ἰοπρ, δοπρ. Βον. 1]. 4. 

8. Α8 ϑγδοὶ ἷἰβ οὐἱἱθοα ἰῃθ ἢγβι] ηρσ ΔΏΙΟηΣ 
(6 πδιΐοπβ, Βο ΟἸ τ ϑυϊ 8 δἃγο οδ]]Ἱϑὰ το ἢγβι- 
Ἰηρ8 οἵ Ηἰ5 ογοδίυτοβ, Ὀοίηρς τοροπογϑαίοα ὉΥ͂ 
(86 νογὰ οὗἩ ἰσυΐϊδ (9ππ108 ἱ. 18, οορ. Ἧτε- 
ΒΙΝΟῈΒ ἐπ ἰος., Ῥον. χὶν. δ), ἰῇ ποπὶ γϑι ἰπ δὲ 
Ἰ{6-ρυϊποῖρ]ο 18 δον Ἡ ΒΊΟΝ 18 [0 ΓΟΠΟΥ ΠΟΥ Θἢ 
δηὰ οατίῃ. (88. ἴχνυ. 17; ᾿Ἰχνὶ. 22; ον. χχὶ. 1; 
2 Ῥεῖ, ἐἰϊ. 13). Απᾷά β'ποθ ἰβτϑθὶ δβ (ῃ9 ἤγβι] τς 
οΥὮ ὑἰὴ6 πδίϊοηβ 18 681164. {6 ΒαποΙΌΔΓΣΥ οὗἩἨ αοἀ, 80 
Ομ τ βεῖδηβ ὈΥ νἱτίαθ οὗ ὑΠδὺ ρυὶποῖρ]ο, πρὶ δηϊοὰ 
ἴῃ (δῖ ὈΥ͂ νοτὰ πὰ βδογαιηθηί, οὗἩ ἴσιο, ἀἰνίηο, 
οἰθυ αὶ 116, ὙΠ ουΐ τοχαγὰ ἴο ὑπ αῖγ βιι δ] οοὐΐγθ 
οοηϑίϊ αἰ οἢ ἃΓὰ ἅγιοι, ἡγιασμένοι (1 Οοτ. ἱ. 2; Αοἱϑ 
Χχ, 82, εἰς.)}, 1:9 σοιητα πὶ οὗ ἐμ9 βαϊηί5, πῃ 
Δα Πο9 8 ἰο ἐδ λοηπιο σοπιπιμπῖϑ, ἴ. 6. παίυγαὶ, 
ΘΑ ΡΟΒΪΥ, ρτοίδπο πη Υ. Τυ8 85 186 ἄγϑι!Π τς 
Ι8τ8ὸ1] οδῆποι ὃο ἀογουγοὰ ὈΥ 18 Θπθιρΐθθ, 80 
1ἰκονὶδο νὰ (ὰ6 Οδμαγοῖ (σοι ἰ Υ οὗ (89 
ϑδη.8), Μαίί. χυὶ. 18; 1υκὸ χχὶ. 17; Μαῖίί. 
ΧΧΥΣΙΪ. 20: Ἐον. χἰὶϊ. δ. ες. 

4. ΖΙΝΖΕΝΡΘΟΒΕ : “ ϑεγοηιαἦ α Ῥγεασλεν 97) ἰσλί- 
ἐομϑη688,᾽" (8. 148), “«ΒΟΒ Ια {818 τι θη νη 18 
ἰογ9 ἀοβουϊ θα! 1 ϊἱβίθη ἰο ποὺ ἰολάθυβ, Νίοβϑβ 
δη4 Αὐαγοῦ! Οοπϑίἀον 6 σοὰβ τὶϊ υγϊο 586 
45 Ὀδ66ῃ Ὀθηΐδη δηὰ (μαὺ ὑπὈο] οὕ δηα αἀἰβοθοάϊ- 
ΘΏ66 Βυνορί Δ}} Ὀαὺ {0|ὸ ΔΔΥ ἱπ ὑπ6 ἀοβονὶ, δηάὰ 
ΘοΏΡαγο ὑπαὺ ἢ (ἢ6 ῬΟΓΡΑΒ, “1 ΤΟΙΔΘΙΩΟΡ 58.1]]} 
πὶ νὸῪὸ Ψ6Γ9 ἰοσοῖθμο  ἷῃ (06 τ !]Π Δ ΘΓΏ6ΒΒ,᾽ φυαδὶ γὸ 
δεπο σόδία; δηὰ πὶ (ῃ6 οἰπογβ ν ίο γὸ μοατὰ 
Ὀοίογο ἔγοτῃ Νοβοα: “ΗΔΡΡΥ ατὶ ἰδου, Ο βϑγϑοὶ: 
ὙὙΠ0 18 ἰκ6 ὑπίο ἴΠ66, Ὁ Ρ6Ο00]6 βανρὰ ὈΥ 2Ζ6}0- 
τη, (ει. χχχὶϊ. 29). Τ|16 οδιι89 18 ἰο ὈΘ 
[ουπά πῃ (ἢ ΐ5, “ΤΊιουῦ 701] ονγοά δὲ πι6.᾽ ᾽ἢ 

ὅ. ἴτὺ:ν (3. 150): “1π 186 δρρὶϊοδίϊοι ἰο {ἢ 
ῬΘορΙο ἰξ 8. 860} δῃα νη6}} ἰ0 ΒΒΟῪ μοι (μῶὶ 
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ἈΠΟῪ 4190 ΟΥΘ ΟἿ66 ἃ λάθῃ Ὑ8Π0 “ }ο]]ονγδά ̓  
ῬΑΥΟΥ ἱπ (89 Ὀορὶπηΐπρβ οὗὨ {6 αοδβροὶ (860 Αοἰδ 
ὧν. 4), ραν ἴῃ ἴδ 0 θορί πηΐϊηρ οὗὁὨ 6 Βεΐοσπιδ- 
(ἴοη. Τόσα 18 ἂὴ ἱπροτίδηϊ ἔσδοθ οὗ (8 ἴῃ 
ἐμ Ἰοὐίον οὗἩ Γαδ ον ἰο {ἰι6ὸ ΕἸσοίοΣ Φομαηπ Ετὶθα- 
σοῦ. 5500 ἰῦὺ (6 ϑρροᾶγοά, 1, 1Ἰεϑννῖβο ἰὴ (μ9 
οαγϊου ἀζο5 οὗ 116 Ομ οὶ, οὐ 80 ἰδ 88 1δϑί 
ΘΟΠΟΤΥ͂, βίησο ΟΘΥΙΔΙΏΪΥ ἴῃ {86 ΒΟΥΠΙΟῺΒ ΟὗὨ 8 
Αγηάι, ἃ Φοῖ. Θογμαγὰ, ἃ ϑοϊποοϊκον, ἃ Μαγίϊπ 
Ηδμρον, ἃ ϑοσγῖνου, ἃ ϑρϑῃοσ, 4 δοιιδάθ, ἐ8.6 ρϑορὶθ 
81}}} Ἰηδάθ αυἱΐθ δηοῖον ἥρυγο, διὰ δὰ ποὶ 
ΟὨΪΥ ΔΠΟΙΒΟΥ ὍΣΣ, Ὀὰϊ σΟΓΙΔΙΩΙΥ 8180 ἃ ἀἰ οσϑηὶ 
ἔοο]ὶπρ.᾽; 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΒΕΊ ΕΕΜΙΑΗ. 
π“ππΦῤΦῦρνῬῬ᾽ κ͵σρρτερρΦφΦΦ’προῖνσοὁοὁΨ«“«“ο“ΨἕρΨσοἔὁοΕέησπσἔο το τ“ τς0, Ρ  ρ-ΠΠττὉ-Ὸἷ-ἝἍἀσππσοππέοέοοοΨἕἔοέΨέσνιητπτοστρσττοῆ-“΄ τ. .---- τ οΠπ11.}Ὰῷ΄7οὋἫᾷὃὺὕτΣὔτ͵γεὔὕῦσπ1Ὰ}Ὰ!΄ᾳΌ7΄Ης ὍὲΔΧ0Ὲ0Χς.0.ὕ.ὃ.0ὃὕ0όθ0ὅὃ.ὕ0ὲ.0ὕ0.Ψ.ψὕ.ΨὍΧὉΧἋ0Φ.0.5ὕ0ὕ.0ὕὌᾧὦΖἦὮὃς ὕὃὕζὧἿὕσὕγζτιτῖσστ....... 

ἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1, ΤῊ ροσίοά οὐὨ βγβὶ Ἰουσθ (ἴῃ δ ερίὶ γί 8] 
Β0η86). (1) ἴῃ Θχροσίθηοθ δχίγεπιοὶῦ ργθοίουβ. 
(2) ἴπ ἀυταιϊοη τσο]αιλνοὶν γί οῦ, {15 εἴι]σοί 8, 
ΒΟουΤΟΘ οὗἁἨ θυθυϊαβιϊπρ Ὁ] βδίῃρ.---2, Τὴθ πυριῖὶαὶ 
βίδιο οὗ Ομγῖθι'β Ομυτοὶ ἰπ 16 βίαρεβ. (1) ΤῈ8 
ἢγβὶ βία ρμο, ἤγει ἰουθ, (2) ϑοοοῃὰ βίαμοϑ, δ᾽ ἰθπαί θη, 
(δ) ἰϊτὰ βίαροθ, σϑίιγῃ.---ϑ, ΤῊ σογϑπαπὶ οὗ 
δγῖϑὺ τὴ ἢ Η18 Οδυγοι, (1) 18 στουπά, οἸθοϊάοι, 
2) ἰ(8 σοπαϊ(ΐοπ, ἐδ! 1}, (8) 118 Ῥχοιιΐβο, ἐμ 
Βυχοῖ δὰ ἱηἀθδίχιοί Ὁ]0 βαποίμδεγ. 

2, Τλιε Πιβαοἰίίν 9 ΤΖεγαοῖ υἱειοεα πὶ ἰλό ἰἰσλὲ 9. λε ᾽ϊάεϊείψ ο7) Ψελουαλ απὰ οΓ {λὲ Ἡεαίλοι. 

ΤΠ. 4-18. 

4 Ἠρδγ γο [86 ποτὰ οὗ Ψοβονβῇ, Ο ουβο οὗ Φδοοῦ 
Απὰ 4]1] [80 ἔΆ111}168 οὗὨἨ [86 Βουδβθ οὗὨ [8γ86]] 

ὃ Τμὺυϑ βαῖ ἢ Φομονδα, Ὗ Βαῦ ᾿η) υϑὲϊοθ μανθ γοὺγ Δ ΒΘ ΓΒ Ἰουηά ἰῃ τηο, 
Τμαΐ {ΠΟΥ πτϑηῦ ΤᾺΓ ἔγοτα' Τη6, 
Αμά ]οποα γϑου τ δμὰ Ὀθοδπιθ γϑοῦουβ ἢ 

6 ΤΟΥ βαϊά ποῖ:  Βδσθ ἰβ δειονδὰ 
ὝΥ8ο ὑγουρδῦ ὺὑΒ ὕρ ἔγουα ἴΠ6 ἰδηά οὗ ἘφγΥρὶ, 
ὟΒο ἰρά υ8 ἱΒγουγσᾷ [80 ψ]] ΘΓΊΘΒ6, 
Α ᾿ἰδῃὰ οὗὨἨἉ ἀοβοσίβ δῃα ρ]1ΐ8, 
Α Ἰαπὰ οὗ ἀτουρμῦ δηᾷ [6 ΒΔ οι οὗὨ ἀϑδίῃ, 
Α ᾿απὰ ψῃ]οὴ ΠΟ τϑῃ ἰγανογβοά, 
Αμὰ ΜἘΘΙΘ "0 88} ἀπο} 

1 Απά 1 Ὀτγουρβὲ γουῦ ἱηΐο {Π6 γψαγάρθῃ-[ ἐεγαϊν, Οαττιοὶ-7 Ἰδπα 
ΑἸ Π688 ; 

ΤΑΥ͂ ἰδηα, 
Τὸ οδὺ 18 ἔγαϊ δῃὰ 1(8 
Βυϊΐ γο οϑῖη6 δηὰ ἀϑἑΗ͂] 
Απά τπδάθ πιΥ Βοείδ 

8 ΤΊ ῥγίοϑία βαϊὰ ποῦ, 
ΔῊ ΒὈΌΟΙΙ Δ .ΊΟΏ. 
Βογα ἰ8 Φϑβονδὴ 

Απὰ ἴμο86 ἰδδὺ 8η4]6 [86 Δ Ὁ} ΚΗΘῪ τὴ6 ποῖ; 
ΤῊΘ ΒΏΘΡΒΟΓΒ 4130 τ]ὰ 
Αμπά {Πα ΕΟΌΠΟΙΝ ῬΓΟΡ διὰ ΟΥ̓ Βδβδὶ, 
Απά ]]οπϑα (Ποβο (Πδὺ οδηποῖ ῥγσοῆϊ. 

ἰηδί Π1Θ, 

9 ὙΒοτγοΐοσο 1 ψ|}} γϑοίκου νι γου, ΒΑ: ἢ ΦοΒΟΥΔΈ, 
Απά νι ἢ γουγ Ομ] ἀγθηΒ ο]άγθῃ {011} 1 σϑοκοη. 

10 ΕῸΓ ρΡά889 ΟΥ̓Ὸσγ ἰο (ἰϊ0 15168 [ογ οοππιτῖο8] οὗ Οἱ πὶ, Δη 566, 
Απὰ 5οηὰ ἰο Κοάβϑυ, δα νὑ6}1 οοῃϑι θοῦ, 
Απά 866 ἴἢ [Πότ 88 Ὀθθὴ δηγίῃίηρ {κὸ {Πϊ8. 

11 Ἠδ9 ἃ ρϑορὶο ομβδηροά σοάϑ, ψΕΙοἢ γοῖ δΓΘ 0 ροαβ 
Βιυΐὺ ΠΥ ΡΘΟΡ]6 888 σῃδηροά 118 ΕἰΟΥΥ ἴον ὑὉμαῦ ψ μοι οδηποί ῥτοῦΐ. 

12 ΒΒ γ8 δβίοηϊβιιθα, Ὁ γο ΠΘΘυΘΏΒ δὺ [8 15, 
Βο γοὸ Βογγι θα, αὐ οΥΥ͂ διμαζοα [{., βυάδον δηὰ ὃ πὶ μογοὰ δναν], δαὶ ἢ Φοβονδῇ. 

18 ΕῸΓ ΠΑΥ͂ Ροορία δύο σοτατηϊ θα ὕνγο 6Υ01]8 : 
Με ΠΟΥ Βᾶγο γβα θη, [86 ἔοιπίδίη οὗὨ ᾿ἰνῖηρ ταΐοσβ, 
Το δον ουἱῦ ἴον ὑμϑιηβοῖνϑα οἰϑίθγῃβ, 
Βτοΐκοη οἰδύογηβ {μδὲ μο]4 πὸ ψδίοσ. 



ΟΠΑΡ. 11. 4-18. 8] 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΣΨαΣ. ὅδ.» [1}ποτὰ Ὁροῃ -οἴοῖι 661]. Οομαρ. θη. χχχὶϊ. 12; Ἐχυά. ΧχχγΥ. 22; 26ζ. ||. 18; Απι. {ἰ|.16. Τ|ιο Ποῦτον »"Ξ 
ἸΟΥ͂ΘΘ ἴο οοπδέοσ ἐμβαΐ δ οὐταιϊδιίοη, Ἡδὶο ἢ 6 Τοργοδοηΐ 86 δαδοοϊδίίοῃ. 

4 ον, 11.- -Ἴ ο ἔοστι ὙΠ δΘΟ01}8 ἴο γοᾳιέγο ἔπ6 τοοῖ 5, Ὑῖς} ὈΟΟΌΓΒ θοϑ 168 ΟὨΪ ἴῃ ΗΠ ρ66], 188. 1χ]. 6. Βίποθ [89 

ἴοττα Ὑ ὩΣ Γ0]]1οννο ἀϊγ  ΕῪ δἰλοσνγαγάβ, [86 ᾿γοϑϑῃὶ ἴοστα τΩΩΥ Βανθ οτγ κί μδιθὰ ἴῃ δ πϊοῦθ οὐογαί ὶ, 88 ΟἿ ΠΑ ΌΒΕΝ ΦΌΡΡΟΘΟΘ 

(ὁ 39 ἢ; 255 ὁ...) 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ οσοηάυοὶ οὗὨ 18Γ86] 18 οοηρατοὰ (α) τὶ [86 
οοπάμοι οὗ 6 Βόονδὰ ἰοιναγὰβ πἰπὶ (Υ6 ΓΒ. 4-9) (ὁ), 
τὶ 186 οσοηααοί οὗ (6 Βοδίμοα δι 0.8 οὐ ρα 8 
ἐμοῖς χοὰϑ {τες 10-18,) 

γεν. 4. θαι γϑ... ἢοῦδο οἵ ζδσδοϑὶ. ΑἹ- 
ἰβουρσα ἐμ 6 τοϊογιηδίϊοη οὐ Ψοβίδῃ οχιοπάθα ΟΥ̓ῸΣ 
86 τοδὶ οὔ 89 ἰεϊη χάομι οὗ 18γ85] (2 Κίηρϑ χχὶϊὶ. 
1δ-20: 2 ΟἜτοη. χχχὶν. 88), δηὰ δ᾽ που ΒΟ. 
ἔγοια (16 ὑσὶ 68 οὗ Ἰδγδοὶ Ὑ6γῸ Ῥγεδθηΐ δὐ αἰ νη θ 
δουνίοο ἴῃ Ψψογυβαϊοῃ (2 Οἤγοη. χχχυ. 18), {80 
ἘΧΡΓΟβϑίοη ὑδοὰ ΠΟΙΘ 18 ἰ00 ΘΟΙΩΡΥΘΕΘΏΒΙΥΘ ἴο 
ἀοϑὶχπδῖθ {π|680 ΟὨΪΥ ; ἰΐ ἱποϊαἀθ8 ἐπ τ ἢο]6 π6- 
ἰἴοη. Οομρ. 88. χὶτνὶ. 8; 26γ. χχχὶ, 1.-ἶοτγο- 
τηἰδ ἃ δάάγθθβοθ Ὠἰτη 86] 7 ποῖ ΟὨΪΥ ἰο ἰδ ο80 80 
ΔΙῸ ΔΟίΌΔΙΥ Ῥγοϑοηΐ, Ὀυΐ ἴο δῃ ἰά64] διαϊδθῃοο: 
ἰο πὸ σοῖο Ῥϑορὶο οὗ 8.89] οἵὗὨ 41] {ΐπιοβ δηὰ 
Ρίδοςβ, ἰο Δ]}1 (π080 ῬΐΟΒ9 σοϊμῖηοῃ ἔδίμογβ ᾿ιδὰ 
Ἱῃουγσοαὰ (ἢ σαι} ταργονοὰ ἰπ (86 ἐοἸἸονίης 
Υ̓ογΒ68, απ Ὀδαυοοίμοι 1 ἰο ποὶν ἀοθοθηἀδηίβ. 
Οοωρ. 86 δι άγοβδβ ἴο α βι}}} σγοαίοσ οἷγοὶθ οὗ 
ἰά68] ἤδδγοσϑ, θα, χχχὶϊ. 1; 188. ὶ. 2; Μίο. ἱ. 
2, νἱ. 1, 2. 

γεγ. ὃ. ΒΒ δβαῖῖδ... νδοιοῦδβ. Οὔδοσνυθ 
(μ0 στδάδίΐοη : γουτ ἔβίμοτβ, γοῦ (Υ6γ8. 7 δῃὰ 9), 
γοῦν οἰ] γ 8 οἰ] άτοη; δὴ ἰδίογί σαὶ ΒΌΓΥΘΥ 
ὙΠ ]ο ἢ ργοσθααδ ἔγοπι ἰμ6 σοημάποὶ οὗ [89 ζαὶ 6 Γ8 
ἴῃ 116 ρϑδὶ διηῃὰ ρῥγεδοηὶΐ, ἰο {8.6 ἤδίο οὐὗὁἨἨ 186 6}}}- 
ἄγϑῃ ἴπ τπ6 ἔείαγο. Τμ6 Ῥγορμοὶ ὈΥ Ὀορίπηΐπς 
ὙΠῸῃΠὴΠ “1η0 Δί 6 γ8,᾽ εἰ ον 8 ἰδ [8.86}᾽8 ἱπρτγαῖὶ- 
ἰπὰθ δπὰ ἀϊθοθοάΐοηοθ 85 οὗἩ δησοίοπὶ ἀαίο. 
Μογθονου, ἰδ 686 ζαι ΠΟΘ. γοτο ποῦ {8086 ΟΥ̓ ΔΏΥ 
ἀεδηϊίὁ Ροσὶοά, δπὰ ἐμοσοΐουθ οὶ 88 ΚΊΜΟΗΙ δ0}- 
ῬοΒ68, ἰΠο8 Ὑγ0 δανο Ἰἰτρὰ β'ποθ 9 θη Δ ΏσῸ 
ἰπίο ἐδ6 ὑτοιαΐβοὰ ἰαπά. Οουϊὰ {μοβο νγο δαὶ 
δοσοπιρδηϊοὰ (Π6 )ΟυΓΠΟΥ͂ ἑβτου σὰ ἐἰ6 ἀοβογὲ ἰπ- 
ἀοοὰ βροδὶς δι 1---Τ)Ὡ9 οχργοββίου " δΒδαιὶ ἰῃ- 
ἰφα!γ πᾶνθ γοὺγ ἤδίμογβ ἰουπὰ ἴῃ τη67᾽ 8 δ 
Ἔχ ἰ ιἰοπ ΟΥὗἩἍ τπ σοη ἀοϑοοηαϊηρς ἰοτο οὗ ἀοὐ, ψ το 
ΒρΡΟδΪΚΒ δὶ 85 ἰδουρῃ σο ψ γὸ ὑπάον Οὐ]  χαιίοη 
(0 ἰβγδοὶ, δὰ ὑπ 6 0 δὰ αὶ γἰχιὶ ἴο 68}1} Η τ ἰ0 86- 
οουηΐ. ΟὐτΡ. Μιὶο. νἱ. ὃ; Ιϑδὰ. γυν.8. ΤἨΞΟΡΟΒΕΤΊ: 
οὗ γὰρ ὡς κριτὴς κρίνει, ἀλλ᾽ ὡς ὑπεύϑυνος ἀπολογίαν 
προσφέρει, καὶ ἐλεγ χϑῆναι βούλεται εἶτι πράξαε δέον 
οὐκ ἔπραξε.---- Ἐ ΟἸ] ον θἃ ναοῦ δὴ ἃ Ὀθοδπιθ 
γδοιοῦδ. 21] δζὸ ἐμ ἰ40]8 (χ. 16; χίν. 22; 
θεαὶ. χχσχὶϊ. 21, εἰς.). Ηδ ψῆο ἀδγοῖοθβ δἰ πη86] 
ἴο τι ψὨΪΟΒ ἴβΒ ποίδίηρ, δῃηὰ υϑδη τ , ὈδΟΟΙΏΘ6Β 
δἰ π)6 60} ναΐὰ. ΧΧ. ἐματαιώϑησαν, οὗ ψ ἴοι ἔθ Γο 
ΒΟΟΠῚΒ ἰὼ 6 8 ΤΟΙ πἰΒΟΘΏ66 ἰῃ Βοπι. ἱ. 21. Τ}}9Ὸ 
πΟΤὰβ ΔΘ ἑουπὰ τοργοάυοοθά γογδιΐτ ἰῃ 2 Κίημβ 
ΧΥΪὶ. 16. 

γεν, 6. ον δβαϊᾶἃ ποῖ... 8ο σῦδ: ἅννοὶ]ϊ. 
--ΑΟἈὙὄὯΡ. γτοσ. 8. 70 δϑὶς ““;Ψψ Ώ6Γο 18 θῆναι 7 18 
ἰο δοκ αἴἴτον Η πὶ, ἰο βεοὶς Ηἴπ. ΤῸ δϑκκ αἴϊοσ ῃἶπι 
᾿ῶΡ᾽ 168 1μδὲ ἢ ἰκ ἕο χοίίθπ οσ ᾿ἰ ΒΟΥ θϑιθοτηθά. 
Α Ἰδηὰ οὗ ἄοαποτῖβ 73}, σομρ. 1. 12; 11, 48. 

Ἴηῦ, ςΟΙΏΡ. χυΐΐἱ. 20; Ῥτον. χχὶϊ. 16; χχὶϊὶ. 27. 
ΒΟΥ δέ Ρὶ18 οσ [0108 ἴῃ Μδὶο δὰ δηὰ Ὀθδδὲ 

δ' πὶ. Οομρ. ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ, αὐ ἰος.--- δ ἢ ἄν 
οὗ ἄθεϊμ. Ῥβ. χχὶϊὶ. 4; Ζ2οὉ 11]. δ; χχυὶ!. ὃ; 
188. ἰχ. 1; Ατὴ. ν. 8. [Εογ αὶ βίαν ἀοβογὶ ριΐοῃ 
οὔ ἰμὸ Ατδϑίδη ἀδβοσί, 800 ΒΟΒΙΝΒΟΝ, διδί, Κεἐ., 
1Π., δ02.---ἩΆ([:.. Ε. Α.] 

γον. 7. ΑΒ ϊ Ὁσουρδῖγοι... 8 δΌοιιξ- 
ὨΘΊΙΟΏ. ---ἰλ᾽ 3.) τόβυπιθ8 ἐμ} 6 δά γ688 οὔ ΨθΒΟΥδᾺ 
ἔγοιι στοῦ. δ. Οὐ (ἰι60 βυ᾽]εοί- Του ΘΟΠΙΡΘΥΘ 

Ῥουὶ. τἰϊ, 17 ῬΙΟῪΞ βίοοά μοσϑ ἰῃ ἃ τῃοσεὶῦ δρ- 
Ῥο]]αιΐνο δἰ ζὶ δοαϊΐοπ, (80 ανίϊο16 ττουϊὰ 9 οἰ 6 Ὁ 
δυρογθυουθ οὗ ἱπβυϑδὲ οί. ἯὯἦθ βιιου]ὰ ἀχρϑοί 

οἰἐ μον πιϑγοὶγ “792 (ογ ὕγαϊεα] Ἰαπά, ον ΤΠ 3 
(ἰὰ ἐλδὲν {γαϊἃ] 16) ἔοὸῚ Ῥαϊοβίϊπθ σδηποὶ ὉΘ 
σα] δὰ ἐλὲ ἔγυϊ] Ἰαπὰ κατ᾽ ἐξοχήν, Βί;σ6 {869 
ΤΟ ΙΩΔΩΥ͂ ΟἰΠΟΥΒ τότ ἔγυ  {]. Τὸ ββογὶδθ 8 
ἀοπιομπϑίγαι γὸ βἰ χηϊ δοαϊΐοι ἰο 186 ἀγίἷο01]6 18 ποὺ 
8.1 ὙΑ Ὁ]6, δίποϑ ᾿ὺ ἢ 88 (8 ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἰὈτΠι 88 1116 

Ὁ ἿἹ ὉΡ»57. 1 θοϊίογο, ἐμβοσζεΐοσο, μὲ ἐμ Ρσορβοὲ 
Βογο ἱπίοηἀοα Οδστηοὶ ΤῸ ἃ ῬΤΟΡΟΥ πδῖμο, τ ὶϊ ἃ 
Ηἰπῦ, Βονγουοσ, δὲ (6 δρρϑιἸδεῖνο τηοδπΐηρ. 850 
16 γυϊχαίο: ἐπ ἑεγγαπι Οαγπιεὶί. Οατταοὶ, ἰὼ (818 
γοΐογϑθησο, 8 σοπίγαϑίοἁ Ὑἱΐ ὑπὸ ἀοδβοσγί, 88 8 
τηοαπίαὶη ἩΪῤῚῚ ἰδ 9 νυ͵]ἱαΐῃ, 88 ἃ ζδυ 16 οὐ ἰναιοα 
Ἰαπὰ οὗ ἔοτοβίβ, υἱβουασάβ, σαγάθηϑ, πὰ δοϊάδ, 
αἱ ἐμ9 ἀοδοτί βδπά, 88 ἃ ρἶδορ οὗ βρσϊηρϑ ἰδὲ 
{86 Ἰαπὰ οὗ ἀγουκιὶ. ΟομΡ. ΦΈΒΟΜΕ οα ἷν. 26.--- 
Δηᾶϊἑϊτο κοοᾶ!ΐηθ85. Τοῖῖθ δα ἰμίοη 18 ποί ΒΡ Γ᾽- 
ἥἄυσουΒ. Τμο δι ἴθ Ὦ6γΟ {80 οἰϊιμδοίϊο απα ἐπ- 
αεεά, αθη. ἱν. 4.---Βπὶ γ8 οαῶθ. Αδοῦ (δαὶ 68 
Ὀθθη οπυμπιοταϊοα Ὑπϊοῖ ἴΠ6 Κοτὰ αἱὰ ἔογῦ (89 
Ῥοορὶθ,  δἃτθ (οἷά ψμδϑί {1}|0 ρ60}]6 ἀϊὰ ἀρδϊηδὲ 
{Ποῖν Ιοτὰ. Ηογοΐὶπ ἃ ΘΟ ΡΥ ΒΟΠ ἰβ ᾿ηδιϊυἱοὰ 
Ὀοίπτοοῃ (μ6 σοπάποί οὗ  οονδὰ δηὰ {86 οοπά οὺ 
οὔ (π6 ΡΘΟρΪδθ. 

γον. 8. πο ρυίϑεῖα βαίἃ δοξ... ταὶ οδτ- 
Ὡοῖ ὑσοῆῖς. Τμδὶ νῃΐσι ἰὰ νοῦ. ὁ 8 Ἰαϊὰ 88 8 
ΓΟΡΓΟΘΟΪ Ὁροη δ], ἰ8 ΠΟῪ ἀθοϊαγοὰ Βρθοί δ! }ν οἴ 
86 ῥτίθδίϑι [ὑ νγδβ {πον ϑβρθοΐδὶ ἀυσίν ἴο βϑοϑὶς 

δηὰ ἱπαυΐτο δἴϊοσ (86 ᾿ογὰ, οοπιρ. “ 77, 76γ. χ. 
21; Ρβ8. ἰχ. 11; χχχὶν. δ, " ΝΟ, δυάρεβ ἰ. 1; 
χχν] δ. ὃ, 1 ἤδη). χχὶϊ. 18; 208} ἰχ. 14.-.- 8 ο 
Βδιῃ ᾶ]θ 1:6 ἰδντ, ποῖ ἰοβα ψ|ὸ ἀδοϊάὰθ Ἰοζαὶ 
685085, ὃδυὶ ἰποβ6 ψῆο δαηάϊα {(Π6 Ὀοοῖ οὗ (9 
Ϊαν. ἦε 8660 {πὸ 16 ᾿απάϊΐης ἰδ ἰπιοηἀοα ἰη 
{(πΐ5 ὀχίϑυ δὶ 8686 ΓΓΟΙᾺ ἰἰπ 6 σοη ΓΑβὶ, θυ ΣῺΘ 
Ὡοῖ. ΟομΡ. χυὶϊὶ. 18; Εσεῖὶς. υἱὲ. 26; δῖ). 1). 7.-- 
Το διθριογὰβ οὐσῶν ἴο Κορ (6 δοοῖ νν6]} ἴο- 
βοῖβον δῃὰ Ἰοδὰ ἰἴ, δαῃὰ ΠΟΥ δδπ ΠΟΥ ἀο {818 
ΩΘῺ (ὈΘΥ ἄγ ὑδοτηιβοῖνοβ ἴῃ γΘΌΘΙ ο δζαϊηδὲ 
186 οδίοῦ βιιθριῃογα ἢ ΟοιρΡ. χ. 21; χὶϊ. 10: χχὶΐ, 
1:1. θ.---Ἴἰ.. Βα] (χχὶϊ!. 18) οὐ ἐλγομσὴὰ δαὶ, 
(δὶ ͵8, ἐΠτουρσὰ (89 πη διθποο δηὰ ἰηπρί γαιίοη οἴ 
ΒΔΑ]. [εἰ8 ορροβοὰ ἰο “ἴῃ {π8 πδτηθ οὗ 6 ΠΥ δ ἢ ̓ἢ 
χὶ. 21: χίν. 18: χχγυὶ. 90, 20ὅ. Βοιμασὶς (δ 6 δῃϊϊ- 
6815: ΤΟΥ πουἹὰ ὍΘ ῬτοΟρΡδμοῖβ, δῃαὰ γοὶ δύθ 
{86 οΥ̓ζ84}8 οὗ ζα]ϑοιοοά, (ΠΟῪ σου ὰ Ὀ6 ἸοΔά 68, 

γοὶ (Πποτηβοῖνοβ 50 Αδίγταυ. Τ18ὸ ἱτωροτίοοί ἢ νν 

δ υϑοά οὗ ἃ Ροσιηδηθαηΐ αυ8]1{γΥὕῴ. ΟΟΙΩΡ. ΝΑΒΟΕΙ ΒΒ, 



85 ΤῊΕ ῬΡΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΔΗ. 
τ»... 9 Θσῳὐσὐ σὐ΄΄π΄π΄πυσσπσπαα΄ πα σσασυνυσσσ““"π ππασπαασασασσ“ππππσππσσσσσαπουσσσσσασποπαπονο. ... 

Ον., 3 81] ἃ. ΤΏΟΥΘ ΒΡΡΘΔΓΒ, ΣΔΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, ἴῃ (818 

ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ, ἰ0 ὍὈῸ 8 δἰϊαβίοη ἰο ΡΞ (θοιΡ. 

ΘϑΡδοΐ δ} εν» ὯΔ 186. χ]ῖν. 9), ρθσδΡ8 8180 (0 

ὈΤῸΝ ΝΕ), σόα. δἷβο ἱ ὅδπι. χἰὶΐ. 21. 

γεν. 9. Ὑυβοσϑίοσθ'... 71} 1Ζ σϑοϊζοι.--- 
ΤῺ6 οοπῃιραγίβδου οὗ 1.γ86}᾽ 5 οοπάοῦ ἴῃ 86 ῬΡαϑί 
πὰ ρῥγϑβθηΐ, ἢ τδδὶ οὗὁἨ Φομοναμ, ΓΤ 80}18 80 
τηυσἣ ἰο (9 αἰϑαάνδηῖϊαχο οὗὁὨ (6 ἤοττθν, {πα [ἢ 
{16 Ταΐατο, σοηχοῖς 88 ν06}} 88 ρσοχίπηδίθ, ΟὨΪΥ 2 

ἐἰσα!ο ἰ8 ἰο ὍὈ6 οχροοίθἃ. ΦΖθιονϑ Μν}}}] ΠΟΥ 
Ῥτιοβθοιίθ Η18 οἷαί πι8. 188. 11. 18; ἱνὶϊ, 16; 60]]. 
Ῥ8. οἷϊὶ. 9. 

Ψεγ. 10. Εοσ ρβδβονοσ... δηυγιίηρ 111κ0 
«Βἷἰαβ. γεν. 9 αἰνίάἀθβ8 τ6 ἴνψὸ αἶνοβ οὗ (6 
βίσοριϑ, Ὀοϊοπαίης [0 Ὀοίδ, 859 [6 εἰδι πηοηΐ οὗὨ 
{π|6 σϑβαϊῖ, [1159 αἴ χοὰ ἰο (86 τοί Βα] ΌΥ πι68}8 

οὗ 135, δηὰ ργχοῆχοά ἴο (89 δεοοηὰ ὈΥ 33. ΟοιΡ. 

Ααι.ν. 1[0-13.---ὠΕΟἸἰτεῖαλ. Το ποτὰ Ὁ οσ Ὁ 3 

οςσιτϑ οἷαί {ἶπιο5 ἴῃ {π6 ΟἹά Τοϑίατηοπί: 66ῃ. Χ. 
4 (1 ΟἸιτοη. ἱ. 7), Ναπι. χχὶν. 24; 188. χχὶϊὶ. 1, 12; 
Φεν. ἰἰ. 10: Ε:ϑκ. χχνὶϊ. 6; θεαί. χὶ. 80. ΟοιΡ. 
1 Μαος. ἱ. 1; νἱϊ. δ. [6 18 δοκηον]εάκοα {μι ἰὺ 
ἀοποίε5 τ παδνν (δ 6 ἐμ Ὀϊ Δηΐ8 οὗ (9 16]. πὰ 5 
οὔτμο Εδϑδίοση Μοαϊουγαηθθδη  (ΚΝΟΒΕΙ, οὴ ὅρη. 
Χ. 4η.- ΤΊιΘ Ὠδηθ 5068 (0 ἤᾶΥθ Ὀδθη αἰύθη ὈΥ͂ 
ὙΨΟΥ͂ οὗἩ ρῥγοίθσθησθ ἴο ἴΠ|6 ἰϑίδπα οὗ Ογρτγιιβ, [Π68 
ἀποϊθηὶ οὐρία] οὗἨ τ οὶ νγ8 ΟἸτἴαπι, (Η ΕΚΖΟΟ, 
Μβεαὶ πε... 111. 5. 2160). 9. δᾶγνο, ἰμογοίογο. 
Γδηϑιαῖ οι ΝΝΝ 4.181 η 4 8᾽᾽ ἴῃ ΡΣΟίθγοοΘ ἴο “ΟΟΔΒί8.᾽" 

1 ἴἰ6 ουϊάθης ἐμὲ Ομ ἰἶπ, ἴῃ ἃ ττἱ ον 8θη80, ἀ6- 
Ὡοίϊοα ατοθοο, πη ονοὰ ἴ..6 Νονι}- νοβίθγ σοδβίϑ 
οὗ (6 ΔοαΥγϑῆθδῃ 1 βοΏθτΓαὶ, βίη 66 δοσοτάϊης 
ἴο Ῥδη. χὶ. 80, Αηιἰίοομιβ ΕΡΙ ρΡ Δ η68Β ν8ὲ8 βί- 
ἴλοκοὰ ὉΥ βῃΐρ8 ἔγοπι Οἱ ἴπ|, δοοοταΐϊηρ ἰο 1 
Μδοσ. ἰ. 1, ΑἸοχδῃηᾶὰον (86 ατοδὶ, δηὰ δοοοτάϊηρ 
ἰο Υἱϊ!. ὃ, Ῥογβοι8 σδῖιθ ἔσοιῃ ΟὨ᾿ἰ1πὶ [ρτγοπουπορὰ 
Κιθπ]. Το ΟΝ {98 }}8 ΔΥῸ 6 γ6 {π 6 ΓΟΡΓΘΒΘΗ- 
ἰαἰΐνου οὔ (6 ἤ εϑ8ι, Κοάδγ οὔθ Εδϑί. Εον Κο- 
ἄκτν, ασοοτάϊηρ ἴο ὅφῃ. χχνυ. 18, ἰ8 ἃ βοη οὔ 183}}- 
τοδοὶ: Ζογ. χὶῖχ. 28, Κούδν '8 γοοκοπθὰ "ἢ (89 
τὴ 68} οὗ {}ὸ Εδϑῖ, ΤΡ, ὯΞ. ΤΠΟΥ ἀγὸ 8 Ῥδϑίοσαὶ) 

Ῥοορὶθ ἱπδδθι ης ἴμ8 Αταδίδη ἀθϑβοτὶ (13α. χχὶ. 
18-17: χ, 11; Ιχ, 7; Εσοῖς. χχυὶ. 21]; Ῥ8. ὄχχ. 
δ; βϑυηᾳ οὗ 80]. ἱ. δ). Τμο Βαυθίηβ ἀοϑίρηδῖθ 

186 ΑτδΌΐαῃβ σΈΠΕΓΆΠΥ Ὁ Κεάαν, ὙἹΡ 5 Ϊθ 
ἦμ0 Αταῦὶο ἰδῆσυδχο. ΟοΡ. ΚΝΟΒΕΙ ου ὅδοῃ. 
χχυ. 18. ΒυΧτΟΆ ΣΡ, Ζέχ. Ταίΐπι. εἰ Καὸν. ». 1976. 
-ἰἼὶ 11 ἴθ (86 σοπαϊ ἰοη8] 8618 88 ἐΖ. σγ. Ἐχοά. 

ἷν. 1; τ!!! 22. 148. ᾿ἷν. 15; 26 γ. 111. 1, Ηδῶσο 
ἦϊ ΤὭΏΔΥ 4]5Ὸ ὉὈ6 υδοὰ 88 δὴ ἰῃίογγοζδιΐνο ραγίϊοἷο, 
1 κὸ Ὀὲ (Θοπιρ. δὲ ἰῃ ΕὙΘΠ68). [τ ΠΟΥ͂ΘΥ ΟΟΟΌΓΒ 

ἦη (818 βθῆδε, ἤούγουορ, θχοθρὶ ἴῃ ἰπΐ8 Ῥ4558.10. 
ΤῊ Ραββαζοα, Φοὺ χὶϊ. 14: χχιῖὶ. 8, νυν ἰοῦ ΕὝΕΕΒΤ 
δάάισοδ, ΠΩ ΔῪ 6 ΟἰΒοΥ 180 οχρίαἰποι. 

γεν. 11 Ἐῖΐδδβ ἃ ἤθορὶίϑθ... οδποοῖ ΡΧχοΟΗ͂ΙΪ.--- 
Βυῖ ΤΥ ὈΘΟΡΙΘ 8885 Ομ βηῃβϑΘᾶ, σοιρ. Ατη. υἱὶ 
7.--- ΝΜ Αἰο ἢ οαμηοῖ Ριοῆϊ. Ἵ1μο ἰάοὶβ 8.6 
ἸηοΔηΐ, σΟπιρ. ΓΘ. ΟἿ Υ̓ΘΥ. 8,-σπχΥυὶ. 19. ΗδΔΌ. 1. 
18.---Τ}}}5 18. (η6 Βοοοῃ ἃ δοιῃρα ϑοῃ ΔΎΟ ΌΪ6 
ἴο Ιβγποὶ ψΐϊοῖ 18 ἰηδιϊυἱοὰ ἴῃ [818 ΒΙΓΟΡὮΘ. 
Τα Βραῖμοη πδιϊοηβ Ὑπὸ παν χοοιὶὶ γϑᾶϑοπ ἰῸ 
σπληζο (παῖς σοι ἀο ποῖ, αὶ ἰϑγαθὶ, τ !096 ρτα- 
Θπιΐϊ θη 66 ΟΥ̓ΘΣ 81} οἶαῦ πα: οἢ8 68. ἰουπαραὰ ἰὴ 
ἐποῖν ροπϑδοβϑίοη οὗ ἐμο ἔσο ἀοἀ. ἀχοδη θα Ηΐτ 
ἴοΣ τδὶῃ 14.018. 

γον. 12. ΒΘ γὸ δαϊοηϊδβοᾶ.... βαϊτ 76- 
Βονδ8Β. Τῇ ριθδίηοδβ οὗ ἴθ οὔθ Ἵσδὰ ὃθ 
οβι ππϑιθὰ ὈΥ͂ ΠΟΏΘ 80 νγ76}} 88 ἐΠ6 ΟΥ̓ΣΓ-Δ ΓΟ ηζ 
ΒοδΥΎθΏ8, ἡ ἶσῖὶ σὴ ὈΟΒοϊ]ὰ δη ΘοτρδΓθ αἱ] (παὶ 
ἰδ ..εβ8 ρ]δοθ. Οοιιρ. θθαϊ. χχχὶϊ. 1; 188. 1. 2. 21Π| 

ἐο δὲ ἄνν, δ(ἐ, 18 Του πὰ Β6ΥΘ ΟὨΪῪ ἱπ (ἢ 5θῃδε οἵ 
(ο ὃς απιαζεά. ΤῸ ἱπιρογαίϊνο τῦῖϊ ἢ Ὁ, ΘΟΥΓΕ8- 
Ροπαὰβ ἰο ἴΠ 6 ἐπί γδηβὶ ἰἶνο δὶ αἰ βοδίζοη: ΓΘ ΏΒ 70 
2 Π, σεν. ]. 27. 

ον. 18. ΕἾΟΥ ΤΩ ῬΘΟΡρΙΘ... νγεῖϑθσ. Τὰθ 
ἔνο οὐ ἱἷθ ΓΘ ἃ Ὠοραῖΐνο ἀπὰ ἃ ρμοβί(ἷνθ. ΤῈ0 
Κοτὰ, 116 Τουπίαϊη οὗ ᾿ἰνίης γδίοσβ, τμο οἴἶοτγοά 
Ηἰταβο  Υ ἴο ἐμ θαι, ΠΟΥ͂ νῷ ζΟΥΒΔ θη, δπὰ ᾿οδΚΥ 
Οἰϑί ΘΒ ΠΟΥ πᾶν ἀυς, δοπιρ. χυὶϊ. 18. [πὰ (ἢ9 
ΡΥ 4] βοῦδ9 ἰδ6 ῬΏΣαΘο ἰβ8 υϑοὰ η΄ θη. χχτί. 
19; “Δ Ὧ,ὁὸ}} οὗ βρτγὶ πρίης ναῖον." -- ΕΠ οππἰδίη 
οὗ ᾿ἰνίῃρ τναῖοσ; Ῥβ. χχχνυὶ. 10: Ῥτγον. χ. 1}; 
χὶϊ!. 14; χυὶ. 22. Ὕδωρ ζῶν, Φοίι ἰν. 10; τἱϊ, 
87 8α4η.--Τ)ο τοροιοη οὗ ΓΊΝΚΞ, οἰδίσγηα, το- 
παΐϊηὰβ 8 οὗ αδη. χίν. 10. [ΤἰδαὶτΥ νγ6}}8. ΓΘ 
οἰβϑίθτηβ ἀὰς ἰα (9 στοιιηά, νι ΐοῖ, Βαυΐὶπο ογδ 9 
ἴῃ {6 πὶ Μ|}] οὶ τοϊδίη 11:60 σο]] οί οα Γαΐῃ-  δῖογ. 

ν7.2 ὁ) τϑπιϊὰβ ὰ8 ἴῃ βθηβοὸ διὰ βουμὰ οἵ [(ἢ 

ΝΡ, τὸς 8. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1, αοἀ᾽β Ἰονα ἰβ “" πηοοὶς δηὰ ἸΟῪ οὗὨἩ Βρατὶ," 
Μδιι. χὶ. 29, οοπιρ. 1 ον. χἰϊὶ. 4. Ι0 18 ποὶ 8 
Ιονο τ 6 ἢ) ἀ 69: Γ68 ΟἸΪΥ ἰο τοσοῖσο [{ π}}} ἰδ 6, 
Ὀὰὶ ΟὨΪΥ οὐ ἰδ ρτουῃάὰ οὗ ἰμαὶ Ἡ]ιϊοἢ 1ἰ [88 
εἰνθῃ. Βυὶί βῖηοθ ἴῃ μκἰνίης ἰ 88 ἄοπο [5 δαϊΐν, 
ἴῃ ἰακίης ἰύ ἀφ παὰβ ἰἰ8 στ ῖδ. [ὑ τυου]ὰ σρὰρ 
ΜΠ ΠΟΓΘ ἰΐ [88 βοινοά, ἀπὰ ποὶ οἱ (ἢ ἀ6 71} Γϑαρ 
να αοα Β88 Βοινοὰ, 188. χὶὶὶ. 8; χὶνὶ. 11. σοι. 
Μδιι. χχυ. 14-80. 

2. ΟὨΪγ [86 ἴσιο 18 (ἢ τοδὶ. ἘΔΙβοΒβοοὰ ἐβ το γὸ 
ΔΡΡΘΑΓΘΏΟΘ, δηὰ Δ]}] (δι 18 θαβαὰ οἱ ζδ]βο]ιοοὰ, 9 
ΟὨΪΥ͂ 8η Δρραγοηὶ ᾿ἰἴθ. [10 αἰβαρροδσθ ἰὴ (ἢ 6 το 
οὗ Ἰυάκχπιοηί, ΡΒ. ᾿χὶϊ. 1]; οχυ. 9; οχχχὶϊ. 18. 

8. μοι αοἂ 16]}]8 υ8, 1 ατὴ ἀοΐϊηρ (δ ΐ8 ἴοσ 1866, 
νγθδὶ γί ἰμοὺ ἀοἷ πῃ ἴῸΣ ᾿:9 ΜἯ6 σϑηηοί ΒΗΓ 
Ἠΐὰ ΟὯΘ [ὉΤ ἃ ἰδοιϑδηῃά. ΕΥΘΡῪ δὶ 15. αὖ (89 
Βδῖη26 ἰἰπ86 ἰπ6 Ὀαβοδὶ ἱησγαί δ ἰοτναγὰϑ [ἢ 9 
τοδίοϑι θοποίδοϊςον δηά (116 τηοϑὲ ἀἱβρταςοοίυϊ Γο- 
Ὀ6]]οη ἀραϊηβὺ {.)|60 ἰγαοϑί, τηοδ στδοίουϑ δηά 
ν ἰβοϑί 1 οτά. 

4, βίἰησθο Ῥσίθβίβϑ, ρΡϑβίουβ, δῃηὰ Ῥσγορῆθίϑ, πὸ 
ἤδύθ 60 ΣΟρΌΪΑΥΪΥ ἰπαποίοα ᾿ηίο οΠσα ΤΩΔΥ Ὀδ 
ἀφοοῖνοσθ, ἰὺ 19 ΠΟΟΘΒΒΔΤΥ ἰὸ ἰσὺ [06 Βρὶγ]18 δὸ- 
οογαϊηρ ἴο (89 οΥγἰἰογίοη κίνϑῃ ἰπ 1 Το η ἰν. 1 544. 

ὃ. Α8 ν͵ὸ τοδὰ δοτθ {παῖ {89 Ἰιδδί θ δά θσθ 
Ἰ0ΓῸ ζδιὨ Ὲ}}γ το {πον ἔλ]δοὸ σοάϑ (88 [βτϑοὶ 
ἰο 1860 σὰ αοὰ, 80 8 ᾿ξ ΖΘΏΘΡΔΙΪΥ δου γι οὰ ὈΥ͂ 
Θχρουίθηοο (μὲ πιῆ, 88 ἃ τιϊο, ρυγβιια 8 Ὀδὲ 
681ι1586 ν᾿ ἢ ΟΣ 268], ἀσνοίϊ ἢ απὰ νυ βίίοιῃ, ἰΒδη 
8 οοὰ οπθ. Οὐμρ. (80 6480 οὗ (6 ἀπτὶι! Θου8 
δίονσασὰ; [κα χυΐ. 1-8; 1 Κίηρχβ χυΐὶ!. 27, 28; 
Δ γ. ἱν. 22. 

6. “Ηἰἴ8 Ῥ6οΡ]6, (89 παίΐοπ οὐ τ ϊοῖ ΗΘ 885 
δοϑίονοά {πὸ ἴσα τοὶ κίοι, αν {6 Τουπίδϊίῃ, 
{Π6Υ σδὴ οὈίδίη νϑίοσ τὶ] οι ἀΠΒΠ ΟΟΪΥ, ἃ5 τ ἢ 
88 ΠΟΥ ψαπηΐ, Ὀυΐ {ΠΟΥ ΘὨΟΟΒΘ6 ἰὴ ῥτοίδγθῃοο, 
τη 6805 αἰ συ, πονν, ᾿Ἰμϑυβιοϊοηί, ἀδοοριῖνα, Γ6- 
ἡοοιθὰ ο (τὶα] δηιΐὶ ὀὐθῃ ἴῃ ἀδιγ οχροτγίθῃσα, 
ΤΆΪΒΟΓ (ΒΔ ὍΘ ΠΩΣ ἰο ἀο 88 {Π6Ὺ βδου]ά. 
ἤσμοθ οομῆθ ἴδ 6 ΟΣ 5 οὗἨ βιυρογογοβαιίοα, ἴδ 6 
ἸΏΔΏΥ ΟΘΓΘΙΔΟΏΣΘΒ, ΥΟὟΒ, ΘΟΟΙ 8 8801064] ΣΟΧΌΪΔ- 



ρνν, - τὰν -- αὐ 

ΟΗΑΡ. 1Ι|. 14-19. .88 

ἐἰοιβ, τυ ῖσο ἢ Πα ΘΒΕΣΟΏΔΌΪΥ 8.0 {160 885 ἀἰβῆουϊ! 
85 ἰὸ Το] Ιονν ἐπ ϑδνίουν, δὰ ἤδΥθ Ὧ0 Ρτουΐδ0 ἴῸΣ 
τα Ἰΐ οὐ ἴον ἴμὸ Ἰἰἴ0 (ο σοπιθ. . .. Τλθ βη ἰδ 
ἱποζοϊα : (1) με ἀο ποὺ ΟἿΘΥ͂ ἔδ6 Μοτά. (2) 
ΤΌΘΥ Μ1}1 ΙΔ ον ἰοοίὰ δηὰ πΔ}], ἱ ΟὨΪΥ ΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ 
ποῖ ΟὟΟΥ͂ Ηἰπὶ.᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΙΒΕΥ, μέ δυρ., 5. 162, 

ἩΟΜΙΓΚΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. 0α ἰϊ. 4 Βαᾳ. Ὅδο ἱηρτηι 40 οὗ πχδῃ ἰο- 
τγαρ9 αοἀ: (1) [10 18 ποῖ ἰο 06 Ἰκϊὰ ἴο (9 συ βθ 
οἵ Θοἂ (3). [τ οομιϑἰ8ὶ8 ἴὰ (μΐ8, (μαὶ πιθῃ (α) ἴογ- 
κει τπο ἀἰνίπο ὈΘΏ6Π15, (δ) ΓΠΟΥ͂ δά βοσθ ἴο 14.015 
(Ὀοιδ σοῦγβθ δηὰ γοβπϑὰ), (8). 1᾿ ἀο68 ποὺ γϑαιδῖῃ 
ππρυηϊβῃοὰ. 

Σ. Οπ τεσ. 12. ["Ἴ686 βιγοηκοβὺ ἐθυτηβ ἴῃ (88 
Ἰδηζιῖζο ΒΙΟΥ͂ ΠΟῪ ἰὨΙΘΏΒΟΙΥ διηλζοαὰ 4} (86 
ΒΟΙΥ ἴῃ ποδύθῃ 8Γ δὲ (89 ᾿ἸῃηοηβίΓου β [Ὸ]}Υ οὗἁ δυ- 
ταϑδὴ βἰῃηΐηα. Τμαὺ θη πιθὴ ταῖϊριῦ πατθ {ἢ 9 
ἱπδηῖϊιθ αοὰ ἴος ἱποὶν Εν, [ΠΥ οἷιοοθθ 0 
Βδνο Ηἰϊπι δ ῖγ ΘΠΘΠΥ; ἰδαὶ τμθη ΠΟΥ πιϊσλέ 
δᾶνο Ηϊπι ποτ ὀχ μδι811688 ρογίϊοιη οὗ αππιοαϑυτοὰ 
δηὰ οἰοτηλ)] χοοί, {107 Βρυγτῃ Ηἰπὶ ΔΎΘΔΥ δηα βοὶ 
1 Βοαιβοῖν 5 ἴο 186 ἔγι 1688 ἰδ 81. οὗἨ χιδ κί Βοηθ 
Συαϊηοῦβ δβυθϑιϊαι6: (μἷϊ8 18 Ὀογοηαὰ ταθΆΒ0}Γ0 
διηδσίη! ΥὙΟΥΙΥ, δἷη 15. 8 ΣΠΟΟΪΚΘΥΥ͂ οὗ Βυπιδὴ 
Τοάβοι! [ἰ ἀ68Ά88 8]} (Π9 ΘΟ} 56]8 οὗ ρει θη66 δηὰ 
Πορὰ 86η86, δΔηα ρμἰοτΐοθ ΟὨΪΥ ἴῃ 18 ΟὟ Βμδτηθ 
8ηα τη π6588:᾽ ΟΟὟΠ],ΕΒ.---Αῖ. ΒΗ. ΑἹ. 

8. Οαυ γοσ. 18. ΑἸ! υθπμον δηὰ ἰπἰσαὶ 18 ἃ ἀθ- 
δὶγο [0Υἡ πουγβατηθηΐ ὈΥ 1086 οἰθημθηΐθ ὙΔΙΟῺ 
ΔΙΘ ΠΟΟΘΘΒΑΣΥ ἰο ᾿1[06. Τὶβ Ὀγΐησ8 08 (0 [89 
ᾳυοδίΐοι : 

Πα οδὴ αὐθησἢ ἰδο (δ γδί οὗ (δ δβοι}}ῦ. 
1, [0 οδμποίὶ Ὀ6 αὐυοπομοά ὈΥ ἀτανίης ἴσου [ἢ9 

Ὀγοΐκθη οἰϑίθ 8 οὗ δύ} χοοά. 
2. [0 σδῃ 9 αυοῃομ θα ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ἀγα νη ἴσομι 

ἴδ0 ἐουμπίδίη οὗὨ Ἰἰῖο, ἔσοτι τῇ ἰσι (80 βου] οτγὶφὶ- 
ἨΔ}}Υ ΒΡΥΔΏΚ, οΥθὴ ἴγοιη αοά. 

4, Οπ ἰϊ. 18. “Ουν ἀουῦ]ο βίῃ. 10 δοῃβὶβίβ ἴῃ 
{μῖ8, 188 νγθ ᾳ) ἢδΥθ ἔοσϑακϑη [89 οτά, με ᾿ἰνίης 
Τουπίαἰ, μὰ (2) δῪθ ἀυξ ἴοσ ουγβϑῖνθδ οἰβί ογ 
ν ἰοῖ ΒΟ] ὰ Ὧ0 ψγδίθῦ. ΟΕΝΖΚΕΝ, ΑΕ ριϑεἰρτεαϊΐσ- 
ἐεπ, 1808.---- Ηονν 18 0 {πὶ {86 ογὰ 85 ἴἰ0 88 Υ, 
ἸΠΟΥ͂ αν ἤογβαϊκθη π|0, (6 ᾿ἰνίηρ δρτίηα ῖ [ἐ 
ΔΥΪ86Β ἴοι ἰδ ῖ8, (μδὶ (Π 9 θύῃ οἰδί ΓΒ Ὀ]6880 8 
δοῖεν. 786 ογθαίαγο δἰίγδοίβ ἃ8 80 ρονυ αι ἶγ, 
81} ὑπδὶ 8 ὈΘΙΟῪ ἢδ8 βυοῦ δὴ ἱηδυθηοθ οα (ἢ 9 
ΑΥΘΡί κα ποδγί, μαι ἰἰ 18 ΓΑ ΔΎΥΑΥ ἔγοι (10 
᾿ἰνίης βρσίηρ, δηὰ πὰ {π9 οἰδίθγῃ- ναῖον οὗ (ἢ19 
ὙΟΥΪὰ τπογθ ἰ0 1.8 ἰΔ819 ὑμδπ (6 ᾿ἰνὶης ψδίοσ, 
{μ6 ᾿ἱνίηρς αοα δηὰ Ηἷ8 νογὰ." ΗΟΟΘΗΒΤΕΤΤΕΒ. 
“Τιρείυε αγαῤίεα ἤγογι ἰλ6 ρῥγορλεί υν.,,"" 1806, 
3. 6, 8ᾳᾳ. [“ ΤΙ 8 ΠΙΔΥ ὈΘ ΔΡΡΙΪΘὰ (0 ΘΥΘΣΥ͂ ΒΙΏΏΘΓ: 
φμὶ τεἰϊείο οπίε 70αϊ δἰδὲ οἰδίεγπας τίπιοδαδ; δὰ ἴο 
Πογοίΐο8.: σμὶ ρώγμηι ἀοοίτίδ ἤοπίεπι πὶ δοτίρίωτὶα 
εἰ Ἐεοίεεῖια ἢ εὶ ἀεδετωπί εἰ 7οαϊμπί φἰδὶ οἰδίετηας 
εαηοβας Χαίδοτωπι ἀοσπιαίωηι (8. ΜῈΝ υϑ, 11Π1.40:; 
8. ΟΥΡΒΙΑΝ, ΕΡ. 40; Α. ᾿ΑΡ1ΡΕ). Οοπιρ. ΕσοοΪυ8. 
χχὶ. 18,14, δὰ ΒΡ. ΒΑΝΡΚΒΒΟΝ, Ϊ. 86].᾽ ΟΕΡ5- 
ΜΟΒΤΗ. Οὐμρ. ΤΉΟΜΒΟΝ, 7Ζλὲ Ζαμπα απά ἰλε 
Βοοκ, 1. 448.--- 5. Β. Α.] 

δ. ΤοΒθ ψῖᾶο ΠΑΥ͂Θ ΤΌΣ Κα ἐδ ἐσιιο αοά, (86 
Ογϑδίῖοσ οἵ 4]}, δῃιὰ βοῦυθ [8]80 σοὰβ, δῖθ τ ΟΥΕΥ͂ 
{μαὶ 8}} ογοδίισοδ βῃουϊ ἃ σοίμβθ ἰπθαι Βοσυΐοθ. 
θα. χχυϊ. 28. Κ'ΤΑΒΚΑ. 

8. γαεῖ ε Ῥωπίληιεπί απα (6 Οαμ86. 

11. 14-19. 

11 γαϑ [5786] ἃ 8β]ασοῖ Ὧ7ἴαδϑ μθ ἃ Βοῦβθ- θοτῃ (8δγθ) ἢ 
ΝΥ ἰμθῃ ͵8 μ6 ὈΘΟΟΠῚΘ 8 8Ρ0]] ἵ 

15 Τὴο γουῃρ 108 ΤΟΔῚ ΟΥ̓́ΘΣ Ὠΐπι, 
ὙΠΟΥ ταϑῖβα {Ποῖγ γοΐςο, 
ἀπά ΠΟΥ͂ Τ566 ἷβ Ἰαηα ἀοεθοϊδίθ : 
ΗΐΪδ οἰτῖοβ 6 γ6 δυγηθα πρὶ πὶ πουῦ 8η ΠΑ θΙ δῆ. 

16 Ενϑῃ [86 οὨΣ] άγϑη οὗ ΝΟΡᾺ δηὰ ΤΑΙ ρϑημοβ᾽ 
ἯΙ] ἀοραδίατο [Π6 οΌ ἢ οὗἉἨ [ΠΥ Ποδά. 

17 Ἀϊὰ ποῦ (ΒΥ ἔοτβα κίηρ᾽ οὗἨἩἁ Φθβονδῆ, [μὰ γ αοά, ρτοοῦζο (866 (16, 
Αἱ 186 {{π|ὸ π θη ἢ6 Μὰ8 ᾿ϑδαϊηρ' ὑμθοῦ ἰπ {Π6 ψγ ἴ 

18 Απᾶ ποῦ ψδδὺ μδϑὺ ἔμοι ἰο ἀοὅ ἴῃ (89 τὰ ἰο Εγρί, 
ἱ Το ἄγη ἰῃ6 τγαίοσ οὐ 1ῃ6 ΒΙδοῖκ σῖνοῦ 167 

Ἀμπὰ νδδΐ μιαδὲ ἐμοῦ ἰο ἀο ἰπ 106 ὙΔΥ ἴἰο Αϑβδογτῖβ, 
Τὸ ἀτίηκ [86 νδΐοσ οὗ ΤΗῈ τίγοῦ [ΕΠρΡΉ τβίϑϑ 

19 ΤὨΐμΘ οὐτῃ ὙΠΟ ΚΘ 688 88}8}}] οογγϑοὶ [ἢ 66, 
Απα {Πΐη6 δΡΟΒίΆ8168 8}8]] ἡμέ 866, 

8067 ΠΟῪ 6ΥἹ]] δηα Ὀἰζίοσ ἱΐ ἴβ, Τμδῦ ἴΒοὺ πιαγοϑὺ ΚΠΗΟΥ͂ 80 
ΤΒδΐ μου Παδὶ ΌΣΒΑ Κοη θοβονδὰ ἰῃγ αοά, 
Απὰά ἐμαι5 ἐμ δ οὐ τηοϑ 15 ποῖ ἱπ (ἢθ6, 
Βαϊ (6 Ιοχγὰ Φομονδὴ οὗ Ηοβία. 
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ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕῚ “ΨΕΒΕΜΙΑῊΗ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ,. 

1 ΨΥ, 1δ.-.-Τ ὁ Κοτσὶ ΠΧ) ἰδ ΔῺ ὈΠΗΘΟΘΘΘΔΓΥ Θοττϑοίίου ὉΥ πο Μίαδογοϊθδ, ὙΠὸὺ ΒΘΓΘ δ ἰὴ χχίί. 6, τοχαγάθὰ ἐδο Ὀ] ὮΓΔΙ 86 

ὨΦΟΘΘΒΑΣΥ ὙΠ 15}. Βαὶ ἴδο δἰηκαϊατ παν ὃὉθ τϑοὰ, ἰῃ δοοογάδῃσθ τ [μ6 σαρας  γ οἵ 6 34 Ῥοτ. ἔξει. δίης., ἔο ἰὩτοῖτο 

δι ἰ.68] ὕΙαγαὶ. ΝΔΕΟΕΙδΝ., Ογ. ἢ 105, 4, 6. Ἐπλι», ὃ 317,4. ὙΒοῖδογ ΠΥ) ἐδ ἀογί τοὰ ἴσοστα Δ. (οοαιΡ. ΕΑ, ἢ 140, α. 

4 
ἘσυκΕδΊ, 5. Υ. ΓΥ) ΓΥ" ὦ Κι παϊδ (ΟἸΒΉΛΔΟΒΕΝ τορᾶγὰδ ἐΐ δὲ δ ἀογίυδειννο ἔγοι α τοοῖ 12, ζελνὸ. ἃ. Ἡεῦν. ϑρν., δ. 691), οὐ ΤΣ 

- Ἔ᾿’ 
τ 

ἔο ἀεείγον (ἰν. 7; ἰχ. 11; 48. χχχυὶϊ!. 26; 2 Κίημδ χίχ. 25) ἰδ αηἀοοίαοά, 

4. Ψογ. 16.--2.0)" ΠΝ Ϊ2 ἰ86 οὶ ἰο Ὁ0 ἴδίξοη 85 οϑπι86] συ ἰ008] ὦ αισαν ζγονι τοΐλοωΐ. Οοπιρ. ἰν. 1; ἰχ. 9, 10, 11. 

ΤΏΘΤΟ ΔΙῸ Εν ἀεακείγω: «σἰἐξλομέ πο ἱπλαδιίαηί. ἢ 1563, 2. 
ὃ Υος. 16.--Τὴο τοαάίης ὈΣΘΠΙΝ ἴοτ ΘΟΕ ΩΣ 761. χη, 1, 8, 9; χἰέν. 1; χὶνὶ. 14, ὈΓΏΒΠΙ; Ἑξοκ. χχχ. 18 

ΌΠ 25Π}) ἐσ ΡΓΟΌΘΟΌΪΥ πο ΤΌΟΓΟ ἴπδῃ δὴ δηςοίθηϊ ςἸοσίοδὶ οστοσ. 

οσ. 11.--8 Τηδηῖνο, ἰη δοοογάδηοο τε εἶ ἐἴ8 αϑίγαςὶ κἰχη δολίου, ἰ6 γοραγάθα 88 ἰδση ηἶηο, δη ἃ ἐπογοίογο ἣδδ8ε ἔπ ὑχϑάϊ- 

οδῖο ἴῃ ἴ8ο ἴδ. (σοα. 1 Βατα. χυἑὶ. 23) δου ἔ9 β8χθ γϑϑδοὴ ἰξ ἔγϑα ΘΟ Ώ ΕΥ̓ ἀϑϑιπλοδ ἃ ἴθπι. ἰογιαἰ παι ίου, 6ς. τ. 72, δε, 
τὰ τι" 

εἰς. Οομρ. ΝΆΣΟΕΙΖΒ. ΘΟ». ᾧ 22, (ηπι. 3. 

δον. 11.-2 Ὁ 3, τὸ ββου]ὰ Ὄσρϑοὶ 12) Ὑ77. Ἐδὸ γασε οἱ] ἰδ υδοὰ ἰὼ ἃ βϑδοσιθυμδὲ ὩΠΌΦΌΔΙ ΟΔΏΏΟΣ, 86 600» 

εγείμτι ὕγὸ αδεϊγαοσίο. ᾿ 
Φ ΤΟΣ, 18.-.-- 9 οοησί᾽ ΓΟ ΟΣ 8 ηοὲ (6 ΒΩΙΏ6 842 ἰῃ 11:6 ΤΟΣΙΩΏΪΔ 70) ν] 2. ἴον ἘΝ ῖ 5 ΤΏΘΘΣΒ: δὲ πανο 1 δηὰ (Ὠος [ἢ 

Υ 

ΠΟ. Π ΤῊΣ σοὨδίτυοιοι ἤθτο, τὶ μουὶ (δ Δα, ΘΧΡΓΟΙΒῸΒ ΟἿΪΥ ἩΔΎ (0 ἄἀο Ἡἰτ, παυΐϊης τοΐθσθηοο ἴο. Οὐτρ. Ῥδ. ]. 
16; Ηοϑ. χίν. 9 

ΤΟΥ. 19.-ὐἘΠ[}οΠδ »}0ΎΤ, Το ᾿πίοη 6 σοϑοα  θηοοΕ ἈΓῸ Γοργοϑθοῖθα 85 8 σοι. Οοπιρ. 8. Ἴχχυ . δ; ὅφη. Σχ. 7; 
χί!. 2; Βαΐὰ 1.9; πάν, ἐ 847, α. ΝΑσοκιϑΒ. Οἵ. ὃ 90, 2. 

8 Ψψογ. 19 -χὺκ ΠἼΠ9 "εἶ 8 ἴο Ὀ0 τοχαγ ρα 88 οὔ οοποορἕου, δηὰ 86 ἐμ δι υ]οςῖ, οο-οτἀϊπδὶο τ τ Ἴ31» [ο ἴδο 

Ῥγοάϊοδῖο 2) 5»). Οσπιρ. ν. 7; Ἷδ8. χ. 1δ: χχχί. 8. ΤΌΪα Ῥαβδα Ὁ ΤΩΟΣΘΟΥ͂ΟΣ δα (μο σροοίδ ἐγ, ἰμαξ Ὀοείάθα ἐμὸ πορατίου, 

ἴδιο ῥσϑροδ είς στ 100 κυ ΠΠἜχ 4150 ροσίδ δ ἴο [δ οΥέ σομοορίοι. 

ϑΨοΣ. 10 - ΠἼΠ8 ταὶσῆξ 6 ἴδίκϑη ἰῃ δὴ ΟὈ]ΘΟΕΙ͂ΤΟ 0.186 116 ὈΞΩΝΌ, 66ῃ. ἰχ. 2 (οοταρ. ΝΆΞαΚΙ 58. ΟὟ. καὶ 64, 4)ωκέξηον 

φιεί. ὃς που ἐμθ Πανθ ἴο Ὀ6 ἰακϑῃ 88 ἃ ἰοσεἰδοὰ ᾿ 86 ἰὲ ἸῺ ἴδοξ οὐσατα, ἐξ. 27.) δἴτοσς τασὺσ 11 ὯΡ (Εχοὰ. χχυ. 16) 

Ὁ) (1μα. χίτ. 10) ΓΙ 22) ΑἹ βαπι. ἢ. 27). Βα {δ δαῖτα τον αἷϑὸ Ὁ τοξαγάδὰ δα 186 ξϑηϊεἴτο οἵ σαθηοοῖ -- ἐεγτον, φωην 
ὡυ τοῖο. Του ἴδὸ δούδιταοϊίδα Οὐ] Ὅ6 ΘΙ ΓΟΙΥ |Κὸ ἐἰδαὶ ἰὼ Φ“οῦ χχχὶ. 23, ὃς ἼΠ5 δοὰ ὃς Μοῦ] ὃο τοίου ἴῃ ἰ( 

ῬΓΌΡΟΙ Β0Ώ80: ΠΥ ΤΌΑΓ ΘὨΟΥΒ ποῖ ἰηἴο ἴ8Ὡ06. ΤΏΘ ἰΔΡΪΟΣ ΥἹΘῊ δοϑίμὰθ ἴ0 176 ἐπ: ΤΏΟΓΟ σογτοοῖ, ὈΘΟΘΏΔΟ ἰπ Τπὶ8 1Πη6 Ῥσχεροαϊ ἰοῦ 
ΣΘΟΘΙΥΟΒ [18 {11} οἰχοΐβοδηοθ. 

ἘΧΈΟΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ἴῃ ἃ Ὧονν γἱοίυγο (ἢ 9 Ῥσγορδοὶ 8668 [85:86] ἴῃ (ἢθ 
ἥοστα οὗἉ 8]6 υ68, ΟΥ̓́] Θαἰσοαίθὰ δηὰ ἀτγαρροα ΔΥΓΔΥ 
ΌΥ δπϑηΐθθ, {8 6}ν Ἰαπὰ ἀεοβοϊδί θὰ, ἐπ οὶν οἱ(168 ἀ6- 
βίσογοα, Ηδ δ8κ8 {89 αὐυρβίίοη : ἩΥ ἰ8 ἐμὶδ 
Τ|1.0 ΒΏΒΥΟΥ ἰ8: Τ 8 18 (Π6 ΘΟΏΒΘΟαΌΘΏΟΘ οὗ ἰμοὶν 
γουοὶὶ ἔγοπι Φϑμουδ, δηὰ ἐμοῖσ ἀθυοίίοη ἰο ἐμ οὶν 
14οἷ8. 

γον. 14. ῦἷῪαβ [δτὰ9] ἃ αἷανθ 7... Ὀθοοζλθ 
ἃ δρο}}]} Ὑ,ιοὸ 15 89 ἰηϊογτοχζαίου ἢ οὐ, {19 
ῬοΟρΙο, 116 Ῥτορ οί, ΟΥ̓ δοῖηθ οἷον ἢ Νοὶ (6 
ῬΘοΟρΡΐὶθΘ; ἴον (μἷ8 οΘομα ἰο οὗὨ πιΐβουυ 18 8.}}} ζὰ- 
ἴυτο, Ῥογοοι να ΟΠ]Υ͂ ΡΥΓΟΡΒ ΘΙ ΔΙΥ, ἐμ ΟΓΘΙΌΓΟ 5811}]} 
δ θη ἔγοπι (1:6 ρββορὶθ. [0 του]ὰ ἰμθη 4180 γοδὰ 
ὙῈΝ νν. αοὐ αἶβο ἰ8β βοΐ {6 αὐοβίϊομον, ἴον 

Ηδ ἴι ἴθ γμο 18 Αϑκοα, δηὰ ὙΠΟ ΔΏΒΥΟΘΓΙΒ, (ΥΟΓΒ. 
11, 18). Α υὑμϊνὰ ρούβοῦ δὲ ἃ ἀἰβίδῃοθ οαπποί Ὀθ 
(Π0 ἱπιοστοζαίοτ, βίποο {86 δι δ ]θοὶ οὗἩὨ ἱπαυΐγγ 
Ὀοΐης 5.1} ἑαῖατο 8 οὶ πον ὈΥ̓͂ ἷΠ. ΤῈ6 
Ῥτορ θὲ οΠἿΥ οἂη Ὀ6 (6 αἰιοϑίϊοποσ, Ηδ Ῥοτ- 
δαῖνο8 Ῥγορ οἰ 104}}} [09 ἕαΐατο σα] ποι 8 Θοπαϊ- 
ιἴοη οὗὨ 118 ῬΡοορῖίο, δηὰ ἴδ ἱπιρίοτοβ ἔσοπὶ ἀοὰ 8 
αἰ βοϊ οϑὰγο δοποουηΐῃρ ἰ(.--Αψ58 ἴο 86 προτὶ οὗἉ (ἢ 9 
αἰιοϑίΐοπ, ἐϊ οαηποὶ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ὉΘ Τοχαγάοα 88 σὸ- 
υϊγίηρ δὴ ΔΙ γλυἶγ9 ΒΏΒΤΟΥ, 88 ΗΙΤΖΙΟ βὺυΡ- 
Ῥοβ68, δχρ] δἰ ηἷηρς ἴΠ 6 πιοδαΐϊῃς: “ἴον 8 ποί [8- 
Σ86] (10 βοῦτϑδῃὶ οἵ αοὰ οὐ δορὰ οὗ 86 ᾿οιι80 

Ἑον, 1. Ἧ᾽ο τυϑὶ. 6 η σοδὰ ΝΠ; 2. Ὗο τυβὶ 

ἴμοπ αν ΤΠ 3, οΥ ἼΣ»); 8, ΠῚ ὙὉ 

ὭΘτΟΥ βίσηἶῆοβ ἢ 6 βο οὔ [ἢ 6 Ἀοπ86, δι ΔΙ ΒΥ 5 
18 Βουδθ- ὈΟΤΏ δίδυθ ἰῃ ΟρΡροβί(ΐὁἢ ἴὸ ΟὯΘ ΥὙῆο ἴδ 

Ῥουχῆϊ. ἄὅδη. χὶν. 14: χυὶϊΐἹ. 12, 18, 28, 27: 
1,ον. χχὶΐ. 11.-- -Τὴὴο αιιδϑιλοι ταιϑὺ [6 ὍΘ ΟὯΘ 
τοαυϊτίπα 8 ΠΟ Δ ΟΥΘ ΔΏΒΥΘΥ; [5ΓΔ6] 18 ποὶ δ ῬὰΓ- 
Ομ 8864 βἷανο Ὀὰχϊ 0ὁη9 ὈΟΤΏ ἷἰπ ̓ δο δοῦβθ. Βυΐ δον 
6 οουϊὰ πο ὃθ Ἰοἵ Ἰἰἶκο 8 το τα ἐμίηρ [ῸΣ ἃ 8ροὶ] 
ἴο {89 ΘῃθπιΥ ἵ Ηον ἴλτ {μ18 88 ἰδίζθῃ Ρ]δσθ ἴδ 
Βθονγῃ πῃ (6 ΓΟ] ΟΠ ρ Υ6 ΓΕΘ. 

γον. 1ὅ. 9 γουπρ Ἰίομα τοᾶσ.... τἱῈῈ- 
οὔῦϊ δὴ ἱπβερίϊδηῖ. Τ|νβ '8 [180 σοῃάϊϊοη οἴ 
ἴϑσδοὶ νιΐϊοῦ (06 Ῥτορδοὶ β668 Μἱ{| Ῥσορδοῖϊο 
Εἴδηοθ, δηὰ ἔγοπι ψ  ΐ ἢ 10 δοοῖηβ ἰο Ῥτοσοοὰ ἐδδὶ 
ἴϑταϑὶ 88 οϑοδβϑὰ ἴο Ὀ6 (οἀ᾽ Β δοῃ (οι. Εχ. ἷν. 22: 

δι. χχυὶ. 18; χχχὶϊ. 9864.). ὧν ΟἈΑΡ ΓΘ 6 78 

τ--ασαΐηί λΐπι, Ὀθοδ86 [6 Ἰΐοῃ ΟΠῚΥ στγοιοὶς (ΔΤ 
88. χχχὶ. 4) ΟΥ̓ΘΣ ΡΓΘΥῪ ἰπδὲὶ 8 δαϊῃ. ϑιγδῆροε! 
Α5 ἱπουχὶ (80 Ἰίοῃ οοὐυἹὰ ποὶ ΓοΟΔΡ ΤὉῸΓ ογ δηά 
ἴγοτη ἃ ἀδβδίγο ΤῸ ΙΏΟΥΤΘ, ἐς. Οοπρ Ατὰ. ἱἰϊ. 4. 
Τὴ δσοὨΠΘΟΙΟ) ΓΘΑΙΪΓΟΒ [06 Β6Ππ6 ΟἵὗὨ “" ΟΥ̓́ΘΥ,᾽ 
βῖποθ ἴβγ8 6] δΌῬθϑσβ ἴὸ ὮδΥα αἰτγορν Ὀδοοῖῃθ ἃ, 
ῬΓΟΥ; εἷ8 Ἰαηὰ 8 ναϑίθα, μὶ8. οἰ[168 ἀοβιγογϑα. 
Οη {πΐ8 δοοουηὶ {6 ᾿παυΐγΥ 8 τηδᾶάθ, ΒΟ ΒΟ 
(θη ἢ 18 ἃ βϑἷδυο δηὰ π0 ἸΟΏΖΟΣ ΨΦο ΟΥ̓Δ μ᾽ 8 ἢ γδι- 

ῬοΥη δοῦ. ΤῈ ἱπηροτίοοὶ 3249. ἀδποίοβ {μαι (ἢ 9 
[λοὶ ἰθ ποὶ γεῖ δὴ οὐ͵οοίδνο σθϑὶλν δαὶ 8.}}} ροῦ- 
ἰδ8 ἰο ἴΠ9 δβυδ᾽]θοϊϊνο σοποορίϊοη οὗἩ ἰδ8 ῥτο- 
Ῥιμοὶ, Βαϊ ἔμγί μον ο]]ο ν 5 18 πθν ΡΒ 6 1085 γΘ- 
ΡὈτοϑοηιθα 48 ργοβοηΐ οὐ μαβί. Οορ. ΝΆΞΟ18Β., 
σν. καὶ 84, Ἀ. 

γον. 16. Βνθε [86 οΒἱ]ᾶτθη οὗ ΝΟΡΒ... 

ΓὮΥ μοδᾶ.--ἢ ( (158. χὶχ. 18; σεν. χ]ῖν. 1 ; χῖνὶ. 

14,19; Εποῖκ. χχχ. 18, 16) οὐ 2. (οῃν ἴθ Ηοβ. 
ἷχ. 6: Ὀοΐδ ἴΌΓΠ8 ἃγο οχρὶ αἰηθα Ὦγ (6 ἘσγΥρΡ ΔΩ 
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Ἠοη- πω, 5860 Ασποϊὰ ἰπ ἤξκβζου Κεαΐϊ- πο. Ατὶ. 

Ἡςπιρλὶδὴ, ἰ6 9 ΗΠ ΌΥΘΥ Ἡδπη6 ἴῸΓ Μοωρ εἶθ, [86 

δποίθηϊ σαρὶ 8] οὗὁἨὨ ἴονος ἔκγρι. δμραπ 68 

(δάφναι Πελούσιαι, Ἡοετοά. 11. 80. Τάφνας ποὶ 

Τάφναι, ΧΧ. 26γ. χΙϊ 8, 9; χὶὶν. 1), 88 ἃ 

Τοτιϊᾶοὰ Ὀοτάον οἰἐγ ἰο ἐμ9 οαβί. ἴἷπ ἰμ|680 ὑνγο 
οἶΠ169 ἐϑρϑοίαν, ἰ89 56 ν͵8 ψ8ο δοὰ ἰο Ἐργρί 
αἴϊον 16 πιιγάοσς οὗὁἩ θά) δ, ΒΡΡΘΔΡ ἴἰ0 δνθ 
βειι15ὰ (χ !. 7; χιῖν. ἵ; χὶνὶ. 14).- -ϑϑραβῖασθ 
189 οτουσῶ, εἰ6. Τυῖρὶο οχρίδυδιΐοπ: 1. 189 
χχ δπὰ ἰτηπϑίαιοαϑ ἀθροθάθηὶ ἀροῦ 1ὑ ΔΡΡΘΩΓ 
ἴο βαγε γοιὰ Ἴ)}»)Ὲ οὐ Ἴ})1. Εὸτ ὑπ 6 Υ ἰγϑη 8] θ 

ἐγνωσάν σε καὶ κατέπαιξάν σε ([Ὡ09 ᾿Ἰδί(6  ῬΓΟΌΔΌΪΥ 
κατὰ σύνεσιν). ΤὯ86 Ψψυϊρδίο αἰβο 888 οοπδίμργαῦθ- 
γμηί ἰε δος αὐ υετγίζοεπι. 2. Μοβὶ Θχροϑβίίουβ ἃΡ 
ἴο 186 (9 οὗἨ (86 Βοίοτνηιδίΐου ο ον (89 Ρθ- 
8Βοιἶο νογϑίοη ἴῃ ἰγβηβίδιΐηρ αϑίϊσεπί, οοπίιπάεπί, 
ὀοπίετειί. ἜΠΟΥ ἀοτῖνθ 89 ψοτὰ ἔγοιι "))} οοπ- 

γευσ. 8. Το ΟὨΪΥ͂ βγδιμπιδίϊοα ΠΥ δάτη 881} }9 
ἀογνϑιίοι ὕγοτα ΠΡ ράεοετγε, ἀεραδοετο ἰδ Τουπά 

ἤτδὶ (Δοσοτάϊηρ ἴο 58Ε8. ΒΟΉ ΜΊΌΤ) ἰα ᾿ῦΎΤΗἘΒ (Ὀαΐ 
ποῖ ἰπ δῖ5 ᾿ΓΔηβ]αἰοη). Ηδθ ἰ8 ζοϊ ονσο ὉΥ πιοπὶ 
οἵ ἐπ πιοάοτῃ οοιμπμοπίδίοσβ. Βυΐ ἰὰ 8 ἀδοοὶ- 
ἀράν ντοης ἰο ἰακο {89 ἱρογῆδοῦ μοσο ἰὰ [Π0 
Ῥαβϑὶ 86η86, 889 α(μάαὰνρ ἀοοθ8. [6 ἀοβηϊίο, ῥϑϑὶ 

ἴλεϊ, οἱΖ., (9 ἱπουτγβίουῃ οΥ̓͂ ΒυΐδιδκΚ (1 Κίὶηρβ 
χίν, 26 84.) 676 δ] υἀρὰ 9, νγθ δοιὰ ἤδύθ {890 
Ῥετίροί θῦο. ΕῸΓΣ ἴΠ 610 18 πὸ οοοιϑίοῃ (0 γϑθ ον 
(ῖ8 δοὶ οὗἩ ἀοραβίυτγίης 88 ἰδ κίπρ οΪδοθ ἴπ 86 
Ῥαϑί (οοιηρ. ΝΆξβακιΒ8. ΟΘν., ἃ δὲ, 8). Ὗιο ἅγὸ 
Τϑίθ ον Ἰοα ὉΥ͂ [δ πηοπιΐοη οὗ ΝΟΡᾺ δηὰ Τρ Δ η 65 
ἴο ἴ6 σοπο!αϑΐοι ἰμαὲ βοπιοιΐης ἴῃ ἰδ 6 ζαΐυΓο, 
Γοβαϊῖης ἴγοπι τ 6 τοϑίάθηοα οὗὨ πο 796 »178 πὶ {89 
Ῥίδοοϑ παιηδὰ (χ] δῖ. 7; χὶῖν. 1) 18 δ] υάορά ἰο. 
Ἧ. τοδὶ ἴῃ χὶ δὶ. 1δ-22, (δὶ Φογοιαϊδ ρῥτααϊοίοὰ 
οοπιρίοἰ ἀδϑιταοιΐοπ ἰο {πὸ Φ 6 08 τυ ΠῸ γγ9Γ6 ρΡΤΟρΟΒ- 
ἴῃς ἴο 866 ἔγοια {6 σϑῆοδῃοθ οὗἩ ΝΟΌ ΘΒ δάμθσζαν 
ἰπίο Εχγρί. Ῥαγιϊσαϊανὶν ἴῃ χὶίν. 12 Β6 ᾿ἰπδ8᾽ϑ.8 
(δαὶ {86 1δ5ὲ τοιχηηδί οὗὨ πὸ ἔυρί(ἶἷνο8 ἰῃ ἘΕργρὶ 
ποιὰ Ὀ6 ἀοϑιτογοά (νον. 14, “ ποη6 οὗ Π60 τ6ηι- 
πληὶ οὗ Ζαάδῃ, νι ῆϊοὰ τὸ ζοπο ἰηΐο (δ 6 Ἰδηά οὔ 
Ζαάδιι ἴο βοϊοῦτη μοΓ6, 8881} ΘΒΟΆΡ6 ΟΥ̓ τϑῃγδίη ᾽"). 
Τὸ (ἷ8. 1 τοῖοσ [86 ἀοραβίυγίης οὗ 86 ογόνηῃ. 
Το Ἰαδὶ δὰ οὐἿΥ οονογίηρ, (8 6 πδίαγ8] σον γα 
οἵ ἴθ 6 παῖν. 584}} Ὀ6 ἰαἰκθη ὕγοιη ιᾶᾷδῆ, Β6 884} 
Ὧο πιλὰθ οπἰίτον Ὀασ]ὰ, {πα 18, ἢ6 884}} Ὀ6 6ῃ- 
Οἰγοὶν δυγαρὶ ἈΝΓΑΥ : ὁ 8ηά {ΠΟΥ͂ 5118}} 411} ὉΘ6 δοη- 
δυτηοι," χ]ῖν. 12, [186 Βαὶν οὗ {μ6 οδα Ὀοίηρ 
μεϊὰ ἴῃ εἰκῇ οβιϊπηδίιοη αἰλοης (6 ΗΘ τον 8, Ὀα]α- 
Ὧ6885 Μ͵8Ὸ τορηγἀοα ἃ5 ἱζηοπιὶπΐουϑ δηὰ διιπ)- 
Ὀϊΐης." ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ.--βΆ.. ΒΕ. 4.1 ἴῃ (86 τηοδῃ- 
(ἴα 1 δοηὔοαϑ ταὶ 186 ἀεῆπιίο τπηϑοῃιίοη ὈΥ͂ πατη6 
οἵ {686 Ὀΐδοθβ 18 γοιυκαῦϊο. ΤῈ6 Ῥγορμαὶ 88 
ἈΠΙογὶο παθηϊϊοηθὰ 0 ΠΆ68. 8 Ὑὼ8 ΒΟ Ώ 
ΔΌΟΥΘ οἡ ἱ. 44 καα, Πα ἀο68 ποὶ γοὶ Κποῖγ δὶ 
Ὠδίϊοι ἰ8 δρροϊπιθαὰ [Ὁ [8.6 δοδοπιρ] δ πηοηΐ οὗ 
186 ἀἰνίπο Ἰαάσιμοηὶ οὐ Ζυάδῃ. ὙΆΥ, ν θη Βθ 
ἷβ ἰχογαηὶ οὗἩ [86 πογίμογῃ ΘΠΘΙΩΥ͂, Βδουϊὰ ἢθ 
Καον 80 ὀχϑοῖϊν (86 βουΐοση, πῆο ἱπ δοπῦιρατί- 
800 στ [16 ἤογιη Σ᾽ 18 οὔ αἰπιοϑὺ ὃ. ἱπιροτίδῃοο 
ΑἸΙΒουχὰ 1 σαπποῖ στο ΨΊἢ Επσαν τ δὲ ΥΟΓ8. 
14-17 ἀϊὰ ποὶ οτἱ κί πΆ}}} ὈΘ]οπς; Β6ΓΘ, δἰποο ἰἴ ο 
ἀϊνιἀθ σοτγοοιΥ, ΕΠ 6ΤΘ 18 πὸ Ὀτγοαὶς ἴῃ [89 σοΠπη66- 
ἰἴΐοη, γεῖ τοῦ, 16 ΤυΔΥ͂ ῬΟΒΒΙΙΥ ὍΘ δὴ δάἀαϊτΐοπ 
Ὑ ἰδ (6 Ῥσορμοὶ πἰτηβοὶ τ πιδὰθ θη της 
ουἱ ἷ8 Ὀοοῖὶς {Π6 βροοῃὰ ἰἰπ|6 (χχχυνὶ 82), δἴϊογ 
ἴῃ ἀοδίγυοιίου οὗ Φογυϑδίοια, ἴθ Ῥδ] δι 6 οσ ἴῃ 
Ἐφγρι. (Οοπιρ. Οοσατπι. οἢ ἱ. 8 δηὰ ἱϊ. 86, δπὰ 
δ6 Ιπιγοἀυςιοὴ ἰο ομαρίον 1). [51 σϑθᾶον ἰΐ, 

«ΤῈ οἰ] άγοη οὗ Νορὶ πὰ ΤἈΒΡΘΠὮ 65 ἤλνο ρα8- 
ἰωγεδ ἀοῶπ ἰἴ6 ογονη οὗὨἩ (Ὧν δοδὰ.᾽---- 6 1λ- 
Ῥθΐδ δηὰ δαρίιηθ, αἀἰδιϊηχυϊδηθα οἰτ68. οἵ Εκγρί, 
ΔΙΓΘ ὮθΤα Ρυϊὶ ἴον Εαγρὶ Βογβοϊ. ΦΔεϊοϊη κί πιδὰθ 
ἃ ἰοαχιιο ψιῖ ἢ Εχγρί, Ὀὰὺ ν 88 8 )εοίοα ἴο δον γθ 
δηα βῃδπιοίμ ἰαχαιϊΐοη. ϑιυσὴ ἃ ΡΓΟΟΘΘΒΒ οὗ βἰνγ- 
ἰηχ, ἰαχδίίου δηὰ οοηβοαιθηῖ αἀἰπρτὰοθ οὐν μ88- 
Βδμ6 ΤΟΓΟΙΌΪΥ ἀΘβοῦ 068." ΟΟὟΚΒ.---8. ἢ. Α.] 

γὲνΡ 17. Θίᾶ βοῖ τᾶν... Ἰϑαδίηῃρ ἴΠ 60 ἰπ 
0 ΨΥ Τῇ ἴδιο οἵ 116 ΡΘΟΡ]6 ἀδϑογιθοι ἴῃ 
γοτβ. 14-16, 8ὸ αἀἰχοοῖν δοπί γα! οἴ ΟΥΥ ἰο {6 δ] ϊμ] 
γοϊδιΐοη, ἴθ ὀχ ρ δ ποὰ Ὁγ ὑμποὶν σονο]ὶ ἤσοπι 6 ο- 
γἢ. ΟομΡ. ἵγΥ. 18.--- 16, 18 ν τ οαΐ ἀουδι 1 ἢ 9 
οὈ)θοὶ, ζοτβαϊκίηρ, ἰμὸ δυῦ]οοί. ΑΘ ποτα ({θ 
Ἰοδάδσν ἰβ ρμυὺ ἴον {10 ἰοδαάϊηρ, δο δ᾽ δοινῆουθ [Π9 
ῬΓΟΟΪδί ΠΟΥ ΤῸ 16 ταθᾶϑαρθ (184. χὶΐ. 217), 16 ἀ6- 
ΒΊΓΟΥΘΥ [ὉΓ ἰὴ9 ἀρδίγασιίοη (ἔχοι. χὶϊ. 18). (116 
ΒῃΟΟΙΟΡ ΤῸΓ (86 Βμοί (α6ῃ. χχὶ. 16), (0 ΤοίΓΔΟΙΟΡ 
ἴον [6 τοἰγβοίΐοη (θ θη. χχχυὶῖ. 29). (ὐοιηρ. 
ΝΆΞΟΙ,88Β. Οτν., ἃ δ0, 2; 6], 2 Ὁ, δΔηἀ Ὀεΐονν, νοτ, 
20 ΠῚ διὰ {πὸ γοπιδ 8 {Π ΘΓΘΟΏ..---  Ἴ16 ἜΧ] Υ68- 

βίοη Ἰοαδίηρ 866 γμοϊηΐϊβ. ὉδΔοὸκ (ο 1θΘἃ 866, 
νοῦ. 6. [ ἰθ ποὺ θη νΝοα᾽ 8 Ἰοαάΐης ἰῃ ρεοπθνὰ] 
ψ ἈἸΘἢ ἰθ ταοδηῖ, Ὀὰὶ Η 8] 6 δα ΐης ἰΒτοιρ (Π 6 ἀοεογί, 
{πὸ σαί ογ, 85 (8.6 ΓΟ] ΟΠ ΛΟ 786 ΒΠ0 ΝΜ (ἰαῖ τ οἷ γ 
Τοτϑακίηρ οὗ Ηΐπὶ νγὰ8 ποὶ δοῃβηρα ἰο (6 {ἰτη9 
οὗ ιμοὶν Ρἱϊατίαθ. [" Μοβὶ οὗ ἐμ πιοάδγῃϑ 

(Δ κο ΠΙΕΙ ἐο Ὀ9 ἐμ. 9 ἀοπιϊηδίΐ το ἰο (ἢ 6 γογὺ δηὰ ἰὴ 

ΟΡΡοβἐϊου ἰο 21}) δηὰ σϑπᾶάθὺῪ: “18 1ὲ ἠοὺ {8ὶ8 
Ὁ 

{μαὺ δια ῥγοουγοὰ ᾿ξ ἴο τῆ.66.---ἸὮῪ ζογβα κί, 
εἰς.; Ὀυΐ (6 σοταπηο ΤΟ οΓΙ ΠΣ 866 18 ΙΏΟΓΘ ΔΡ- 
Ῥγορσίαϊ, 85 1 ἱποϊιμιθ8 Ὀοΐ ἐμ 6 ἀροπὶ ἂμ (9 
δοί, οἰδνυχίης αἰγσι οὐ [ῃ6 ἔογποῦ (6 συ ]]ς 
οοηϊγδσίοἀ ὈΥ {ἰῈὲ ἰαίίοτ.-- ΒΒ. ἐλδ ταν ἰδ τηραπὲ 
(9 τσὶ αν, ἰδ γῶν οὗ (|ὸ Ψογτὰ ; δῃὰ [80 
Ἰοδάϊης οΥ̓͂ (1|6ὸ 0 6ὁγ.7Σὰ ἱπογοΐη ἀθηοίοϑ [ἢ 6 νυ 19 
οΥ̓͂ ἰιο πιογαὶ (γαϊηϊης τ ἰσῖ ἵμΠοὙ Θο͵ογο Ὁ 
89 Μοϑαῖὶο αἀἱβρθηβαίίοη, [πϑρῖ16 οὗὨ ΘΥ̓ΘΡΥ τὴ0- 
εἶνο ἴο {1} 6 ΟΠ ΓΔΓΥ͂, ἈΠ 6Υ ἔογβοοῖκ Φ6Βοναῦ 8 [ἢ 9 
ΟὈ]δοὶ οὗ ἰπεοὶν ἴϑδν δηὰ οορβάθηςο.᾽" ΗΕΝΡΌΕΕ- 
80Ν.--Θ. Β. Α.] 

γον. 18. Απᾶ ποῦν ναὶ Βαδὲ ἴδοῦ ἴο ἅο 
ἴῃ ἴ86 γῶν ἴο Βαυρῖ... ἴο ἄτης ἴ89 τνᾶ- 

ἴϑσ οὗ ἴ8Π9 χίνοσ ὁ “Δ})ὴ) 18. ἴμὰ δηιο8ὶ8. ἰο 

120 ΡΒ νον. 17. Τμὸ Ἰδοῦ ρῬοϊηίβ ἰοὸ {89 
διησίοηί ἰἶταα, ἴπ6 Ζογπιοῦ ἰο (Π6 ῥγοϑοπί. 86 
ὍΑΥ ἴο Εἰαυρῖὶ δοοοτάϊης ἰο ἔθ δπαϊοσῪ οὗ 
Απὶ. Υἱῖ!. 14, 18 ποὶ 6 Εργρίϊδη ἴ4.0]- νου ΒΡ. 
Ὗ 6 860 {815 ὕγομι ἰἰ 6 διδιοιμθηὶ οἵ 118 ΟὈ͵66ι,--οῖο 
ἀτὶηὶς ἰμΠ6 νψαῖόν οὗ διιίπον. ΤῸ Βοῆβο 8, ν Βαῖ 
Μ}}} ὑπὸ γα ἰοὸ Ἐχγυρὶ (οὐ Αϑϑυτὶδ) δυδὶ] (ἢ 66, 
Μ ἶσὰ ἰοὺ ἰδοὺ ἰῃ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴο ἀγίηἰς (86 νγδῖ8» 
οὗ 186 ΝἸ]6, ἃ. : (Πδλὲ ἰ8, ἰο ἀταν ἔγοπι 1118 ΒΟΌΓΟΘ 
ῬΟΨΟΥ δῃὰ γο-ηυἱχογδίϊοη, ἱ. 6. ἴ0 ργοσυγο Βοὶρ 
ἷπ ἘΠΥΡῚ (ΟΥ Αβϑγγὶα) Ηδγο ἰμ6 αμυρδίΐϊοῃ 
αΥΐβοθ,  Βοῖμον 1ηὴ6 ἔποῖβ Ἔχ ρου ϊθησθα ὮΥ (ἢ 
Ῥγορδοὶ ψότο (6 οὐσβϑίοη οὗ 18 τηοὰθ οὗὨ οΣ- 
ῥτγοβϑϑίοῃ. «Φοβίδῃ 80 ἵδν ἴσοπι βοοκίηρς ἴἰο οὐδ 
Ποῖρ ἴτγομι ἰδ6 Εχγρίϊληδ Ἰοϑὺ ἢ18 116 ἴῃ οοπιοηα- 
ἴῃ δζαῖϊπϑιὶ {πὸπὶ (2 Κι. χχὶ!. 29: 2 Οῃγοῦ. 
Χχχύ. 20), Ηδ αἰὰ ποὺ υπάρτγίακα ἰδ ἷ8. σοηῃίοδὺ 
ΔΒ δὴ 8}}} οὗἨ Αϑευγία, ἴ0Γ δΪ8 οὨ)οοὺ ἀπάοιυ ὈιΘΑΪΥ͂ 
88 ἴ0 ργϑνοηί {686 ΡΟΥΤΘΥΒ ΓΟΠΊ ΘΠσοι πὶ τὶς; 
ὁ86} οἵμουῦ. ὕοῦρ. {6 Ατεϊοῖθ “ υοδία ἷἰπ 
Ηξκπζοα, ἤεαί- ἔπο.--ϑαβοαι» τ γ. ποθ (16 Γ.Ψ 
χΧχχΥΪϊ. ὃ ; ΘΟ Ρ. 2 Κὶ. χχῖν. 20, δπά {6γ. χἹ δὶ.) 
ψο δηα Ζογοιΐδ 8 ΘΟὨ ΘΙ ΡΟΣΔΥΙ 65. ΔΥΪΏρ, οἰδὶ πὶ 
ἰ(ο αἰὰ ἔσγομι Εκγρί, Ὀὰὺ δ (μὸ βδθ ἰζπὴ6 ἰδ 



86 

ποσίβοση οπιρῖσο, ὈΥ͂ νι ἷσὶ γὁ ταυδὺ υπαογϑίδπα 

Αβϑυγία, 88 16 δμθαιΥ ὙΥΐΟἢ τιθηδοθα {ἘΠ 6πὶ. 

Ἠδησο ἰΐ Δρρϑδῦϑ ἰμδὶ Ψογθιΐδι ἀ068 ποὺ ᾿θΓθ, 

88 ἰῃ τοῦ. 16 δπὰ ργοῦ δ Υ αἶ8ο ἴῃ υϑῦ. 8, 810 

(ο ἀοδηϊίο ἔδοὶβ οὗ σϑοϑηὶ ἀδίο, Ὀὰὶ ἐμὲ μθ6 ᾽.88 

ἴῃ τίου ΟὨΪΥ ἴῃ ροποταὶ {80 ὈτΟΡΘΏΒΙΥ͂ τορθϑὺ- 

ΘΑῪ πιρηϊοαιοὰ ἰπ (μ6 Ἰδίοσ ἰϑίοσυ οἵ ᾿ϑγδοὶ 

βἷπδα Ρμαὶ ἰο δβοοῖς μοῖρ ἤγουι 89 ὑπο ἈΘΔΙΒΘῺ 

ΘωρἑΓ68 Ὀοίνγθθα ΜΒΙΟΝ 10 τγ88 ρ]δοϑά, ἱπβιθδα οὗ 

ἤτοι Φοβουδὴ. [ἷπ ἐμἰ8 ρογὶοὰ Εκγυγρὶ διὰ 48- 

δυτὶα δτϑ, 88 ἰὺ ὙΟΤΘ, {0 Ροΐθ68, Ὑγῖοα ΒγΘ δἷ- 

Ψ8Υ8 πιοηϊοποα ἰοχοίμον ἰῃ ἃ βίϑγεοιγρϑὰ ἔογπι 

ἴη {6 πιοϑί γαγίουβ οοῃμῃθοίζοπδ. (ΗΒ. χὶ. 11; 

188. υἱὶ. 28: χ. 24: χίχ. 28 δβαᾳ.; χχυύϊὶ. 18: 

Ἰϊϊ. 4; Ἐσοῖὶ. χχχὶ.) Ῥαδυιου δὶ (6 Βοοκίπρ διά 
ἔτοτῃ Βαυρὶ διὰ Αβϑγσγίδ ἰβ ἃ Γθργοδοῖ τηδὰθ ὈΟΐΒ 

ὉΥ 19 οἷον ργορβϑίβ (Ηοβ. νἱΐ. 11, ““ ΤΉΘΥ ο08]] 

ἰο Ἐκγυρί, (07 κοὸ ἰο Αβδυσγία," χἱϊ. 2, οορ. χὶ. 

δὴ ὉΥ ἰιῖθ οοηἰθιαροτατῖοβ (σοῖς. χυὶ. 26 δαα. ; 
χχὶϊ. 2) δπὰ ὉΥ Ψογθιιίδῆ ὨἰμπΒ6] θ᾽ βοῦν 6 9 
Ι,8π|. γ. 6). Τθογο ἴα ἐπογθίοσθ πὸ Γθδ80} Β6ΓΘ 

Ὁτ ἴ88 πα Ὁ ὙβοῖμοΣ ΟΥ̓ Αβαγτὶδ ζοΥΘ Δ Ἡ 

πιθδηῦ ΒΘΌΡ]ΟΣ, ἴον δ6 μ88 ΣϑδΙ, δὶ 1ϑαϑὺ ἰπ [89 

ἄτϑι ἰηϊθπίΐοη, (π6 ἰτὰθ Αϑαγτίϑ ἴπ πιϊπα.---ὐπῷ 
116 Ὁ 88 ἰῃ 188. χχὶΐὶ. 8 18 (9 ΝῚ]9. ΤῈ 9 πϑιῃθ βὶᾳ- 
πἰἶβοβ “186 ἴδοι, ὈΪΔοῖ- σαίον᾿ (μογτον, Ασί. 
Βίολον ἰὼ ξκβσζσοα .- Επο.}):; Ἀδη6θ, αἾ80, δι 

{80 ατϑοῖβ δηὰ Βοϊωδῃβ ἰδ ἤδη Μέλας, Μεϊο, 

ἤγουν (λ9 Ὀϊδοῖς τιυσὰ οὗ ἰμο Ν᾿]ο (Οοῦιρ. βοννὶυβ 

7 
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οη Υ γζ. Θόοτᾷ. ΕΥ̓. 288 βαᾳ. ἤΞη. 1. 746, ΙΨΡ. 

246). ἽΠ) (9 ΕὈΡγαίθΒ, 88 ἱπ θη. χχχὶί. 2]; 

Ἐχοά. χχὶϊὶ. 81: Νυιμῦ. χχὶϊ. δ, δα. 
γερ. 19. ΤΏ οὐ νὶἰοϊτθᾶηθδα 688]} 

οοττϑοοῖ ἰ866... ϑὅοξβονδῃ οὗ Ββοαῖα. Τθοτο 
ἷβδ Ἀ6ΤΘ ἃ ΥὙΘΙΟΡΘΏσΘ ἰο γοῦβ. 17, 18. Τὸ πῖὶοῖ- 
οπμοϑθ ἀοδονγί θεὰ ἰῃ {6860 γϑσβοθ ΠΕ οοττοοί [8- 
Τϑοὶ, (δὶ 18, Ὑ11] Ῥγοάυσο 89 οἴξδοίβ ρογίγαγοα 
ῃ γοσβ. 14-16, δη ἃ ιἱ8 δοογγοοίίου Μῦ}} Ἰοδα 18- 
τδοὶ ἰο βῃδηχθῖαϊ Ὀὰὶ γοὶ τῇ ΒΟ] Θβοῦιο ον] οακ6.-- 

Αροδίδβίθ5 (ΠἸ3}02) 18 δ ποτὰ υϑοὰ θβρϑοϊβδ!ὶυ 
ὈΥ “ογοαιίαῃ. Ἐχοορὺ ἱπ ἰμΐ8 Ὀοοὶς ἰδ οοσυγβ ἱπ 
ΟὨ]Υ ἰδγθθ ρϑββϑαρθ (ΤΟΥ. 1. 82 ; Ηο8. χὶ. 7; ΧΙγ. 
δ), ὑἐπθ Ῥἴαγαὶ ΟὨΪΥ 1ῃ Φ6Γ. 111. 22; ν. 6; χὶν. . 
ΤῸ (ἰδ (16 ἰγδὶη οὗ ἱπουραῖ ἰπ {818 δίγο ΒΘ 
Βθθῖι8 ἰο οΘοποϊαἀθ. [Ιὲ ὈορίηΒ Ὑ10Ὲ δϑιοη θη πιθηί 
αἱ 19 ἀο5ο]δίθ σοηάϊιϊοι οὗἩ {89 Ῥϑορὶβ (γογ. 14 
ἰο τον. 16), ἐμθηῃ οχρὶδὶμθ ΨΠΥ ἰὺ τηυβὶ ὈΘ 80 
(τνοσβ. 17, 18), διὰ ἤμπα!]ν ἀθδίκπαίοθ βα υΑΥῪ 
Κηονίθάχο 88 ἰμ6 ἰαἰοηἀοὰ οἴἶεοι οὗὨ {18 δενψϑσγο 
αἰδβοϊρ)] πο (γον. 19). Το 1} ἔοτγι, “" βδῖ 1} [86 
1οτάὰ,᾽ ὅζο., Βοοπι8 ἐ0 ἀθῃοίθ ἐδ 01086 οὗ 8 860- 
ἰἰοῃ. Το 7οϊοπίης βίσορθ, ἐμβουκ δὴ ἱπὰο- 
Ῥοηάθηι ἰδίαι, ἰβ8 οἰοδοὶν σοππθοίθά τ] 1} (6 
Ῥγϑοθαϊηβ, ορθῃΐης 8 ἄθορον ἰηβίμηῦ ἰηϊο ἰδ9 
τοιτος οὗ (89 δροβίδϑυ ἀδβοσι θοὰ ἐπ γογβ. 17- 

8. Τῆς Ἰωδὶ ο ἰἀοϊαίγν : ἀδερὶψ τοοίεα, οὠζισαγαΐν ἑπεοΐεηί, 7αἴ86 αἱ ἰαφί. 

11. 20-28. 

90 ΕῸν ἴτοιῃ οὗ οἷά ἴμοὰ μαϑὺ Ὀγοΐκθα [ΠΥ γοῖκο, 
Τοῦ Βαϑὺ δυγβὶ [ΒΥ Ὀοπάβ, 
Αμπὰά διεβὶ β8ϊ4, 1 Ν1}1 ποῦ Β6ΣΥΘ. 
ΕἘῸΣ ΡΟ ΘΥΘΣΥ δὶρἢ Ἀ1]] 
Αμπὰ ὑπάογ ΘΥΘΕΥ͂ ζΊΘΘῺ ἴγ00 
Του βἰγοίομοϑὺ ΓΠΎΒ6 ἢ 85 ἃ μβαυ]οῦ, 

21 Απὰ γοῦ 1 μά 
Τὶ νγὰ8 ὙΠΟ]ΪΥ οἵ ρϑιυΐπο βοοα ὃ 

Ἰδηΐοα ἐδθ6 ἃ Ποῦ] οὗ Υἱῃ0, 

Βυΐ δον γί βου ομδηρθα πιῇ τοβρϑοῖ ἰὸ τὰ 
Τηΐο βαϑίδγάβ οὗ 8 βίγδηρο υἱηθ] 

25. ἘῸΣ ἱβουρᾷ ἴδοὺ ᾿γ88}} [ἤγ8617 10} ΔἸ ΚΑΙ 
Απᾷ ἰδῖκο {866 πυυσοῖὶ οὗ {86 808, 
Υοὲ {μῖπο ἱπί αυ ΕΥ̓ 18 ἃ δίδιπ ὈΘΙΌΓΘ ΠΙ6, 
Κα ἢ [06 Τοτὰ Φοδονδῇ. 

93. ον οδηβὶ μου ΓΒ 6ῃ ΒΆΥ͂ : [ 81 ποῖ ρο]]υἱοα, 
Ιἢδνο ποὶ Ὁ] ονοὰ ἔπΠ6 Β88]}}πὶ. 

ΤΟΟΚ δὲ (ΕΥ̓ ΜΑΥ ἰπ [86 ν}16 0] 
ΚηοΝ τὰδὶ δου ᾿αϑὶ ἀοπο 

Α 5886 οδιιοὶ, γουης, ἔαϑῦ, ἱμγ ο  σἱπρ ἈΘΓ ΘΟΌΓΒΘΘ; 
94Α πίϊὰ 816-855, δοοιιίοπηοα ὑο [86 ἀσδβοζί ; 

Τὴ [86 ἀοδῖγθ οὗὨἩ οσ βοὰ] Β86 ζΆΒΡ8 ἴῸΓ δίγ, 
ον Ἰοδρίηρ," γἘΒῸ σδῃ ταροὶ ἰῦ ἢ 
ΑΙ], νῖιο βθοῖκ Ποὺ, Ὀθοοπὶθ ποῦ ὙΘΒΤΥ͂ ; 

Τῃ 6 τβοπῖβ {ΠΘΥ Βπα Β6Ὶ. 
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20 αυδτὰ (ἰδγ ἴοοι ἔγομι ἴῃ 1088 οὗ 8806, 
Αμπαὰ [Ὦγ {πγοδὺἷ ἔγοτα ὑμῖγϑί 1 
Βυῦ δου βαγοβϑί : [ῃ ναϊη! Νο]Ϊ 

20 ΕῸΓ 1ΙΟ0Υ9 βίγβῃρθιβ, δηἀ δον ἰμθτὰ 1 «111 ρῸ. 
ΑΒ 8 (δια 18 ϑῃδιηθα ψβθη οδαυρῃὶ, 
50 [86 Βουδο οὗὨ Ι8Γγ868] 18 ρυΐ ο Β΄)8Π10, 
ΤΏΘΥ, μαὶν Κἰπρϑ, ὑμῖν ῥυίῃοοθ, ὑΠοῖν ῥγίοϑίϑ, ὑπ ὶγ Ῥγορ μοί : 

27 ὙὟΌὮΟ 887 ἴο ἃ Ὁ ΘΚ, ΜΥ ἔδιδον (δοὰ] 
Αῃά ἴο 8 βΒίοῃβ, μου Ηδϑὲ Ὀεορούίθῃ πιο." 
ἘῸΓ {Π6Υ ἴωγῃ ὕο τη [86 Ὀδοῖς δπᾶ ποὺ {86 ἴδο09, 
Βαὲ ἴῃ ἴῃ {ΐπιθ οὗἩ {πιο ῖγ οδ᾽ δυ ΕΥ͂ 
ΤΒΘΥ Βα, Ὀρ δηὰ ἀθι νοῦ ὑ8] 

28 Βυϊΐ ψογθ δῇϑ ἰδῪ Δ θα ΒΟ. [δου τηϑαοβὶ ἴον {Π γ861 
Τ1,εὖ ἴΒεπὶ Αυῖθθ, 1’ 1ΠΕΥ̓ ΟΆΠ β8 9 866. ἴπ [89 0 οὗ ἰδ γ ἰτοῦ]6. 
ἘῸΓ 88 ΤΩΔΩΥ͂ 88 [ΠΥ ΟἸΓἾ68 
Ατὸ ἐγ ροαβ, Ο δυάδμ] 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψες. 20.-- Το Μαδοτγοῖοα ἔαϊκθ ἈΒΡ1 διὰ ἌὭΡΩΣ 88 ἰῃ [6 ὅτι ρόζϑοη. 80, αἷδο, ἴδ Οπδὶ ἀθο διὰ Ξγτίδο γοσείουια απὰ 

χειοαΐ οὗ (9 26 δὴ ἐχροσδίίογα. Α8 Ἵ2 νΝ, ἴθ, ἀυοα ποὶ χίνϑ ἃ κοοὰ τηεδηίης, 1}1668 υἱ τ [ἢ 6 Βγγίδο, ἮΘ δΔΡὈΪΤΑΥΥ δβατισὴθ 

Ἐδὸ ἴαϊδο κοὰπ ἰο ὕὉο οἰνήοςία οἵ βοσυίοο, [9 Κοτί τοδάβ Ἷ2 νῈἈ ὙΓΙΟΝ τασδὶ (Π6ἢ Ὀ6 ἴδκοα ἴῃ ἐπ δοῃσο---ἐγατωστεᾶι νεγδυπι ἀΐυΐο 

«-Ὡ8. Βαϊ ποίίποῦ ἄοε8 Ἃ οοσυν ἰη 11:8 δοὴδὸ μου ἢ δοουδαι γο οὗ 6 ΟὈ]θοῖ, ΠΟΥ ἄσσα ἰπἰ 9 ΘΧρΡ] δηδίοη δυἱὲ πο 90]]1οτὺ- 

ως "2. --ἼΠιο Μαδοζϑίς Ραποϊακεοη [6 (μοτοίοσθ ΘΥΤΟΏΘΟΏΒ, δπὰ ἔπ Ὑγογβ το. ἴο 6 Ῥυποίυαίοα 886 2πὰ Ρογβ. ἔϑπι, δοουγάϊης 

0 ἴδο δηδὶ οἴ του. 833: 11]. 4,6; ἰν. 19; χίῇ!. 21; χχί!. 21; χῖνὶ. 11 ; Ἐσοῖς. χυΐ. 18, 20, τς 81, 86, 43, 44, 47, δῖ, εἰς. Οοτηρ. 
ὁ ἰμΐδ ἴογπι πλιν, κα 190 ο; ΟἸΒΗΑΌΒΕΝ, ᾧ 226, Ὁ: 252, ἢ; δηὰ ΝΑκΟκΙδπ. τ. ὃ 21. Απιι. 

4 γὰαγ 21.-- Ἀλλ}, ΟἿΪΥ ΠΟΙ δηά ἰῃ 18αἱ. τ. 2. Τπ9 ἔθη). ἔΌΤΙΩ ἢ πρὴῦ αο:. χΙΪχ. 11. 

5 σεις. 21 ͵ὸῸΝ »π 1ΠΘΣΑΙΥ : ϑοοὰ οὗἨὨ ἐγ, {. 6. ρεπιεΐη δοοί, (Οοταρ. Ῥτου. χί. 18), ορροϑϑὰ ἴο ΤῊ) 19). 

4 γος. 1.--ὸ. ΤῊΟ Ῥαδβδῖγο μαγεία] ἕοστη (Οοπιν. ΕΑ Ό, ἢ 149, Ὁ οοσυγα, οὀχοερὶ ἤθτθ, ΟὨΪΥ ἰὩ 19 ἴδηι, ἵοττῃ πὉ 

(Ἰολἱ. χ!χ. 21) δὰ δα Κοσί, 926τ. χυὶ. 18. (σμοιυΣ 0. Το πιρδηίης ἰδ ποὲ ἀουδείυ!,--αποραΐοις, αἰἑεπαξεώ, δαείαγά. 

δ Υοσ. 24.-- -ἰπϑιοδὰ οὗ 9, ΤΏΔΩΥ οὐϊιίουΒ γοοὰ 13, ψὨΐοἢ τὸ ὨΔΌΔΙΙΥ δηὰ οἰδονθιογο, θη. χυὶϊ. 12; Ζοῦ νἱ. δ; χί. 12; 

χχχίχ. δ; Ηοκ. υἱ!!. 9.---ἶῈ 14. οἵοας ἐμδὲ ἐΠι0 7οπιδ]θ 8 τιϑατΐ, θοΓὮ ὕγοσι ἕὩ9 οοππϑοϊίου διὰ ἐμ οουσίταςσξίοη οἵ {86 Το] ον ίης 
δουιϊοηςο. ΤΏ6 τῆδος. καηδ ἴῃ 22 απά ἷζϑ δ, ὉηᾶοΣ ἐἶιο τα πιοάίαῖο ἰπδυθῆςο οὗὨ ἔδο ἔοσιλ δξ 3, Ὀὺϊ Ταγίμοσ οα, (Π6 ροπ ον, 

ὙΓδΙοΣ νθ Ῥτορμοῖ 888 ἰπ τοϊπὰ, ὀοπιθα ἴο ᾿ἰκδέ, Ἀθῃοθο, ἢ ΘΝ, εἰς εἰς.--ΤῊο Μαϑογοῖθθ που] ὰ ἰμΟΟΥΤΘΟΙΙΥ τοϑὰ 9 ). Ὑὴθ 

Ἡοῦτοπ Ια ζυαρο ἕἰδ ΤΌ ἢ ΥΣΘΟΥ ἩΪΓΓῚ Γοδροοὶ ἴο κοηογ, Ἡπ ὈΘΥ, δ ἃ ΡΟΥΒΟῚ ἔπαῃ ΟἿΣ τηοάογῃ Ἰδηχύδκοα. Οοταρι ΝΆΚΟΣΙ88. 
ο 60, 4. ΟὐμΡ. χίν. 6. 

ετ. 24. ΝΕ αἰδο δὴ ἄπ. λεγ.-ἼΒοτὸ ἰδ ἃ ἀοαῦ]9 τοοί Γη ὲ : 1. γεερίγατε, ειαρίγατε, φέιίανο (16α]. 1. 26; χίχ. 8), 
ἔγοτῃ ὙὮὶσοἢ ἐδ αρβέαπίϊγο ζουτο 8 ΔΙ ΠΝ ἢ (στοδα, δπὰ πτολδίης, 154]. χχῖχ. 2: Ἰδυὰ. ἱϊ. δ) ασὸ ἀοσίνοα. Εσοσῃ (δ 

Δοτί τοῖοι πὸ οὐαὶ ἴ0Γ ΓΝΩ ἐδο ἀνα ΤΒΩ οἵ τ ἀρόῇ Ὀτοδιἰηρ, δποσγίίης, οαἰοὶηρ [ῸΓ δἰτ, τ οὶ 8 ὉΒΌΔΙΥ δ δυτηρίοιῃ οἴ 

οπεὶίοα μαδείουϑ. 11]. ζ8] ἜΘΕΙ ΡΙ6]..-.«6 τηθοϊίηκ, ἴο Ῥγθραγο ἴο πηοοὶ (Εχοά. χχὶ. 12); Ῥακὶ, ἰο Ὀ6 τηδάθ ἴο τἸηδοῖ, ΘΟ ΓΟΥὰ 
(Ρκ. χεῖ.10; Ργον. χἱ!. 21); Ηρ. ὕἤο Ῥγθραγο αὶ τηϑϑίηρ [ὉΓ ΟμΘ᾽ 8 δ0]7, ἴο βοοὶς οσσδδβίοη (2 κί. ν.ὕ 1).-- τουλ τμἰ8 τουΐ ἰᾳ. ἀδ- 

τὶ τοῦ Δ (Ουτρ. ΝΡ, Ζυάκοι χὶν. 4) ΘΘΟΌΙΟΣ, οσσγε. ΓΥΠΛΟΙ οί Α]] ΡΟΪᾺ ἀχὸ ροβδϑίυἷϊθ. ΤὮΘ οοπηθοίίου ἔδυουθ 

189 Ἰδε δε. ον, 
1 Ψογ. 25.-- Τὸ ΒΒ  ΒΙ ΒὮ 1) ἰδ ΔῊ ΘΏΟΙΑΙ͂Υ ἘΒΪΟ [8 ὉΥ ὯΟ Τροδὴ8 ἴο ὃδ ἰγαοθᾶ Ὀροὶς ἴο δ ἴογια 1 ἴοσ 2 Δ8 ΡΩ» 

(χχί. 12) 10 τ ΡΣ» (αχὶ!. 3), ναῖϊ α5 Τϑαυ θην (χυί!. 23; χχυῇ. 1; χχίὶχ. 28; χχχί!. 23) τπσουχ δὴ ὙΜΕΎΝ. δὲ ἀἰορ δοθ- 

τοσδουὶ οὗ 186 πεαέεν ἰξοξίοητἷς ΒΟΘΙΩΒ ἴ0 Ὦδγο οσουττοῖ. 5,66 οὐ χυὶί!. 23. 

8 Υοτ. 71.--") Δ)", 80 δοοογάϊης ἴο χτ. 10 ἐμ μι μίυ 5 ἴο Ὸ δροῖζϑα, Τὴ Κοτί ἸΑ» 5 οὐοιδίοπϑα ὉΥ Ὁ Ὑξ, 
Ῥυΐ ποοάϊοθαῖυ, ἴοῦ 1.8.6 δὲ ΠΧ. ἸΏΔΥ ὍΘ υδοὰ οΟ]]Θο γο] γ. ΤΠ οδο 0 ῬΓΟΏΟΌΠΟΘ Δ) ονθσΐοοῖς τἶθ δλοῖ ἴῃδὲ ὮΝ Ῥτγθοδᾶοϑβ, 

δοὰ τδδὲ 1816 δοοοηα πιοση ογ 18 ἀοα ὈΓ1|688 ἰπίϑηἀοα ἴο ἀθδίχηδιο [86 ρμασί οἵ 18θ᾽ πιοΐμοσ. Ἥοοά ΣΩΥ͂ (αῖμοσ,- βίο; ΤΟΥ͂ 
τοοΐδογϊ 

ΤΊιο 32 ἴθ, ἱβογοΐοσθ, ἰο Ὀ06 σοζαγἀϑὰ 88 ὀχ ]Ἕδθδα- 
ἶνο. 

ψεον. 20. ΕΣ ἔσγοιι οὗ οἱᾶ... 88 ἃ δΒδιϊοῖ, 

Ὁ» ΒΟΓΘ 88 γα θη }γ (οοπιρ. 58. χἹἹ. 14; χ]νὶ, 

ἘΧΕΈΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

15:86} 5 ῬΓΟΡΘΏΒΙΥ ἰο ἰΔοΙΔΙΓΣΥ͂ 18 δηοϊθηῦ (Υ97. 
20), ἀΘΕΡῚΥ τοοϊοα (γνογβ. 21, 22), γοί δἱ 18:9 Β8πι0 
ιἶπια Ὀεϊταγίης ᾿ἰ86] σα γα Υ ὈΥ [86 τηοβὲ Ρδ8- 
δ οπδίθ Ῥεβδυΐουν (νυ γϑ. 28-26), Βαὶ δηΔ}}ν σλυδίηρ 
ἄδορ βιιϑιηθ οὔ βδοθοιηῦ οὗ {ῃ6 ΠΟΙ ΠΏ ρΠ688 οὗ 18 
ΟὈ͵ 6618 (τετβ. 206-28). Ὑπὸ οοπηθοίΐοα τὶ {86 
Ῥγονίουβ δβίσοριιϑ 18 {πΐ8, τ1πδῖ ἤθσὸ {πΠ6 γογδαλῖίηρ 
ΟΥ̓ υελουαλ (τον. 17), δηθὰ (μ9 εοἱοζεάπεδε δα αροϑ- 
ἰαδῖδε (το . 19), Δ.Θ ΠΙΟΙῸ ῬΔΡ ΟΣ οχρίδἰηδὰ. 

9: ἰχὶ!!. 16; Ῥβ. χχὶν, 7, είς.). 18 δϑὰ οὔ ἱποοη- 
6οΙ 8 Ὁ]9 ἀαγδίίοα. --ἰβγδο) 18 σοηιραγοᾶ σἱἢ νὰ 
ΤΟΙ ΓΔΟΙΟΤΥ ἀσδυραί σα0110 (: 8 Ὀα]]οοἷς ππίταἰποὰ,᾽ 
χχχὶ. 18; 4 " Ὀδοϊκϑ] αἰ Βοὶΐον,᾽ Ηοβ. ἰν. 16), 
Ὀθολι.80 ἰΒ6Υ͂ γοΐαβο {86 αἰβοῖ ρ] 9 δπὰ ρμυϊάδηοθ 
οὗ (86 Ποτὰ (σοαρ. γ. δ: Ῥγου. ἰΐ. 8), δῃὰ δΓθ 
οὈδιπδὶθ ἴῃ οδυσγίηρ οαὐ (πεῖν ΟΥ̓ σδτηδ] Υ}}]. 
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-Ἴ 1} ποῖ βοενθ. Το βοοοπὰ 3 18 6150 θχρ]]- 
οαἰϊνο. [{ ἴοτιβ 6 ἰγδηϑιιΐοη τὸ ἰδ. 6 Θχρὶδῃδ- 
(ἴοη οὗ {6 ἱπλα ΥΥ οιμρὶογοὰ ἴῃ Ηδπιϊδί. 8.-- 
ΕἸΥΘΙΥ Εἰ ρ ἢ ὨΣ1], είο., ἃ ἴγοᾳυθηὶ ἀοδϊσπδίίο οὗ 
πὸ ρἴδοθϑ Ὀβρθο ΠΥ βαογϑά τὸ 86 ΜΟΥΒὨΐΪρ οἵ 
μαΐαγο. Οοπιρ. 1 Κίηρβ χὶν. 28; 2 Κὶῃ μ5 χυὶΐϊ. 4; 
χυὶϊϊ. 10; 184. ἵν]ϊ. δ; Φογ. 1. 6, 18; χνὶϊ. 2; 
Εσοὶς. νἱ. 18.--ποθᾷιισοϊομϑοδὶ ἔμυ89},. ΠΙΡῪ οο- 

ΟΓΒ. ΟἿΪΥῪ ἰπ 1688. Ἰϊ. 14 οὔ οὔθ 80 ἷβ Ὀθοπῃὰ δηά 
(8 Ὀδηΐ οτοοίςοα, ἰῃ ἴ88. ἰχὶϊὶ. 1 οὗὁὨ [6 βίγοης 
τηδη, Κλ. Ὀδηἀ8 ρῥγουἷγ Ὀδοϊκννσαὰβ; 0967. χΙν Σ, 
12 οὔ ιἰλ9 γϑϑβοὶ, ν ἰσ γὸ Ὀσπαὰ οΥοῦ ἱῃ οτοσ ἰὸ 
Ῥουτ ἤγουι ἰϊ. Ηθῃσο ἰΐ Βθοῖη8 (0 ὃθ0 υϑϑὰ ἱπ (ἢ) 6 
δ6η86 οἵ παρακλίνεσϑαι οΥ ᾿Ἱποἰϊπατὶ οὗ (86 Ὀοπαϊηρς 
οὗ 1π1ὸ Ὀοὰγ ἰῃ δ νοιπδᾶῇ γγ8ο 108 ΜΓ Ὶ 8 288}. 
ΟοτΡ. »Ὰ2 οὔτμ6 τὰδῃ, ἰῃ Φοῦ χχχί. 10. 

γον. 21. Αῃράᾶ γοῖ  Βαᾶ ρ᾽αηϊθϑᾶ ἴδ66... 
δισαηρο νἱῃθ0.--Α ΔΙ βικηάβ ἰῃ βίγοπρς δῃϊὶ- 
(695 τὸ δου, νοῦ. 20.---Τ 9 δι. 6918 158 δἰ ηγῖ- 
αν, τυ ῃϊοῖιι Ιβαϊδἢ βοὶβ (ὉτγᾺ Ὀοίψοοη ἰ6 τἱῃθ- 
γασὰ [Ὁ τλὶο 4}} Βα Ὀθεη ἀοῃο, δῃὰ 1ῃ6 Ῥτο- 
Ῥυΐοίοῦ, 089 ΒΟΡΟ 8 ἀἰβδρροϊηϊοι, 188. υ. 1 βαᾳ. 
οι. 8. Ιχχσχ. 9 8α4.--- [δὶ νγὺὸ Δ΄Θ ποῖ (0 
ἰγαπβ]δῖθ (1 ΕἾΤΑ): “1 δγο Ῥ]δηῖϊθα [660 
«οἱλ ποῦ ]6 υἱῃθ8,᾽ δ8 ἴῃ ἴβ8. υ. 2, 18. οἷθαὰῦ ἔγουι 
{86 ἰάθηιν οὔ 86 οὈ͵θοὶ οὗἩ ΡΣ νἱτ [9 βυὺ- 
θοὺ οἵὗἨ ΠΩ25Γ).---ΤΟΌ]Θ νἱ 9, Ῥτορουὶν σοὰαϊδῃ 
ἔγοιι ΔΩ δρίεπάενο, δυότωιδίουπάμπι ἐδεδέ, ΟΟΤΩΡ. 

. Ἶ48. χὶ. 8; Ζοοΐδ. ἱ. 8, διὰ ΚΟΕΗΙΚΕ, σα ἴοο.---- 
Τμῃαὶ 6 τοὰ πὶηθ 9 σοῃπβδίἀθγοαὰ ἰδ ὸ ΒΟΌΪΟΣ, 
ΤΏΔΥ Ὧθ ἰηΐογγοα ὕγοπι ἰμ6 1δοὶ ὑπαὶ 10 ἃ 8 ὑσ6- 
βοτιυοὰ ζοῦ ἰῃ6 ἴοαβὶ οὔὐ ἰο Ῥηββοῦοσυ. ὅ.66 
1ΠἸΟΉΤΡΟΟΤ, Πἴον. Ἡεὸν. ἡ. 418.---Βπὶ δον αεὶ 
ἴβοῦ ομδηβΘάᾶ, εἰς. Ιὶ 18 ποὶ ᾿ῃδι πι}55] ὉΪ 6 ἴο 
τοχαγὰ "Ὁ 858 ἴἰ:ὁ6 δοσυβαιῖΐνο, 88 αβαὺ, ΗΙΤΖΙΑ, 

δηὰ ΟΠΟΥΒ ΒΌΡΡΟΘθ. ΤῈ ΤΊΟΓΘ δοσυϑαῖΥο ἔγϑ- 
4υοηιἶν βίδηϑ ᾿ῃ ΔρΡΡοβιιΐοη νυ ἱ εἶν τ} ΟὈ] οί, (ΟΓ 
ἴῃ Ραβϑῖνο οοηβίγαοίίοη ἡ τἢ [16 διι)6οῖ, ΨΒΘΓΘ 
6. 086 ἃ Ῥτοροϑβίιιίοη οὗ πιοίΐοῃ, πὰ 116 ΠΟΌΓΟΝ 

ἸΏΟΥΤΘ ΘΟΙΏΙΔΟΙΪΥ 0868. 7, ΘΟΙΠΡ. 7 πῇ "2 ΟἿ". 
Ααὶ. νυ. 8: τνἱ. 11; 188. χχυὶ. 388: χχχνυὶϊ. 26. ὅ66 
ΝΑΕΟΕΙ,58Β.. Οἷς. ἢ 69, 8. --- 6 δΌϑοποο οἵ Γ[ΠΘ γίϊοὶθ 
Ἰείοτο 17) 2) ἰδ σϑυίδἑ Υ ΔΌΠοΟΓπιδὶ, θα ΐ ποῖ ὙΠ}}- 
ουῦΐ οχϑρὶο: χχὶϊ. 26; ἴβα. χχχυὶϊἹ. 4, 17; 2 
δια. νἱ. ὃ. 800 ΝΑΕΟΕ.58Β. Οἷν. ᾧ 18, 2. Αππι. 

γον. 22. ΕΣ του ἴμοῦ 88 ΓΒ γ86]7 
... ΒΥ ἰπίαυ ν [8 ἃ δἴδὶῃ Ὀθϑέίοσθ τΏ9. 3 ἰβ 

οϑαδβαὶ. ἰβγϑοὶ 8 ἰοὸ Ὀ0θ οσοοιρδυθὰ υἱ ἀοροη- 
δγαῖθ τἱῆθβ; ὑμοὶν ἀορτανδίίου, {ΓΟ ΓΘ, 18 Θ586}- 
(ἰα], ϑίῃοο ἰὸ σδηποὶ ὃὈθ6 ταοαιονοὰ ὉΥ οιυϊνινὰ 
ΤΩΘΆΏ8.--- 18 ἄσυγο οὗ ΒΡΘΘΟἢ '8 ὈΔβοὰ οἱ [6 
ὍΤΙ οὗ {86 70}16τ. ΕΌΓ 8[1ηρ19 νγαβΐηρ ἰ8 Υ71; 

Ὁ339 ΡΤΟΡΟΣῚΥ ἰο ἐγεαά, (0 δἴαπιρ, 8 ι}} ἰθοι σα] 

Οχργοβϑίου 70 ἰδ8 ψνοτῖ οὗὨ 86 [}1ὁ60. Ηδθῃοθ, 
δἷβϑο, 6 ἰαῦθ Ῥίοὶ ἤθσθ, οορ. ΝΑΒΟΕΙ8Β., Οτ. 
δ 41,2; 6], 2, 5. Ὅ39. 18, (πογϑΐοσθ, ῬΓΟΡΘΣΙΥ. 

ευεη ὑ' ἰλοι ἀοεεὶ ἰλε τοτὰ ο7 α ζεϊεν, οοτρ. Μαὶ. 
1. 2. Τὴ τοβοχῖίνθ τιοδηΐϊηρ 8 ἱπιρὶ]ϊοαὰ ἴῃ 
ἐμ σοπῃροοίίοη, δμἃ ἰ8 8βι}ἘΕμοἰ ΘΠ ἱπάϊοαϊοα ὉΥ 

{89 ΤΟ] ον Ως 72.--ῦ νίτρον, 18. ἃ τυϊη6 ΓΑ], ΠῚ 3 

(Ἢ διθοὴς ἰδ ασθϑῖκβ απὰ Βοιηδῃβ, 180 οδ]]οᾶ 
πἰίτωπι) 18. ἃ γΖΟί Δ Ὁ]6 Αἶκαὶϊ. ΤῈ ΓΟΥ̓ΠΙΘΓ 18 οὗ- 
ἰαϊηοα ἤγοιῃ ψαΐον, 086 ἸδίοΣ ἤγοτῃ ἢ. 6 Βοδ0-ἰδῃΐ. 
Οορ. ἯΊΝΕΒ, Β. Β. Υ., 8. νυ. ζαυφεπδαίΖ. [Τηον- 
ΔΟΝ, Τὴ Παπά απάὰ ἰδε βοοῖ, 11. Ῥῃ. 802, 808.--- 
8. Β. Α.-Ο 2 ἰδ δὴ ἅπαξ λεγόμενον. ὃϑοπιθ 

Θοτρ πιο ϑίο Στ σε ον ἰΐ (ΞΞ 3) ““ ἰπρταϊ ποὰ, ἰῃ- 
ἀοΙὈῪ δηχγαυθὴ 8 ὑπγ χυΐ]ι.᾿ ϑουμα γϑηάοσ, 
“Δ άθη, ἰαϊὰ Ὁρ.,᾽᾽ οὐἰαγ8; "“βροίϊ64, ἀἰτίγ, 8 
βἰδίη. ΤΠ86 ἰαβί τηϑδηΐης, ψ ΐϊσ ᾽8 σου βο( ὉΥ 
1π6 ἀϊδ]θοὶβ (ΑΥδηι. ΜΌΠΞ πιασμία, Ὁ ΓΞ πιυζυο- 

4.8) ἷδ ἈΪ80 γοαυϊγοά Ὀγ (μ9 οοπηθδοίίοη. (ΟΠ. 
Ῥα. Ἰὶ. 8, 9. 

γον. 28. Ἑῖον οαπαὶ ἴδοι [61 58Υ 72... 
ἱμνοινίηξ ΠΟΣῚ οουσδθθ. Το Ῥγοόρβοι [15 ἰπ 
Ἰοϊηἃ δὴ δυϑογίΐου δοίι}}  ταδὰς δὰ οἵϊοη τα- 
ΡῬοαϊθὰ ὈΥ ὨΪ8 δοῃίοιηρογαγίθθ. Τ ἰδ 18 {116 ΕθΠ88 
οὔ 86 ἱπιρογίεδοί, σοπρΡ. ΝΑΈΘΕΙ,58., Οἷγ. κᾧὶ δΊ, ς.-- 
ΤΥ ΨΑΥ ἰὴ ἴδ6 σ 8116 0, δὲ) πιυδί θη ὃ 

ἀοβπηΐθ νϑ|16γ, βίποο μ1}18, δθὰ ποῖ υὙδ]]ογ8 γ6Γθ 
[89 Ρΐηδδαδ ὈΒΌΔΙΥ ΒρΡρσορτίαι θα ὈΥ 186 ΙΒγδο [68 
ἴο ἰἀοἸ]αίτουβ ουβῃϊρ. ἴπίδο υἱοὶ Πῖ ΕΥ̓ οὐ δοτυθα- 
ἴεπὶ ἔμ 0 88, ΒΟΎΨΟΥ͂ΘΥ, ἃ Ὑδ᾽] 6} οοϊοὈταιϊοα ν»8 ὃ 
Ῥἶδοθ οὐ νουβΐρ; 180 γα]θ οὗ Ηΐηποηι (Υἱϊ. 81]; 
χχίχ. 2,6; χχχὶϊ. 86; 2.08}. χυ. 8; 2 Κίηχϑ σχχὶὶ. 
10).--Ο-Ἴ͵ δῦ (86 να ]]ὸν τηΐρὶὶ Ὀ6 σ8}16 ΔΌΞΟΙυΙΟΥ͂ 
ΔΝ) ἷθ δθθὴ ἤγοιι [ἢ 9 ἴδοι ἐμαὶ {116 ζαῖο Ἰοαύϊης 

ἰο ἰξ νγδϑ οδ]εὰ δοβοϊαιθὶγ δ 2 “γ»)ῦ (ὦ σιγου. 
χχυΐ. 9; ΝΆ. ἰϊ. 18, 16), οοπιρ. αῦμεα, γΓαίδε- 
ἐπα, 4 Αὐυϑ. 8. 291.--Α α5:8- ΟΘΣΩΘΙ, εἰς., 122 

δηὰ ΔΆ: δἰϑηα ῃ δρροδί (ἴοι ἰο {110 δι Ὀ)θοὶ οἵ ιἢο 

Ῥνγοσδάϊηρ δοπίθποορ, υἱΖ., [56τδοὸ]. Τὴ6 ἔοταιοτ ἰβ 
ϑαιϊπΐπο οὗ 33 (158. Ιχ. 6), οδιγοὶ- οὶ, ΤᾺ 

(απυ864) γοοὶ ἽΞ33 βὶκηἰῆθ5 “10 ὈΘ ΘΒΥΪΥ ἐδογο,᾿" 
Βεποθ 53, Ἴ93.-- ΠΟ ΛΕ75 [8 ζοιιπὰ ΒοΤΘ ΟὨ]Υ 88 8 
γοῦῦ. [εἰ ταθδῆβ ἴο 5" ὕϑᾶγθ, ΟΓΟΒΒ, ἱωγοῖυο." 
ΟΣ Εν Βιοθβίσγίη, α θη. χὶν. 28: [κϑ. υ.Ψ 37. 

γον. 9... Α νἱῇἱάᾶ δ5..6ὸ-.885 ... ἴδον δηὰ 
Βοσ. [8 οοδὺ (δὶ (ἢ 9 δι α]9 18. τηϑαηὶ ὈοΙἢ 
Τιοῦι 89 σομ ῃθοιϊίΐοη δηὰ (ἰο σοπβιγιοσίϊου οὗ {10 
Το] ον πη; βεηίοησο:---Ασουδζοσμοᾶ ἴο ἴδ ἀθ- 
ΒθΘεῖ, (Τοῦ χχὶν. ὃ; χχχίχ. δ), {πΠ γοίομπο, ἰπ ρο- 
ΠΟΙᾺ] δ υ, νὰ δηὰ υποοπῆποι.---ΑἹ} ννῆο δϑοκ 
ΟΣ, εἰς. ϑϑίποθ {μι 6 τηϑοῖ Β6Ρ ἰι8]}- σὰν, {86 Γθ 
ἷθ Π0 πθοὰ ἰο ἩὙΘΑΓΥΥ͂ ΤὨΘιβοἾγ 68 υυἱτ βοδιὶης 
τ. [Ιἢ μοῦ ταοηϊὶ, Βαϊ ἰδ, ἰῃ Π 6 Υ ρογίοα οὔ μοβδί, 
{πΠῸῪ δηὰ εγ. Τῖ8 15. {16 πδί 0ΓᾺ] σοηβογίηᾷ. 
ΟΥμοῦ δυο] ὀχ ρ παι ἢ δγ6 Γοιιπὰ ἰη {. }}. 
Μισβάξι 8, Οδεῦυ., Ὁ. 17, δὰ ἰῃ ΒΟΒΕΝΧΟΚΙ ΕΒ, 
αἀ ἃ. ἰος. 

γον. 2δ. Θυεδτᾶ τδν ίοοῖ... εἴζοσ ἴπϑτ ὦ 
71 γο. Αϑδίυγι θοῦ ῥστοοῦ οὗ (Ἰι6 ᾿ς οπϑ. Ὁ οὗἁ 
1818 ῬΓΟΏΘΏ 688 ἴ0 ἸΔΟΪΔΙΣΥ͂ (Υ6γ8. 2] καπὰ 22). (88 
Ρτορμοὶ δάάυσεϑ 1.6 δύβνγεσ οὗἩ (16 ρϑορὶο [ὁ δἷϊ 
ἉΓΠΪ ΖΒ δραϊηβὲ ἰἰ, ὑπ οῖν ἀοοϊάοα ἀφεϊαγαιίοῦ 
πὶ ὑπο γ που ]ὰ ποὶ Το παυΐδιι . Τμὸ πογὰβ οἵ 
κἀμοί οη, “ Θυδτγα,᾽" εδἰσ., ὯΓΘ ποῖ ἰο ὃὉδ6 τὸ- 
βιτα δὰ 88 Ββρόίϑῃ ὈΥ οοπιταϊϑδβίοῃ ἔγοῃῃ (ἢ 6 [οτὰ, 
Το ἤἥχυτο οὗ Ῥαβϑιομδαίθ συηηΐης 18 σοπιϊπποί, 
Ὀυΐ τῆϑ 18 ὨΟῪ υυπαἀογβίοοα 885 {6 Βυ 7 66ὶ.---Τ}0 
οοηβίγυοσίϊοη 18 ἰμδὺ οὗἩἨ (0 σοπογοία ἔοσ (ἢ δῸ- 
ϑίταοί. Οορ. 1 λπι. χνυν. 28, σβοτγο ἰξ γολὰϑ 
ἜΒ8.1}} γοὐοοιοά {66 ἴτοπι Κἰπρ,᾿ ψ Ὠ116 δ νἀ γι}8 
ἴν 8, “8811 γοὐθοϊοὰ (866 ἔγοτα Ὀοΐηρ Κἰηκ,᾽ τοῦ. 
26 αῃπὰ νἱϊὶ, 7: ἰῃ χυὶ. 1, ἴὺ 18. “"ἔγοῦλ σοϊηϊηρ." 
ΟοτΡ. ἔαγίΒοΥ νον. 17 δηὰ 1 Κίημϑ χυ. 18; Εσοκ. 
χυΐ. 41.-- -Γῦ ἴ8 ποῖ οὔ [89 βᾶπ|θ ζοπα ον 88 3 2}, 

Ὀοΐπα ζοιηϊπΐπο, Ὀυὶ (818 να βιϊοη 8 οὗἩἨὨ πὸ 80- 
σουπι. 466 γϑμαυκ ὁπ Υογ. 21.-- -Ἶῦο ταῖσι 89 
Ὅ6}} ἰγδῃβὶδίθ: “" Ηο] ἃ Ὀδοῖὶς (ἢ γ ἴοοὶ, ἰο Ὀ6 ϑοπι6- 

νδὶ η5ηοα,᾽" 848 ἱπ Ῥβ. ᾿ἰχσχὶϊὶ. 2, ΡᾺ Ὁ) 

ἸΏΘΔΗΒ ἱποίίπαίιπε αἰϊφυϊά φωπί »εάοα πιεὶ.--- ΟἹ 189 
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-φψφψψ.ψᾳ.ᾳφᾳ.....ιιὡὭἜιτι-Ἐ.------ - -.’ρ-ς-ς-- 

Κοπογαὶ βυ)θοὶ, οοταρ. χχχὶ. 16: Ῥσγου. ἱ. 18.-- 

Αδ ἰο 186 ἱπωροτὶ οὗ 86 νγατηὶῃζ, ἯῸ 8 ΓΘ σογί ΔΙ Ὡ]Υ͂ 

ποί ἰο ἰ8Κ0 ΧΆ τὶ ΚΒΟΗΙΝ ΈΒΕΒ, ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΣΕΒ 

δηὰ οἰΕΓΒ, ἂβ ἰῃ ὅθη. χ]ὶχ. 10; δαί. χχυἹ!. δ7; 

Ἑτοῖὶ. χυὶ. 25 ἴῃ (ἢ 861η86 οὗ σγώγω οὐ νυάεηάα, 

δηὰ [6 ἀἰδεαϊςεαίἑο 18 ἀεπμααίζο. Τὸ Ῥγοροῦ 
του ἃ τη ΓΟ ΪΥ ΒΑΥ͂, “6889 ἔγοιῃ {ΠΥ πιδὰ συποηΐης 
δἴϊον ἰάο]8, ἔγοτῃ υἱοῦ ποις δοσγιιθ8 ἰ0 (8.66, 

Ὀυὶ πουπαοὰ ἴδοι πὰ ἃ Οὐν ἰῃγοδί, ἐ, 6., Ὀἰ (6 
ἰπΌΣΥ ἰηϑίοδα οὗ ἰμ9 οχροοϊϑὰ δάἀνδηίαρθ."--- 

1) Ῥατί. ΝΊΡΆ., ἔγοτα 785) (δοῖαρ. 1 88π|. χχυΐ. 

1; 7οῦ νἱ. 26: 186. [νἱϊ. 10; 79.. χυἱϊὶὶ. 12) Ξξξ 

ἀεερεταίωπι, ρεγἀϊμπι. ΤῊῺΘ Β6Π89 8: (9 ΜΔ͵Ώ- 

ἴῃς 8 ἰῃ σταίη, ΝἘ7) ΝΟ! δβ ἱπ 6. χἱϊὶ. 10; 
Νυπν. χχὶϊ. 80, εἴο.---ΤῊο 920] οὶ ΤΥ Υ868 ῬῸΓ- 
{πὙ8 (16 σοηίταϑὶ οί γοθη (ἢ 9 ρηββίοπμδίθ βιυἱυ] β 
οὗἨ ἴϑγδοῖ δέου. (ἰὸ ἔτοσ οὗἨ ἱμοὶσς χοάβ, δπὰ {19 
ΓΒ] ἱπογοοῖῦ. 

γετβ. 26 απὰ 27. Αδ ε ᾿μίοζ... ἄο!νοσ τα. 
ΟοπΡ. Εχοά. χχὶϊ. 1, 6,7. Το {16Γ 18 δϑῃβηιθά 
ποὶ ΤΟΙ Ὀροδαβο ἢ ἰ8δ σδυχας ἷπ μἷ8 νυ ἱοκοά- 
π688, Ὀὰὺ Ὀοσδιι86 δὲ (86 τηοτηοηί οὗ ἀἰΒΟΟΥΘΥΥ͂ 6 
ΤΆΔΪΚ68 ἃ στ ἀϊουϊου5 ἄσζυγο. [Ιδβγ86] 8180 ὈΊΔΥΒ [818 
χἱἀϊσυϊουβ ρητὶ τ θη [86 “ῬΟΟΑΪ6᾽Β μϑατὶ᾽ ἰβ α15- 
Ρἰδγεὰ.---Ρ ἂὧὐ το δλασαθ. ΟορΡ. νἱ. 16; υ]ῖ}. 9, 

12. --Ὅῶο δβαν, Ὁ γ3ὲὲ, δρροδβίζοη ἰοὸ ὑμ6 ποηιϑῆ 
αδἰεγτηϊπαίμπι ἱιμοαΐ 0}}6 ἅτις ]6, 88 ἔγϑαι ΠΥ πη 
(89 ἰδῖον Ὀοοΐῖ8. 866 ΝΆΕΘΕ.8Β., Οὐ. ἃ 97, 2 ἃ.--- 

ΕἘΡῚ ΠΟΥ ἴση ἴο τὸ ἴ:9 ὈΔΟΙ,, εἰ. Τληΐα 
Ρογίοάα ἰο {πὸ ομὰ οὔνοτ. 28, 588 ἴῃ {ὮΓΘ6 α6181.565 

10 Βιδιιοίυϊ οσπαγδοῖοσ οὗ ἰάο)]- νοσβῃῖρ: (α) 
ἈΠ 6Υ̓́ ἴαγη ὑμοὶσ Ὀδοῖς οα πθ; (ὁ) ἴὼ ἴα ἰἶταο οὗἁ 

οαἰδιλὶν 1 δπὶ γοὺ ἴο δεὶρ ἰἰοαι; (6) 1 σαπηοὶ 
ἰμθὴ ἀο βο, Ὀυὰὺ πιυϑὶ ἀϊγοοὺ {ποῖα ἴο τμ οἷν σοάϑ. 
ΤΉ680, ΒΟΥΘΥΘΙ, ΔΓΘ ΠΟΥ Π6ΤῸ ἴο Ὀ6 ἰοαπά, ἱΒουζὰ 

83 ΠΟΠΊΘΓΟῺΒ 88 1116 οἰ (68 1Ὼ [6τΔ6]. 
εν. 28. Βυὶ ψὯθ1Θ δῖθ ΤΥ ροᾶβ.--Ο 

Φυᾶδαθῇ Ταὶβ ἱπαυΐγυ ἰ8 τηϑ9 οὗὨ (ἰ6 ἸΔοΙΑΙ ΘΓ 
88 ἃ ΡυπὶΒπηϑηὺ [ογ {μι οὶν Βδυΐηρ ῬΓΘΥΪΟ ΒΥ πι8 49 
ι ἴῃ βοογὰ οὗ {δ6 δια], οοπιρ. Ρϑ. χὶὶ. 4, 11; 

Ιχχὶχ. 10; οχυ. 2.---1ἴ ΠΟΥ οὐχ δᾶνθ. ΥἯθ 
ἃτο γχοιϊηϊηἀοὰ οὗ Ὀουί. χχχὶϊ. 87, 88. βι.6 Κυε- 

ΡΕΒ. 3. 6. Οομρ. χὶ. 12. Το ἱμαϊτοοὺ ἱπίογγο- 
δαϊῖνο ϑοηΐθῃο9 18 Ὀθϑὺ ἁηἀογβίουά 88 ἀδροπάθηϊ 
ἢ ἃ γοῦῦ ίο Ὀ6 Βυρρ]θα: ἐεέ μ8 8412 ἙἘῸΣ 88 
ΤΑΘΕΥ 85 ἴ86 οὐτ168, εἰο., 18 Σαρθαιθα υϑυθδίϊπι 

ἴῃ χὶ. 183. 33. ἰδ σδυβδὶ. Οη6 ψουϊ]ὰ ἐμῖπΚ {ΠπῸ 

οουϊὰ βαῦθ ἰἶθ86, δἰποθ {μοῦ 86 80 ὨΌΠΊΘΓΟΙΒ. 

ΤῊο οἷοβθο οὗὨ ὑμιΐ8 Βίγορῃθ δουγθβρομὰβ ἴὸ (δ0 
οἷοβθ οὔ ἴ86 ργθοϑάϊημ, (Υογ. 19). 

δ. λοις ὁ ἰλε συΐ! 3 

Π. 29-87. 

ῶ9 ὙῈΥ ἄο γοῦ οοπίοη δἀραὶπεὶ Μο 
Υο Βανο, δἱἱ οὔ γου, οβεπαάοα αραἰπβὶ Μ6, βαῖ δ ΘὮΟΥ͂ΔΕ, 

80 [η γαίῃ μβαυθ 1 βπιϊξθῃ γοῦν ΟὨ] άγθῃ, 
Ομαβυϊβοιαθηΐ ΠΥ μανθ ποῖ δοοθρίθα. 
Υουν βπνοσζὰ 88 ἀθυουγοα γοὺΣ ργορμϑί 
11κὸ 8 τανθηΐηρ Ἰἰοη. 

81 Ο γε ᾳεοηογδίίοη ἱ 860 ὑμ6 ψογᾷ οὗ Φϑβονδ : 
Ηᾶγο 1 Ὀδοη 8 ἀεβοτί, Ο 18γβ6] 

Οἵν ἃ Ἰαπά οὗ ἀθεροδβί πρῶ ᾽ 
ὙΉΥ ἀ0 ΠΙΥ͂ ΡΘΟΡ]Θ ΒΥ: 6 Στ 0]9, 
ΝΟ τοῦτο 11] τὸ Θοτη6 ἴο {Π66 7 

82 δὰ 8 υἱγρίη ἴοσρϑῦ ΒΟῸΣ ΟΥΒΘΙΩΘΩΓβ ἴ-- 
Α Ὅτ46 Βογῦ ριγα]οῦ 
Βαῦ ΤΑΥ͂ ροορὶδ μαῦθ ἔογροίίθῃ Μ6 ἀδγβ μι βουΐ πυπ 6Γ. 

83 ον νγ6}} ὑγϊταπηοϑὺ ἑθου ΤΠΥ͂ ὙΔΥ ἴο βθϑῖς ἰουϑ ἱπύγι σι 
ΤὨδτοῖογο' δἷβο ἰο ψ]οκθάηθθβ μου μαϑὺ δοουδβίοτιοα" {ΠΥ ὙΑΥ͂Β. 

84 Ενϑη οἱ [ΕΥ̓ 5Κίγιϑ [νἱῃ98] μ88 θθθὴ Τουπὰ 
Το Ὀἱοοά οὗ ἴπ6 δου]β οὗ ῬοοΥ ἱπποοθῃίβ. 
Νοῦ δὲ ἴππ6 ρῖδδθ οἵ θυ ΑΣΥ πᾶν 1 ἰουμά 1, 
Βαϊ οἱ 8] [8686. 

85 Ὑοῖ (ποὺ βαγοβϑῖ, 1 δὶ ἱπηοοθηί, 
ΒυγοὶΥ Ηἰΐβ ΘΏΡΘΓ 18 ἰυγηθα ἔγῸΠῚ ΠΠ6. 
Βομοίά, Ιδηΐοῦ ἰηΐο ἡπάρπηοπι ψἱ0ἢ ποθ σοποογπΐηρ (18, 
Ταῦ ἰδοὺ βαγαβδῦ: ἤανθ ποῖ βἰηπϑα. 

86 Ηον γσοοβί ὑβοὺ δϑυπάδγ πιο ἰἴῃ σἸβηροβ οὗ ΒΥ ΤΑΥΒ ἢ 
Εγρῃ ὧν Ἐεγρι Β8810 δου ὍΘ ρΡυΐῦ ἴο ΒΏΔΙΩΘ, 
ΑΒ ἰδοὺ μεδὺ Ρυῦ ὕο Βδηθ ὈΥ͂ Αββυσῖϑ. 



40 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΊ ΨΕΒΕΜΙΛΔΗ͂. 
“ 

87 ΑἸ580 ἔγοπι ἐμοποοῖ πὶ] ἔδοῖι ρὸ ἔογί, (ὨῪ Βαμα οα [ΠΥ μοδὰ, 
ΕὸῸν Φεομονϑ γοὐθοίϑ ΠΥ ΒΌΡΡΟΣίδ, 
Αμπὰά ἰδοὺ νὶ]ῦ μανθ πὸ βυαοοθϑθ ΠῚ ΤΠ Θιη. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

α γον. 81.-Ὑ 8.5 ἰΣ ἅπαξ λέγ. Οοπιροοοὰ οἤὨἨ 82 δαὰ 77) -- σαϊέρο ον, ια [γ᾽ -- ΠΏ ΤΊ 207 -- αοἀ΄ε ἥδτοο (οἵ 

1ονθ) Οδηϊ. Υἱ! !. ἂ ̓ ἣν ΜΝ ἴο ὁ μδποθ ἴδ ἴοσοϑ οὔ ἐδ ὀχ ργθδδίοῃ δοζογάϊης ἴο 86 ΔΏΔΙΟΩΥ οἵ ὃς ὙΠ “τοδὶ ἀδερ," 

Ῥε. χχχυΐ 6. ἡ ΡΟ 1 βεαζω. χχνυΐ. 12, ὃς ΠΊΤῚ 1 βάσα. χίν. 155: ἰδ αἷδο ρΡυποίυδίοα τ ἰὩ ξομποοιίοηο, ἐΣ. ργ. 

Χχυϊ 1, εἰς. Τπο Μαδοτοῖϑα δυὸ κίνϑῃ ἔνγο δοοϑῃίϑ ἰὸ ἐμο τβοῖθ ποτὰ ἐπ ἔμ ἰοχὲ, Ὀθοδῦβο ΠΟΥ Ὑετὸ πορεία 5 ἴὸ ἴδ δἰ γ-. 

ἹΠΟΪΟΚΥ͂ οὗ [89 δΥΪ18 19 ἊΝ δηὰ ΘΟ ΒΘΑΠΘΕΙΪΥ 88 ἴο [8 δοοοῃπδιίίοῃ. ἘΊΜΟΗΙ ἰουηά ΤΩΝ ἴῃ δΒο;λ0 οοὐΐοοα, νος ΚΉΔΕ» 

δἷδὸ διοορί διιὰ ἐγαῃδίδίϑα δἰ τὰ} “ ἀδυκποο" αὐ ὕογπι. ΠΡ )29 ΥἶἹ. 18, “011. τ δ, τ δ. 

8 γον. 31.---:}1, ὙΠ οπὶν ἰπ θοη. χχνῆ. 40: Ῥα. ἵν. 3; Ηοϑ. χὶ!. 1. Ἐλάϊοαὶ δἰ χηϊ δοδιίοα 
ἰμγ. ἘΠῸ μοτίδοί 5 υϑϑὰ Ὄχργεδϑὶν ἴο ἀοσπί χηδῖο δ μοσοι }Βμοα ἰμοῖ. ΒΟΔΣΝΥΎΕΙΕΝ ἴο ὑσωηδὶδῖο 

᾿,͵ Ἧο ὅτὸ οὶ πΡιῃ 

δΎοΥ. 83.-- 2. Οἱ {816 ΖΌΣΤΩ ΟΟΙΏΡ. ΤΟΠλ. ΟἹ Υοτ. 20.--Οὐ 186 ἀουῦ]9 δοσυβαιίνο οοταρ. ΕΑ, ᾧ 283, ο; ΝΆΚΟΕΙ, 58, 
θτ. ἢ. 89 

ὁ γεῖ. 86.- Ὁ) Νιρα. Οὐταρ. Ναπι. ν. 98, 81. 

» 2, 6. 
γοῦ. 3δ.---Ὸ} Ὀοίογο 8 ἀϊγοοὶ δά άσγοϑδβ, δ γθα ΘΏΕΥ, ἐς. 90... ΦοθΆ. 11. 24; 1 Βασὼ. χἕ ἕ0. Οοπιρ. ΝΆΚΟΕΙΔΒ. Ογ., ᾧ 109, 1. α. 

ΦΎΥοεΣ. 86.- ςοπίτδοϊοα ἔγοσῃ ὈΚΩ 8 ΓΝ ἴσο “ΠΝΝ (Ρχονυ. υἱὴξὲ, 17), ἽΠΝ ἔγοτα ὝΠΧΝ (ἄσθῃ. ΧΣΧΧΊ!. 

δ), ΟΟΙΏΡ. ΝΆΞΟΣΙΒ. Ογ., ὃ 10, Π., Απινι. ᾿ 
. Υοσ, 87.--} δδο. τοῖς 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

ΑΒ ἴῃ ἐδο Ὀοχίποΐης οὐ ἰδ6 ἀϊδοουγβο (Υον. δ), 
186 Ρτορἰιοὶ Ῥγοοθθάϑ οα 86 ργοιῃάα, (μὲ [βγϑοὶ᾿ 
τουοὶὶ οαπποὶ Ὀ6 ὀχουδοὰ ὈΥ̓͂ ΔΗΥ πορίοοὶ οἢ 89 
Ῥαστὶ οὗ Φοόβοόυδῃ, Ὀὰυὶ Ἰδβγδοὶ 18 δίοῃθ (9 Ὀϊατλθ 
(τεν. 20). Τὴθ ογὰ 848 δ]]ονοα ποιμπρ ἰο [81]: 
ποίίμον αἰδοῖ ρ᾽Ϊπ6 (γον. 80), ὨΟΤ (89 ὨΘοΘββαυΐθ8 
οὗ ᾿1ἴ6 (νον. 81), ποῖ ούθὰ ογῃδιηθηὶ δηὰ βρ]θῃ- 
ἂον (τοῦ. 82). Βυὺ [86 ῬΘΟΡΙΘ βαῦθ δίιοννῃ ἃ 
ἰαϑίο δῃηὰ δίμθεϑ ΟὨΪΥ [ὉΣ ([1|6 δβούυϊοθ οὐ ἱἰάοΪ8 
ἡ 88 α). ΤῊ σοηβθαυθηοθ ͵8 ἱνγο-Το] ἃ : (1) 
Θ0Ρ πιογδὶ Ἴσογγυρίίοι (γον. 88 ὁ-84) ψμΐσ αἱ 

{ἢ Β8πι0 ἐἶη0 ον 8 (86 πιοϑβὶ βί γἰκίηρ ῥσοοῦ οὗ 
(6 ΓΟ Θ]]οη οὗὨ (6 Ῥϑορῖίβ, ψϊο ἢ ἸΒΘΥ ὈΟΪΑΪΥ 
ἄφην (τον. 36); (2) (μ6 βέδηιο οὗ (86 Ρ60}]9 τΘ- 
δαϊιϊης ὕσουι {Ππ|6ῖς ΡΟ (1641 δπὰ τσοὶ αίουβ τδη- 
ἀοτημ8 ὑπ 80, 81). 

γον. 29. Υ ἅἄο γοῦ οοπὩπὶθπᾷᾶ ... δαῖτ 
δοβοναΒ. [8γ80}᾽}8 ῬγορϑῃβιΥ ἴο σοτπρϊαὶη οἵ 
110 οτὰ νγγὰϑ ἀἰβρίαγοὰ οὐδ ἴῃ 119 τ] Δ ΘΓΏ 688 οἱ 
Μονγίδαι (ἔχοι, χυὶϊ. 2, 8, 7), δὰ ἐμαὶ “οσ8- 
τηΐα ἢ 5 ΘΟ ΘΙ ΡΟΓ ΔΓ 68 τηδηϊοϑίθα (ἢ 6 88π}60 ἀἰ5- 
Ῥοπί (ἰοῦ 18 ϑυἱ ἀϑηὶ ἴσοι υ. 19; χιϊὶ. 22; χυΐϊ. 10. 
Νοιῖ 1, βαῖι ἐμ6 Τιοτά, ἰονγατὰβ γοὺ ΒΑΥ͂Θ [δ ϊοὰ, 
Ῥαϊ γοὺὰ ἰονατάβ Μο, δυθῃ 41} οὗ γου. Οοιρ. 
γον. 20.---Τ|ι0 ΤΟ] ον ἢ γουβ68 δηυτηογαϊθ τ μδὺ 
{0 1ογὰ Π8688 ἄοπο ἤν ἴϑσϑοὶ. Τῆγτοθ ἐμ 1η 18 ἃ ΓΘ 
τιοπιϊοποᾶ : ἤτδί, ἀϊοιρἐ ἔπε. 

γον. 80. 1 ναί. .. σανϑηίηρ 11οΣ-- 

ΝἼ9}Ὁ ἰὰ ναΐπ, υϑοὰ οὨἿΥ ὉΥ 7οτοιιϊδἢ διοης (89 

Ῥτορμοίβ, ἱν. 80; νἱ. 29; χὶνὶ. 11. Οοπιρ. θ6- 
αἰάεβ, Εχοά, χχ. 7: ὕϑαεί. νυ. 1]; 8. χχίν. 4: 
οχχχίὶχ. 20.---Ὁ2 3 ΠΣ σδηποὺὶ 60 ἰοῦ ἴῃ 8 

ῬΓΟΡΟΙ Β6Π8Θ τς ΥΟῸΣ ὙΟῸΠΡ 00, 8ἃ8 ΗΙΤΖΙΟ 
τιδἰηἰαίηθ, ἴον. Φομονϑ δ ὈΪΟΥΘ ὙΘΥΘ ὍΡΟῚ ἴδ6 
γο]6 ΡοΟρΡ]6. μοη ψνὸ τοῆδοι ὑπ. 19 ΡΘΥΒΟΏΒ 
διηϊ(ίοη ὉΥ {186 Τογὰ δγὸ ἴποϑθ, γῆο ἰπβίϑδά οὗἁ 
δοοθρίϊηρ οἰδαδίϊβοιηοηί, θ᾽ ΔῪ αοἀ᾽ 8 βοσυδηίβ. δηὰ 
Γαγίμον, τηδὲ (Π 686 ΒαΠ|0 8 ΓΘ δἴϊμου να β, γον. δὶ, 
δὰἀάἀτοββοα κα Θ Θσαῖὶ ΟΣ, απ ρυθυϊουβ}Υ, ἴῃ 9 Ὁ. 
28, δὲ ὅπιπιδαϊ, (ἰοτὸ σα Ὀ6 πδὸ ἀουδὶ (μᾶὶ (ἢ 6 
Ῥτγορμοῖ 88 θγθ ἴῃ υἱὸν (0:9 δοϑίγδοί οοιππμππὶ- 
1168, ἰλ9 Ροορὶθ Ὀοΐῃς ἀοδίχπδίθαὰ 88 (πον ο}]- 

ϑστίης ἴο [80 ῬΘορθ. Οὐρ. ΝΆΚΟΚΙΔΒ. Ον., ἢ 60, 3, 4". 

ἄτοῃ. Οοωρ. νυ. 7; [1ον. χὶχ, 18; 206] ἵν. 6: 
ΖθοΝ. ἰχ. 18.---Τὴο δταϊιλης μδὰ ηοὶ {πὸ ἱηϊοηἀοὰ 
οἴἶεοοί (σοι. γΥ. 8) Ὀυϊ τῦῦβ δ 8" ογὰ ὉΥ {16 πηὰτ- 
ἀν οὔ (πο ῥσορὶιοίβ, 1 Κι. χυὶἱ. 4,18; 2 σῃγοη. 
χχίν, 208ααᾳ. Οορ. Μαίί. χχὶϊὶ. 8δ, 87: Χ10Κα 
χὶ. 47, εἰς.---Τ 9 δεοοπά ἴδοὶ, νὰ ψϊσοἢ (9 
ΟΕΔΓΖΟ ἰδ παῖ ΠΟΥ τορο]ϊοά, ἰ8Β ΖΘ ον ἢ 8. ]}- 
Ὀ6ΓΆ] ΡῬΧοΥυ βίου [ὉΓ 4}1 [86 νγαῦῖϑ οὗ με ρϑορΐθ. 

γον. 81. Ο γο κοιοσαϊίοῃ.... οοϊθ ἴο 
[8600 Το θτοί νοτὰβϑ οὗ {πἷ8 ΥΟΥ96 86 δἱ- 
ἰδομθὰ Υ͂ ξΒονῈ δὰ Μαῦβεπ ἴο ἴδο ργεσοάϊης 
ΥΟ6γ86: ἑἐωηφώαπι ἰδο υαδίαίογΥ 6δἰ ἦἧξεος υέδίτα «ΣἼίἰαξ. 
Βυὺ ἰ86 Ὀορί πηΐηρ οὗ (10 ζοϊ οτσίης βθῃΐθησα 15 
ὑμ6ὴ δ᾽ἰοζοί ον ἴοο Ῥα]ὰ, [ἐ ἰβ Ὀθίίου ἴο ἰδῖκο 
[θη 88 ἴῃ ()6 γοσαιίνο, δῃὰ ἰδ ϑυθ)θοὶ οὗἁὨ 188 
Το] ονίης τοῦ. Οἡ ἰἰὸ δυίΐοϊα τὶ 86 νοσδ- 
{ἰγνφ, οορ. Εἔπγαν, ἢ 827, α; ΝΑΕΟΕΙΒΒ. Ο᾽., ἃ 

71, Αππι. 4.---ῖι ἰ8 ἀϊδρυίοα ψΠοίμοΣ ΥἽ ἴδ8 ἴο 
ὍΘ ἰδκοὰ ἰπ ἰμ9 δΘΏ869 ΟΥ̓ “8.16, ζοπογδίϊοῃ ᾽᾿ 
(ἔπταμο: “76 Ργϑβϑθηῦ ῬΘ0Ρ]9 ᾽᾽) οὗ ἴῃ {116 5689 
οὗ ““στδ60, Κὶ πα, Ὀτοοὰ." [{ 18 ποῖ οἴοδαν ψηγ (ἢ 6 
ξοποτγαιίοη ἰδ οη ᾿ἰνίης ΒΒου]ὰ Ὀ6 τοηἀογοὰ 80 ὁχ- 
ῬΥΘΒΘΪΥ Ῥτοπιίποπί. ΥἿ ἀο68 ποΐ οσσὰγ ερβεοΐη, 
δὶ Ἰεαδβὺ ποὶ αἴοπμο ἱπ ἃ ὑδὰ βοῆβδθ. Βυὶ Τοῦ 
Ῥδββδίοδ ἰκο νἱὶ. 29; δαί. 1. 8δ; χχχίϊ. δ: Ῥβ. 
Ἰχχυὶ ϊὶ. 8: ῬγΟΥ͂. Χχχ. 11] ἰἰ 18 ουνἱἀθηὶ ἐμαὶ τἢ 6 
τογὰ 5 δὶ ΔΏΥ σαὶ σρϑΌΪθ οὗ βιιοὶ ἃ ἀρίεγηπα- 
ἐἷο ἵπ πιαίαπι ρατίεηι. ----ἰδ Β.66, οοπιρ. τοῦ. 19. ἴ8 
ἃ ΒίΤΟΩΖΕΣ 7. Τὸ ποτὰ οὗἩ {πὸ ογὰ 18 μοϊὰ 

Ὀούονγο ἔμ οπὶ τὶ ἢ ἴδ 6 ἀοτηαπὰ ἐμαὶ ΠΟΥ τοραγὰ ἰς. 
--οβοσῖ, ἡ. 6., Ὀδύγθη ἰδηᾶ, ΒΟΥ πὸ ὈΟΑΙΥ 
πουτθμπηθηΐ ΟΥ ΠΟΟΘΘΒΑΓΪΟΒ 8.0 ἴοιηά.--Ηρτγο 
Τοϊϊονβ ὑπ 6 ἐλέγα Ῥοϊῃί, νῃϊοι (86 ογὰ 88 ποῖ 
πορ]οαίοα ; ΟἸΟΥΥ͂ Δηα δἀοτημλοηί. Ηο 158 Ηϊΐπι- 
861 Ηἶβ Ρ6ΟΡ]6᾽ Β δἰχῃοϑί βἴοσυ, 15186}᾽8 σγόνῃ οἴ 
κἰοτν ἰ8 Ηο (θθη. ἰχ. 27; [84. χχυϊδ[ὁθ δ). Βαϊ 
{Π6Υ δυο ἔογροίίοῃ (μ18 ΘΠ Ὁ] 6 πὶ ΟΥ̓͂ ΤΟΥΔΊ(Υ, 
νοῦ σα0.868 (ἤθηὶ ἰ0 ΓΚ ΔΌοΥΘ 8]] οἴμοσ πϑ- 
(ἰοπϑ. 10 [οτὰ ἰ8 ΠΟΎΟΥΟΙ [8Γ86}᾽8 76 νγ 6] 8.8 
ΒῸΡ Βυϑυληα. Τ|ν8 ἰ8 (0 ἱπουχὶ ποσὰ δὺ- 
5818 (6 ἤἥσυγθ ἰῃ γον. 82. 

γεν. 83. ὕδῃ ἃ νἱσρίῃ ἔοσροϊ... νἱϊπουῖ 
ὩΘΡΟΣ 2 ΟΡ Ὀδβ8: 468 ΟὨ]Υ ἴῃ ἴβδ. ἰἰϊϊ. 20. 

Οοαιρ. 188. χὶῖχ. 18. 185 ἰὲ ἃ χίγαϊβ οτ ἃ Άἴ1οι 
ὈΒΕΟΗΘΙΕΒ οἢ 88. ὦ. ὁ. ὑγϑδηδὶδῦθθ “" ἃ 8:0 8}} ρὶ "- 



ΟΗΑΡ. 11. 29-87. 41 

ἀ]ο οὗὨἩἯ ἄπο πιαιουὶαὶ,"" νι ϊοἢ πηΐϊϊο8 Ὀοΐἢ Ἰηθ688- 
ἰηᾳ8.---Ἴο αἰ ]ατθ ὑμθη ᾽8 ποὺ ἴῃ ἰμ8, ἐμαὶ τ89 
1οτὰ μ489 ἴογζοιίθῃ ἰοὸ το Ῥγουϊβίοη [Ὁ (μ9 
δἀοτηιηοηὶ σῇ Ηἰ5 Ὀγάο, θὰϊ τπᾶὺ ὑπ Ὀτγίάθ δ 88 

Τοτχοίίοη ἰο τῆιῖκα 86 οὗἩἨ 6 ογπϑιῃθηῖ. ΟὐπιΡ. 
χτὶϊ!. 14.-ϑὸαγβ τὶ οῦῖ υσαῦθσ. Οομρ. οὗ 
οἱᾶ. τον. 20. 

γον. 33. ΕΟ Ὑ]1 τσοὶ ἴδοι... 
δοουδιοτιηθα ΤΥ γαγ5. 2.0.7 σδπποῖ ἈΘΓΘ 

δα τοηδοτοὰ ἱῃ ἰδ 6 86η596 οὗ δοπεπι δἰπιΐαγο, Χο Υ- 

ΒαΥΟ, 88 ἸΩΔΩΥ͂ οὗ (Π6 δησίθπίϑ σοηάογθα, ὈθσδαδΘ0 

ἐμοὺ ἰδο ἔο] ον ΤΩΣ ΡΣ ἄοθδ ποὶ δἵ- 

{οτὰ ἃ βυϊ! 8016 τπιοϑδΐης. ἴἰ 5 ἰβαυϑίοσ Π6608- 
ΒΆΤΥ ἴο ἴλκο ἰδ ἴῃ 10 ΒΘΏ80 οὗ 506 ἐπδίζίμετε 
ΓΠΕΕῸ) δοοογάϊηρ ἰο {π6 δηδίοαΥ οὗἁὨ Υἱΐ. 8; 

χχίϊ!. 16: οαυῖ, ἰχ. 21, εἰς. ΟὔΒβοσυθ ἰδ 
δοηίγαϑι:  ; ῬΘ6ΟΡΪΘ ἴῃ οΥἰΐμ8] ΕὙΙΤΟΙ ΠΥ 70᾽- 
κεὶ Φεμονδὰ, {μοῖν δἰ οϑὶ αἴοτυ, θὰ τ ῖ0ἢ [86 
ξιοδίεβὶ αἰ] κθῦοθ ΘΠΙΡΙΟΥ̓͂ ΤΘΛῺ5 δΔηὦ ὙΔΥΒ ἴ0 
Ῥτόσυγο {ΠἸΠιοῖλ ἴον (τ Τοτοὶση πδίϊοπβ δηὰ 
ἰδεῖν ἰ40158). Τὴ εἴθοίβ οὗ (818 ἃγθ βονῃ ἱπ 

δαί [ΟΠ] οντα.--- 13} 19 ΠΟΣΊ ΠΟΥ --Ξ διέ, 88 ΕΚ Ἦ κττε 

ῬΓΟΡΟΒ6Β, ποῦ -ΞΞ 13. (ΈΝΕΜΑ, θΑΤΗΕ: ἐξ οοη- 

βνγπιεε πιαϊϊίαπα, ἀδδμοίαοὶδ υἱαϑ (μ48), Ὀὶ Β᾽ ΠΙΡῚΥ Ξ-Ξ 
ἰλογοίογο, ἔλα 8, ἴῃ ε}18 ννᾶγ.-ἰτοὸ υἱοῖς 688. 

ΤῈ) διιϊοὶθ Ὀδίοτϑ ΠῚ». (οοιρ. ἰἰϊ. δ) 18 ξθ6- 

ταὶ. [Ιβγδοὶ ῃ843 δοσυβιοιηθα 18 ΨΆΥ8 ποὺ ἰ0 ΡδῪ- 
ἰἰσυϊαν νυ ϊοκθάποϑβ, Ὀυΐ ἴο νυ οἰς 688 ἰῃ αΘηΘΓΑΙ, 

ἰο πιο κοάμ 688 οὗἉ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ κὶ πὰ.--Ὑ2Ὁ ἰο ἰθδοῖ, ἰο 

δοοσμπϑίομῃ, 85 Ἴ25), γον. 24, [πῃ τρϑδηϊῃς [9 ΟΧ- 

Ῥτοδϑίοη 18 οοϊποιάθης τῖλῃ ἐπαῦ ἴῃ χὶ !, 28, ““2ο- 
οσυβίοιιϑὲ ἰο ἀο ονἱϊ.""--Οὐ 8 δυ Ὀ) σ᾽-τηδί ον, 
οοΡ. Βοπι. ἰ. 24 5α4.---ἰὴ ναὶ ΓΟἸ]ονγθ (89 5ἰαθ- 
τηοηὶ 18 νου Βοαὰ ὈΥ δὴ ἰπϑίβῃσοθ. 

γον. 84. Εἰσθῃ οἱ ΤΥ ντἱῆβδ.... ΟἿ 8]] 
ἴδο6θ. Τὴο ὯΔ μογὸ σϑϑυπιθϑηῃ6 ὯΔ ἴῃ τοῦ. 

88 ὁὅ. ΤῈ δρϑοΐὶ ἕδσὶ 18. ἱπιγοάυσοα ὉΥ {δ6 
δδῖη6 Ῥατίϊο]6 85 [88 Κα ΠΟΤαὶ βίαι θηθηῖ. [ῖπ α6γ- 
ἸηΆἢ "ὁ πᾶπε εὐ ̓  [υἱαεἰϊεεί, παι ον } ου]ὰ Ὀ9 υ86ά. 
3 ἷβ δορὰ οΓο, 85 ΤγΘαΘΏΓΥ οὗ [)}0 βκίγίβ, 

(πἰη 55) οὗ 5 οσοδὶ, 1 ὅδ. χχίγ. δ; αδφα. ἰἱ. 12; 
Ζδοιι. τιιἱ. 28, εἰς.--- αι ὈΘΘ ἑοθᾳη ἅ. Το ρ]υ- 

Τὶ 1ΝΧ22) 18 ὀχρ δἰ αδά ὑπὰ5, (1) δῇ ἰά68] Ρ] ΓΑ] ἰ8 
δοαίοιηδαὰ ἰπ ὉἿἽ, παιλοῖγ, 89 ἰάθα οὗ ἱπηοσθηὶ 
δ]οοά, ᾿ὰ νυ αἰσ δοῦ86 ΟἽ 18. ὉΒΌΔΙΥ οιηρίογοὰ 

(με ἴηι. ἐσ. στ. Φογ. χίχ' 4: δαι. ἱν. 18). ΤῈ 
Βοῖὴς οοηῃδιγυοίίοη ἴῃ Εζοὶς. χχὶϊ. 18, οοπιρ. 
ΝΑΕΟΚΙΑΒ. Ογ., ξΣ 6], 2, ο, (2) τ σοππηθοίεα ΒυὉ- 
)θοῖϑ τὴ 6 ρτγϑάσδίθ ὩΔΥ̓ ὉΘ ρογογηρὰ ἴῃ πι6Γ 
Ὁ (Π6 πιαΐη φτγϑιλιηϑίϊοαὶ ΟΥ ἰορίοαὶ 1ᾷθα. 80 
δἷδοὸ Ποῦ 8:6 σοποορίϊοη οὗ ἐμ τὰ] ΟἿ Υ οἴ 
νῆδὶ ᾿89 Ὀθοῃ Ββιδϊηθὰ ὈΥ ὈΪουὰ ΙΔΥ ΒΑΥΘ 
ἀεδιογαϊποα {1.6 μα 6 Ὁ οὗ ἴπΠ6 ργϑάϊοδίθ. Οομρ. 
ΝΑΚΟΕ 58. Ον., ἃ 106, 6.--ἼἯῚ οἵ αἴ 186 Ρ]806, 
εἰε. ΛΆΣΓΠ οσΟΌΓΒ ΟΕ ἰῃ Εχοά. χχὶϊ. 1 (2), δπὰ 

ΟΌΡ ΡΑβθαβα ΤΩΔΥ ὍΘ οχρἰαἰποᾶ ὉΥ (ΐ8. “Ἰέ ἃ 
εἰϊοῦ Ὅ6 Τουπὰ Ὀγοακίης ὉρΡ (ον δ (86 ρμἷδδθ οὗ 
ὈυγφὶαΥΥ) δηὰ ἢ ὃ6 Ββιηϊϊίδη δπὰ ἀἷθ, Β6 ((89 
ἀοετ) 841} ἱποὰγ πὸ κυ ΐ!ι.᾿ Φογθι δ} ΔἰΠἀ68 0 
ἰδῖα Ὀοι ἴῃ ψοτὰβ δῃὰ βθῆβθὸ. Το [ογὰ 88 
ἰοαὰ τ Ὀϊοοά οΥ̓͂ ἰΒὸ πιυτάοτοὰ (πὰ ν᾽ 6 ΓΩΔΥ͂ 
βετο αηἀογπίαπά ὑπο Ὀϊοοά οὗ {πΠ6 Ρτορβοίθ, γοσ. 
80) ποῖ ἰπ 186 ρίασθ οὗἩ {π6 οτίπιο σοπηαἰ θὰ ὈΥ͂ 
ἴοω. [ἢ ιμἷ5 6886 (οἱ τυ Τά ΓΟΓΒ ἩΟυ]ὰ δοσοτὰ- 

ἴῃᾳ ἰο (89 ἰὼν αυοϊοὰ αὐονο, Ὀ6 πίιϊμουΐ χυ 1]. 
Βυϊ 6 8608, “Οὐ δ8ὲ}} ἰμθ8θὸ δυὸ 1 ζουπὰ ἱ1ἰ.᾽ 
ΤΒ689 ψογὰβ δυο σίγϑη τ᾿ 6ἃ ἰσουὈΪθ6 ἴο 11:6 6οτ- 
τηϑηἰδίοσβ. δ βγοζδγϊηρ (110 οἱγουπιϑίδηοο ἰμ8ὲ 
(80 ΧΧ, {πμ9 ϑγτίδο δπὰ Ατγδϑὶο ἰγαπβὶδιϊοῃβ 1ῃ- 

δἰοδὰ οὗ ΠΝ τοδὰ τίν, δηὰ ἰδμοτγοίογο ἰσαῃϑαἱθ 
ἐπὶ πάσῃ δρυΐ οΥ σιὼ φιασμπφιιο αγόοτο, ἀπὰ [δαὶ 
ΦΈΒΟΜΕ σοι ὈΪΏ68 (116 ὑννὸ ΤΟΠά ΘΓ μ,8: “ἐπ οὁπι- 
πίδιιβ ἰδιϊϑ φυμδὸ δυργα πιεπιοταῦϊ, σἷυε διὸ φιεγοι,," 
Βαυΐηρ ἴῃ πιϊπὰ ἐμ6 οὔθ ἀδπουπορά ἢ᾿]}- νι οὐ ϑ ἢ 
(οοπιρ. γον. 20),---οὐὐνἝἱηρς [8086 ᾿η ΟΥρτο 008 
ὙΠ Θἢ ΔΥῸ Ὀαϑοὰ οἢ ἃ ὙΣΟΩ τοδϊηρ γα τη θη ἴ 00 
ΟὨΪΥ ἔδτθθ Ῥσοροϑθὰ ὈΥ͂ δῃγϊμθηΐ τη θη 6ΟΠ)- 
ταθηϊδίοτθ: (1) ΕἼΤΑΙΡ ἰγϑηβὶδίθθ δήΙ͂Υ ΑΒΑΒ- 
ΒΑΝΕΙ, "οὶ ἴῃ {Π6 τηυγάογον᾽ 8 ἀθη Τοιπά [Ιἰΐ, 
Ὀυὺ οα 41} ἰμι686, οἱΖ., δυτηπλ 18.᾽ Το οὈ͵θοιΐοι 
ἰο {8 8, ἐπαὶ ἴ1η6 ποτὰ ἀοθδβ ποὶ βἰ χηὶ ν "6 ἄθῃ 
οὗ πιυτάογογβ,᾽ δηὰ (μδὶι (ῃ9 τοίογθησο ἴο ἔχοι. 
ΧΧΙΙ. 1 (2) 15 οἷν ἱσαοτοα. (2) ΥΚΝΕΜΑ, ὈΑΤΗΕ, 
ΨΌΘΕΙ, ΘΟααβ, Μαύβεβ, ὕχβμειν δὰ οἰ θΥ8 
δίίδοι ἰμ9 ὅπ] οἸδιιδθ ἰο [86 ποχὶ γθγ86 δπὰ ἰδῖζθ 
ἣν ἴῃ [89 50}86 οὗ ““ πο Υἱἱπδίδηάϊηρ---ποίν - 

βίδπαάϊηρ 411] (δῖα ἰἸοῖ βαγϑϑὶ." Ἃὲ8 τοπἀοσίης 
Ἰεαᾶν8 Ὀοΐὰ 86 3 δορὰ ἰιρ αι οοπ8. ὈΘίΌΣΘ 
ΝΠ νἱϊπουῦ ΔῺΥ βαι ϑίβοίοσυ δχρ᾽ ῃδίΐ ῃ. 
(8) ΘΒαρ: “ποῖ ἴ9γ {8 δα κὸ οὗ ἃ οτίπι ἀϊάϑὲ 
ποι Κι} (89 Ῥοοῦ οὔοϑ, Ὀυΐ οὔ δοοουηὶ οὗὨ 8]} 
{818,᾽ ὦ, 6. Ὀδοδιδθ {Π|6Υ δἰοοὰ ἴῃ ἰδ)6 τΔΥ οὗἁ (ὮΥ͂ 
ΒΑΡ ΟὐΓΥ δηα ορροβοὰ (ἢγ γουοῖὶ. Βαϊ ἐξ χαδὶ ὈΘ 
οὈ͵θοϊθα ἰο {18 ἰδὲ ννὸ σδϑηποὺ δΑΥ͂, ““ ποὶ δί [86 
Ὀγοικίης ἰῃ Βαϑὺ ποὺ τοὶ ἰδοπὶ (ΟΑΥ ἰδ κοθ 
ὈΝΝΧΩ 828 24 ρϑγβοῃ), Ῥυαὺ οὐ δοοουῃΐ οὗὨ 8]] 
(18. Εν ότθ 9 γοΥῸ ““τηοί ̓ ἀοο58 ποί βαϊ 
(89 Βοσοῃᾷ οἶδυ86 οὗἩ [89 Βοπίθῃοο. ἴθ βου 
ΒαΥΘ (0 ΒΕΡΡΙῚΥ ἃ β8υϊ 18 01]9 γογὺ “" μαϑί [οι .κἰ 116 ἃ 
{πο πὶ,᾿ ψΐοῖ τνουϊὰ ὍΘ διυΌϊσαῦυ, Ὀθοδι8θ 1110 
αυϊθον, 6 δι {18 τοτὺ ἱπ τϊηά, οουϊὰ πηοὶ 
ἰδΥθ οπιϊἰοὰ ἰ. ΤΠ6 ψ 1016 αιοδι ὁ. ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 
Ὧ)9 ἰο ἰὈΓῺ ΟΠ {Π9 οογτγϑοῖ γτοπαάογίηρς οὗ ΠΣ ΠΘ, 

ΠΑΆΙΠΟΙΥ͂, ποὺ 85 ὈΌΓΡΙΔΥΥ ἴῃ ροπογαὶ, Ὀυῦ 110 
Ρἶδος οὗ Ὀυγρίαγυ. [ἰ ἱπ ψ6}} ον ἰμδὶ 80" 
βίη ἶγο8 τὶϊὰ Ὁ (επι ἰοοὶ) αν 18 Ἰηοδηΐηρ, 
Ενακ, ὃ 1600 ὁ.---Ἰ 186 οΥἰ κί] ραϑβαρὸ Εχοά. 
χχὶϊ. 1, 6 δύ ἰπάδοὰ ἰγδηβίαϊο “ αἱ [6 ὈΓΘΔΚ- 
ἰὴ ἰη,᾿ αὶ ἱπ ἰδ9 ἰοχί, οσΟ ἰδ ἰβ' ποὺ [890 
βοίζυτο οὗἩ ἰπ9 (ιϊ οὗ, Ὀὰὺ (86 ϑυθδοαιοηί ἀΐ86ο- 
ΥΟΣῪ οὗὨ Ὀ]οοάα-δἰαί 8, ψ ΐοῖΣ 18 Βροίκαη οὔ, ἰδθ 
»Ῥίαοα οὗ ὈυΓΩΙΔΣΥ τυδὺ Ὀ0 τηοληῖ. Τγασοβ οὗ 
Ὀ]οοά ἃζὸ δα θ5θαιθηιν αἀἰβοονογοά, ποὶ δἱ ἃ Ὀὰ}Ὁ- 
ΕἰάυΥ, Ὀαυὶϊ αἱ {π6 οἷδοο ψῇ ον [6 Βα ρργϑοα (Ἰιἱο 
8 ψουπἀρ. [1 1818 18 (Π6 σοτγϑοὶ γοπάθυϊης 
οὔ μΐ8 ψοτὰ, (9 δ 4] οἶδι)8θ στηιϑὶ αἰβὸ ἀδβί χπδὶθ 
ἃ Ρἷωοσθ. 1 νὸ οορϑίάἀον ὑπαὶ ἰὴ τ06 ἄγϑί οἰα8θ 
186 Ἰμοτὰ Β88 γϑυυϊκοὰ [8γ86] [ὉΓ ἰ).6 τὴυγάον οὗ 
186 ᾿πῃοοθηίβ, 1 8 δΔρργοργίδίο {μδὶ ἴῃ 6 βοσοπά 
Ηο 5βιουϊα Ὀτγίπρ ἃ ρῥτοοῦ οὗ (μΐ8 ΒΟΥ ΟἰαΓχθ. 
Τοῖθ ργοοῖ 8 δον θὰ ἰῃ (μὶ8 νῦν ;--ἰὰο ογὰ Βα 8 
Ηφ ἔουπα ἐμο Ὀϊοοὰ οὔ ἴδε δἰδὶη ποί ἰῃ Ῥ] 8668 
γ ὮΘΓΘ {ΠΟΥ͂ λα σοιηπλντοὰ ὈμγχζίασΥ, Ὀὰϊ οα (89 
ῬΟΥΒΟΙΒ οὗ ἰ[ο89 Ησ κἀάγευβοβ. Τδιι5 “ὁ 4]} 
1680 ΓΟΙΘΓΒ Ὀδοῖκς σΟΥ ΔΙΏΪΥ ἰο ΤὮΨ δ) κίσιβ, Ὀυι 

ΟὨΪΥ ἱπάϊ οι. ΠΣ τ ύουϑ ῬΥΪΩΔΥΕΪΠΥ ἰο Ροῦ- 
ΒΟΏ8. 6 ΣΩΔΥ ΒΌΡΡΟΒ6 (αὐ ἴδ ῥτορίιοῦ ροϊπιοὰ 
νὶτὰ Ὦ18 δηαὰ ἰο ἷ8. ΠΘΆΓΘΡΒ.-- ἢ Βρὶϊ6 οὗ {δ ῖ8 
βΒαρταῦΐ ῥγοοῦ οὗὨ ρι}}ῖ, ἴϑγαθὶ ἰβ 8ὸ Ὀο]ὰ 85 ἴὸ 
σομϊμθ ἰο πηϑίηἰαῖ) 18 ἸὨΠΟσΘΏσΘ, δπαὰ ἀδΓ68 
οὔοη ἴο Ὀοηβὶ {μᾶὺ (Π6 αἰγὶ πθ δῆσον 18 ΔΙΓΘΔΑΥ͂ 
ἰυγηθὰ ΔΙΓΑΥ͂ ἔγοῦλ ᾿ἰτὰ, 
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Ψον. 86. 7ἷοῖ ᾿που δαγοδὲ... ποῖ δἰπ θᾶ. 

δῦ ΚΝ. Το ἐγδηβίδιΐοι οὗ {89 υχχ', ἀποστρα- “Ὁ 
φήται απὰ οΥ̓͂ (6 υϊχαῖο, ἀσεγϑαίων που]Ἱὰ Βαϊ! 

ΤΟΥΥῪ Ὑγ6}] 'ἰπ 1π6 σοπποοίίοῃ, ἴ{ 1ὑ γγοτθ ρτϑιμτηᾶ- 

εἰσι! 78:84 0196. ΑΒ 186 πογὰβ σϑδὰ ὑπο τ 8 Κ0 

ἀεοϊαταῖίου οὗ ἃ ἔδοί, ποὶ ἃ πιίϊβ. ))---ὸποιἰης 

Ἶγ, ὦ. 6. ϑατο, σογίδίῃ. Οορ. ὅδϑῃ. ΧχΥ͂ϊ. 

ἀρ δθηνν 14, εἰς.--- ΤῸ δαὶ Βἰπιογὶοαὶ ἔδοὶ 6818 

ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ δβδυτηρίΐου οὗ 18:86] ΓΟΥΘΓΒ, ἰὺ 18 ἀ1- 

ουἷὲ ἰο 887; ῬΕΓΏΔΡΒ ἴο {80 πᾶνγϑίϊνθ οὗ 2 ΚΙ. 

χχὶϊ!, 26 (οὔβοσυθ αἰϑο {89 γϑϑθιὈ]δησο οὗ (μ9 

σογ 8). «“οβἰα μ᾿ Β γΘΙΌΣΤΩΒ ταῦ ΠΘΥ͂Θ ΘΊΥ͂ΘΙ ΤΊΒ6 

ἰο (Π6 ἰάφα τ δὲ [86 ψτϑῖ οὗὨ ὑπ ᾿οτὰ ζῸΓΠΙΘΥῚΥ͂ 

«Ὠτοαίοποὰ (οοπρ. 2 ΚΙ. χχὶϊ. 11) τγδϑ ποὺ (ἀγηθά 

ΔΎΔΥ ἔγοῦι Φἀ8. ΤὉι6 ΡΘΟρὶθ 80 Β6τθ δϑϑιυτοὰ 

ἐμαῖ (ἷ8 ψὰ8 ποῦ (88 6480, Ὀθσδιδθ [86 γοοτπι 

88 πιο οαὐπατὰ (δὴ ἰηγαρα (αὐ 1οαϑί δυλοηρ 

8:9 1185868].--ἹἰΊϑ θεῖος ἰηἴῖο ἡπᾶρβηηθηϊ. ΟΟπιρ. 

{. 16: χχνυ. 81. Ηο ψΨὸ ἀοπίθβ ([:6 βίῃ Β6 88 

οοτατϊοἀ κἀὰβ ἴο εἶθ φαΐ ἀπ ῬνΟΥΎΟΪΚ68 ἃ ΠΟῪ 

τωδηϊοβίαιΐοη οὗἩ ἴ6 αἀἰνίπο ἡιάρηιοηί. 

ψοτΒ. 36 δηὰ 87. Εζονν δοθαῖ ᾿δουῦ... 

βοοοθβϑ ΥΣΒ 861). ιν (ἰὰ Ατδιμδὶο ἯΝ 

ἤγθα 6 Ώ ΠΥ ΞΞ 121) 888 ἱπ Ηοῦτον ἱβγουρμοῦΐ ἰδ 9 

ταοληΐϊης οὗ ἰο πιοὶϊ, ἀἰϑβοῖνο, ζὸ δϑιυηάοσ. 80 

οἵ τ ἰοϊατας ἴο αὶ τιϊϑέοτί απο (Ρτου. χχ. 14), οὔ {89 

βονίηρβ ΔᾺΥ οὗ Ἡδίον (9 οὉ χῖν. 11), οὗ (89 τυπη- 

πίηρς οὐἱ οὗ {μ6 πιθδηβ οὗ βυϊδδίβίθποο (1 ὅ,8ι. 

χ. 7), οὗ 89 ἀΐϑαρρθδσαῃοθ οὗ οτος (θοαυϊ. 

Χχχὶ!. 86). ΤῈ6 ἱπβηῖνθ ἢ ἀεοδίσηδίοθ ποῦ 

ἐλο δὰ αϊ ἐμ τιοᾶθ οὗ 89 ροΐῃβ δϑυπαρῃ : 

φυϊὰ αἰβιαὶο πιμίαπάο υἱαπιῦϑῷ ΤῊΘ ᾿ 8 {9 ραγίϊοὶθ 

οὔ 89 7η8π. πιοάαϊδ. Οοπιρ. ΝΑΞΟΕΒΙΒΒ. Οἷν., ὃ 
9ῦ, 6. Οπ ἰδ9 πιοδηΐηρ σομρ. ἰἰΐ. 18.-οὐὴῦ ὙΘΥ8. 

841 οὐὰ 85ὅ ἅτ ἀδροπάδηῦ οἢ γΥογ. 88 ὁ, 58ὸ γθΓ8. 

86 δὰ 27 οὐ 83 α. Τμ6 ἱπαυΐγυ, ““ ΒΟῊ ὑσὶπι- 

τιϑδὲ ἴδοὰ {ΠΥ ΜΑΥ8 ἴ᾽ ἰδ τοϑατηθὰ ἈΘΡΘ ΤᾺΟΥΘ 

ἀοδηίιοῖγ.---Ἴη τοϑρθϑοῦ ἰο 89 ἰϑίογ σ8] Ὀθασὶπρς 

οὔ 18:8 Ῥάβϑϑᾶρθ, 88 6 ὨΔΥΘ ΔΙτοδὰν γϑπιδυ θα οα 

γον. 18, ἰὰ ἴθ. ποῦ Κποόν {δα  οδἰδ θυοῦ βουρδὶ 

αἰὰά τοι 186 Εργρίϊδη8. Ετοιι 8:6 (ἀπι|0 οὗ 426- 

Βοϊακίτπι, 0 ψὼ8 δ Εμγρίίϊδη γ85838] (2 Κίῃρϑ 

χχὶϊὶ. 88 844.), πιι σὰ δἰ ἃ νγ88 σοπ ΔΙ δου. 

Τὸ {πΐ3 τον. 80 ἸΔῪ τοῖοσ. 100 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ὁ 4180 

ἔγοτα ἴαησο τυνῖϊῦ μου ζὸ ον ,᾽᾽ Βϑθ}8 ΘΥ̓θἢ ἴὸ 

ἀπιρὶν ἃ τοϑίάθποο ἰῃ Εργρύ. Οοπρ. οα Υϑγ. 10. 
ΑΞ νὴ γοιπαγκοὰ οἢ (818 ρᾶθβαρο νγὸ δάτϊὶ (16 
Ῥυπϑι Οἱ Πτν οὗἉ δ γθηιλ μ᾽ Β μανϊπα δά {818 δα αϊ- 
ἔοι οὐ ἴδ σοπιρ]οιίοη οὗ .ιἷ8 δοοοπὰ νυ ΐης. 

Οοπιρ. ἅπαν, αὐ ἰοο.---ἰἼ Μαβο. τοίους ἰο 189 

Ῥϑορίθ. ὕοπιρ. ΝΑΕΟΕΙ8Β. σν». ἃ 60, 8, “πηι. - 

τ ἌρΡρθδυβ δ8 1 (0 ΒίΟΥΥ οἵὗὁἨἁ Ἰδίηὰσ δὰ Αὐϑη- 
Ἰοῖὰ μογογοιὶ Ὀοΐοτο {86 ργορ οι 8 πιϊηἀ. ΟομρΡ. 
Κύερεα, 3. δῦ; 2 58αι. χί!!. 19, “εἰ. ἰδὲ ποείτα 

πιαπμϑ, ἐπ φμα ποϑ ρατίε ἀοίειπμα᾽" (ΒΟΘΕΝΗΔΟΕΝ). 

ὩὯοΟ 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Οαυαἱϊ. 14: ““ ὝΠΟΟΥΘΡ ΤᾺΛΚΟΒ ΕἰπηδΒ6] 7 ἃ 80Γ- 

σϑαὶ οὗ βίη πιδίζοβ ᾿ἰτηβ6} 4180 8 βογυδηὶ οὔ ριιη- 
ἐβγοτ, 10 8016 ππὰ οὐαρθὶδ ΔΘ [ὉΣ 8 Ὀδὰ 
βούσαπί. δ ᾶαϊ με οοπιεβ ἱπαϊυϊάμα ἐδί πιϊδεγία." 

Ομ ππ. : 
ὦ. Οα ἰὶ. 14: “εοοραίωπι ες λοπιίπίδιια ἰἰδετὶβ 

7μοὶι νεϊδεγγίπιοβ ϑόγυοα; ἐχ Πιἰὶθ 1)εὶ πιαπείρία ἀϊ- 

αδοί!." Ξδ8ΞῈ8Β. ΒΟΗΜΙΡΤ. πολ 15 ἴῃ [δγ80] 8 860Γ- 

γαηΐ ΟΓ ἃ Ὀοηδπηδη ἢ 80 ἐπα σοὶ Βἷπλ τ 0 ΠΙΔΥ͂, 
Θχοθρὺ {Π|0 οὴ9 δι ποῦ, .Ο86 805 ἢ6 ἷ5, ὮὯΘ [287 
ϑίατστο ἷα 7 Α ΠΟΌΪΘ αποδίϊο ἴο Ἰοδὰ [ἢ βου] 
ἰο γοβοοὶ ννϑδὶ ἰὰ 15; δ βιιδεοί οα ναὶ ἢ 708. 
Ατπᾶΐ τοὶ Ἰαθοτοὰ δὰ ἰπ νυ σὰ Εἰ. ΕἸσμίοῦ 
οὗ Η.4119 ᾿ϊνοὰ αἱἱοσοίθοσ. Ηδ νγοῖθ ἃ Ὀοοῖς 08 
9 Ἔχοοϑαϊηρ ποῦ ΠΕ Υ οὗ (μ9 8ου]...... 6 οὐκ 
4180 ΦΌΣΙΩ δὴ ἴθ ἔγοπι Βἰ8 ροθηιβ, "Τη6 58ουὶ ἴϑ 
Ὀοτγῃ ἴο ΘὨ]ΟΥ͂, Βοιιοί ἰηρ ἰδαϊ ἰ8 αἰ νῖπο,᾽-α ον 
ὈγΙσα (9 Ομ τ δια π᾿ 8 ἰπηον Π1{6.᾿--πὶ Ο Πον Βαρ- 
ΡΥ 8:0 ἐδ βου]8,᾽ εἰς., ἢονν ἱπηρογίαην (18 δ} δ] οὶ 
νγ88 ἴο ἷι. Απῃὰ ἰΐ ἴΒ ἃ χήοδὶ βιυδ͵οοὶ οὐδ ἰΐ 
ψ ἴοανα δϑϊὰθ 4}}] ὀχαβμογαίθα τηγβϑίϊσαὶ οὐ 81}}} 
ΙΔΟΣΘ ἸΟΥΥ σοποοϊγοαὰ ἰά688, [Ι ἰβ δβουῃ (ἢδί 
ΝΟ 8.0 Ηἰδ νογἰκκιηδηβΐρ, ογολίοἂ ἱπ Ομσίβί 
δοδβὰ8β υὐΐο χοοὰ νονῖκβ.᾽ 6 τὐυϑὶ ἱπαδοὰ ὃθ 
Δεδαπιθὰ, δηὰ ἃ ῬΓΘΔΟΠΟΥ ΤΥ νγ6}} σγίουρ δἰ8 
νοἿ9 119 Ἰοης (88 ϑὅίβΛιοπεσ 18 βαϊὰ ἴο μᾶνθ (ἀοῃϑ), 
ὑμδὺ ΟἿΌΣ “ΊΟΥΥ 8 80 ἀδρατίοα." ΖΙΝΖΕΝΘΌΟΒΕ. 

8. Ου τον. 17: δία 18 89. ἀοβιίγασιΐοη οὗ 8 
Ῥοορΐὶο, ῬχοΥ͂. χὶν. 84. Βαὶ ἰδο ἱοτὰ ἰ8 ποὶ πὶ]- 
ἰὴ ἐμαὶ ΔΩΥ Ὀθ 1οϑὲ Ὀαΐ μδὲ 4}1} 8Βιου]ὰ σοπι το 
τεροηίδησο (2 Ροεϊ. 11], 9). Ηες (πογοίογο οβαβιὶ- 
868 ἰΠ6π|, ποῖ (0 ἀοΒίΓΟΥ ἐμθαι, Ὀυ Ὀν ὈΟΑΙΥ δυΐ- 
ἔογ 95 ἰ0 ΒΑΥ9 {1:6 Βοι}] (1 Ροΐ. ἱν. 1). 

4. ὁυ νον. 1δ: “Τῇ β'ῃ8 οὗ πηϑῆ, δϑρθοΐαγ οὗ 
αοά᾽ Β Ρ6ορ]6, βίσηζίμβθη {86 ἃγπὶ οὗ (ἰποῖὶν οῃθ- 
τἶ68, Θησοῦγασθ ἵμθπὶ ἴο ὑποὶν Βυγίὶ (ΦυάΣ ν. 
ἘΠῚ ΒΤΑΒΚΑ. 

. Οὐ τοῦ. 16: “17 αοἀ νὴὔῖβδοβ ἴο οἰδϑὶΐβθ 
Ηΐδβ Ῥϑορὶθ Ηδ υϑυδ!ν ΘΙΏΡΊΟΥΒ 16 ὉΏΖΌΙΥ [ῸΣ 
{18 ῬΌΓΡΟΘΘ τὰς ΧΧΥΪΙΐ. 49, δ00).᾽᾽ [Ιυεχ. 

6. Οα τοσ. 16: “1 οὔθ Βαρρθῃϑ {μαι ἰδ 088 
τοσουπὰ (ὁ ἰδ ἰὨ͵ΟΣΥ δα ἀδβιγιοίίοη οἵὨ ἰδ9 
ὈΠρΟΑΪΥ, ἔγουι τοι (6 Ὁ ΒᾶγΘ Ῥτοιαϊβοὶ τ θ- 
86 1γΥ68 ἐμ6 χυϑαϊθδὶ μ6]Ρ (υᾶρμ68 χγν. 8). Ιυεκ. 

7. Ου τοῦς. 17: παῖ ἃ τϑῃ βονοί ἢ (αὶ ψ}}]} 
..0 8380 σϑδρ (6Θ.αἱ. νἱ. 7). ΤΉΟΥ βοιν γί δαὰ 
ΥΟΔΡ ἴθ μϊγὶ νπὰ (Ηοβ. υἱῖ. ες “αΐ 
(ον ἄοπο, ἐμαὶ ὑπο γ᾽ γ9 το." ΒΌΣΚΙΝΟΚΒ. 
Οορ. Μίσβῃ νἱΐϊ. 9. 

8. Ου τϑγ. 19: “" ϑαηϊζαξἐδ ἱπὶίίμτα ἐπιπιο αἰἰηι» 
ἄἴωπι ἐδί αὐ ποόδοογὸ πιογδιπι.᾽" ΒῈΒ. ΒΟΗΜΙΟΤ. 

“40 δἱ ἑία υἱάδγεπι | 
φυαπίμηι ἤετε ἀεδετέπιμ8."" ΤΉΟΝΜ. ΑουΊΝΑΒ. 

9. Ου τοσ. 20: ΑἸέδουρὶ ἰμ6 Ποτ 8 γοῖεθ 8 
οϑϑΥ (Μαίί. χὶ. 29), 1. ϑϑϑῖωβ ἰμίοϊ θυ] ἴο ΟἿΣ 
Βοβὴ, δηὰ τὸ πουϊὰ χας 6 Ὁ βδογίδοο οὰἂῦ οὶ! γθ 
ἰο ΜοϊοοῖλδβδὨ δηὰ ουλξ οὐγβοῖνοθ ἢ Ἰκηΐγοβ δηὰ 
Ἰδηοοίβ (1 Κίηρϑ χυῖ!ὶ, 28) ἐμὰ ΟΝ ἰο {86 6.1. 88- 
ἰξοιλοπὶ οὗ ὑμ6 ϑρίγιυ δα τομοῦποθ ΘΔΓΠμα] 7γθθ- 
ἄοπι. 

10. Ου τοὺ. 21: “« εοοαία ἰαπιὶ οοπίγα δαπαπε 
λοπιῖπίς παίωγαπι δωπί φυαπὶ ἰαδτιμδοῖδ σοπίτα παῖμ- 
ταπὶ ὅοπδε υἱ{18.᾽ 8θϑῈ8. ΒΟΗΜΙΡΤ. 

11. Ου τοῦ. 21: ἩΥβαίουον οοῦθβ ἔσοπη οἱ 8 
Βδπὰ 18 χοοὰ δὰ ψεϊοοπιθ. Μδῃ νψγἃ8 οὐ ρῖ μα} 

ΠΝ »Ὲ Γ23. Ηο ὈοτΘ ;0 ργἰποΐρῖο οὗ δογσαρ- 
ιἶοα πἰιΐα Ὠΐα. Ταΐδ οαηθ ἴἤσοαι υὶϊοαὶ. 
Ηδησ9 Βυ0 ἀοργαυ Υ 48 Ὀθοοῖ!θ ροβϑί δΪ6 [86- 
τὰκ], 5. Β. Α.7, 88 οἡ 1.5 βἰἀθ γϑῃθυϑ ΠΟΟΘΒΒΑΥΎΥ͂ 
ἃ σοταρ οὲθ τοπιουϊάϊης (τορθηθγδιὶ }) οὗὨ πηϑ. 

12. Οὐ υϑσ. 22: “" ο 860 ἴῃ πδαίυγο πᾶὶ δἵ- 
ξροιϊοὰ Ὀσδδι 65, τ ΙΟΘἢ τὸ ἰη!οηἀοα οἰ πον τὸ ἰὰθ 
(ἀἰοἱογαλῖθ5 οὐ αἶνθ πον ΛἀΟΡΓΠπιθηθ Ποῖ ῬΤΟΡΟΡ 
ἴο 18:6 Ῥογβοῃ, ΟὨΪΥ͂ σοπὰθσ οὴ6 ὑρ]ϊοΡ ἰδ Ὅθ- 
ἴοτο." ΖΙΝΖΕΝΌΟΠΨ. 

18. Ου τϑρ. 2δ: [“ ΤῺ6 Ῥδβϑβαρθ βιρχοβίβ ἐμὲ 
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ἷπ ΤΙΔΩΥ͂ ο8808 ἔπ ρἷοα οὗ ἀδδβραῖνγ ἰβ ποὶ Βδ] 
Βοηοϑί. ΤΏθ Βοανί ἰδῖζοθ ἴὸ ὩΡ ΒΡ 88 δὴ 
ΔΡΟΪΟΩΖΥ͂ ἴῸΓ ΣυΒδιηρ ΠΛ Ϊ δηὰ ποδαϊοηρ [ἴῃΐ0 
δ'υω ΤῸ αυἱοὶ σοηϑοίθησο δηὰ ἰο 866πὶ ἴο ἰοηὰ 
Β01Π8 ΘΓ ἴ0 γϑϑϑοη, πιθη {ὙΥ̓͂ δηὦ ούϑη ργοίθηά ἰο 
(ΔΊ ηΚ 6 Γ0 18 0 ἸΟΏΚΣΟΥ ΔῺΥ Πορο ἔγομι αοἀ, δηὰ 
Βοηοο ὑἐμῶΐ (ΠΟΥ͂ ἸΩΔΥ 88 ὍΠῚ]] καὶ 8}} ἐἰΐὸ ροοὰ 
ἔγοπι ἰὴ ἰδ οΥ ὁδη ὙΔι16 {ΠΟΥ͂ ὁδὰ κοῦ ΔηΥ.᾽" 
ον ..- 9. ΒΕ. Α. 

11. θα νονρ. 28: “1 οἴθῃ οοουγβ ἴῃ (ἢ 9 οΟἸο0 
ΟΥ̓ ἃ ργόδοθοῦ ἰδὲ ἢὮΘ 8668 ΡΟΟΥ ἈσΠΙΔΗΪΥ ἴῃ 18 
πδιθάηο88. ἢο πιυϑὲ ὍὈ6 οἢ δἷβδ ρυδγὰ {παῖ δθ 
180 ιἷ8 ΤἱοίΟΥΥ ψ} πιοἀογϑίΐϊοη δηὰ ἴῃ βοὴ ἃ 
ΜΑΥ ἰπαΐ [86 5Βοι}}8 δϑματαθα ΓΠΔῪ 860 ᾿Π]070 ΒΟΑΓΙΥ͂ 
Ἰονα δηά σοτηρηδϑίοα ὑμΠ8ὴ Υ̓ΓΔΏΩΥ Δηα 8.8591:}0- 
ἰἴἰοι.... Το οὐφὶ ποῖ ἰο Ὀ6 πιοτὸ ΗΘ ΓΑ ἀΒ 
ΟΥ ΠΡ δητν Εουλἢ 5 ; 8 Υἱ ϊὰ χὸ Βα} Οο] 8.0 Ὁ 
ΤΏΔΥ Αἶδὸ ΒΟΥ ἰὼ οὴθ οὗὨ ἷ8 Βοβοίδεβ ἱπαὺ Π6 18 
ἸΏΟΤΟ δοησογηρὰ δοουῦ πὶβ ΟὟ δυΐποῦὶΥ ὑπ 88 
86 Ρὰρ}}᾽ 5 βαϊνδιΐοῃ ; δηὰ 8 88 Ὧ0 ὈοίίοΣ 
εἴεοι οη [86 γουτἢ ᾿μ8ὴ 8 ροηδησο ἴῃ [9 οουγί 
δὶ δληοβϑα δ οἢ ἰδ ΕἸΡΘΟΤΟΣ ΗΘΏΣΥ ΙΡ.᾽ 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΡ. 

186. θη νϑνρ. 28. Νϑοθββι υ ὑθϑοῦ 8 ὈΥΔΥΘΡ. 
ΝΟΟΘΒΒΙΓΥ σΟΙΏΡ6]8 τἸηθῃ ἰο Οδϑί ΔΥΔΥ͂ 81 18]80 
ΡΓΟΡΒ δῃά ἴο βίδ τ θλϑο 1 768 οἡ Ηΐοι, τῶο 8] ἢ Θ 
θηάυγοθ ουϑυ διϊηῖγ. Υοῖ {μἷ8 ΤΥ ὍΘ ἀοῃθ 
ὙΠ ᾿Πϑ ΠΟΥ, ἸΔΟΓΘΙΥ [Ὁ οὐ πναταὰ δαἀγμηίδρο. 
Τμθη ψ1}} σΟοἀ 8ιΥ: Ηθ νποὸ ἩΠῚ ποὺ ϑογῦγθ Νο, 
δαὶ ν|}} ΟὨἿΥ δόσύο δἰπιβοὶῦ ἢ Μο, μὰ8 ποίδίης 
ἰο Βορο ἴγοπι Μο. Ηθ ἴΔΔῪ 86 ΥΥ9 Ἀἰπι8017 πῖ 0} 
ἐδοβ80 ψ ῇοπὶ ΟὨἸΥ Β6 τ 18}}68 [0 ΒΕΣΥ͂Θ. 

16. Ου νογ. 80: Μιση. Ομ εδῦθβ, ἴῃ ἢ18 σομλ- 
ἸΩΘΏΪΑΓΥ, αἀἰΘοῦ 5868 ἰῃ6 ατοϑίϊοη δὶ Ἰοηρι :-- ἢ 
μον ἴατ ἰὑ πλϑὺ Ὀ6 Βαϊ ἃ {πᾶ ἴη6 [ωοτὰ 88 βιυιϊἐθ ἢ 
ἰδυδοὶ ἱπ υαὲπ, δ'πσθ ὑπ6 πηο8ὴ8 ΕΟ αοα 1865 
ΔΙΎΔΥΒ ΟΟΥΓΟΘροπα Οχδοί Υ ἰο ἐλ 9 οπὰ ἰὴ υἱοῦ, 
δηὰ ΚΠ γοίο το (86 δρρὶοαιΐου οὗ τηθδη8 πὶ δουῦς 
(86 διίαἰπαχοηὶ οὗ ἴ80 οὐ͵οοῦ ἰδ ἱῃοομῃοοὶυϑοϊθ. 
Ης δηβίσογβ ἰῃ ἴἢ6 νορὰβ οὗ ΡΕτΈῦσΒα ΕἸΟΌΣΙΒΑ: 
“διοίίωγ απμίοηι θεὰ ἡγιδίγτα ρεγοιδδῖ8δε6 φμαπίμωπηι 
αὐ ἥπεπι εχίγίπδεομπι, φιὶ ἐγαΐ ἐπιεπάαίϊο »εγοιιδ- 
δογηι, ποθ φυαπίμηι αὐ ἵπίεγπμπι, φμΐ ἐγαί ἴρδε- 
πεῖ, 714εο επῖπι ρεγομίἑεδαί εἰΐάπι ἐο4, φημο8 δοίοδαί 
ΠΟΥ γεσερίτοα αἰϊδεὶρ ἵπαπὶ πές ἐπιεπάαίίοπεπι, ὑὲ 
οππίδιια δό δοπώπι πιεαϊςωπι, δοπεπισια ραγεπίδηι αε- 
πιοηξίταγεί, μίροίς οπιπΐα ͵αοἱοπάο αὐ δοστοίογιπι δαηΐ- 
ἰαίεπι εἰ πίϊογιια αἰδοὶρ ἴπαπὶ ποοόδδαγα. Αἰσιά 
φιοαά λωποὸ ἥπεπι ἢοπ Κγμδίγα ρογοιδεὶϊί, 866] ἥπεπι 
οὐηδεομίωε εδ1.᾽ ΟΝΠΙΒΙΕΕῦΒ ἸΔΟΥ͂ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ αἷδ- 
{ἰπσυϊβθο9 οί  ΘΘἢ ἃ ρεγομϑδῖὶο σταίϊδδ πὰ 8 »ετ- 
οϑδίο γμδίἴδε, ([Ἀ 6 ΤΌΤΙΩΘΥ [Ὸ1 Βαϊνδίΐοη, [1.6 Ἰδίο Ὁ 
ἴογ Ἰυάκπιοηι. δ πιυδὶ, ἰπἀοοά, Βαύ ὑπαὶ (ἢ9 
δίγοίκεϑβ οὗ αΟοἷ δγὸ σοϊδινοῖγ, Ὀὰὶ πο δὈβοϊαἰοὶν 
ἷπ ταὶ. [{ΊΠΟΥ 40 ποῖ αἰἰαἰὶπ {π6 θη οὗ ΘΟΏΥΘΓ- 
βίο, [ΠΟΥ ΒΠο  δὖ Ἰεαϑὶ ἐμαὶ αοα δ68 ἀοηθ Ηἰδ5 
Ῥαγί. σι ϊοῖ 18 [ἢ 6 τηϑϑπίηρ 480 οὗ {{|18 Ῥαβϑηρθ: 
δοὰ ἱμεὺ ΒΟΡΤΘ [ῸΓ 4.8 [ΟΒ[ἸΠῚΟΩΥ δρδίηϑὶ ἔπϑυλ.᾽ 
Οομρ. 64]. 111. 4. 

17. θη νογ. 80. ἴῃ ογάδν (δαὶ ἰδ ἀϊγνίπο 68. 88- 
ἰἰβοπιθηὶ ΠΥ Παγθ (η6 ἀοπί τα γϑβη]ΐ, ἐν 19 ἢ 6668- 
ΒΑΤῪ ἰ᾿αΐ τῇλῃ Θηίον ἰπίο ἢ ἀϊνῖπο ΡΌΓΡΟΒΟ, ἵ. ἐ., 
ἰδὲ Βα υπαάοτβίδπά ψπαὶ Θοὰ που]ὰ βαν ἴο Ηἶπι, 
δηὰ πῃἢοτοίο Ηδ πνουϊὰ πῆονὸ ἢΐπι, αθὰ ἐμαὶ Ὠ6 
Δἷδο 68" δῃὰ οὔθ. Τῆΐβ 18 ἰο δοσορὺ ἴπ 6 σἢ.88- 
ἰἰβοπιθηῖ. Τὸ δοσορὶ οἰ δϑί ἰβοιηθηῖ 18 ἃ βίχη οὗἁ 
νἰδάοπι (ῬτοΥ. υἱἱϊ. 10: χῖχ. 20), νυν δῖϊο ποὶ ἴο 
δεσορὶ ἰὰ 18 ἃ βίχῃ οὗὁὨ 1ο]ϊγ (Ῥτον. 1. 7; 11. 1], 
12: ν, 12, 28; χὶϊὶ. 18; χυ. 82, Οοαρ. 5. 1. 17; 
κα, ἱ. δ), 

18. Ου ““Ὧἴ2ὁ ποιοσδιζοι,," τον. 81. “Τμδὶ 
ἷθ ποὶ ἰο Ὀ6 ἀφηϊοᾶ, τνῖιϊὶσὰ Ρδυ] δαγ8 ἰο (6 ΟΥθ- 
ἰδη8, ΠΟΥ Δ.Ὸ δ ἰοχζοίμοῦ κακὰ ϑηρία. Τῆΐθ δΔΡ- 
Ρ᾽ 168 βοιιθίΐμμοβ ἴὸ οὶ παι 008, ΒΟ οἰ πη 65 0 
οογίδϊη οἱκἱθ8 δηὰ ρ'δοθοβ. ὅϑὅδσυδηίβϑ οὗ Ομ γὶϑὶ, 
ΜὙΩῸ αῦο [Ἀ}Π1|6ὴ ἴῃ Βυο ἢ} ΟΪ8668 ὙΒΟΓΟ ἰἢοἱδ 
ἈΘΆΤΟΥΒ ΔΓΘ οἷα δὰ βοτὶ, ὀσρογίθῃσθ ἰΐ ἰπά666.᾽᾽ 
ΖΙΝΖΕΒΝΌΟΒΕ.---Οη “Ηδγο 1 Ὀθθη ἃ ἀοϑοσὶ,᾽" δίο. 
“Ἄμογο αοα Ὀσδίονβ τηοδὲὶ ὈθηΘΑίΒ, ἐμογο Ηα το- 
οοἶτοδ [89 ἰοδβὶ ται ἀ6.᾽᾽ ΕΟΕΆΒΤΕΒ. 

19. Οχ σϑν. 82, 186 οἰ] άγοι οὗὨ (8 νου] ὰ ἂτθ 
ὙΠΘΟΥ ἴῃ ὑμοὶν αϑποταιοη ἰδὲ ὑπο οὨ ϊάτοῃ οὗ 
Ἰκὰς (αΚο χνὶ. 8).--α νἱγχία σγῆο ἔογμχοὶβ ΒῸΡ 
Ὁγῖάαὶ οτηδιιθηῖδ πιϊκς Ὁ6 σοπιραΓγοὰ ἴο [89 200]- 
18} τἱγαὶπβ γμὸ ἔογροί ἐμοὶ οἱἱ (Μδι. χχν. 1), 
ὭΔΥ, 8110 18. ΘΥΘῚ ὝΟΓΒ6 (δὴ {1|986. 

20. Ουἱ γον. 88, α. Νοῖ ΟὨΪΥῪ ζϑδϊουϑ, Ὀαὶ ΟἿ ΘΥΟΣ 
δηα ἱῃγθη ο 8 τη ἴῃ ΟἹ], Ὀαὺ ἸΔΖῪ δπὰ υἢ- 
δ. 11} ἴον χοοὰ ; σορ. ἷν. 22, 

21. Οὐ τοῦ. 88, ὁ. φΦϑείρουσιν ἤϑη χρηοτὰ 
ὁμιλίαι κακαί (1 ΟοΥ. χγ. 88). ΕΥΘΥΥ τηδῃ ἰ5 85 
δἷ58 αοά. Ἐνογγιμίπρ, ἩΙΟΝ ἷβ οα]]0ἀ ἃ ρσοὰ, 8 
ἰπὶπιῖσ8] ἰο π6 ἔσθ αοἀ, ἐμοΥοίογο αἷ8δο ἴὸ ἐξα 
δὺδοϊαϊο ἰάοα οὗ 9 Ττὰθ δηὰ (9 αοοὰ. ΑἹ] 
Κιπμάβ οὗὨ ἰάἀοἸδίτΥ, ἐμογοΐοσθ, ἩΒΘΙΒΟΡ ΧΡΟΒΒ ΟΥ 
τοδηθα, πλυι8ι ἀθιμο τ} 26 πηθῃ. 

22. Οπ τοῦ. 8δ6, αἅ. Μοη Τγοαυ θη} ὕγοτα οὗ- 
ΒΙΪΏΔΟΥ δῃὰ ρῥγίἀθ ν}}}] ποῖ σομΐθβϑ ἐμοὶ βἰἢ9. 
Οομρ. 1 Φολη ;. 8. Βυὶ ΖΙΝΖΕΝΡΟΙΡ (γεά. ἀ. 
σεν. 8... 184) γοιμδυῖθ τὶ αδιῖϊσθ οα 0818 Ρ88- 
Βᾶῶῷ6: “1 18 ποὺ 5ο δΌβοϊ υἱοὶ ΟὈβιΐ δον δπὰ 
ὙἹΟΚΟά 688, ΠΥΡΟΟΥΒΥ, ἀοριηδίίβια; Ὀὰσὺ πιο 
ΤΘΑΙΥ σοπηθ ὈΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ 88 πῃ δυ} ἃ ὝΔΥ (δι 
Π6Υ Ὧο ποὺ ΚηοΥ ἐμοῦ. ΑΒ ἰδαΐ βαύδαχο δἱ 0ο- 
Ῥοηδαροὴ ΜΏΟ ΚΙ] ]|οὰ δἷα οοπιγδάθ δηὰ νὴ 
ΒΟΥΟΥΟΙΥ πουπαάοαᾶ, μου ἐμαὶ 6 βμουϊὰ ἀΐθ 
ἴον βιιοῖι 8 Ἰορὶ ἰπιαΐθ οδυδθ (ΤῸΓ (86 οΟἰμοῦ δὰ 
ἱπβυ! οα Ὠἶαι).᾽ 

28. Οὐ γϑσβ. 8θ δηὰ 87. ““ ϑέγω ροδέ ραπαπι ἔμο- 
ἔω9. ϑεγο δαρίμπέ Ῥ΄τγυσεδ, δὶ ἰαπιθ Ὁεγ6 ξαρίαπί, 
ποῦ, ϑέγῸ δαρίμηί."" ΒΕΒ. ΒΟΒΜΙΡΤ. 

ἩΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Οη νυϑν. 14-190. 1[θγ80}1᾽8 ΘΙ ΑΥΘΥΥ δὴ Θ Ὁ]Θ πὶ 
οὗὁἨ ἰδ υπίγοσβδὶ δυτηδῃ δΔΥΘΤΥ οἵὗἉ δίῃ: (1) ἴῃ 
ὉοΙδ ἰὺ 8 ποὶ οτὶ σία]. (2) θὰ οί οαδ68 ἰΐ ἰ8 
861 [-:πσαττοά, (8) 1π ὈΟΐᾺ 1ὲ 18 ΒΕΥΘΥΘΙΥ ρυπἰβμοὰ, 
(4) [πὰ Ὀοΐὰ {86 Ῥιπἰϑπιοηΐ 18 [Π 6 ΤΩΘ8Π8 οὗ 88]- 
γαϊΐοη. []. “ἼἸΒο ἡδίασο οἵ βἷη: ἰΐ 18 “ογϑακίπσ 
ἰλε Σονα ἂβ οαῦ αοὰ. 2. Τὴ) οδυϑθ οἵ βίη: ἰΐ ἰ8 
Ὀοσαυθο 9 ὅεαν ἰδ ποί ἴη 8. 8. ΤῊΘ πηδὶϊ ρα 
οὗ βίῃ, ἐξ ὁ απ ευἱ ἰλίπο απὰ α δίίίεγν. 4. Το ἴδια] 
ΘΟΠΒΟΑΌΘΠΟΘΒ οὗ δὲη. ὅ. Τδ9 86 δηῃὰ ΔΡρΙ] σαι οι 
οὔδ]} {Π18---τρεηΐ οΓ (ὰν εἶπ." Ἡδξκαυ.---ὃ8. Β. Α.1]. 

2. Οη του. 17. Ῥοηίιθηϊαὶ ΒΘσΤ ΟΣ : Οἢ 8 Γοίγο- 
βρθοὶ οὗ ἐΐπθ ραϑὲ ἴγϑθο ἐμ η 58 8΄.Θ τπηϑηϊζοβί. (1) 
ΤῊο χοούποββ οὗ αοα ὙΠῸ βουμδὲὶ ἰο Ἰοδὰ ὃ ἰὰ 
(80 τὶ τῶν. (2) Οὖν ἀϊβουοάΐομοθ, ἴῃ ἴου- 
δϑϊκϊηρ ἴ16 ᾿οτὰ ουὐν ἀοὦ. (8) αοἀ᾽ 5 }ι8βίϊος, ἰὰ 
ποὶ Δ᾽ Ἰονν ηρ οὐν ΓΟὈΘ]]οα ἴο κοὸ πηρυπἰϑμθά. 

8. Οπυ τϑγ. 19, Το ου1}86 οὗ (86 ργοβϑηΐ ἐΐπὶ9 
δῖο (1), ΤΊ σοπῃδοαυθησοθ οὗ βἷη (ποὶ Ὡδίυταϊ 
ΔΟΟΟΒΒΙΥ͂, ποῖ σδησθο, ποὺ [Π6 οἴἶεοὶ οὗἨἁ δ ογοΣ- 
Ῥον σης ΟΥἹ] ἰηἤπθη66), (2) ΜοΔἢ8 οὗἉ βαϊνδιΐοη 
ἔγοπι βίῃ, βίησα ὈΥ͂ {[Πθ 1 Μ΄ὸ) ἰοατῃ (πδὶ (α) δἰη 18 
τυΐϊπουβ ἀθοορίίοπ, (δ) σοα] 688 18 118 8η4 88}γ8- 
(ἰοη. 

4, Ου νοῦ. 20. Τὸ οῃάδδυοσ ἴο οσδϑί οἱ (ἢ 
γοΚο οὗ ἀοἀ ἰδ (1) δὰ δῃοϊθηῦ 08η6 (180 ΔΕ ]8, 
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{86 δροϑβίδδυ, [5γ86]}, (2) ἃ στυΐμουϑ οπϑ; ἴοσ (α) 
ἦξ ἀδρτγῖνοβ υ18 οὗἉ ἔγιι9 ἔγοοάοῃι : (δ) ἰῦ γοπάθυβ ὰ8 
186 βουυδβηῖβ οὗἁἨ ροῦογβ μοϑι119 ἰο ἀρὰ δηὰ ἀθ- 
δἰσιοιΐνο ἰο ΟΌΡΒΟΙΥΘΒ. 

δ. Οπη γνοϑῦβ. 2]1-25. Το βἰαὐωϊ οογγυρίζοι οὗἉ 
Βυιϊηδηὶ  ἷ8 (1) ποὶ οτἱ σίηδ), Ὀαὶ (2) γογυ ἀβθρ. 
(8) ἴι σδαμπποὺ Ὀ9 ἀθηΐθὰ σαν; (4) ἰΐ σδπποὶ ὈΘ 
ΣοπιοΥῦϑα ὈΥ͂ ΟΧΙΘΡΠΔ] ΤΙ 68ΔΏ8. 

. 6. Θὰ νϑυῦϑ. 226-28, ον τυΐϊπουϑ 8 σουγδο ἴΐ ἴδ 
ἰο ἰγυαδὶ πῃ ἃ ογθαίιγο: (1) 0 οἡ δοοουηὶ οἔἴ 
ἷα θα ΚΠ 688 ἰ6Δ Υ68 08 ἀἰΒατ δ οὕ ΠΥ ἴῃ 1Π9 Ἰατ οὶ: 
(3) ψο ὑ᾿νὰ8 'πβι} ἀοα δηκ 1089 ΗΪ8 Βεο]ρ. 

7. Ου νϑῦβ. 290-32. ὙΠθη τὩδη αὐασγοὶθ τί (ἢ 
αοὐ, ὑμ)6 ἴδ} 18 ΔΙνν ΔΒ οὐ (8 8149 οὗἨ σιδὴ (ΡΒ. 
Ἰ:. θὁ). Εον (1) αοαἀ οἤαβίῖβοβ ὰ8, θα νγὸ ἀο ποὺ 
ΟὟΘΥ: (2) Ηο Ὀοϑίον 8 ΟΠ 118 {π6 ποοθββαγίθβ οὔ 
Ἰιἴ6, Ὀυϊ ψΜ6 40 ποὶ ἔμδηκ Ηἰἶπι: (3) Ηδ πιβκϑβ υϑ 
ῬΑΓΙΔΚΟΣΒ οὗ ἐμ Ὠἰχᾳιιοϑί αἼΟΓΥ, Ὀὰὺ τὸ χσοοοί ἰΐ 
πὶῖδ αἰϑά δίῃ, 

8. Ου νϑγ. 81. “ἢακδλνε 1 Ὀδθϑὴ αὶ ἀοβογί,᾽" είο., 
ἔθ ογο 5 οχίδπὶ 8 ἢ οὗὁὨ Οτίζοη οἡ (ἢΪβ ἰοχί, 
86 {πἰγὰ οὐ ἷθ Βοπιῖ 65 οα Φογοηίδῃ. Ηἱϊβ 
ζιπαδπιοηδὶ ἐπουκχαὶ 18, αοα ἰθ ἃ ἀδβοτγὶ ἴο ποῃθ. 
ΤῊ 8 18. ἰγὰο (1) ἰπ τϑύρθυϑθμοθ (9 8}} πηϑὴ (δοπΡ. 
ΜαιιῈ. γν. 46) (4) ἷπ αὶ Ὀοαΐ]γ, (ὁ) ἴῃ δ βριγίτιδὶ 
σοχζισὰ, ΕΓ Ηδ ψ88 δἰνγαυβ ἃ ἔγυϊ{] Ἰδηὰ ἴο 
βγδλοϑὶ, (α) σψθδθῃ Ηο ὈΪ6856α {θπὶ δπὰ ραηὶβθ θὰ 
ἔπο Ἀθαί θα, (ὁ) θα ἤθ Ὀ]ὁ880ὰ ὑμ9 μοαίθῃ δπὰ 

Ῥυπίδοα {μθπὶ, (6) ουθὴ θα 116 δ᾽ ον δὰ (δ 
στο οὗ ΟἸγῖϑί ἴοὸ ρ888 ἴἔτγομι (86 Φϑινβ (ὁ [ἢθ 
Βοαίμθῃ.--- “ΔῈ ἀπὐαδὶ ἱπιρυϊαι ἴοι σορο!]οὰ ὃγ 
οβονδῆ. Τὸ δὴ ἱπζοπαουβ πιϊηεὶ αοα πόνον ἈΡ- 
ῬΘΔΓΒ Β0 ἰγγαβϑὶβι 1 Ὁ]16 ἃ8 Ψ θὴ ΗΘ δάάγοσβοβ ἢϊ8 
σΥΘδίΌΓΘΒ ἴθ π6 Ιδηριαδρο οὗἩ ἰθηδν δχροϑίυϊη- 
(ἴοα. ΟἸ τ βε δὴ ἰγεδὶ οὰ 88 ἃ ν ]άθγποβ8 (1) 
θη (ΠΟΥ͂ ΔΓ6 τοϊποίδηϊ ἰο βοῦν Ηΐωι, (9) πθδα 
{ΠΥ Βοεὶς (οῖτ ΒΑΡΡίΠμ688 ἐπ {πὸ ψονὶὰ. Τὰ 
ατουῃᾷ οὗἨ σοπιραἰηῦ 8 ἴῃ ἰμοτα, οἱ ἰῃ Οοά." 
ῬΑΥΒΟΝ.--8. ΒΕ. Α.] 

9. Οη τὸν 82. “(ὙἍ[μαὶ ἰβ (86 πάἀοτηπιδηὶ οἵ 
οἷοι "68 οοραγοὰ νὴ} {ἴθ᾽ ἀτω ρδγῖβῃα Ὁ]6 πάοτη- 
τηϑηΐ οὗἩἨ ἱπ6 γτἱ σι θουβηθϑθ οὗἨἩ Ομ γίϑι ! ΒΟ οί (ὉΥ 
τοί ἢ8 Δ ἃ "νΟΓΠ.8, δ ὨΟΓ ἴῃς τογο. Β}14]] συοὰ 
8. ΡΘΥΪΒΒΔῸΪΟ δἀογημηθηῖ ὉΘ 80 ἀθδν [0 (ΠΥ Βοατί 
ὑπαὶ το πϑΥον ἔοσχοιίεβε τὸ ραϊ ᾿ξ οα τ θη τΒοὰ 
τὺ μοΐῃρ οαἵ, οΥ ὙΠ6η ἰμοὰ ᾿γοραγοϑὶ {ἢ γβοὶ 
ἴου ομπγοθβ οα ϑυπάδυ: δὰΐ {Π6 ἱπηρονῦῖβηβθιδ 
Δαογητηθηΐ Ὀ6 850 πηἰπιροτγίδηϊ ἐδαΐ «ἰἸοὰ τί ΘΥΟΓ 
[ον ροιίηρ ἰΐ, ονθπα (Βουρῇ 80 γα θη] ΒΡΌΚοῃ 
0 Θοποθγῃΐηρ {7 Νο, Ὀθ ΓΟ] 0.5 οὗἉ ἢ)8 Ἀροϑι]θ 
Ῥδὰ], ΡΒ1]. 111. ἩΗΟΘΗΒΤΈΤΤΕΚ. “ἼἼ Τοῖνο Ρασϑ- 
Ὁ]68 ἔγοτηι ἔ8 6 ὑγορξιοὶ ᾿ογϑαίδῃ,᾽ Α΄. 9. 

10. Οα γον. 86. ΟὈδβίϊπαῖθ ἐτηρθηΐίοποθ. (1) 
ἴν ἴ8 Ὀ]ϊπὰ ἰο 118 οὐγῃ ρα}. (2) 11 Β᾽ΑΒΡΒΘπιο8 
αοά, δοσυδίηρ Ηΐπ οὗἁὨ ππ͵αδὶ δηχον. (8) 1 πὶ} 
ποῦ Θ80θ09 δὶ Ραμ ἐδιπιθῃς, νυ. 

Τρὺν 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΘΙΒΟΟΌΒΒΕ, 

(ΟΠΑΡΤΕῈΒΒ 111.-ὉἹ.) 

Τλὶ ἀἴδοοιγεο, ἀσοογαίπρ ἰο 111. θ, δείοησα ἰο ἰδδ γεῖίσπ οὐ υοσίαῆ, απαὶ πηιογοουόν, ἀσοοταϊη ἰο ἰἰϊ. 4, 10; 
ἷν. 1 ἰο ἐλε ρεγίοά ὁ ἀΐδ τεοτνπιαίίοπ, τσὐϊοὴ οοσωρίεα ἤγοιπ (λό ἐιοεϊ ὰ ἰο (λέ εἰσλίοοπιλ ψεαν οΓ λὲς τεῖρη. 
(2 τοῦ. χχχίν. 8, 8; χχχύ. 19). δίποο «εγεπιϊαὶ ὄέσαπ ἀΐδ πιηϊδίτῳ ἐπ ἰλὲ 18ιὰ ψεαν ΟΥ̓ υοσίαή, 
ἐλία ἀϊδοοιγδε μετίαἰπε (0 λα ρεγίοά ὕροπι ἰλ6 18ί(λ ἰο ἐλὰ 18ιὴ ψεαν οἵ" «]οδιαλ, οοπδεχωφηαῖψ ἰο (λδ 
εοπιπιοποέπιοηί οὗ ̓ ς πιϊηϊδίτψ. 7 Ροεί(ἴοπ αἰ ἰλε δεσίππὶπσ ὁ (λ6 δοοῖ οογτεβροπάς, ἰλεγείογο, ἐπὶ 
{γεῖψ ἰο (ἠὲ λιδίογίοαί ἀαίε 907 ἐ8 σοπιροδιίίοτ. 

7.ε ἀδοουγεθ ,αἰΐα ἱπίο ἰτοο πιαὶπ ἀϊοίφίοπα ἀπά α οοποίμδίοα. 7ὲπιαν δὲ ἀτταησοά αὐ γοϊίοιοε.---- 

1. ΤΙΕΒῚ ΜΑΙΝ ὈΙΥΊΒΙΟΝ (ΟΒΗΑΡΤΚΕ ΠῚ. 1.---ὶν, 4.) 

Το ΟΔ4}} ἰο Βοίυτη, 230. 

1, Δαεῖε:---- οι λδίαπαιϊπρ Ὀουὶ. χχὶν. 1-4, α τείωγπ ἴα Ῥοεδείδίο, ἰἰϊ, 1-.δ. 
2. 7.ε εαἱξ ἰο τείωγπ ἐπ ἰλε ραδί, ἰἰϊ. 6-10. 
8. 7.6 οαἷΐ ἰο τείωγπ ἐπ ἰλε βμέωτε, ἰἰϊ. 11-28. 
4. Τὴε οαἰΐ ἰο τείωγπ ἱπ ἰδὲ Ῥγεεεπί, ἵν. 1-4. 

11, ΒΕΟΟΝΌ ΜΑΙΝ ὈΧΥΙΒΙΟΝ (ΟΒΑΡΤΕΒ ΙΓ. ὅ.--σι, 26.) 

ΤΗγοδιθαΐηρ οὗ Ραμ πηθαΐ οὰ Ασοουπί οἴ ἰμοῖν Νορίοοι ἰο Βοίατη. 

1. )εεογίρίϊοπ ο7 ἰλε )7μάσηιεπί (0 δὸ ἐχρεοίοα, ἵν. δ-8]1. 
2. Ῥγοο" οΓ {ι )ωδίϊξε ὃν απ ἐρυπιετ αἰΐοη, 7 σαιιϑε8, ΟἾΡ. γ΄. 
ὃ. ᾿εοαριμαϊίον, σοπειδίϊπς ὁ} α σοπιδιπαίίοπ ὁ (Ὺὲ οαἰὶ (ο τείμγη, ἰλὸ απποωποοπιοηξ 

97 ρυπίδλπιοηί, απὸ Δὲ στοιπά οΥ Ρμμπίϑδὀλπιεπί, υἱ. 1-26. 

1, ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ.- ΟΒΘΈΟΥ ΑΥΡ ἘΚΡΕΟΤ ΟΡ ΤῊΒ ὈΙΒΟΟΌΒΒΕ, (ΟΒΑΡΤΕΒ τἱ. 327-830). 



ΟΗΑΡ. ΠῚ. 1-ὅ. 4. 

ΕἼΒΒῚ ὈΙΥΙΒΙΟΝ (ΟΠΑΡΤΕΒ ΠῚ. 1--οΟτν. 4). 

ΤῈο Ἃ41]} ἰο Βεοίυγη, 2,0. 

1. Δαεὶε:---Νοίιοιλείαπαϊπσ Ὅσα. χχὶν. 1-4, α γοίωγη ἐδ ροδεϊδῖδ. 

ΠῚ. 1-δ. 

1 ...- ἐδογοίοσο, ἰδ ἃ τδη ἀἰβιλῖββ εἷ8 τὶδο, 
Αμὰ 886 ρῸ ἔγοπῃ Εἷπὶ δῃ ὈΘΟΟπιΘ ΔΠΟΙΒΟΓ τλΔῈ Β, 

η 
ἀοβοογαίοα ἢ 

ἯΙ] ἢ τοΐϊασγῃ ἰο ΕΓ 8 
γου]α ποὲ βοὴ ἃ δπα 
Βυΐῦ ἴβοὺ Βαβϑὺ ὙΒβογοα Ὁ ἩΪΓὮ ΤΩΔΗΥ ΡΔΥΔΙΠΟΌΓΒ, 
ΥΕΤ ΒΕΤΌΕΒΝ ΤΟ ΜΕ, βδϊ1ἢ Φϑῃονδῇ. 

2 Ἐδῖϑο {Π|ὴ6 ουθ8 ἰὸ {86 ἈΠ|8' δα 866; : 
ὝΠοτο Βαϑὶ ἔθου ποῖ Ὀθοη ἰδῖη χὰ 
ΒΥ [89 τοδά8 ἰδοὺ βαίοδὺ 0 (μθπὶ 11Κὸ δὴ ΑΥΔΌ ἴῃ {Π6 ἀοϑοσῦ, 
Απὰ ἀοβοογδαίθαϑι ὑπο Ἰδπὰ ὈΥ {ΠΥ ὙδΒογθάομδ δπὰ ὙΟΙΚΘά ΘΒ, 

ὃ Απᾶ [ἢ6 βμονοῖθ ογο τ] Β86]4, 
Αηά [ἢο7Ὸ σδ6 πο ᾿δίίοσ σϑὶῃ: 
Βυΐ δου μααϑὺ 86 ὈΓΤΟῪ οὗἨ 4 Βαυ]οῦ, 
Αμπᾶ που]άδὲ ποῖ Ὀ6 δϑβδιηρά. 

4 Ἠκβι ἴμου ποῦ Ἀθῃοθίουι ἢ οτθὰ [0 πιθ, ΠΥ ΕδΙΒοΣ Ϊ 
ΤΒοῦ, [16 σοι ρϑηΐοη οὗ ΠΥ γουὰ ] 

δ ὟΙ11 Β6 ἴ86ῃ ον βίῃ Ὑ ΤΥ ὁ δὰ 
Απὰ δἰναγβ ὈΘΔΓ ἃ 
Βοθο]α, ἐμπυβ ἀϊάϑι πε 
Απᾷ ἀϊάβὲ ἐμ ον]] δὰ ἀἰδεὶ ΕΣ : 

ὙΤΈΧΥΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙΣ 

1 Ψὸσ. 2.--{{ιο σα! “ ΌΑτο μοῖρ ἴδ᾽" 85 ΗΙΤΕΙΟ σοπάοσθ. ΒΙΔΥΝΕΥ ᾿ΠΟΟΣΤΘΟΣΪΥ ἐγϑηδίδίοα " ορθι ΡΪδίηβ."---9. ΕΒ. Α.] 

4 γοτ. 1-- ἢ) Δὲν νεγοοιμάϊαπι ἰΔ6 Μαδβοσοῖδ ΔΙΉΔΥΘ Ρυὶ ἴον ἐπα ἴπ6 οοττοβροηάϊηρς ἴοστα Ομ “οὔ Ῥουσξ 

χχνθ!. 30; 1[δα. ΙΗ. 16; ΖΘΟΆ. χίν. 3. [“Α ἴον ΜΒ. δπὰ (89 Βοποίη, Εἀϊ οι αἷϑὸ ϑχἈ δὲ 25. "--ΗΕΝΡΕΒΒΟΝΊ. 

δ Υον. 2.--ἼὙ7222] δ ρ] αγαὶ [οσταδείου {κὸ Ὁ ΓΔ )7, πίοι οοσαγα Ὀοδίἀθϑ ΟὨ]γ ἰπ Ναπι. χίν. 88, ΔΏΔΙοΒΠΟῦ ἴο Ὁ ΠΣ, 

{τεχυσηῖ ἰη ἘΣοκίοὶ, οἰ. χυὶ. (τοτβ. 1δ, 22, εἰο.), δηὰ οἷ. χαὶ!. (τότ. ἴ, 8, εἰς.) Οοζρ. ΝΆΞΟΣΙ,5Β. ΟὟ. ἃ 48, 4. 

4 Ψσ. 4.--Οἱ [}9 ἴοστα ὍΝΡ δηά 131, σΟΙΡ. ΓΟΣ. οἱ ἰΐ, 20. 

δ εν. δ.--Τὸ Ὑ2) δοὰ Ὑ2 2) βαρρὶ. 3). Οὐ. τοσ. 12; Ῥα. οἱ], 9. 

ΦΥον. δ,--ΟἹ τδο ἕοστα [7233] (ἴοσ "2323}}. Οοταρ. Ἑπλιρ, ὃ 191 δ. ΓΝΌΥΣΒ ἐγαπδίαίοϑ ἐδ 11π|8, “ δαὶ ἀσοδὲ 601} π τὰ 
Δἴ! ΣῪ τοῖσι," Ὀπὲ οοΡ. ἙΣεο.Σ τοῦλ.--8. Εὶ. Α.] 

ἘΧΈΕΈΟΘΒΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

Τοδιὶ {686 ὙΟΥΒ68 ὈΘΙΟΩς ποὶ ἰο οδδρίον ἰΐ, αὶ 
ἰο {μ6 70] ον ἀϊδοουγβο, δηὰ ἱπάοοαὰ ἕοόνγιῃ 108 
Ὀαδ19, 18 ουϊἀδηΐ ἔγοπι {μ6 70] οί γθαβοη8: 1. 
Το δπιπαάδηοηῖδὶ ἐδουκῶι οὗὨ (6 Ῥτουΐουβ δίσορδ 
γ829 (μη [5γϑδοὶ δὰ ἰησυτγοὰ τηϊϑίογίηθ ηοὶ ὈΥ͂ 
δε ον ἢ 5 ΓΔ 11 Ὀὰὺ ὈΥ ἷἱθ οσῆ,. 2. [{18 βῆοτπ 
ἴῃ οὗν, ἰἰϊ. 6-11 τ᾿8δὺ ἰςμογίο ποῖον θτϑοὶ ΠΟΥ 
Φυάα!ν Βα5 Ὀϑϑὴ οὐθαϊοαηὶ ἰο {86 68}} ““ χοίατῃ.᾽ 
ἴῃ τουβ. 12-2δ ἰὲ 18 βῆονπ ἱμδὶ ἰπ (μὸ ἀἰδίδηϊ ἔα- 
ἴαγο ΤΟΥ Μ|111 ΟΌΘΥ {818 6Δ}}; ἰῃ οἷ. ἱν.--ονὶ, (μαὶ 
ἵξιμ Ῥϑορὶθ 40 ποὶ ΟΡΘΥ͂ {86 68}1 τιδὰθ (0 ποτὶ 
ον, ἴῃ {86 ργεδεπί, {Β60Υ τηυϑί οχρϑοὺ βού ρὺ- 
ὨἰθΗπιθπέ, ο Ὅο ἰπδίοιθα ΌὈΥ͂ 8 Ῥοορὶθ ἔγοπι (89 
ΝοτίΒ. ϑ΄᾽ησο μ68 ἰδ ὈΔδ5ἷ5 οὗ [ἢ που ἀθ6- 
τεϊοροά ἴῃ 1ϊ1. 1-δ ἴδ (Βαὺ [86 τοίαγα οὗ δροβίϑίθ 
ἰδτϑοὶ 18 σου ἰαΐο σομμθοίίοα τὶζἢ (π6 τορχυ- 
ἰδιΐοη οὐ ἰ8 0 Μίοβαϊο αν, δοσοταϊης ἴοὸ ὙΔΊΟΝ 8 
ποδὴ Ὑπὸ Βεδὰ ὕθομ αἀϊνογοθὰ δηὰ τιλργὶϑὰ ἰὸ 

ΔΏΟΙΒΟΣ τη, οου]ὰ ποὶ τοίυτῃ ἰο δ6᾽ ΤΌΤΤΔΟΣ δ 0.8- 
Ὀδπά, ἱἰξ 18 πιαπὶοϑὶ ἐμαὶ οἰ. 1ἰϊ. 1-δ δἰίδοῖ (Π θτὰ- 
ΒΟΙγοΒ ἰ0 τὶ 0] Ο8, δὰ ποὶ ἰο {ῃ0 ῬΤΟΥΪΟΙΒ 

δοοίἰϊΐοη, Τμαὶ ΝΟ ἴῃ γον. 1 ἄοοβ ποὺ χ]]}ἷ- 

ἰδὶθ δχαὶηδὶ (μἷ8, νν1}} Ὀ6 ββονῃ ἱπιηθά ϊδίοἶν, δπὰ 
ἐμδὲ (Π|8 δίσορίιθ Β6ΥΥ98 85 [86 Ὀ8818 οὗ γΒδὶ ζ0]- 

Ἰονγβϑ Ὑ11 Ὅ6 οἷδαν ὕγοταῃ 89 οσρίδῃδιΐου οὐ 2[,2}. 
γον. 1...... ἘΒβοσϑίοσϑ: ζῇ ἃ δι ἃϊθπιίαα μὲ 

υΥἱίο... γοῖ σϑοϊασῃ ἴο 290, Βα ἢ ϑοθονδβ. 

ΤῊ γασγΐουϑ ὀχ δηδί 8 οὗ ΙΡΙ ΤΏΔΥ Ὧθσ ἀϊ- 

υἱάοα ἱπίο ἔνγο οἴαββθθ. 1. Το ΟυΧΧ, δηὰ ἰἢθ 
ἰγαπβ᾽αἰϊου 8 δῃηὰ σοπηηθηςδτὶο8 Ἡ Ϊσἢ ΤΟΪΊΟῪ ἱἰἰ, 
οὔ8ο Ἰαΐος Οοιηπι. 4180 αὐσοηξαῦθ ἴῃ ϑνπιό. 
αφαπ., ΟἿ. 1, Καδο. 1) οὐῖξ ἰδ αἰϊοζοῖμογ, ΤῈΘ 

ΘὨΔΡϑοίοΣ οὗ {πὸ ΓΟΧΧ. γοηάοτβ ἰὲ Ῥγο Δ Ὁ]. ἰδδὶ 
ἰδ ῖα οὐ ἰβϑίοη τγχξοβ Τοαη θά ποὶ οἡ ΜΞ. ονἱάρῃσο, 
θυΐ ἰῃὰ πθγο σδργὶσθ. 2. [15 οοῃποοιοα τὶ [89 

Ρτοσοάϊημ, υἱΖ., Ὁ , ἰϊ, 87, ὉΥ ΕΙΊΜΟΗΙ, ΑΒΑΒ- 
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ΒΑΝΕΙ, ΌτΗΕΒ, ΒυΟΘΈΝΒΑΘΕΝ, (ΒΟΟμΑΜΡΑΡΙῦΒ, 

ΨΑΤΑΒΙΕ, ΤΒΕΜΕΙΙ, ΜΌΕΝΘΤΕΙ, ὅταδκε, Μαυ- 

ΒΕΚ πα ἤιτΖζια. [ἰ ἰα Ορροβϑὰ ἰο {818 σοῃποοίίοῃ, 
(α) (μαὶ 116 σοπίοπιϑ οὗ (819 γ6γ80 ἅΓθ 88 μοίδτο- 
πϑῃθουβ Μ1{|ν 168 ῬΓΘΥΙΟΌΒ ΥΘΥΒΘ 88 {Π6 } τὺ Πο- 

ταοκοποουῦβ Μ 108 {110 ΓΟ] ον πΣ, 88 ΔΙ ΓΘΒΥ͂ ΒΟΥ͂Ν; 

(8) μα ΣΝ ἴθ. βεραγαίθὰ ἔγοπι Ὀδὲ9 ὉΥ͂ 8 
Βοηίθῃσο, 80 ἰπαὲ ἰὸ τουϊὰ Ὀ6 ἰπίο] ΥΔΌΪΥ ΒΑΥΘᾺ 

ἰο σοηπροοῖ θαι. 8. Μοϑὶ δσοπιτηθηϊδίογβ χα ρΪ δ᾽ Ὼ 

ἀι Ὁγ (δ δ] ὰ οὗ 8η 6}}1ρ5818 ὈοίοτΘ “ὈΝΌ, ΒΌΡΡΙΥ- 
[2 : 

ἱπρ ἼΩΝ, Ὦ ὧν ΛΝ; 80 ἰδ Ὑυ]- 
αϑῖο δὰ [86 Βοπιδὰ Οδίμοὶ ο ἀϊνῖποβ; 8180 α- 
ΒΟΗΙ, ΖΤΙΝΟΙ, ΒΟΙΝΟΕΒ, 5ΞῈ8. βοημιρτ, θκ 

ὝΕΤΤΕ, ΒΟΒΕΝΜΌΚ.ΕΠΝ, εἰσ. ΒΒ 4} (1686 ΒὰΡ- 

Οἰοιιοηίδιϊοδ ΓΘ ΔΙ ΓΑΓΥ δπὰ ἀποχϑιαρ]θά. 

Απ ἰάθα, οὐ το ὙΠ) ἀοροπὰβ 88 8 ΠΟΓῸ 

Ῥαγιϊσυϊαν ἀοβαηϊίίου, σουὰ πὸ πιοῦθ Ὀ0 υὑπθχ- 
Ῥτοββοά ἴθ Ἡδθῦτον, ἔβδπ ὁπ6 Ὀοΐοσα “ ὙΒογοΐογθ" 

απ Βπρθα. Τὸ σϑηᾶδν (18 οἷθδσ ὁ δ Ὺ9 Ὁ6- 

ξαὰ ἴῃ ἱταηβδιΐοη οὗὨ {19 Ὑ0 789 ὑΒ8 “".. ἰποτθ- 

ἴοτο." Τ|16 Ῥαββαρθϑ 9088. χχὶϊ. 11; Φυά. χνὶ. 

2. ἴβα, ἰχ. 8; χιὶν. 238 τὸ ἱπάθοὰ αυοίεὰ 88 8η8- 

ἸοξουΒ. Βαῦ ἴῃ [10 Ῥαββηβεβ ἴῃ Φοβϑμυδ διὰ 

1βαϊαι, {6 ἰάθα τ δῖον Βευν 8 ἃ8 8 ροϊηϊ οὗ βὰΡ- 

Ρογὶ 8 ποὶ ψϑηιης, βου ρὴ ΟὨΪῪ ἱτπιρ] 1 (ΘΟ ΠΙΡ. 

ΝΑΕσΘΕΙ8Β. ἃ 9ὅ, ε). Τὴθ Ραββϑῆρθ ἷἱπ υάχζοββ 

παϊσιὶ Ὀ6 Δρρϑαϊϑὰ ἰο 17 ἃ οοσγυριίοη οὗὨ (86 ἰοχῦ 

ΘΓ ποὶ ΥΘΙΥ͂ ΠΟ ἰ0 Ὀ6 Βυϑροοίοα, 8, ΟΑἸΥΙΝ 

δηὰ ΨΈΝΕΜΑ βοαῖς ἰο ΤΟΠΔΟΓ ἽΝ ἷη δυσἣ 8 

βΒοῆβα ἰδαΐ ἰξ ποοᾶ ποῖ ἀοροπὰ οὐ ἰδ Τοσοροίῃζ. 

ΟΑΥΥΙΝ ἰταηϑἰαίθβ ἰπάἀοοά αἰσεπάο, Ὀὰὶ που] ἴἀΚκ6 

(ΐ8 ἱπ [88 Β6η80 οὗ }αν πιαπίδγε ὧἀ6 ἀΐγε ΟΥ οἵ ρο- 

εἴίο οσαδι. ΜΝΈΝΕΜΑ τηοάϊδοβ (8 ἱπιοτργοίδιϊοο, 

γοπάονίης “1 ἐϊ 18. ϑεϊα,᾿ δηὰ σγερδγάϊηρ 1ἴ 88 

{πη 8 απιίοοοάθηὶ το Μ δἰ σ ἢ “ὁ 86 11} Φ 6 μου δ ἢ ̓ δ (9 

οἷοβα οἵ [6 γότϑο, σογγθβροη ϑ:---" [{ 1 ἰδ βαϊα, 

ὝΠ] αι πδη τοίατη ἦ εἰο.---γοῦ δαὶ} Το ονδδ, ἔμοὺ 

μαβὶ Ὀθθὴ ἰονά, γοὺ τοίυτη ἰο Μ6." Βαϊ Ἰοδνὶηρ 

ουαὲ οὗ δΔοσουπὶ ἰδαὶ ἭΝ πουϊὰ ἰμθη Ὅ6 5Βὰ- 

Ῥογβυουϑ, (8 δοβοϊαϊθ 80 οὗ ἰΐ ἰ8 ααἱΐθ ἀπάε- 
τηοπδβίγαδϊο. ὅ. Φ. Ὁ. Μισβάξμβ, Εἔππαν δὰ 

βαρ δοκηον]θᾶρο ἐμὲ {(μἰ8 ἰϑοϊαιοά ἘΡΡΙῪΣ 8. 8 

ατατατπλιϊσαὶ ἈΠοπΊΑΎ, δηα {ποτγϑίοτο ἀθοϊασο [9 
ἴοχι ἰο Ὀ6 οΘογτυρί. ΤΠΘΥ͂ ἀϑϑαπιθ {ἢ δ΄ οἰτη ον Ὁθ- 

ἴογθ ὙΝ7)ὺ 6 ἴοσιπαΐα 119 ὃς ὼ ἽΦ ὋΠὴ 

8848 ἀτορροῖ ουἵ, οὐ (παὺ (Π0 ἀδίο ἴῃ γνϑν. 6, δὔϊου 

ππϊοι ὙΝ 9 ΘΟΠίΓΑΓΥ ἰο Τυ]6, 18 ψαηίϊηρ, Βμου]ὰ 
Ὅ0 ᾿ἰγϑηϑροβοα ἰοὸ ἰμἷβ ρἷβαοο. Τη6 Ἰδαῖον που]Ἱὰ 
Β66 ἰο 6 (89 τηοϑί ργο δ ΌΪθο. [ΗΠ ἘΈΝΌΚΆΒΟΝ τθη- 
ἀοτβ ἐιεγίλεγ, ὙἩ ΠΪΟἢ ΒΘ θτη58 ἴ0 6 8ῃ Θνδϑίου οὗ (10 
ἀπμπῆουϊγ. Τὸ ΕἸ ρΊ 8 8 ἙΑΙοΡ οὐ ΟΑΕΥΙΝ 80" 

βοδῖ8 (μα ᾿ Ὀ6 Τοπάογοα αοοογαϊπφ ἴο, ““ Δο- 

οοτάϊης ἰο τρδὶ 18 βα1α,᾽) Ὀὰὶ 28 ΟΒΟΒΤΟΒΤΗ 
ποίοϑ, ἰἷ8 ρθγΑΒΟ 8 {86 ὈΠΙΎΘΓΒΑΙ ἔοττα δ [ῸΓ 
ἱπιίγοϊιςοίης ἃ πιοβϑαβα ἔγοιῃ αοα ; δηά ἰδ ἔμ06- 
ἴοτο τοραγὰβ ξ 8 υϑοἀ ὈΥ (ἢ9 ργορμοὶ ἴο ἰηί!- 
τιλία ἐπ αὶ δῖ ἢ6 15 υἱἱατίηρ 15 ἃ αυοϊαίΐοη ἔΓΟΤ. 
ἐπ [4'Ὃν οὗ (6 ᾿οσά. ΟΟὟΚΕΒ ΓΟΠάοΓΒ. " β'Υ- 
π᾿" ἀπῇ δοπηροίβ ᾿ὑ ψῖτἢ (6 ρτοοοαίηρ σοηίοχί. 
Βιάύνευ “8115. που Βαγοϑι." ΝΌΥΕΒ, “1 ἰδ 
βαϊὰ."--5. ΚΒ. Δ.}--ἰ ἡ ἰ5. Βοτθ, δλ8 ΖΥΘα ΘΏΙΥ͂, 

ὑποᾶ ἴῃ ἃ Ὠγροιμοιϊοαὶ 56 η86, δοαρ. Εἶχοά. ἱν. 1; 
ὙἸ. 22, 1οΥἱι. χχυ. 20; 188. ᾿ἰἰν. 1ὅ, Το ζ0]- 

Ἦιςἅ 

Ἰονίης δοπίδὶἢ8 8 Ῥδσγίϊδὶ υοῦῦδ] τ ΐθσοποθ ἴἰῸὸ 
Ὀοαυΐ. χχὶν. 1-4, ᾿ότο ἰΐ 18 βαϊ ἃ, (δὺο ἃ νοΔη 
ὙὯ0 88 Ὀ6ΘΏ ἀϊνοτορὰ δηὰ τηδντὶοὰ Ἀραΐῃ, σδἢ- 
ποὺ ψ θη τοϊθαϑοὰ ἤγοιῃ 86 βθοομαὰ τηττίαρθ ὮΥ͂ 
δορδνιαίίου οὐ ἀβαίῃ, αραὶῃ Ὀῤσοῦο 86 νἱΐρ ΟΥ̓ 
βαρ ὅσϑι δυβθαηπά, β'ποα }1}}8 ψου]ὰ Ὀ6 δὴ δΌοαιὶ- 
πδίΐοη Ὀοῖοτα πο ογὰ, διὰ ἰησγοαϑο [6 018] 
σογγαρίίΐου οὗ (μ6 ]δπά. Ὡ)Π ἰπ δὴ ἰπισδηβίενθ 
Β0Ωὴ86 (σοι. δἴ9 1οΥϊὶ. χυῆὶ, 26) δ8 ἴῃ [β8. 

χχὶν. δ᾽; Ῥμ. ονἱ. 88 -- »γοϊαπαντί, ἴο Ὅ6 ἀ686- 
ογαίθὰ. ΤῊΘΊΧΧ. τοδὰβ οὐ μιανϑήσεται ἡ γυνὴ 
ἐκείνη ; ῬγΟΌΔΟΪ ἰπ σοπηθοίΐοη ΜΓ} 1Π6 Ῥτουϊοι 8 
ἰγϑδῃϑιαἰΐοη μὴ ἀνηκάμψει πρὸς αὐτόν; σὩΪΘῊ 
οὔθ ψἱίμουὶ ἀουδὶ νν88 ἰπἰοπἀ 64 ἰο τοπᾶον [15 
ΒΟΏΪ6Π66 δΔοσογάδηί τὶ} [86 Βυ ὈΒραθοηὶ ΔΡΡ]Ϊδ8- 
οα (τσ ἴο 26). ΤΊ βυτσοθοχαρὶα ἰγδὴ5- 
Ἰαϊΐοῃ ΒΟ ΟΥΟΣ ΤΟ] Ο5 ἐθβὸ ΗΘΌγον,, πα ΟΒΑΒΕ 
ἰη ͵8 οἀἰτίοι τοδὰβ ἡ γῆ. 8.0 αἴϑὸ ΞΡΟην. Βοῖἢ 
ΔΥΘ ΘοΥίδ Ἶγ πγοηρ.--- 2} τ] δοουϑ. οὗ (86 

ῬΟΣΒΟῺ ἰδ ἔουηἃ 8]80 ἱῃ ΕζΖοϊς, χυὶ. 28. Μοοί οἴ 
189 ἀποϊδηςβ (Υἱ ἢ (16 Θχοορίΐοη οὗ (86 χΧΧ, ἀνέ- 
καμπες, ΑΥ. εἰ τευεγίεγεγί 7 ὙΒΈΟΡΟΒ. ἑἐπανῇ εἰς. 
ΨΊΟΤΟΒ. ΡΒΕΒΒ., πῶς ἐπιστρέφεις πρός με); τοπάον 

ὯΝ 2 88 ἱπιρογαίῖγθ ; [λ9 τηοάθγῃ8 (άυβεβ, 
Ηιτεια, ἔσταν, ὈΜΒΒΕΙΤ, ΝΕΌΜΑΝΝ, 6ΒΔΕ) 88 
ἱπιοσσοραίῖνο 1 ἀεφοϊάραϊγ τοραγὰ (μὸ ἤγβι 89 
δοΥσοοῖ, ΑΒ] ΠΔΥ9 Βῃοννῃ ΔΌΟΥΘ 1ί 18 186 ἔχ πᾶ 8- 
τηθηϊαὶ 1468. οὗ {μ6 016 ἀϊδοουτβο (Παἱ ἴβσδϑὶ 18 
ἰο τοίη ἰὸ δὶ [οτὰ, Τ]|16 δάδμπογοηίδ οὗ (89 
ΤΟΥ͂Θ Τοσοηΐ ἱπίογργοίδίΐοη αἶδὸ πὰ {ποι  ῖν 68 
σοιῃροθ] θά, ἰο δυοϊὰ σοπισδάϊοϊΐοι, 9 8 Κ6 (88 
αὐυρβίϊοῃ ποὶ 88 8 πεοραϊϊοη Ὀιὶ ἃ8 οχργθβϑίης 
ψοηάογ, τ 1 18. ποὶ ἰορίσδ!ν δάπιῖβϑὶ Ὁ]6; ὸ Ὁ 
ΜΥ Βδουϊὰ ἔπ ᾿οτὰ πόπᾶονῦ Θοποογηίηρ (δαί 
ψ]οἢ, δοσογαϊης ἰο τῆδί ΖΟ] ] ονγ8, ἰ8 ΗΒ ἀ6δηϊ119 
νἰϑῃ} Τὸ υάὰ 18 ἐπογοίογο ἰο Ὀ6 (Δ Ἰθ 88 δά- 
γογβαί νο6----" ΔἸ Που ἢ ἰπ δοσογάδησα 1} Ἰοζα] 
τοχυ]αίίοηβ, 1 οὐρὰς ποὶ ἴο Τοοοῖγα χοῦ, γοῦ 1 
ΒΔΥ, Βοίαυτῃ ἰοὸ πιθ.᾽ Τῇ ΒΡΡΘΑ] ἴἰο (6 Ῥαββᾶζθ 
ἴῃ ἴ86 ἰὰτν ὈΘἸοη 8 ἰο (Ἰἰ6 ἀοπιδὶη ταϊδοσ οὗ ρὑτγο- 
Ῥμοίῖο τποίογῖο {ἢ δη οὗἉ Πη0ΓᾺ]8; ἔρον {86 δοιηπμδηα 
ΤΟΙΌΓΒ ἴ0 ἃ ΡΠ ΑΙ τοϊαῖοη, 16} ἀο68 οχὶ δὲ 
Ὀούνοοὴ Φομοναῖ ἀπὰ ΗΒ Ῥθορ]θ. [1 ον οΥ Ὁ 
ψ ἱπίουρσγοὶ {μὶ8 τοϊαϊοη Βρ᾿γ Γ8}}γ, ν᾿ 6 ΡΤΟΥ͂Θ 
ἰοο τωϊοῖ, [ὉΤ ΟΥΟΤΥ 5'π 8 δρί γίίυδἱ δα] ίουν, 
ΜΈ θη ἰἴ ψ͵88 ΣΟΙ ΓΚ ἀὔονο ὑπαὶ [Πὲ8Β Βίγορ;! 8 
ἕοττηβ [86 ἰῃιγοάποίογυ Ὀδ5ὶ8 οὗἩ {16 ἀϊβοουγβο, 1ἱ 
γᾺ85 πιορὺΐ {πὶ ἴῃ 18 βίγορθ. (4) δ Δρραγοῃπὲ 
μἱπάγιποθ, (ὁ) 8 ἔβ᾽89 ργθβυιηρίίοη 18 γοπηονοά 
μν ἰσἢ πιο βίδπα ἴῃ ἢ 9 ΨΑΥ οὗ ἃ ἴγὰθ γοίυγῃ. 
Τῆς Ἀρραγθηῦ ἰπάγδησα 18 {1186 6ΩᾺ)] τορυϊδίϊοι 
ποῖ 18 Τοιηουοαὰ ὈΥ δὴ κπιιίπογὶπἰϊγα ἄθοτθθ 
(τοτβ. 1-3 α)ὴ, δ [4186 ρυθϑυπιρίίοι 18 ἴμδὲ 
Ῥβοιυὰο-σοηνογβϑίοη, Μ᾽ 816} 00 }Κ οἷδοθ ἀπάορ 70- 
δἱδι, δηὰ σι οὶ σοπβίβιοα ἰὼ 1818, ἴ8δι (Π6 ρΡ6ο- 
Ρἷο βου ρῆς ἰο ἀδοοῖνο {ἢ 6 πι 867 68 8 η 4 οἱ ΒΟΥ ὙΠῈ 
ἤηο ψοτάϑ, π ἰοῦ ἐμποῖν ἀροα5 Ρσογθὰ ἴο 6 1165 
(τοτβ. ὃ ὃ-- 5). 

γον. 2. Ἑαὶδο τιλὶπθ ογ7θ5... δηᾶ υἱμοοϊκοᾶ- 
ὯΘ55. ΤΏοβο Μογὰβ Γιγπΐκ] [6 δοίη] ρῥτσοοῦῖ οἔἶ 
δου Βαδί ρἰαγοὰ τ1ῃ9 Βαυ]οί,᾿ είο., γϑγ. ].---ἘΠ|16. 
Οορ. “"ἰχ πιοιηίαί,᾽᾿ 88, χὶΐ. 2. Μίοπϑ 
ομἰπιῖπε ρίαπιια, εἰἰνα πο σοπίεοοί8. 

γον. 8. Δηᾶ τ86 Βῃοννοσχᾶ νγϑχθ υνὲ τ 6] 
εν τουἹᾶοθαὶ ποῖ ὈΘ δϑβαιιθᾶ. Τιις ἤγει 
Βοταϊϑιϊσ τούα θα τῆο οὈ)δοϊίοη τὶ γα 6] σοτὰ- 
τἰτ6α (ἢ)18 ννἱἱοἰκο 688 ἀπτορτγου θα, σοΏΏΡ. ἱἰϊ. 80. 
ΤῊ αἰνίηο ἀϊθρ᾽ δα σο γ88 ΣΟπα ΘΓ ρΑΙΡΔΌ]6 ὈῪ 
(89 τἱμοϊάϊης οὗἨ [09 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ σαΐῃ (γν. 2δ; 
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οοἿ]. ἰν. 18: 1. 19), θαὶ Ιβγβϑὶ τούυβϑοά ἰοὸ ὃθ 
Ὀγουφὰϊ ὮΥ τΐδ οἰ 5186 πιθηϊ ἴ0 Ρογοοῖνθ, ΘΟ; 858 
διὰ τοροηΐ οὗ ἰιἷ8 δ'ιη. Ἡἢ [86 ὈοΙᾺΠ688 οὗ ἃ 
Βαγοι νῆο ποῖ ΟΠΙῪ ἀοα68 ποῖ ΘΟη 888 ὑπαὶ 886 88 
ἀοπο τυ οκοάϊγ, Ὀὰὺ ἀοο8 ἰζ Ὀ651495 88 ἱβοιρῃ Β8:9 
δὰ 4 οἰκί πι ἰο 86 τοοορῃϊοη οὗ ΘΓ ΒΟΓΥΪΟΘΒ, ---- 
αἰϊὰ ϑυσἢ ὈοΪάη688 ἀοὲβ [8γ86] Βρϑδὶς ἴῃ ἃ σοῃ- 
ἤάοηιὶ δηὰ δἱοοιϊοπαίο ἰοηθ ἴο ὑπ 6 [μοτά, δΔηὰ οὐϑῃ 
γοπίυγοθ οἱ 8 ζοηῖ.6 ΤΟΡΓοδοὰ ἴον ὑπ οϑογ γα 
βουεγίιγυ. Πΐϊ9 ὙῸΓ. 2 ΟΧΡΓΘΒΒΘΒ 8 Βυδοτάϊπαῖθ 
(Βουσὰι τ ῖσῃ ἸΩΘΓΟΙΥ͂ ἀΘἤῃ6 5 πλοῦθ ΡΥ σα] ΑΥΙΥ 
8 Ροΐηϊ ἴῃ γον. 1, πὰ ο νυ βίοι τον. 8 α 18 δἰϊδομοᾶ 
85 8 ΘΟΓΟΪ]ΔΓΥ͂, ΥΕΓΒ. 4, ὅ ΘΧΡΓΘ6Β88 [86 Βο6οῃ  τηδῖη 
ἐδουχαὶ οὗὨ (89 ϑίζορμο, ἰ0 τσ γϑγ. ὃ, ὁ ΒΟΓΥΘΒ 
85 8 ἰγλ 5.108. 

γεν. 4. Εἴΐασι᾽ του ποῖ ϑηοϑίοσιἢ οτἱϑᾶ 
ἴοτθ... ἴλ} 9 οουερδῃηΐοι οὗ ᾿Υ γουῦι -- 
Ἡδηοϑίοστ Ὦ ρρθδυϑ ἴ0 ΓΟΙῸ ἰο {π6 {ἰτ16 ΒΘ 
ἐμ9 ρθορὶα σοσοχζηίζεαά ιμ9 αἰνίηθ δῆφον ἷπ ὑπὸ 
αὶ οϊἀϊπς οὗἁὨ ἴδ ταῖη, ἴου ἱμθη ΠΟΥ͂ δὶ ὁη60 
θεσδηιθ, δῖ Ἰοδαῖ ἴῃ πογάϑ, γι θη αἷγ πὰ οδιοίοιι8. 

Βαὶ ἰὺ ἰΒ ποὺ ϑᾳυϊνα]οπί (0 ΤᾺ 5, ἔγοται εἰπι98 οἵ ο]μ. 

Ἧο δύο ἰδυ8 ἰοὰ ἰο οσοπὐοαίαγο ὑμδί (89 (ἢ γ60 
ἴδοϊβ, τὶ οΪ] ἀϊης οὗ τοῖα, ΒΥΡοΟΥ 168] ΘΟΏΥΘΓ- 
δίοῃ οὔ {μ6 ρϑορίθ, ἀπά {Π8 Ῥγορ θοῦ, ὕΧ6Γ6 60Ὲ- 
ἰοηροτδήθοιϑ. 7118 15 4130 οοῃβγπιθα ὈΥ͂ ἃ 6οπὶ- 
Ῥαγίβϑοη οὐ ὑμὸ ἀδὶϑϑ ἴῃ ἱ. 2 δπὰ 2 Οἤγοη. χχχῖν. 
8. Αοοογαϊΐης ἴο (6 Ἰαιίο Γ᾽ ραββαρθο ὁ οβῖδ ἢ Ὀοζδη 
ἴῃ (86 ἐν γοαν οὗἉ δὶ5 γοῖχη “10 ραγροὸ Φυἀ8Ὰ 
διὰ Ζοτιιϑα] 6 τη,᾽" 16 δοοογαάϊης ἰο Φ6γ. ἱ. 2, 
οὔγ χορ ιοὶ σδοιηπηθησθοα 18 ταὶ αἰ ΒΊΓΥ ἴῃ (86 181} 
γοδν οἵ 7οθ'α}!. Νον, βίηῃοθ δοοογάϊης ἴο ᾿ἰΐ. 6, 
(86 ρῥγαοβϑηὶ αἰ βϑοοῦγβο ὈΘΙ ΟΖ Β αὖ ΔΗΥ͂ χαὶθ ἴο {80 
εἶπ οὗἨἩ 7οβϑ, δηὰ ἔγοτῃ ἰΐ8 ροβί(ἰου δῃὰ οου- 
ἰοηΐϑ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἰο ἐμ9 Ὀεορσίὶπηΐηρς οὗ 9 ογοηλ ἢ 8 
Ῥτορμοιῖο ἸΔΌΟΤΒ, (89 Ῥγορποὶ ἀουὈ1]688, 85 ΟΗΒ. 
Β. Μισβαάκιι5, ΟΒΕΝΜΌΒΊΚΡΕΒ, ΗΙτΖια δπὰ ΟΛ,ὅἥΥΒΑΡ, 
Βανο αἷϑο ροτοοϊγσοαὰ, ἀδϑοσὶ 0608 ἢ ΤΟΓΒ. 4 διὰ ὅ 
(86 σοπάιιοὶ οὗἩὨ ἰμ9 Ῥϑορὶθ ἴῃ [86 {ἰπι0 οὗ 7 οΒ᾽} 85 
τοίογιηδιίου, ἴ0ὸ τσὶ {ἢ ΘΓ 18 8᾽80 8 ΨΘΓΥ αἰδ- 
{ἰποὶ δ] ἰοῦ ἴῃ τον, 10θ. Τὸ ρῥγορμοί, 186 γ0- 
ἴοτε, 58 7γ5 Βθποθίοσι ἢ, Ὀθοδιι8θ ΓΘ ονθῃ δὲ 
6 ἰπη8 ἢ ἢ ΒΘ ρτγοοσϊαἰπιοα 5 αἰ γ1 9 τη Ββι 6, 
δι γοΐσοϑ 0.6 80}}} Βοαγὰ ἔγοιῃ (6 τι] 8ι οὗ 
86 ρΡθορὶο. ἴω πϑοὰ ποῖ, ἐμογθίογο, την 1 
ἴῃ ἰδ 8 βοῆη86 οὗἉ λαμ ἑία ργἱάσπι, ΠΟΥ 8881} ΟΥΥ͂, ἴῃ 
ἴδε ἕαίϊατα. Οπ οομρδηίος οὗ τ᾿ γοΟῦΓ, 
ΟΡ. Ργινν. ἰϊ. 17. 

γεν. ὅ. ὍΨ|1 6 ἴ8 65 Θνυ θυ δῦ ΔΙΥ πλατὶς 2 
κνον Ῥτον δὶ]. [Ιπτδ686 γοτὰϑ οὗἴδμο ἄγϑι Βοπκἷ8- 
εἰς ἢ 18. 8 δ᾽ ἰσῦ τορσόϑοῃ. [118 88 ἰδοῦ ρμἢ [8Γ86}Β 
τοϊϑοτί απ νγυ88 ἀθ ἴο [86 ροΥγιϊηδοϊου8 πΉρΟΡ οὗἁ 
Φεῦονδῃ. --- 8 β6η86 οὗ ὑπ6 βοοοῃηὰ ἢ δ] οἵ {ἰ16 
ΥΈΓΒο ἴ5 15: --τ 6 δοῖβ οὗἩ {Π9 ῬΘΟΡὶΘ Δ. ἰῃ δοηΓ8- 
ἀϊειΐοα ἰο τἈιοἷν ποτά, ὑπαὶ 86 Ἰδαῖον ότὰ ποῖ 
Βοποϑι  Υ πιοϑηϊ, Ὀὰϊ γ6ΓΘ ἴα͵86 δηὰ ἀθοδρίγο. 
Οὔὕβοτνο {πὸ βην ῃο5818 οὗ βείᾶβ! δὰ δαὶ. 
ΟΡ. ἃ 8 πιῖ αν ττϑηὶ οὗ ὑρτὶ αἰ ἢ 688 ὁπ ἰμΒ6 Ραγὶ 

οἵ 186 Ῥβορῖο, 11. 86.----2}}} ἄϊᾶθε ῥσϑυδίὶ, ἰβ 
ἰοῦ 864 28 ἴῃ χχ. 7. 9. Οσυπιρ. ὅεη. χχχὶϊ. 28; 
1 ὅδ". χχυὶ. 25; 1 Κίπρ χχίϊ. 22. [1 18 βίγβϑημο 
γα (πὶ 186 ῥγοοοάϊης σοῦρβ ἀο0 ποὶ ΔρΡοϑδσ (ὁ 
ἰητοῖτο ἴἰμ6 ἰάοβ οὗ οἴβοτί, 45 ἰ8 ὑΐο 0886 ἰῃ (116 

οἰ ῦ Ῥδβϑαζοῦ διὰ 88 ὑπὸ τηϑϑδηΐηρ οὗ 3: (ο Ὀ6 
ἔτονη, (ο 6 8016, ἰο δὲ ἐβγοιβ}) βϑϑῖωὴδ ἰο σϑ- 

φυΐγτα. Βαὶ Ἰοαυίηρ ουἱ οὗ δοοουπὶ ἐμαὶ ΠΩ διὰ 

Ὁ" [0] ον οὁπ6 δῃοῖμον, δθθπλ ἰ0 8 ὺ6 8 δβογὶ 

οὗ ργονθυθῖ8] ομλυ δον (θοπιρ. 1 ὅδ. χχυΐ. 28), 
ιν ἰ8Β ον άἀθηῦ μαὺ [6 ἰάθα οἵ ἃ βδίγιιρρίο ᾿ἰ68 δὲ 
ὑὴ6 4818 οὗ πὸ δης 6519 τηοπίϊοποι, πὰ ἅϊᾶοξ 
Ῥτθν δὲ ἰηιϊιαῖοι πε [86 δίσυρσρὶο ψν1}} θ6 ἀ6- 
οἰἀρὰ ἰῃ ἔδνον οὗἨἩἁ (86 οΥἱ])], 

ΘΟΟΤΕΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1, Τμδὶ ἃ ὔδη ᾿ἷἶτο 8 βοσοπὰ ἰΐτηθ τνἱἱἢ 8 ψὸ- 
ΒΗ ὙΟπὶ ἢ9 Π88 αἀϊγογοοθά, δηἀ ἯΠΟ ἢ88 Ὀθθη 
186 ἩΪΐΐα οΥ̓ Θηποίμοῦ τπδῃ, ἰ8 τορασάθὰ 88 δὴ 
ΔΌοΙΣπδϑίοη Ὑ ῖο δογγαρίβίῃο ἰκμὰ. [ῖπ τ μδὲ 
ἀοεβ {μ18 δοι δίΐοη σοπϑιϑυ  Νοί {(ἰναΐ (9 
ΟΙΏΔΗ [85 ὈΓΘΥΪΟΙΒΙΥ Ὀδοη [86 Μὶΐο οὗ δῃΟΙΒΟΣ, 
ἴον (θη 8 αἀϊγογοθὰ τνυοδῆ 18 ποί ρογι θὰ ἰο 
ΤΠΔΥΥΥ͂ ἰδ6 Βοοοπα ἰΐπ|6, δὰ 4}} τηαυσίαο8 οὗ 
νιον 8 σου Ὀ6 δὴ δοοπιϊπαἰΐοη. [Ι͂ἢ {818 6886 
6 ἴμ6 δ᾽οοιμαϊπδίϊου δὶ οοπϑίβὺ ἰπ ἰ)ἷ8, {μδὲ 
[89 πηϑῃ ἰδ ͵κο8 Ὀδοὶς 8 τγοϊῦδη Ὑ11.0 δ γϑὶ ὈΘΘῊ 
18 νιῖΐο, Ὀὰὺ αὐϊλογνναγὰβ δηοί μου β. Νοί ἐδθ 
βοῦῖοβ Α-ἘΒ-ἘὉ, εἰς., 18 ἑογ ἱἀάοη, Ὀὰΐ {86 βΒοσὶθθ 
ΑἜἘΒ- Α. Βυὶ νὩγ 18 (87 ΜΙΟΘΗΆΕΙΙΒ, (2708. 
Κεολία., 1 5. 241, 2), αἴονυ ἷἰβ 8 ΠῸΡ Β66 ΚΒ (ἢ9 
γαίο ἰοσὶδ ἴῃ τ ἷθ, ἐμαὶ ἰζ (8.9 ΓΘ-ὩΔΡΥΪΔ6. ΓΘ 
Ῥογι 64, ὑμ6 Βοοοηὰ Βυϑθδηα᾽ 8 16 σουϊὰ ποὺ 
Ὀο δ88ζδ, βΒιοι !α (9 οἱά Ἰογο Ὀθ6 τουϊγοά, ον ἐμαὶ 
{86 σμαβιῖγ οὐ ἢ 6 ψοιλδὴ ψουϊὰ ποὶ 6 Βαΐοθ, ΠῸΡ 
δηλ ἰ πη ππο οϑῖν ποῖ Ὀθΐηρ ΘΕΒΙΪΥ ΔΌΪΟ (0 τοδὶ βὺ 
186 δάγϑποθϑ οὗ οὔθ ἰοὸ ἡ ῇοπὶ 880 πδὰ ζουτ Δ ΥΪΥ͂ 
γἱο]άαθά. Βαϊ {μῖ8 18 Βυρουῆοΐα] ἰ4}. Τῃ9 
τηδίϊοῦ τηυϑὺ 1190 ἄθορον ἐπ δη ἐπὶ8, δα ὃθ Τουπάοα 
ἴῃ {86 ἰαῖνϑ οὗ ἃ ἰκθοσ σΟΥΡΟΓΘΔ}Υ, τ ὁ ἢ. ΔΓΘ 
81}}} ἔν ἴοο 11 {10 πον ἴὸ 8. [ὑ 18 ΓΘ Υ ΚΔῸΪΘ 
παῖ ἀοοοτάϊηρ (ὁ 89 Κογδῃ (ϑαγ. 11., 226), 8 
ἸΏΔῺ 18 δὶ Ἰθογὶν ἰο ἰακὸ Ὀηοὶς ἃ αἰνογοοα ν 19 
ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 6880 δ[)} 86 [859 ὈΘ6Ὼ ἴῺ ἐΐπ 6 πιοδ 1 π16 {}16 νυ 8 
οὗ δηοῖ πον 8η. ΟὐμΡρ. ΜΙΟΒΑΕΙΙΒ, ἤἴο8. Πεολίε., 
Ι. 8. 287. 

2. “«“ Ουοαϊὲδεί ἰσίίεν σἰμάεηάμπι ὠπιίσΐψιθ δέ, 
μὲ ουἱϊείμγ ρεσοαίμπι δίομέ 7ογηπισαίϊο, φμΐα ῥέΥ »66- 
ἐαίμπι φμοαίϊδεί φιμράαπι οὑπὶ αἰΐψιια ογεαίωγαγωτ 
αὐἀπιξί(ἰωΐ 7οτπίσαίϊο, ΡΕΤ φμαπι πιεριότα Οἠτίδιὶ μπὲ 
“πσηιότα ἐπιρι αι, ἀμοφμς ἥμηί ἦν οαγπε ὠπα.᾽} 
ΟΠ Β.ΕΕσΒ. 

8. “ον χτοαὶ 8 89 ροοάπε88 οὗ αοὰ, ν ἤθη 
(86 βἴπηονῦ ὙΠ ΓΤ (ταδί Ηΐηι ΔΊΑΥ ἵγοσῃ 
κἷμι, γοῖ αοα τοοοῖνοβ δὶπὶ δραὶη ἰηΐο Η 8. ἴᾳὙΟΡ 
ΜΏΘΩ ἢθΘ ὑγυγ τορθηίβϑ' ΕΖΟΙς. χυΐϊ!. 21, 22.᾽ 
ΒΤΑΚΚΕ. 

4. «ε Κευογίεγε αὐ π|6 εἰ πιιπααδεοτία, τοραταδεογίδ, 
δὲ οοηιπαάατὶδ (ἰδὲ εἰ τοζμπαάατὶδ πιῖλι. Αὐαῦϑτιν. 
οσοπίτα αυδίμπι, 1. 1δ, ἰ. 

δ. “ἌΒο ἔδο!πρς οὗὨ ποοὰ ἴο οαἱἱ Οοὐ ΒαΙΠοΡ 
δηὰ Ὀσβοοοῖ Ηϊΐπὶ ἰο 8876, 18. Ὡο ἃπ ἰη(4}}1019 
βίχῃ οὗ ίγιθ ροεϊίθπσο, [88. χχυΐ. 10. Κ'.ΤΑΚΚΕ. 

ἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ ΠΊΟΤΟΥ͂ οὗ Θοα (0 Β' ΠΗΘΥΒ ᾽8,---Ἰ. Οἡ 186 ὁη9 
8146 6ῃ411685 (186 ρτο ὶ ὈΪΓ[᾿οη οὗ Γ6-τπηλτυσία σα τὶ 
ἃ ἴογιλον Ὑἱ8, ὙΠῸ πη 8 Ὀ66η τηηγΥὶοα ἰο ἈΠΟ 6, 
-πίδοὸ βίππον ἰ8 ποί αἰβηι βϑθά, Ὀιι 18 σοὶ αηΓΑΥΙΪΥ 
ἀροϑίαίθ, β'ἢ 8 ποῖ αὶ σοῃϊαραὶ, Ὀυὺὶ δὴ αἀυϊὶον- 
οὐϑ Το] Ι 0ῃ,--8.1}} [π0 Γοτὰ ἰ8 τοπᾶν ἴο γϑοοῖγθ 
188 δίπποῦ Ὀλ6Κ); 2. Οη (6 οἱμοῦ παπὰ Ἰἰπιϊ[οα, 
ἴῃ 80 ἔδ (πδὶ ἰὉ ἴδ σοηποοίοα βίγίοιν ψΠ} 89 
ΓυἸ δ᾽ πλοπὶ οὗ 8 δοπάϊξΐοη (ποὶ ἃ ΒΥροστὶ τοδὶ γθ- 
(τη πῖ}} πὸ ποτάβ, Ὀι ΟἸΪΥ͂ βίποογθ, θαγηθϑὲ 
τοίιτῃ, τὶ ἔγαϊίβ τη οὶ [0Υ τοροδΐδῃοο, σδῃ ΣΘἢ- 
ἀθγ υ8 Ραχγίδιογβ οὗ ΗΪβ σταδθ). 



ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊ ΨΦΕΒΕΜΙΑΗ. 

2, 72 εοαἷξίο γείωγη ἱπ ἰδὲ Ῥαφί. 

11. 6-10.5 

6. ΤῈ ΒΡ [6Πον δ] βαϊὰ 4180 ὑπίο τὴθ ἰπ {86 ἀδγ8 οὐὗἔἁὨ «οβϑίδῃ (μθ Κίηρ, Ηδεὶ 
ἰδοὺ βϑϑὴ ὑμαῦ ποι ὈΔΟ ΚΒ αἱ ηρ᾽ Ιθγαοὶ ἤδίΒ ἀομθῦ 886 Βα ρΌῸΠ6 ὉΡ Ὁροὴ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ 

7 πἰρὴ πιουπίδίη δηα ὉΠ 46 Γ ΘΥΘΓΥ͂ ζ͵ΘΘΙ ἴγζθθ, δη4 [6 Γ0 δῖ ρῥαγοά [6 Βαυ]οῖ. ἀπά 
Ι 8814 δὐἴδασ 8ὴ6 ῃδὰ ἀοῃθ 811] 680 {ίηρβ, Ταγη ἰθοὰ απο θ] Βυΐ 986 τεοϊυχηρὰ 
ποῖ. Απά Π6Γ ἔγθβοβϑγοιβ βίβίδν [ΕῚ0} 1688, Π6Γ ϑἰβίθυ) πᾶ 88} 88 10. 

8 Αμπά] βᾶζ, θη [ὉΓ 81} [6 σϑι1805 ὙΒΘΓΘΌ ὈΔΟ ΚΒ] ΔἸηρ [3γ86] οοταμαϊ ρα δάαϊ- 
ἰΕΥΥ 1 Βδὰ ρυΐ ΒΕΓ ΔΎΔΥ, δηα ρίνθῃ ἢῸῚ ἃ ὉΠ] οὗ ἀΐνογοο ; γοῦ ΘΓ ἔγθϑοβογουβ' 93|8- 

9 {6 Φυάδ δασγϑὰ ἠοῖ, Ὀὰΐ ννϑηΐ δηα ρ]αγοα 86 Βαυ]οῦ 4180θ. Απά ἰΐ σᾶπηθ ἴο 
τὨτουρὰ [86 Πρ 688 [σοτγθοιν : ογγ] οὗ Βο Ὑβογθάομι, ὑμδὺ 586 ἀοΆ ]6α [86 ἰδπά 

10 δηὰ δ αὐταὶ Δα ΘΓ τ βίοηθθ δηα ψἰ ἢ δίοο 8 [ψοοἀ]. Απά γοῖ ἴὸσ [ποι] ἰ- 
βίη ἀρ] 811 818 ἢθτ ὕγθδοθθσουϑ βίβίον ὁ δ μαι ποῦ ἰαγηθὰ ἰο τη9 τ ἢ ΘΓ Ὑ80]6 
Βοαγί, Ὀαΐ οΊρΠΘΑΙ]Υ [Ὠγροονἐ εἰσι} ; δ. ἴῃ ζαϊβομβοοα ] β810} πο οτὶ [Φ6Βον 88]. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ. 

Τ Ὦαγνο ΤΟ] ονοὰ ΒΙΆΥΝΕΥ, ΝΟΥ͂ΣΞ, δη ἩΕΎΌΣΒΒΟΝ ἴῃ κἱν! 
ΟΒΟΒΉΎΟΒΤΗ ΓΘΏΔΟΙΒ ὨΟϊ ΟὨΪΥ [666 ΥΟΓ808 ὕὈπὶ ἴΠ6 ἘΠΠΟΪ6 ὁ 

ἐξ 186 ἔογ οἵ 
Ρίοσ δδ ὑγοϑα. 

. Ἀ.Α.] 
ς 

3 Ὑεγ. θ.- - 2 2 ταδοοϊίοι, γϑυοῖε, αροδίδου, [89 δυσίγαοὶ ἴοτ [μ6 οοπογοίθ; οοΐῶρ. ΝΆΣΟΣΙδΒ. ΟΥ., ὃ 19,1. Ὑπὸ ποχὰ [8 
τ. : 

[μΐ6 6086 ἰ8 ρϑου! ας ἴο τ δ μδρίοτ ἢ σοόταρ. υὙἱ}. 11,12. ΟοτΏΡ. δ[δο σῇ. δ. 
δ γος. 8.--ΠΠΠ ΓΙ 3. Τὸ ΡΙΌΓγΩΙ πο ΓΘ ΟὨΪΥ, σοπῖρ. δαὶ. χχίν. 1, 8; [6ὰ.].1. 

τον; 

4ΓᾺ6 τὴ,ϊ16 Ῥαϑδαχο ὈγΘΘΘΙ 5 ΠΟ βίη οἵ ροοῖ 
Ῥῖοϑο. ὕΜΒΒΕΙΤ ῥσίμ! ἐξ ἴῃ Ραγα 161} 515, Ὑγ Π|16 

4 γον. 8. ὐὙ 3 [6 τοϊδιϑά ἴο 3 86 Δ ΥΩ (νοτϑ. 14,22) ἰο 7772. Οπ [86 ὕοστῃη οοπρ. Νλεοξι5. ΟΥ. ἡ ΕΠ, 1; 
ρα Υ τ 7. 

Ἑπλιρ, ὁ 188, ὃ. 
δΎογ. 9--ἸΠῚ ΠΟΓΟ 88 ἴῃ 1 δι: χὶὶ!. 22: χχυ. 20, δῃὰ οἰδονσδογο, οσἰδηὰβ ἴοσ 13}. Οοῶλρ. ΝΑΣΟΞΕΙΒ. ΟὟ. ὃ 88, 1, καὶ. 

6 γον. 9.--γ Κη τῆς ΠῚ), 8 ἰτοαυθηῖ Ῥαγβίβοίο οοὐδίσχςίου. Οὐμρ. ἼΞΠῚ ν9..} 82, θη. χχί!. 2. σῶν. 

ΝΑσοκιϑβ. Θν., ὃ 81,1: ὃ ΠῚ,1 δε 

ἘΧΕΘΕΒΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΙΟΘΑΙ,. 

Το ἰποηϊο οὗ {118 δίγορῃο ἰθ ““ Κοίαση υηΐο 
Μο᾽ (τοῦ. 7, σορ. τοῦ. 10). ἴτ ἰβ ΒΟΊΟΥΟΡ 
ΒΟ ΠΟῪ (8 64}1 ἈΪΓΠογίο, ἰπ ἐπ ραϑὶ, Βη8 
Ὀθθὴ δβοράθα, οὐ τα βοῦ ποί μοοάθὰ, ὉΥ [8- 
τδοὶ δῃὰ Φυ48. 786 τηὰΐὰ τοχαγὰ οἱ ἰδθ ὑτο- 
ῬΒοῦ 18 ἡδίυγα!ν αἰϊγοοιθα ἰοὸ Ζιυάδ, |8γδ0] 
ΒΟΥΥ͂ΘΒ ΟὨΪΥ 88 ἃ [01] ; ου 6 ὈδΔοκχτουπά οὗ {μ6 
ἰγϑηβζγοβϑίοη οὗ [5γ86], ψ Εἰσὶ βου ἃ ἢαγο βογυοὰ 
ζοτ ἃ ναζηΐϊης ἰο Φυάδῃ, (6 βἷη οὗ ἰδ ἰδίΐογ 
δια πᾶ ουὖἱ 81}}} τλοτο μ᾽ Υ ὨκΙΥ. 

γεν. 6. ΔΑμᾶ ϑοδονδβ.. .. ρἱαγοᾶ ἴΠ9 Βαᾶσ- 
Ἰοῖ. Τί δ8 σδῃποὶ Ὀ6 αἰβρυϊοα ἴποτγο ἰβ8 8 οἷ086 
οοπηροίίοη Ὀσδίψοθη (Πἷβ8 βίγορῆὴθ δπὰ ἰῃθ9 ῥγϑ- 
οεάϊπμρ, 1 15 ουνἱάθην {παὺ (818 ἰηδογὶ ρίΐοη 18. ποὶ 
ἴῃ ρίασθ. ἔογ ἰὺ πνου]ὰ ἱπάϊσαϊθ ὑμ6 Ὀορὶπηΐϊης 
οἵ καὶ Ἰαγβον βθοιίΐοπ, 816 ἤ6ΓΘ, οα (Π8 ΘΟΠΙΓΒΓΥ͂, 
1Π6γ6 15 ἰηἰἱπιαῖθ οομηθοίίΐοη. Τ[ὸ ρσγθδίοῦ Βθ6- 
ἴοι ὈορίηΒ αἱ τοῦ. 1. Το ἰδβοϊδι δὰ δὰ ρυζζίης 

Ὑ2ΝὉ ΤοαυῖΓο 8 ἃ Βοηΐθη06 ὈΘΙΌΡΟ ἱΐ, τ ΠΘ ΓΘ ἱμ 6 ἢ 
Α}υ}83 ἰπϑοτὶριίοα Ὀδιοησθ. ΤῈ6 τϑαβοπ οἱ ἐδ 
{Γι ϑροϑιτοη ἴγοτπι Ὑ6 Ὁ. 1 ΓΩΔΥῪ Ὁ6, 85 ΟΝΑΡ βὺΡ- 
Ῥυβο058, (αἱ γογ. 10 σοῃίαἰϊῃβ 8ὴ οὐἱάθηϊ δ᾽ δ οῃ 
ἰο {1| τοΐογιμαἰίοη οὐ ΦΖοδίδῃ,. Βαϊ πὸ οὐουίοοῖκβ 
86 μοὶ ἐμαὶ βυσἢ δὴ δ᾽ υδίοη 8 σοπίδ θὰ 4180 
ἰῃ γοΣ8. 4 διὰ ὅ.--ῬοΣ;; ΟΥΘΙΥ͂ Βὲμἢ πιοῦ- 

καῖ. ΟομΡ. τον. 18; ἰἱ, 20.--- 10}. ΙΓ (εἷδ ἰ8 
ποῖ {μ9 2ὰ Ροτγβ. Εϑιη., τοι σοῦ] Ὧ6 Ροδ81]9 
ΟὨΪΥ ὉΥ͂ ἃ υἱοϊϑηΐ σθδησο οἵ Ῥϑύβοῃ, ἴῃ 9 ἔογδ- 
ἰοπ ἰβ ἰο Ὀ9 οχρΙδίηϑα οἰΐμον δοοοσάϊηρ ἰὸ ἰδ6 

ΔΏΔΊΟΡΥ οὗ ὍΡΖΩ (ον. χ]νὶ!. 7) 88 δὴ Ασδιιδ- 
ἴδπι (σορ. Ενγαμρ, ὃ 191, ὁ, δῃὰ 44πηι.} οτγ δο- 
οογάϊηᾳ ἰ0 80 ΔΘ οὗ ὍΠ (εν. χυῖὶ. 28) 

88 8 717- ζοτιαβίϊου τὴτὰ Ῥτουλΐηθῃοα οὗ ἰΠ9 τῷ 
ἀἴοδὶ Υοὰ (οοπιρ. ἔππαι, ᾧ 221, ο). ΟΥΒΗΑΟΒΕΚ 
(8. 610, 44{ππ|.} αὖ ομο0 ΒΒ. 08 Δἢ ΘΥΓΟΤ. 

γεν. 7. Αια τ αϊᾶ... δἰδῖος πᾶδῃ ΒΑ 
ἀξ. [16 ποί μθοθββδσυ, τὶ ΟΒΑΥῪ ἃπα οἰ ΒΟΓΒ (0 

49 ἈΝ... ἴῃ (16 δθῆϑθ οὗ “1 ἐπουραὶ,᾽" διὰ 
ΞΟΠ 88 δὰ ῬοΙΒ., δίῃοθ ἰδ [οτὰ ποὶ ΟὨΪ 
(Βουλι (18 θὰ τ 681} δαϊὰ ἰ( (ὁ [9γ86ὶ. ΤῊ ἷβ "Β9- 
ἴαγη ἴο Μο" ἰ5 19 υπάονϊγίηρ ἱμοῖης οὗ Δ] ῬΧῸ" 
ΡΒοιΐο βἀπιοπίιίοη (78 ΓὉ. χχχὶ. 20). [π {}}}8 ραββᾶβθ 
ἰν 18 οπῃρδαιίο. Πὺ ροΐϊηἰ8 Ὀδοῖ ἴο {πὸ Τί ΘΙΌΣΩ 
ἴο Π1Θ ἴῃ τοῦ. 1, δὶ νἱτἢ ἢ 9 ΓΟ ον ης ΣΟ ΣΏ- 
θἃ ποῖ τοργοβϑηίϑ {π6 τηλίη ἰπουραιῖ οὔ {μ6 860- 

ἰἰοη. ἴπ ἤοτπι 2 ἰδ ᾿ἰκὸ Ὁ2ῈΔ ἴπ τον. δ- 
Αμπὰ Ε'αἰτ 1966, θὲ δίοῖθσ σαάδῃ. Το ἰδϊϑ 

ἹΤΤΞ 88 φιιδεί. αὐδίτ. δοττοβροπαϊπρ ἰο ΠΣ Ὁ 
Ξ- 11] 58.685, τγουϊὰ ἔογπὶ 8 ὅθ ῬδγΔ}] 6] 16τὰ; 

δαὶ πὸ Ββουϊά ἰμθῃ ὀχρϑοὶ Τ313. ΤΌΘ ἴοσ Χλ..} 
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πίϊὰ ἄτπι α (3 Θυθῃ ΟΣ ΤΥ. 3. ΟὨΪΥ ΒΟΤῸ δπὰ 

η τοῦ. 10) ἀϑδὶ χῃϑὶθβ ΘΥΘΓΥΒΕΤΘ 6186 ΟὨΪΥ͂ δοπ΄ 

«είαάβ. Οορ. ἕπαιν, ἃ 1862, 6. Τμο ροπὶϊΐοῃ 

οἵ. νοτὰ δὰ {6 δΌβϑθῃοο οὗ {89 δυ[}01]0 βθϑτῃ 

ἰο ἰηἰϊαιαῖο ὑμαί ἰὲ ἰ5 ἱπιθῃ θα ἔοσ ἃ ῬΧΤΟΡΘΥ ὨΔίηΘ, 

εῃά νὸ δατο ἱμογοΐογο υνίτϑη ἰὺ τὶ δὴ ἰπἰ{18] 

οδρὶ 8].--- πὸ Κοτὶ ΔΕ ΓΑ 18 ἀΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ. ἱΤθΣ ὙΠ) 

ἄσδ8 ποὶ ἰπἀ δε οοουν Θ΄ δοῦμογο, Ὀὰὺ ΓΙ) ἀο68 

1 ϑδιῃ. χυϊὶἹ. 42: 2 Κι. νυ. 21; οὉ χὶϊὶ. 16; 

τοῖς, χυὶ!. 14, Κοτὶ, 28); δπὰ Σ }}) (1 88 ῃι. 

Χ. ἢ Ἰεανίας οαἱ οὗ δοοοιιπί ὑπ 6 ΘΗΔΊΟΚΟΙΒ ἤοτ λ8 

οἵ οὐἶνοσ σοῦ 8, 422. ΚΓ. πῦν δ, Φεῦ. χχχὶὶ. 20: 

χχσχυὶ. ὅ, 26, τίς. --- [80 γυθδιΐοη ἩΜΟΙΒΟΥ ἰΐ ἐδ 

ἰο ὃ6 ἰγταποϊαιοὰ ““δηὰ Ζυάδα βηεν 1,᾽) ΟΥΓ πὴ6- 

μοῦ [86 οὈὐοοί βθοὴ ἰδ σοῃίδἰποὰ ἴῃ (86 ἔΟ]1ον- 

ἱπξ ϑεπίθηςο Ὀαρί παΐϊπα σὶῖὰ 3 ἀορθῃάβ ου [ἢ 9 

οἶδεν, ψβοίμον {86 ζοΠονίης ἘΝῚ 6 σϑπαΐῃθ 

διὰ οτἱ κί μδ]. : 
γον. Ά. (Διυῆ ἵ΄κασὴ ... Ρίαγοα ἴπ9 δατ- 

Ἰοῖϊ αἴἰκο. Τρ οοπδίγυοίζοπ: “[βενν, δαὶ 1, 

δθοδυ89 δι9 ρίαγοϑι {86 Βασὶοὶ, μα ἀἰβπι βϑοὰ [8- 

γ86], δὰ 1 μκαῦϑ ΒΟΥ 8 Ὁ]}} οὗ ΐϊνογοθ, δπὰ 7 8} 

{ρατοὰ ποὶ,᾽, 5 ποῖ 80 ἐθυοἱῇ οὐ ππϑϑιϊηβ, 88 ΟΒΑᾺΡ 

ΒΌΡΡΟΒΟΘ, ἰξ Μὸ σβδηρθ {86 ραγαίβοιο πιοὰθ οὗ 
ὀχργεθϑίοη ἰπίο [86 Βγπίδοιίο. ἘΠ πιδὶμ ΟὈ)θοὺ 

οἱ κατ ἰ6 ἔϑατϑῆ ποῖ. ΑἹ] ἐμαὶ 1198. Ὀϑίνγθθῃ 

86 ἰἈ ἔοτοϑ οὗ 8 ρῬαζϑηιβϑιὶοαὶ οἰδυβο οὗ δάγοσ- 
δδιῖνο δἰ καὶ δοδίϊοα : “"Απά [ βαῦν ὑδδὶ, δ ἐμ ουρῖι 
1 δὰ ἀϊδαιϊπϑοὰ ἴϑταοὶ, δμὰ κίνϑη ΒΟΥ 8 Ὁ1]} οὗ 

ἀΐνοτοο, γοὶ δὰ ζεαγϑὰ ποῖ. Οοωρ, Ναε- 
0Ε188. Θτν., ὃ 111,1, πη. Βαὶ δὲ 4}} ϑυθῃίδίμο 

οοηπθοίϊοι οὗ τοῦθ 7 δῃς 8 ἰ8 ἱπέοσσαρίθ ἰπ 8 

ΥΘΙΥ͂ δΥΚατὰ ἩΑΥ ὈΥ͂ Αηῇΐ παν. Ὕοτθο 7 

οοποϊαάοα ἴῃ {ι}9 ὙΔΥ͂, ἰμδὶ 1 Δ} ΒΔ βοοθ ΠΟῪ 

]ετδοὶ δά ποῖ γοίυγποῖ αἱ {πὸ ο4]} οὗ Ψομονυδῃ, 

διάτβοη νοσ. 3 ἀοϑίχηδίοβ 85 ποθ οὐ͵δοὶ οὗ 86 

ἀϊνῖπο βοοϊηρ Ὑμαὶ, δοοογήϊηρ ἴο [86 οοποϊυδῖοη 

οἱ 6 νγῖο]ο σοῦτβθ οὗ ἰμουρδί, γογβ. 3 ὁ, 9, 10, 

τηυϑὶ Ὧ6 ἰδ οὈἦθοαί βθθῃ ὉΥ͂ 8. ΕΌΓ [89 ῥγο- 

Ῥθοί ἄταν 8 Ῥ8Υ8}16ῖ θείνοοι (89 Ὀοδανίουγ οὗ 

ἴοτδοὶ διὰ οἱ Φυάδῃ. [δ8γϑδεὶ], γϑὶ δροϑβίαίθ, ͵8 

οα]]οὰ ἰο τοροϑεὶ, ναὶΐ χοίασηβ ποῖ δῃὰ ἰ5 γοὐθοιθά. 

Ζυάδῃ 5668 [πὶ δηά ---8180 4068 ποί Γοίαγῃ. [ ἰ8 

ον θαι ἰπ ὑπῖρ σοπποοίΐοι ὙΘΓΥ͂ ΘΕΒ6Π|18] ἐμαὶ 
Φυάαῃ 5ῃουϊά μανὸ μοσγοοίνϑθά ποῖ 9 ἴ89 ἱπι- 

Ροαΐίδποο οἱ 1ϑγδοὶ, ναϊ δἷδο {89 ρυηιϑαπιθηὶ ἈΘ 
ἰδακ ἰησατγτοά. ΤῈ ὙΟΥῪ Ββἰμμί οἱ (15 ἀοείγυο- 
{ἴτο Ἰαάκηχοπι διουϊὰ μανὸ Ὀγουρδὺ {68} ἰ0 βἰα- 

Θ6γ6 Τορθπηίδῃοσα Ζυ 8} 8 βϑοίηρ ἰδ ἱπιρθῃῖ- 
ἰφῆσα. δαί ποῖ 86 λυὰριροαὶ, {π6 Ἰαίίος Ὀοὶπρ; 88- 
οτί βοὰ ἰς (86 1οτὰ. ἰπιτοάυοοθδ δὴ ἱπαρργοργίδίθ 
οἰδαιρηί είς ἐδ οοπῃοοϊΐου, δου χὰ ψγ)0ὰΤ σαηποὶ 

ΔΥ (μδὶ δὴ ἱποοσσεοὶ ἰάθα που] Ὀθ9 ἰμυ8 οτὶμὶ - 

παείρά. [[{ Βονοθγοι ψ͵ὸῪ οἵαἱΐ 80 ποτάβ, δῃηᾶ 1 

τΑτῳ, γὸῪὸ δτο 8 ῬΟΓίΘΟΙΥ Ο16 Δ δηὰ βδ. 18 δου 
σοπποοίϊοη ΤὉ8ο οΥἰἰΐοαϊ δυϊμονὶιο8 ἱπάθοά ρὶνθ 
Ὡς δδίος βιρροτί ἰὸ 118. τοὐθοϊΐοῃ. ΟἾΪΥ ΦΈΒΟΜΕ 
οοἶἰε τ. ποτὰ, Ὀαὶϊ ἩΒΟΙΒΟΡ οα ΜΆ. ουὐἱάθμσο, 

Δ δῸ αυοϑιϊοηθά. Ηο ἰ8 0] ονγοὰ Ὁ ῦυτηξα 
ἴῃ ἰδ ἰγδηβιιΐου, δῃὰ αυγηξβ. ϑ'ψηό. ασ., 

Οὐ. 1. Βδ9ο. . Το ΧΧ. Ομαοϊάδθο δηὰ Ασαδὶσ 
νογεΐοπε δογίδίἶγ ἑουπὰ ἐΐ ἴα ἐμοῖς οορ᾽68 οὗὨ ὑ89 

οὐαὶ Βαὶ 86 ϑγγίαδσ δρρθδγβ ἰο βανθ σϑϑὰ 

ΝΠ’, {80 β8πὶ|0 ποσὰ ὑπΐοϑ, διὰ (δἷ8 ΕἼΤΑ το- 

ξατὰε δὲ ἐδ οογγϑοῦ σοδαϊηρ-- ἱὶ ΕΝ 18. δὴ 

Ἔσγοι ἰὰ 8 δὶ ΘΩΥ Σϑίθ ἃ ΥΘΥΥ͂ δῃοΐοπὶ οθθ. Αο- 

οοτάϊαρ ἰο ἐμ ταῖϑ οὗ ὑσείοστίηρς (89 τόσο αἰ Εἢ- 

οαὶὶ τοδάϊηρ, ᾿ἱ 158 ΘΟΣΊΔΙΏΙΥ βίον ἰ0 σοίδίῃ ἱἰ, δἷ- 
4 
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ἰδουκὶι ἰξ 8 ΘΑΒΥ͂ ἰο Θοπμοοῖνο ἃ ΣΘΒΒΟΏ [Ὁ [18 
ἰπϑουιίοη. [1 πὸ βέγίκο ἰΐ οαἱ, (Β9ο ψγοτγὰβ “ΟΣ 
βἰϑὲορ 7υδ βαν᾽" Ὀδϊοης (0 {89 ο]ο  86ῃ- 
ἰθῃοθ, δῃὰ ἰδ βοοοῃμὰ ποιιϊβίῖο οὗὨ Υογ. 7 σοῦ- 
δἰδὶβ ὈὨλΟΥΟΪΥ οὗὁὨ ἰμ6 πογὰβ ““Βιυὺ βὲ9 τοϊυσηρὰ 
ποί.᾽ Τὸ ὈτΟΥΪΟΥ οὗὨ {18 οἰδι86 ΤῊ Δ Ὺ 6 Υ6 Ὀ66 ἢ 
(6 οσσαβίοπ οὗ οοπῃδοιΐης ἰδ6 πογὰβ “δπὰ 
Βαϊ. 8 ]685,᾽" οέο., ἰὴ σόν. 7, δὰ ἰδ ἰἰ Ὀοσδτηθ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΤΥ ἰο ἱῃίτοάυο 8 γ Ὁ ἰπ (86 ὈσΘρσΙ ππίπς οὗ 
ΥΟΣ. 8, 88 δὲ ΠΝ) οὗ ἐξ Π).-- ΕΣ 81} [89 οὐ 5608. 

ΟΣ Βοΐογο ΠΥ αδὐὰ ὝΣΙΣ δἷιοσ ἰΐ, ασὸ Τουπὰ 
ΒογΘ ομἶγ. ΕἸβθοτβοσο ΠΥ 8 ΑἸΝΔΥ͂Β οοη- 
πθοίθα νὴ} 8 70] οὶ φοπίἐνο (θα. χχί. 11], 
26; χχυὶ. 32. Εχοὰ. χυϊὶϊ. 8) ΟοσΣ τὶ βυ δῖ χοθ 

(ΨΦοβῖι. χῖν. 6) 5) ΟΧΡΓΟΘδ68 ἰδ9 πα] πιὰ οὗ 
(86 δαάυϊιοσίοβ (Βθῆσθ ΟΛἿΒΑΥ Β0} 80} ἰγϑη 8] 168 

“ ΔΙ] θνγο θ᾽" τας ζοΥ 8}} (86 σλδο8). Ὑὺὲ ἴθ 
Γοπάδοσθά ὨΘΟΘΒΘΔΥΥ ἰο ἐδ οοπηθοίΐοα οΥὁἨ ΥῚΝ 
τὶ ἢ ἃ δηϊ9 τοῦ. ΑΒ 8 σχοϊδιϊνθ ραρίϊοϊο ἴῃ (89 
νἱάοδβί 5θη80, (Οορ. ΝΑΕΟΚΙΒΒ. Οἷ., ὃ 80, 1) 
1ι ἰγοῖνοβ ὮΘΣΘ ὑπ 9 πιθαπίης οὗὁὨ ἐο φμοά, ᾿ΠΘΥΘΌΥ 
ἰδὲ, (ου ἰ86 χρουπὰ οὗἁ κ4]1 ἰμ!6 οσοδβίοῃϑ ἰμπϑὲ 
δύο Ὀθ6ῃ δϑοτγάἀοα (ΒΟΥΘΌΥ, ὑδμαὶ, είο.) 

γορ. 9. Δηᾶ ἰτοᾶτιθ ἴο ρ888 ... Ὁ 

υγοοῶ. ὝῬ ἷβ οἰ βοὮΘΤΘ δ᾽ ΥΒ ἩΓΪ 6 »ίεηε. 
Οη δοοουμπί οὗ ἰδ ὑπιι8ὺ8] ἀοἴδοι γο ϑπδοσ οὗ 
νυνὶ (19 δποῖθαῦ ἐγ 8]. 1 0}}8 86 61 0 ΒΥ ἀθ- 

γἰνοὰ (8 ποσὰ ἔσγοιι ; ἴον ἰδο Ψυϊκχαὶθ 

ἰγϑηβ᾽δίθβ “ 7αεἰϊίίαίε 7ογηϊσαίοπὶδ διι86 σοπίαπιϊπα- 
υἱέ ἰσγταπι; ΧΧ. καὶ ἐγένετο εἰς οὐδὲν ἡ πορνεία 
αὐτῆς. Ατϑδῦ., ΛΔ έ 7ογπιοαίο ομ8. ομπὶ πίλῖϊο ;" 
Ομ δ)]ά. «“ἰευῖα υἱήἠεδαπίων ἰάοϊα ἐπ οσυἶ8 47.3.᾽" -- 
Βαυὶ ἐμὲ9. ἀοίδοιδγθ ΤΔμμΟΡ οὗἁὨ ἩΥϊ πα ἷἰβ μοὶ 8 
βυβηοϊοηΐ σοϑϑοι ἴον ἀδραγίΐης ἴγοιῃ {ἢ 6 ῬΤΙΠΙΔΙῪ 
ταθρ ΐΣ (οορ. θη. Χχνυὶϊ. 22), ΠΟΡ 18 ἐμὶ8 ἴῃ 

118617 ἀουδίζα]. ΟἾἹΪΥ γ͵Ἧὸο τασδὶ ποί ἰδ κ0 ὉΡ ἴῃ 

[9 Β0Ώ80 ΟΥ̓͂ “χοροῦ ̓̓  (ὅθ. χὶγν. 16), Ὀὰὶ (89 
Ρτορβοίὶ ἵδη ὑ0 ΒΑΥ͂ ἰμδὶ 8ὸ ἴδ. 88 ἴδ 9 Ἰδηά 
οχιθηάβ, 80 8 δἷδο τ βογοάοιῃ 8 14.018, ἃ8 8 
Ἀθαγοη-ογγίπρ δίῃ, ἀ6 8168 (89 Ἰαπὰ (οορ. α6ῃ. 
ἰν. 10). [{ τηδὺ ποὶ Ὀ6 οὐ]οοϊοά ἰο ἐι19, ὑπαὶ 189 
ΟΥΥ͂ [0 ἐδ9 γϑηβθδῆσθ οὗ μϑαύϑῃ ἀο98 ποὶ ἀςῆϊθ 
{89 ἰαηὰ, [0 8} }8 ΟΥῪ ἰδ ποὺ δ ἐπι οαΐδίο, Ὀαϊ 
8 τηθάϊοὶθ φχογοσδίϊοη οὗ πὸ αἰγῖηθ }ι8(109 ; 
ἰδαὲ ἷβ, ΌΥ (μοὶν ὙΌΣ ἱωρυάθηῦΐ ΔΡΡΘΒΥΔΠΟΘ 
(18 8 ἐμοὶ ΟΥΥ), ὑδμοῖγ δίῃ σα θη ζοθ (ἢ 6 
)αδιΐοο οὗ Θοἀ.---Αδ ἰο {80 σοπδίγυοιοη νυ} {}}9 
δοσυδϑίίγο, Ῥγ76 πορά ποίίμον ἰο τοδὰ 2 Π[Ὃ νι} 

ΕΑ, ΠΟΥ ἰο δισίκο οαἱ ΠΙᾺ ψίὰ απαν. ΒῸΥ 
ἔδιο ἱπιγδηβίθινθ υασὉ ΙΏΔῪ ὍΘ ἰδκθῃ ἴῃ 8 Ῥαδββίνθ 
Β6Ώ590, δηἀ Δοοογάϊη ἾΥ, 88 ἐμ 6 Ῥϑββίῦο, Δ Ὺ δὰγθ 
8 δοουδδιϊγο οὔ 9 ῥὑτοχί πηδίθ οὈὐεοί τυ δὶ οἷλ ΤᾺ 
06 τοχαγαρϑὰ 88 ἀοροπάθηϊ οἢ δὴ ἰ4θ8] ὑγϑῃβιιϊνυθ. 
ΠΣ μ ἐο δὲ ἀεφεοτα(εἄ (οοταρΡ. ΕσΕΒΒ1), ὑΘΓΘίοτΘ 
ΡΓΟΡΘΟΥΙΥ σουδογεὰ εἰ »γοϊαπαίμπι ἐδἰ ἰεγταπι. ὙΤ 5 
»τγοαπαίωπι ἐδὲ ἷθ, ὨΟΎΘΥΘΙ, ὈΓΟΡΟΥΙΥ ΤῸ ΙΏΟΤΘ 
᾿8ῃ »γοΐαπαγε πῃ ἃ ρῥδβϑίνθ-ρογίοοί βἰδιθιηθηῖ; 

ἐἐ 7αοίωπι ἐδὲ Ῥγοΐαπαγο ἰόγταπι. Οὐτὰρ. 1) χις 
ὝΔΉΤ ΠΝ (2 8δπι. χί. 26; ο0]]. 1 86, υἱῇ, ἀ: 8.99 
ΝΑΚΟΚΙ,ΒΒ. Οτ., 8 69, 4πηπι. 1: ὶ 100, 2.) (ἰεν- 
ἰδίη!γ ΥΝΠ ἩΣΠΙ πιδν 6180 Ὀ6 8814 (ῬΒ. αν. δ8.) 

Μασ. 10. ΕΟσῖ δου, Ὡοϊτυντιδαεϊδη ἅϊηρ 41] 
τοῖο... Ὀπὲ ΥροουξοδΙν, δαῖτα ὕοονδα. 
---Τ γὸ βῃουϊὰ γοΐου (86 νογὰβ “ ΕἼΣΙΒΟΡ,᾽᾽ δέο., [0 
ΜΠδι ἱπιηοαϊδίον ρῥγθοθάθβ, ὑπὸχ του σοίδίη 



δ0 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗ͂ΕΤ “ΕΒΈΜΠΑΗ. 

ἼΟ τ ΘΘΠἰ πᾷ, ἴον ἰΐ 'ἰ8 δυβυγὰ ἰ0 ΒΑῪ ὑμεὶ 7 ἀδ8} 
ἴῃ βρίῖθ οὗὐ ὅν ἸἀοἸαι τ πδὰ γοὶ ποί γορϑῃηϊθα. 
ΤΟΥ ΤΟΙΟΡ ΓΔΙΠΟΥ ἴο ΥΟΓ. 8, α, ΤΒΘΣΘ ἱὺ 8 δηϊὰ 
ἰμαὺ {9 [ογὰ δδὰ σορυάϊαιθὰ [δγϑοὶ. Οὐ (8 
δοσουπὶ 8 ἀοι0]6 δοοιδαίίνο ὑἱπουραὶ 19 δά οα: 
(1) ““Τϑαγϑὰ ποί,᾽" εἰς., τοῦ. 8 ὁ. ; (2) “ποῖ νὴ ἢ- 
διλῃϊης 811} ἐμ͵8,᾿ γοσ. 10. ΑἸεβοαχὰ Δαἀπὰ πεαὰ 
τὶ πθδϑοὰ (Π 6 Ρυπἰθιτηθηί οὗ ἴ5γδ6ὶ, 86 ἀἰὰ ἱπο 
(μη χδ; ἢγεί, δ οσοῃίϊηυθοὰ τἴ86 ψμογοάοαι οὗ 
ἸαοΙαῖγΥ, δὰ ἰμθη δοιχὰϊ ἰο δρρϑᾶβο Ψοἰιοῦδα 
ὉΥ 8 Βυροοῦ 98] σοπνογβίοη, Ὁ. 816 {Π6 ῥτο- 
Ῥῃοῖ ΡΡΑΥΘΠΏΟΥ αἰϊυἀ68 ἰο (86 τοίογιμδίίοη οἴ 
Φοβίδι, πο 88 ϑηιογοὰ οα ἴῃ θασημοδὶ ὈΥ ἰδ9 
Ἰίηκ, Ὀαὶ ποὶ ὈΥ [89 ΡΘορΪὶθ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Οοἂ ἰπ Ηἰἷ Ἰυδαπιθηίθ Βλ8 ἴῃ υἱϑῦ ηοΐ 
ἸΩΘΡΟΙΥ ἰμ086 ἯΔΟ 8΄6. ὈΓΪΠΊΔΣΙΥ δθοοιοὰ ὉΥ 
ἐβοῖ, Ὀὰχΐὺ ἰμο80 γὰο Ἡἱΐπ688 ὑμοτὴ αἶδο. [ἢ ἰδ6 
Ἰαΐίον ἀο ποὶ 411οὁἷν ἰΒϑιλβοῖνοθ ἔμ 8 ἰο Ὀ0 ταγποαὰ, 
ἐποῖν κα }}ὺ ἱπούθδβοβ αδὲ ἴῃ (Π6 Ῥγοροτγίΐοπ ἐμαί 
180 ᾿υἀ κτηοηὶ τοῖϊχξ μᾶνο ὈΘΘΩ δὴ ἱπιρυΐβα δη 8 
δοῖρΡ ἰο τορϑθηίϑῃσο. Οὐρ. 2 Κίημβ χυϊΐ. 18; 
Ῥγον. χχυΐιὶ. 14; 1 Οογ. σχ. 6, 11: 2 Ῥοι. 1. 4-6, 
(ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεϑεικώς, γογ. θ.) 

Ὡ. “ΒΙοββοὰ 8 δ 8 18 τοπιϊοσοὰ νῖβϑϑ ὉΥΓ ἐδ89 
105895 οὗἩὨ οὐἰογβ.᾽" ΟΒΆΜΕΕ. ΟὐμΏΡ. 96Γ. ΧΥΣΙΪ. 
δ-8: Ζοοδ. ἱ. 8. 

8. ἀπιβιιβεῦβ γοτα σῖτα ὑπδὶ {89 Ὀτγοβοηΐ Ρ88- 
δᾶχο Ὧδ8 Ὀ6ΟῺ ἔγθαθ θη Υ͂ ἱπίθτργοίθα δ᾽] ορζοτὶ- 
οαἶγ. 8 [86 ΑὉΡοὺ ΦΟΑΟΗΙΜ ὉΚ ΕἾΟΒΕ (οὐ. 
1202, Οομμθηιαῦῦ οα Φοχοιΐαι, ῥγίηϊθὰ δἱ 
γοηΐοο, 1δ26δ, ἀπὰ Οοΐοζηορ, 1677), ἱπίοσρσγοὶβ ἐξ 
οὔἐμο ασοϑοὶς δὰ Βοιηδη στο (σοπρΡ. Η ΕΒΖΟΟ᾿ 8 
Ἀεαϊ- πε., ΝΙ. 8., 718). ΝΙσοιαῦβ 08 ἴυβα ἰη- 
ἰογρσοιοά ἰΐ οὗὨ ἐδ τί οὗ; τοομδϑίῖο οσάθσβ, δὰ (86 

τϑηαίσηῃί ἔγῖδνϑ; Οσαταϊπαὶ ἢσσο (49 8:1. Ολγο, 89 
οὔτμο παι] 8 ἴοτβ οὔ 16 ΑὈυοὶ  οἀσίαι, οὐ. 1208), 
οὔτδλο “ἐξίίεγαίὶ οἰ δεοοΐαγεα ρῥγαυὶ,,᾽ δηὶ οἵ (δ 
“ ἠηρτοδὲ τεἰσϊοδογέπι εἰ εἰεγίσογαπι εἰ ἐοταίογυπι," 

4, ΟΒΙΟΕΝ 4180 ἰγαδίϑ οὗἉ {818 ρϑββαρα (1ἰϊ. θ-10) 
ἴῃ ἷβ ἔοαγῖ ΒΒ ΠΟΙ οὐ Φογοπιΐαι (πη ΦΈκομε ἵ 
ἴδ (Π6 Τοιτίθομ ). Ηθ υπάογδίδιι ἀβ. ὉΥ [5γδε], 
(16 γι ο]ο 79» 188} Ρθορὶθ, δηὰ ὃγ ΔΦυύαιι, (})6 6 6η- 
1116 σματοι γϊοι, ἴῃ Βρ116 οὗ (80 Ἰυἀ αιοηίϑ ἰἢ- 
Βιοίθα οὐ ἴδγδϑὶ Ὀθίογο ἰμεὶγ ογϑβ, "δὰ ἴῃ (δ 
σοιιγθ0 οὗ {ἴπὴ6 (1190 ἱηΐο0 ΤῊΔΏΥ 88 δῃὰ οΥΓΟΓ. 

δ. ΕΡΒᾺΕΜ ϑυΎβῦθ ΘΙ ΡΒ ΣοΒ ἴ0.6 δηοουγδξθ- 
τηθηΐ οοπίαἰηθα ἰη γον. 7 ("" Βοίατη (ο πιθ᾽᾽), νθθῃ 
89 Β8Υ8 (70πι. 1. 75 ἰλτγεπὶε ἀἐ αἀἴυ. τείγιδιίοηε, 80- 
οοτάϊης ἰο 6Π181.58.}. “0 πιΐδεταπᾶα απίπια φιοι- 
φμε ἰογρέδοὶδ εἰ 4ε δαΐμίε απίπιμπι ἀδεροπαάεοῦ Ομαπ 
σεπίαπι ἐπ αἷε 7μαϊοὶϊϊ αϑδεφμεγὶδ, φιμπι δαϊυασίογ ΡῈ 
»τορλείαπι εχεϊαπιεὶ αἴσεπ: αὐ πιὲ τευετίεγε ")" 

θ. Ουὑ νος. 10. Τβουρσὰ ὑπθ σοΐογι οὗὨ {0518} 
ΔΒ ΟἿΪΥ 8. ῬΒΟΌΟ- ΤΟΥ], ἃ {ΓΗ 8.68 18 Ν1ΠῈ 
{86 6888 οὗ ᾿υά σίης ον ἀθ6 Ὁ 8 βοῃυΐηδ γουϊγδὶ 
τουδὶ ο. [ΙΓ ΤΥ τίχμι ογο οἴθιηὰ (66, ρμἰυοκ 
ἰδ ουἱ δηὰ οαϑὶ ἰΐ ἔσγοπι (68 (Μειίδ. ν. 29; χυὐὶ. 
8, 9; Μασὶκ ἰχ. 458-48). 

ἩἨἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

1, Τὴο δβουϑυύΐϊυ δηὰ (80 χοοάπῃοβα οἵ Θοὰ ἰῃ 
Ηἰε ἀοδὶϊη δ τῖτἢ (80 ον δ πδιΐοη (Βοπι. χὶ, 
22): (1) Ηἱΐδ8 βουϑγί ιν ἴῃ Ηἰΐδ ᾿υαριμθηῖβ ὕρ08 
Ιδσϑοὶ; (2) Ηΐβ ροοάμθββ ἴῃ ΗΪ8 σομβίβη Πῦ το 
Ῥοδίοά ἰπνϊἰαἰΐομβ ἰο σχοίη (γοσ. 7.) 

2. 18ὸ αἰδογοποο Ὀθιγθοη ἴδ]80 δηὰ {{Ὲ6 70- 
Ρδηίϑασο. (1) Εδἰβθ στοροῃηίδῃοθ; (α) ἰ18 φγουπά 
-- δου] 9 θοῦ; (ὁ) ἐἰ8 οϑθοι---οχίοσ 8] γοίοσγῃι. 
2) Τ τιιθ γθρϑῃίδηοθ; (α) ἰΐ8 ατοιιῃά--ἶονο ο αὐ; 
Ἢ ἰϊ8 οἴοο---ποηοδὶ ἤγυϊί οὗ βδιῃιοἰβοδίίοῃ, 

8. Τὴε οαἷϊ ἰο Πείωγη ἐπ ἰδὲ ἔων (ἰϊ. 11-28.} 

α. ον διὰ σοι αἀοὰἂ μὶ]] 641}. 

ΠῚ. 11-17. 

11 Απά Ζομονυδὴ βαϊἃ ἰο πιθ, ΑΙρΡοβίδϑυ [8.86] 
Ηδ89 ᾿υθυϊθοα Β6Γ βοὰ] Ὀοίοτο Εὶ 0}}}688 Φυ ἢ. 

12 6ὁ δῃπὰ οσύ {μ686 ψογβ ἴο {86 πουίῃ, δῃἋ 880, , 
Βοίατγη; ΑΙΡοΞ"ίδϑΥ [βγ86], βα 1: ἢ ΦοΠονυβᾺ. 
[111 ποῦ ἰοννοῦ ΤΩΥ ἴδοθ᾽ δρδί πὶ γοῦ, 
ἘΠῚ 1 δὰ πῃιογο Ὁ], βαῖῦ  Φοπονδὴ, 
Ι ἀο ποῦ ὈΘΆΓ ἃ σγυάρο [ὉΓ δυογ. 

18 ΟΠἹΪΥ δοϊκηον)θᾶρο (ΠΥ 8ἷῃ, 
Τηδῦ ποὺ Παϑὺ ὑγδηβργοθβοά αραἰηϑὶ {86 Τιοτὰ ἐμ γ αοά, 
Απά Βαϑῖ τυ ἈΠΠΟΓ δα {186 Γ ἰο (86 Βίγϑηροσβ ὑπο ῦ ΘΥΘΥΥ͂ σΊΘ6Π [{66, 
Απά γα Βᾶνα ποῖ ποϑαρα ΤΑΥ͂ γοΐοθ, βαῖ "ἢ Φθῃ ον 8}. 

14 Βοίυτη, δροβίδίθ οὨ] ἄγθη, βα 1 (ἢ Φ ΒονυδᾺ, 
ΕῸΥ 1 δὰ γοῦν μυβθδηα" δηὰ ἰδ κο γοῦ ὁπη6 ἵτοπι 8 ΟἸΥ͂, 
Απᾷά ἔπτο ἔγοπ ἃ ὑσῖθα δηά Ὀγίηρ γοὺ τονδ 8 Ζίοη. 

15 Απᾶ ργρῖνα γόου ραϑίουβ δέϊν ΠΥ ἢθϑγί, 
Απὰ [86Υ 588}} ραβίυτθ γοὺ ἢ υπαογβίδηαϊπρ᾽ δηα Ἰυαρπιοηί. 



ΟΗΑΡ. Π. 11--17. δ1 
“- 

16 Απά ἴϊ 88.811 οοΐῃὴθ ἕο ρββ8, ἤθη γ6 888] τη] Ρ]γ, 
Απὰ βργοϑδὰ ἴῃ 86 Ἰδπὰ ἴῃ ἴμο8θ ἀΔΥ8, βαῖ τ 6 Βουϑα, 
Τὶ νἱ]] πὸ πιοτὸ 6 βαϊά, Ατὶκ οὗ [9 οονομδῃύ οὗ Φϑβουδ 
Απὰ ἴδ Μ||}} ἢο ἸΟΓΤΘ οὐμθ ἰ0 πϊπα,ἷ 
ΝοΥ Χ1}} ΠΠΟῪ Το θ 6 Γ [Ὁ ΟΥὨ οϑίθοσα 1ᾧ 
ΑἾβο ΠΟΥ͂ ψ1}} ποῖ Τ28ΚΘ6 1Ὁ δρδίῃ. 

17 Αἱ ἐμδὲ (πιο Φογυβδ οα {1}} 
Αμὰά 8}} [86 πδίϊοηβ 8.181} σαίπογ ἴο 1, 
Τὸ {86 ἢδιιθ οὗ Φοδονδα, ἰο Φογυβαί θα, 

6816 Φομονυδ ἰἤγοῦΘ, 

Αμπὰ Μ11} πὸ πιογθ [Ὁ]]ΟΥ [ἢ 6 ῬΘΥΨΟΓΒΘΏΘΑΒ οὗ ὑπο ῖγ ΟΥ̓] Βοδσί. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ἸΓΤοσ. 11.- -ΒΊΛΥΝΕΥ, ΝΌΥΙΒ πὰ ἨΕΝΡΕΒΒΟΝ, τόπο υοσσ. 11, 12 84 ρσοβο.- -8, ΒΕ. ἀν 
δῖ. 13.- ΗΕ ΝΌΕΒΒΟΝ τοηάοτγῃ: ΣΕ ὙΠ11 ποῖ οοπίϊπυο ἴο ΤΌΤ ὈΡΟῺ γοι,.---ΝΌΥΕΒ: 1 Μ|}} ποὲ ἴσῃ ἃ ἵγουγῃϊ:κ ἤδοϑ ὌΡΟΣ 

γου.--ϑ. Β. Α. . 

δΎετ. τ ἸηΣυζ, δρατὶ ἔγοιω ἴδιο δοδουδυὶ [2 7) 1.9 Ραχαφορίο 272 ἰδ πούδσ δἰϊδομοὰ ἰο ἔοστω πη! υόνσοὶ ἰθσταϊ παι! ϑ. 
τι: 

νος. 14.--Ηἰτσισ, ΠΧ ΒΒΕΙΤ κηᾶ οἴδογα, γδηδϊδίο “"Ἰογά, τηδοῖοσ." 
ὑμε᾽ ΝΔΕΟΕΙδΒ. ΟΥ. ἢ 3, Απαὶ. ὃ 

ἨΈΝΘΕΒΘΟΝ δὰ ΝΌΥΕΒ (Οἷον ὮΚ ΤῊΝ ΟΣΒΕΝΙυΒ 
διὰ οἴμοσβ ἰῃ του θείης “1 παν ταὐοοϊοά γου ;" ΝΟΥ͂ΞΒ δ'δὸ γτοηάθσϑ, “" γοῖ νὴῇὶἔ}} 1 τοοοίγο γοῦ δζϑίι."- -ϑ. Ε. Α. 

ἔχ δ γος. 1δ.-- ΓΡῚ "ον. τεγδαΐε. ὐταΡ. οὐ, ἰ!. 4; [66. χί. 9; χχυϊὶὶ. 9. 

ΦΥοτ. 1δ.---ἰ)" ΞΟ ΤΊ δ. αδε., τι ϑαθοίαπεῖνο ταοδηίης δὲ του. ἰ. 8; χχὶ, 16; δα. . 17. ΟἹ ἔδο ἀορ. αἀυεγδ. ΟΟΣΩΡ. 
Νλσοειδ. ΟὟ. ᾧ ΤῸ ἡ, 

ΤΎον. 16.-- 2 1. ΤῈ6 ΚΔὶ νεῖ Ὁ. μοσθ ΟὨ]Υ; ἴ86 ΒΠΡΆΙ] 16 δὸ οομδίγυοα ἰη Ῥ6. χχ, 8; Ατω. υἱ. 10; 166. ΧΙΥἹ. 1, δηδ]ο- 

ξΟΌΕΙΥ ἰο 180 ςοηδίχωοιίου οὗ νέγδα φεπένενδί ὙῈ8 3. Οὐταρ. Ναξοκιϑα, Ὅν. ἃ 118, δ, Αἅ. 0π 3)-Ὁ} ΤῸ» σαν. 1. 
δ0; 166. Ἰχν. 17. 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ. 

ΤῊ ρΡατροτί οΥ̓͂ (μΐ5 δῃὰ (Π9 7ζ0]]οπεὶη ς ΒίΓΟΡ 9 
Ῥοΐμι8 οὐ ἀθη εν ἰο 86 ζαίατο. 0 βπὰ (9 64]] 
43), 2 Βοτθ δἷβο, δι ἀσοββοὰ ἱπ ἰμὸ ἄγδὶ ἰη- 
Ββίδησο ἴο ἐἰδο ἴδγϑοὶ οὗ πὸ ἰδ ἰγῖδοβ, ἐπ θη ἰο ἰδ 9 
ὙὩ οἷο Ροορῖο; Ὀυὲ δ9 δ 681}5 88 ἴ:6 σΘοῃδοίϊουβ- 
1688, (μ8ὶ πὸ ἸΟη ζΟΥ, 88 Εἰ μοτίο, ἰ8 ὮΘ ῬΣΟΘΟΙΪἢ 
ἰο ἀεαῦ οαγὰ. Τθθ ἰἴπ|68 8.6 σδδηρκοὰ. β8γ86 
ΤΟΡΟηΙ5, δη 8 ροσὶοά ὀρϑῆδ Ὀοίογο πἰπὶ οὗ υη- 
δηιϊοἱραιοὰ ουϊνατὰ πὰ βρί γί] χοῦ. Τὸ 
ῬΙΟΡΒεὶ σοι ρτδ68 ἰπ ἷ8 υἱϑ γδί ὑπ 0 Ῥαδὲ δῃὰ 
186 ἔυίατο, ἐδ 109 Ῥγοβοηΐ, Ὁ. {86 βϑδῖηθ Γ68- 
δΟΏ ἰδὲ ΒΘ ἰτοδίβ οὔ [ἢ ὑχοδϑηί 80 [ΟἿ ΙΏΟΤΘ 
δί Ἰουσιῃ; ἢ6 88 ἰδ ὑγοδϑηί [5.86] τηοβὶ δἱ 
δοδσὶ; ἴ{ 18 ΒΒ οὐ͵]οοὺ ἰο δβυθοτγτάϊηαίο ἰη9 Ραβὶ δῃὰ 
(86 Βυϊῃγα 858 τοοϑῆβϑ. Βοΐογο, ἱβογοίοσθ, Ὧ6 6ῃ- 
(ἐγ8 ἴῃ ἀοία!] ᾿θἴο [ἢ 6 ρτοϑοηῖ οσοπαϊίοη οὗὨ (κί ζΒ, 
86 δεοὶςβ ὈΥ Ὀσγίοΐ δηἀ εἰ χηϊδοδηὶ ἱπιϊπιαιϊοη 8 60η- 
δογπίης (Π 6 Ρϑϑὶ δπὰ ὕπίυγο, [0 πιδὶςθ 8 ἱπῆρτθ8- 
δβίοῃ οἡ 6 Βοδτίβ οὗἩ δῖβ ΒΘΆΤΟΓΆ. 

γεν. 11. Διπᾶ όβονδὰδ... υᾶαξδ. Ιἱ το- 
δ }18 ἔγοτα ἔνθ ρχοσοάϊης βοοιΐίοη ἐμαὶ Φυάκι, Ὀ6- 
εἰάεβ ἰμ6 δἱάβ δθοσαϑὰ ΌὈΥ͂ 0 θρ}]9 δηὰ {86 
Ἰεχὶεἰ παῖς του ΠΥ, δὰ αἶθο ἐδ 9 Θχϑ ͵6 οὗὨ [8τγϑε] 
δοίοτα ΠΟΥ 858 8 ΡΟΝΟΣΙ͂ΙΪ ᾿τρυ]89 ἰο δι θη ἀτηθηὶ. 
ΤῊΣ σοηβοαθθηο9 οὗ ἰοανίης [680 δΔἀνβηίαοϑ υἢ- 
ετηρἰογοά, 5 {π8ὲ [πγϑοῖ ΘΡΡΘΑΓΒ τογο στἰκιίθουβ 
δὴ Ψυάδ!. Οοιρ. Εἔσοϊκ χνὶ. δ1, δ2, [6 ΓΟΥΘΓΒΟ 
οὗ 16 οχργοδβδίοῃ, κατακρίνειν, Μαιϊ!. χὶϊ. 4], 
60]]. γορ. 22. Τἷβ μοϊοῖ, ἔδυοσϑὺϊο ἰο 1ϑγϑοῖ, 
ΒΟΓΎΘΒ ἴἢ6 ὈΓΟΡΒΟΙῖ 888 ρμοϊηΐ οὗ διρροτὶ [Ὁ ἃ 
ΘΟΏΒΟΪΔΙΟΥΥ͂ ὈΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἩΒΙοΙ 8 δἀάἀγοαδοὰ Ῥτγὶ- 
τῶτῖγ τὸ [6τδο]. 
ον. 12. ὅο δεὰᾶ οὐνὺ ἴ6980 νοσχᾶκ ᾿ουσασᾶκ 

πο ποτῖμ.. .1 ἄο ποῖ ὍὉθασς ἃ βιυπᾶμβο ἴοσχ 
ονθτ.--- 0. δῃᾶ ΟΥΥ͂, σοῃρ. ἰἱ. 2.--ονσασᾶβ 
ἴδ6 Ὠοσῖ. Οὕὔοπιρ. τογ. 18. Τθο ργορδοὶ ἰδ ἴο 
ΕΤῪ ἰοαγάβ (86 ποτὶ ὈΘΟΔΠ86 [δγ86ὶ γγ8ὰῈ85 σαγγὶοα 
οδριΐὶτο ἰμίο Αδδυεὶδ, ἰουδγὰβ (86 πογίμ. Οὐ. 

Ν 

χυϊ. 16: χχὶϊἹ. 8: χχχίὶ. 8.- -Π ΟὟΤΟΣ ΤῺ 806, 
ΘΟ. Οδπ. ἱγν. ὅ, 6. Το οχργοβδίοῃ ἀοποιῖθβ 
μδὶ Ἰονογίης οὔ 86 οοιπίθηδησο, Ἡ μἰσἢ 8 Δο- 
σοτηρδηΐοαὰ ὉγΥ {πο Ἰοοὶς σι ΗοτηοΓ ΡογίγαΥ8 ἰῃ 
ὑμ9 ὀχργοββίοῃ ὑπόδρα ἰδών.---Εθασ ἃ βιπᾶβθ, 
ΘΟΙΏΡ. Υ6 Ὁ. ὅ. 

γεν. 18. ΟΣΪΥ δοϊσμον)ϊθοᾶρο.... 9998 
ἸΩΥ͂ σοΐοθ. Τθ ΟΠΪΥ σομαϊ(ίοη οὗ (86 ζΖῦβοθ 
ῬΓΟΙΪβοα ἱπ τοσ, 12 ἰ8 δοκπον]οαριηθηὶ οὗ βίῃ. 
ΤῸ ΡῬγορδοὶ οὐὗὅὨ θοιγδθ τηθ8ῃ8 ἰμαὶ ἔγυϊ {{ὰ] 86- 
Κηποπϊοασιθηὶ πιο ἰποϊυθθ8 δογγθρομαϊηκ 
δοίΐοῃ, σορ. υκο χἰΐ, 10, 1].-ὐἼϑ] ΠΊ, σοι. 

ἰϊ, 28, 2δὅ, 86 (ἪΠ) {{Π|. βοαίιεγθὰ (ΠΥ τᾶ 58). 

γεν. 14. Ἡοίΐυσα ... ᾿οναστᾶβ Ζίοῃ. ΤῊθ 
οἷά 64}} πῃ 8 πΠ6ῊῪ ὍΣ. Νο ἸοῦμΟΡ ΑΡΟΒΙΔΘΟΥ 
Ιαταοὶ ἰδ δα ἀτοββοὰ (80 ἴβυϑοὶ δίοῃμϑ ἰβ 608]164, 
ΘΟΙΏΡ. ΥΘΓΡ. 6), Ὀὰιὶ δροδίαϊθ οδ᾽]ᾶσθῃβ. Τὶβ 
ποῖ ΟὨΪΥ δου πδβ τηΟ0Τ0 ΘΟ ΘΒ ΘηϑῖΥθ, Ὀὰ{ 866 ΠῚΒ 
θοεῖ498 ἰπ τον. 22, ἰο ὉΘ6 86 σοϊαοῃ ἀθδὶ χπαίΐοη 
οΥ̓͂ θο(ἢ μαῖνυϑδ οὗἩ {:6 ρῬϑορῖὶθ. Οὔβοσνο [ἌΓ ΒΟΓ, 
δαὶ ὑπ6 ζ0] πίη δίγορμο, νοῦ 18, δορί 5 δὲ 
ομ66 πίὶνἢ [16 ἀοοϊαταιίοη ὑπαὶ συ ἀ δὲ δηὰ [δγδοὶ 
τουϊὰ οομμο ἰοχοῖμοῦ. Τὶ βοοπιδ ἰο Ὀ6 (80 ρ6᾽- 
ζοτίῶϑδηοθ οὗἩ ἰδ σοπιπιδηι κἷνοι ἰδ 61) ἱπ ΥΟΥ. 
14. Εἴπδ}}γ ἰὰ νοτϑ. 14 βηὰ 17, 86 Ῥοββϑββίοῃ οὗ 
Ζίου δῃὰ Φογυβδίθ 18 βροΐίζοη οὗὖὔ, ϑιουἱὰ υὐδὰὴ 
ὍΘ οχοϊυάοὰά ἔτοαι {Πΐ8Β μοββθϑϑίοη ὃ Εν θη Υ 
θὰ 89 Ρσορδοὶ ἴῃ τϑῦβ. 11-18, ἑἔυγπδ ἤτϑι ἴο 
[βγϑοὶ, ψῆο Βδὰ {π6 ῥτοίθγθῃοθ, ὈθΌδιι86 1658 ὑΥ88 
εἰτοη εἶτα; αὶ, ΔΙΙΠου ἢ 89 ἀο068 ποὺ ἜΧΡΥΘΕΒΙΥ͂ 
ὨδΙὴ6 Φυάδῃ, πὶϑίηρς ἴ09 Θχοῖΐο ΒΥ ἴο δι] ο ἢ 
ὉΥ ἐμ) ΡΓΟΠιΐδ80 οὗ βα᾽ σαϊϊοπ ΔΡΡΑγοη ΪΥ δἀ ἀγοββοά 
ἰο ἴ8τ86] δίοῃο (σορ. παραξηλοῦν, Βοπι. χὶ. 14), 
γοῖ ἴῃ βυδϑίδῃοθ ὑμ6 ρἰοσΐατο68 οὗὨ {6 ἵν ο Κἰπράοπιβ 
πῃ 80 ῥχορδοιίο ρογβρϑοίνοθ, Ρ858 ἱπῃρογοθρίΪ- 
ΠΥ ἱπίο ὁμθ δῃοίβοσ, νοσβ. 14-17. Τ818 ϑίγορῃθ 
β {π8 Ῥτ Ια ΠΆΤῪ ἴοὸ {80 ζο] ον ἴῃς. ἰῃ νυ οα [89 
απΐου οὗὨ ᾿Ἰβγηοὶ δηὰ Φυάδῃ 8 186 ιπαδπιοηίαὶ 

1468.--ΕὌΣ 1 ὅτ γοῦτ Βα δΌΒ.ἄ, εἰίο., 3 (485 
φεγὸ. ἄδποπι. --ῖὶο ὯΘ οτὰ, Ῥοκδβθθδου, Θβϑροοὶδ 
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απ) θ81 0 ]6 ποῖ Ὁ ΠΟΥ ΠΟΡ ἰῃ χχχὶ., 82 

8 180 ατάμιτπηδιο}}γ ἱποογγθοὶ ἰο ἰδ ῖκθ 3 ἴῃ 
ὑπ Β6η86 οὗ [89 ζαΐιτο, 88 Βοπὶθ ἀ0, ΓΟ] ον ς [9 

ΒδΙΠΟΣ 
οϑϑίης οὔ 

16 ἔδοὶ {αὶ Ηδ 18. [8615 Βυβθαπά, ἀηὰ 888 

χα ρ]9 οἴ {16 υΧΧ. (κατακυριεύσω ὑμῶν}. 
ἀοο5 19 ᾿οτὰ σγουηὰ Ηἰβ ργοιἶδο οὗ Ὁ 

ἈΘΥΟΥ Οο856ἀ δῃ ΠΟΥ͂ΟΥ ν᾽}}] 60889 ἴ0 ὍΘ 8Βο. ΟΟΠΙΡ. 
{πῸ ΤΟΙΙΒΥΪΝ 8. οἢ ἰὶ. 1-8.--(Ἀ{9 ΣΌΣ 8 ΟΥΥ, εἰς. 
ΕἸΟΗΗΟΕΝ, παῖ, Ο6ΟἭΛΝΑΡ υαηἀογνδίβδηά ἐμῖ8: ““δηὰ 
ὄν ἱΐ 80 δ νν {018} ὑ6 σοπάϊ(ΐοι οὗὨ σὰ γοίασῃ,᾽" 

Βαυὶ ἰο (ὸ δῶν ἱΐ πουϊὰ 
βθῃ Ὀ0 ἀοἤηι οἷν δἰδίθαὰ ὑπδὺ ΟὨΪΥ ἃ ἤδν πουϊὰ 
Σοίαση. 0 διουϊὰ βοῇ 4180 ὄχρϑοὶ 89 διϊ- 
{μο818 οὗ 92, ΠΊΣΙΣ ΛΞ οὐ ΘὩ. Ἐπὸ ὀχργοϑ- 
ΒΙΟ08 ΟἹ ΕΥ ομὰ ἔχῸ 6 (σομαρ. α6ῃ. χ. ὅ; χίΐ. 8: 
Ῥ9. χχὶὶ. 28; χουΐ. 7), ᾿πιἰἰπηϑδίθ σϑί μοῦ ἐμαὶ {89 
Ῥτορδοὶ 88 1} οἶτ68 δηὰ ἐγ 08 οὗ (ἢ 6 Ὠθδι ἤθη 

ΒΗο που]ὰ ον ἀθηυ Υ ἱπαϊσαῖθ ὑπ 6 στοδὶ 

πλιηοα ἴῃ συϑγῦ. 18). 

ὧπ νἱον. 
δοδι(οτίπρ οὗἉ ἰβγϑοὶ, οδϑδὶ ουῦ δίπους 86 ποδίμϑῃ, 
δη που]ὰ ΒΥ {δὲ ρτοδὶ ἃ58 (ἢἷϑ βοδι θυ Μγ89, 
εχ. στιν ἴΒ9γθ ὝΘΥΘ ΟΠ]Υ͂ Ομ6 67 1ῃ ἃ Οἱ, ΟΥ 
ΟὨἶΪγ ἱὑνο ἴπ 8 γὙ80]6 παίΐοπ ; γοὶ ἔπ 656 ΤΩ ΘΠ ΌΘΥΒ 
οὗ 189 ΒΟΙΪΥ͂ ἔτη γ, δ᾽ πηοϑὺ σα ἰδ ΐης δτηΐὰ {6 
ἸΠ858 ΟΥ̓ [16 δοδίμθη, Ββῃουϊὰ ποὺ ὃθ Τογχοίίθῃ. 
Τα α'80ὸ ΚΙΜΟΗΙ δηὰ Βοβϑενμύκιμεβ. [ΝΟΥΕΒ 
8δη. ΠΕ ΝΡΚΕΒον.) 

γεν. 1δ. Απὰ βίνο γοῦ ὑρβϑεῖοσα... υπᾶρθυ- 
ἴδῃ ᾶδίηβ δι ἃ πᾶριλοες. 
βγαθ] 8.}4}} θ6ὸ χαϊῃθσθὰ ουἱ οὗ μἷθ ἀϊδβρογβϑίοη 
(τον. 14) σοπίαΐῃ8 δηῃ δ᾽] υϑίου ἰο {89 8π58] ρονὶοά, 
δηὰ {1.18 ροΐῃὶ ἰ8 πον Ὀγουκαὶ οαΐ Τηογ6 οἰ θα. 
Ῥδβίοσβ δίϊον οὐ ̓β ποαγὶ ση ὍΘ [086 ΟὨΪΥ, ὙΠῸ 
δΓΘ ὯὨῸ ἴΟΠΟΣ 88 Ηἰ(Ββογίο (οοτιρ. Ηοϑ, υἱϊϊ. 4), 
Βούογηθα ἰωνγΩΓΪΥ οὐ ουἰινασαγ ὈΥ (Ὠ6 δρίτὶϊ 
Οὗ (86 πον], Ὀυὲλ ψῆο δἰϊονν ἐποιηϑοῖγοα ἰὸ ὃθ 
ξυϊάοὰ Ὁγ ἐμο ϑρίτἰὶ οὗ Θοἀ αἱοιθ, δπὰ δγὸ {6 το- 
ἕοτο Αὐ ἰηδίγυταθι δ ἴον {Π6 τοδὶ ζϑιΐοη οὗ Θοά᾿ 5 
Κιηράοια ἅἃροη ϑαγίῃ. ἸΤθοτο ἴ8 ΒοτΘ δῇ υπτ}8- 
[ἀἸΚΔὉΪ6 δ] αϑίοη ἰο θανὶἁ, (89 πὰρ αἴϊον οι 5 
ον ᾿οερί (1 ϑαμ. χὶϊ!. 14; Αοιβ χίϊὶ, 23), πὰ 
αἱ [6 Βῆπι6 (ἴπι0 ἴΠ6 Σοργοβϑηίαιἷϊνο οὔ ἰδ ἰάβα 
οὐ Θοά᾽β Κίπράοπι ἰῃ ἰἰ8 Θαγίμ}ν χσοα]ζαιϊίοη 
(3 8πι. νἱϊ.}, 85 νὦ}} δϑ ἰο ϑοϊοιιοι, γᾷο ποχὶ 
δίιογ θανίά, ργαγοὰ ἴοσυ δηιὲ τοοοϊγθαὰ υυἱβάοτῃ 
δη ἠυάκαιοαί ἔτοαι αἀοὦ (2 ΟἜτοη. ἱ. 10, 11). 
Το ὀχρδηδίΐοη οὗ [86 οἱ ἀδν' Θοπιπηοηϊδίογθ, νν δ 
ὑπ ογϑίδη ἃ ὈΥῪ ἰΠ6 ραϑίουβ, Ζογιι δεῖ, Φοϑῆυα, 
Εετα, οΡ (Ὡ9 ΑΡΟΒι168 δπὰ ἰβμιοὶν βιισοθββοῦβ, [η8Υ 
μᾶνο τη 008} οὗ ἰγαϊ ἴῃ ἰξ ἰδὲ [ἢ0 τρίτη 
ἀπιϊον Ζονα 86] οΥ 186 Ομ τ ϑι δ) ΟΠ αΓΟΝ παν 
6 πι οΓΘα ϑηιοηρ ἰμδ9 Ὀορίπηΐηχβ οὗ (6 ζαϊΐ- 
ΒΙἸπιθπὶ οὗὨ (8 ργοπιῖδβθο. Αἱ ΔΗΥ͂ ταίθ γ πγακὲ 
ἀπ ογβίδηὰ δρὶ γί] 85 γ760}} 88 ὙΟΥ]ΔΪγ ραβίοσδ 

ΤῺ6 Ῥγοπιῖβα δὶ 

ΤΠῈ ΡῬΕΟΡΗΣΕΊ ΤΕΒΕΜΙΑΗ͂. 
ὑϑαῦΣ ὀς σεῦ, εῖξ του ες ἀξ ες τς ςΣσωως δ εξ τυ τις τς οὐκ ςς 

ἃ ΒΡου86, [0 ἰαἶκθ 8 τ ῖ[6). 18 σοΥ ΔΙ ὨἸΥ͂ Θ᾽ 96 ΠΘΤΘ 
οοπϑίγιθα Ν|0]}Δ ΔῊ δοουδδίγο ([38. χχυὶ. 18; 1ϊν. 1; 

Ἰχὶϊ. 4), οὐ ψ ἢ ᾿ (1 Οἤτοη. ἱν. 22). Βαϊ (86 σοη- 
εἰτυοίίοι τῖτἢ 3.158 ροββί ὉΪ6, Ὀθσαιδθ ἐδ του οὔ 

τυ]πρς (οοπαρ. ὅδπ. ἰϊϊ. 16; θοαὶ, χν. 6; Φυάᾳοι 
ΥἿΙ. 22) δῦ ἰπὰ8 σοῃμηθοίοα, 16 οχρ]ϑπαίΐοη 
οἵ Κιμοηι, Κ'ση ΕΒ 5 Ν ΕΒ, ΞΟΉΗΝΌΒΕΒΕ δηὰ οἰ ΣΕ, 

ὙὯΟ σψου]ϊὰ ἰδὶκθ 73 ΠοΡΘ 88 ἰῃ χχχὶ. 32, 86- 
οοταϊης ἰο ἐμ ἀοπθϊι} ΔΊΟΥ οὗ ἐμ Αγδθίο 
(Ξε9 ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ, Οριίδίοὶ., 1ΤΙ|., 5. 416), ἰὰ 
186 τηϑϑηΐηρ “10 Ὀθ6 ἀϊδχιδίοα, ἰο ἀϊδι αἰη,᾽" .18 

(υἱάε 
αὐ ἰοο), αηᾶὰ ἐμ 1698 ἴῃ (18 γἷδοθ, ἱμαὲ γ 8.6 
ΟὈἸ  χοά ἰο ἰδία 3 ἰὼ 1:8 Βθη86 οὗ αἰέλοισλ. [ΐ 

(ποιμένες λαῶν). Οοιῃρ. χ. 21; χχίϊὶ, 4; σοὶ, 
Χχχὶγν 28: ΨΖοδη Σ. 1. 

οτβ. 16 δὰ 17. Δῃηᾶἃᾶ ἐξ 68811 οοσῃὸ ἴὸ 
Ῥᾶδδ... . ΟΥ]] ϑασῖ. Τη686 ΥΟΥ868 ῬΟΓΊΓΩΥ ἴῃ 
8 ἴον Ὀὰΐ ΘΧργοβϑῖνο (γα ἐδ [86 σπαυδοίοσ οἵ ἰδεὲ 
ζαΐατο θροοῖ. [8 ομαγδοίογιβίΐο ἔϑαίασο ψ}}} Ὁ 
8, ὑπαὶ ἴῃ ἐμπ9 ῥἷδοθ οὗὨ 8 τη γο Υ γορυϑδβθηίδ- 
ἔνθ ἔθογο Μ}]1 ὍΘ ἃ τοὶ δῃὰ ἰμογοΐοτζο, οχίθ- 
ΒΊΟΥ διὰ ἰηἰομβί γον, δὼ ἱπβη 601} δοίΐγϑ ῥτθ- 
Β6Π69 οὕ αοὰ. Τηὸ ῥαβίογβ οὗ πηδογϑίδπάϊης 
διά Ἰαἀρηγεηὶ νν}}} Ὀτίης αδοιὶ 6 Ρουϊοὰ οἵ ρτοϑ- 
ΡοΥῖιν ἴο ΜΒΐοι ἰὰ ἰ8 8 δβϑϑθηςίδὶ οἱ θλθηὶ, ἰμδὶ 
ἴβγϑϑὶ ἔγοπι μι6 11{010 θαρ, τυ δῖσα δοσοτγάϊης ἰο 
τοῦ, 1411} ν1}} Ὀ6 οὐ ἰΐ8 γοίυση ἰο 186 ᾿ἰδηπά, μἱϊὶ 
Ὀθοοτηθ 88 ἴ0 ΠυΠΊΌΘΓΒ 8 ΤΟΒρΡΘΟΙΔὉ]Θ πιδίιοη, 
Οομρ. χχίϊὶ, 8, 4; 188. χίχ. 18-2]: [ἰν. 1-8. 
ΑΒ ἴῃ (Π6 Ὀορίπηίΐηρς οὗἩ [88 Βυπιδῃ σϑοθ, 88 (δθ 
Ὀαδἰ8 οὗ 4]} {γΈΒΟΣ βίθρ8 ἰονγαρὰβ ἐμ δἰἑαϊηπγεπὶ 
οὗ [6 ἀθβιΐην, ἐμ δοιὰ τγὰ8 χίνθῃ ἴο ὃθ 
ἔγα ἴα] απ πιο ρὶν (12) 33, αθη. ἱ. 28; ἰχ. 
1), οὗἨ πβῖοι γγὸ ατὸ στοιαἱπάοὰ Ὁγ [δ6 δβουπὰ οἵ 
89 νγοτἀβ ἤθγ (ὉΠ ἼΞ1 12), δπὰ δ51}6 ἔδιὶ!γ 
οὗ ὕὅδοοῦ ἰῃ Εργρὶ μαά ἢτγβὶ ἰο ἀθυϑῖορ ἱπίο ἃ 
ξτοϑί Ῥθορὶθ Ὀθίοτθ ἰξ οου]ὰ 6 (μ6 τεσθρίδοϊο οἵ 
186 ἔπι πάδηχθηΐα! γτουοϊαϊΐοη οὗ ἐμ 9 κίη χάσπι, 50 
δοσογάΐηρ ἰο (δ 18 ραββαρχο ἰὴ 9 15τ8οὶ οὗ {86 ζαΐυγο 
8 ἢσϑὶ ἰο Ὀθσοπιθ πυίθγοιβ, ἴῃ οτάον ἐο Ὧ6 διιοὰ 
ἴον {80 δοποϊυάϊηρ δπὰ ροτγίθοϊθα γουοϊαἰίοη οὔ (Ἀ9 
Κίηράοιι.--Ἴα τΒοδ9 ἄαγα. ἸὙΒουρῆ δοπηοοιοὰ 
ὙΠῸ [8.8 Ρτοσοάϊηρ ὈΥ͂ [86 βοσοηΐϑ, ἩΔΙΘὮ τ ΔΚ 8 
Ῥϑ80 δὺ [7 Ὀδὲ), {8686 σγοτὰβ Ὀθίοῃ , δὲ δῃγ 
Τϑῖθ ἴῃ τηϑδηΐηρ ἰὸ 1ξ Ὑ7}}} Ὡὸ τλοσϑ 6 Βαἱᾶ. 
ΤΠΟΥ Θογτοθροηὰ ἰο 3 889 ἕωπὶ ἴο 8 Ῥγουίουϑ 
φιαπάο.---ΑἸτὶς, εἰο., 5 ποὺ (89 δοσυβαίϊ να οὐ (86 
οὈ͵θοῦ ἀορθηάθῃς οὔ δϑᾶῦ, θυΐ 8)ὴ ϑχοϊδιπαίϊοη: 
δὰ {80 Ἰδίίον πογά, ᾿βογοίοσο, 18 ποῖ ἰο πάπα, 0 
πεοπίΐοη, Ὀὰϊ ἰο δαν, ἰο σρεαζ. Το πογὰ “τᾷ οἵ 
ῃ9 σογοπδηΐ ᾽"᾽ ΜΪΠ πο πιοτὸ ὃθ δοδτὰ, Ὀοσδυϑθ 
{86 ἐπίῃ ρ; [{8617 ἀπὰ Θυοσυ ἱβοαρδέ οὗἉὩ 1λ ἢ} Βανο 
αἰθϑαρροαγοὰ, Τὴθ δυὶς ψψ|}} ποὲ Ὀθ δὴ ΟὈ͵θοὶ οἵ 
ἀθβὶγθ ΟΓ Γϑπιθ  ὕταποθ. [}ἢ σοπϑοαῦσηοο οὗὨ ἐμ 
τὶ νν 11] πὸ πόσο Ὀ6 Ἰοοϊκοὰ ζ0Γ ΟΓΥ δουκχας, 88 5οπι6- 
{ἰὴ (δαὶ 15 τη ΐϊϑϑοὰ (1 δδιι. χχ. θ; χσυν. 15: 
ἴϑλ, χχχίν, 16; 1 Οἤγοῃ. χἰϊὶ. 8) δηὰ βι}}} 1688 
Ῥτερασοὰ δῆον.--οὐ }} ποῖ πλᾶ τ ἱξ. [Γυτηξα: 
(λὲν τοἱἱδ πο ἰοησεν δαογί ες ἑλεγε, Ὀαὶ ΓΦ οοσυτϑ 
ἴα (δῖ. τηθδηΐηρς σίβουΐ δὴ οὐ᾽δοι-Δοοαδβαίϊνο 
ΟὨΪΥ͂ δὲ 8 ΥΟΓΥ͂ ἰδίθ ρογίοὰ (2 ΚΙ. χυΐ!. 82), δηὰ τὲ 
8 ποὺ ογϑάϊ 0]9 ὑμαὶ {19 Ῥσορδϑὶ βμουϊὰ ἀοϑὶ ζηδίο 
ἐμπὶ8 ἱπιροτίδης ἰάθα ὉΥ δὰ ϑχργοββίοῃ 80 ΘΑ 5}}7 
τηϊδυπαθγϑίοοα, Τμ6 Ομδ]άθο, ΒΆΒΟΗΙ, Θβοτιῦβ 
διὰ οἰθτβ γϑηοσ ““ δηὰ ἰξ 88}8}} 0 ΤῦοΓθ ἰαἶζϑ 
ΡῬίασθ,᾽ δαύ ἔμογ αἰ δον ἀισοις ἐμοιηβοῖνοβ ἴῃ γοῖϑσ- 
ΘΠ69 [0 τολαί 88}} ΠΟ πιοῦγα ἰδίκθ ρ]δοθ. ΤῊΘΥ ἰδ 9 
τοβοῦὺ ἴο ΔΥΌ ΓΑΓΡΥ͂ ΒΟρΡΡΙ Θπαοπίδιϊοηβ ΡΒ ἰδκῖης 
οὗ (89 δίς ἱμίο Ὁδι.]9ὸ 1 ὅδιῃ. ἱγ. 1; εα συ 
ἤμῆς ἴπ δείίο ἥοτγὶ δοίδηΐ ; ἴῃ 6 ῬΥΘΥΪΟΙΒΙΥ βἰδίθα). 
ΤῊΘ ΟἸΪΥ͂ παδίυγαῖ βιιθθοὶ 15 δσὶς.-- ΘΒ Ον ΔΒ 5 
Κσοσθ. Τδο ρονὶοὰ θη ἴδ δγὶκ 18 Ἰδοκίησ, 
ἀοδογ Ὀθα ἴῃ γϑγ. 16, ἀοθβ ποὶ τοργϑβϑῃηί α σεῖτο- 
ταὶ δυὶ 8 Ῥτοζτγοθϑῖνθ ἰηίογσναὶ. Ἦ δδὶ ἐμ πτῖκ 
8. δἰ θγίο Ὀθθη ἴο Ψογβα θπὶ (Εχοἀὰ. χχνυ. 18- 
2; Ναπιῦ. γἱΐ. 89 ; Ῥρ. Ιχχχ. 2: χοίχ. 1) Φοσὰ- 

ΒΔΪΘΠὶ 8 ΠΟΥ (0 ὍΘ ἰπ Γοϊδιϊου ἰ9 1ῃ6 παίίοῃ. 
ΑἸΙ Φοτυβαίθαι 8 ΠΟῪ 19 Ὅο ὑμ6 ἰβγοηθ οἵ ἐδ 
μοτὰ, Τὰ ῥτγορμοῦβ σίδμποο ρϑηθίγαίοϑ ἴο ἐδ 
τοιμοίοβί ἀἰβίδησο, σίιποαι ἀἰβιϊη ρα θείης (86 
ῬΓΟΡΓΘΑΒΙΥΟ δίϑροϑβ ἰηῖο υγμίο ἴῃ 6 8π8] ρετὶοὰ 
ἐιθο!ζ 15 ἀἰϊνίἀοὰ, ῬΩΪ6 (8 μῖ8 ῬγΟΡΒΘΟΥ͂ οὦ 
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ὁπ6 Βδπᾶ τϑιιὶπὰβ ὺ8 οὗ Μίοσβιι ἱν. (60]]. 188. 11. 2 
8Βη4ᾳ.;: Ζοοδ. νἱΪϊ!. 20; Ζζ26Γ. χχχὶ. θ6. Οοαῦρ. (αβρ. 
ἈΠςαὺλ ἀεν Μοτναείλ. 5. 458), οα (10 οὐδοῦ Βδηὰ ἰΐ 
τοι 8 8 οἵ ον. χχὶ.--- 9 ἀροϊαγαιοη οὗ 18 
Ῥδϑβῆμο ἴδδὶ ΖΘ τυ δδίθιῃ ἐϊϑοὶ ἢ ψ011}} ὍΘ [86 ΤΠ τΟΏΘ 
οὔ Οοὐ 1:86 σονογοὰ ὉΥ [π6 ἀεοϊαγϑίίοη οὗὨ ἐπθ 
ἈΡοΟΔΙυΡΒο ὑμαὶ (6 Νὸν Φογαβαίθιῃ νν1}}} 6 186 
ἰδὈογηδοὶθ οὗ οἱ νι ᾿θὴ (χχὶ. 8) 88 ἴδ6 
φαγὶ γ͵ὼ8 ἰπ ἴπ6 Ὀοσίπαϊης (δι. 111.), δὰ 88 
μα κίογυ οὗ Μοϊομ ϑοάοἷὶς οοηδίβί8 ἰὼ 8. Ὀοϊης 
ἐμ Τοργοβθηίδιίγο οὗ ἱμὰὶ ογἰ χη) σοϊδίΐοη ἴυ 
αοὰ. ὕὍομιρ. ἐμ δγίΐοϊθ ἰὰ Ηκβζοα, δεαί- πε. 
οὐ Μοϊομίβοαεϊς, ΙΧ. 8. δ08, Οοαιρ. δἷϑο Εζοκ. 
χαινὶῖ. δ : 206] ἷν. 17. 76 οογγοβροπάθησο οὗ 
416 ΨΦοτγυβαϊοπι οὗ ὑμἷθ ραϑϑαχο νὰ [6 ΝΟΝ .6- 
Συδα οπὶ ἰ9 ἔυγί Ποῦ ἱπιϊδῖθὰ Ὁ7 νπδὶ 18 δαϊὰ ἴῃ 
Ἔρον. χχὶ. 9.2, 23, ταὶ ἰδ Ἰατίον νν}}} Βατο πὸ 
ἐδ ο]6, ποῖ Ὁ βὰη ὯοΓΡ πλοοῃ, Ὀυϊ 8}1 8086 {0 
1οτὰ Ηἰπιβ86] 7 ν}}} Ὀ9 ἰο Δ. Τὴ6 ΔΠΔΊΟΦΥ οὗ {μὲ8 
ἀοοϊδγαιίοα τὶ τὔδὺ ἰπὰ ΦοΡγοπιδ ἢ ΟΟΠΟΘΡΒΣ Ως 
πὸ δὔβοποθ οὗ (δ δυὶς 18 ϑιγι κί χἷν ον άθηι. 
Οοιρ. Ἰποιῦοκ, 2ὲι6 ῥγορλείεπ μπᾶ ἰόγε Ἠγεῖδ. 
5. 1δ4 «αηα 194.---ΤῊΐϊθ ΘΆΔΊΟΣΥ 8 δηα}γ οοη- 
Ὡττηθὰ ὉΥ (μ6 ἀεοϊαταιϊϊοη ἰμδὺ 411 (6 θαι 6 ἢ 
τὶ} δϑϑοι 9 ἴῃ ἐπ 6 παιη6 οὗ ἀοἀ εὐ Φογιδβδί θαι, 
ἴον ἃ 5ἰπ)}]δὺ ἀοοϊατγαίίο 18 πηι 6 ἱπ Βογοϊδιΐοῃ, 
ΟὟ ἔδο ὈΔ58158 οἵὗὨ πιδηΥ͂ Ῥτορμοιΐο Ῥδββαζοθ (58. 
1χ. ; ̓χνὶ. 18 βαᾳ.; Ζοοῖ. χίν, 16; Ζορᾷ. ἰἰϊ. 9, 
10; δοπρ. Βοαι. ἰχ. 394-20; χ. 18--30) οὗὨ {ἰδ6 
τον Τογχυϑαίοπχ ἰῃ χχὶ. 24, 26,..-- δοο τ. Ὠδ8:16. 
ΤΟ οχργοδϑίου ἰδ δυρροτγίθἃ ὈΥ 16 Ραββαρθϑ 
Εχοΐ. χχ. 21: θοιυὶ. χὶΐ. ὅ, 11: ο0]]. 1 ΚίηρχΒ 
Ὑἴ11. 16 καα.; 2 Οἔγοη. νἱ. ὅ βα4., θγθ θύῃ 
μλὲ ἄγϑι δύ ΠΥ ΒΒΠΟΙΌΔΥΥ 8 1οϑζηλίθα 88 89 
τοβίάθποο οὗ (Β6 πδιθ οὗ ζϑβονυδῃ. 418 (9 ῥσϑ- 

Ῥοβιτοι ἢκ ἀοδὶ χηδίθβ ἐμ6 ἀϊτγϑοιΐοη ἴῃ ΒΡ8090, 80 

Ὁ Ὀοΐοτο Ὁ ἀφεϊηδίοι {π6 οὈ͵οοί οὗ ἰδ σοιαΐῃρᾷ; 

Ὧο 7οττ Βα Ίο, ἤοννονον, σαπποὶ Ὀ0 [86 ὉΆΓΘ Τ6- 
Ῥει θα οὗὨἨἁ τΠ6 ἰάοα ἴῃ ἐξ (ΗἸΤΖΙΟ) ΒΏΥ͂ ΙΏΟΥΘ 
Εὔδη ἰμ6 δἰάϊιίοη οΥ̓͂ ἃ Ἰαίας Πδηά, ἴῸΓ ἰΐ γοη ἀθγ8 
δΠ6 8650 τΏοΓ αἰβῆοιϊ,, ἱπδίοθδα οὗὁὨ ἸΏΟΓΘ ΘΆΒΥ, 
οη ψϊοὴ δοσουηΐ ἰδ6 δΌβοποα οὗ ἰ8ο ποτὰ ἴῃ 
τς ΟΧΧ δαὰ ὑμὸ ϑ'γτίδο ἰ5 ουϊ θην ἀὰο ἴο ἰδ9 
οτἰο5. ἯὯο οδῃ τοχαγὰ ἰΐ ΟἿΪΥ νἱἢ ΗΒΝΟΒΤΕΝ- 

ΒΕΒΟ 88 (09 τ0Γ0 οχϑοί ἀοβηϊί(ΐοη οὗἙ “ οὐ), Ὀ6- 
ἴοτο ποῖοι ὝΣΟ 8 ἰο 6 ϑυρρὶἰο. Ιἐ 888 (Β6ῃ 
ἃ ὁσδιδαίϊνο 860η80: Ὡοὶ Φογυδαΐοπι 8 ὑ86 ΟὈΪ]οαί 
οἵ τ10 διβοπιθ]ἑης οὗὨἨὨ (ἢ6 πϑδίϊοηβ, θαΐ (Π 6 Πδιῃθ 
οὕ τπ6 [οτὰ, ποῖ ὈΘΙοηΒ ἰο Φοτυβδίοπι, δηὰ 
ογυβδί πη ΟὨΪΥ ἰπ 80 ἔδυ δα (ἢ 6 πᾶπὶθ οἴ ἰἢ Τιοτὰ 
85 ᾿ὨΒΟΡΑΓΔΏΪΝ σοπηροίοα τ ῖτἢ ἰἰ.---Απὰ ψ0}1}} 

ὯΟῸ τροῖθ ἴο]ονν, εἰς. Τμὸ οχργοβείου Π᾽ Ὑὥ 

032 6 Τουπὰ οπ ἰδ6 Ὀαϑὶ8 οὗ Ὠοαυί. χχῖχ. 18, 

4Ἶ60 ἰῃ Ῥα. ἰχχχὶ. 138, δπὰ ἰπ 26γ. υἱὶ. 24 ; ἰχ. 18: 

χὶ, 8; χίϊἑ. 10; χυῖ. 12; χυὶϊἱἱ. 12: χχίϊὶ. 11-- 

ἰῃ 811 (686 μίδοορα οὗ ἴδσδθὶ. [ὲ μοδ ποίμἴης ἴῃ 

[8617 τον τοαυΐτοβ ὑμὶβ Ἰἰτιϊαἰιΐοη, ᾿ξ τηΔῪ 
ἱοτγοΐοσο Ὀ6 υϑβοὰ 8180 πῃ 8 ννῖἀθν 86η86, 80 ἐμαὶ 
186 Βοδίμθῃ, ἰῃ 80 αν 85 Φογυβαίθηι 18 880 ἱμοὶῦ 
ΘΘΏΙΓΘ, ΙὩΔΥ Ὧδ τοοϊοηθα ἰοχοίμον νυἱἢ [βγαοὶ. 
ΑΙ} θη, ἰβγδ6] δῃὰ {89 θδίμβϑῃ, τν.}} ὅπ }}γ 1059 
ὑμοῖὶν δίοῃυυ μοαγὶ δηὰ σϑοοῖγο ἃ πρασὶ βοῖϊ δηὰ 
δ]. τὶ {86 ϑρίγι (Εζοϊς. χὶ. 19; χχχνὶ. 26), 
δῃὰ ποὶ ουὐὐπναγαϊγ ΟὨΪΥ Ὀϊὶ νι 86 ν Βο16 μοασὶ 
Ὑ}}} {ΠΟῪ 6 δυθ᾽οοὶ ἴο 6 οτὰ δὰ Ηἰβ8 Κίης- 
ἄοῃι.----ἸΥ τὸ ΟἿ6Θ9 ΤΏΟΤΘ ἰοοῖς οὐδοῦ (δὲἷβ βίγορὶθ 
6 ΔΓΘ ΒίγυοΚς ΔΌΟΥΘ 8]} ὉΥ (10 διι Ὁ] 1 πλ6}γ σαρί 
ῬΥορτοβθ οὗἩ (9 ῥγορὶ" οι 'Β ἀΐβοουτγβϑο ἤγοιῃ {116 
οἰγοιυμηδίδησοβ οὗ (9 ῥσγοβϑῃηΐ ἰο ἴπ6 σοηοίθδὶ 
αίαγο. Τ6 ρσορβοὶ ργοοθϑαβ ἔγοῃῃ (ἢ σοῦρᾶ- 
γίϑου οὗ ἰλ9 Φυάδδ οὗἉἨ [16 ργοδϑηὶ νυνὶ ἢ 6 [8γα6] 
ἱπ 8 σθϑγίαϊ ἢ 8β6η88 ὈφΙ Ομ ρὶ ΠΩ ΔΙΣΘΔΑΥ͂ ἴο ἐΠ6 ῥηβί. 
Ταΐθ σοι ΡΥ 50. 1881168 ΓΒΥΟΓΔΌΪ 0 ἴθγ8οὶ]. ΤῊι9 
8. ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 8 6Δ]16 ἃ ἔογι ἢ τὶ ἢ Βοὶ8 ἴῃ ῥῬγοβρϑοὶ 
ὈΘΙΌΓΘ [85Γ86] ἰΠ6 δἰ χοϑί τηδίθτδὶ δηὰ βρὶ γιὰ] 
Ῥγοθροτιγυ. ὙΠῸ μὶ8 ἔνο αυθϑίϊοηβ δτ δοῦ- 
ἠροϊοά. ϑ΄΄:σ6 [89 ΓΘΔΙ σαίίου οὗ [818 ῬΤΟΒΡΟΓΙΥ 
ἷ5 σοπῃθοίοι νἱι}} [6 σοπαϊ(οη οΥ̓͂ ἴϑγα 61᾽8 σοῃ- 
γογβίου, (8.6 αυοϑίϊοη τί, Ἧ 111 {819 ΘΟ  ν ογβΊ 08 
ἴδ κο ρῥἰδοοῦ δῃὰ Ὑμοη ΤῈ ῬγορΒοίΐο 829 οδὴ 
ἷῃ (00 ἰποοῃοοί Ὁ] ἀἰδίδης δζοβ Ῥογοοῖγθ ὯὨῸ 
Θ]οτηθηὺ οὗὨ τοὶ χοῦ ΟΥ ἉΡΟΪ ισα] σοβίοσδαιΐοη ἴῃ 
1ὴ6 Ιδγϑοὶ οὔ (9 θη ἰοἰῦθ5, 859 (δ 86 δ΄ ἴῃ ἴδοὶ 
ἈΠΚΗΟη 6ΥΘ ἢ [0 {6 ρτοδοιΐ ἀαγ. [1 τηιδὶ (6 ἢ 
δ τεβοσυθὶ Τ0Γ (δ 6 ὅπ8] ροσίοα (Ὁ 3" ΠῚ ΠΕ 

Μίο. ἱν. 1) ἰο Ὀτίηρς δαοῖς {86 1οϑὲ ἔθη ἰσίθ688 τὸ 
{δ ἰχιὶ,--ἰ ΒΒ σαὶ Οὐ πον θάρε δηὰ οἵ βα] γδιἱοη, 
Βυΐ Βοτο δῃοί μοῦ αὐοβιϊοῃ 8180 διίβοβ, Ἦ 11] ποί 
Φπἀδἢ δἷϑο ραγιϊοϊραῖίο ἰπ {ἰΐ8 Ἰἰχυὶ οὗὮἨ ἱκπον- 
ἰοάχο δῃηὰ βαϊναϊίου ἢ 8680 ἔνγο αὐθβι 008 (Π 68 : 
δι νν1}} Ὀδοομθ οὗἨ Φυ 68 ἢ δηὰ Ηον ἰδ ἱΐ 88 ἴὸ 
(086 σοπγογβίοη τοαυϊγοα ἱπ τον. 138 1 5.}}} ναὶὶ 
ἴογ ἃ βοϊυϊΐοη. 6 δΥ ἰηἀο6α Γοδὰ (88 δοϊαϊΓοη 
ἔτοιῃ γϑσ. 14 Ὀοίνοθῃ [86 ᾿ἰπθ8. Βαὶ (89 δ0Ὀ]} 6 
μιαβίϑ οὗ ἐδ ργοόρῃοὶβ δία ἰπάογοα Ὠἶτὰ ἔγοια 
εἰνίης ἰ ἴῃ ΟΧΡΓΘΒΒ ΝΟΓᾺΒ; δ6 δι ἀβ ἐὺ ὑμοσθίοσθ 
ἴῃ {πὸ 10] ον πᾳ Βίσορ ἢ. 

(ϑροθοΐαὶ ἀϊββογίδιϊοηβ οἡ 815 βδβϑαρο ὮὈΓ Γο8- 
σανῦδ, Ετδηκίοτγι, 1120; ΖΙΟΚΙΕΒ, 7260:8, 1147 : 
ἘΒΙΒΟΗΜΌΤΗ, “9η8). 

νοστπιναΐ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. [“ Ηοτο ἷἰ8 ἃ στοδί ἀθ8] οὔ ἀοβρεῖ ἱπ ἐμ:689 
ΥΟΓ568, ὈΟ(Ὠ ὑδαΐ Ἡ 816} 88 Δ᾽ ὙΔΥ8 βοβροὶ, αοα 8 
ΥΘδα 6865 ἴ0 ΡαΓάὰος δἰη, δπὰ ἰ0ὸ σϑϑοῖὶγθ δηὰ θῃ- 
ἰογίδῖπ τφοΐυγηΐ ζ, ΓΤΟΡΘη ἰΠ ΒἰΒΏΘΓΒ, δὰ (ἢ 080 
ὈΙοδδίηββ Μδϊοδ ΜΟΥΘ ἷπ 8 ΒρΘοΐδὶ ΙΏΔΏΏΟΥ ΣΘ- 
δοσυϑα ἴον χοβροὶ -ἰἶτηθβ, {6 οτος δὰ ζουηά- 
ἷης οὗ (180 ζοβρϑὶ -ομαγ οἢ ὈΥ Ὀτίηρσίπα ἰαίο ἴὰ 189 
εὐλάγεη ο7 Οοά αὶ ψογὸ βοδίίογοὰ δὈσγοδάα, ἰδ 9 
Βιυρογβοαϊος οὗὁἨ ἰδ οογοιῃοηΐαὶ ἰανν, δηὰ ἐδ 
αῃϊιης οὗ 7ογ)δ8 δῃῇ Οθηι1168, ἰγρίβοά ὉΥ 189 
υπϊηρς οὗὁἨ ἰβϑγδοὶ δηὰ Φυάδῃ ἰὼ (6 1] Σοίγη οὐ 
οὗ οδρνιν.᾽" ΗΝ ΒΥ.- -ϑ. Β. Α.} 



δέ ΤῊΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΊΤ "ΕΒΕΜΊΙΑΗ. 

ὃ, Βυρρ]οπιοπί οὗἩὨ (6 ὑγοοϑάϊηρ, βίδι Κ᾽ ἸΏΟΤῸ ΘΧΘΟΙΥ Ὑ820 ἴα ο8]19ἃ δὰ μον (80 0811 18 τοοοί τοὶ, 

ΠῚ. 18-28. 

18 [ἡ {μδὲ ἀΔΥ ἴμ6 μουβθ οὗ Φυάδῃ δηᾶ (86 ἤουδβθ οὗἁὨ [βγ86] 8..8}} τα ]ῖὶς ὑοψοίμοι, 
Απὰ 8881} οοτηθ τὶ ἢ οδο ἢ οὗ Σ ἔγοτα [Π9 ΠΟΣῚ ΘΟΙΠΊΓΥ 
Τηΐο 180 ἰδηὰ ψ ΐϊοῖ 1 μαγὸ ρίνοῃ γουγ ἔδί ΠΟ ΥΒ ΤῸΓ δὴ 1 ΒΟΥ 8ΠΟ0Β. 

19 Αῃα] βεἰὰ : Ηον νὶ}}1 ραΐ [60 διμοὴρ ἴθ ΟΠ] γα, 
Απή ρἷνθ ἴδθ060 8 ρ᾽οαβϑηΐ ἰδπά, 
ΤὨο ταοϑὲ ρ]οτγίουβ που δηοο διηοῃρ ὑμ6 πδιϊοηδὶ 
Αμπά ἔσο 1 8εἰὰ, ΝΥ ΕΔΙΒοΥ ἴθοὰ ΜΠ} 68}1} παρ, 
Απὰ ν]]}Ὁ ποῦ ἴυγ Δ ΔΥ ὈΘὨΪηα Πη6. 

20 Βυϊ!  δϑ ὀονοὺῦ ἃ οιηδῃ 110} 688 ὅο ΠΟΙ ΙΟΥ͂ΘΥ, 
50 6 γ γοῦ Ψ810}}688 ὕο ΑΓΒ ΤΏ, 
Ο Βουϑο οὗἨ [βγϑο], β8 10} Φομουϑὰ. 

21 Α ΟΥῪ ἰδ μρατὰ ου {δ Ἀ11]8, 
ΤΟ σψϑορίηρ Βυρρ]Ἰοαίϊου οὗ {π0 οἰ] ἄτῃ οὗὨ [βγϑοὶ ; 
ΤΙΊναῖ {Π6Ὺ ἢδνο ραγνογίϑα ὑΠ|6}} ΨΔΥ, 
Ηδνο ογρούίθι ὁ ϑθονϑ, ὑμοὶγ : 

22 Βοίυγη, γ0 δροβίαῦθ δα] άγθῃ, 
Ι νι}} Π681} γοΟῸΓ δροβίβϑίθ ἱ 
ΒΒ ο]ά, τὸ οοπχοἢ ἴο {δ66, 
ΕῸΓ ἴμοὺ τὶ Φοδονδῃ, οἱὐν Οαοά. 

28. Α58 οοΥϑ ΠΥ 88 ἢ1}}8 δγὸ ἴ8]86, 
Μουηΐδῖ8 8} ΘΙΠΡΙΥ βοιπά," 
30 οογίδί 18. {π6 βϑ8] ναϊίοη οὗἁὨ [βγϑοὶ 
ΠΗ Φοδονδὴ ουγ Οοά. 

24 βι! δηλ βούονον μαι ἀονουγοά [86 ρ8 18 ΟΥ̓ ΟἿΣ ΖΔΓ ΠΟΥΒ ἔγοτα ον γουία, 
ΤΠΘΙΡ ΒΕΘΟΡ δῃὰ {πο }]γ ΟΧΘῃ, 
ΤΆΘΙΣ βοὴ8 δηὰ ὑμὶν ἀδὰρῃίθτβ. 

25 Τ,οἱ 8 116 ἴῃ ΟΌΓ ΒΗ ΔΙΏΘ, 
Αῃα οὔκ ἀΐβργαοθ σον Ρ 0.5, 
Τρδὺ ὸ πᾶνο βἰπποα δραϊηδί Φϑβονδὴ οὐν αοᾷ, 
Ὗγο δπὰ ουὔγ [ἈΓΠ6ΓΒ ἔγοιῃ οὐῦγ γου νὰ ἴο {818 ἀδΥ, 
Αμά Βαᾶνὸ ποῦ μοϑάρα (δ γοΐοο οὗ ϑϑμουδὴ ουν αοά. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΑΥ͂οτ. 19.--ἾῊιο Μαφογοίοα σοπὶὰ. τοαὰ ᾿ΕἼΡΠ διὰ "2) 7 οἱ βεοοῦσὶ οἵ ἼΓ ὲ απὰ 35, Ὀαϊξ ππηθοοδδασί!γ. [“ ΤῊ 
οι δύο Τουπὰ ἰπ ἴδο ἰοχῖ οὗἩὨ ρπδγάβ οὗἩ {πἰτῖγ Ἀ138., δῃηὰ ἴῃ βοιὴθ οὗ ἔδιο δα υ οσ οαἰτίομϑ, πὰ που]ὰ δδοῖὰ ἴο ἄοβογτο [9 
Ῥτοίοσεποθ, ὁ ἐδ σγουμπὰ οἵ ,)ὲξ ἰα ἴ86 διηρυϊαγ οὐσαγγίης ἱπισηοάϊαίο! Υ θοΐογο. Τὸ ΟυΧΧ, Αγαῦ., δηὰ ὅ5.υτ., ΒΟΎΘΥΟΥ, ἈΔΥΘ 

τοδὰ Ἀ)ἘἼΡΙ. δ ρτθδδαὶ ἰοχίυ αι! τοδάϊηρ. Ηκπρκαδον.--ϑ. Ἀ. Α.] 
δ οι. 22.--Οπ Π9 ϑχοθδηβο οἵ ἔδο ἴοττης “Ὁ δηὰ ἴα; σΟΠΙΡ. ΕἼΤΑΙ, ἢ 142, ὁ; 198, ὃ; ΟΥἸΒΗΑΥ͂ΒΕΝ οὐροε πε ὲ ΓΟΌΓΘΏΘΘ 

ἴο 5 αὐὰ ΤΒ Ὕ σοορ. 26Ὁ, Υἱ. 14, 601}, Ὑἱ} }. 11; χίχ. 11; 1.9. Τὸ Μδβογοίοβ ΡῬΓΟΥΘ οὗ {}16 ΟΒοιδίο 6 γα, τ ΠῚ16 ἘΠΟΥ͂ 
σοττοςῖ [ὃ ἰὴ χίχ. 1]. Ὀδοδβο ἤθσὸ ἴΠ:6 ΥΟΥΤΟΙ] Ῥσοποίδιοη ἱβ σοττοςῖ (1 Ῥογβ. ἢ ἈΠ Ῥαγαρ.) Ὀπὶ ποῖ ἰῃ χίχ. 1]. 

ὃ Υογ, 22.---9 ὮΝ ἱπδιίϑωϊ οὐ ΣΝ ΩΝ (σορ. ΝΑκοξιδΒ. Ογ. ὃ 10,11, 4 πα. ἔσο ΓΝ, οοιαρ. 188. χχί. 12), δηὰ (μἰφ ἰποίοδὰ 
τ ὙΥ ττ 

οὔ 32): σοτρ. ΟΥΔΗΑΌΒΕΝ, ὃ 2.2 ὃ; παλιν, ᾧὧ 198, ὃ. 
"Ἐ 

4 γον. 23.--[ Οὐ ἔδο δυίβογν οΥ {μἰτγ-81χ ΜΒ, κηὰ οἴμοῖθ ἴη [.6 τηαγρίῃ, ἴπςν φαΥΎ οὐϊκίοιδ, ἐδο ΟΧΧ, ΑΥδἢ., Ηοχο" 

Ῥίαν, δγσ., ἴθ Ῥοδμίϊο, Αᾳ., βγη. ας. ὉΠ Βῃοι! ἃ Ὀο νοϊηϊοὰ ΠΠ ἰῃ 180 οοπδίταοι" ἨΕΝΡΕΝΒΟΝ. [ἢ ἴδ τομάοτ- 
τ ᾿ : 

ἴηᾳ ἨΕΝΡΕΙΒΟΝ δηὰ ΝΌΤΕΒ (οἷϊονν ἴδ Α. Υ.; ΒΙΑΥΝΕΥ ΠΑΝ “ ΒΌΓΟΙΥ Ὠ{118 ἀγὸ 1ἰθθ, (86 ἰὐτλο]! οὗἉὨ πιοπηδί:β :᾿" ΗἼΤΣΖΙΟ, “ἴοτ 8 
ἀοςορτίοη ἤγοτῃ ἴδ ΒἰΠ|0 ἰ6 ἴμ9 Βοδὲ οὗ τιοπῃϊδίην .᾽" ὈΧΝΒΒΕΙΤ, " ΥΟΥΙ.] ἃ 1ἰὸ ἰδ Ὀδοοσὴθ ἔγοσ ἴπ0 1118, [9 πολυ οἵ [19 
τοουπίδίηδ." --Ξ8.ὄ Κι Α 

ἸΙογϑοῖ, (8 6 Βοοου ἃ (Υ6Σ8. 20.26) οὗ (89 οοηγνογβίοα 
οὗἩ ὈοΐὮἢ 849 οπα ν᾿ ἰσἣ μα 8ῆ68 8}} ἀθιηδῃ 3. 

ἘΧΈΕΟΥΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, . γόογβ. 18. Τὼ τμαὶ ὅαν 8ΔῺ ἱῃ Θτ 806. 
Τηΐδ βίσορ 6 οὐ θη  γ οομϑἰδίϑ οὗ το ραγίβ, ἰ Βϑίογεποθ [0 ἴ}16 ἰδϑὺ δίγσορῃθ. Οορ. δὲ δαὶ 

οὗ πιο [μ6 ὅτβὶ (γον, 18-19) ἰγϑδίβ οὔ {μ6 ρᾶγ- [ τ σου. 17.---ἰΟ ΟΣ, ἴῃ {86 Β6η86 οὗ ποαρίῃβ 
Ὁ ἐἱοϊραιίου οὗ Φυάδῃ πῃ (80 9 ῬτοΟΒΡοΥ ἐγ Ῥσοιηβοὰ (ἰο | 80 ἐμαὶ (086 ἃτο ἀοβίρηοϊθα 88 Ὡροῆ ΟΠ 6 ἈπΟΙδΟΣ, 



ΟΡ. 1Π|. 18-.-96. δῦ 

οἵ πίοι γ βοιϊὰ ϑροδὶς 88 ἑοσείλέγ, ιοἱἦ εαοὶ 
οἰἄεν, ἰ8 ἵτοαυοπὶ: αθῃ. χχυϊὶ. 9; χχχὶΐ. 12; 
Ἐχοά. χὶὶ. 9: χχχνυ, 22; ἀπιοβ ἐἰϊ. 1δ; {ΖοὉ 

ΣΧΧΥΪΙ:. 82. ἯΤΟ 866 4]50 ἰμδὶ ὃν ἰθ ἰο 6 ΓΣα- 
ξοτὰοὰ 28 8 ὑγοροϑιἰΐοῃ ἔγοτσῃ 16 ζΟ]ον πα, 
δοπίθηοο8 ἬΠΟΡΟ ἐμοὶ σοι; ἴῃ ΟΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ ἰδ 
ταδη 6580} ὑπ 6 Σου} οΥ̓͂ (μοὶ τηθοιίη ἰοζοῖ 6 Ὁ. 
ΤῊΟ ῥγουνῖβο οὗ ἃ γουπίου οὐὗὁἨ 86 οχἑὶϊθδ ἔγοπι 71- 
ἀδι δηὰ Φεγυβδίθ, δηὰ ἰμοὲν γοίυγη ἢ ΘΟΙΡΒΗΥ͂ 
ἰο {86 ἰαηὰ οὗ (Ποῖ λΊ  ογ5 8 Γουπαὰ 4Ϊ80,---ἰο 
ταδπίϊοη ΟὨΥ 86 ῥγίποῖρδὶ ρδββδβοβ, ἴῃ Ηοϑβ. 1. 
2. 168. χὶ. 11: 726Γ. χχχ. βδῃὰ χχχὶ.; ]. 4, δ: 
Ἑτοκ. χχχνὶϊ. 18ὅ--17.--ῖι ἤοτιθ δὴ οδδοπί 4] 6]6- 
Βιϑδὶ ἴῃ {86 α]οτίουβ ρἰοίατο οὗ (86 ζαΐατο, νι Ἰ ἢ 
ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂ Ῥγθβθηὶδ ὈΥ̓͂ (06 δῃπουποοπηθηὶ οὗ ὃ 
Εἰοτίουϑ τοδίογαϊΐου οὗ ἴδβγωοὶ ἰο Οδηδαῃ αἱοσ 
Ἰοπς Βυπι ]διῖοη ἀπά ἀϊθρογθίοη. Τὸ ὑδ6 οΥἰᾳὶ- 
ΠΔ] ραϑϑδχοβ [ονἱϊ. χχυὶ. 42-4δ; Ποαυί. χχχ. ]- 
10: χχχὶϊ. 86-48 ζ0]]10γγ͵ᾷὲ 8 Ἰοῃς 86 γῖ68 οὗ ῥτο- 
Ρδοιίο ἀφοϊαγαιΐοηϑ, οὗἁ νυ οι ἢ 6 τοδὶ ἱπιροτίδηι 
δῖο Ρβ. ἰχχὶϊ.: [βαὶ. ἰὶ. 2-4: ἵν, 2-6: ἰχ. 1-6 ; 
Ομδρ. χχὶν. βϑαᾳ: ἰχ. βαᾳᾳ; 96σ. χχίχ. 10-14; 
ΧΙΧ., -Χχχὶϊὶ. : Εζοῖς. χχχῖν. 28--2δ᾽; 206] ἱν. 16; 
Αι. ἰχ. 8: Οὐ. 17--21; Μὶο. ἱἰν. δ᾽; Ζοριι. [ἰὶ. 
14-20; Ζοαοϊι. ἱϊ. 4, Βαᾳ. Υἱῖ!. 7 δαᾳ ; ΣΧ. 9 Βαα. 
ΣΧ. 854η --Οοἴρ. ΑΥΒΙΕΕΆΓΕΝ, ἀδγ »τορὴ. δαπίεῖ, 5. 
891 5ᾳ.--- ΗΕΒΑΒΤ, 7λε ϑεοοπά γιδιδίε Οοπεῖπς ὁ 
αν, (ὲε Ζιοεῖίε, εἰς. Ἐτϊδπζοη. 1860. Κ. 70, 

84, εἰ.) 
γέεν. 19. Διὰ Σ δαἰᾶ... ὈΘμπᾶἃ τπι6. [ 

δῦονο, ἰπ ἴῃ οοποϊιαάΐης Γοιρδτὶς οἢ (89 Ῥγϑοϑά- 
ως βίγορι, γχὸ αγὸ σοτγθοῖΥ ἀοβηθα ἐδ Σοἷδ- 
(ἴσῃ ἰογοτϑ. 18--2δ, 0 {οἸϊοννθ (88 γον. 18 ἀοθϑ8 
ποὶ Ὀοϊοης ἴο ὑμ9 ἑοτοχοίῃμ, δὰ (Βαΐ γτογβ. 19 δπὰ 
20 δέ οὶ οοηῃποοίοα 65 ἰδ 6815 δηἃ δπ11}16818, 88 
ταρϑὶ ποάθγη σοιμθηίδίογδβ τουἹὰ μανο ἰι. ΤῈ 
ΣΟΔΔΟΠΒ [ὉΓ ἰδ ἰδ Υἱθῦν δγθ (δ 9 Τ0]]ο νη: (1) γϑυ. 
18 βθοῖη9ϑ ὑπθὶ, θη ΓΟ ἰβοϊαιθα. ΟοΙ᾽ὕΡΑΡ ΒΑΥΒ: 
“ΟἿΥ ἴῃ ραββίηρ ἰδ 8 ρίδησθ οδϑί ἴῃ ὑμπ|8 γὙ6γ80 
δ 186 πᾶ] ἀθείΐηγ οὗἩ Φυάδῃ.᾽ Βαὶ ἰδ ἀθβίϊην 
οὔ “υάδη ἀοιια πὰ β το ἔμ 8 Ῥαϑβίηρ αίδησθ. 
ΕἸλος δὰ οἱαοί διίοη σΟΠΟΟΓΠΐπ ὑμ9 δὶ οἵ 
δυάδῃ παϑὺὶ Ὀ6 ἰηίογ νον Μ᾿ ἰδ 9 Θοπίθηϊβ οὗ 
{86 ρτοοϑάϊην ἀϊβοουγβο, οὗ υἀδὲ πιδὺ ὈΘ ΒΡΟΪΚΘ ἢ 
οἵ ἴῃ ΔρΡργοργίϑὶθ πηοδϑγο ἰῇ ἃ δ8ρ6014] Βεοίίοῃ. 
2) Αςοοτάϊηρ ἴο ὑπο νἱ ον τν ἴσα 1 σοπιθδὶ, ὑπ 6 Γγ6 
8 α δἰδίυβ Ὀοίποοθη ΥΟΥΒ68 18 δὰ 19. 
γον. 19, 1πΠ0 ἀΐδοουγθθ Ῥγοσθθάβ ἰ0 8 θη ἾΓΘ}Ὺ 
80. δι δ]οσί, {π6 γοἰδιΐοη οὗὨ Νὶσῖ ἴο (Δ 6 ργϑαθά- 
ἴῃηζ ὁδὴ Ὀ6 ἀοϑδίχηαϊοὰ ποίΐποῦ ὈΥ̓͂ ἃ ΒΟΡΑΥΔΙΪΥΘ 
ΠΟΥ ὈΥ̓͂ ἃ σοῃηφοιΐγο ρϑγίϊοϊθ. Τὰο δι ὈΘΙοΓΘ 
ΔΝ δοσοταϊη ὶν ἀρροδτϑ ποῖ ΟὨΪΥ͂ Βυροτγδυοιβ, 
δαι ἱπιογγαριΐῖνο. (8) Ιἤγοσγβ. 19 ὡπὰ 20 δγθ δὸ 
οοῃπροοϊοα ἐμαὶ {πὸ ἴοτταον ἀθοΐδγοβμο οχρθοίδίΐοη 
ὁδοί βῃοαὰ ὈὉῪ Ψοιονδ, (86 ἸΔΊΟΥ ὑπῃ6 88 ποη- 
[]6Ἰ]ποηϊ οὔ ἰμἰβ οχρθοοίϊδίϊοα, 86 αἰβοοῦτβθ 
Δ Κ68 8 Βργίης ἰγοπὶ Υ6Γ. 20 ἴο υδρ. 21 νι ΐοὴ 
δου] ηοὶ Ὀ6 πιο μῦγυρι. ΝῸ οδο ποιϊὰ {π6ἢ 
Ἔσρεοῖ ἴδὸ ἀοὶ αι] σδοπιϊπυδίίϊοι οὗ ἴπ0 αἷ8- 
ξουγδὰ δος τοῦ. 20. ϑυδάσηϊν δὰ νἰϊδουῖ 
ἘΠΈΡΈΓσΠΟΝ ΜΘ 8΄ΓΘ πιοὶ ὉΥ ἴμὸ ἀεδβονγὶριίοη οὗ 

Γ86}}8 ρεῃϊΐθποθ. ἴω βιονγὶ, τουβοβ 19 δηὰ 20 
ἀο ποὶ ἰθῃ αἱ δἱἷἱ αχζτγοὸ νὶϊὰ δα ΓΟ] τγ8, δηὰ 
δίῃοθ [ΠΟΥ͂ Δ δα} γ ϑουοιθὰ ἔγοπι γ᾿ αὶ ῥγο- 
ὁθάθ5, (ΠΟΥ Δρροᾶγ ἴοὸ ὉΘ 8 ΠΟΙ π604}658 δπά 
ἱπιογγυριΐνο ἰηιεσροϊδιϊοη. [ἴ Μ}}} ἰμογϑέοσθ Ὀθ 
δοτγτοοὶ ἰοὸ διδοῖ υοσ. 19 οἰοβοὶυ ἴο Υοὸσ. 18, 38. ἃ 
διοτὶ Ὀυὶ Βειἰδοδοίουυ ἀδβογὶ ριϊοη οὗ 86 οοπαὶ- 
(ἰοα οὔ 6 δϑηϊδγο [6τδο] 118} ῬΡθΟρ]θ αἰΐδοσ ἱμοὶν 

γοίατῃ ἴο (116 ἰδηὰ οὗἉ ἰμοὶν δι θογθ. ἴπ {9 ΤΌΣΩ 
οὔδῃ οὈ]θοίϊου, νυ ὶοἢ 18 Βυ Ὀβοα ΘΓ Υ σοπηονοα, 
τοῦ. 20 τη ΓΌΣΠῚδ δὼ ΔρΡΡγορστίαϊθ ἰγβη βίο ἴ0 
89 βοσοπα βυδ)]θοῖ, σοῃοσοτηΐης ΜὨΪσΟΙ, 48 σὸ- 
τηδτίκοα δῦονο, ἔμ χοροί δὰ ἰο Ῥτγοποῦποδ ἰπ 
ἐῃ1}5 βίγορῃθ. Ὑπὸ ορμαίΐο “22.2, “1, οὐ (" 
Οοη6 Βεαπὰ [ΨὉΤῚ8 Δ δ8ηι: {6818 ἰο ἴβγαορὶ δῇ 
Φυάδὰ ἴῃ τοσ. 18, δηὰ ου 86 οὐδοῦ Ὀσίηρϑ ουἱ (πε 
ἱρογίδηοο οὗ ἴδ Ῥγοπιΐῖϑα ἰοῦ αἶγ6}}---Νοὶ 8 
παη, Ὀὰι 7, Φομοναῖ, ἀδθοίατο ἐἰπ 8. ΠΣ ἴδ 
ποῖ μῸΓ ἤπΐυγα, 88 ἐΖ. σγ. 588. ΒΟΉ ΜΙΡΤ ΒΌΡΡΟΞΘΒ, 
ΠΟΡ ἰ8 ἰ{ 8 ΠΩΡΓΛΓΪΥΘ Ὀτοίοσι 6, 80 88 ἴἰ0 ΤΟΙῸΡ ἴο 
8 ἀοβπηίίο ουθπὶ ἴῃ ἴῃ 6 ρηϑί, 88 ἐΖ. 97., ΑΒΑΆΒΑΝΕΙ, 
ΤοδΔά 8, τοίογσίης ἰὑ ἴο ὑπ Θχοάι8 ἔγοπι Ἐχυριὶ. ἴἰ 
δἰ ΡΥ Ῥυθδθηιθ (8 ἀοοϊαγαϊΐου οὗ αοἀ 85 δῃ 
Δοσοι δηθὰ ἔδοί. 10 δδβογίβ ἰῃδί ἰβθτθ 8 8 
ἀϊνίπο ἄθογοο οὗ ("9 δἱϊογννδυὰβ ἀδδίχηδι θὰ ἰπὰ- 
Ροτὶ. Βυϊλίδυκ 8 προτὶ 18 ΔΌΒΟΙ αἰ 6} Υ σιιλτδη- 
ἰεοὰ, ἔογ ἴπ6 Πμοτὰ 8 ψογαὰ ἰ8 ἰγὰο, 8πὰ τῶδι ΗΘ 
ΒΆΥΒ 8 οοὐκίη (8. χχχὶϊ!, 4). Το ϑίσδηρο δ ἀϊ- 
(ἴοπ, γένοιτο κύριε, ἰοῦ ἴθ ΧΧ, τηλῖθ ΒΟ Σ 
καὶ ἐγὼ εἶπα, ΤΑΔῚ ὉΘ οχρίαϊποα Υ ἴθ οαἱτοιη)- 
δίϑῃσθ, 88 ἮΘ ΠΙΑΥ͂ ΚΑ ΠΟΥ ὕγοπλ ΤΗΚΟΡΟΒΕΊ, (δαὶ 
(Π6Υ υπάοτβίοοα "22ὺῖ ποί οὗ Θοἀ δαὶ οὗ {6 ὑτο- 
Ρὶνϑί, δηὰ βίῃθοο ἱ ρᾳῖ [896 διδοὴβ ἴδ ΟἿἹἱ]- 
ἄσχθῃῃ δοιὰ ποὶ ρο3810}]γῪ Ὀ6 αἰϊοτοὰ ὈΥ͂ (πὸ ῥσο- 
Ῥἢεοῖ, ΠΟΥ Βυρρὶ θὰ Εἶτα τ (ἢ γΟΓ 8 ἐζ Ὡγορτι δ. --- 
ΤῊο οχρ  δηδίίϊου οὗ ἐπὶ οχργοδϑίοῃ οὔ σϑοορίϊοη 
διηοης ἴπ6 σἰ ἸγΘΏ, ΖΤΘ6Β νγ6}} νυν ἢ πὶ υἱοῖν 
οὔ {ὑπ σοῃπροίϊου ἡ ίσ ἢ ἢδ8 Ὀθ6η γαὐθοϊοα ὉΥ 8, 
ΔΙ Βουκῆ ἰὺ ἰδ 8ι}}} βίγϑηρθ δοθῇ δοσουῦ ϊης ἴὸ 
{818 γίον, ἱμαῦ νοῦ. 20 βου ρΡ885 ΟΥ̓ ἰ0ὸ δῃ- 
οὐδοῦ ρἰοίατο. 9 δμουϊὰ Ἔοχρϑοὶ (δαὶ ἰῃ 8 15τὯο]- 
08, ἴῃ Υἱοῦ οὗ 80 φτγασίουβ ῬυγροΒβΟ οὗ αοὐ 
ὀχργοδβοὰ ἴῃ σοῦ. 190, νουϊὰ 6 ἀεαίκηδίο 89 
ἀϊϑονοαϊοαὶ οἰ] άγοα (σοιαρ. Βαϊ. ἱ. 2), δῃά ποὶ 
ΔΒ 8. [ΑἸ Γ1688 δροῦλο. 9 γοη ον (Π9 Θχ ργοβϑβίοῃ 
ψ ὶ 1[Π60 ΟΒΆΙΡΕΕ, ΒΟΘΕΝΒΑΘΕΝ, ΠύΤΉΕΒ, ΟἹ, Α- 
Βιῦυ8, ΟΒΟΤΙΠΒ, ΞΟΗΜΙΌΤ, ΥΈΝΕΜΑ, Η!τΖια ἴῃ (ἢ 9 
8688 οὗὨἨ Ὀεοδίον πη 8 εἰσὶ ρδίθυ 8] Ὀοηοαἰοιίοῃ. 
Οἱ ἰδμ8 ἱππρογίδῃοοθ οὗ βυοῖ Ὀοπηραϊοἰΐοη, σΟΩρΡΔΓΘ 
[86 ΓΘΏΔΔΥΪΝ οα νοῦ. 16; ΚΌΕΡΚΒ (3. 9,) 6418 1118 
ἃ δοπεαϊοίϊο υεγὰ ἰλεοογαίϊοα. ϑτδοὶ απ ζυὐλῃ, 86- 
οογϊης ἰὸ γον. 14, βαυΐης τοί γῆ θα ᾿ἢ δη)8}} πα γ΄ 
ὍΘΣΒ τυδὲ Ὀδΐοτο 4}}1 ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ ΠΌΠΊΘΓΟΙ8 Ρ60Ρ]6. 
Το ρτουηΐθο ἴῃ γογ. 16, 846 ὈγὶτΥ Ὁ ἴο ἴοτηα], 
18 Β6γθ ρυδδοηϊθα ἰοὸ (6 υἱὸν οὗ Ὀοί(ἢ.---Ὑ ΕΝ ΈΜΑ 
τη οΏ8, ὑμδ. {Π6} δδγν 8᾽80 ἱπ θυϊοῖ, 7οπαπί ἐπ 

ἀύπάεγεη δείίεα. Οορ. »3 Πῶ ἐπ δαϊμίε ροπετε, 
Ῥ5. χὶϊ. θ.--ἃ ]ϑαδαῃῖ 1δηἃ. Οοπρ. 8. ονὶ. 
24. Ζθο!. Υἱὶ. 14.---8 τηοδὶ αἰοτχίουδ ἱῃ οσὶ- 
ἴδϑβῃοθ. [Ιἰ ἰδ ἃ αιοβίίοη ΨΒΟΙΠΟΥ ἴο ἀοΥὶγθ 
ΓΊΝΟΥ ἔγοῃ ΝΥ οὐ ἴσο 37, Βοίἢ δῖ χιδι- 
πιϑί σα ΕΪν Ροβϑί ὉΪ9. ὐτὰρ. ΝΆΚΟΕΙΒΒ. Ογ. 8. 106; 
Οὐβηάῦθϑεν, ἢ 148, 6; παι, ἃὶ 186 α; ἢ δῦ, ὁ. 

ΟοπρΡ. ὈΝΩΥ (6.429}1685) 1 ΟἌτοι. χὶΐ. 8; διά 
ΛΊΝΩΥ (πὰ 1} Βδὰθ ταθϑαΐῃ ) ϑοηρ οἵ 80]. 11, Τ; 
δἰ}, δ.--Ἱ]τὶ ’θ οὐὗἮἨ ἢο δοοουπὶ (δὶ 186 [οΥπὶ ΟΟΟΌΤΒ 
ΘἸβθνν 6 9 ΟὨ]Υ͂ Δ8 8ι. σοῃδίσ. ἔγοπι ΝΥ (ἔχοι, 

χὶϊ. 41:1 Κίηχα ᾿1. δ), δηὰ (Πδὶ ὩΣ ἴῃ (Π 9 Β60.86 

οὗ ἄεοια ἀοοβ ποὶ οὐδ ΘΒ ΘΓ ἴῃ (6 Ρ] ταὶ, 
ΒΘ [ὉΓ ἰἶχὺ 8410 οὗ ἃ ΟΪΔΥ δΡύ8 ΟΡ 5 1116 ΡὑΓο- 
Ρθοὶ αἰ χϊ ΘΙ ΡΊ ΟΥ̓ Δ υπιιθ4] οχργθδϑίοη. ΤῈ6 
)αχιαροϑίἴοη οὗἁὨ εἶϊθ βίῃ χα ϊασ δηὰ ῥ᾽ υγαὶ ἴο ΦΌΤΙΩ 
8 Οἰἰπηᾶχ, ἰ8 αἷ8ϑο, 88 ἰ8 ν ὲ}} Κηονη, ποὶ ἰηΐτο- 
αὐδηὶ; ΕδοΐοβΒ. ἷ. 2; Εσοϊι. χνΐὶ. 7. Οοιρ. 
ΝΑΕΒΟΕΚΙΒΒ. Οτ. 801, 8. Τῇ ἀδοϊδίοη 18 (86 τη 76 
ἀἰϊδηουϊῦ βίμοθ 116 τηοδηΐης ἱπ Ὀοϊδ Οη868 18 (ἢ9 



δ 

βιτηο (λίΑσΒ ΕΒ). Μοὶ σοτηπηοηΐϑίοτβ ργοίδγυὶ ἢ 
{ἢ 6 ἸΓ6 ΠΟΥΠΙᾺ] ἤοτιη ἀθοί δ ἴπ ἤδγουν οὗὨ [᾿τὸ ἀ6- 
γἰνδίΐοη ἴγοιῃ ἐν. Ὑοῖ 1 ννουἹὰ Ῥχοΐον ἴΠ6 ἀογῖνα- 

ἰἰοπ ἔγοπι Ὡχ. ϑίηοθ (ἴὸ Ἰυχίδροβί(ουθ οὗ 
ΠΊΝΩΥ Υ βοθίῃϑ ἴογΘ ῥγοχηδηὶ δηιὰ ἔοτγοὶϊο 
(Βα (6 Βαὶ δπὰ ἰδυϊοίοχί σα] Ὁ“) ΠΊΝΩΥ, Βε- 
δἰ65 νὶ σι 0 ΗοΟΪΥ [απὰ ἰδ οἸβονῃογο οδὶἰοὰ 
ὯΣ ΥΝ, Εζεὶκ. χχ. 6, 1ὅ; δα. χὶ. 160, 41 .--- 
ὙΣΝ νὰ ἰταηβὶδίο: ““Απὰ ζατγίπον 1 δαὶ α,᾽᾽ [ὉΓ 
ἔγουχ ἰπθ ᾶσϑὶ ἀἰνίπθ ἄθογοθ ονβδ 8 βϑοοῃᾷ οὗ 
ιμῖ8 ἱτπιροσί, ὑδδὺ [5γ8 6] νν}}} ποῖ ΟὨΪΥ τϑοοῖγο Ὀυὶ 
ΒΟΥ ιϊ Π15617 ἩΟΡΙΏΥ οὗ τοσοϊνίηρ. Τδδί ψ ἰσἢ 
Ιϑγι 6] 53ρο.κ9 Ὀοΐοτο (γῦ. 4) ἴῃ ΒΥΡΟΟΥ 1168] Ῥτο- 
ἰθησθ, Μ01}} 6 ργοϑοηϊθα ἰπ ἰδ 9 ἔαίαγα, Ἡ οι 1}9 
Ῥτγορίιθῖ 88 ἱπ νἷϑιν, ἰῃ αἰογίοι ΓΘ} ΠΥ. 

γον. 20. Βαῖ! ͵εαδ ονὸσ σόοσδ δ 8195 8 
ἴο Βου Ἰονθσ 7... Ο Βουξο οὗ [βσθ01} βαὲῖδ 
δοθονδ. ἴΙ͂ῃ ἰμε8οὸ νοτὰβ 89 [μογὰ Ηϊταβοὶῇ 
ΤΑΪ808 8 ΡἈτοϊοϑὺ δῴζαΐϊηδὶ (89 ργοιηΐδο αἴγθη (ὸ 
Φυϊκὴ δὰ ἴβγδοὶ ἰῃ γογθ68 18 δπὰ 106. Ηον 
84}} βασὰ ΧἸΟΣΥ Ὀ6 ἱπιραγίοα ἰο ἐπθ8 Ρ60}]6, γγνδο 
Βαγο δἰιογίο Ὀθθη ἀϊϑιϊη συ ϊδηοα ΟὨΪΥ ἔον ἰμοὶν 
ἰηβάο! ν᾿ 198 1ϑ ἰδ Κα ΌΥ ΠΊΔΏΥ, ἐχ. στ. ΕΌΒΆΒΤ 
(Παπάιωδ. 4. ν.)ὺ Ἐν ΑΙ, (ελτὸ. 8, 218,) ἰπ ἃ 
τ ]αῖίτο βι χη ἤοδίϊο0}--: 80 α8, ἐηίἸγείψ δ. α8. Βαὶ 
1μ6γὸ 18 ΒῸ Θχδιῃρὶθ οὗἉ [8 τηοϑηΐης δηὰ ἰΐ 18 ποῖ 
ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ ὑπαὺ ἔμ γο βου] Ὀ6 ΒΕΓ ἃ ραγίϊοὶο 
οὗ σοπυϊ ΖΟΏΟΥ ΟΥ σοτῃραγίβοῃ. (Οοιιρ. [βαἱὶ. Ἶν. 
9; 60}1. γογβ, 10, 11). ο ὑπθγθίογθ ἰδκο ᾿ϑὶὲ 

(168 Κὸ 58 τον ἔγοια ἴΠ6 ταοδηΐϊης “' ἐαηίμηι, 

ΟὨΪΥ ᾽᾽ οὈίαΐη Δ δἰ γιμαίϊνο 88. γὉῦ6}}] 85 ἃ γοβϑί γἷο- 
εἶνα Β0η86) ὨοΓα-εεὀμί, Λοισουεῦ, Μ ϊΘ ἢ τηοδηΐης ἱΐ 
ὉΠαΔοι ραν ᾿88 'ῃ ΡΒ. χχχί. 28; Ἰχχχῖϊ, 7; [86]. 
χΧῖὶχ. 4: Ζορὶι. 11. 7. ίἴησα (9 ῥγορδοὶ ἴῃ {118 
εἴγορὶνθ δ88 ἴῃ σἱ ον (86 ρετγίοα οὗὉἨ Το- πα 1Βτο], 
ΣΑΙΆΘΙῚ οὐ Βοῦδ5ο οὗ 15:80] ἰ8 (ὁ ὍΘ ἰαἴκο ἴῃ 
)|096 ΟΓΒ6Β ἴ0 4, 2, ποί ἰὼ ἰδ τοβίγὶοίθα 56η868 
οὗ τοῦ. 6 βαᾳ. Ὀπὶ ἰπ ἴῃ 6 νον Βθη86 τηθη(ϊοηθα. 
(Οοτρ. [536]. 1, 8, εἰο.) 

γεν. 23]. Α ΟΥΥ͂ ἰ5 μοδσζᾶ οἢ ἐδ 8116... 
ἐοσροϊῖθεῃ ϑομονδῶ, τμοὶς Θοᾶ. ΥΥἱκ} ἀγὰ- 
τπαῖῖο σἰν  ἀη685 ὑπ 6 ρϑηῃϊίθηϊ ῬΘΟΡΪΘ δ΄Ὸ ΠΟ 
Ὀτουρπὶ ἡουνατὰ ἰο σοΐαϊθ (6 ὀχοορίίοη (ΔΚ ὴ πῃ 
γον, 720, 'ἰπ βυοῦ 8 ΜΆΥ δαὶ γοτ. 21 ἀθδβίρηδῖοθ 
(ΠἸΟἾΓ ΡΡΘΆΓΔΠΟΘ ἱῃ ροπογα] ουἱ]ΐηο8, γον, 2. 
(9 441} ἴο ἴ16 Ῥοορίο ἴο τστϑροηί, γορϑδίϑὰ ἔγοτηῃ 
γον. 14; δηά ἴῃ 6 ἔο᾽ ον πς τΤΟΥΒ605 ἐὺ ἰΒ Βῃονῃ 
ὈΥ τἰ1ὸ υεγδα ἐρδίδδίπια οὗ τὉ 6 Ῥ6ΟΡΪΟ, ἢον ὑΠ 6 Υ το- 
ΒρΡΟΠαΘα ἴο ἐμ}ιὶ8 68]}..--ΟὉὉ ἴ86 Ὦ21|15. Τ 680 
Ἰυϊχιι ρίδοθ8 τ σι δα ΓΟΥΠΙΘΡΙΥ͂ Ὀ66ι [ἢ 9 δοαὶ8 οὗ 
ΥἹοΚο 658 (860 ΨΟΓ. 2) ΒΓΘ ΠΟῪ (ῃ9 ΒΟΘΏ6Β Οὗ 
Ῥοπϊίθησο, σοπιρ. Υἱὶ. 29. 

γον. 22. Ἡϑῖυσε, γὲδ δροβῖδῖθ οὶ ᾶσθῃ... 
ἴοσ ἴδου δεῖ ϑϑβονδδ, οὺσ Θοᾶ. ΤῈ βδπὶθ 
611} 8 ἴῃ υϑν. 14, ἤγοπι νυ εἷς] ν 6 806 ἐπα {Π18 ρ88- 
8819 18 ΟἹ ΟΒΟΙ Ὁ σΘοῃποοίοὦ ἢ ἰμᾶϊ. Τὴθ αα68- 
το; ὙἾ11 [π6 Ρδορὶο σεβροπὰ ἴο (ΐο οδ]] ἢ 86. 
οὐἰγυάοὰ ἰἰ801]. Ηδστα ἴὰ 8 βειἰϑίβοίου ! Υ δη- 
δνοτθὰ, [Ιἐ χηΐϊρθὲ Ὅ6 δϑκοὰ σῦν (Ὡ9 ψογὰϑ 
“ Βοίυτη, οἰο,᾽ ἀἄο ποὶ σοηιθ Ὀοίογο τοσ. 21. Βυὶ 
1818 ΥΟΣ80 18 ΟὨΪΥ ἰο ἀσβονῖθο ἰΠ9 αἰδροϑιιοη οἴ 
{86 Ῥοορὶθ ἰοναγάβ γορθηίδποθ, ἐπ οὶς ζΘΠΘΓΑ] 
Ῥθϑηΐϊίθηοθ. [ἰϑγδοὶ νγ88 ἰηάθοα ζοΓΙ ΘΥΙΥ “ὁ [δἰ (ἢ- 
1685 (γον. 20), Ὀαΐ ὩοῪ (ΠΟΥ δοκπον οαάκο {Ποὶν 
δἷἢ δηα δγ6 80]6 ἰο ΟΌΘΥ ἰδ ο8]}}, δῃου]ὰ [ὑ ἃραΐη 
6 οαγὰ 88 Ὀθίογο (Υ6 Ὁ 22, 8) ἢ ἃ ΤΩΏΒΠΉΘΡ Μγ06]]- 
Ῥἰοαβίης ἰο αοά. (νον. 22, Ὁ--26)--Γὶ νχ]}} 648], 
οίο. Τδο ἐδουρδὶ ἰ8 ἤγοπι Ηοβ. χίγτ. ὅ. ἴῃ 86 
σοπμπθοοιΐοι οὗ 168] τὶΐὰ (6 οἷυγαὶ ἰΐ Βθθῦι8 ἰ0 

ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΊ σΕΚΕΜΙΑΗ͂. 
σππππππ ͵ ππ----ν-ὉἉἙἩ Ἃτττ.᾽’-Ἐς-Ἐὠ ἘὟἜἈυἘ͵΄ἧἧ ἧ ἧ ἐ ὀ ΄΄-ἷἰἷἧ᾿΄΄ἷὦὖὦἴἵᾧἃἵἴἃἝΒἝ-““΄“΄“΄΄56-΄΄΄΄0ὖΦὸὃν.. 

δ6 ἱπιρ!]οὰ ἰΒαὶ (μ6᾽ ᾿οτὰ νἢ]} Ὀοίἢ Ῥδγάοι (ἰ 
βίηρὶθ δοίβ, δπὰ σϑίμου (μα δυἱὶ γοοί. 

γον. 28. Αβ οοσΐδίῃ!ν δα ἴδ0 1}}5 δϊθ 
ἴα180. ον ἥθβονδδ, οὖσ Θοᾶ. ἩΠΈοαι δοσερὰ 
οτίε ΠΊΡὩΔ νουϊὰ τοθᾶθ 86 ῥγίθϑδϑιϑ᾽ οδρβ, 
βίῃοθ 86 ψογὰ ὁσουγδ ἱπ (818 8686 ΟὨΪΥῪ ; Εχοί. 
ΧχΧΙΧχ. 9; χχΥΙὶ. 40; χχχίχ 28. [[ονἱῦ. υἱϊὶ. 18. 
Βυὺ νῆδὶ μανϑ 8689 ἰο ἀο μεσ ΤῈθ Δίδϑβοσοίοβ 
δδτὸ ἰδβογείοσ ρυαποίυδίοα [Πη6 2 νεῖ 2οαρ. ὕοτίε, 
ἰὼ ογτάον ἰμὺ8 (0 Βοσυτο ἰμ6 τηθδηΐηρς οἵ "" 1118." 
Νον {μ6 δχρ δηρίΐίου οὗ (89 3 Ῥγορᾶγεβ πῈ 
Ιου} 11686. Τθ δηοίθηΐ ὑγϑπϑίδίοσβ ἰρποσο [}}8 
Ὅ αἰϊοχοίμον, δῃά γοί ἰδῖζο 9 γσοϑί ἰῇ 1:6 86η88 

ΟὗἨ οοἰΐεδ. Τὴ Ἰδαῖον δοπιηθπίδίοσβ (ἰ 186} ἀ0 
ποὐ Ἡλι υῦ. ᾽κ ιεὺ ἰαἷκθ ὉΠ -οΐξττε, ἱ ε. 
υἱοίτπι 48) Οἰ1 ΔῸΣ. ΒΌΡΡΙΥ 113 Ὀθίοτο Ὁ ὙΓ οὐ δον 
ἸἸΘΠ ἰηΐο 1 Βοβίάθβ {818 μὸν αἰΠῸ τ ΤΟΥ 
νἀ εἰγ ἴῃ ἀθιοτηιϊαΐπρ (86 τιθδηΐπρ οἵ ἴ1571.--- 
[1 βθϑῖῃ8 ἰο τ28 ὑἐδμδῖ 89 Ῥσορβοὶ ὑπάοσταϑι οοὰ τἢ9 
νοτὰ ΠΡ 22 ἴπ 6 ΒΘΏὴ86 οὗ 2“ Ἀ1115,᾽᾽ δῃηα σἢ038 
ἰι ἴοσ {8:9 ΒαΚκο οὗὨ 18 ΒΟσΟΠΟΏΥΥ͂ πιοδπίηρς. Αἰ- 
που [89 ψογὰ οσοιτγβ ἱπ ἐμ6 ΟἹὰ Τοραι διηθαὶ 
ΟὨΪΥ ἴῃ {86 860η86 οΟὗὁὨ “᾿ ῥΓὶοδίβ᾽ ΘᾺ 085, γοὶ “"}}}}}4." 
ΜῸ8 (Π6 οΟΥἾχίδὶ τηοδηΐϊηρ ἔγοτυ νν ἰο ἢ ἀἢ6 ΟΥΠΟΣ 
νγὰ8 ἀογοϊοροά, (89 νογτὰ Ὀοΐηρς ἰΓδηδβίοσγο οα 
δοσουηΐ οὗ π6 }}}}}- 16 ΒΡ οὕ (ἢ6 οδρϑ. Νὸν 
88 εχ. Οὗ. ἰὕῃ6 νογὰ [Ὁ ΘΆΡΡΟΣ ἴῃ ΟΟΣΙΏ80 
((εισελτ) ἈΔ8 στα λ}}} αϑϑατηθὰ (6 τηοαπίην οἵ 
ται δἰκοὶ, Ὀὰΐ πιϊχμί Ὀθ υϑοὰ ἱπ ἰϊβ οτἱ αὶ πδὶ δῃὰ 
ἸΏΟΥΘ ΘΠΘΓΆΪ ΒΘΏΒΘ ἢ 8. ΤΏΔΉΠΟΙ ἱηι6]} σ᾽ Ὁ] 6 (ὁ 
ΘΥΟΓΥ͂ ΘΘΥπιδῃ, 50 ἴθ τὸ {}}6 ῥγορμοῖ Βδ8 οι ρ] ογοὰ 
8 ὙΟΓΙ τοβί γί οἰθὰ ὈΥ̓͂ ὑδᾶρο ἴ0 ἃ Βρ6ο᾽4] ᾿ηθρῃἰῃ(, 
ἴῃ [18 οὐἱ χ ῃ8] δἰ ψηὶ βοδίϊοη ἴῃ δι.6}} 8 νὰν (δαὶ 
δὶ (86 βδηπ|6 ἰἴτὴ6 6 ἱπίοπαθα δὴ δ᾽ δῖοι ἴο {ἢ 
ΒΘΟΟΠΙ ΔΎ Βοη806. Νοὶ (89 δ}15 ἀγὸ πὸ ἀδοοί γοσϑ, 
δι (0 Ὀγὶθβίϑ, οὐ ψβο ΕἸ ἢ ὁπ {}|8 δοσουπΐ 
βίον δ σγοδῦ πυιηῦοῦ (1 Κίημβ χυὶ!. 40). [ἴῃ 
ΠΟΣῚ τ ῖο ταθδῃ8 ἐμπεμέί, δίγερίίμδ, ᾿ΒΘΓΘ Δ Ὺ 6 
8Ὼ Δ᾽ υϑῖοη ἰο [86 ὈΔοΟΟΒαπδ᾽ΐδη Ὡοΐδβα οὗ {6 Ἀη- 

οδαβίο ἰὰοἷ- του βΒ}Ρ. Οὐταρ. Απι. ν. 28-- Ὑρ9ἢ 

Ἰ|Κ ΚῚΣ) 148 Ὀοσοτηθ 8 δάυοτῦ δυὰ οἰζαΐβε8 
,Τ}αἰδε, ἀεοερίίυε, υδείεε8. (Ἰονϊῖ, γ. 94. χὶχ, 12: 
1 ὅδῃι. χχυύ. 21; Φ6γ. υ. 2; υἱΐ. 9: υἱιὶ. 8: χχνὶϊ. 
1ὅ; ΖεοἈ. γν. 4; Μϑ)]. 111. δ). 131} ἴ5. ἰακοὴ ἘΥ 
(86 σοταπηθπίδίοτβ ὈΟΐ ἃ υἱπι68 ἴῃ ἰἶἰ6 Δ τιηδ ἷνϑ 
86η86. (ἰνγ. 10: Υἱῖ!. 8). [ὁ ΔΡΡῥθδσβ ἰο τὴ6 ἐβαὶ 
1818 ἀοπὈ] ης ἱποϊυ ἀδ5 4130 ἴμ0 Ἰάθα οὗὨ χεοΐρσοσαὶ 

τοϊαίοα (ἙΟΙΡ. Π2-, }»5-5}3): 85 σΟΥΙΔΙΏΪΥ 

88 ἰδθ 81118 ΓΟ ὙΔΏΪΥ͂ δηὰ ποι μΐηρ, 80 σα ΓΔ  Ὠ]Υ͂ 
18 58 618 βαϊ γυγδιί θη ἰὴ Φϑονυϑῃ, ἱμοῖὶγ αοά. 

γον. 24, ΘΒδθ. ποσσονοσ.. τοῖς 8088 
δᾶ τ᾿Βοὲν ἄδιυρηῖοσα. Νοί ΠΥ ΟΙΥ 85 Ὑδηϊ 
δηα ποιπΐηρ, Ὀὰΐ 88 ροβὶ Εἰ }] ᾿π]υτίουϑ δτγὸ ἐδ 9 
4015 ορροβϑϑὰ ἴἰο (88 γϑαὶ βαύϊῃρ βόνοσ οὗ Ψ268ο- 
γυδ. Τλὸ δυ οαἱ ἐμ Ὀορίπηΐϊης οὗ {8 τοῦ89 
σΟΥΓΟΒΡΟΠδ ΟΒρϑοΐδ}γ ἰο ἰδ Ἰαδὶ οἴδιιβο οὗ Τϑσ. 
23, 88 οοῃίδιηΐης [6 τηδῖη ὑδουρμῖ, πὰ ἰβ 8δο- 

σον ρν δαγνοτβαίνϑς:-λοισειον. ΠΣ. τοῦ 
11, 18; Ηοβ. ἰχ. 10 τὸ βθὸ ἐμαὶ ΠΣ ἰβ "δτϑ 

Ρἰδοοᾶ ἱπ Ῥδυη!]ο] 8πὶ τὶ τἢ ὮΡΆ. Κιμσηι σο- 
ΤΆΤ ΚΒ ἔπ δὶ πη δηοί θη ὩΔΠ165 Θομῃροϑοά νυνὶ 532 
186 Ρἷδοα οὗ τἷ8 'νογὰ 18 αὔθ σητὰβ βῸρΡ]ἰοὰ ὉΥ͂ 

92. Ἠδποο ἴον ΠΝ" 2 Βατι. ἰἰ. 8; 3 ΙΝ: 
1 ΟἼγοη. υἱῖῖ. 88. ΕῸΣ ὭΧΞ Φυάροι νἱ. 82. 



ΟΗΑΡ. ΙΠ. 18-28. 

ἈΞ 2 ὅδ8πι. χὶ. 21. Ἐτσοχῃ 8} {|8 γὸ 860 ἐπί 

(λ8 δρϑβίταοὶ ΠΣ ἰβ ἰο θ9 τομασά θα ρυϊτδυὶ ! 88 

8ῃ ἰγοηΐςδὶ ΒΥΏΟΏΥΠΙ Οὗ Ὁ», (λ9 οἰίοῦ ἀοϊίγ. 
τοὶ παῖ, ΒΟΎΥΕΥΟΓ, 18 δου θὰ ἴῃ (8 Ῥαδβδᾶχο 

ἰο ΔῸΣ ἰλ0 ργορμβοίέ οδῆποὶ Βαῦθ δὰ τῃογοὶῦ 
Β4δὶ ἴῃ πιϊπὰ Ὀυὶ α͵80 ἐἰμο οὐδ ν ἰάοἷ8. ΑἸ] 1686 
νἰᾶτο ἔγοιι {86 γοιί ποὶ οὗ [ἰ}6 Βροϑδῖκοσ, Ὀυΐ οὗ [Ὦ 9 
ῬθΟρΙΘ ΖΟΠΘΓΑΙΥ (σοῶΡ. ἰμ6 ροϊάρη οαἸ, Εχοά. 
χχσίΐὶ., δηὰ Βαδαδαὶ Ῥϑον, Νιιπι. χχυ.), ἀουουτοὰ (ἢ 6 
δυϊϑίδποθ οὗἨ {86 ΔΊ ΒΟΓΒ, ἰῃ ραγί πα Δ 06}Ὁ ὉΥ͂ 
δϑου ἤσο8 τ ἃΪ ἢ 6ΓΘ ποὶ ἀπο ἴἰο {Π6Π} 48 ἴο ὑδ6 
Μοτγάὰ, ἴῃ ρδαγὶ πιϑθαϊαίοὶν ὈΥ͂ [86 υάρσηιοπὶθ τ σὰ 
βυοῖ δροϑίδαυ Ὀσοῦριξ Ὁροη ἴΠ 6 ΡΘΟΡΪΘ6. 

γεν. 25. Ὡωϑῖ τυ 16... ἴ80 νοΐορ οὗ ὅοδο- 
ναῖ, οαν Θοἅ. Αϑ νοῦ. 22.-24 οοπίαϊη δοκηον- 
Ἰοάχαιοηὶ δηἃ σοοπζδϑϑίοη, 80 γο γ. 2 οοῃίδί ἢ 8 
ΔΉδιηθ δη ΒΟΥΓΟΥ. ΑΒ (6 ρμοπίϊθηϊ βοδϑὶβ ἢ ἷπ|- 
8617 ἴῃ ἀσκὶ ππὰ δ8868 (οὗ χἰὶϊ!. ὁ; Πδη. ἰχ. 8), 
80 1Π6 0 σαϑίπς ὑμοιηβοῖγοβ ἀονπ ἴῃ ἰδ6 ἔοοϊΐπρ 
οὔ τοῖν ϑδηλο, νουϊὰ 116 Ὀοΐοτο ἴπ6 ἴωογὰ, δηὰ 
85 16 Ροῃϊοπί σοί! θ8. Ἀἰπι86} 7 πῃ βδοϊκοϊοι ἃ (1 
Κίηξϑβ χσχὶ. 27: 2 Κίηρϑ υἱ. 80; χῖχ. 1, 2,) οσ᾽ 
γ6}}8 ἷ8 ἵασο (σοά. 1 6; 2 ὅ5πι. χύ. 80), 80 
πουὰ ὑπο γ, ἀθορὶῪ ἔδοϊίηρς ὑδοὶν ἀΐβστδοο, δἰ. 6 
(δεῖν σουπίδηβποθ Ὀθίοτο 9 [Ιοτὰ (οορΡ. (6 
ΡῬυδ]ϊσδη, ζυκὸ συ. 18)... Τὴθ θπῖῖγο μοι 
σοῦ ἰπ6 ροορὶθ δὰ ᾿πουγτοα τοῦ (πον γοῦ! ἢ 
αν (ἰϊ. 2; Ηοϑ. χὶ. 1) ἰβ δοοοταϊης ἴο ἰδο 808] 
οὔ Ρβ. χχχὶϊ. δ, ἰο ὃ9 Ἔχρίαἱοὰά, 

ΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Ου τον. 21. ΑἸιβοῦχ δὰ] ἰῃ 64]. νἱ. 4, ὅ, 
ἘΔΥ5 (ἰϊαὶ ΘΥ̓ΟΥΥ͂ Οη6 5Βοι]ἃ Ῥγόνο ΒΪ8 οὐ ΨΥ, 
(δὲ 6 ΠΙΑΥ͂ ἢ Υθ Ὀγαΐβο ἰῇ δ π|86] δηὰ ποί ἰη 
Δηοίποτ, δηὰ ἐπὶ ΟΥ̓ΘΡΥ οὯ6 Ὑ1}1 Βαγθ ἷ8Β. ον ἢ 
Ὀυτάδη, γοὶ ὁ Γοδα οὐ [86 οἶμον Βαπὰ {ῃδὺ 16 
Ῥοορίο οἵ Νίπονϑι δηὰ 89 Θυθοη οὗἩ 58 θδι ν1}} 
ἴῃ ἴ10 ἀδΔΥ οὗἩ υὐχιιοηΐ σοπάσιηπ (86 γενεά οὗ 
Ομ γίθϑ5 σοπίθιαρογασίοβ (Μαῖϊ. χὶϊ. 41, 42. 
δοηρ. τον. 27; 1], 21, οἴο.). Τὴο δρρατοηὶ δσου- 
ἰγλάιοιΐοα 8 ἀϊ5ρ61}16 ἃ ψθ τὸ οοηϑι ον ἰδαΐ 
Ῥδαὶ ἰὴ ἐπ Ερίϑιϊο ἰο 86 ααϊαιςίδη8 ὑγζα8 (119 
δὺχοϊαϊο βίδα δραϊπϑί ἴμοβ9 0 ἀδδῖτο ἰὸ 
δηϊ ἰη ἰῃ6 ἔαυ 15 οὗ ΟΠ ΟΤΕ ἃ πιλ 116 [ὉΓ ἐμοὶ νη, 
86 15, ἰδαὶ ΘΥΟΥΥ͂ ΟΩ9 ἘΠ θ6 Ἰυάχοά δὔονο δἱ] 
δι 6556 (1 ΠΥ δοοογάΐης [ὁ ἐπα ν᾿ ἰο ἢ 6 ἰδ ἴῃ 
δηῃς οὔ εἰπιφοῖί. ΟὨτίδι Ηἰ 861}, μούγουον, ἰῃ (ἢ 6 
Ρλαϑδ 568 οἷο ΔρΡ] 168 ἰπ6 τοϊδίἰνο βίδπ δγὰ ἰοὸ 
ἰθο80 πῖο, ἰπ {πὸ ὉΠ 1 Π658 οὗ [μοὶ ῥυὶάθ, Ὀδ] ον 
τποιηϑοῖγοϑ ὈσΘγοπ σοιῃραγίβου Ὀδίιοσ ἰμ δὴ 8]} 
οἴβοσθ. Το 8686 1ὑ 18 881 (πὶ 8. ΘΟ ΡϑΥΪΒΟῦ ΤΑΥ͂ 
δογι δἰ ἶγ ὍΘ τπαϑάθ, Ὀαὺ [δὲ ἱΐ »ν}}} τοβαὶ ἰο ὑἐποὶν 
ἰδδάνδηίαχο, βίποο 186 κα }Π}ΠὺῸ τ 16 ἢ ΓΒ 6Υ Βδγυθ ἰῃ- 
σαττγεί, πο υἱ δ᾽ δά ἰδ 6 πχοβὶ ΓΔ υογϑ ὉΪο οἷτ- 
σπ!πΒἰΔ 065, ||} 56 ΡΥΘ ἴὉΓ 8 στοιπα οὗ τηἱἰχαί ᾿οα 
ἴον οἰδογβ, ννὰο γο Βμηθά ἴῃ 1658 Τα γογαὈϊο οἷ γ- 
συπιβίδηοοϑ, (ἀνεκτότερον ἔσται, Μαίὶ. χὶ. 22, 24). 

2. κ" Εἔγωδεεοε διάοπ, αἷί πιαγε. Οπμαδὲὶ επἷπιὶ »ὲῪ 
ϑοσίπὶ ππαγὶ αὐ υεγεσμηάίαη δίάοπ αὐάμοίατ, φμαπάο 
}ε εοπιραταίίοπεηι υἱίδε ϑϑομίατίωηι αἰφθ ἐπ ἂος 
πιωπάο Πυωείμαπίϊμπι ὁ7μ8, φμὶ πιμπίίμ8 εἰ ψμαξὶ δἰαδιἐὶδ 
ΘΕΓΉΣ ΩΤ, υἱία τορτοδαίωτ.᾽"" ατοζοῦ Μ. ἴῃ 1βἰάον. 
Βῖ5Ρρ. γε ἀπι8.επ. 3. 289. 

8. Οη υογτϑ. 12,18. ΤῈ χγϑδοθ οὗ Οοἂ 5. δῇ 
ΟΡδΏ ἀοονῦ ἴο ΘΥ̓ΟΡΥ͂ 0η6 ῃΠοὸ Κποσῖκδ τὶ (π6 ἤη- 
ξεν οἵ ρεπίϊοῃοσο, 1 Φοπηὶ. 8-10. “Φσγαηίϊ πιεαῖ- 
πα εοπζεεςϊο---- (ὁ641αἰ υἱηαιοία αἰυῖπα, εἰ οοπ εδεὶο 
ἔγαευσταί ἀμπιαπα.᾽" ΑΜΠ108. 

δ7 

4. ΟΗΙΒΡΕΚυΒ. ““ ἢ εμ δοἱ λοπιϊπὶδ οἱ ἄοπιο δοὶ 
Μδεὶ, υοὰ δειι εἰς 8δοἷ λοπιῖπὶ, ἱπαϊσαίωγ ἐο, φμοὰ 
»έοσεαίογεδ πιείαρλοτα αεδὶσπαίἑ φδἰπί ἀφμϊϊοη δ. {}ὲ 
ἐπῖππ αὐ ασιυίΐοπε οἷ δεηϑὶδιἰϊδ, εἰα α »εο“αἰογίδιιϑ 
εωδ, εοἱ 7μδι ἰδὲ ἰοπφσό ἐδεί. Ομοα αἀπίεηι λοπῖο 
φυοάαπιπιο60 εἰἐ εἰ Π)εὶ δοἱ, ἱπαϊίεαί ἴρδοιπεί ἤει, 
ἄμπι αἷΐ: τευογίεγοα ἀυεγδαίτῖχς ]εγαεὶ οἰ ποη ἀνογίαπι 
“7αοἴεπι πιέαπὶ α υοδὶ ( μῖσ.). δϑιχπυῆεαί ἐπὲπε 
αα λοπιέπεπι 86 λαδεγε μὲ ἠεἰϊοίσορίμηι ααἱ δοῖεπι; 
σοπυεσγίεπίο λοπιῖπε 864 αὐ 2 εμπι, σοπνογίϊἑ κἰαίἐπι οἰ 
δὲ ει αὐ ἐϊίμπι; δοφμς ποῆ 86 αὐετίεπίε, πος ει 
7αεέδηι διαπι αὐ εἶ αὐυεγιϊ.᾽" 

δ. Οπ τοῦ. 14. ““αοα ἴῃ ρτοοῦ οὗἁ ᾿ἷβ τ ΓΟΥ͂ 
Κοορβ δἷβ οονθηδῃὶ, ψ εἰσ θη Βατο Ὀτοίοῃ ὉΥ͂ 
(ΠΟΙ βὶπ8, 828 δι γ οἵ] δηὰ βοουγοῖγ, δ. (δουρσὴ 
ὑπ} Βεαὰ ποῦς Ὀγόκθ ἱΐ. Εχζοὶς. χυὶΐ. 2:2. 
ϑΤΑΒΚΕ. 

0. Οχυ τοῦ. 16. δοπαίων, 7αίο πο ἀεοϊαϊὲ αγδοτθ 
φηνϑία. 

Α τολόποῦ {Γπὁ ΠΟΥΘΓ [Ἀ116 Γγοῖη ἃ ἴγθα, 
Βαϊ οοτμο8 Όγ ἀϊνίηο δυϊδογίιγ. 

Μ. α. Αὐββεκοητ. ἤίεγατοῖ. Εδοὶ. Οαρ». 10. 
7. Οκυ τοῦ. 16. “7 σογοιηοῃΐδὶ ἰδὰνν δῃα σα8΄ 

ἰοτ ταιδὶ ἤν δὴ 6πά, δπὰ ἰδο δτὶς οὔ (ἰχ0 σον θ- 
Ὠδηΐ, 88 ΟἿΪΥ ἃ Βηδαοιν οὗ ροοὰ ἐδ ῖηρ8 0 ΘΟΠΊ6, 
τηδί 880 66886 ἴο Ὀ0 (Η6Ὁ. χ. 1). [018 ΓΒ ΟΥ̓ ΘΌΤΘ 
ΟὨΥ͂ 8 ΤΌΤ εἶσ 4] δοίιοη, (δὶ ΡΘΟΡΙΟ 81}}} ἀοτὶνθ 
σοπϑοϊδίίϊοη ἔσγοτα 89 βοοοπὰ Ὀοοὶς οἵὗἨ Μασοαῦθοβ 
(ἰϊ. δ), 88 ἐβουχῃ {μ6 δὺὶς οὗ [πὸ σουθηδῃΐ Ὑ6 ΓΘ 
ΒΟΙΆΘΥΒΘΓΘ ἰῃ 8 τιουηίδίη δηὰ πουϊὰ δυο! 
6 Τουπηὰ, ον ἐπο ἔγιιο δὐὶς οὔ (ἢ  οονθηδηὶ, μοὶ 
8 Τουπά δραίΐῃ, 18  οβδὰ8β Ομνὶδὶ, 6 ἔστι ΝΜ ϑβϑί δῇ 
ἰγρδοά ὉΥΓ ἴμ6 Αὐὶκ." σβάμεβ. 70 ΙΒΠΠΟΡ ἰπη 
Ὑἰοὶλ ΦΘΓΟΙ Δ ὨΘΥΘ ΒΡΟΔΚΒ οὗἩ [86 δτῖκ οὔ (ἢ 
σογοηδηῦ ἰβ ἹΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥῚ 80 ΕΧΙΓΒΟΓΑΪΏΔΓΥ (Πα Ψψ00 
ΤΩΔΥ͂ ΔΡΌΪΝΥ ἴο ἰδ πὸ σψόσὰβ οὗὨ δία μον χτὶ, 17. 
ΕἸ658} δῃὰ Ὀ]οοὰ αν ποῖ γουθϑ]οθά ἱὺ απο ἴΠ 66, 
Ὀὰΐ ΤΥ ΕΔίΏΟΥ πῃ ἤθαγθη. 1.90 δύ δἱ ἰἰναΐ {ἰτὴ9 
ἴῃ {Π0 τοΐχη οἵἨ 4οβίδϊι νγὰϑ9 δρείη τοχζαγα θὰ ψὶιἢ 
186 σγοαίοϑὺ γουθύθησο (σοῖαρ. 2 ΟἸισοη. χχχυ. 8; 
ΠῚ. Εβ8ὰ, ἱ. 8, 4).- Υὼυδλί 4 αἰγνγί ποῖ ἸΟΙΥ δὰ 
ἀἰβίδῃιϊ υἱοῦ τηυϑὺ ἰμ6 Ῥτγορίιοὺ δυο δὰ ἰο ὮθΘ 
δΔΌΪο ἴο ἰγοδί {86 αὐὶς ἃ '!Θ οῦθ ἀο68, ἃ8 8Β0:)6- 
(ἱης οὗἩ δ6π1}}} δοσουηὶ! 

8. Το υἱὸν (δαὶ 018 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 88 {018]16 ἃ ὉΥ͂ 
86 τοίαστη ὑπᾶάον Ζοσυ Δ Ὀ6] ἀπὰ Εζτα 8 ορροβοὰ 
Ὀγ (δ ζδοὺ (1), 1581 ποί Θνθη 186 νν Βοὶϑ οὗ ψ α..4}", 
ποΐ ἴο Βροϑὶς οὗ {1|ὸ τοὶ οὗ [βυδοὶ βοὴ γοίαγηοὰ 
(οὔ τ1π6 Ἰαῖτογῦ 8 ἤϑυυ δί τηοβδί : σοῖῃρ. ἤξεΖοα ἤεαϊ- 
ἔπε. ΧΙ͂Ψ. 5. 718:}1. 8. 6561); (2), ἴδὲ ποί 
ουθη Φυάδῖ μαὰ ἰμοη σχοϊυγηοὰ ἴο {16 Τότ, ποὲ 
ἰο βρϑδκ οὗ (8 σοηνοσδίοῃ οὗὨ ἰδ οι ἤθη. [18 
(ἸΙπλοπὶ ΟΥ̓ ἰδ6 ἴοιπάϊηρ οὔ ἴα ΟΠ τ δι δὴ 
οδυγοὶ ἰ8 σοι Γδαϊοίε ἃ ὉΥ {π6 ἤλοί, (1) {πᾶ [ἢ 9 
γτουηΐοη οὗ διιίδ ἢ δηὰ 5.86] μαι ποὶ γοὶ [ἀκ θῃ 
Ρἴδοθ, {86 ἸδτιοΥ ΡΘοΟρΙθ πιιιϑῦ 8(}}} θ6 τορατάἀδα ἃ8 
ὈΠΚπονη (σορΡ. ἤπκπζοα, ἤεο)- πο. 1. δ. 66] ; 
ΧΥΤΙ. 5.284): (2) (μαι 16 γα 6] π ζοΠΘΓα] Π85 γοθοὶ- 
θἀ (πὸ Ἰοτὰ δηά τοΐυβοὰ τὸ πῖον {86 (Ἐ γἰδιίδη 
ΘΒ ΤΟ. (σορ. Βοπι. ΘΒ 6Ρ. χὶ.--χὶ!.): (8) 188 [89 
Βοαί θη μαγ ᾿ηἀοοα Ὀοραη ἴο ἰατη ἰο ἴπ 6 παπιθ οὗ 
1801, οτὰ δηὰ ἴοὸ (86 7ογυδβα θη {Ππ8ὶ 15 δον (6 1]. 
ἦγ. 26), Ὀὰΐ δαὶ 818 Ὧδ858 (δίκα ρἷδοθ ποῖ ἴθ ἴῃ 
δ. 6 ἢ) ὨὩΘΆΒΌΓΟ ΠΟΙ ἴῃ Β16 ἢ ἃ ΙΏΔΏΠΟΡ ἱπηΐ νγ9 68 
Τοσοζηΐζο ἰῃ ἰὰ τὴ6 σομιρ]οῖο ΓΔ] πιοηὶ οΥ̓ ἐπ δὲ 
ΜΠ] ἢ (8 ράϑϑᾶμο ἀθοΐαγοδ οὗἩ (Π 6 σοηγογβίου οὗἁ 
811 ἡδιϊοπβ δῃὰ [ἢ ΤϑιηοΥὶ οὗἩὨ πον ΠΤ 6885 οὗ 
Βοασὶ. Ἧο τηῦδὶ ἐβϑγοΐογο 8.1}} σαὶ ἴον (Π 6 σουι- 
Ῥὶοἰθ {υ]δίπηθηι οὗὨ ἐπ18 Ῥσορῆβεου. Τ8θ δυρυπιθηὶ 



δ8 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊΤ σΧΕΒΕΜΙΑΗ. 

οὔ ΒΕΒτΤΗκαῦ ἴῃ δἷβ οββδυ, “18 ΟἹὰ Τοδβίδιχθηί 
ῬτοΟΡ θοΐοΒ οὗἁὨ [8.861᾽5 ἐπ ροῦὶδὶ ΚΟΥ ἴῃ ἷ6 ΟΝῺ 
Ἰαπὰ,᾽" (“2 ιε ΑΑἰιίεδί., Ἡεΐδα, εἰς.᾽ 7π “αλτγὸ. ἢ. 
αεμίφελε ΤἈἀεοί. ΤΥ. 2, 4; Υ. 8,) νῖοσ 6 ατρθ8 
ἔγοια ἴδ ροϊηΐ οὗ υἱϑονν ἐπὶ ἸὩΏΔΏΥ Ῥγορθοὶοθ 
γοηδῖη ὑπ 70]8116, Ὀθοδιι89 θη οἢ ἱμοὶρ ρϑτί 
δδνο ποί ἔν} 8] 6ἀ {86 τϑαυϊγθα σομαϊ]οη8, 18 ποῖ 
ΔΡΡΙῚΪοΔΌΪΘ ΒΘ ΓΘ, ἴον ἴῃ τοῦ. 20, 814., 10 ἰ8 ΕΧρΓθ88- 
'γ βαϊὰ ὑπαὶ [βγϑ6] νν}}} ΘΟΙΡΙῪ πιοδί 8ϑιϑέδοι ΟΥῚΥ͂ 
σΐ τ [80 βία χ᾽ οοπαϊ(ΐοι ροδοὰ ὈΥ 1.6 Μογὰ. 
(τον. 18). 

9. Ου νϑῦβ. 18 δῃὰ 19.ὡ Αδίδμο βοραγζγδαίϊοῃ οὗ 
{86 ἰεϊη χάουι οὗ ἰβγϑοὶ ἔγοτῃ ἰδ κίηχάοι οὗ ἀ δὰ 
ΤΩΔΥ Ὁ6 τοχυρα ρα 88 ἐδ ἴγρο οὗ μ6 ἀθποιμῖμδ- 
(ἰοῃαὶ αἰνβίοη5 ἱἰπ ΟἸγϑίθηάοιμ, Βο 1ῆ6 Σϑυμίοι 
ΠΟΙΘ ῬΓΟΠπιΒ6α ΤὩΔΥῪΥ̓ ὈΘ ΓΟΙΑΓαΘα 88 ἃ ὑγρ6 οὗὨ 8]] 
ἴσα υπΐοῃ. Τ᾽ ἷβ πιϑὺ ΔΙ ΥΤΥΒ τοδὶ οα ἃ ἀοα]θ, 
πορδίνο δηά ροβί(ϊγο, Ὀ4818: (1) οἱ ἰδμθ ἔυπάδ- 
τθηι8] τοίη οὐὗἨὨ ὈοΓὨ ἔγοπι 886 8186 σγουπὰ οἢ 
ὙΥΒΊΘ ἢ ΠΟΥ Βαγο ὈδοῺ δἰδηάΐηρς (ἰγρί δε ὈΥ [86 
δοιαιοῦ οχὶϊ οὗ Ὀοιὶ) ὑτῖ 068 ἤσουν (89 ΒοΥΙ ἢ οουῃ- 
(ΣΥ, [86 Ἰᾶπὰ οὗἨ σαρίϊΥἱϊγ): (2) οὐ υητοδβογυϑὰ 
Βἴποογο ἀουοίΐοη ἰο ἴη6 ογὰ, νῶο 18 ἴογ Ὀοϊἢ (86 
ΟἿΪΥ δουτοθ οὗ [ἰἴ6 δηὰ ἰγιΐ, (ἰγρίβδοά ἱπ [89 
τΟΥὰΒ “ΜΥ ἔδιδον, τὶ] μου 6861] πιο, οἰο.᾽" ΥὙον. 
19). Το τοϑυ]ὶ οὗἨ ὑμὶβ ψ1}} 6 ἃ σοραϊ(ΐου οὗ 
εἰοτῖουβ ργοβρου νυ ἴπ {89 οἰυτοι (ὑγρίβοὰ ἰῃ 1.9 
ταί οἴδυδβο οὗ γϑγ. 19). 

10. Ου γοσβ. 20.2ὅ. Το ρου αν 168 οὗ ὑχ6 Ρθ- 
πἰίθμο6 τηδοῖ υ.8 οἰ ΔΙ ὨΪΥ ἴῃ ἐμ ὶβ δοοίΐοι : 1 ργοσθοὰδ 
ἔτοτῃ {86 ἱππιοϑὺ Βοαγὶ (89 τϑορίπα ΒαρΡ]οαἰΐοι 
οὗ ἰμ6 ρϑορΐϑθ, γοσ. 21, 88 Μ6}} 88 ἰμοὶγ ἀθθρ 
ΒΏΔΙΠΙΘ ΟΥΠ6Θ ἐδ 8, γ8 τ. 268). [1 ἰ8 ἔγϑθ ἔσοσαμ 8]] 
ἔλϊδο ροηϊΐθῃσο, Μο ῬγοσΘΘαθ ΙὩΘΓΘΙΥ ΥὙΟΠῚ 
16 ἐδοϊ πη οὗ (6 αἰδαδάνδηίαθουβ ΘΟμΒΘΟΑΌΘΏΘΘΒ 
οὗ ν οκοάηοββ. [5 ρυὶ ποῖ] 18 γαῖ ΒῸῚ ΒΟΥΓΤΟῊ δὲ 
Βανὶης στίονοα αοα ὃΥ [89 τοὐθοίίοι οὗὉὨ ΗἾ8 ΒοΙῪ 
Ἰοῦθ. 118 18 1πυϊπιδιθαὰ ὈΥ ἐ}16 Βεσοῃά οἶδ86 οὗ 
γον. 21, Ταῦ Ρθῃϊί6Π06, ΒΏΔΙΪΥ, 18 τηαὰθ Κπονγῃ 
ὉΥ [86 ποπθοϑβί ἔγαϊι8 οὗ Σοροπίδησο. Τη686 8.0 
ΒΥ δοὺ ἔογί ἴθ (06 σοτὰβ “1 τ}}}] 864] γοὺγ 
δροδβίι βίθ8᾽᾽᾿ υϑγ, 22, δῃὰ ὃγΥ ἴδ ἀοἰοαιβιΐοι οὗ 
6Ὑ]}, απὰ γροσγεΐηρ ἴογ ἰμ9 Τοτὰ, τσ ΔΥῸ 6χ- 
Ῥγοβϑοα ἰμ υο ΓΒ. 24, 20. 

ἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΓ, 

1. Ου τον. 11. “7ο νδὲ σοδοοίϊοῃβ δμουϊὰ 
{Π6 ἀφοϊαγαίίοη οὗὨ ϑοτγὶρίαγο χἷνθ σίβθ, ἐμ δὶ (ἢ 
ἀἰϊνίπο λυ κπιοπὶ 18 ἀοιοτιηηθα Ὀγ (89 σοπιρδγὶ- 
Βο0ῃ οὗ τηθὴ 1} ὁδοὶ οΟἰμου ἢ 1, Ἧ 6 βῃου]ὰ Σο- 
βοοὶ ὑδμδὺ ἰὺ 18 Στ ΡΟΒΒῚ]Θ 05 08 ἰο ἱπδίλιαϊο {819 

ΘΟ ρανΐβου τὶ ρογίοοιὶ ᾿υδὲ156 Οὕτβοῖνθα 2, 
Ἧε Ββιου]ὰ ἱπογοζοσθ ἀσὰν ἔγοτῃ δοτορδγίβου πὶ 
οὐΒογΒ οσσαϑίοῃ μοὶ ΠΣ ΤῸΓΡ ἀοβρδὶσ ΠΟΙ ἴ8166 οοτῃ- 
ἴογτί, 8. 0 Βμου]ὰ ΓΔΙΒΘΥ 8}}0ν 1.18 ΘΟΤΩ ΡΑΣίΒοη 
ἰο ὈΘ 8 πιοίϊγο (0 ΒΕΥ͂ΟΓΘ 86][-ἀἰδοὶ Ρ᾽ 1 π 6. 

2 Οχ νοῦ. 12. Βοίογζαδιΐοῃς βεσίηομ ὉΥ [Ης 
(7 Ῥγεάϊσίεπ. ΝαγΩοΥΖ, 1884, 5. 49). 1. ΤῊ 
ΤοΪοστολ 0 ὙὙἪὋὃ8 ἃ ΧΟίΌΣΗ : 2. 8 ΓΟ ΌΣΩ ἐδ προρὲ- 
ΒΆΓΥ ΠΟΥ; 8, ἰΐ 18 ΠΟΥ͂ ΡΟΒΒΙ ὉΪ6. 

8. Οἷι γοῦβθδ 12 δῃὰ 18, σοα᾽» οαἴΐ (0 τορενιί- 
αποε, (8) 1ϊ8 ᾳατουπᾶ (1 825 τῃϑσοὶ Ὁ}}) ; (Ὁ) 118 
ΟὈ͵θοῖ (ἰο οὐϊδὶῃ ξγ800); (6) 118 σοπάϊιϊοι (86- 
Καον]θάρο (ΠΥ βἷ ἢ). 

4. Ου τοῦ. 1ὅ. (Ἰοχί ΤῸΣ δὴ ᾿ἱπϑἰδ)]δίΐ θη βεῖ- 
ἡμὴ ΤῈ δνϑΏ6}1081] ρΡϑδβίογαίθ ; (8) ἰἰ8 βίβἢ- 
ἀαγά, (ΔἱΟΣ ΤΩ δοαγὶ): (Ὁ) 18. ἰδδκ, (109 [66ἀ 
ὑβοῖὰ ψῖϊ ἀοοίτίθ δηά νυ ϊϑάοηι). 

ὅδ. Ομ γοσβ. 16 δηὰ 17. 189 ἱγσὰθ τὑουβιΐρ οἱ 
αοᾶ. (Ψ9οδῃ ἷν. 21-24). 1. [« ἴθ ποὶ οοπηροίοὶ 
ὙΠῊ ΔῺΥ ουϊναγὰ ΤΌΓΙΏΒ ΟΥ σΟΥΘΟὨἾἶ68. 2. [! 
Θομβ᾽δί8, (8) ἐπ ὑμ6 ἀἰτϑοίίοῃ οὗ ἰλ9 ἱῃπιοδὲ Βϑδγὶ 
ἰο Θοἀ (Δββει πα δὶ {86 ὑπ γοῦθ οὗὨ ἰδ Ιροσὰ), 
(Ὁ) ἱπ ἰ89 ονίάθῃοθ οὗ ὑἐμὶβ ἀϊτϑοίίοῃ οὔ 6 Βοδη 
ἴῃ 8 ΒΟΙΥ͂ 8}να (0 ἮΔΙΚ ὯῸ ΠΟΓΘ δοοογάϊηρ ἰὸ 
186 (πουρβ οὗ ἰ86 ν͵ἱοκοα μθασὶ). 

06. Οχυ τϑγβ. 18 δηὰ 19. Τηθ οοπάϊ ἴοι οὗὨ ἰσὺο 
Ὁπΐοῃ, 1. ΘΟΙΠΠΟΣ ΤΘΙΏΌΓΩ ἔγομ δ'ὶῃ δηῃὰ δστῸΡ 
ἣν ἀάδ ἢ δηὰ [βγϑ8] οοσὴθ ἰοζ οί 6. ἤτοι (116 ποσίβ) 
ὁ. ΘΟΙΠΙΏΟΏ ΤΟΙ ΤῈ ἰο (ἢ 6 Βουτο6 οὗ {8 δπὰ ἰτυΐ 
(η9 ἱπμογιίδηοο οὗὁὨ {π6 [Δ1 ΒΕΓ Β---ἀθῶῦν δι ΒοΣ!-- 
11} οὶ ἀορασγὶ ἔγοσα τη). 

7. Ου γτοῦβ. 21] δηὰ 22. ον ἀοθβ ἃ ηδίϊοῃ 
ΟΣ ΒΙΪΥ ΚΟΟΡ (ἢ γον ἴδδιῦ 1, ἮΙ Θη ἰΐ Ὠυπι- 
Ὁ168 8617 Ὀοΐοτο αοὐ ἴ ΠΟΔΥΙΥ ΓΟΡΟπίδῃοθ οἵ ἰἰϑ 
δβἰ;8. 2. Ἦδοπ ἰ( Ὀ6 ον ἾΥ θαγϑ {πὸ 68]] οἵ [Ἐ0 
Εαῖδον οὗ οἴθγηδὶ στθοθ. 8. θη 0 ΠΘΑΙΕΪΥ γεν 
(ΓΒ ἰο (89 [(οτὰ, 1.8 αοα.--- τοι δὴ δῆοῃ. 867- 
ΙΔΟΏ. ᾿ 

8. ὕοτβ. 21-26 (Ἰ᾿οχὶ (Ὁ. ἃ ρϑηϊ θη δαὶ ἀϊ βοουγεο) 
Ττὰθ χορθῃίδῃοθ. 1. [8 ἴογπὶ (ΟΥ̓ ἱπρ πὰ πν60Ρ- 
ἰῃρ, τὸ. 21). 2. [18 βιι)]θοί- ΓΙ ΠΔΓΥ, [0Γ- 
κοιιΐηρς Θοἀ (νον. 21) διὰ βἰππΐηρς δραϊπδὶ Ηΐπ 
(τον. 28)---7δοοοπάδσυ, {86 ἀφδιγιοιΐοῦ σοπιθ ΠΡΟΩ 
5 ἰῃ ΘΟ δοαιθη00 οὗἩ (ἢὃ6 ἀδοσορίΐου οὗὨ δβὶπ, (ΥῈγ. 
28, 84η4ᾳ.). 8. [8 οδ᾽θοοὶ (βδ᾽ υδίΐου ἴῃ Θοά).-- 
Οοωρ. ἰμ9 ΒΓ Βοιαΐ οὗ Ογίχϑῃ οἡ «16Γ. [Π|.21- 
ἱν. 8.---ΟἈκ τὸν. 22. Οορ. {μ6 Οομβτγιωδίίοη ϑεῖ- 
τοι οὗ Ὦγσ. Ε. Αγηὰϊ ἰπ εἶθ ψοῦὶς, ““ ἘΠ6 Οὐ γὶδ- 
εἶθ᾽ 8 ΡἱἸστίπιαρο ἱμβσοῦκῃ [16 (““2εν ΟἈγίείεπ 
Ῥιϊσενγαλνί,," εἰς. ΗδΔ]16, 1866) οὐ {86 βυ)66ί. 
“1.9 φτδοΐουβ Βουχβ οὗ 119 δὶ δῃὰ δἷϊτον οομᾶσ- 
τοδὶ ου.᾽" 

4, Τῇ: οαἷξΐ ἰο τείωγη ἐπ ἰλ6 Τγεξοπέ. 

ΙΥ. 1-4. 

1 ΤΡ Ίδοαυ τοϊυγηοθί, Ο [βγ86], βαὶ τ ΦοΠουδΕ, 
Ἐοίυγη υπῖο Μο. 
Απὰ { ἴποὰ ρυ οὶ ΑΘΔΥ Ὁ ἷπ6 Δθοτα δίϊοηβ ουΐ ΟΥ̓ΤΩΥ͂ δἰ ρδΐ, 
ΤΏΘη γᾶν 6. ποῖ; 

2 Βυῖ θοῦ “4.8 Φομονδὴ ᾿ἱνου ἢ ]᾽ 
Ϊὴ σὰ ἢ δηὰ ͵υδίάοα δηά σὶρ ΘΟΌΒΏΘΒΒ, 
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5ο ἰδὲ [π6 πϑίΐομα Ὁ]688 ἐμθιηβοῖγοθ ἴῃ ἷπι,2 
Απὰ θοδδῖ οὗ ὨΪπι. 

8 ἘῸῚ ἴδ Βα: 1} Φοδονδῃ ἴο [86 τηθη οὗἩ υάδῃ δηὰ ΨοσΌβα 6πι, 
Βτοδκ ὉΡ γοῦσ 18]]ον -οτουπαάν 
Αῃά 8007 ποῦ διμοης ᾿μοΟΓΏΒ. 

4 Οἰτγοιηχοῖβο γουγβοὶ γοθ ἴο π6 1ογὰ, 
Απά ἴδῖκθ ΔΥΘΥ [86 ζογοδκίη οὗ γοὺγ ᾿ϑϑσί, 
Υο πιϑὴ οὗ ΦυἀᾺ δηὰ ἱπμ δ  8η8 οὗ Φογ ΒΑ τα ; 
1,κδὲ ΤΑΥ͂ ΤΌΣΥ Ὀτοακ ἔτ Κα ἤγο, 
Απὰ θυζῃ, δπά ὑμοσο Ὀ6 πὸ ἀυθποδογ,--- 
Οἱ δοοουῃὺ οὗἉ [π6 νἱ]ιοἰκοάμϑδβ οὗ γουγ ἀοἷΏρΆ. 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Υονσ, 1.--ΒΊΛΥΝΕΥ τοηοτα “ ἸΠ0Ὲ Β8δ]ῖ ποῖ Ὀ6 τοϊηουϑὰ ἔγοπι Ὀοίοῦθ τ26." ΜΟΥΧΒΒ δοὲ ΗΊΤΣΙΟ δ]δο οοῃηθοὶ ἔθ πογὰϑ 
“ἰραῖ οὗ ΤΥ δἰ" πῖῖ πρδὲ ἴοι ον: πόαμό α 7αοίενιδα οδεγγαυεγίδ. ἨΈΝΡΕΙΒΟΝ δὰ ΝΟΥ͂Σ ζΟ]ονίης ὈΣ ἮΣΤΤΕ, παν 
“ἰ ΤΊμνα δῃλὶὲ ποῖ ὈΘ ἃ ακίεγ9 (γδπάθγου)." ΟὈΜΒΒΕΙΤ ΓΘ 619 88 ἴῃ ἴπο ἰοχὶ.--Β, ΒΕ. ΑἹ. 
γι. 2.---ἸἹῈῺ ῬῬΉΗ Τὴ Ῥεσγίδος πεῖ Ῥω οὐνιδέο., ΟΣ ΌΓΟθδ68 ἰπίθηἀοὰ τόδ]. Οὐ. ΝΑΚΘΕΙΔ5. Οτ. ὃ. 84, ἢ. δηᾳ. [186 

δι 8] γοπἀοσίης 5 πο βἰ προ το 
ΦΎΥ͂ΟΓ. δ.--ΙΒΑΥΝΕΥ τοηύογα Ὑγ0}} “ ΒΓΟΔΙΣ ὉΡ γοῦΓ ΕἾΝ ἰῃ {116 .6." Τμὸ Θοειοδη Οοσιτμοηϊδίοσ μανο Βγοολεέ ἐμοῖς 

Ναωσικλ ίος τ ϊο ἢ τὸ μδῪθ 20 οχδοὶ ϑηυϊγνὶϑηῖ.--8 

ἘΧΈΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙΪ,. 

ΤῊο απάδιηθη! δ) ἱπουρκμὶ οὗὨἨ 6 τδοῖο ἀϊ8- 
ϑουγδο (ΒΕΤΟΒΝ) ἰδ ἀἰδιϊ που} ῦ δίδιηροα οὐ ἴδ6 
68:1 οἵ ἐπῖ8 βοοιΐου. Ττυθ δπὰ ποποδί σοηγοῦ- 
δίοη 5 (86 πα ϊθρθῃ88 Ὁ]0 σοπαϊἰίου οὗ Ῥτοβθηΐ 
16. ΑἸὶ (Βαὲ (80 ῥτορμοὶ 888 ργονϊουδιὶν βαϊὰ, 
ῬΘΡΓΥ ἴῃ βόθογὸ γοῦυκο, ῬδΥ Ύ ἴῃ ἐγ Πα Ϊγ ἰῃ- 
Υἱιδιϊοῦ, νγδϑ ἰὁο 566 8δῈ5. 8ὴ οχἤογίδιϊοη ἴο 
ῬτόσισΘ 88 Θηΐγϑῃσθ ἰηΐο (μὲ 16. 7189 ῬΘ0}]9 
ἀο ὑοἱ μερὰ {μ}5 ὁχοτίδἰίοη, {Π6Ὺ 7411 ἸΠΘΥΔΌΪΥ 
ὑπάον πὸ 75ὶ υάχαιοηὶ οὗ αοῇ, 

γεν. 1. ΤῚ του τοϊυσχηθεῖ͵.. ὑσανθσ Ὡοῖ. 
Τηοδο νογὰβ ροϊηὶ Ὀδοῖς ἰο 111, 7 δηὰ 10. ΤΊ ο4]]} 
“Βοίατῃ ἴ0 τλ0 ᾽᾽ δοοογάΐης ἰο 1ἰϊ, 7, δὰ Ὀθθῃ 86- 
ἀτοβϑοὰ ἰο [8τϑδοὶ ἰη υδΐη. ΨΦυάδῖ ὁπ ἐδ Οἱ ον 
δδηὰ, δοοοτάϊης ἰο ᾿ἰ}. 10, Βδὰ Ὀδοὴ ονοάϊοπὶίο (6 
68}} ““Βοίατη,᾽" Ὀυΐ οἱ ἴο {86 “ἴο πι6.,᾽ ἴον ἐμ εὶν 
τοίη Μὲ8 ποί ΘΓ ὉὈπὲὶ ΒΥΡρΟΟΥ 164]. 6 
δδτο βΒῆονῃ δΌουο ὑμαὶ ὉΥ ἰμῖ8 18 τοοϑδῃΐ (89 ΧΣ6- 
ζοταὶ οἵ 9 οβῖδῃ. ἃ δυροονίϊοαὶ σοΐυτῃ 8 {80 
δῶ 88 οπ6 Ὑδὶοΐ 18 οί ἰο ἔδο [οτγὰ, ἴον (ἢ 
γροοσίίθ δνυοϊὰβ μά θϑά [16 ἔουτὴ5 'ῃ ΜΘ Ὦ δῖ 
δἷαβ δγτο δἰ οντὶο θοῦ λδηϊοδίοα, Ὀὰ1 ἢ 6 ἀο068 
ποὲ ἰᾳτη ΡΟΝ ΥΘΙ͂ τ 6 Βοδτὶ ἰο 180 Τιοτά. 
Το οτὰ ἀοοθ8β ποῖ [ΒΓ ΘΙοΓο 8Δ11ὃὁνν (δ 6 δοηγθγβίοη 
οσοασϑ᾽οηθα ὈΥ̓͂ ἔθ τοίοτιδι οὴ Ὁπὰον Φοβίδι ἴοὸ 
Ὅς τοχαγάοα 45 μηίο “ἐπι. Απὰ μθῆδο (89 Ῥτο- 
Ῥῆθοὶ ἰἢυ5 δἀάγοββοθ [9 ῬΘορΐὶο: 17 γοὺ που]ὰ 
ΔΏΒΙΟΡ ἴδ 08}} ““ Κοίατῃ ἴἰ0 πιθ᾽᾽ (111. ν 1 ταδὶ 
ποῖ Ὁθ9 ἀοηθ8 ὉΥ͂ 8 τοίΓ “τὶ δ βοῃοοα ᾽" πΐοὶ 
ἰδ Ὠ0 ΤοῖΌΓη ἰο πὶ δἱ 8}1, Ὀὰϊ ὉΥ βυσὶ 86 δοηγοτ- 
δίοῃ 89 ΓΙΑΥ͂ Θ ἰΣΌΪΥ ὑπὺ8 ἀοδὶ σπδιοα. ---ΟομΡ. 
Ηοκ. νἱ. 14. Δῃ οχϑιρὶθ οὗ δυσὶ 8 σοηγϑγβίοῃ, 
“ποῖ αηἴο {86 οτ ̓ ἰθ 4180 189 τοήοτγιηδίϊΐοη οἵ 
δόμα, 2 Κίηρμϑβ 'χ. χ. Οοπρ. δβρϑοίδὶὶγ 2 Κίημβ 
χ. 31. [πὶδπὸ γοΐοτιημδίΐου οὗ οβίδι, υἀλὰ αἰὰ 
ουἱναΑχὰϊγ ρυὶ ΔΥΔΥ (μοἷγ δΌοτῃ πδίΐοηβ ουἱ οἴ 
(ἀοά᾽ 5 εἷχιιι (2 Κίηρϑ χχὶϊὶ. 4 844ᾳ.} Ὀπὶ {86} 6 ΓΘ 
ἴον ίτοιῃ ἀϊτοοϊΐης ᾿Ποἷν Ποαγὶδ ἤ χϑαὶΥ δηὰ 8]0 9 
ἴο θΘοά. [προἰοδὰ οὗἁ {μ͵8 1ΠῸ} πϑυογοὰ, τ ὶβιϊης 
ῬΑΡΠΥ ἰο βοῦσυθ 1809 [ογὰ δηὰνραγιὶΥ 4150 {μι οὶν 
ἰάο15. Οορ. Ζεῥρὶ). ἱ. δ. ον δινθίχυουβ (ἢ 6 
οοδαποὶ οὗ {ΠΠ|6 ΡῬοοΟρὶθ πιαϑὲ ἰβθὴ Ὦλνθ ὈΘΘΏ ἴδ 
εἶδαν ἴγοῖωα 2 Κίημϑ χχὶϊΐ. 14 καᾳ.; χχῖϊὶ. 265-27; 
2ΌΒτοη. χχχὶν, 232-28. Οοαρ. Ηκβζοα, ἤεαΐϊ- 
Ἐκε. ΥἹΙ. 86.---[ἰῺ ἰσδμδιδιίη 2 Ὁ "" ΜΑΥΟΣἢ 

ΙἀΡΡοαὶ ἰο ἐμὸ σϑᾶΐοδὶ δἰχηὶβοαϊΐοη οὔ ποτχά, 
“410 ο8611186,᾽" ὉΥ νἱγίυο οὗ τυ εἰσ ἐΐ 8 υδεα οὔαθ 
πανὶης οὗ ἃ σοοὰ (2 Κίπρα χίν. 16), ἰ89 δβαρρίης 
οὗ νῖηρβ (Ρβ. χὶ. 1; Ῥσου. χχυΐ. 2), οὔ 89 ψδῃ- 
ἀογίης οἵ ἃ ζυρίἐἷϊνο (αθη. ἱν. 12) δηπὰ οὗ ἰδθ 
Βιιδἰκῖπς οὗ 89 Βοϑά, (76γ. χυὶὶ. 16; Ρϑ. χὶῖν. 10). 
Ετοῖὰ ἰὴ τιρϑπΐηρ οὗ οοπεπιϊδετατὶ Ἡ Β1Οἢ. 10 88 ἴῃ 
ΒΘΥΘΓΒΪ Ρ]8Δ668 (767. χΥΪ. ὃ ; χἰ νυ ἱΐ. 17, οἰο.) ἰΐ 15 
ουὐϊάοπέ ἐμαὶ ἐμ ψογὰ 18 8180 σδρϑῦϊθ οὗ Ὀοΐης 
ἰγδηβίογτοα ἴο ἢ Βρῇῆθτσο οὗἉ ϑρί ταδὶ σϑ δ οη8. 

γον. 2. Βυϊενσθασς.... δᾶ Ὀοδπῖ οὗ ἰηλ. 
Ϊὴ δυσί ὈΥ Φοδονδὴ ἰῃ ἰγυϊι, 7υδιῖσα δηά 
Υἰ χϊθουδΏ688 8 ἱποϊυιἀθὰ ποί ΟἾΪΥ ἱμπδὲ (μ0 7 
ΒΎΘΘΣΡ ἔπ ἰσυϊῃ (ον. χὶχ 12; Νυπι.. χχχ. 8: 
ον. τυ. 2 οοἱἸ. Μαδιί. νυ. 88) Ὀυὺ 8150 {πδὶ {6 
ΒΎΘΟΡ ὈΥ ΦοΙΒΟΥΔῊ δίουθ δῃὰ ποί αἶβο ὈΥ ἰάο]β, 
85 δοσογάϊης ἰο ΖΟΡΏ. ἱ. δ. {μΠ6Υ (θη ἀϊά, Τὸ 
τοῖον 3 ἰο [δγϑοὶ, δηὰ ἰβϑῃ ἰο δϑϑυπθ οἰ μοῦ 8 
σμδηρο οὗ ρϑσβοη ΟΥ 8 αποίϊαίΐοι ἔγοπι θη. χΥ ]ὶ. 
18, (60}]. χὶΐ, 8; χχὶϊ, 18; χχυϊ, 4; χχυδ. 14) ον ἴο 
Σοδα Ἶ3 (68 ἐΖ. συ. ΒΕ. ΜΕΙΚΕ) 18 ἀΥὈΣγασγ. ΤΊιθ 
τοΐθγομοο ἰο αἀοἂ 5 ραεγζδοιυ 818 6 Ὀγ (δ6 σοη- 
προιϊΐοα. Τὴ6 τοοτδὶ ΘΟΌΓΒ6 οὗ ἰβσϑθὶ ἰβ ἴοὸ νίη 
ΟΥ̓́ ἰδ Βοδίμβοη ἰοὸ αοἀ, νἢο ἰ5 (6 δΒοῦγοΘ οὗ 
δαὶ ῬΟΝΟΣ ὉΥ ΒΊΟΝ ΤΠΘΥ Ρυγδοο {8 οοιγδο (1 
Ῥεῖ, 1.1.1, 2}, ὧ5. οὐ ἰδ οἰδοῦ Βδηά ἰλ9 βίῃ οὗ 
ἴϑγδοὶ ἱβ ἀοδὶχπαϊθὰ 88 οδυϑίηρ ἴἰ86 Ὠθαί θη [ο 
ὈΪΔΒΡΒΘπ9 (Βοτα. ἰΐ. 24, οο]1. ἔζοϊς. χχχυΐ. 20, 28). 
ΑΒ ἴῃ [βδἱ. Ἰχυ. 16, 80 8180 βεγο [3 Ἴ 2ΠΠ δἰ χαι- 

β68 ἰο γοοοζηΐσζο οὐ δ8 (ἢ βοῦγοθ οὗ αἷΐϊ Ὁ]688- 
ἴῃ, δηὰ ἐδοσγοΐοσθ ἰο βθϑὶς ἃ}} Ὀϊθβϑϑίηρβ ΟὨΪΥ͂ 
(σου δἰ. “Αὰ Ὀορβὶ οἵ δἷπι,᾽" χοΐουβ (ὁ 80 
οβϑοδδίοῃ οὗὨ ἰ86 ἀθδίγοὰ Ὀ]θδδίη, ΕῸΓΥ {δον 

ΟΒΌΥ Ὀοδβδίὶ ἱπ αὶ αἰβροπβον οὔ Ὀϊοθδίηρσ, ΨΠῸ 
68.868 ὑΠ0586 ἯΔΟ ὉΪ65ΒΒ ὑποτΏΒοῖ 98 ἴῃ 15 ὩΔΙ1Θ 
ἰο ΔΡΡΟΔΓΡ γον ὈΪοβδοὰ. Οουρ. ἴδδἱ. χὶὶ. 16; 2 96Γ. 
ἷχ. 22, 28: Ῥβ. χχχίγν. 8: οὐ. 8. 

γεν. 8. ΕΣ ἴδ δαὶ ὕϑθβονδῃ ... βουν 
ποῖ δίδου ᾿Ββοσδ. 33 Βοῖθ ἰβ ποὶ οδυβαίνθ 
Ὀυὺὺ οχρὶ]ϊοσλιῖνγο. Τὴ9 νοτὰϑ σχϑῖασε απἴο Μθ, 
αν Σ ἢοΐῖ λπὰ πυσθασ ΌὈΥ̓ θδονδὰ ἴῃ ἴσαϊἢ 
ΒΓΘ 80 Θχρ]αἰποὰ ἰῇ ν δαὶ 19}0]] ον 88 ἰ0 ΒΒΟῪ 
Ῥ᾽αἰηῖγ ιπδὶ [86 Ῥτγορμοὺ 888 ἰπ υἱὸν ἴΠ6 Ἀγρο- 
οτὶ ἰσαὶ Β4}{- οατί θά ηθ88 ψὶῖὰ οι 186 ΡΘΟΡ]Θ 
Βι ταἰ δὰ ἰο {Π6 τοϊογιηαιίοι οὗἉ ΨΦοβίδῃ. Βσϑαὶς 
ὮΡ γοὺς ζ8]]ουυ-στουμᾶ ἰ8 ἔτοπι Ηοβ. σ. 1.2. 
ἴϑγϑοὶ ἱβ πο ἴὸο ΒΟῪ οἱ ἴ)6 υποιιρίογοα δεϊὰ οὗ 
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δ᾽5 μαασί, Ὀπὶ ἰο Ὀτγϑαὶς ἰΐ ὉΡ, 88 18 ἀοῃα τ ὶτ νυν ]ὰ 
δπὰ, νι μίοῖ ᾽8 οἰθδη βϑὰ ἔγοτα νγϑϑὰδ ΟἿΪΥ ὉΥ ἀθερ 
δηὰ σχορϑδϊθὰ ρ]ουσίης. [ἰ νγ88 7υδὲ ἰῃ {818 ἐμαί 
(86 Ῥθορὶθ ἔδιθὰ ἴῃ «οβ.8}}8 γοίοστοδίίου. [1 
Ἧ88 ἃ Βο γί διμοος ὑμογη5. ΟΡ. [μὰκ6 Υἱξῦδ. 7. 

γεν. 4. Οἱτουμπιοΐὶδο γούσβοὶνθα ἴο ἴδ6 
Τιοτᾶ.. γοῦσ ἀοίῃ μα. Οἰγουμλοϊβίοι ἰοὸ ὑδὸ [οτγὰ 
ὧἐβ ορροβϑὰ ἰὸ ἐμδὶ νυ λοι 8 ἀοη9 ΟὨἸΥ̓ ἰῃ δοοοτά- 
8506 1 ουὐνδγὰ ογάϊηδησθ οὗ ουδίοα!. ΤῸ 
Ἰαίτοσ ἰ8 ἀοῃθ ΤΩΘΓΡΘΙΥ͂ ΟΣ (ἢ 9 ὈΟΑΥ͂, ὑπ ΤΌΣ ΠΙΘΓ ὁ 
(88 Βοαγί 8180, οὔ νὶοι βίῃ ἰ8 1:09 γϑὰὶ ἀθϊ τος 
ζοτοϑίκὶη. σορ. [μονϊῖ. χχνὶ, 41; 56 γ. ἰχ. 2δ, 60]]. 
Εχοά. νἱ. 12 (ἰν. 10); ὅ6Γ. τὶ. 18, Τὸ ὀχργϑδ- 
βίου “"ἰ8 6 δΔιΙΝΑΥ (6 Τοτϑακίη οὗ γοὰν Βοατγὶ ᾿ 18 
ἃ Γαυϊηΐβοθησο ἔγοιῃ Ὠουΐ. χ. 16: χχσ. 6. (ομιρ. 
Κυξερεβ, 8. 10.--δῦϑε οὗ 7 πᾶδ8 δ ἃ πῃ 8Ὁ- 
τδηῖδ οὗ Ζϑστ δα], 8 γοαυοαί ἔογιη δ ἴῃ 76 Γ6- 
ταϊδὰ (Οοπιρ. χὶ. 2, 12; χυΐ!. 20: χτυϊὶΐ. 11; χχυ. 
Ὡ: χχχνυ. 17, εἰο.} πὶ Ἡο ἢ ἃ σοτίδί ἢ Ῥγογοχαινθ 
οὗἩ [886 οἰ(ζθηβ οὐἨἁ Ζογαβαίθιῃ ἰβ ὕθσορῃίζδϊο. 
Οοιρ. υΥἱΐὶ. 1; χιϊὶ. 18; χὶχ. 8.-ἹῪ ἔΌΓΣΥ, εἰς. 
Οοπιρ. Απ. γ. 6; Ζ6Γ. νἱϊ. 20.-- ΠΠο ποσὰ β οἱ 
δοοουὺππὶῖ οὗ ἴδ6 τνιἱοϊςοᾶτιθ88, εἰς. (60]]. χχὶ. 
22; χχὶϊὶ. 2; χχυϊ. ὃ: χὶϊν. 22) αγὸ ἴγοτῃ Ὀϑυί. 
Χχτὶϊ!. 206. Το ρσγορδοὶ ἴῃ {8650 γοτὰβ ῬΥΘΡδΥΘΒ 
πΠ6 ΨΥ ἴον ἴπ6 ἰγϑηβιιίοα ἰο (80 δοοοῃὰ τηϑΐῃ 
ἀἰνϑίοη. 8.86] ΟΌΘΥΒ ποὶ {80 οδὶΐ, 86 {ὈΓΥ 
οὗ ἴμ0 [μοτὰ τηυϑὲ ὑμογοῖογο Ὀτγϑαὶς ἔοστίΒ!. ΤῺ 
ΤΆΔΏΠΟΓ ἴῃ ὙΠΟ ἢ (8 Μ1]1 ἰα Κὸ ρίδοο ἰ8 ἀοβογὶ δοὰ 
ἷῃ δοοίϊοῃ βοοοῃά. 

ΤΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Οπτοσ, 1. Μοτθ ἰυγπίης ἔγοτῃ θυ ἈΪΥ ὑἰηρ 8 
ψίι ποῦν ροβίενο τοϊαγηΐης ἰοὸ αοά, (πὸ ροὶθ οἵ 
6 βοαϊὶ, ἰ8Β ηοΐ ἰγιιθ γορϑηίδῃοθ 80 Ἰοὴββ 885 
86 φγοάΐχαὶ βου, δἵϊος 86 1088 οὗὨ 8}1 δδυι}γ 
Κοοάβ, δδὰ ποὶ ξογπηθα ὑμθ σϑβοϊυϊϊου οὗ σοὶ ἃγη- 
ἰηᾳ ἰο Βὶβ ἔμ ν᾽, 886 γ88 ποί γοὶ ἰῃ 8 ροπὶιοπί 
δοπαϊιίοη. Α πιϑῶ, ψπ0Ὸ Ββιιουϊὰ ἀσοποιησδο [18 
οΥΓ (Πῶὲ δἰπ, Ὀὰϊ γοὺ ποὶ ἀονοίο ἰτηβοὶ ἡ ΒΟΥ 
δὰ ἀροϊάοαϊγ ἰο αοὰ, ψου]ϊὰ ἰδυβ χῖὶγθ πὸ 
ἀδγδηΐθο οὗἩὨ (6 κοπαΪ ΏΘΠ658 ΟΥ̓ ΡΘΣΙΏΒΏΘΠΟΘ Οὗ 
ἣν οοηγοσδίοῃ. ΟὐῶΡ. Ἡἰιδὶ ἷ8 βδιαὰ οὗ ζ0] ον ες 

εβυ8, Μαίὶ. χίχ. 16; [υϊκο ἰχ. 69 8ᾳᾳβ. ΒῸΤ τε- 
Ῥοπίδῃσα ἰ0 ὯὍθ δοῃοβί, ἐῤ πηυδὶ Βανθ (86 σίχαιὶ 
οὈ]οσί, ἐ. 6. ἰϊ τηυδί Ὀ6 ἰονατὰβ αοὰ.---ΟΒ ΑΝ ΕΚ 

2. Οπ νοῦ. 2. ϑυνθασίηρβ ὈΥ ΦΘΒοΥδἢ ἰητοῖγοϑ (86 
δοκηῃον]οαρηηδηὶ οὗ ΗΪβ ἀεἶιγ. ΕΓ πο οδα ποιιϊὰ 
ΒΥΘΑΓ ΟΥ̓ ΗἾπὶ ν]10 τγἑῶθ) Β ποῖ σοηγνϊηςοα (παι Ηδο ἰ8 
{86 685 οὗὨ ἰγαϊδ δῃὰ {πθ δΥθΏροΣ οὗ ἔδ[βε: 
μοοὰ. Βαυὶ ὙὮΘη ΟὯΘ ΒΥΓΘΆΓΒ ὈΥῪ ΟἸΙΘΓΒ δ 6 τοῦϑ 
ἀοὰ οἔὗ ΗΪ8 αἴονν πὰ κίνϑδ ἰὶ το 1Δ4ο5: [58. χἱί, 8, 

8. Οηἡ νοῦ. 8. Βοοιδης οὔνϊ ν οϑ 8 ἤγοπι ἢ 6 δε)ὰ 
οὗ 186 Βεαγὶ 8 [89 πιοϑὶ ἀἰ δου}: μασι οὐἨ τϑρϑαί- 
8006. ΜδῺΥ Νουϊὰ γχοσοῖνο ἴΠ6 ροβρεῖ ρἱκαὰϊν ᾿ἴ 
1Π6Υ ΨΘΓ͵Θ Ρεοσιἰ θα ἴο Ἰοανο {116 [ΠΟΥ δ δῃὰ ΟΝ 
(86 δβεορὰ οὐὗἁἩ ὑπὸ ρβοόβρϑὶ δπιοης ἴμθῖλ. ΟὐὈΩ, 
Μαιὶ. νἱ. 24; 1 Κι. χυἱ]. 21. 

4. Οπ τοῦ. 4. }ο Ομ γίδια 8 αἷβο πον οἵ ἃ 
ἀου]6 οἰτοιπιοϊβίου, 4 ὈΟαΪῚῪ διὰ ἃ τρί τὐ ΠΑ], 
ΨΥ ἷο]. ΠΟΥ ΟΥΟΥ 8Γο ποὶ τοϊαιοά ἴο δας οΟἰδοσ, 88 
[86 Ὀοα᾿Υ δπὰ βρί γι (αλ] οἰ σου το εἰ ου οὗἁὨ Φυάαίε, 
Εον ἀσοογαϊης ἰο (οἱ. ἰἱ. 11 Ὀηρεΐδπι σογγθαροηϑ 
ἴο σομυθσβίοη ἃ8 (6 περιτομὴ ἀχειροποιητός, 88 
(η0 ἀπέκδυσις τοῦ σώματος τῆς σαρκός. Ὑλὺ8 (86 
Βδουδιηθηῖ οὗ ὈδΡρί θη 8 (ἢ 6 Ερ᾿ [5] αὐ ὈΟΟΙῪ 
Ὀ5818 οὔ {16 περιτομὴ τῆς καρδίας, ν᾿ ἈΪΟὮ 15 ΕροΚεα 
οὗ ἴῃ ῬΒ1]. 111, 8, 6011. Βοιι. ἰΐ. 29; νἱ. 1 8βᾳᾳ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸΌ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

1. ΟΒΙΟΘΕΝ ἰγθαὶβ ἐπὶβ8 Ῥϑβδαρα ἰῃ ἢΐβ ῬΡΘΟΌΪΡ 
βίγ]ο ἰῃ μὶ8 ΗΓ ΠΟΙΆ οὐ Φογεπιίδι. Υἱάο 3. 
1409 διὰ 164 βη4., οΘα. ΟΜΜΑΤΥΣΒΟΗ. 

2. Ου τοῦ. 8. ““ἯἯὯα Ομ γιβιϊδηβ δἷβο, 11κὸ {80 
δ να, Ἰονθ ἴ0 ΒΟῪ ὉΠῸΟΓ [86 Βοάροβ, Ὧ᾽ 6 δ᾽ ον [86 
αἰνὶ πὸ ποσὰ ἰο ὈΘ κἰγο νη ὁ ἰδ δο]ὰ οἵ ουὖ μοατί, 
6 ΒΟΟΣ δηὰ γοδὰ ἀοὐ δ νογὰ οἡ τ ϑοκ- ἀδγβ διά 
ϑυπάαγα, Ὀυὺ ψγὸ 8180 ΑἸ]ο ἴδ6 τ ϊοϊοῖδ οἴ 6τι] 
Ῥδββίοηβ 8ηα βἱπΐαῃϊ 8115 ἰο στοῦ οἡ.᾽᾽ --- ΠΟ0Η- 
ΒΤΚΊΤΕΕ, 12 ῥατγαδίεε (12 Οἰἱεϊςληῖδεο, εἴο., 8. 10]. 

8, ἴτυθ τορθῃίϑῃοθ δοῃβὶϑίϑ (α) ἰὼ ἀεοϊἀεὰ 
ἰυτηΐπρ ΔΉΤΑΥ ἔγομι ΟΥ̓] (ποὶ βου διῃοηβ ([6 
ὑΒΟΥΒ δαὶ Ὀγοακκὶ ἢ ς Ρ πον ατουπα) ; (6) ἰπ ἀδ6- 
οἷἀοὰ ἑυαγπίὶπρς ἰο Θοα (ροκίιϊνο ἀονοίΐοη ἰο Θοὰ 
Δίομθ, τοῦ. 1, 80 ἐδδὺ Ηθ δ]οῃο ἰβ8 βοσυϑὰ δά 
ὙΟΣΒΕΐ ρροά, ΥοΣ. 2). 



ΓΗΑΡ. ἸΥ. ὅ-10. 6) 

ΒΕΟΟΝῺῸ ὈΙΝΊΒΙΟΝ. 

Οπη.». ΙΥ. Υ.-Ὼ. 26. 

ῬΒσϑαϊθηίηκ οὗ ρα ἰθμλοηϊ οΣ πο ρΊθοῖηᾷ ἴο τοίοσε. 

Τὰς οαἰϊ, ““τοίμγη᾽ ιοα8 μπλεεαεά, Τῆε ὑγορλεί ἰδέτε ογα ποῖ ρῥγοσδεαδ (ὁ ἀππομῆσε (δὲ ρῬωπίδπιεπί. 176 
οεϑ8 ἰλὶδ ἐπ ἰΛΓ66 δεοίίο58 : ἐπ ἰδ ἤγεί (6 ρ. 1ν.} ἀ6 αππουῆσοδ (λ6 ἀαρρτοαολίησ οαἰαπιὶίῳ ; ἐπ (λε 5ε- 
εοπα (ΟἈ8Ρ. γ.) λῪ δῆοισς ραγίϊἰσμἑαγὶψ {6 οαιι8ε8 ἐπ (λὲ πιοταὶ σογτμρίϊοπ οΓ ἰλ6 ρεορίδ; ἴπ ἰἠε ἰλιγά 
(οΒαρ. τἱ. 1--26) δὲ γεεαριἐμΐαίε8 (λὲ πιαΐπ ἰλουσὴϊ 97 ἐδε αἰδοοιγδε, ααὐάϊηφ ἰο ἰδ6 τορεαίεα »γοο ῳφ 
ἐλε ἱπεοχτι  σιδίμἐν ο7 (λὲ »εορίε, α τερεαίεα αὐπιοπίοπ απα α ἐῤλτεαίεπὶπς 9) εἰ ἐ φουόγον γυάσπιεπίδ 

Βοκβοσίριίίου οὗ ἴμ9 ὀοχρϑοϊϑὰᾶἃ ἰπᾶρτηιιθηςξϊ ((ΗΑΡ. ἰν. δ-8]1). 

1, ΖΤλϊΐ ἐς ἀδεογιδεά αἋ Κμίωγα ὠπάεν α ἰχὶρὶς ἐπιδίεπι (ἷν. ὅ-18). 

α. Τδο δτϑὶ δπι]θτὰ : ἰδ 9 ἱοῃ. 

ΙΝ. ὅ-10. 

δ Ὁ δοΐασο 1 πη Φυάδῃ δηὰ Ῥυ 198} Ὁ ἴῃ Φ6γΌΒΔ] 6τα, 
Αῃά βροβκ--- πα δον {86 ἐτυμπιροῦ ἴῃ [86 ἸΔηά, 
ΟἿὟΥ 10} ἃ Ἰουα γοΐοθ δῃηα ΒΑΥ͂ : 
ΑΒϑθιὉ]6 γουγβοῖνοθ, (μδὺ ἯὙὸ ΤΑΔΥ͂ ρῸ ἱπίο ὕπο ζοτ8οα οἱ Ε168. 

6 Βαΐβο ὈδΏΠΘΙΒ ἰΟΥ ΡΒ Ζίοῃ, 
ἸΙ6ο ' ϑέβηά ποῦ! 
ΕοΥΙ δὰ Ὀυϊηρίπρ 68] Υ ἔγοτα (86 ΝΟΥ, 
Απᾶ στοδῖ ἀοβιγυοίϊοη. 

7 ΑΔ Ἰΐοῃ δουλϑῖμ ἀρ ἔγομι δἷ8 (Ὠϊοκοί, 
Απὰά ἃ ἀοβίγουο οὗ παίϊοηβ δι Ὀτγοΐκθῃ ὕρ. 
Ηϑ [15 οοτὴθ ἴοσί ἔγοτῃ ἢἷ8 ρ]80θ 
Τὸ πιδξο (ΠΥ Ἰδπα ἃ ἀδβοσί: 
ΤΥ οἱ 0165 808} ὈῸ ἀοβοϊδίθ,;-- -πὶτβουῦ ᾿Πμ 81 Δ πὲ, 

8 ον 818 σχῖγὰ ὁ βδοϊζοϊοίδ, Ἰατπιθηῦ δπα ἈΟΜ]}] 
Ἐὸγ 186 Βοδῦ οὗ Φοβονδ ΒΒ δῆρον δίῃ ποῦ ἱπγηθα ἔτοπι 0.8. 

9 Απὰ 1 888}} οοἴμθ ἰο ρ888 ἴῃ ὑπαὺ ἀδΎ, 8810} Φϑονδ, 
Τ8ο Ποαγί οὗ [86 Κίπρ' 888}} 811 δπὰ ἴΠ6 Ὠοδτὶ οὐ [ἢ ὈΥΙΠΟΘΘΒ, 
Τ8ο ρῥυίοϑίβϑ 8.}4}} Ὀθ6 δυιαζοά δηὰ [86 ὑσορμϑίβ {1}}} οἱ ΒΟΥΤΟΓ. 

10 Απάὰ [ βδεϊὰ : Αἢ 1ωοσὰ Φοβονδῇῃ, 
ΘΌΓΕΙΥ ἴΠοὰ πα8ὲ ρτοραγοά" ἀδβοορίίοῃ ἴον ὑμ|8 ρθόορὶο δῃηά 790 γυ886π|, 
ΒΑΥΪΩΡ : κ΄ Υὁ 884}} Βανὸ ρθδοθ," 
Αμπὰά γοῖῦ {89 ποσὰ γϑδοβδί ουϑῃ ἰο ἴδ βου]." 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ,. 

1Υὸσ. 1.239 πὶ Φασ. οτίε, ἴο οἴαρμαδίσο ἐδὸ Βπαγρεηίΐπα ῥοῦ 120 (Επαι;, ὃ 2585, ἅ.) οΥ 30 (Οοββαάσθεν, ἢ 168, ὃ.) 

Τὴε ποτὰ [5 ἅπαξ λεγ. Οοταρ. μο τοϊδίϑα ἔογτηϑ ἴγοπι 73} ἴϑα!. ἰχ, 17; σ. 31; αοῃ. χχί!. 13; Ῥβ. ̓ χχίν. δ. 

4 Ὑ8γΓ.1.---- ΣᾺ 6 οοτίδ ἢν Καὶ ἤτοι ΤΥ), πὨ ἢ τοῦσὲ Ποῖο ὕὈ6 ἰδκϑῆ ἰῃ δὴ ἰπεγαηδὶεἶγθ 50:19, Οοπιρ. ἰχ. 11; [δα]... 

χχυχυὶί!. 26; 2 Κίηρ χίσ. 26. 

δ Υ͂οτ. 10.---ὐξ 7 πίῖα ἢ δὲ ἴῃ χχίχ, 8; 3 Κίηᾷν χυῇ!!. 29. 
4 Κος. 10.--[ΟΥ σνοι ἴο ἔδο "16, )Ὧ9 ἨἩΚΙΝΡΈΚΒΟΝ, εἰο.---8. Β. Α.] 

ἰΠο80 τῶὸ ἄτγο 1] οἢ ἐμὸ Ὀοτάον, στὸ ΔΓῸ ἰο 
ἘΧΡΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, ἰπίοση ἰδοθθ ἰῃ ἰδθ ἰηΐογίοῦ, ΟΥ̓ΘῚ 88 ἴἋΔΓ 

' 88 (δ9 σαρί δ], οὗ ἐΠ6 ἰηγαβίου οὗ (6 δηθίΥ. 
γεν. ὅ. Ὅϑοϊασο ἰτ πὰ υᾶδξ... οτ! θᾶ  Τηδὶ τ ἱοὺ ἰ8 ἀσοϊατοὰ 18 ποὶ ἰμὸ οοιηβηὰ ἴο 

οἰθα. Τμε ργορδοὺ βρϑαΐβ, δηὰ ἱπάθθα δ8 (86 Ὀονγ (π6 ἰγιιπιροί, δηὰ ἰοὺ ΟΥΥ͂ ““ 88Βοιῃ Ὁ16,᾽" εἰς, 
τοῦ} οὗ α6οα. ΤΗΪΐδ 8 5665 ἤγοτῃ (6 "228, “1, ον ΜῈΥ ϑῃουϊά ποὲ ἰο80 ἢτβιὶ δα ἀγοβϑοὰ {ἢ 6πὶ- 
γετ. 6. ἘΠῸ ῬΟΙΒΟΩΒ δά ἀγοϑδθὰ δ. ὈΥΣΠΔΙΙΥ ἰΒΟΙΎ68 δί 0000 ΟΥΥ͂ ἴ0 (μοὶς ποχὶ πο ΚΌΟΣΒ, “ 88- 
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ΒΘ ΌΪ6.,᾽" εἰο.32). Ασοογάϊημῖγ 8}} (δὶ σοπ 68 δέον 
ἴη8 ζΟΏΘΓΔΙ δΒοηίΘΏς(Ο, ““ ἀθο]ΔΓ90--- ΘΓ 84] 6η},᾽ ὲ8 
ΟὨΪΥ ἰηϊγοάἀυσίονῦ (ὁ ““88βθι} 016. Τὶ ἰΐ ἰ8 
ουϊάθηιϊ (μαι ἰμ6 Οο Εἰ Ὁ ῬΌΥ [8 ποὶ ἱποογιθοῖ, 

δά (μ6 Κοτὶ, τυ ιΐοῃ 18 ζοϊοσσοὰ ὈΥ (6 δηοϊθηὶ 
σορληθηΐδίογδ δὰ τπλῦῦ Μ53, 6 τ γοίοτο υἢ- 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂. ὁ ΑΒΒΘΠΌΪ6,᾽᾽ είς., ΒΒ ουϊὰ μα Υ6 ΘΟπὶθ 
αἴϊον (6 γι Ὁ). Βυΐ (6 ῥτορβμοὶ (1) δο- 

οοτάϊηρ ἰο νν6}}- κῆπον ᾿ἰηχυ ϊϑιϊσ υϑαῶ209 δά ἀβ δῃ 
ΒοσοΙ ΡΘΗ οἱγουτηϑίδησο Ῥδιδίδοι δ! !Υ, (2) 
.ὸ αἰδιτὶ θα 98 ὑμ6 δοπιιηδηὰ ἴ0 ΟΥΥ ἰηΐο {δ γ06 
Ῥαγίβ, οὔ Ὑϑὶοὰ [μ0 ἔνο ἅγϑιἑ τοίου [0 (ἢ ἔογῃι, 
1η6 ᾿ἰαδὶ ἰο ἴμ:6 οοπίθηϊδ.---Οπ ἰμ6 οοπδίγαοίϊοι 
σομρ. χἰϊὶ. 18; 1 δι. ἰΐ. 8; ΝΑΒΟΒΙ5Β. ΟἿ. 
ἢ 95, κ(. Αηπι. 

γον, 6. Ηαϊδο ὈδΠΏΘΙΒ τουγασᾶσ Ζίοῃ... 
Ετοαῖ ἅοθοϊσυοϊέςέοηῃ. Τὰ βἰζηδὶ 8 ἴο Ὀ6 50 
Διγδηροα ἰμδὶὲ ἰΐ νῚ}} ἰηἀϊσαῖθ ἰο ὑπ ἱπηδοϊ δ 
[86 ἀϊτοοίϊου οὗ δὲς. ΤΠ ΟὨἿΥ ἴῃ (6 ΗἸΡΒΙ] 

τετίο ἢν ἰο (Ἐχοά. ἰχ. 19), δηὰ ἰο πιδζο δὶμδὶί, 
ἑ. ε. ἴο 66 (ἰδ 8 ΟὨΪΥ Ὀοδίἀο98 Β6ΓΟ ἴῃ Υἱ. 1; 88. 
ΣΧ. 81).---ΕἸοσ [6 ποσὶ ροϊηίβ Ὀδοῖς ἰο ἱ. 18, 
14, Οομιρατῦο (δ6 γον 8 ἐμ θ τ τηδάθ. 

Ψψον. 7. Α οι οομιϑῖδ ὑρΡ... υἱίδουῖ 
ἐπ παοὐϊδηῖθ. Τὴθ ΘΠΘΙΩ͂ ἰ8 Β6ΓΘ γοργοϑϑηϊθα 
ὉΥ τΠ6 οἰ ὈΪθῖι οἴ αὶ ᾿ίοῃ 48 ἰη χἰὶσχ. 19;. 44, 17. 
--ν,ΨΝιθουϊ ἐπδβανίϊδηϊ. Οομρ. ἰἰ. 1δ, διὰ 
116 για συ 8 ἰΠ ΘΥΘΟΏ. 

γον. 8. Εἰοσ ᾿Ββ ακἰστᾶ οκ... τυσῃϑᾶ σοι 
;:Ὧ6. Τοῖΐβ ἰαϑὲ βϑθηίθῃσα Ῥοϊῃίβ ὑδοὶς ἰο ἱΐ. 88. 
ΤῈ6 Ρϑορὶθ δὰ οὀχροοίθὰ ἃ τοίυση οἵ οὐ ἰο 
ατδοϊουβηθ88Β οἢ ἰδ στουπὰ οὗ (μοὶγ ΒΥροοσὶ 168] 
Σοίαγη υπον Φοβί δε. 

γόον. 9. Διὰ ἐξ 8881} οοϊῃϑο ἴο ραδδ... ζ[.}} 

οὗ οσσοσ. Αὗοὸν ἰΐθ Ῥγορδοίὶ ἰἱῃ στοῦ. 8 28 
βαπιιηοηθὰ ἰπθπὶ 0 βαπογαὶ ἰδπιθηίδιίοη, δ6 ἀδ- 
ΒΟΥΪΌ65 ὑπΠ6 οἴἵοοί οἵ τ 6 σα Δ Υ̓ οα (8086 ΝὮΟ 
ΔΙΓΘ σΔ}16ἃ ὈΥ (αἱ Ῥοβίἰἰοη ἰο ῥγουϊάθ τηθϑηϑ 
διὰ ΜΔΥΒ οἵὔἨ ἀθδέθῃοο; (ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ΒεΙρ 685, δυὰ 

ἰοβϑ ἐμοὶ ἤγϑβθῆσα οΥ̓͂ μαἰπά. μν) ἱπ (86 8686 οἱ 
μπαογοίαπαϊηγ, ἐς. στ. Ῥτον. χχνὶϊὶ. 26: χυ. 82: 
Ηοϑ. ἵν. 11; υἱῖ. 11; Ζ26γ. νυ. 2]. Ὅοπιρ. θὲε- 
ΨΊΤΖΒΟΗ, βαυψελοί. ΤΥ͂., ἃ 12. ---ΕἸ 411 Ὀ6 δπιαεϑᾶ. 
Οοαπῖρ. Ετσοϊκ. ἰν. 17; Ζοῦ χνὶϊ. 9: χυὶϊὶ. 90. 

γόον. 10. Απάιτ βαϊᾶ... ονϑῃ ἴο ἴδ6 δουὶ. 
Τὴ Ῥγορμοὶ Βοτθ ἀθοϊδῦοβ Ὑμδὶ ἐπργοδϑίοη Μὰ 
Ἰρλὰθ ΟΥ̓ {πΠ0 ἀδπυποίδίι ΤΥ ῬΓΟΡἤΏΘΟΥ ἀροη δἰα- 
8617, δος ἢ6 βαὰ ῬγϑυϊουβὶΥ ἱπ σοσ. 9 ἀοδοτὶ δὲ 
86 ἱπρτοβδίοη π σὴ 118 Γι] ΑἸταϑηΐ τν}}} ταδί οα 
89 ομϊοίβ οὗὨἨ (6 ρϑορὶθ. Ἐπὶ8 ἀθῃυποίδιουῦ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἀοθ8 ποὶ δὶ 41] Βαγιηοπῖσο υἱϊι δαὶ 
ΘΑΡΙΪοΥ δηὰ οχοοθαϊηρσὶν σἰογίουϑ οὔδ ἱῃ οἷ, ἰδ 
12-28. Τὶ γα 8 σογγθοίΥ ροτοοϊγϑα ὉΥ ΦΕΒΟΚΕ, 
ὙΠΟ ΒΔΥ8: “μία δωργα αἰζεγαί: ὧν ἐϊΐο ἰεπιροτε 
σοοαδιπί «“εγυϑαίεια δοίξωηι δεῖ, εἰς. (1λ1. 17), εἰ πιπς 
αἰοῖί : ρετίδιξ οοΥ τόσ (γ6Υ. 9), ἑωγδαίωτγ Ῥυορλεία 
εἰ ἐπ δὲ ἤδεμπι ρμίαί 6486 τεέπίξέωτα; πές ἱπίεἰ σι, 
ἐμά πιμίία »οδί ἰεπιροτα τερτγοπιίδδιπι, ὧος αὐἱειι 
υἱείπο 7είτῶα ἱεπεροτε."" --- ΕΟ] τίη ἰμ6 οσδ- 
ΡὶΘ οὗ ἸΤΗΕΟΡΟΒΒΤ ὙΘΥΥ͂ ΤΩΔΩΥ ΟΟΙΩΠΙΘὨἰΔίΟΙΒ 
τοίοσ ρυθρασϑθᾶ ἄϑθοθριίίὶοι ἰο ἰδ ζαϊδθ ῥτὸ- 
Ῥδοίδ, 60]]. 1 Κίηχβ χχὶϊ. 22ὥ. Βυὲΐ ἴδ ἰϊ οοποεὶτ- 
ΔΌΪ6 ὑπαὶ ἃ ἰσὰθ Ῥγορμοὶ 11 Φογοιρϊδι πουἱά 
δαγο ἰγδοθὰ Ὀδοὶς ζαἰ8θ ῬΥΟΡΈΘΟΥ 80 ἀΐγϑοιὶγ ἴὸ 
180 Κοτὰ Οουιραγίβοη Ὑ1 8} 1 Ῥοί. ἱ. 11 σὰ" 
ἀογβ 'ὺ σοποοίνδοϊο ὑμδὶ Φογοιιϊδ ἢ ΤΥ Ὠἰπηδο 
δΎο Ὀθθὴ ἀοσοϊγοὰ 88 ἰο ἰμο ἀϊδόγομοοῦ οἵ (δ0 
ιἰπι08. : 

ὃ. Τὴ βοσοουπά ΕἸ Όΐοτα : ἐμ0 Τοιιροδί. 

ΙΥ. 11--18. 

11 Αδουϊ {818 ἐΐτηο 1 π|}}} ὍΘ βαϊά ὑο {μιἷϑ ῬΘΟΡ]6 δῃὰ «}6γυβ8 6πὶ, 
Α μού πὶπά οὗὁὨ [86 ὕθάτο μοῖρ ἰῃ [6 ἀοδβογίβ 
Οὐτμθ8 Βθηοθ ἀραϊηδί ὑμ6 ἀδυρύουβ οὗ ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΪ]6--- 
Νοῖ ἰο ψΙΠΠΟΥΝ δηἀ ποὶ ἴο ο]6886. 

12 ΜᾺ 101} σἤθοκΒ οοπγοθβ 8. μα ἴο τὴ9 ἔγουῃ ἰζοθ6. 
Νον ΜΠ αἷ8θο σοπίθηα τὰ {πθπλ. 

18 Βομο]ά, 88 οἰουβ ἢ6 8ϑ0θῇαβ, 
Αὐὰ 88 [86 δίογι πα δ ἢ18 Ομ ΔΥΙΟίβ, 
Βνῆον ΤΠ8ῃ 68 0168 ΔΓΘ6 18 ΒΟΥΒΘΒ. 
Ἧγο9 ἴο υ8, [ὉΣ 6 δγὸ ἀοβίσογϑα 

ἘΧΈῈΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ον, 11. Δῦθουϊς τἈδὲα6 εἶθ... ζοῖ ἴο 
οἴθαῃδθ. Αβ ἰμθ ἱἰηνδδίοη οὐἨ ἰμ9 Ἰἰοη-Ἰἶκο 
ΘΕΘΙΩΥ͂, 80 880 (06 ΒΔΡΡΓΙΟΔΟῺ οΥ̓͂ [Π0 ἀοβίγυοιΐνο 
ἀοδογι-ἱηὰ ἰδ ἰο ὯΘ δηπουησοαὰ ἱἰῃ Φ6Γιι86]6η). 
186 Ῥγορῇοὶ δἰ ἀθ8 ἴἰο μ6 συδίοαυι οὗἉ δἰ χιιδὶἰσίης 
ἔμο86 0 δῦ (δ τοδιθηϑδά ὉΥ δ δβαγγίσδηθ οὐ Βοοά. 
1 (46. ἰοεὶ, χχχὶχ. 4) Β06Ππ|8 δἷβο ἰο ροϊῃξ ἰὸ 
ἐδ. ΠῚ (Ὀοείάθθ ἈδγΘ αδἱδὸ ἰῃ [δ8. χυϊἱΐ. 4 ; 

χχσὶὶ. 4; ϑοηρ οἵ δοῖ. τ. 10) 1 τὸ δοπιρδῦο [80 
ογὰβ τδαϊ δ} τοϊαιοὰ ἰο ἰΐ (ΠἸΓΠΥ 186. νυ. 18; 

ΠΤ Ῥβ. Ἰχυὶ. 7; ΟὟ ΤΙΣ Νοῖ.. ἱν. 7; ΠΊΤΥΣ 
ἴ84. ᾿τἱϊ!. 11), ἈΡῬθατβ ἰο υπὶί6 ἐἢ8 πιρδηΐϊῃβθ 
οαἰϊάμϑ, εσαπαάϊάμδ, αγί ἄμ, δὰ ἴο ἀσδὶχηαδίθ (δα 
Ὀγ δαὶ οἰ ΡΠ 688 οὗὨ (ἰΠ6 δὶ δοαϊδαά ὉΥ [86 δΒοῖ» 
Ἡἱπὰ. 80. δἷδϑρ ὕββομκ (υεπίως ὠγέη8), ΑΟΟΊ,Α 
(υσπίυς 7μϊφσοτὶδ), ϑΥΜμΜ“ασηῦβ (υ. φείω). Οὐ (80 
Ροβί(ϊου οὗ ΓΥ Ὀείνοθοη {πΠ6 ποπιεπ γάσεπε δά 
γοοίμηι, ΘοΙΡ. ΝΆΒΟΒΙ.85. αἶγ., ἃ θ8, 4 ζ.---Βδιθ 
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Βοϊρῃϊα. Οοωρ. ἰἰ. 2, 21. Το ὉΔΓΘ ΤΌΟΚΥ 
τηουηϊδϊηδ οὗ {80 οαβίθσγῃ ἀθβοῦί δ πηϑβηΐ, ΟΥ̓ΘΥ 
προ (6 ἀτγ, Βοῖ οαϑὶ σὶπὰ Ὁ]ονβ (Ὁ Ἵ) 086 
“πὶηὰ οὗ (80 πὶ] ΘΓ 688,᾽ 56. χὶἱῖ. 24). ΟοαΡ. 
ἯΊΝΕΚΒ, Κ-8 - ἩΡ., 58. νυ. Ἡίπάε. Τὴθ οχργοββίοη 
ἷ8 Τουπὰ εκα'8ο ἰὼ χὶϊ. 12.--ΜΜοὸῖ ἴο νἱῆποῦνν, 
εἰς. [ι 'ἰβ ἢοϊ οῃθ οὗ ἰδ πὶπάϑ, τ ΙΟἢ ἰ8 ἤδγοῦ- 
Δὺ]9 ἰο Βαπιαῃ ἱπάυδίσγ, Ὀὰϊ ἃ Βοδβίϊ]θ, ἀθϑίσγιυο- 
εἶτ ψἱπὰ. 

γεν. 125. ΧΙ. 1011 ομϑοῖεα... οοῃϊθηᾶ 

τῖῖὰ βοτὰ. ΜῊ Βοτθ ἰβ ζαπάδιμθη δ! ἰδ 
ἈΔΙΏΘ 88 ἰῃ γ6 Ὁ. ὃ δηὰ χὶΐ. 86. ΤΒ9 ἰάθδ οΥ̓͂ “(01 
ἯΘ δΙ6 δοσυϑίοιηθα [0 ΔΡΡῚΥ ἰο πὶ πὰ ΟὨΪΥ 88 ὁχ- 
Ῥγοδϑοὰ ἴῃ {ῃ6 ἰγδηῃβίαἰΐοη. Α8 δοῖ υχἱηᾶ ἀο- 
ποίοθϑ (6 αὐ! 1 80 ζ.}} ἀοποίοδ ἴδ αὐδηιγ.--- 
ἔτο ἴμΠ086 τγοΐουβ ἰοὸ Ὅδσθ Βοίβϊβ. Τδο 
[οτὰ βαγϑβϑ, 86 υυἱῃὴᾶδ οοϊλθδ ἴο Σ9, Ὀθσδαδθ 

ἐξ 18 ἰῃ Η]16 βϑσυὶοϑ. Νἢ 1ρ 2αί. οοπρποῦϊ.---ἰ α160 

ΤΟΥΌΥΒ ἴο ἰϊ. ὅ, 29. ΤῊ6 Ῥτορβοὶ οΥ̓͂ [Ιδτ6] δοοογὰ- 
ἴηρ ἰο (8086 ραπϑαρθδ ΓΙ σοηίοηἀθά νυ (ἢ 9 
βορὰ. Οοιρ. {86 τϑιηδγκϑ οἡ ἰΐ. 29. ΤῊ βθῆδθ 
ἷθ ἰἷ8: δῇου (Β6Υ αν Ῥγοϑυιηθὰ ἰο οοηϊθῃὰ 
πὶ (6 μοτὰ (οτ, ἴἰο 86 Ηἰβ ργοιοπ θὰ ἔδαϊὶ 85 
ἃ ῬΓοίοχί οὗ γϑγο]ὶ, ΘΟΏΡ. χὶΐν. 18), ἤθ σοπιομβ 
πὶϊἢ (6 πὰ, ἡ. 6. Π6 Ῥαπίβῃοβ ἴα, πὰ Ηἰ8 ἰη- 
βίγυϊηθηὶ ἰ8 ἢ6, ὙΠο 5 υπάοτγβιοοά ὉΥ ἴδ 6 πὶηά. 
Οοιιρ. ἱ. 16. 

γον. 18. Βομοιϊἃ 468 οἱϊουᾶπ... νγϑ δσθ 
ἅθαϊσγογθᾶ. Τὸ ργορδοὶ 8.}}} σοιδίη9 ἷβ ϑα- 
Ὀ]οῖα ἰὰ ἰπ6 τοχίοη οὗἨ ἰδ αἷγ, Ὀαΐ 6 πιοἀϊῆθ8 ἱξ. 
Το ἰοίδ] ἱπιργοββίοα οὔ ἴδ 6 διοβίϊὶθ ᾿ρδ8808 18 
ὭΟΥ σοιραγοὰ τῖϊὰ ὑμπτοαιθηΐης δβιοτγ οἱ ου 8, 
89 οδατίοίβ ἰὰ (ἰδ9 τδρὶ ἀἰγ οὗἨἩ ἁ ὑμοὶν τοοιϊϊοη δηά 
ῬΟΥΘΥ οὗ ἐπεοὶν ἱπιροίυβ ἃγὸ 1 [80 βίογπι- ὈΪδβί, 
186 Υἱ 6.8 δγὸ ᾿ἶϊκὸ δυνὶ δαχὶθθ. 186 Ῥγορδοὶ 
ΒΘΘΙΩ8 ἰ0 Βαῦο δὰ ΗδΌ. ἱ. 8 ΖΘΏΘΓΔΙΪΥ ἴῃ ταϊηὰ, 
Οοτρ. Κύκρεβ, 3. 76. 

6. Τ!ο Τα ῖτὰ ΕΠΙΌ] τ : ἐμβο Κθοροσϑ. 

ΙΡ. 14-18. 

1 ΥΑΒΒ [ὮΥ Ὀοδτὶ ἴοτα το ΚΟάηΘΒΒ,  ΥΌΒ4 6 πὶ, 
Ιὴ ογάϑζ [μδῖ τῆου τηδγοϑὺ Ὀο ἀ6] γογοά. 
Ηον Ιοπρ ἀ0 τὴγ δἰ} ὑμβουρ 8 ἔδυ πίη {8660 

15 ΕῸΓ ἃ Ἰἰουά 68]] δουηἋ8 ἴγοπλ 
Α πιραβαρθ 

16 Αππουμορ ἰ ἴο [Π6 παίϊοηϑ 
ΒΘ.) ο]4, 68}] 1 ουδ ογοῦ Φϑγυβ8] 6 : 

8ῃ, 
οὗ πιϊβίογσίαηθ ἔγοτα Μουηΐ ΕΒ γαΐπι, 

ὙΥδιομηλθη [Βοδβίορβογθ] δγθ σοταΐῃρ ἔγομι ἃ ἀἰβίδης απ, 
ΤΉΘΥ ταϊβϑα [86] ΟΥΥ̓͂ ΟΥ̓́ΘΡ (86 οἰζϊ68 οὗἩ Φυάδῃ. 

17 Εογ |Κὸ κθθρϑῦβ οὗ δ [6] αγὸ {6 Ύ ΟΥ̓ΘΓ ΠΟΥ ΤτΟμλ 81] 5: 468, 
ΕἘῸΓ δραϊηϑῦ 16 Βαίῃ 88 γθ 6116, βαὶ [8 Φϑβονδῃ. 

18 ΤῊΥ παὶκ δηὰ (ΠΥ ψογκϑ Ὀσίηρ (818 ρου {866 ; 
ΤῊΙΒ 18 ΛὈΗΥ͂ Ὑ]ΟΚΘΠ688, (μα ἃ ὈΙύοΥ 
Τῇηδὶ 1ὁ γοβϑοθοθ ουθῃ ἴο (ϊηὴ6 Ποδγί. 

ἘΧΈΘΞΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΔΙΏ. 

Τὴ6 ἤγβί ἐπι Ὁ] 6 πὶ ἨΔῈ ὕγοτη (86 βηΐτη 8) Κίηρ- 
ὅσου, (6 δοοοπὰ ἔγοιι ἴΠ6 τοχζίου οὗἩ ἰπ6 αἷγ, {86 
(τὰ ἴα ἰδ κοῦ ἔγοπι ἰ8 6 δρθδγθ οὗ δυζήδη 1ἰ76. 
Ἰὰς (εἰτὰ δρρθ8}58 πιοδὶ δίγοη αὶ Υ ἰὸ ἴ[Π6 πιογαὶ 
ΘΟΠΒΟΪΟΌΒη 658 ΟΥ̓ (0 Ρ6ΟΡ]6:; ἐπὶθ σϑ δι [18 
δεϊὰ ὧν Ὀοΐοτο ἐμθτη 85 (86 ραπίβηπιοηὶ οὗ (μοὲν 
δῖα, δὰ δοκηονϊοάρπιοα δηὰ σοῃυποίαιἰϊοη οὗ 
(815 88 ἰ86 ΟὨΪΥ τηθ8ῃ8 Οὗ 686Δρ6. 

γεν. 14. ΜΒ ΤΥ δϑασῖ.... ἴδσσν υυἱ τ ἢ 
1809 3 --- ὕδ5} [ΟἸ]θαπ86]. ὕοπιρ. ἰϊ. 22 --- 
Οορ. {πὸ Ὀσκίῃπιης δηὰ οπὰ οὔ [86 βίσορἢδϑ: 
τμο Ἰάφα οὗ νυὶοϊεθ 9586 [ὈΓΠπι5 (86 ΓΘ ἢ! 6- ΟΥΪς. 

ἴι 15 ᾳαϊϊθ ΘΟ ΒΑΡῪ ἰο ἰδ 6 ΤΡ, αὶ ἢ γ7ατ- 
ΑΒΙΕ δῃὰ οἰ Βοῦβ, 88 σδυβαίϊδνο. Οορ. ΝΆΞΚΟΚΙ,ΒΒ. 

3.ν. 8 105, 4 ὁ. ἼΔΝΝ ὕγοαι 112 ἴπ 186 ϑϑῆβθ οἵ 
εἴα, Ἡ8|19 112, νον. 1δ, τῶϑδι8 δαξαπεὶίψ. Οοταρ. 

ὅθε. χχχυ. 18: σευ. χχνΐϊ. 14; Ῥβ. Ἰν. 4, 

ἴῃς (οοπιοθ Ὡροη (166), 

γεν. 1δ. Ε ΟΣ ἃ Ἰοπᾶ οαἱϊ... ΕΡΒταῖτι. ἵὲ 
8 σὰ ἐἶπηθ ἰο σοαιΙΥ ψἱτὰ ὑπ 6 δἀπιοηϊ ἰοη 6οη- 
ἰαἰποὰ ἴῃ γϑῦ. 14 (σοπιρ. “ΠΟΥ Ἰοπᾷ. εἰς.}, ἴῸ Ὁ 
[10 ΠΘ 8 15 ΔΙΣΤΟΔΑΥ γοοοϊγοὰ οὗ (6 ΔΡΡσγοδοΣ οὗὨ 
(80 δυθῆζοσ. Τὴ Ῥγορδοι δ πιρηίοη οὗ ἢδπ 
δηὰά Μουηὶ Ερμτγαΐπι 8 ἃ οοῃβγηλίϊοη οὗ (ἢ 9 
ΥἹΟΥ͂ ΟΧΡΓΘδΒοα σοποογηΐης ἔσο [86 ΟΣ ἰὴ 
ἱ, 14, Οοπιρ. {ἶπ᾿6 τοιπαυκα ἰΠ 6 Γ6 πιδά6. 

γετβ. 10 δηὰ 17. ΑΏΟΌΣΟΘ ἰϊ ἴο 189 Ὡδ8- 
εἰομβ... δαῖτ ὕοβοναβ. 41) γγ317} υγΌ δ} }νῦ : 

ο8186 27 ἰο (μ8 παίίοπϑβ, ἐμαὶ 8, δαιϑθ 1παἱ (8680 
τοβοοίΐης ὉΡΟΩ ἰδ ἃγα ἀθορὶν ἱπιρτοϑϑοὰ ὉΥ (ἢ9 
δἰκηίϊβοιποθ οὗ πὸ ἤδοί. Εσοῦι 116 πιο πίῃς, ἴ0 
Ρϑποιγαΐθ, ἰο ὈΟΓΟ ἰῃ (σοΡ. ΕΌΈΒ5Τ, Παπαισὸ.), 18 
ἀογνοϊοροὰ ὑπο τηρϑηΐηρ οὗἁὨ {0 τεπιεπιδετ, Ὑ ἰο 15 
1} ΘΟΙΏΠΊΟΏ ΟΏΘ, ἰο σοπδίάεν, (0 τεἤεοί (81. 1. 9; 
Ραβ. οἰϊὶ. 14: Φοὺῦ νἱῖΐῖ, 7). Τ]8 οδὶὶ ἰο 116 πδίϊοη8 
ἷ8 τἸηλάὰθ ΟὨΪῪΥ ἱποϊ ἀρ ΠΥ, ποὶ νὰ ἃ ἔγίθ θα 
Ρυγροβο, Ὀὰϊ ΟΠΪΥ ἰο ἀδῃοίθ 86 ργϑηῖ ποθ δηὰ 
᾿προτγίδῃσα οὗ ἴμΠ0 οὐθῶί. Τὸ ἰηναβίοπ οὗ (818 
ΘΩΘΙΩΥ͂ 16 δοιηοί ίπς 50 τοδὶ ὑπαὶ ἐν οορποί Ὀ6 



θέ 

οτὶϑὰ ουἱ Ἰουὰ ὁπουρῃ, δηὰ {ἢΐ8 (π6 τίν δῖποθ 
(6 πδίΐίοῃϑ χουπὰ δρουΐϊ ἴβγαϑὶ δτὸ ἱπρὶἸοδι θὰ 
αὶ ᾿πθ. Οοπιρ. οἷ. ΧΧΥ.---ἰὶ 15. (πογοίοσο ἅἢ- 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ ἰο ΤΟΪΪΟΥῪ ΗΙΤΖΙΩ 885 δ6 ἴοι ον {86 

ΧΧ. ΚΙΜΟΗΙ δηὰ οἰβουϑ, ἴῃ ἰδκίης Ὁ τες ἥγοπι Οὗ 

ΒΕ. ΜΕΙΕΒ δηὰ οἰβογβ ἴῃ γοηάθγίης Ὁ} ---- 1068 
(οὗ [8τ86]).-τ Ὁ Ὀυδίηθ88 οὗ βίο Ἀθη, ΘΘΡΘΓΒ 
οὔ δοϊὰ, ἴβ. ΗΔ ΤΥ [ὁ Ῥτοί 66) ὕσγοπη ΓΟ ΌΘΥΥ δηὰᾶ 
υἱοΐθποθ. Βαὶ {86 ρῥγορβοῖ 888 βυσῖὰβ: ΚΘΟρΡΟΙΒ ἴῃ 
τπιϊηὰ ψῆο ἀο ποῖ τοπιοῦθ (μοῖς βαζο ἔγοπ ᾿ἷπὶ ἰ0 
Ὑ θοῦ ἰὑ 18 αἰγοοίοα, 88, ἐζ. σγ.. (086 ψο Ὀθδαί 
ἃ ῸΣ, ἃ νοδβοὶ ΟΥ ἃ ροϊδσδὶ, 8ο {μδὶ 186 δηϊπιαὶ 
ΤΩΒῪ ΟἰἰΠ6 Υ ῬοΥδὰ ἰὰ ιἷ5 οῖθ οὐ Ὅθ Κὶ 16 θη 
Ὧ6 δοπι68 οὐ. [ἢ βίιυοτί (8:6 ΡΥΓΟΡμοὶ ΒΟΥ ΤΏΘ8}8 
1Π0 5816 {ΠπΠ|ξ 88 6 θχργοϑϑοὰ ἴηϊ. 15 ὈΥ βοὶ- 
εἴης δοαΐῖ8 Ὀοΐογθ [86 καῖθϑ. Οοπρ. 2 ὅδαηι. χί. 

16, ὙΠ ὐοζ; σεν. ν᾿ 6; νἱ. 25.---Τ μ680 
ζαϊδοᾶ τ οῖσ ΟΣΥ, εἰο. 1ι 18 δῃηπουποοά ἰο Φονυ- 
886π|, ἰδὲ [80 ΟΥΥ οὗὨ {8:680 ΚΘΟΘΟΡΘΓΙΒ ἢ.85 ΔΙΥΕΒΔΑΥ͂ 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊΤ ΦΕΒΕΜΙΑΗ. 

δουπάοα οΥοΥ {6 οἶμον οἰ(68 οὗἩ Φυ 8}. «6γι88- 
ἴθ 8] οὴη6 ͵β 8.|1}} ἴῃ (86 ῬΟΥΤΟΣ οἵὨ {118 ΘΠΕΠΙ͂. 
Ηρῃσο ἰΐ ἰβ αδἷϑο βαϊὰ ἴῃ σον. 17 ἰμαΐ (ΠῈΥ Ἀτὸ 
ΟΥ̓́ΘΣ᾽ ΒΓ ἔγοπι 8}} β'ἀ68.---αϑ ἴῃ (ἢ Ὀοζίππίηρ οἵ 
[86 δίγορμο, τϑὺρ, 14, (ῃ6 οχμουίδιϊο (0 τϑρθαί- 
8ΏΟΘ 88 86 ΟὨΪΥ͂ ΤΏΘΆΏΒ ΟΥ̓ 6806 ἰ5. Ῥτοιμἰπεηί, 
80 πῃ γο Ὁ. 17 ὁ ἀπὰ νοῦ. 18 18 αὐ ροά 688 85 (86 
86 1 7-ἰ πὶ οἰοΘα οαι.86 οὗ [86 ρυπίοῖνο Ἰυάἀραιοηίδ. 

γεν. 18. ΤῊΣ νταῖὶς δῃηᾶἃ [ὮΥ ὍΟΙΪΒ. .. 
ΣΘΘ Ομ 65 ούϑθῃ ἴο ΤΔΥ Βθασῖ. Οὐ. ἰἰ. 19.-- 
Βοιὰ ἐμὲβ ρα γ8}191 ρηβδβαροὸ δηὰ (ἢ 6 δα] οἰ ίδαι ἴα 
{16 Υ6 γ86 1.86] ρσοότθ ἰδδί θην διϊοἷ 2 15 8 βυὺ- 
}ϑοιίνο βοῃηίθποο (σοπρ. ΝΑΈΟΚ1,88. 6. ἢ 109. 1). 
ΤΙ ἔνο βοηίθηοθϑ ΜῊ ΦῸΣ τοργοβοηὶ 80 βυ- 
6οί, τ-816 ΤΥ νυνἱοἰςθ ἄμ θ85 18 16 ῥτγειίοείθ. 
ΤῸΘ Ὀϊ ον (πἰης ν Ϊο σοπιθδθ ΡΟΣ {ἰι66 15. Π0- 
ἰδίας ποῦ ὑμδὴ ἰδῖπθ οὐ τνϊοκοάπαββ, ΒοΓὲ 
ἀονεϊορίης 8 οννη ἔσθ ἢδίιτο.---Τ ο σοποϊ βίο 
ΟΥ̓́ΙΒ6 Βίγορῃθ τϑπιΐηβ ὺ8 οὗὨ τοῦ. 10, διά ἴα 
ΒαΘΝ Ὁ ὝΒΥ 88 ἰ0 ΒΟΥ ἰδὲ [86 ῥτορδεῖ ἰαἰεπάοὰ 
8 511|11Δ εν ἰῃ αἰγογϑὶγ. 

2. 7. Ῥτορλεί εατε απὰ δεεε (λὲ Εἴπεπιν Ῥγεδβεηί. 

ΙΝ. 19-26. 

19 Μγ Ῥογψεῖϑ, τι Υ ὈΟν 6181 Ογδιρὶ ἰμ [86 Ομ δ θο,β᾽ οὗἁὨ [80 Βοδτέ 
ΜΥ δοϑγί ρδὶρίἰδἴθ8 ἢ 1 οδημοῦ Ὀ6 Β]θηΐ, 
Ἐρν [86 ἐγυταροῦβ βουπὰ ἔδοὺ μοϑγοβδί," ΣΟΥ͂ βου], 
ΤΠ ΟΥΥ οὗ Ὀδί1]9. 

20 ΒΙον ὑροῦ Ὀ]ΟΥ͂ 185 Γορογίοα, 
ΕῸΓ ἀοϑβοϊαίθα 18 {86 ψ80]6 ἰδηᾶ; 
ΒυΔα 6 Π]Υ ΠΩΥ͂ δαΐβ τὸ ἀοβοϊδίοα, 
Ιῃ αὶ ὑπίηκ)ηρ᾽ ΤΥ ἰθηίβ. 

21 ον Ἰοπρ 884}} 1 8566 ἴῃ 6 ὈΒΏΠΟΘΓ, 
Ηραγ [Π6 βουπά οὗὨ [6 ἰγυτηροί 

22 ἘῸΓΥ ἯΙ ΒΟΌΠ}9 ΓΟ 100]|8}}, (Π6Υ ΚΗΟῪ πη6 ποῖ; 
ἀν 81}γ ς 

ΤἬΘΥ ΔΓ6 Μ|186 ἴο αο 6Υ]], 
Βυὶ ἀοΐηγ ροοά {Π6Υ̓ υπάογείδηά ποῖ. 

ΘΠ 8.6 ΏΘΥ δηα ὑῃα ἰβοογηϊηρ: 

23 1 Ἰοοῖς δὖ [ῃ6 Θδτδ δῃὰ Ὀ680]ἀ -- ἀοβοϊαίΐοῃ δῃᾶ θυ ρίϊηοα ἷ 
Ἀπα ὺρ ονδΙαβ ἤδανθη, δηα ἴ8 ᾿ἰρἢΐ ἴθ ρΌΠΘ. 

24 1 Ἰοοῖκ δὲ [86 τηοιιηΐβὶπθ δηὰ Ὀθμο]α {Π6Υ αυδᾷο," 
Απὰ 4]1 [Π6 ἢ1115 ἀγὸ βῇδ Κϑῃ. 

20 1]οοῖς δηὰ ὈδΠο]α, 8 18 ΡΌΠΘ, 
Απά 8]] (πὸ Ὀἰγάϑ οὔ ἤρᾶνϑῃ δτὸ δά. 

26 1 Ἰοοῖκ δὰ Ὀ6}ο]ά, {86 ἔδγι 116 θ61]4 μδ8 Ὀθοοῦλθ 8 τγαϑίθ, 
Απὰά 48]] 118 οἰζ195 ἃγὸ ἀρβοϊδίβάδϑ--- 
Βοΐοσθ Φόβον, Ὀοΐογθ ἴθ ΠΙΓΥ οὗὨ Ηὶβ ΔΠρΌΥ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γον. 19.-- ΟΝ. ΤῊ9 (ογ οὗ ἔ6 ΟΠ ΘΕΌΝ ΠΝ 8 8 στδιιτηδί δὶ ΒΏΟΤΏΔΙΥ δηὰ ἐπ ογθίοτο σον ΔΙ ὩἿῪ ἰποουτϑοὶ. Τ88 
τ 

Ἰοτί γοϑϑ ΓΙ ΤΙΝ. ΤῊΘ ΠΟΎΘΥΟΥ ΤΟΙ] ἃ τη 66Ώ : 7 τσαΐέ, ἐτΡεοῖ (2 βδτη. χυἕἹἹ. 14; Μὶς. υἱΐ. 7), πιο ἄοοφ οἱ νυ 61] καὶΐε [86 ὁ08- 

ποοίίοη. Τῆιο τοδάϊῃς ΠΝ ΟΥ ΠΡ ΤΙΝ ἘΠΟὮ [8 οχρτοββοὰ ἰῃ ἴδ ΟΧΧ, δὰ ἰᾳ ἰουηὰ ἴῃ ὙΕΥΥ δὴγ ΜΞ8. πὰ οὐ  τἰοπϑ ᾿ 
(δτερη., 298. ΑΥ̓ΠῚΛ8., Βιδι. Μᾶπι) βηοη] ἃ ἐπογοίοτο 6 Ῥγοίογγοά. ὝΣΙΑ, (οΥ Ή. ΠΟΙΆΡ. ΕὌΞΗΕΣΣ, δ. ν.} ἰ5 ἐο σίφὲ οΜδ᾽ ε με ἢ, ἴὉ 
φμίνεν πὶτὰ Ῥαΐῃ, στίο ΟΣ ἴθτγοῦ. Οὐαρ. Υν. 3; ἔσει. χχχ. 16.-.Ὰ5 ἴ0 ἴΠ6 σοπδίγυσοηῃ Ὑ100 ἸΩΔΥ (α) ἀϊνίάθ δἴϊεν "γ}Ό, 

ΠΤ, "2 Ὁ, 2 ὉΤΤΣΙΓΙ (οο απαν), οσ (Ὁ) αἴτου "5, ΓΤ ΤΉΝ, ΤΥ, ΟΣ (00. Ηιτσιο, ΒΚ. Μεικα), (0) 7, 
"5, ν»}), ὝΠΝΟ ΘΙ που!ὰ αἰτο ἴδ ῥγοίδσοωοο ἴο ἴδ ἰδοὶ ἀϊνιϑίσῃ, δἴποο [7 ἀθοϊατοὰ οἵ 2) ΠΥ Ὁ (ἴδο οχρχοϑβαίου ὃδδ9 
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ΘὨΥ) ἀοαί κδῖθα ΥΟΥῪ ΔΡΡΓορτγίδ οἷ ἐδ 9 γα οὗ 86 ποδί, 8110 ΤῚΣ δ οὐ ἀσμῃοίοϑ [ὴ9 ρῬαϊρίξαζίοπ οὗ ἴ6 Ὠδατγί. 

Το ςοδογίδενο ἔοσγτω ἰΏ ΠΝ 88 ἴῃ ροῦν, Υοῦ. 21], ἰ6 ποῖ ἴο Ὀ6 ἰμϑίδῖθά οη. Οομρ. ΝΆΞΟΕΙ2Β. ΟὟ. ἢ 89, 8 α. 

3 6. 19.- -ΟἸ} ἰθ 186 δοσαβαίἑνο οὗ Ἰηοτοὸ οχδοῖ ἀδδηί του. ΟὐοΙαρ. ΝΑΕΟΕΙ,88. ΟἿ. ὃ 10 ὦ 

δΎΟΥ, 19.- ἌΡ Ὡ, 4 Ῥοτε. δι. Οορ. ἰϊ. 20, 33; 111. 4, ὅ. Δεν, Ηττσια, Ε. Μεῖξα, τοδὰ στ ἢ 6 Οοά. Βορίοσγοηξ. 

1. γγϑῦ, να ἢ ἰϑ ὉΠηΘΟΟδδασυ. [ΟοΏρ. ΘΒΕΚΝ 5 Πεὸ. Ων. ἢ 86, ὃ.] 

4 ον. Ά.--Ο» . Οἱ ἴδο δὔϑοῃοθ οὗ ἐδς δι δ]θοὲ οοταρ. ΝΆκοξισι, Ον. ἢ 97,1, α ΑἩπι. 

δ Υεγ. 26.-ν ΝΊΡΒ. ἔγοῦλ ΤΩΣ ΟομΡ. Ναὶ. 1. 6θ.ἁ ΧΧ.: ἐμπεπνρισμέναι, οοηΐουμηοὰ τΠῈ ΠΧ), ἰχ. 9. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊΝ ΘΠ δίσοριθ ἀθβοσῖθοβ {86 ἀοβοϊδίΐοη 
οὗ 186 σουπίτγΥ ἴγοιὰ {116 βιδπάροίϊηϊ οὗἩὨ (6 »γέ- 
επί, Το ῥγορμοῖὶ ρῥίδοοβ ῃἰπιϑοὶ ἴῃ βρίγὶϊ ἴῃ 
{μὲ πιο γηὰ} ἔαίαγο, δὰ ἀοβου 68 ἴῃ ἰἢ6 ᾿ἰνο- 
Ἰϊδϑὺ σοϊοτβ ννδὶ ἢ6 ὨΘΑΥΒ, 8665 δηἀ 6615, 88 ΟΠ6 
ὙΠῸ ἰ5 Ργθϑοηΐ. 

γερ. 19θ. ΜΥ Ὅοννο!ϊδ. .. ΟΥ̓ οὗ Ὀδ[.116. 
ΧΧ.: τὴν κοιλίαν μον ἀλγῶ. 8.0 αἶπὸ 16 δα! ΠΟΓἕ 
οὗ (ἢ6 Κϑ'γτο-Ηοχαρία. ΗἸΙΤΖΙῸ ἢ 8 “ ΙΩΥ̓ ὉΘ]]γ.᾿᾽" 
μὲ ργορμοῖ ἰῇ (8680 βηὰ (πὸ [ο]]ον πη τ ΥΒ6 
ἀρβου Ὀε5 ἴῃ ἃ τηοϑῦ ἀγαβϑίὶσ ϑίν]6 186 ΡΒ γϑίσαὶ 
Βοηϑαίΐοη ἰδ 18 ργοάισοά ὉΥ {86 ἱπηπιοιϊαίθ 
Ῥογοορίίου οὗ {πΠ6 σα ἰδ ΠΥ. ---- Ῥαϑϑηζο8 τοϊαϊθα ἴῃ 
δι )]οοὶ ΑΓ [98. χνὶ. 11]: χχὶ. 2-Ἔ; Ζ26ζΓ. σχ]ν!!. 
80.--Γ' οαπποῖ ὈΘ Βὶ1Θηΐ (οοπρ. ΗδΌ. 1. 18; 500 
Χ]]. 4) Ἔχργθβϑοϑ ὑπαὶ (6 ῥτορ οὶ νουϊὰ το] ον 
80 ἰηχαγὰ ραΐη, ἩΒΙσ 6 88 δὶ ἀοϑογί οι, ὈΥῪ 
Βρθεοἢ. Ηο ἀοδ8 {ἐμ158 Ὁ δηαππογαϊηςκ {π6 οσσατ- 
ΓΟΏΘ65 ϊσ ἢ ἢδγΥα 80 Θχοϊ θα ὨΪπ).---Ἴ 9 ΘΣΧΡΓΘΒ- 
δίοη : θασθβὲὶ θοῦ, ΤΥ ΒΟΏΪ, Βθο8 ἴο ἰηϊ!- 
πιδίς (δὶ {86 Ῥτορμοὶ μοαγὰ ἰὺ ποῖ ψὶὶὰ 180 
οαϊναταὰ Ὀαΐ τ 6 ἰη γαγὰ ΘΆΓ. 

γεν. 20. ΒΙονσ Ὁροῃ ὉὈ]ονν ἰβ τθροσιϑᾶ... 
ΤΥ ἰϑηῖϊβ. ΤΠ χροβίιίοη, ν᾽ ἰσα, ο ον ς (ἢ 0 
Ομδθο δηὰ ϑιγγίδο, (8168 ἘῚΡΣ ον ΠῚΡΣ (ἀ6- 

δίγιιοίοη τηθοῖ8 ἀοσβίγιιοι 05) 8 ποί σογγϑοί, ὃ6- 
οαυ886 ἴΠ6 ρῥτγορβοὶ ἰὼ σοτβ. 20 δπὰ 21 ταϑη 008 
Ὑδλ 6 ἄδαγα, ΜὙ ὮΪ16 ἴῃ γϑῦ, 28 βΒ44ᾳ. 9 Γ6]δίθ8 
ναὶ ἢ 864. Τί, ΠΟΥ Γ, το σοηϑί ον (Πδῖ ὑδ6 
Ῥτορμοὶ 18 Βογθ βρϑυϊκίης οὗ πιϑϑϑδζ 8 ΟΥ βί ζῇ αἷϑ, 
ὙΔ1Οἢ γορογί αἰ ΒΒ ΓΒ, Ῥ͵ 860 ἰδμαὺ {μ6 Θχίϑίθηδθ 
οἴ ἃ τ 144]6 ροϊηὶ ἰ8 ργοβυρροδβεοά, ἰο νυ ἰσἢ {11.080 
ΤΘροτίβ οὗ παϊβέογίαο ρῥγοοθοὰ. 6 Β}8}} ποὶ 
ἴμθῃ τσ, ἱ7 τὸ σοί νϑΡ. 20 ἰο ἰμ6 ἰαγίῃρ πϑβίθ 
οὗ (Β6 σοιίγΥ δυγτουθάϊηρ ἰἰνο οαρίία!. 

γεν. 21. Εἶον Ἰοῃξ δ6.}.841}} :... τὺὔτροῖ. 
ὉΣ 186 βίγσηβὶ, γορ. 6. ΑἸυμουσὰ {818 18 δέεπ ἰἰ 18 

τηοπιϊοηο ἃ δπιοης ἰ6 ἐδίπρα τ ΒΘ} {86 ῥτοροὶ 
λεαγα Ὀθοδδ0 1ὑ 8150 ὈΣΙΏΖΒ ΠΟΌΒ, ΟΥ ἃ ΙΏΘΒΒΑ 6. 

γον. 22. ΕὟΥ ΤΕ ΡΘΟΡΙ]Θ 816 ἵοοϊτβῃ.. 
ἾΏΘΥ υπαοθτβίαδμ! ἃ ποῖ. 115 γυϑσῦϑθ σοπίδ! 9 
1Π69 ΘΏΒΥΘΓΙ ἰ0 ἴΠ6 αὐ οϑίϊοη οὗὨ 16 Ῥτορ νοι, λοι 
ἰοηφῦ 88:11] Ἰοπῷ, 18 86 δῆβννοῦ οἵ δοιγδο, [Ὁ Γ 
[Π8 ῬΘορὶθ δγθ βι}}} 88. ὑπο νοῦ. ὅο ΚΙΜΟΗΙ. 
--τ ὖὐἸἾἸἐὼ Ηοπιΐϊδί. 2 οοῦρΡ. ἰϊ. 8; Μὶο. υἱϊ. 8. 

γετβ. 28-26, Σ Ἰοοὶς αἴ [9 ϑασί... ΖΌΣΥ 
οὗ ἰδ βου. ΓΝ ΤΟυῪ (ἰπ168 τορϑαϊθα 58 0ν}8 
Ρἰδίπν ἐπὶ (86 Ῥτορμοὶ ψουϊὰ ΒογΘ σοηΐοῦ 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ͂ Ρυουι θη τ δῦ ἢ 88 866ῃ, ἴῃ δηϊ}6- 
Βα ἴο γογβ. 19 δὰ 20, νοῦ ἢ6 παυσγδίοθθ νῇῃδῖ 
μ6 88 βοαγσγὰ. Βυΐ μογα ἰβ 8180 αὶ οἱ ασχ ἰπ ἰῃ 9 
Ῥτοζγθββ ἔγοπι {Π 6 ὁπ ἴο ἐμ οἴμεγ, ἈΒῚΪΘ (μαι 
ΨΥ ΒΙΘὮ {Π6 ρτορμοὶ ἀέαγα ἰδ ΟὨἿΥ (86 Πογα]ὰ δηὰ 
ῬΥΘΙΙΠΪΙ ΠΆΓΥ βίο οὗ (6 πιαΐῃ οδίβϑίγορῃθ, ἰῃ 
Υ6γ8. 206-20 ἢ86 Ῥογίγαγβθ ὑμ6 σοπάϊιίοη οὗ [9 
ΘΟΙΠΙΓΥ͂ ἴον (86 ΟσοῦγΓΘηοΘ οὗ (Π 18 σα αϑίγορ ἢ 6. 
[ἴῃ βρίτις 6 Ὀ6 0] 48 ἴῃ (η9 ρῖαδοθ οὗ ἐπ ὁποθ 80 
Τγυϊι] Ἰαηὰ 4 ἀϊβπιὴὶ ψηβίθ, οὐσοῦρ ψ πΐϊοὰ (89 
ΒΘΑΥΘΏΒ Υϑὶ] {μοπηβοῖνοϑ ἰπ πιοιιτπίη, πὰ τ ὶὶἢ 
ὙΠ ΙΟἢ οὐ 11 61688 δηὰ ὑπὶη 6} }ἐχοηὶ σγθδίιγοθ 
ΒΥ ΓΙΡΘΙὮΙΖΘ. --Ἶ  . 28, του 45 ι.8 οὗἉ θη. 1. 2, 14, 
δηά ὉΠ ΘΥΘΙΌΓΘ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒΘ [ῃ6 οχἰβίθῃοθ οὗἉἨ ἢ 8 
Ῥαϑϑᾶζο. Τ.)6 Ἰδηὰ 8, 88 ἰὑ ψογο, γοϊυγποὰ ἰο 
σδοϑ. Οορ. ἴβα. χχχῖὶν. 1].-- - 6 ἔγαϊοζ] 
Βοϊἃ ἃ νυαβῖϑ [|ϊϊ., ἐλὲ Οδύιμθὶ δὲ ἀδβουὶ]. ἃ 
ἴγοθ Γο ϑΟΘΏσ6 ἔγοπι 188. χΧχχὶΐ, 1δ; χχῖὶχ. 11. 
ἸΤδαΐὶ ΟἼΣΙΣΘΙ μογο ἀδηοὶθβ ποὶ {88 τηουπίαϊη, 
αν ἰμὸ ἐγυϊ] 8614 (οοπιρ. ἰΐ. 7), ΤΌ]]ο 8 () 
ἔγοπι Π 6 οσοπηθοίίοα, ὙὙΒΪΟῺ ἀθοΐατοδ (6 ἀοδοὶὰ- 
(ἴοη ποΐ οὗ ἃ 81:8]} βίτί ρ, Ὀὰυΐ οὗἩ ἰπ6 ψτ80]6 δσοιη- 
ἔγγ, (δ) ἴγοᾳῃ 411 ἐϊβ οἱτὲθβ, τ ῖορ ον θη }ῦ 
οδηοί 06 τοΐογγθα ἰοὸ ἐμαὶ βἰηρὶθ τπουπίδίη Ὀυὶ 
ΟἿΪΥ ἰο (6 ψ80]6 Ἰαηὰά. Τὸ δγίϊοϊο Ὀοίογο 
Οδστλ91] δηὰ νυαβῖθ Πὲ8 δ ροπογαὶ βἱ ζηϊβοῦποθ, 
ποῖ α ναϑία, θυὺ δε ψαβίθ μπα {πὸ γυϊωϊ δε 
Ὀθσοπιθ, ὑπαὶ 8, ἰὴ 9 σοπὰβ ΟΟἽΣΙΩ2Θ] μαὰ ραβϑοὰ 
ΟΥ̓́Θ ἱηΐο 80 ζεπιι8 ἅθβθσῖ. Οορ. ΝΆΒΟΕΙ, 88. 
Ον. ὃ ΤΙ, 4.--Βοΐοσθ, εἰσ. Οορ. χχῖϊὶ. 9; 
χχνυ. 87.--Οἡ (6 ροῆθγαὶ βυ δ] εοὺ δορδτο Ψοοὶ 
ἰϊ, 10; ἵν. 16; Νβὰ. ἱ. δ᾽; 188. χὶϊὶ. 10, 18 ; ΡΒ. 
ΧΥΪΙΪ. 8. ᾿ 

8. Τὴε “υάσπιοηί 6 Ἰττευοοαδῖν Πεἰετπιϊπεα, διε ἐξ απ ποί αἱ Αὐεοϊμίε Ζεεἰγωοίϊον. 

ΙΝ. 27--.81. 

2 ἘἙῸγ {μὺ8β Βα 6 ῃουδὴ ΒΡΟΚΘΗ: 
ΤῊΘ ὙΠ οἷ6 Ἰδπα 5}8]] 06 νγδβίθ, 
Βυ 1 ν|}} ηοῦ ΥἹΟΥ͂ τ Κ6 8η οπα οὗ 11. 

28 Εὸγ τ8}8 [Π6 Μ|0]6 ἰαηά ᾿κζ66 08 Ἰαπιδπίίϊηρ, 
Απαὰ [86 παδύϑθῃ 8ΔΌΟΥΘ 6818 {Π6 ραγπιθηΐ οὗἩ τηουγηΐηρ ; 
Εν ὉΠ18 ὨΔΠΊΘΙΥ͂, ὑπαὶ 1 ἤν Βρόκϑη δηᾶ ἀθίβδσια θα," 
ΠΗ Ι τορϑηΐ ἠοῖ, ΠΟΥ ἀγα ὕὈδοκ ἴγοπι ἰἴ. 



66 ΤῊΗΕ ῬΡΕΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

20 ἘΒοΐοτο {86 τὰτυ]ΐ οὗ [Π6 Βογβοιηθη δηα ΔΥΟΠΟΓΘ 
ΤῊ τ ΒΟΪο ΟἰΟΥ 18 Ηοά, 
ΤΏΉΘΥ δγὸ ἴῃ ὑμοὶγ ἌΡ ΙΒΡΊΕΓΕΙ ὋΡ οὐ {Π6 ΤΟΟΪΒ; 

ο Τῆθ ψΠ0}]6 ΟἱτΥ 15 δῦδη ῃ64, ποὺ 8Π ἱπηδθὶίδης (μοχοίη, 
80 Βυΐ δου, ἀοϑίγογθα οἣθ, νι ρδὺ ἀγὶ ποὺ ἀοΐηρ 

Τμδῦ που οἰού μαβί ἐμ υβοὶ ἢ ἰη ρυΓρΙθ, 
ΤἬηδὺ ποὺ Ρυϊίοϑὺ ου οἱοίῃ οὗ ροϊ]ά, 
Τηαῦ ἴμοὺ τοηάθϑὺ ὑμ1Π6 ΟΥ̓ 68. ΜΠ Ραὶηῦ ὃ 
Ιη ναΐη ἀοβῦ ἴοι ὈοδυΥ͂ ΓἈΥΒοΙ ; 
ΤῊΥ ἰονοσγϑ ἀθθρίβο (Π66, {Π6Υ̓ Β66 1. (ΠΥ βου]. 

81 ΕῸΓ [Γ ΠΘΆΓ 8 ΟΥΥ͂ |ἰκο ὑμαΐ οὗ δ ἀρῤιυώων ἃ 
ΤΒ6 68]}] οὗ δηρυ θη, 1 οὴθ τ 
ΤΠ6 νοΐοο οὗ ἔπ ἀδυρθῦοῦ οὗ Ζίοη, 

Ο ὈΘΑΓΒ ἴῸγ ἰδο γβὲ {1016 

Ὕμο ῥδηΐθίἢ ἀπὰ βργθδάθι ἔουυ μοῦ Β8ηαΒ8: 
Ὗγοο6 18 Ππι6, ἴῸΓ ΤΥ 800] Βυασουτα 8 ἰο [86 ἸηΓάοΓΟΙΒΙ 

ΤἸΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Μῶν. 28.--. ἡ ετῖπε τοδὰβ ὮΙ ἰπδίοδά οὗ ὮΙ. Βαυί ἴπο Μαδοτγοίίο σοδάϊης Ὀοίηρς 80 τηοτο ἀ συ] μδ5 πο ὈΤΟΔΌΙΡ. 

τίου οἱ κοηυΐθΏο685. 
γον. 80.--ἰ ΝΟΥΕΒ ΓΘ Β]δίοβ ΘΟΥΤ ΟΕ αὐ δέησιν, “’ ἀδδιϊποὰ ἴο μοσίβ8}.""--θ. ΒΕ. Α.] 

8 ον. 81.---ΤΊ 7, Ραγέ. π|κὸ Ὁ  ΟἿΞ ἴῃ Ζθοβ. χ. δ, Ὁ ΟΡ ἴα 2 ΚΙ. χνὶ. 1, εἰσ. ΕὐΚΕΒΈ 5. ν. ΠῚ; Ἐπλιν, αὶ 16], ὃ. 
Ἷ ΒΑ 31.- [ΠΈΝΘ ΕΒΒΟΝ : ΜΥ δου] ἑδίηἰοῖι Ῥϑσδᾶθο οὗ Ἰθγάθσοτβ; ΝΌΥΣΒ, ΠΟΤ ΓΓΘΟΙΥ: Ζ ἀπὶ ἀγίος οἵ τηυγάθτει!.-- 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

Τι6 ἴΒότηο οὗὨ 8 βίσορο 18 σοηίαϊποά ἴῃ γὙϑ Ὁ. 
21. ΤὨϊ8 88 ἔττὸ Ρδτί8: 1. ΤῸ ἀοβίσποίΐοη 8 
ουπά θα 'π δὴ ἰΥΓΘΥΟΟΔΌΪο αἰνίμηο ἄἀθοῦθο. Τ7|}}"288 
δ 6 τηϑδῖῃ ρΡοϊηὺ ψ ὨΪοἢ 18 ἜΧργοδδοάὰ β.}}} ΠΟΤ 
ΘΙΏΡ ΒΑ ΘΠ, τοτϑ. 28, 29, αηπὰ ἰη σοσγὶ 80, εἰς., 
Ρἰαορα ἴπ ὑπο Ἰἰρα οὗἩἨ ἃ σοπίταϑὶ (τ αὺ σ8 βζγὰ- 
618 Τ66 016 αἰϊριηρίβ οἤδοι ἴῃ ορροβίϊΐοι ἰο [86 
ἀϊνῖπο σουη8617). 2. ΤῊ βεσοπὰ ροϊπί, “αι 1 
Μ1Π ποὺ αἰτοῦ τ κθ δὴ θηα,᾽ 8 ὈτγΙοΗ͂Υ βίαϊοα 
δηᾷ ποὶ ἔΓΓ ΠῈΣ ἀἰδουβθοά, δυΐ 18 [0Γ (1}18 ΡΆΓΡΟΒΘ 
ἀν ῖσο τορθαίβα ἴῃ ἐμ οουγβο οὗ (86 ῬΥΟΡΆΘΟΥ, 
τ. 10, 18. 

γον. 27. Εοσ ἴδπ5 δαῖδ ϑϑδονδ δροϊσθ 
.. δ ῖς6 8 Θη οὗ ἰζς. Το οοτίαἰη(γ οὗ (86 
βία! Θπηθηῦ ἴῃ {86 ὈΓΟΥΪΟΙ5 Βίγορ!ο 19 Το πα πὶ [ἢ 9 
ἴαχε ἰμαὺ ΨΦο ον μ88 {{1ὰ8 ΒρΡΟΪΚ6Π.-Ἀ;}Ἱὖῷ 11} ποῖ 
ὈΓΊΘΣΙΥ, εἰς., 18, 88 Ὑἶἷ6 πᾶγνο βαϊ., ἃ Ὀτ οΗγ βίδιθὰ 
ΡΑγοπι με σαὶ ἱπουρὶ, νυν ἴσα 18 ΟὨΪῪ ἰο σίγα 8 
οογγοοὶ ᾿ἰτι!αἰΐοπ ἰο ἰ6 ἀδοϊαταίοη οὗ {80 ἢτϑι 
οἴσα86. Οοπιρ. [μονϊὶ. χχυΐ. 44. 

εν. 238. ΕῸσ 1818 ἴ86 819 απ ᾿ςϑϑρδ 
Ἰαταϑῃτίηᾷ... ἅστανν Ὀδοὶς ἔχοισα ἐϊ. ὍΟοπιρ. 

Ηο5. ἰν. 8, γσησο ἰῇ τογὰβ "ἐδ ΣΝ 8ΙῸ 

ἰαἴκοη.-- ΤΠ τοΐοτα (ο (πη6. ζο]]οννίπς ΣΦ βανθ 
ΒΡΟΪΣΘα. Τιι6 πιουιτπὶπς Ροβίατο οὗ (6 ϑασγὶδ 
δὰ ΠοανΘῺΒ τπϑηϊϊοηθαὰ ἴῃ ΥΟΓ. 28 βαα. 8 Β6ΓΘ 
ἀοϑὶ παρὰ 48 ἴῃ6 γοβυὶ οὗ αἰνίπο ἄθοτθο. Νοὶ 
ΌΥ σἴδησθ, ποῦ ὉΥ͂ 6 ρον ον οὗἉ ἰ4οἷ5, ἀἰὰ 1ὲ ἰἈἸκ6 
Ρἶαδα, Ὀὰὶ ὈΥ {ΠπῸ ῬΟΊΤΟΥ οὗ ἴπ0 οτὰ, [1 5που]ὰ 
ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΟΥ ὃ τοιηγ κοαὰ (πὶ (18 ΒίΤΟΡἢΠ 6. ΤΌΓΠΙῚΒ 
(86 ἰγαηϑιιοπ ἴο 116 ζο]] ον ηρ; Βαοσιίοη, ἱη τ ἢ Ϊοἢ 
αἶδβο {0 σϑυβο οὔ 86 Ἰυδρηιδηὶ 5 αροΐίκοη οὗ, δαὶ 
ἴῃ Δηοί ΟΡ Βοη86. Ἦ 116 ΠΟΤ ΟἾΪῪ {116 ἱπιπχοα δῖθ 
οϑιι86, (ἢ 6 οὐαμδα οὲοϊοη8, οὗ [ἢ 6 σα δηλ Υ 18 τη 6 ῃ- 
(ἰοπρά, ὑμπ6 Ῥγορμοὶ ἴῃ ψδὲ 9ΓΟ]1ονν 8 5068 ΠΊΟΓΘ 
ἀΘΟΡῚΥ ἱπίο ἴΠ6 τη! δηὰ αἀδϑίβηαίοβ (ἢ 6 60Γ- 
τυρίϊοι οὗὨ {π6 Ρεορὶςα 45 {86 ἱπηπιραϊαίθ, ἀθεροβί 
Ρτγογοσδίϊνο οαι186.--- αἴ ἰ8 ἃ τοροι ἴοι οὗ ἔοσ 

ἴδ8. ΙΙΧΧ΄, διότι ἐλάλησα καὶ οὗ μετανοήσω, 
ὥρμησα καὶ οὐκ ἀποστρέψω ἀπ' αὐτῆς. 'ίἶσα πιρὶ 
ἤτβὶ ἴὰκὸ Βρο σθὰ ἱπάοροπάσδηίγ. Τεα ἰδ 
Θχίοτηδὶ δηπουπορθηθηὶ τ ἰσἢ 18 τηϑάθ ἰ0 τη 
{Βτουσὰ [86 ῥτορβοῖ, ἰβ βοὶ οὐδ ἀρχαϊηϑί (86 ἴῃ" 
ὯΟΓ σδι86, ὙΠ110 ἢ μ88 8 ροβὶιϊνο (ἃθιθσηλ θᾶ) 
δηά ἃ ποραϊϊνγο δία (χρϑῃῖϊ ποῖ). Τδὸ ἰδδὶ 
Ῥοϊπὶ ἰβ8 ἀοδίρπδιθά αἷδο ὈΥ͂ ΠΟΥ σαν Ὁδοὶς 
ἔχοπι ἐϊ, ἴῃ ογάον (μα ἰὴ ρτορ δὲ ταῦ οομπεοὶ 
{Π18 ἀθοϊατγαιίοη οὗ ἀοἀ ψῖϊὰ {86 βϑῇχα πιδὰδ Ὁ 
[ϑγδεὶ (ἰϊ1. 7 8ηᾳ.; ἦν. 1). 

γεν. 29. Βϑοίοτο [89 ἴυσρμϊῖ.... ποῖ δῃ 
ἐμ δαῦιϊαηῖϊ ᾿μϑχϑίῃ. Τῆνΐθ γ γ80 Βοϑῃβ ἰὸ ἰῃ- 
ἰθυγυρί {16 σοπηθοίϊίΐοα. Υἱὲ ἰξ την Ὀδ 7ι.8ι:8εἀ 
88 ἃ ὑτιοῦ δηὰ σοπάοδηβοα ἀοσδβογιριΐοη οἵ [ἢ9 
σδΙδυλ ιν γβ]ο ἢ Ὧ85 66 η ἀδεκουὶ θοὰ δἱ Ἰϑηκίὰ ἴα 
{Π6 ΡΓΘΥΪΟῸΒ Βίσορ 68, δη ἃ ον πἰηϊοα δι ἴῃ τοῦ. 
28. Ἧο πιϊρῃῖ τοχαγὰ 10 88 {186 δχρί δηδίου οἵ 
ἤἄοτα ἰϊ, νι προ τον. 28 οἷοβϑαβ. Οἱ [ὶἘ 
Ὠδι ΓΑὶ σα ονίηρ οὗἩ (8 Ῥέας ΝΑΕΟΈΕΙ.88. ΟἿ 
ᾧ 60, θ ὁ.---ἰὸ 18. ποὶ ποθ βϑασΥ (0 σομάος {π|ϊ 

ΟΙΑΡ δῃά οἱ 65) ὙΤΤῸΣ --Ξ ευετῳ οἶ(γ. [1 ἴδ, 

88 (6 συΐθ ΤΟαΌΪΓΟΒ, (ἢ 6 τολοῖε οἷίγ. Βαΐ ἰδ 
Ῥτορῃοὶ υπάρογβίδπβ ἴμ6 Ὑγ 8016 ΟἾΥ, Β ΡΡοβιηξ 
{18 ἴο Ὅ6 16 σοπογαὶ ζαι6 οὗἉ 81} {πὸ οἰ(166. ΤΒΙ9 
οοἸϊοοίνο γοπαοτίης οχρίδϊπϑ αἷθ8ὸ ἘΒθσϑίῃ ἰα 
{86 φῥίαγΑ).--Ὁ Ὁ) δτὸ οὐβουσο δἱάϊηρ-Ὀ 068. 

Ὁ 83 σορ. 0οὉ χχχ. 6. 

γογρ. 80. Βυῖ ἴδου, δοδιχογοᾶ οὔθ. .. 

5θ6ὶς [ΒΥ δοὰϊ. Ὁ (σοπιρ. 2 ἼΣ, ΓΕ 
Ἰχχὶϊὶ. 2, ἐμοϊπαίωπι αἰϊφμα ρΡείρ8 πιο) 18. 10 Ὁθ 
Γοπάογοά 8ἃ5 πουίοτ : Του, 88 ρουὰ ἀ5 ἀοβί τουδὶ, 
ἃ ἰδίῃ ἀονοιϊοα ἰο ἀοϑιγυαοίίοη. Τὶς δχργοββίοα 
8 οΘοπίεαρίμουϑΒ. Μὲάε ΝΑΕΟΘΕΙ,8Β. Ον., κὶ 60, 1. 
[ἀπε νΝ᾽ 8 Οἷν., ἃ 276, δ].---ἴἰ σδὴ ΠΟΙ ΘΥ τη 68: 
ᾧ ἰλοὼ ατί ἀεδίγονεά, ἴον ἰδ ἴβυλοὶ σπ ὯΟ ΠΙΟΤῸ 
Ῥδίηϊ ; ποῦ: ἐγ λοις δλαίέ δὲ αἰ(αεχεα, ἴον 188 
ννοτὰ ἀο068 ποὺ πιθδῃ (0 αἰΐαοζ. (Οοπιρ. ΤΙ, 

Ῥθ. οχχχυϊ,. 8). ΤῸ Ῥγορμῃοί 885 ἴῃ Υἱϑῦν ἴ}0 



ΟΗΑΡ,. ΤΥ. 27-81. 

Ργθϑοηὶ αἰξοιηρίϑ οὗ [δγϑοὶ (ὁ ργοσυγο δϑϑδίβίμῃοθ 
ὉΥ͂ οσοᾳυοίτϊης τὴ Τογοὶση πϑιϊοηϑ (σοπΡ. ἰὶ. 
18, 89, 37), ν ῖσμ δύο ἴοοὶ δὰ ἴῃ Ορροβιιΐοα ἴο 
τ9 ἀἄδοτοθ οὗ Φουα, 8ο] π ΠΥ δπποιησεὰ ἴῃ 
γοῦ. 3238, δοοοτάϊηρς ἰο ψῃϊοβ ἴβσϑοὶ 18 δΙγ δα Υ 
ἀκείγογειί. --- μὰ Θ Θγθ8 υυνἱὶτἱὰ ραΐῃϊ. Το 
οἴϊεοι οἵ ραΐην ἰ9 ἴο τηὰϊκο [86 ΟΥ68 Ἰοοὶς ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
ΠΟΓΘ ἤογγ, Ὀυὺ ἰαῦζοῦ. Οὐυπιρ. ΗΈΒΖΟΟ᾽ Β  εαί- 
ας, γι. ϑολπιίπχε. ΧΤἸΤΙΙ. 5. 001 [ϑὅχιτη, 2 ιεί. 
[[.. 601].--- Κίηρϑ ἰχ. 80; Ετοϊ. χχ δὶ. 40. 

γεν. 81. ΕῸΣ ΖΕ ΘΑσ 8 ΟΣΥΥ͂... ὨἿΥ Ββου] 
δυο ὉΌ85 ἴο 80 ᾿λυσΣθιΙθια.---ΕἾΟΣ τγοΐογβ ἴ0 
806ὶς [ΒΥ ΞοΌ}]. Οἱ ι15 Δοοοιπηί ἰβγϑοὶ οὐὔΐἶθϑ: 
0 15 πι6, [ βΒυσσυι!ὺ ἰο ἴδ 6 τυ ΘΓΟΣΒ. 81 ὁ.--- 

ἦγ ΤῸ οοπείτ. »γασηαηδ; ΤΩ ΒΟ0] 18 ὙΘΒΤΥ͂, ἵ. 6. 
885 Οη6 ὙὯὔ0 Βυσοι} Ὁ8 ἰ0 τυγάθγοτα. ΟΡ. 
ΝΆκΟΚΙ,58. Ογ., ἃ 11}, 7. [ἄβεεν, 1δθ, 11]. 

ὈΟΟσΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1. χα νοῦ. 10. ἴὐ 158 ποὺ 6 γ6 8 τωδίίοῦ ΓὉΤ ὁ6οῆ- 
εἰ ογαιϊΐοα, ον αοα τὰδὺ ὉΘ βαιϊὰ ἰο ἀδοθῖγο τη 
(οοπιρ. 1 Κίηρϑ χχὶϊ. 20; Φοὴῦ χὶϊ. 24; 2 Τεββ. 
1.11), ον 1 νγὰ8 ΟὟΪΥ ἴπ9 ορί πίοι οὗ (86 Ῥγορδοὶ, 
ἰ0 6ΓΟ ἰπίογγαρίβ ἰμ6 ἀΐϑοοιτϑο γϑύθα]ὶ θὰ ἰὸ 
δἷπὶ Ὁ [86 Θχργϑββίοη οἵ 8 βιι )θοίϊγο νυἱϑῦν, δὶ 
845 Ραδιΐ ἴῃ 1 Ὅον. νΥἱΐ. 10, 12, 2δ, 40, ἰπϑογίβ ἷ8 
Υἱὸν οἵ (λ. λόγος κυρίου. 

3, Οη τοὺ. 14. ΑΒΙΒΤΟΥΣΕ (22ὲ ραγίϊδυια απὲπιαϊ. 
ΤΠ. 4) διὰ Ῥκινυ (δι. παί. ΣΙ. 87) γουλαυὶς μὲ 
86 μοαγὶ 8106 οὗἨ 4}} [π6 ἰῃίογ 8] οΥδη8 ||} ηοί 
ὍΘδδΓ ΔΗΥ͂ ἰΠ}ΓΥ. ἘΠ16 ἸαυοΓ ΒΔΥ8 "' δοέμηι ΘΟΥ υἱβ- 
ξέγπα υἱζἐῖδ ποπὶ πιασεγαίωγ, πᾶς δωρρίϊοϊα υἱΐδε ἰγαλίέ; 
ἰκειμηηῶς πιογίειπ ἐἰῖσο ἀβενί.᾽" Τ86 Βρθαγί δ͵80 ἴῃ 
Ὁ ϑρίγιίααὶ! 8686 ἩΓΠ ποῦ Ὀθαν ὑμ6 1θαϑί ἰὨἾΆΓΥ, 
89 (6 72}}1 δονθ. Υοί ἱμβουρῇ ΘΥΘΓΥ͂ δἰ ἷἰθ ὃ 
ἀδαι- Κοτπι, ἃ ροΐϑοπ, γοϑῦ 81}} ροίΐίϑοῃ 18 ποὺ θαυ δ} ν 
τρία ἴῃ 18 οδοοίβ. ΒΕΒΝΗΑΒΟ οὗἉ ΟἸΑΙΣΥΘῸΣ Βδγ8 
ἴἰη ἢΐ9 ϑεγη αἷε ἰγὶρἰϊσὶ σέπεγε οοφτίαίϊοπμπε ποδίγαγιρη 
(εμὸ απ.) 85 ἔοϊονγβ: "Αἰ ρτγίπεπι φιϊάεπε σεέπὰδ σο- 
σιιαιοπιεπε οἰἰοϑαγπ 86. αὐ τόπι ποῦ ρμεγίπεπίϊμπι 
ἐμίωπα οεἰ, σε ἐμίμπι εἰπερίεχ, ἰά ἐεἰ ποπ ᾿πλγοη8, πὲς 
“αιίεπϑ, πίεὶ ἤοτγίε αἰμίίι 4. ἱπιπιογείι ἵπ ποδἷε, εἰ ρὲ 
ἱπομγίαπε ας πεφίφεπίϊαπε ποείγαπε ἵπ αἰίζεγπι σοη 8 
εοφιίαἰΐοπων σεγίαίωνγ, φμοί φμοίαϊς ἐχρεγίπιεγ. Ζ22μπι 
ἐπὶπα οἰἰοδα ἰαπιφαπε πηπίπια δρεγπίπιμα, αὐ ἰωτγρία 
σίφες ἱπλοπεεία ἀϊαδίπαγ. δεομπάμπι, υότο σοσί(α(ϊο- 
πώς σόπιδ ΟΝ ἰμέμηι δἰπερίεχ, δε υἱδοοδάπι αἋ ἔϊπιο- 
δυπὶ εἰ. Νῆαπε ἰογίλεπι φαίάεπι δἰς σαυσηάωπι ὁδί, ΠΟΗ 
ἰαπιγμαπα ἔμ μπι ἀπῤ ἰἰπιι8, δεα ἰαπερμαπι ἱπιπιμπ αἰ ἰδδὶ- 
ἥμπεὶ ας Γαεϊα δεῖπιαπι οαπμηι.᾽"" ἨἮφ οχρίαί 5 ταί 
Βε αὐ ἀογϑίϑηϑ ὈΥ͂ [Π18 ἐεγίέωπι σεέπμ8 ᾿Ὼ ἴ86 νοτὰϑ: 
“2 ιεο αμΐεα οογιαίίοπεθ {ἰας ἱπιπιμπάαϑ »επίίωε εἰ 
)αἰἰάαϑ, φῶς αὐ ἰωχιτγίαπι, αὐ ἱπυϊάϊαπι εἰ πυαπαπὶ 
φίογίαπα ρεγέϊπεηί, οδίεγαχμος υἷα ἀείεφίαπάᾳ.᾽" -- 6 
ζατί πον 54 08 οὕ ἴπΠ6 δσοηβίοία τὶ ἢ βίαι ὑἱπουρμῖδ: 
“Οὐἱά ἐγσο ἀφεπάωπε, εἰπε ἰΐπποϑα σοσίίαἰΐο πιεπίξηι 
δΣιδιετ 3 ίαπε ἐχείαπιαπάμπι ποδὶ ἐεί οὐπε ϑαποίο 
“αεοῦο: μδεπ, ργιπιοσεπὲίο περι, ποτ ογέδοαδ, α8- 
ἐεπἐδέὶ ἐπ πε ομδιία ραίγὶα ἱμὶ (Θδῃ. χἸΊχ. 8). Κωδεη 
ἐπὶπι εαγπαϊΐ αἰφμὲ ϑαπσμίπεα ἀμ7ωδ πιοάϊ οοπομρίε- 
ἐεπίϊα εεἰ, σι ίωπο ομδιὶίε ποείτιεπι αδοεπαϊί, σπι πο 
δοἰμεπι πισπιογίατα ἰαπσὶ οοστίαί(ίοπε, δε εἰ ἐρδιμη πὍο- 
ἰωπιαίἐα δίγαίμεπι ἱπογεα 7 εἰ ροϊμῖί ρἈγαυα εοσίία- 
ἔοηπε.᾽"" απιδικπ. 

8. Οη τεῦ. 22. (ΤΟΥ δ. νῖβε ἰο ἀο ουἱ], δι 
ἄἀο ποῖ υπάογοίβη ὦ νν6}}-ἀοἷηρς.) Τμ6 ἴβγδθ} 068 
δζὸ βεσὸ οεὶκηδίοι δα οὨἰϊάτοη οὗ (6 ψοσ]ὰ, (Ὁ Γ 
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ἦν 18 (8.6 ΤΠ η6Γ οΥ̓͂ (6 νγουϊὰ ἴο Ὀ6 τῦνῖϑ ἴῃ νου] ] Υ 
τηδίιογϑ, Ὀὰὺ 00] 19} ἴῃ βρὶ γἰ 4], ἃ8 ΟΣ μογὰ ΒΆγ8 
(υκο χνὶ. 8) 16 οἰὐ!άτοη οὗἁ (818 τνογ] ἃ δΓδ νυ ϊϑαΡ 
ἰῃ ὑποῖν ον χομογϑιίοῦ [πη (86 ΟἸιἰ! σοι οὗ ᾿ἰρχδς 
ἴῃ ἱμοῖγβ, δηὰ Ρηὰὶ (1 ον ἰϊ. 14) βαγϑ (Π6 πᾶ- 
ὑὰ Γ8] πιδη Ρογοθίσοι ἢ ποίη οὔτ] ϑρὶγὶῖ οἵ Θοά, 
ΤῸ 10 15 00] δ 688 ἰο ἶτα, δηὰ ἰαὰ σδαπηοί ΠΟΥ 
1ϊ, ἔ0Σ 10 πιϑί δ6 Βρ᾽ γἰ [8}}γ αἰβοοτγπϑα. --- ΤἼ]11ὸ δ] 1 πὰ 
ὭΒη Ὁπάογϑίδη δ ποίη δϑουϊ οοἷοῦ. ΕνευΥ 
910 8 δὶ Βοηθ ἱπ ἶβ8 οὐνῆ οἰθιπθηί. [λαϊΐ {119 18 
{89 ρτγθαίοϑιὶ τα ΒΟ ΎΥ ἰδ αὶ ὑπ 6 νοῦ] ἰεποινβ, τῃπὶ 
τιθΏ, (0 ἱπιαρο οὗἨὨ Οοιϊ, ἰ8 ποὶ δὶ Βοπιὸ μι Ηἷδ 
ἄουδβο, δὰΐ πῃ [19 6 γ}}᾽ 8, δηὰ (ἰαὶ (Π6 στοαῖοϑι 
Ἰαῦον {86 νγοτὶ ὰ Κηοῦνβ, ΒοδυοοὶΥ δι} 668 ἰ0 Ὀσὶης 
ἷπι Ὀδοὶς ἰπῖο ἷ8 ΕΔ ΠΤ 8 ποι86. 

4, Οη τοῦ. 27. Ηον ποθ ον ἢ γ ἀο {Π6 ΔΏΡΟΣ 
δὰ Ἰονοὸ οὗἩἨ αἀοἀ δοόγοὸ ἰοῦσι ἢ Ηον Ῥγοροείϊοη- 
δίθ δρροὰῦ ὈοΐΪ! 1 ΗΟ ἰδ οπθ {ι6 Ἰπηἷὶν οὗἨἁ 1.16 
οἴμδβοῦ ' οά ἀο68 ποῖ 80 Ἰοτὸ (δαὶ Ηο σδηποί ὉΘ 
ΒΏΡΥΕΥ:; δΔηά Ηρ ἰ8 ῃοΐ 80 ΔΏΣΤΥ (αὶ Ηδ σα τποῖ 
Ἶοσθ. Ηο ἰδθανθβ σοοῖῦ 900ὉΓ Ηἰβ δου ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΡ 
{8μδὲ 7.8ι106 ΤηΔ Υ ὍΘ ργοβοτυϑὰ δβηὰ (1:16 βίῃ ῃ δι σϑ- 
ἰοτπιθα. Τὺ Ηἰθ δηχοῦ 18 α͵8οὸ συϊάθαὰ ὈΥ ἸΟΥΘ, 
θ8, ἰῇ ἃ οογιδίη β6ῖι86 1 ἰβ8 8, πιδηϊοβιίδιΐοπ οὗὨ 
ΟΥ̓́Θ. Οοπιρ. ΞΟΗΌΒΕΆΚΕΙΝ, αΟγωπαϊελγεη ἀε5 ἢ εἰίε, 
3. δ0, 81. ΛΏμΟΡ ἰδ [6 ΘΘΥΘΥ Οὗ]οτα το τὰ δ 
189 Βί πη 6}, (86 ὀχργοβϑίοη, πϑηλ οἷν, οὗ ἐΐϊ8 ρδίῃ, 
ἐμαὺ ΒΘ ΕἰπηΒ6] 7 88 Ὀθοοῖηθ ὑπίγαθ ἴο δἰ Ὀδι οΡ 
βοὶζ, δηἃὰ ἢ γῆὸ ὉὈδηποὺ ὯΘ ΒΏΣΕΥ 88 0 ΠΟΑΥΙΥ͂ 
Ἰονὸ ἴον ἰμἷ8 ἰγιο [ ΟΥ̓ δΔηοίμογτ. . . , ΕῸΓ {110 
ΥΘΥΥ͂ ΤΟϑΒοη ἰδηὶ αοα ἱἰἱπ }ιο]Υ 86] ἐ-ρτοϑογνηϊίοη 
Ρίδοϑβ Ηϊαιβοὶ ἰῃ ορροβί(ΐοη ἴο πἷπι, πλλῃ 8 ποῖ 
ΤΘΆΪΥ ἴογβδίθη οὗ αοὐ, Ὀὰὶ Ἰονθ 18 8ι1}} υυῖ1}} ἷτὰ 
ἰὰ 186 ταὶ οὗἁὨ 118 πο Σ." Φεσ. χ. 21; χχχ. 1]; 
χινὶ. 28; [8αε]. χχνυὶὶ. 8. 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. Τὸ ἄγοι οἷς γ 868 οὔ [818 σ ΔΡΙ ΘΓ ἀγα ρατέ 
οὗ {μ9 ἰοχὶ οὗ [86 ΒῇΒ ποτὶ ν᾽ οἵ ΟΒΙΟΕῈΝ (10 
016 ἰοχὶ ͵8 9 Γ. 111. 2] ---ἶν. δ). 

2. ΕΟΒΒΤΕΕ ΓΟΘΙΏΔΥΝΚΒ: “62 υεγϑδς 81 λαδοτὶ }ο- 
65. σοποῖο ἐπ ἔπεέγα πιιωζογὶδ, σι ἴῃ ρατγίμω, υεἰ ροϑὲ 
»ατίμπι οδιῖί.᾽" 

8. Τγυθ στϑρϑῃηίβηοθ ἰβ 1. 8 ἔσθ σϑίυγηῃ ὕγοτῃ 
ΟΥ̓ (ποὺ 8 βουγίηρ διιοηρ τοαινδηἰης ἰμΟΓΏ5, ποὲ 
ἃ ΤὭΏΘΓΟΙΥ Οχί ΘΓ δὶ οἰτοιιπηοϊϑίοι, θα 8. οἰγουπιοὶ- 
βῖοῃ οὗ 89 μϑαγί δπὰ σοιηονδὶ οὗ δϑοιηϊηδι  0η8) ; 
2. ἃ ἰγὰθ τοίαγῃ ἰὸ 6ο. (τὶ πὶ απ ΒΟΙ͂Υ Βυγοδυ η(, 
88 ἃ ΒΥΠρΡίοιη οὗ σὶρ δηὰ ΒΟΙΥ αἰβρυβίιϊοη) ; ὃ. 
ἣἂ ΒΟΌΓΟΘ οΥ̓͂ Ὀ]οΒπίηςς [ΣΡ Οὐγβοῖγοβ δηὰ οὐβοῦϑ 
((Ποὰ βιαῖ ποὶ 6 οχ θἀ---ἰ 6 Βϑαιθ θη 88}4}} Ὀ6 
Ὀϊοδβεὰ ἰῃ 1866). 

4. Ου νοῦ. 10. ιαγηΐης δραϊπδὲ 8186 ρθδ6θ. 
ΤῊΪΐΒ 18 1. αὶ 1ἴθ, ΤῸ τῆθῃ ΒΔΥ (ἴ6Γ6 β ρΡθδθ6 ΜΠ ἢ 
(86 βιυγοτα τοϑοῦθβ οὐϑῃ ἰο ἰὴ Βουϊ: 3. ἃ πιϊδϑίογ- 
ἰαπθ6, ἴοτ ἰΐ πι|'.}} ἀϊβαρροΐηϊ ὑμ6 Βεδτὶ οὗ [ο80 τν 80 
ΘΟ ΟΥΙΒἢ ἰΐ, 

δ. ΟὨ τοῦ. 22. ϑίποθ ϑογίρίανο ἀϊβεϊ συ βιο5 
ἃ ν͵ϑάοαι (Πα 18 ὕγοπι δθοΥο ἔτγοπι ἃ τ ϊβάοηι ἱπαΐ 
ἷ8 ἔγοῃ) ὈΘΙΟΥ (}6π|685 1ἰΐ. 18-18), (πΠ9 αυσείίοα 
ΔΥΪΒ68, ἩΒΟΥΘΙ ἢ ΘΟ 51818 (6 αἰ όγοποθ Ὀρίνθοη 
ἱπονο 1. ΤῊ νυ ϊβάοιη ἔγοιῃ Ὀ6]0Ὸν 18 8 ν βοτὰ 
ἴῃ 6011 ἀοΐπρ (α. ἀῃθο]ϊοῦ, ὁ. ἀφβίγαυοίίοη. α. οἴ 
Β6 11, β. οὐὗὁἨ οἱἰδουβ-- -σο Βοα ἈΘΠΕΥ δΌΒβοϊιῖ 7011}: 
Ἡ Ἰϑάοτι ἴγουῃ ΔΌΟΥΘ 18 ψνϊβάοπι ἴῃ τγ0}]-ἀοΐπρ (α. 
αι, ὁ, οὐϑουνίης αοὐ δ νογὰ ἴῃ ἴονθ--- ϑθυμδο- 
4ΌΘΏΔΥ Ὀ]οθδ8ἰ 6). 



68 ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΒΕΊ ΦΕΒΕΜΙΔΛΗ. 
φἰξ δος ες δες τιος οὐστις εεεςς 3 Ξ εξ τε ες τ τ σεῖο στ ς 0ὕὉ 0 ὕ0....... 0. 

ΙΙ. ϑϑοιαοπδίσαιίοιη οὗ τδ6 πδῖ106 οὗ [86 ᾿δρηιθηῖδβ ΌΥ [86 ΘΙ ΘΣα ἸἸΟῺ οὗ Ἐμοὲσ οασδο8. 

(6Β.». Υ͂. 1-81.) 

ΤὰΣε ργορλεί ἐπωπιεταίεδ (ἦε46 ὃν ἥγοί ἀεπουπεὶησ ἰλὲ ὠπίσεγϑαΐ σογτωρίίοη, ἐορεοϊαϊὶν ἵπ τοΐογοησε ἰο (δε τοαλὶ 
4 ΣΝ. γοτβ. 1- ἀδ δλοιρ ἰλαί ἰγμίὰ απα ζαϊλ λαυε επιἱγεῖν ἀϊδαρρεαγεα ὕγονα ρωδίϊς ἐϊε; τετϑ. 

1- ἰλαι ΤΗΣ ἐς τοαπίέπις ἵπ εοπλυσαὶ τοϊαίίοηδ; γσϑτβ. 10-18 ἐλαί ποπε ὁ (λῖδ ἐε απν ἰοηρεν γουπά 
ἐπ ἰλε δεηδὲ Ὁ ζαϊλ ἐπ Θοά; γοτβ. 19--24 ἀε ἀδεογίδει ἰλε ἰἀοϊαίνν τορι ίπσ ἤγοπι ὠπδοῖϊῦ; υοτϑ. 38- 
29 ἐδ ἀεεερίϊοπ απα τωάε υἱοίεπες οοππεοίεα ἰλεγειοίίἢ; σοτβ. 80, 81 ἥηπαϊίψ λα οοπιρτίβεε αἰ ἰῃ ὁ 
ὀγίε δωγυεν, ἐπ τολίοὶ ἠὲ πιαΐὶπ Ροίπέδ οΥ ἐλ δϑαα οοπαϊέοι αγὸ δεέ ζογίὰ. 74 φδεοίίοη οοπίαϊῃμε εἰ 
δίγορῪδδ οὗ πεφμαὶ ἰεπσίλ. 

1. σπίΐγνοσβαὶ τυδηὺ οὗ ἐγυαΐῃ δηὰ ζαὶι ἰπ ΡυὉ]1ο ᾿ἱΐ9. 

Υ. 1-6. 

1 Βυμ {δτουρᾷ {ἢ6 14Ππ68 οὗἉ 76 ὙἸ18816 πὶ Δα 866, 
Ἀπὰ βοοσίβί η 8πα βοϑυοῦ ἰῇ Π6Γ βίγοοίβ, 
ὙΥΒΟΙΠδΙ γὸ ὅπὰ ομθ, ἩΒΘύμΟΓ ὑπο γτο 6 086, 
ΝΥ μο ἀοοίὰ σεῦ δηα ββκοι αἷδοσ συ --- 
Αμπὰ 1 ν}11}} ραγάοῃ ἢϑυ. 

2 Απὰ {Βουρἢ ΠΟΥ ΒΑῪ “Ἀ5 ΔΦοδονδὰ Πἰνοίῃ," 
Ενϑὰ ἐμ ΤΟΥ ΒΉΘΑΓΙ [Ἀ]586]γ. 

8 Ζοδοναῖι, [ΐῃ6 θγεβ, Ιοοκ {Π6 0 ποί ἴον β 611} 
Του αϑὺ δηλι θη ὑΠθτα, Ὀυΐ 10 ρα πρα ὑΠ χὰ ποΐ, 
ΤΒου ἀεβίγογθαβι ἐμ ηι,---Π6 7 τοαβοα ἴο σϑοθῖνθ ΘΟΣΤΘΟΙΪΟΣ ̓  
ΤῊΘΥ͂ τη846 ὑμοὶν [3668 ΒαΡΘΥ ἤδη 8. ΤῸΟΚ, 
ΤΠΘΥ τοἤυδβοα ἰο σοίυτῃ. 

4 ΑΠα1] βαϊὰ : Τλθϑο ἃ10 ΟὨΪυ {86 ροοχ] 
ΓΠΘΥ͂ δζὸ βία 18 6( [᾿ 
ΕἘῸν {ΠΟΥ͂ ΚΠΟῪ ποῖ {Π6 ΜΑΥ͂ οἵ 6 μονδῃ, 
Το Ἰυαριῃχομΐ οὗὨ {πεῖν αοα. 

δ1 ΜΠ} ροῦ ἴο {Π6 γτοδῦ δῃὰ βρϑὰκ ψ]} [8 6Π|, 
ΕῸγ {Π0Υ ΚΠΟῪ ἴπ6 ΨΑΥ οὗ δϑβονδϑῃ, 
ΤΠ Πα ρηηθηΐ οὗἉἨ ἐμποῖὶν αοά. 
Ὑοῦ {Π6Υ ᾶνα Ὀσόκοη [86 γόῖκο διμοὺρ [868], 
ΤΉΘΥ Παγο ἴοσῃ 8890 Π ΘΓ [6 ΟΟΓαδ. 

6 Τμηογοΐογο [86 ᾿ἰο ἴγοπι {Π6 ἴογοϑὺ Βαγοι {ΠΏ 6η], 
ΤΒ6 πὸ] οὐ 186 ἀοϑογίβ᾽ σα ϑί ἢ} {ῃθπι," 
ΤῊ Ἰοορατγὰ Ἰυγκα ὉΥ {ΠΘῚΓ ΟἰὉ168 ; 
ΕΣ ΘΥΥ͂ 056 ὙὯΟ ρΌΘ8 οὐ ἰϑ ἰογῈ ἴῃ ὈΪΘΟΘΒ ; 
ΕῸΓΣ ΠΙΔΗΥ͂ ΔΓΘ ὑμοὶγ τη ]94 6668, στοαΐ {861} Δροβίδβιβ δ 

ΤΕΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΣΨον. 4--ἰὐμ} ὕσγοτω δγκ πδοα ΟἿΪΥ ἴῃ ΝΊΡΠαΙ, ΝΌπι. χί!. 11; 1δϑ]. χίχ, 13; 1, 86, Φηο τῃηοαπίῃκ ἰ5 ἴο δεόσαιε χικ 

ἴοοἸ 6, ἰο ὕο δέα!ἰδδά, το οὶ (ροΠ 9}]γ. ἢ 
4 Ψ ον. δ.--ὉὉ ΣΌΝ, σοταρ. ΝΆτοκισα. Ον. 8112, δ ὃ. : 
8 οΣ. δ.--ἰθὲ ετες, ἨΈΝΡΕΚΒΟΝ, ΝΌΥΣΒ Γοπογ : 8 οὐθηΐπρ- οῖΓ; ΒΙΑΥΝῈΥ δα: ἃ ὙΟἹΓ οὗ πο Ὁ[418».,---«8. Ε. Α.] 

4 γοΓ, θ6.--ΟὙ ἴοτ Ὁ" (Ργονυ. χὶ. 8, ΚΚογί). Οόταρ. Ενγαν, ἢ 251, ς.; ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ, ὃ 2423, α. [(ΟΒΕΕΝ, Ογ. 141, 1.} 

δ ον. 8. ΒΌΛΎΝΧΥ, ΝΌΤΕΒ, ἨΈΕΝΡΕΑΒΟΧ τοπάστ: ἴποῖτ δροϑίασίθϑ (το 6105} ΤῸ ἱπογοαδοὰ,-οΒ, Ἐ. Α.} 

(Π6 νῆοῖο σηδρίορ. Εν (ἢ 6 Ββἰαἰθιποηΐβ Πόσο οἵ 
18 πη ΓΑΔ οὗ ἐπ 6 σογγαρίϊοη ΔΡΡῚῪ ποὶ οὨΪΥ 

ἘΧΈΟΣΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, (ο {89 πιοταὶ ἀοδοίΐοποῦΥ τ ΐσὰ 8 ἀοηουπορὰ ἱπ 
Τὸν. 1. ἔπη ἸΒσοῦβὮ [89 1868... Γ ὙΨ{011Π ὑπῖ8 Βίσορῃβ. αὶ ἰο 81} [86 δἷπ οὗ (86 Ῥϑορὶο δἵ- 

Ῥασᾶοῃ Βϑσύ. Τὰ ΐϑ νοτβ9 σοηία! 8 [86 {Π6πι6 ποί ἰοῦ σαγά οηυτηογαίοα. Αὐὰ ἴῃ ἰπθ δεδοπὰ ρμἷαοθ 
ἸΏΘΓΟΪΥ οὗ (818 ΒίΣΟΡΒΘ, δαὶ ἰπ ἃ οογίδίη ἀοχτοο οὗ ) (80 Ἰδοῖὶς οΟΥὗἩἨ ΒΟΠΘΒΙΥ 18 [89 τοοὶ οὗὨ 4]} ἐϊλο χοιὶ.--- 



ΟΗΑΡ. Υ͂. 17-9. 
-- ---" 

Ἐπη τβσοῦκβ, σοταρ. Απὶ. νἱϊΐ. 12; Ζοοῖ. ἱγ. 
10.--Βϑῖ αἴσϑθϑθίβ, οοπρ. θθη. χυὶὶ. 28 8α4.--- 
τἰκῦϊ--χαῖ. ϑίποο το ρτυρ δὲ 0868 (8680 Ὑ70 
ΜΟΓὰΒ ἴῃ σΟὨ) Ποίΐο 1 ΘΔ ἢ ΟΙΒΘΡ, ϑῖπο0 ἴῃ 
Υογ, 2 [6 ὉΠΤ611 Δ Ὀ]6 688 οὗ {Π|᾿| οαὐ βνοσῃ ἴῃ 6- 
96] 6 ἴΌγλ8 [86 σου γαβὶ ἰο ὑῃ6 ἐγώ ἀοιιαηἀαά, 
8ϑιΠ06 ΓΓΙΒΟΡ [)18 τηογδὶ ἀοβσίο ΠΟΥ 18 γί ἀθβὶρ- 
πλίοὰ 88 ἐἰ[:6 πιοϑί βιν κί ς, τπιδηϊοδίϊης 86} ἴῃ 
41} τὴ6 1Ἰ8π69 διὰ βίρϑοῖβ οὔ (6 οἱἷἵυ, (μἷ8 Ὀοίης 
(υἱονοὰ ἴῃ {86 οπϑυΐϊπς Βίγορ 68 ὈΥ̓͂ (Π6 ΙΩΟΤΓΘ |: 
Βροοΐα] 58 δραϊηϑίὶ ἐγμΐδ, 6 τη υδὲ ὑπάοχβίδηδ 
πὸ ὥΥΠΠΟΥ ψοτγὰ οὗἨὨ “Τἰρηῖ, 7516 6 (οοπιΡ. αθῃ. 
χυΪἱ. 19; Εχοι, χχὶλὶ, ὁ ; ΦοὉ Υἱῖϊ. 8) 88 0 Ὀ6- 
818 οἵ 411 ἰγϑὰο δῃά ἰίθγοουγβο, {6 συδτδηΐοο οὗ 
8Δ}} βεουτγὶιν οὗ "18 δη Ργορογίυ, Ὀὰὶ (Π9 Δι (6 Ὁ 88 

᾿ δ γι δηά ΓΔΙ0}.,᾽ νου τ ϊοὰ πὸ ῬυὉ]1ο {8 
δὴ οχὶϑί. Τὴ δϑίζοῦ δον γι ἢ σδθηοί Ὀ6 ἢ, 
ὙΠῸ 8660 Κα ἴὐ ἰη οἵλεγα, ἴου ὮΥ βῃουϊα ἢ 6 ἴῃ 8116} 
ἃ ἀεδοϊθῃοΥ} Ὀὰχὺ ΟὯΘ γγ8ι0ὺ Β06ΚΒ ἰΐ ἴον 18 ονῃ 
886, ὑπαὶ 6 ΤΠΔΥ͂ Βᾶγ0 ἰὸ δηὰ ὑγϑοίϊδο 1 ἈἿπι- 
86] 7. 

γον. 2. Απᾶ ᾿ΒΟυΚὮ ΤὮΘΥ ΒΕΥ.... δυνθασ 
[Δ1861]7. ΤΠοτΘ ΠΙΆΥῪ δύο ὈΘΘῊ ΙΩΛΗΥ͂ αἰ ογϑηῦ 
Κὶπ 5 οἵ δυσθασίπρ ἰῃ 86 (σορ. Μαδί}. γ. 84 βηᾳ.). 
Το Τογα]α " ΠΤ 88 αὖ ΔΩΥ͂ Χαίο σορβαγάθα 88 
{86 τηοϑὲ βδογϑὰ δηὰ Ὀἱηάϊης. Βιαΐ ὄυϑῆ ἰδ οδί ἢ 

(08 δά τῦλϑ ὈΡΟΚΚΘΉ.---- 12. ΤῊ αβθα ρον Εἰ οἢ 
δτὸ δάσο ἴον [16 Ἰη 68 Ώ1π 2 “ΠΘΥΘΓΙΪ61688, γε 
([νωϊ. νἱὶ. 14; χ. 34; χχνὶϊ. 9) ἃγὸ υποογίδϊη. 
ὁ πυϑὶ ᾿ΠοΓοΌΓο γσείδι 86 οΥ κί μα] τηϑδηΐϊης 
(ἸΪ τοίδγθησθ ἴο βυσοἢ 8 σοπάϊιίοη, 18 Ὀοίης [89 
Οαϑθ)τεσσσοη ἰλω8. Τ8ὸ οχργοβϑίοη οὗ ἰάθη ν :--- 
Δ ΟΔΙἢ ὈΥ ΨΦοΒοΥδὰ δοιὰ 8 ἤλ156 οἷ. δ τὙϊ(ἢ 
ἵποπὶ ἴπ 6 βαῖλα (δίῃ. 

γεν. 8. ο βονβὰ, τ: ΘΥγ98. . τοίαδϑᾶ ἴο 
τοῖΐϊσσῃ. Τμ6 οχρδηαίίοη οἵ ιτζια (ἀγο ποῖ 
(δΐηὴθ ουὐϑβ ἴγαθ, γο Δ Ὁ]6, ἀο ΠΟΥ ποὶ 8606 60Γ- 
ΤοΟΙ γ᾽ 5. χυϊὶ. 2) ἀο68 ποὶ βιιὶϊῦ {π6 δΘοῃηθοίίοῃ. 
Ἧμπδι ατοαμαὰ νοι]Ἱὰ (9 ῥγορμοὶ μδύθ Ὁ. οὁΡ}- 
Ῥοβίῃκςζ βυσῇ ἃ Βυρροπιίίοη, 868 ἱμδδὺ 6 [υοτὰ 
δὰ οτγοὰϑ [ 8 ονὐἱάθηιγ ἀοοϊατοὰ ἱμπαὶ (ἢ 6 
[Κοντὰ δοοῖβ ἐγμίλ, ἴὰ σοπίΓαϑί νυ (Π0 ἀφοϊαγδίΐοη 
ἷῃ νοῦ, 1 (δαὶ διιοὴς (ἰἰ6 [8γ8 6] 1006 ὩΟΏΘ 88Κ8 δί- 
(θ᾽ ἔτ. ΑΥΟΡ ἴῃ τοῦ. 2 μδΒὸ δὰ βϑῇονηῃ ὉΥ ἃ 
διγἰ Κη ὁχαρὶο, ἰο ταὶ ἃ ἄοργοθ συ δπὰ 
αι} τότ ἴδοκίης ἰὼ (μΐβ Ῥϑορίθ, Βὸ βίιογβ ἴῃ 
γα, ὃ ΠΟῪ ΘΟΠΙΓΔΓΥ (δἷ8 8 ἴο (Π6 Μ|Π] οὗὁὨ [89 
[κογά. ον (α) [80 οτὰ βθεῖβ ΓΝ δ, (45 ἰ0 {89 
806η886 σον. ῬΒ. Εἰ]. 8; 68 ἰο (μ δοπϑίτυοίίοη 

86 ᾿ Βοσθ 18 υϑεὰ δῇοῦ ἃ σοῦ οὗὨ πιοίΐοῃ ἴ0 ὉΘ 

ΒαρΡἰϊεά, 88 τ γθαυθη!} ἰδ, δῇου δυσὶ δοίιδὶ 

τοῦδ, ἱπδίοδα οὗ ᾿ς, ΜἙΟΣΘ ἰδ0 :ἰάθα ποὶ οὗ 
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“1ηἴ0 Ῥυὺ οΥ͂ “Ρ ἰο᾽ ἷβ ἰο ὍΘ Οχρτοββϑᾶ: 1 
ϑδι. χ. 26; 2 ὅδπ). χὶχ. 9; Βυι 1. 8, εἰς.}); (ὐ) 
(86 Ιοσὰ δὰ8 βουχῃίῖϊ ΟΥ̓ Βογεσθ δηὰ πιδηϊΐοὶ 

ομαϑιϊβοιλθηίβ ἰο Ὀγίος ἰμ6 Ροορὶθ ἰο ΣἼ)ν) 2, Ὀυὶ 4ἴσὉ 
ἷπ ταϊῃ. Οουρ. ἰἱ. 29 ΒβΒαᾳφ. Ετοαι πίοι. ἰΐ 8 
οἴθαν δοῦν (Π9 [οτὰ τομαγὰ ρα ἰμἷ8 αὐ] }γ. [Ιὑ 18 
ου 9 δοσουῃῖ ἰμδι [8 ἰάθα ϑἰδπαϑ δἱ {δ Ἰιολὰ 
ΟΥ̓͂ (μἷϑ Βοοιΐοηῃ, 88 118 ἔιπαδιηθηϊδὶ μου), 88 
1} αἷϑο Ὀ6 δβεϑῇ ἰῃ (89 οηϑιυΐης Οχρ᾽ παίίοπ οὗ 
(6 δἰημὶθ βίσορ 68.---ἰ [ΒΘ Κ᾽ σχϑίπδϑα ἴο τϑο- 
ΓΌΣΩ ννὸ Βαγο {ἰ6 Τὰ πἀδαχοηίδὶ ἐμπουκἰ οὗἨ [}10 6ἢ- 
{ἶγο ἀἰϑοοῦγϑο (806 οἡ ἰἰϊ. 1 844.) 

εν. 4. Διυᾶ Σ παὶϊᾶ: ἴ1956 δ1ῖΘ ΟἿΪΥ 186 
Ῥοοσ... ἴδ9 ἰυᾶρκιθηῖ οὗ ᾿μοὶγ ὅσοἅ. Τὶιο 
ῬΤΟΡΠοὺ ἰπίογσιρίϑ 5 δά 688 ἴο (ἢ 6 Ρ600]6 ὉΥ͂ 
σομμπ πη σαι δὴ οδ)θοϊΐϊοη δὶσὴ Β6 δἰπι- 
Βο]Υ ᾿δάρ (ο ἰ!6 ᾿ογὰ. [Ιἰ 18 (18 Ῥγοβυρροβοά 
ἰδαὺ {19 ῥγορβοῦ νὰβ ποὶ δἱ ὑῃ 6 τηοτηϑῃὶ οὗ Βρθδῖ]- 
ἴης ὅτβιί ωδθ δοαυασϊηἰοα τὶς ἴδ6 ἡπαἀρημοπὶ οἴ 
80 [μοτὰ οοποογηϊηςς ἰδ6 τιοταὶ σοπαϊοῦ οὗ {19 
ῬΘΟΡΪο, 88 οοῃἰαἰηρὰ ἰπ νϑγ. 1-8, θα (δὶ ΒΘ 88 
του ΟΟΒΙΥ δύνατο οὔ {Π6 αἰγῖηθ ῬΌΓΡΟΒΟ, 80 {με 
Βο δὰ {ἰπ|6 ἴο ρο δηἀ πηδῖκο ἰηνοβιϊ αι ἢ Δηιοης 
(6 δἰχθασ οἰτοὶθβ οὗἨ 189 Ρ60}]6, ἰδῆ τοβυϊὶ οὗ 
ΜΠΪΘΒ Ὧ6 Ῥγοδοηΐβ ἰῃ νοῦ. δ. 1680 Ε:Θ ΟΣΪΥ͂ 
[80 ΡΟΟΣ; ΡοΟοσ ἰβ ἰ!0 δβιιδ᾽]θοί, ΓΒΘΒΘ 13 {π9 
Ῥτγϑάϊοαίθ: ἰδ ἰϑ ΟὨΪΥ ἐμ 9 ῬΟΟΡ ἰοὸ Μοὶ 1.1.9 Ρτθ- 
υἱοῦβ ἀοβουὶ ρίἰοἢ δΡΡ 68. 

γεν. ὅ. Σ 11] κο ἴο τ86 ἄτϑαξ.. ἴοσῃ 8881- 
ἅἂθσ ἴ86 οοτᾶε.--- 1 ἴθσὰ. Οοπιρ. 1. 10; 
1:. 80; ἰν, 12.---« ἦοῖ ἴμου. Τὴὸ ρμαγίο]ο ὯΝ 

βίδα Β6 ΓΘ αἷβο ἴῃ 8 γοβδί γι οἰἷγο Βθη86. [{ 18 88 
ἐπουσὰ τ Ῥτορμοὺ πουἹὰ βαύῦ: [1 δἷ8ο σϑα]} 
ὙΘηΐ; ΟἾὨΪΥῪ ἴ80 δι σσο88 ἀἰὰ ποὶ τηθοὶ ΤΥ ΘΣΧΡΘο- 
ἰδιΐοη, ΠΥ Δα, εἰς. Οομρ. Ὠθαϊ. χυὶὶὶ. 20; 1 
βδῃ). χχῖχ. 9.---Τὴο ργοαῦ τ ἰμὸ ψογϑί. ΤΟΥ͂ 
δὰ Ὀυγϑὺ 411 θα πὰ αϑιιπμάοῦ. ΟομΡ. ἱϊ. 20. 

γεν. ὁ. ΤΠ θσοΐοσθ ἴδ Ἰίοῃ..... ριϑαῖ ΒΟ ὲσ 
εροδβίδβίθβ. 1116 ρτορδοῖῖο ρΡογίοοι-- "6 ᾿το- 
Ῥμοῖ ὈδΠ οἰ 8 {π6 ΤαΐαΓο 88 ἡπουσὴ ἰΐ ΟΓΘ 1.8. 
ΟοΡ. ΝΆΞΒΟΕΙ,ΒΒ. αν. ἢ 84, 5.--- 0 στοῖ]ἕ οὗ 
86 ἅἄοδβοιῖβ. Τιοτο τὸ ψ)}᾽ ΘΟΧΡΙδηδίϊοηΒ οὗ 
(8. 1. Τὴὸ Ομιη]ά,, Ψ αἷκ., ὅγν., δἴϊεν. Ηδϑ. ἱ. 
δ; Ζεῥ»ῇ. ἰἰϊ. 8 το ον (ἢ9 ονοηΐηρ- ΟΪΥ (60]]. 
Ῥ8, οἷν. 20). Τὸ {Π|8 18 ὁρροβϑὰ (4) (6 ρδγα]16]- 
ἴδ ἢ ἔσοισι ΓΘ οτϑβῖ, (ὁ) (86 Ρ]υΓΑὶ; δίῃ 69 

(18 ΠΟΥΟΤ ΟΟΟΌΓΒ ΘΙΒΟΎ ΒΟΥΘ 85 (Π6 Ρ]υΓαὶ οὗὨ 2), 
ΠΟΥ ἰ8 ἰδ δὲ δὶ] βδσθ ἴῃ ρἷποθιί Ὑδοσοίογθ τροβὲ 

θοτατηοπίδίοτβ ἴδ (2) ΠΡ δ8 (π6 ρίιγδὶ οὗ 
ΤΣΑΡ, ιλὲ εἰερρε, ἀεβετί: (δὲ ἀεϑεγί-εοοὔ.--- ΟΣ 

ΤΏΘΔΩΥΨ, ΟΡ. ΧΣΣ. 18, 14.---Οὐ ἐδὸ βυθ)οοὺ- 
τηδίίοῦ ΟΡ. Εχοί. χχυΐ. 22. 

2. Ὑδοῖν ᾿πδ 611} ἱπ τααγυτίδρο, ἴπ ταδυτίασο τῖτ ΦοΒοΥδὰ 85 ἴῃ Βα πιδη τρδυτΐδρθ8. 

Υ. 1-9. 

Ἱ ΥὙΥΒδὶ τϑαββϑοπὶ ἢδυθῖ ἰο ραγάοπὔ {Π66 
ΤῊΥ ΤΙ] άτγθη ἰθᾶνθ πὶ δηα βύθαν ΕΥ̓͂ ὑαὺ ΒΟ 18 ἢὸ αοά, 
Απάὰ 1 θουπά ἔδμοπι ἴῃ δ] ορίδησο,᾽ 
Βαυϊ ΤΠ6Υ οοπμπι θα Δα υ] 6 ΥῪ 
ἈΑμπά σιυβθοά" ἰηΐο 86 Βαγ]οὐ Β ΒουΒθ. 



10 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΒΊ Χ0ΕΒΕΜΙΑΗ. 

8 δὶ βίδ! ]Π]οηβ,} αἰββοϊαὐθ γα ὑΠΘΥ ; 
ἘΝΘΓΥ͂ ΟὯ6 πεῖρῃϑ δίΐοσ δἷβ θῇ ρου ΓΒ τ]. 

9 ὅμου!ὰ [ἠοῖ Ριπί8ῃ ΒΟ 88 ἴπ6867 βαὶἢ Φοῃουβὰ ; 
Οε βδου]ὰ ποῦ ΤΥ 80} Αυθηρο 1960] οἢ 8. ΡῬθορ]θ |Κὸ (δἰ ῦ 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 γον. τ--Πιἢ ἜΝ ὁδῃ ΟἿΙΪΥ θη Κ͵ΤΘΙΩΤΩΔΊΟΑΙΙΥ : ἰῺ τϑίογθμοθ ἴο ψμδὲΐ ὙΒΥ7 [Θ5πκν, Ον., ἢ 1δ, 2.]--- -πϑὴ ΟΣ. 

ΝΆΞΟΕΙ5Β. ΟΥ. ὃ 1, 3; 883,1: Ἐπλιν, ἃὶ 826, α. ΟἸΖΗΛυδΕΝ, Σ22, ε. [(ΟΚΕΕΝ, ὁ 231, 4 αἹ]. 

8 γοτ. Ἴ. ΤῊΝ ((υς ὙἘΪσ ἴῃ ΒΚ οτὶ δ6 πῦοΝ Δ6 ἰῃῃ: ΥΟΓ. 1) σοΓ δίν αἰ ποῖ, 6 ΗΣΤΕΙΟ συρροϑοδ, αὐίϑο ἔχοι ΠἸ Ὁ", 

Ῥηϊ πὴ δποίϑηϊ ἔογτα (βοϑκκν. }16 γτοϊποὰ 85 Ὀοίῃᾳ, ἰδο ΤΏΟΓΘ δοϊθσαη (ΝΕΌΜΑΝΝ) ΟὐπιρΡ. ΟΙΔΒ. κἢὶ 238, α. Απηι. [0 δσεχ, ὃγ., 
1χὅ.1 

ὲ δ ὌΝ 1.--ΌΣΙΝ » "μι. ΜΔῺΥ Οοάϊοοδ επὰ Εαοηδ, 88 χίνθη Ὁγ ὉΚ ΒΟΒδῚΙ, τοδὰ »Ὡ νι. ΒΥ ἴατ ἰδ) τρδ ΤΥ οἵ 89 

ταπδίαἴοῦβ δ οὐτπιοηίδίοτθ 0]1ὸνν 16 χορ ης : ὨΧΧ Ὑυ ας. ΟΠΔ]4., ἔγτ., Αταῦ., σΦεβομε, ΤΉΕΟΡΟΚΕΥ, ΛΒΟΗΙ. ΕἸΧΟΝΙ, 
μυτηΐπ, ΟΑΥΥΙΝ, ΒυΘΚΝΒΆΘΚΝ, ΟΧΟΌΓΑΜΡ. ΕΌΒΟΤΕΕ, ΒΕΒ. ΣΟΗΜΙΡΤ, ΜΟΕΝΕΎΕΕ, Θποτιυε, ΥΕΝΕΜΑ, ῖῃε ἘΠρ δὴ Βί ]ο, 2. Ὦ, 
ΜΙΟΠΑΣΙ,8, ΚΟΘΕΝ ΝΜ ΣΙμΕΕ, Ἐπ, ΟΧΒΆΡΙΤ, Μέειεβ. ΤῊΘ ΓΌΣΙΔΟΥ Γορ  ης ἰδ ἐκϊοριρὰ, δῇτον [86 ὀχϑιαρὶο οἵ δβοῖηο οἵ ἴδ ΒλὉ- 
δὲη., ΟἿΪΥῪ υγ ΖΨΜΊΝΟΙ,, ὁπ. Β. ΜΙΟΗΑΚΙ5, ΟλλΒ (-““αγησεί ρείϊίίοη, αὐὐπευαγε,) Ἡϊτεῖα (ἀΐν 6 αβαὶβἴδποο ἰὴ Ἀετπ δὴ πιδΓι ἰα 56) 
ἈΠ ιύδεπ, ΝΕΌΧΑΝΝ (ἀπά 7 νιαάς λει ξισεαν; ἈΔΙΛΟΙΥῚ ,.7}αἰφεῖν «ὦ ἡυάμπιοηΐ οὗ οὐάιγπογ. 6 Γ. νἱ. θ), Οπαν. (ΒΊΑΥΧΕΥ, ΝΌΤΩΣ 
δυὰ ΠΕΝΌΒΆΒΟΝ ΓΟ] τ 5 [86 ΤΟΓΊΩΘΓ. ἩΧΝΡΕΆΒΟΝ: ἵ οὐκὶ 1 Βυρρὶ) θὰ [πὶ ΔΟσΠμΏΕ)γ.--Ά., ΗΕ. Α.} 

4Υογ, ἢ παλδινν ἴον ψ ἰο ἢ 6 ΟΧΧ, δαμὰ Οοαὰ, δΊῖδ, δ1δ τορὰ, δοοογάϊης ἴο ὨΚ ΒΟΒΑΙ Ων, κατελύοντο, ἀἰνεγθθε- 

δαπίμν ἰδ αϑϑὰ Δ8 ἴῃ Μίς. 1ν. 14 ἴῃ ἴΠ9 δοῆδο οἵ: ἴο Ρομοίσδῖο ΒΏΔΣΡΙΥ, ἴ0 ΤΌΔΕ ἴῃ, τ ΟΝ ΘΟ 68 ΜΗ (τοῖν 86 ταάϊοαὶ τιϑδοίοις 
ἑποίώεγε. [ΟἸΟΓΒ ΓΟΠΘΘΓ: ΒΡΙΠΟΓῚ 

δΎοτ. 8.---Ὁ Ποῖ! Ὀἢ Ὁ"}132, οτὶ ὉΠ": {86 ἴοττοοσς Ηυρῆ. ἔχζοσω Ἰ, 18ὸ Ἰδεύοσς ῬυΔ] ἴγο Τ᾽ Νοίτδοτν οἵ [686 τοῦ 
"τ Τ' 

οςουσβ ἰὼ Ηθῦσον. ὙΠ ἕἴοστω οἵ τ Κοτί οαη 6 Ὀτουκμῖ ΟἿΪΥ ὈΥ ἃ πίὰθ διὰ εἰ γου δ ὨΓΟΟΘΒ8 ἴο αθοτά ἃ Το] ΘΓ Ὁ]6 πιοδηίηξ: 

ἾΝ ἰα τοχαγάοα 86 ἰο ὑγὶπιὶἐἶνο τοοῖ οἴ ΤΙΝ (ἰο τοεἰρὰ, Ὠσῃοο Ὁ 2712); πο Ῥαγί. Ρυὰ] πουϊὰ ᾿μδῃ «αἰοεῤρλεί :---ἰξ 5 Ὠοποτεῦ 

τλϊζοη υϑααργουϊαεα ιοἱν Ροπάογίδυ (ἐἰγοπ ρεπίξα 4), ὑτοῦθ νδδαῖὶ ΡΟΣ Β' τ ΡΊΟΥ ἴο τοϊδίη ἴδ ΟΠ ΘΕ ΒΙΡὮ. Ἷ ἤγοιὰ νι ο ἢ ἿΩ 

εἴδιις, αἰὑπεπία (θη. χὶν. 23; 1 ΟΠ γοῃ. χί. 23) Ὧδ6 δὶβϑο ἰὼ [πὸ αἰδοῖ [6 θ6η890 οὗ ποιγέξλ (σοι. Ὀδβη. ἰν. 9), Ὁ 1 

Ὀ)Τ22 διὸ τμοχοΐογο νγ0}}- οι δοά, με ἤοτθοθ. ὙῺΘ πογὰ [8 βδουῆδρβ σἤόδοη ἰπ δ᾽] βίο ἴοὸ ν. Ὁ 37 .ιλ5 ὕθεῃ τὰ 

ΤΟΩΡΙΥ οχρὶαἰμοὰ (--Ό 2 2 ΟΣ ἴμ6 Βαϑυϊη; Ὁ" οὔ. ἰγαλεπίσε, ἱ. ε., σεητίαϊία, επιΐξεαγτί, ὺσ Ζοτοτμο, ἴμ6 Ομα]ά,, εἰσ: 

Ἐν Α]ὰ τοϑὴϑ Ὁ 2) 2 ΜἘοἢ δοοογάϊης ἴο πο ΑΥΒΌϊς 18 βαϊὰ ἴο ἀοποῖθ “Ἰονγὰ," εἰς.). ΤἸθο δἰπριοδὶ ἀοτγίναϊζίοη 16 [δαὶ τοῦ 

Πρ “ΟἿ. ἰπάἀοοά ἀοο8 ποῖ οεςσὰγ ἴῃ Ἡοεῦτον, ὕυξ γοῖ 560 1}8 δεδιιγεοὰ ὮΥ {πὸ αἀἰα! θεῖ δηὰ ὮὈΥ 2) ἴῃ ἴῃ δ6δὲ “ἴὸ εἴτ, 

ΑΝ ([1. 23). 80 τροϑὶ οἵ 1116 γϑοϑῶΐϊ οοτηϊηθῃίδίογα. 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1, ναῖ σϑαδοι. . ἰπῖο 80 Βασϊοῖ 5 οι δ6. 
ΤῊ 5 βίσορϑ 18. Δὴ Θχλσί ρδ8τΆ}}6] ἴο 6 ργϑοθαϊΐϊηρ. 
ΑΒ τμὸ δοφίπηΐϊηρς οὗ (6 ἢγρίὶ βίσορμο (τον. 1) 
ῬΓΘΒΆΡΡΟΘΟΘ 8 τϑαιοβὺ [0 ΤΟΥ Ζν θη 688, 80 ἀο08 
γογ. 7. Τότ ἰὑ να: ψβθῃ γοὺ δη ΟΏ6, γ7}}0 
8.918 δ΄ἴον γαῖ, 1} ραγάοη. Ηδτο 1 ἰβ: Ηονν 
ολη ἰριγάοπ ΤῊΥ οἰ άγοη Ὦδνθ ἔου ΒΔ ΚΘ ἢ τη6. 
ΤΠΟΓα {ἰ16 οἰιϊοῦ Υοαβοὴ ΤῸΓ οὶ Ῥδγάοπίῃ νγ88 
9 Ἰαςὶς οὔ σὰ! ἢ ἴπ μιιθ]ὶς ᾿ἰἴὸ. Ηδγο, Ἰηἀοοα, 
ι6 ψοτὰ ΣΙΝ ὲΣ ἰδ ποῖ τηϑηϊϊοποά, θὰ {86 80. 

βίαποϑ ἰ8 ἰδ ΒΆΠΙ6, ΟὨΪΥ ἷπ ἃ ἀἰβότγοη!, τηογο 
Σοβιγιοἰθα βρῆῇοσοθο. 718 Ὀτγοδοῖ οὗ οοηλακαὶ δα 6]1- 
ἐν, ἄγϑὶ ἰῃπ ἃ (μϑοογαῖὶο δηὰ ἐβθὴ ἴῃ ἃ δυιηδῃ 
ΒΘΏΒΘ, ἰ8 4980 ἃ Ῥτοοῦ οἵ [6 ἰδοῖκ οὗ δά γ. ΑΒ 
ἤπΔ}}Υ τότ. 6 οπὰβ ψὲ ἢ ἃ ἐπ τοαιθηΐης οὗἉ ρΡιυιηΐ88- 
Σηοηΐ, 80 ἀοο8 νοῦ. 7. ΤὮθ ἢ ΓΡΘ6Θ6, 7-9, {Ὧ8 ΖΌΤΙΗ ἃ 
ὙΠ ΟΪ6, ΘΟ Ρ]οθ ἱῃ ἐδοιηβοῖνθ8, ἃ ἰδ Ὁ] 6 δι δῇ [ἢ 6 
050}}] ἴγὙ6 οΥ̓͂ {1:0 δίγορ δ 5 οἵ (ἢ18 Ῥτγορδοῖ.--- δὴ ἅ 
ΒΎΨΟΙΘ, ἐἰς.. ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΒ ΘΧΔΟΙΪΥ ἰοὸ γον. 2, ΤΉ 6 ΓΘ 
ἐμοῖς ὈΓΘΘΟΒ οἵ βαοὶγ ψδϑ γοθυϊοα, Ὀδαδιιβ6 
(ΠΟΥ βγοτο Μαἰδεῖν ὮΥ “6 ον ἢ, - μόΓθ, Ὀδοδιι89 
ΠΟΥ θοῦ ΟΥ̓ (086 ΠΟ ΟΥΘ πὸ 2045 (σοΙΏΡ. 
ἰϊ. 11; ϑαί, χχχὶ. 17, 21).--Απἃ 1 Ὀουπὰᾶ 
ἘΒΘΏΣ, ἐἰ6. 1 Ὀοϊΐανο ἐμαὶ 6 αἰ βίου ἐν ἱπ {π18 
ΒΟΠΙΘΠΟ6Θ 5 Βοϊγοά 17 νὸ ἰΓΔΏΒΡΟΒΘ {Π6 Ρηταίδοίίο 
Τηο46 οὗὁὨ ΒΡΕΘΟὮ ἱπίο {Π 6 βυηίδοιίο : σπά αἰϊλουσλὶ 
μιλὰ δ] οννοά {μ8πὶ ἰὸ ϑγθδγ (μβὰ Ὀοιπὰ ἐπθῦ ΕΥ͂ 
οαἵ ϑηὰ δ] χίδῃσ6) γοὶ ΓΠ6Υ σοταιταἰ 6 δάυϊ- 
ἴογγ. Το ἔότηι οὗἴδ6 ψογὰ ἄοθβ ποῖ οοηϊταά οὶ 
1}}}8 νἱονν, 88 ΟΚΑᾺΡ ΒΌΡροθθβ. 8 πιιδὶ ποὶ, Βον- 
ονογ, ἐπ Κ ἰπδ8ὶ (8 Ἰ]ο τὶ ηρ 9 ΘποαΓ γοΐοτϑ ἴο 
{1 ταϑίογα ὁ οὗἉ [86 76 ονδῃ-ουϊίυ5, οοοιϊοα ὉΥ͂ 
Φοβία ν᾽ Β ζοξογσιιδίίοῃ ΕῸΣ δ᾽ βοαρὶι (μαι σεῖοσ- 

τηλίΐοη, θαραη ἴῃ 6 1318 γϑαγ οἵ 7οπἶλὮ, δηὰ 
οηαοά ἴῃ ἰμ6 181} (2 σἤτοη. χχχὶν. ὃ, 8), 88 ἴτο- 
αυθηῦν σειηαγκοα, ἀἰὰ ποῖ γοϑυὶὶ ἴῃ δῃ Ποποδϑὶ τϑ- 
ἴατη, γοὶ ἰὑ 8 ποῖ ἴὸ ὯΘ δι ρροδβοι {Ἰναὶ Φογοι δῇ, 
ἀυτίης (6 ρογϊοὰ ἰο πηΐϊοῖ (Πΐϑ ἀἰδοοιιγβα 6(Γ- 
ἰδ ὶἸγ Ὀδίοηβ, μδὰ ἰο σοπιρἰδὶη οὗὨ μι] 1ς νάυ]- 
ἰὐγ. [1ἢ βαυϊης “1ἢν οἰ] άγοη ΠΆγο ΤΟΥ βι ΚΘΠ τπ0 
δηἀ βυοση ὮΥ ΠΟ ροαϑ᾽ (06 ῬΤΟΡΝΕοὶ 88 ἴῃ Υἱον; 
ποί (ἢ εὐθ δ οὗἩ ἰῃδὶ ρογὶοά, Ὀυΐ οὗἁὨ (ἰ))ς ψ]οὶδ 
Ῥαϑύ δ ΒΙΟΤΥ οἵ (86 Ῥθορὶθ. [π πὸ σοῦτϑο οἵ [818 
ΒΙβίοτυ, ἤγοτῃ (ἢ 6 Εχοάμπβ ο ναγά, [ἴ οἴζοη δμουκῃ 
Βδρροημθά ἰπδὶ {μ6 ΡΘΟρΪο {61} ἰπίο ἰἀοϊαιγΥ, δὰ 
ὍΟΓΘ σοσοϊγοὰ ἀρχαΐη ὉΥ ἰδ6 Ιοτὰ Ἰηι0 σογϑηδῃὶ 
νὰ Ηΐπη. ΟὈΣΩΡ. ὁ. σ., {86 ΣΕρΡΘολοα προβίϑ- 
8168 ἴῃ {1160 ΠῚ ΘΤ658 (Εχοά. χχχὶϊ.; Νιυπιῦ. χστ.), 
διὰ π6 σοηϑιναὶ οὗ (Π6 σογοηδηῖ η ΑὐΌΟΓ ἢ λ[οδὺ 
(θεαί. χχὶχ. 1): Τασί μον, (86 δουεϊπθδποθ οὗ [86 
ἰἀοϊαίτουβ ουΪὶ, ον θὴ δὐίον (Π6 σερίι γα οὗὨ [86 ΗοΪ7 
Ι1,Δηὰ, δηὰ (86 τοροίἰ το οὗ 06 σονθηδπῖ ὉΠῸῈΡ 
Ζοβμυδ 1098. χχὶν. 18,84.4ᾳ). ἯΙ ἢ τοΐθγθησα ἰ0 
(818 δηὰ οἱ ον ἴδοίϑ οὔ ἴ6 Ῥϑϑὶ (ἐς. 4.. 1 ὅδαι. 
Υἱἱ.; 1 Κίηγβ χνὶϊ].): Φουθδ πιδῪ ΜΟΪΊ ΒΥ: 
ΜῊ οἰ] άγοη ἤογβοοῖ τ6.. .. 82π6Ὰ1 ἰοὶ (πε 
ΒΘΒΓ, δὰ (ΠοΥ σοι 6 Δα. ΟΥΥ,᾿᾿ εἰς... τ δὶ οὶ 
Δοσοταάϊῃς (Ο ΟΌἿΓ δγπίδοι! τη046 οὗ ΘΧΡΓοβϑίοῃ ᾿8 
θαυϊνα]οπί ἴο : “Δ᾽ μου ἢ δἵον ἐμ οῖτ ΒΡΟΔΙΑΒΥ, 
ἴο ξυδτὰ εραϊπϑὶ δποίμθν, 1 Ὀουπὰ {ἢ 6 πὶ ὈΥ οὐἵὰ 
πὰ ΔΙΙορίδῃοθ, γοί 81}}} δσραΐη ὑπο σοι θὰ 
Δα] οτΥ." Οὐπὶρ οα {118 ρατδίδοιϊσ τωϑὰθ οἵ 
ΘΧΡΤΘΒυἶοῈ {ἢ ΓΟπΊ  Γὶ 5 οἡ ἰἰϊ. 8 δὰ ΝΑΕΟΕΊΒΒΑΘΗ 
αν. δ 111,1, Αππι. Ὑλῖθ ὀχρίδπαίίοπ σοτα Ὀἷπ 68 
18 6868 αὐνγαπίηξοδ, {πανὶ (4) ἰὰὶ 8 ϑυρροτίοὰ ὉΥ 
(86 τόσ αἰ συ] δηαὰ οὐ Ά}} 7, ΤΟΓΘ ΒΟΟΌΓΘ 
τοδάϊηρ,--- (ὁ) ἰν ἀρτθ88 ἢ (Π6 αταπηπιδτ, δὰ 
(ε) νῖτὰ (80 σοππθοίΐοη. ΕῸΥ ἴπ (80 Ἰδίίου Γε- 
ϑροοῦ 1ὺ ἱβ οἷϑδὺ ὑμδὶ {8:6 Ῥσγορῃοὶ ΥΘΥΥῪ δ 180} 



ΟΗΑΡ. Υ. 10-18. 

ΟΡΡΟΞ9868 ἰδ 1Δο]-οδί "8 ἰο {86 “6 Ββονδ)-οδίμ, δηὰ 
ἰδυ8 ἀοτοῖορβ 8 οἰδῖη οὗ ὑσγοοίβ οὐ ἐδ ἔαϊτ[ι]- 
πθ88 οὗἩ οὐ, εηὰ 86 υηΐϑι Β΄] π 688 οὗ {86 Ρ6ΟΡ]Θ6, 
Ὑἰἰσ ρἷασα ἰδ 6 Ἰδαῖον ἱπ ὑμὸ οἰοαγοϑί Ἰἰρὶ.---ς 
ΕἘσδὰ ἱπῖο ἴ86 Ὠασϊοῖ᾽ δ οσδθ. Τιδὶ [Πι680 
πον 8 γα 8 ἀου ]9 8680, ῬΘΕΒΙῸ ς ΩΡΟΥΟΘΡΙΟΙΥ͂ 
ἔτοπι {89 χοϊϊχίουϑ ἴο 80 μἱγβίσαὶ Βρθογο οὗ 
ἰΒουχῶι, 18 ονἹάθηι ἔγοπι 8 σομῃραγίβομ οὗ νὰδί 
Ργθοθὰθϑ δηά 70]1]οθ. Τ6 7υβι1Βοδιίοη οὗὨ ἰδῖ8 
τηοάθ οὗἩ οχργϑϑϑίου ἰδ ἰοαημὰ ἴῃ 8:9 νγ0}} ἱζπονσα 
ταὶ ἰὴ οὗὨ ὉΠΟΒ ΒΟΥ τὶν ὑμ9 ἰΑο]αίσουβ ἢ 8- 

11 

ἰυγο- οΥϑρΡ. Οορ. Ηξβζοα, Κεαί- πο., Ατιι. 
Αεἰαγίς διὰ Βααὲ [ὅμιτη, }) ει. 1.. 128, 148].-- 
Το λαγίοί᾽ ες Λομδες τὸ δοσογαϊηρὶν, ἰ ποὶ οχ- 
οἸυϑίνοὶΥ γοῦ ργθίθθῃ Δ} } ἴμ6 ἰι οἱ -ἰθι 0168, 50 
[Γ 88 ἴ6890 Ψ6ΓῸ δὶ ὑμ6 βΒ8Π10 {ϊπ|ΘῸὸ 8065 οἵ 
Βρί σαὶ δὰ σδΡἢ 8] δου. Οοαρ. ἨΕπΖοὺ 
1. 199. 

γόον. 9. Βμου]ᾶ Σ ποῖ ὑΡυμΐδ... ΒΌΟΒ 8 
ῬΘΟΡΙΘ 85 [88. Τιΐβ σόγϑθ ἰδ τορθδίθα, υϑσ. 
29 δῃηὰ οἷ. ἰχ. ὃ. ΑΒ δγοδαῦ γοιμδυκοα, 1ΐ8 60- 
ἰθη 8 ἀομοίθ {μ0 ΘΟὨΟΙ 810} οὗ ἃ Βίχορ δ. 

8. ΤῊο ΤΎΘΒΟΒΟΥΥ οὗ προ] οΥ. 

Υ. 10-18. 

10 βΐοβδὶθ Βοὺ γγ81]8] δῃὰ ἀθβίγου, 
Βυΐ τρ8ὸ ποῖ υὐΐοσὶ!γ δὴ ϑῃὰ οὗ ποὺ] 
Ηδον οὐ ΒΟΥ Ὀγδη 68, 
Εὐτ [Β6Υ δζὸ ποὺ Φοβονδὶ. 

11 ἘῸΥ ΠΟΥ Βαγθ ὕθϑῃ {81 0}}}685 ὑΟ ΑΓΒ ΤΏΘ, 
Ηουβο οὗὨ [βγιϑὶ δπα μουβο οὗ  υάδἢ), βαϊῖ} Φοδμόυδὶ. 

12 ΤΏΘΥ μαᾶγο ἀθηϊοα Φομονδῇ, δηα 8814: 
“ΗΦ6 15 ποί---δηα οδ δ υ  Υ Ὑ11}} ποῦ σο6 ὍΡΟΣ 8; 
ΝΟΣ βιυνυοσά δηὰ Δπ}1ηὴ6 88} τὸ Ὀ6δ0]α. 

18 Αὐά [88 ρΡτορμοῖθ ἃγθ Ὀθοοῖηθ τὶθα 
Απὰ {6 πψογὰ 18 ποὺ ἴῃ ποι: 
5ο Μ|1 1 ἈΔΡΡϑῃ ἴο ἐλοπι.᾽" 

14 Τμογοίογο ἔμ βαι ἢ Φϑιόνϑῃ, [86 αοα οὗὨ Ποϑίβ : 
Βόοδυβθ δὼ ΒΡΘΑΚ (18 πογά, 
ΒΘΒο]ά, ΙΔΔΚΘ ΙΩΥ̓͂ ΠΟΙ ἤγο 'π [ΠΥ ταου ἢ, 
Απά {18 ΡΘορ]6 νψοοάᾶ, δηὰ 1Ὁ 8..8}} ἀθνοῦγ {6 1. 

156 ΒοΒοΙά, 1 την ὑροη 7 ὃ. ῬΘΟΡΙΘ ἔσοτη ΔΙΆΓ, 
Ο δοιβο οὗἉ [8γ86], βαεὶ (ἢ 6 ῃονβῇ. 
Α παρ ΤΥ πδίϊοη ἰδ 18, Δ δηοίθηῦ ἡδίϊοῃ 1ΐ 18, 
Α πείθῃ ο86 Ἰδηρυδρο μου πονοβί ποῖ, 
Απά υμπἀογβίδησοβι ηοΐ τἢδὺ 1 Βροδκοίῃ. 

16 109 χυΐνοῦ 18 Π|Κ δ ὀρθῇ ϑθΘρυ]ΟὮΓΟ, --- 
ΥΝ Δ.τὸ 811 ΠοΓΟΘΕ--- 

17 Απά τὸ ἀδνουτβ (ΠΥ Βαγγοδί δπα (ΠΥ Ὀγοδα, 
ΤΏΘΥ ἄδνουγ (ΠΥ Β0}8 δηἀ (ΠΥ ἀδυρ ὨύοΥ8,-- 
10 ἀονουγβ ΠΥ ΒΏ66Ρ δῃὰ (ὮΥ οδίί]ο; 
1 ἀδνουῦτβ ΓΠΥ͂ σἱηθ δπὰ ἴῃ γ ἢρ-γ66,--- 
ΤΠ ἀοϑίγουβ ΓΠΥ Του θα οἰ[168, 
[ὴ πῃιοὶ ἕπου ἐγηϑίοϑί, τὶ ἢ [86 Βποχά, 

18 Βυὶ ὄἐνϑη ἴῃ ἴΠ686 ἀ4Υ58, Βαῖ τἢ ΦΘΒουδἢ, 
Ι ν1}} ποῖ πιδῖκο 8ὴ υἱΐογ ουὰ οὗ γου. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Σ ΥαΣ. 10.--Ἱ ) (μοὶ ἴο 6 οοπίοππἀοα νεῖ ἈῚ 7), Ἰσανες, Εσοκ. χχυὶ!. 25) ΟΟΟΌΣΒ ὮΘΤΘ ΟὨΪΥ. Ὁ» ἀοηοίοδ [6 [468 

οἵ “ “218 " 10 ΚΘΏΕΣΒΙ, 858 ἴῃ Ἡοσηἰδεϊοῖι 2, οὗ [Ππ6 8 }}5 οὗ ἃ Υἱηογατὰ (σοιρ. 186]. γ.). Α ὙὙᾺ1} ἰβ θ᾽ ϑουσβοσο 3.) Ρ]. ἈῚ 20), 

ΤΙΝ ΠΠΟΓΘΟΥ͂ΘΓ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨ]Υ ἰη Φοῦ χχίν. 11. ΤῊΘ ΡΊυγαὶ ΠΥ) [5 Γοτταθά Πκ6 Ὁ 2) ὕγοπι Ὁ", Ὁ Ὁ δ Ἢ ἴτοπι υὐλξ 7, ὈΝ» 
τ μῦδο αὶ Τ .“τ 

ἴτοτα 9 (οοτρ. ΟἸΗ. ὃ 161, 45.) τὸν ΜΠῺ 3. ἰδ ποῖ, 85 ΗΙΤΖΙΟ δβϑογίβ, ἴο τπλουτῦ ὁπ βοιηοίΐηρ,. Ὑῶο ἰάοα οὗ [Π 

Ῥτεροκίεἰοη ἰ8 πιοσὲ γα ΓΙ ΟΌΒΙΥ τιοά οὰ ἫΝ ἴδ οοπποοῖίοα, 80 ἵμπαῖ [ξ ἀδῃοῖοα ἱπώ (1 Κίηρβ χὶ!. 18: 2 Κίηρε χίχ. 28. 267. 

ΣΙ, 18); ρου (ὕδαξ. ν. δ) ἐδγοιρὴ, οὐεν (Ἐζεῖς. χη]. δ) εἴς. Τὸ τοὶ τὐτ ΒΕ. Μεῖεπ Γ ΓΥῚ) ἰ5 {Ππογοίογθ ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ 
τορι 

856 δἰγεθὰν (οὐ ἄθη ὮὉΥ "Ὁ. 



Ἴ2 ΤῊΕ ῬΕΟΡΗΕῚ ΨΕΒΕΜΙΑΗ. 
ρβ όιρξξεϑε τερεῦςς εἰς ο΄ Ὁ ὁ ς΄. ὁ 

3. ον. 13.-- [“ ΤῊ 6 δαπίθηοο [5 ἸοΣ οαλ ἴῃ ἐπ9 χὰ Χ, ἐμὸ δυγίας ἀπά 186 Αγαδίο, Βαϊ τοϊαϊηρὰ Ὀγ [Π6 Ὑα]ᾳ. : Τκς εΥρο ἐτο: πέση ἐἰϊ14---ἼΠθ8Β6. Ἐλΐ ΚΒ 8118}} [Πογθίογο σοῖμὸ ἴο ἔμοα. Τΐα τηϑαπὶπας πο οτίκίηα!} νν}}} ΒΡ ὕφαγ. ΤῈχῸ τοίθγοηοθ δθοπ 
ἴ0 ὃ9 ἴο 186 Ῥγορμθι 8 νθοοιρίης ψίπά, ὑϑίηρ 80 γγογϑὰ ὮΥΎ [16 ϑυϑηῖ." Νοῖο ὕγ νηχ. ΒΑ. οὐ ΟΑΣΤΙΝ.- -Β. ΚΝ. Α.} 

Ὀοΐηρ (86 Βδῃη6. ---ὅδο νυν 1}} ἐξ ΒαρῬ θα: ἴο ἴδϑαι, 
ΑΒ {Π|6Υ ἰμτθαῖθῃ 8, 80 ΤἸΏΔῪ ἐΐ ὮΒΡΡΕῶ ἰο {δοπι- 
ΒΘΙΥ6Β; δῖ {μοὶ Ὁ ΘΩΙΡΙΥ ΓὨτοαιθηΐῃρ Γ8}} Ὁδοκ ἀροι 
{ΒΘ ΒΘ] γ 68. 

γεν. 14. Τ᾽ Βϑγϑέοσθ ἴμπ8 βαί τ σϑβονδὰ.. 
δηᾶ ἰϊ 5881} ἄθνουσ ἴθ. Ργοτοκεοὰ ὉΥ 1868 
δο]ά ἀθοϊαταίίοη οὗἨ ὑπο] ο ἴῃ τμ6 νοτγὰ οὗ [86 
Ῥτορμιδὶ, νϑσβ. 12, 18, {π9 Τογὰ βοῦθ ρυΐβ ἴῃ (δὲ 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΘΑΙ,. 

Τηδὺὶ (686 6868 ἔοτ πὶ ἃ Βίγορῃ 18 866 ποί 
ΟἿΪΥ ἔγοιῃ (9 υπὶὶγ οὗὨἨ (π6 σομπθηίβ, Ὀὰὶ 4190 ὕΤοτα 
89 δοποογάβδῃσθ οὗ (Π)0 σοπιπηθησοιμθηῦ δηἀ {Π6 
61ο88δ. Ἐπο τ 0]6 Βίσορῃο 'β ΟὨΪΥ 8 ρῥἱοίυσο ἴῃ 
ἀοία41} οὗ (6 Ὁτίὶοῦ βκοῖσιῃ ἰῃ υοσρ. 106, “ἀο6- 
ΒίτΟΥ͂, Ὀὰὺ ποί υἱἱονῖγ.᾽" --ἰὺ ἰα ἔασον ονϊἀοηὶ 
π8ὺ (89 πιπαἀδαιοηίαὶ ὑκουχὶ οΥ̓ 86 βίγσορ!ο ἀ6- 
ΡΘη 5 ου τοῦ. 1; δαὺ [16 ΡΘΟΡ]9 δὰ νψδῃϊρ ἴῃ 
ΣΝ 18 οἶθαν ἔγουῃ ἴδ ἴδοί ὑπαὺ ὑπ 0 0 θην 6- 

μβονδῖ, δῃὰ δοπβοα ΗΠ} ἀο ποῖ Ὀοϊΐονθ (μ6 ποτὰ 
οὗ ΗΪδ5 ῥρτορὶιοίβ. 

γεν. 10. δοα]θ θὲ νσβ8]16.... ἴοσ ᾿Π6Ὺ δ: 
Το ἱπηαρο οὗ 8 υἱπο ἰῃ δὴ ἃἢ- 

νι δ]]οἀ νἱηουατὰ ϑυρχοβίβ ὑπ 6 ὀχργδϑβίοῃ.---Τ 89 
ῬὮΓΑΒΟ ἴοχ ΠΟΥ ασθ ποῖ ζοβονδΒ᾽ 8 ἱμνοΐνοβ 

ποῖ ὕοδονδβ᾽ δ. 

ἴμ6 ἰάοα οὗ ἀδρτγαγαίϊοη. Οοιαρ. ἰὶ. 21. 
γογ. 11]. 

Ὀόθη δ᾽ }}}1658 ἰοννατὰβ ἰ.6 Γοτγὰ.᾽; 

οὗ ἴβυϑδοὶ νγ88 Ὡ0 Ἰοῆγον ἰῃ ΟΧἑ ϑίθῃ 6. 

ΒἰΒίΟΤΥ οὗ ἰμ9 Ῥϑορὶθ. Οορ. {89 σι 8. ΟἿ 

»ΏΟΝΊ αἱ τον. 7.--- ΕΑ [1986 (σοτηρ. 111. 7 844.) 
͵ἷθ ΘΥΙἀΘ ΠΥ πῃ οὐ 6818 το ΣΆ, νογϑ. 1 δηὶ 8. 
[ε18.8 νοτὰ οὗ σοῇθγαὶ δἰ χοϊδοαίίοι, δῃὰ μνουϊὰ 
ποὶ ἴῃ (8617 δῇοτα 8. πονν, βρϑοῖϊῇο οἹοτηθηί. 
ἘΒΟΓΘΙΟΥΘ ΙΠΟΓΘ ΡαΣ σ] ΓΙ ἀοβδηοαὰ ἰῃ πἢαὶ 10]- 
Ἰοῦν8. 

γεν. 12. Του Βανο ἅϑηϊδᾶἃ οονδδ ... 
Β.4]11 νσθ ὈΘΒοιἃ. [ὑ ἰ8 6 γ ἀοφοϊαγθὰ ὑἐμαὺ (Π6 Ὺ 
ἰπ]ατοὰ {80 ΣΌΒ ἴῃ βυιο ἢ 8. ΤὩΏΔΏΠΟΙ ὉΥ͂ ὑδμοὶγ 
ζαὶ! Π]Ο58Π088, {πῶὶ ΠΟΥ νἰγί δ} ἀδηϊοὰ {86 6χ- 
ἐβίθησα οὗ Φοβονυδῆ. ---Ὥανο ἅθηϊθᾶ, 908}. χχὶν. 
27; ἰἴἰδβαϊ. Ἰ᾿ὶχ. 18.(. Οοπρ. του. σχχχ. 9θ. ΤῈ6 
8686 Οὗ [π|8 ἱ8 Θχρ] δηθὰ ὑππιϊϑίδ Κα ν Ὁ Εἶθ 
ἰδ ποῖ. 1 ΦοΒουδ 18 ποῖ, ἔπ 50 8 πὸ ροβϑβίἱ- 
ἸῈΠ Υ οὗ ἃ ἡυάρσπιοπί ἰο ὃ6 εβδοίϑα Ὀγ Ηΐπι. 

νον. 18. Απᾶἃ [6 Ῥσορδοῖβ..... βο Ὑἱἱιι ἐξ 
ἌΔΡΡΘΕ ἴο ἴθι. [Ιὑ ἰβ {π6 πϑΟθβθησΥ σΟ0η86- 
ᾳιθθο6 οὗ Φ Βον  Β᾽ α ποη-οσ'βίθησο ἰπαὶ ἴδ ποτὰ 
Ῥτορμοβί θὰ ἴῃ Ηΐ8 πδπιθ ἰ8 τοραγὰοα ἃ8 ποίη, 
ΟΓ ἃ8 ψἱπὰ. ἤθη ἰἰ 8 8814, (6 ρσόρῃϑίβ δγὸ Ὀθ- 
σομιθ ψἱηά, {π6 ΓΟΐθΓΘΏ6Θ 18 οὗ ΘοΌΓ86 ποΐ ἴο {πον 
ῬΘΓΒΟΏΒ, Ὀυὺ ΟἾΪ]ΥῪ ἰο {Π|06 1]. ῥγοροίΐο τη ἱ ΙΒ ΓῪ : 
φυα ῬτοΟρ οἰΒ ὑπ. 111 ργοτο ἰο ὍΘ τη γ0 νἱπά- 
Ὀηζ8. ΞἼΣΠ τοί σοί δἰ ὍΘ τοπαογρὰ 88 ἃ 
δηϊΐίο νοῦ (οοΡ. ΗοΒ. ἱ. 2) δπὰ (πὸ δυϊΐοῖθ πιῆ 
186 βἰρπὶ βοδιΐοη οὗ δοία τείαίἰοπΐς (660. χχὶ. 8 ; 
Ιβαὶ. ᾿νὶ. 8: Φοθῇ. σ. 24: 1 Οἤγοῃ. χχυΐ. 28: 
χχίσχ. 17; ἔπταυν, ἢ 881] ὃ; ΝΑΕΘΚΙ,8Β. Οἵ. 4 11, 
ὅ, Αππι. 8). [ΟἈΚΕΝ᾽8 Ον. ὃ 246, ὃ δὁ.] ΤΠ 
Βοη8Βοὸ ῬΟυΪὰ (θὰ ὍΘ: ΒΘ ὙΠῸ ΘΡΘΑΚΒ 18 ποὶ 
ἴῃ ἴποῖὰ, {μι ἰβ, ψυδὺ (ΠΟΥ͂ ϑϑγν, (ΠΟΥ ΒΑΥ͂ 6ῃ- 
Εἰγοὶγ οὗ ἱποιηϑοῖγοθ.Ό Βυΐ ΞἿ τιϊχη 4180 Ὁθ 

δ ποιηΐηδὶ ἴδτπι (αὦ Κὶ ΠΡ9) ΔΙ ουσὰ {μῖ8 ἀο68 

ποΐ οὐδ οἴβονθοῦο. (Μιὲ4. ΕὝΈΒΒΤ, 4. υ.). 
ΤῊ πιοδπϊος που] θη Ὀ6: δε δϑρεαζετ, ἰλε »γο- 
»λοειϊς ερίγὶί, ἸΒΟΊΧΧ,: λόγος κυρίον.Ό οιἢ ἃτθ 
ται 164 }} ῬΟΒΒ:Ὁ]6, 80 801868 ἰῃ Ὀοί Ο8.868 

ΕΣ ΤΘΥ δᾶανθ ὍΘΘ: ἔδὲϊῃ 1688 
Κοννασᾶ 29... βαὶῖϊὰ ὕϑμοναῖμ. ΤὨο ἐμ τοαί- 
Θπΐηρ οὗ ρα ηἰΒτηθηϊ τοροαϊοά ἰπ 8 πον ἴοται 70]- 
ἴονγβ (86 μηδ οπί4) ἀδοϊαγαίίοη “4 ἰϑγαοὶ ἢ88 

ΤῊ ο Ῥγορδοῖ 
ΒΆΥΒ {}}1}8 οὗ Ὀοΐὰ Κίησάοπμβ5, (πουσὰ (μ 6 Κίησάοπι 

ἯὟο 8660 
ὑπαὺ 6 811}} 888 δ᾽νΥΑΥΒ ἴῃ τίου (86 Θαςγο ρΡαβὶ 

1 18 

ηου ἢ οὗ ΗΪΐ8 Ῥσορβοὶ δὴ θαιρμδαῖίς στερεοί τοι οἵ 
{86 ἀφῃυποϊδίο συ ῬγορΒθοΥ, τ ἢ ἰοἢ ἕλοι ἱ. 18 οἢ- 
ὙΆΓΡΩΒ ΓΟΓΙῚΒ [80 1060 οὗὨἁ δὶ ρΓοΟρΒοϊς Θπ πουῃοε- 
τηθηΐ 0 {Π9 Ῥτοχίπιδίθ Τυϊ στο. Βοϑοδιβο [βγδοὶ 
ὙΠ] ποῖ ὈΘΙονθ {86 τοσὰ οὐἩ δ 8 Ῥσορβοί, (δἰ8 
ΜΟΓΩ͂ 18 (0 ὍΘ Θαᾳυϊρροὰ πίῖῖ [86 Ηἷχῆθϑὲ Θπααῦ 
οὗ ἃ γϑδ] βοίϊγϑ ἔυγοθ Οόμρ. ἱ. 9, 10.---ΤῊ8 βυά- 
ἄθῃ σμδηρο οὗ μθύβοι ἰῃ ἐπ ΤΏ ΣὩΟΌὮ βδου]ὰ 
ποΐ οἴδπα. Οομρ. γογ. 19, διὰ ΝΑΕΘΕΙ8Β. τ. 
ὁ 101, 2 Α4ππη|. 

ψεγβ. 1δ-17, ΒΘΒΟΙΩΣ Ὀστίηῃα ἄρου σου... 
ὙΥ τ [89 δισοσᾶ. Τὴ Ῥαββηρο [88 (5 σοοὶ ἴῃ 
θαι. χαυὶΐ. 4984. Οομαρ. [8βαἱ. ν. 26: ΗδὉ. 1. 
6; Δλπ. νἱ. 14; γιά, Κύκρεκ., 8. 12, εἰς.---χοσὰ 
αἴασ. Οοπιρ. ἱν. 16.---ἘΓοῦ 59 οὗἩ Ιδσαθ] ἰ8 Β6γδ 
864 88 ἃ σΟΙΏΓΊΟΙ ΠΔΙη6, ἰΐ. 26; ἰἰΐ. 920, 91, 38; 
ἵν. 1, εἰς.---Τ 9 Ῥσορμοὺ μθδρ8 4}} (π6 ῥτθάϊοδίεοϑ 
οη 86 ΡΘ0ρ]6 Δρροϊπιοὰ ἰο ἰπῆϊοὶ {μ6 ρυιπὶ Βαπηοπὶ 
ὙΠ᾿ Οἢ ταῖρι σαι88 (ἢ 6 [0 ἈΡΡΘΑΓ ἰΘσΥ Ὁ]6 ἴῃ [ἢ 6 
ἈΠ οϑὺ ἄσρτθο ἴο {89 ΒΡ 6} 165; (ΠΘΥ̓ ΓΘ σου ἑης 
ἴγομιη 8 αἀἰβίαποθ, 811 βυτραί μβοῖϊς ἀϊαεροβὶιίοη [0 
ΒΡΆΤΘ 18 ὑπ γοΐοτο αἰδίηϊ ἤγοπι [Ποῖ γ ΒΘΆΤΙΒ - (86 
ΒΓΘ 85 δῃοϊθηΐ ΡΘΟρΪὶθ (ἸΝΝ οΥὮ βιγθϑιηβ --ς υη- 
ΘΟΠαΙΘΓΘΌΪΘ, ονογ- δονίηρ, οὶ. χχὶ. 4- Ῥβ. 
Ἰχχῖν, 1ῦ,---οὔἹ σόοῖβ, τηουπίαϊ δ, πιουπίαϊη-ἴαβί- 
ΠΘΒΒ6Β --Ξ ἤΓΙΩΪΥ ἰουπάοα, ἱτηπιυνδῦϊο, Νυτῦ. 
χχὶν. 21; Μίο. νἱ. 2; 76γ. χιὶχ. 19---ἀδβὶ σπαίεϑ 
βυτ]γ-τοοίοα, ἐπι ρτοηδ]9 Ῥοντεσ ;-- ΟΣ» Ὁ Ἃ 
ἀοβίμπαίοβ δῃηοίοπὺ ποῦ γ δπὰ (μ6 δαγχά- 
Βοατίϑὰ δπὰ σὰ 8]688 ργὶἀθ ΟἹ] θὰ ἕοσι ἢ Ὦγ ἰ): 
Ταγίμοσ, {ΠΟΥ͂ Βρ6ΔΙς ἃ ἴογοίζῃ, ὑπίμἑ ο] κ᾽ Ὁ]8 
ἰδηρυαρα (ἔγοτα θαι. χχυῖ!. 49): (Ποἷν ΔΌΪΤΟΣ 
ἷθϑ ΟὉ ϑοσουπὶ οὗὁἨ ἴϊ8 ἔοσίῃ σοιηραγοὰ πῃ δὴ 
ΟΡΘῺ ΚΤάγε ---οἰ δι (86 ἀαΐνοῦ μὰ8 ποὶ 8. ὑθοθῃ- 
ἀτο Ὀαὺ δὴ δραγθββῖγο συϑδίϊοα ΙΑ Βανθ ὈΘΘα 
ονουϊοοκοὰ Ὀχψ. 1,6 Ῥοθί.----ΑἹ} 186 ποοοβεδυΐθθ 
ΟΥ̓ 116 νν}}} θ0 ἀδνουγοὰ ὈΥ ἰμ8 δπθιαῦ (186 ἀ6- 
υουτὶηρ οὗ (86 ΟὨἢἸάΤ ΟῚ ΒΘΘΠΒ ἴο Ὀ6 Ὀαδοὰ οὴ ἃ 
ΤΟΠΙΪἰβοθηςθ ΟΥ̓ θθαϊ, χχΥὶ!. δ8, τ ΟΣ, πον- 
ΟΥ̓́ΘΡ, 11 158 βαϊ]ἃ, δαὶ {π|6 18γδϑὶ 68 τνῖ}} ἀθνοὺν (.9 
Β68}}) οὗ ἐμοὶν σὴ σἰἱ]άγρηῃ. Οομρ. ΚύξΡεΚ, 8. 
12, 18 ;- λόγον οῦ {86 Ρτορμϑὶ του πᾶγς ἰδ Κθὴ 
ὯΝ ἴῃ {8.6 ΠΟΡΘ ΚΘΠΟΓΒ] Β6186, (6010. Χ. 20) ;-α 
86 ἔογυ θὰ οἱτἾθ5, πῃ τη ἴσα [δγδοὶ ἰσυβιοὰ (δαὶ. 
ΧΧΥΪΙΐ. δ2) 88}} Ὁ6 ἀοϑίγογοὰ (Μα]. ἱ. 4) νῖτἢ τὴ 
ΡΟΥΤΘΤ οὗἨ (Π8 βιννογα (σισογάὰ 88 'π {6 ῬὮΏΓΑΒ6 “ ἤγτθ 
δηὰ ϑυγοτα ̓̓  Ὀοΐηρς ομρ]ογοὰ [ὉΓ ψΔΥ]κ6 Ρ]6- 
ἸΏ ΘΏΓΒ ΘΏΘΡΑΙΠΙΥ, οοτρ. [μογ. χχυΐ. 6) .--- μδὶ ρθο- 
Ὀἷὶθ ἴν 18 πὶ 18 οδ] δὰ ἰο δοδοπιρ! 88} [8 ΐ8, 1Ὲ 9 
ῬΤΟΡοὲ ἰδ ποὶ γοὶ αἴνᾶστθ. Οὐ. (6 σϑιηδυ δ 
ΔΌΟΥΘ Οἢ ἰ. 1384ᾳ. {86 δὰ Κηοινῃ [86 Πδτηθ οὗ 
{π6 ῥ6οΡ]6, ΨὮΥ βου] ἃ πῃ ποῖ ἢαγο τηρῃτϊοπρὰ 
{7 Τὸ (δὶπὶκ οὗ 186 ϑουτμΐη πη ὈδσαΒ6 ὑΠ 6 Ὁ ὁ066 
Ἰη849 40 ἱπουγβίοη ἱπγου ἢ Ρα]οβίϊηθ, δηὰ Ὀδοδιλδβθ 
86 ΓΘ 8 8 ϑουίῃορο}18 ἰὴ ἐμ 6 να ΑἸ ον οἵ ἐπ Φοτάδιη 
(οοπΡ. ἤππζοο, ἤδαί- πο. ΧΙΥ͂. 5, 170), ἰ8. δὸ- 
βυγὰ, 9 σΔ δἰ πηοϑί ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδδὶ [86 Ῥτορβοὲ 
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δοττονοα ἤτοι (ῃὴ 6 βογί ἴδῃ ἰηγδβίοη Βοόσθ ὑἱπὺδ 
ἴον (6 δοϊοτίης οΥ̓͂ Β18 ρἱοίατο. Μογϑουον [86 
το. ἀθβογ ρίοἢ ΒΌΡ] 165 190 ἰο 8 ΒΑ Υ]οὨ 88. 
ΤΏ686 ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ, δοσογάϊηρ ἰο θη. ΣΧ. δῃὰ χίὶ., 
ταὶχαϊ Ὀ6 τορατ 84 45 Δη δποϊθηϊ ρεορῖίβ, ουϑῃ ᾿ΐ 
6 Δ8511Π16 ἴγοιῃ 194]. χχὶ!. 18 {μαὶ (86 ΟΠ 68 ὴ8 
ΜΟΙ 8 γουηχ Γ Ὀσδποὶ ρσγαΐιοα ᾿πἴο (μ9 οἷα βίοαϊκ. 
ΗΕΧΝΌΞΆΒΟΝ :--ο 16 δηιαυ  δβουϊ θὰ ἴο {16 

Ἰπναάογ 848 βρθοΐδὶ σγϑβροοὶ ἰο (6 Ομ δ᾽ ἀθϑῃβ, 8 
Ὠδίΐοη ΟΥ̓ ΘΙ ΠΑ] μας (86 Οδγάποβίδη 
το δἰη8 δη ἰὴ 6 ΠοΥίΒΟγη ρᾶγίβ οὔ Μοβοροίδ- 
τοῖα, δαὶ ψ 80 δὰ ἱτππτηϊσταί θα ̓ ηἴο ἴθ6 ΒΑΌγ]ο Δ 
ΟΓΓΙΟΥΥ, ἩΠΘΥΘ ΤΠῸΥ δα 8 βοιἸοιηοιὶ δ]ϊοίι ὦ 
θη; δῃὰ Ὀδίηρ, 1116 8}} τπηουπίδίηθογθ, ἀἰϑιϊη- 
Κυϊϑμοὰ ἴον ἰμοὶΡ ὈΓΔΥΘΓΥ, ἀου 1688 σοπιροποὰ 
186 τπιοϑὲ Ἰογ 8 Ὁ]6 ρᾶτὶ οὗὨ ἐμθ ἰρνβδάϊης ΔΤ. 
860 ΠΥ δομμηθηῦ ΟἹ [βαὶ. χχὶϊὶ. 18. ΕΎΟπι ἰἰ8 
θείης δδιγιηθὰ ἐμαὶ μ6 79.718 σουϊὰ ποῖ ὑπο γ- 

βίδῃι ἃ {Π6 ἰδηζύλχο οὗ [8 ῬοορΪο, 1ὲ 01] ὃν 8 [μδὲ 
ΔΙ͂ΟΣ {ΠΟΥ Ἰοΐξ 86 οὐἱσίηαὶ δ οάοδ, ΠΟΥ͂ ταδί 
δαΥθ σοϊδἰ ηϑὰ ὑμοὶσς πϑιῖϊνο ἰοησυθ, ν᾽ δῖοι τνὰ8 ἴῃ 
8}1] ΡΡΟΌΔΌΣ Υ ἐμθ τηοΐ μοῦ οὗἨ 110 Ὀγϑβοηΐ Κυτν- 
ἀΐ8}),---ἃ Ἰδησύαχο οί} αἰ ογοηῖ ΤΎΟΙΏ ΔΩΥ οἴ 
βοιινδιῖο οτἰ σία, Ὀὰϊ δον πυσὴ ΔΙ ΠἾΠΥ 10} 
186 δποΐοεὶ Ρογϑὶο."--ῦ, Β. Α.] 

Ψον. 18. Βαϊ ονϑῃ ἰῃ ἴβοβο ἄαγξ... δὴ υἴ- 
ἴθσ δῃ ἃ οὗγοι. Οοπιρ. ἱν. 27 απὸ νον, 10, λα [ἢ 9 
ΘΔ ΥΪ 8 ὁ ὑῃ6 αι Ῥ85886.--- δα ῖζθ δὲ θη 
8 ἀφο 6 γ σοπηδοιθα τ ἰ τ [Π6 δοοιιϑαίϊνο, ΝᾺ. 

ἱ. 8; Νοἢ. ἰχ. 81] ;-τπ ἢ 3. 1716γ. χχχ. 11; χὶνὶ. 
28---οοἰάοαϊγ τὶ Ὠρεξε ν᾽" πὰ ἰδὶθΒ Ρ88- 

8816 ;--- ὙΠ θη ἴξ ΟΟσΌΣΒ ΘΙΒΟΜΕΘΓΟ: Ϊ6Γ. ΧΧχ. 1]: 
χὶνὶ. 28; Εοῖὶς. χὶ. 18: χχ. 17; Ζοῥ)φῆ. ἱ. 18 ; 
ὧν ἰδ πποοτι αἰ τοῦ ΠΣ ἰΒ ἃ Νιοία Αςομδ. ΟΥ ὃ 
Ῥτγοροβίιτου. 

4, Τηδάο] ἑν ἔσοιι Ὁ] πάπιο88 οὗἩ μϑδεί δπὰ ἱπατιαὶ ἐπάθ. 

Υ͂. 19-24. 

1. Απάᾶ ᾿ξ 5841] οοπιθ ἰο ρα88, ἩΒΘΠ Ὑγὸ 88Υ: 
Εὸγ ψβαΐ οδυβο ἀοίἢ Φοῃμουδῇ οὐσ 
80 88410 ὑῃοὺ ΒΑΥ ὑο ἴῃθῖα: 

οἀ 81 ἐμο86 {μίπρβ ὕο 18 ὅ-- 

ΑΒ γὰ ἢδΥῦθ ἔόγβδκδῃ ἴη6, δπα βοσνϑα βίσδηρο ροα8 ἰῃ γουγ ἰδΔηά, 
80 818} γ8 ΒΘΓΨΘ βίγϑηροθ ἴῃ 8 ἰδηὰ (Πδὺ 18 ποῦ γΟΌΓΒ. 

20 Αππουηοο ᾿ξ ἰῃ 186 πουδα οὗ ὅδοοῦ, 
Απα ρυ] 88 Ὁ ἴῃ Φυάδῃ : 

21 Νοὸν ᾿θδ8γ ἰΐ, γ8 ῥρϑορίϑ, ἔθ 88} δηὰ σι πουῦ ὑπαογβίδπαϊηρ, 
ὟΥβο μᾶνθ ουῦϑβ 8ῃη4 866 ηοΐ, 6818 8ηἀ ΠΟΔΓ ΟΪ 

22 Υ1}] γο 58{1}1 ποὺ ἔδαν πιὸ ἢ βδῖυ ἢ Φϑβονδ, 
Οἵν ν1}} γα ποὺ ὑγθπι Ὁ]6 Ὀδίοτο πιθ, 
ὟΒο δανϑ ρῥ᾽δοβὰ ἰδ βαῃᾷ ἴὉΓ 8. θΟυΠΘΔΤΥ͂ ἴο [δ6 868, 
ΑΒ 8} ϑυδυἰ ϑίϊηρ Ὀαεγίοῦ, τὶ ἢ 10 Μ111 ἢοΐ ρδ887 
Απὰ {πουρἧ ὉΠΟῪ ταρα, {Π6 7 σδῃ ἀο ποίμϊηρ,--- 
Απηά ὑπουρ ἢ ὍΠΟΥ τοϑγ, 105 αν 68, (ΠΟΥ͂ οΘοΙα6 Ὠοὗ ΟΥ̓́Θ 1] 

28 Βαΐ {πῖ8 Ρ6ΟρΡ]68 
ΤΟΥ μαγο γονο] θᾶ δηα ΔΓ ρΌὨΘ. 

24 Αῃά 54γΥ ποὺ ἴῃ ὑμῖν Βϑαγίβ: 
Ὗγ 6 ψὶ}} ἔθασ δοβμονβὴ, ουν αοά, 

γ6 8η δροβίδίθ δηα σϑυβ]]ουβ μοατὺ; 

Ὕο σίνϑιι γαίῃ, [86 ϑαῦὶγ δηὰ (86 ἰδίου σὑϑίῃ ἴῃ 18 Β6Ά80:, 
ὟΒο βϑουσϑίῃ ἰὸ υϑ (86 ὙΘ 8 85 ῃαγνοθί 6. 

ἘΧΕΘΟΡΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

ΤῈ τιδίη οὈ]οοὶ οΥ̓ (18 βοοίιΐοη (οἰ Ρ. γ.) ἷβ ἴο 
Ῥγεβθΐ Ὀείοτο {16 ΡΘΟΡΪΘ ὑπὸ σσιδοδ οὔ (18 Ρυηὶ- 
{τῷ λυ ρηγοηῖ, ἃὉ 15 ΘΒ ρθο Δ ΠῪ ουὐδάθηι ἰῃ 1.6 ὕ6- 
Εἰππίηρ οἵ (159 Βίτορῃθ. Εοὺῦ ἰδ6 αποβιῖοη (γ6 Ὁ. 
19): ΨΥ ἀντ 86 Πυοχὰ 411 ἐμΐβ ἴο υϑῇ πουϊὰ 
(δδῃ τοίοσ ἰο ἰδ σι δοῖο, [ἢ σϑῦβ. 14 ἰο 17 ἀϊά ποὶ 
Ῥτοδοηὶ ἰδ 6 Ῥυὶποῖρδ) Οὐ͵)θοὶ ἴῃ ἴΠ9 Ῥγοροιἷο ΡῈ Γ- 
Βροοῖίνο. Τῖ8 απϑϑίϊοι 18 ΤΠ ΓΘΌΓΘ ΟὨ]Υ͂ ἃ ἰυ Γη, 
ὴ ΟΥΘΡ ἰο Ῥσοοθθα ἴο [89 ᾿η8΄] ΡΌΓΡΟΒΟ ΟΥ̓ ἰμ9 
δεοιϊΐοη ἴγοπι ΘΠ ΟΙΒΟΓ δίαθ, Α8, ΒΟ ΘΥΟΓ, δοοογὰ- 
ως ἴο γον. 1-8, [89 ΙΔ0Κ α΄ ΤΙΣ 18 (80 οἰκο 

6889 οὗ (860 ᾿ιὰρπιοηΐ, 80 α͵8ο ἴῃ ἐπ βίγορὴθ 
1ξ 18. ΟὨΪΥ 8 ποῦν ΒρθΟἷ6Β οὗ {μΐ8 ψ ῃ 0 ἢ 185 δἀἀυσοᾶ: 
ΒΡΟΒΙΔΒΥ ἴο (6 ἰάο]8 ἱπ ΘοΟΠΒοαΘη00 οὗ πηϑδά 
ὈΪΠ Πἀη 685, ἡ ἢ 1 ἢ ΣΘΟΟΖΗΪΖ6Β ποῖ ΨΦοΠΟΥΔῊ 85 (89 
ΑἸπιν Οτγοαίοσ, αμὰ ἤθησθ ἀθηΐὶοϑ Ηΐπι {86 
δὴ 8 Ἡ ΙΟΝ ἃἂγὸ ἀπ ἰο Ηΐπὰ 88 {189 Ατίποτν οὗ 
{ΠπΠ6 πιοδβὺ Ῥτϑοῖοιβ αἰβ οὗ παίυσγο. Τ]ι6 βίγορῃο 
ἴ4115 ἰηΐο ἔἐνγο ραγίϑ: 1. ὕδυδβο οὗ ἰδ ρμυηΐτῖνθ 
ἡυάσιποηΐ, νοῦ. 19 (ἔογβακίηρς οὐ Φομβοναὰ δηά. 
ἰαοἰδίτγ) ; 2. Οδυβο οὗ ἐἷ5 ΤοτβακΚίηρ ἃ ἀοιὶο 
οη6: (α) Ὀοΐῃρς νἱϊουῦ ποαγὶ (τγοτβ. 200-22); (ὁ 
δὴ ϑροδβίδίθ δηὰ σϑρβ] οι Ἀθασὶ (νογβ. 28 δὴ 
4 24). 
ὅκα. 19. Δμᾶ ἐξ 684}1 οοἴῶϑθ ἴο ρᾶδδ8... 
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παῖ ἰΒ ποῖ γοῦτβ.---Οὐ 86 οὔδηρο οἵ {86 
Ῥϑτβοι (ἘΝ. --- ΘΝ) υἱάε διρτα, οὰ γοτ. 14. 

Ἄγ. 20 δὰ 21. Απδοῦμοθ ἐξ ἐπ ἴῃ 9 ΒΟΌ5Θ 
οὗ ὅδοοῦ ... θασδ δ ἃ θεσ ηοἱϊ.--- Εἴ ουδθ οὗ 
δασοῦ ἔγοαυθηιν ἀεδὶκηδίου ἴΠ0 τι οὶθ ρϑορὶθ 
(ες. σι. ἴὰ Ναπιῦ. χχὶϊ. 7; ουῖ. χχχὶϊ. 9; Δον. 
ΣΧ. 2ὅ; Απι. τνἱ. 7), θὰ 6 το, 88 βοῦν (6. 
σ. ᾿ϑαὶϊ. ἰχ. 7: χνυὶϊ. 4; Μίο. ἱ. δὴ), 6 Κἰηράοιῃμ 
οὗἩ ἰβγϑοῖὶ, ΡΥ ἴῸν 86 Βα οὗ [Π6 δηὐ μ688 (0 
Φυάδῃ, Ρδυγιγ οὐ δοσουηὶ οὗ γογβ. 11 δπὰ 16. 
Τρνθ ἴῃ ΥΟΔΙΥ οχὶϑίθ ὩῸ ἸοΏΟΡ 88 δυοῖ, θυ 
ἰά68}}ν ἰΐ 18 8.1}} οὐδ ρσθϑϑῃΐ ἰο 186 δρὶτὶϊ οὗὨ (86 
Ῥτορβοῖ, διὰ ἱπάαδοὰ π|ιι} (Π:9 ΤΏ ογ6 ᾿υδίιΐοθ Βὶῃο90 
18 δοηϑ:ἰτπ6ηΐ ΡΑΥΒΊΨΘΓΘ 8{}}} πὶ Ἔχ ϑύθησθ, μου ἢ 
88 πιέηιῦγα αἰηγεοείαᾳ. ΟΌΒΕΥΥΘ δαὶ ἴῃ σμδΡ. 11]. 
Φοτοιηϊα ἢ 5 ΔΡΡῚΥ δη δι ἢ δ ι104}}Υ αἰβιϊ ρα 98 
[δγαϑὶ δῃὰ Ψυάδῃ, Ὀδσδυδο μ9 8 βρϑακίῃρ οὗ {86 
Ῥϑϑί δηὰ {|6 ἀϊϑίδηϊ ἠαΐατγο; ἰπ οἷ. ἱν, Β6 1868 ἴῃ 
γ6Γ. 1 16 οοῃλοϊηὶ δρρεϊϊαίΐου, Ὀὰαΐ ἱπ τδὶ 00]- 
Ἰονθ, ινίης ἴμ9 ργϑβϑηὶ ἰῇ υἱὸν Β0 ἰΧ8 ἰο 90- 
ἀδῃ δηὰ Φογυβαῖομλ οὐἱγ (ΥοτθΒ. 8, 4, ὅ, 6, 10, 11, 
14, 16, 81) ; ἴῃ οἰ. γ. ΒΘ 801}} δά ἀν 8888 Φ0Γ088]θ τὰ 
ἴῃ τον. 1, θὰ ἴῃ ταῦ ΤΟ] ονγΒ (Υ6γ8. 1], 16) 189 
ΘὨ ΓΟ οὐ 86 Ῥ6ΟΡ]6 18 ΠΟΓΘ Ῥγοπϊηθηὶ ἷῃ ἢΐ8 
ταϊπὰ, φυΐϊΐα παϊ Δ ΠΥ, δί66 Β6 ἢ85 ἰο ργοδϑοί [86 
σ8 0.868 οἵ (6 ᾿υἀσπιοηπί ρῥγοαϊοιθα ὈΥ Βἷτ, τ ΒΟ Ὦ 
ΟΔΥΓῪ δἷπὶ Ὀδοὶς ἱπίο ἴ06 Τοπιοίθ Ῥϑϑί. Ηδ οουϊὰ 
ποῖ ἰὴ ῬΟΒΒΙΟΙΪΥ τοϑίγίο δὲ 6 ΒΑΥ8 ἴῃ ΥοῪ. 2] 
844. ἰο Φυυ δι, ἴοτ ἰζ 81} δρΡρ 1195 τὴ! Β θαυ 8] ἴΌ Το 6 
ἰο [ϑγαοὶ.-- -Ἐ"οΟἹ 88} δηᾶἃ υἱοῦ πηᾶοτ- 
διδη δίῃ. Οοωρ. ἰν. 22; Ηοβ. υἱὶ. 11. Ἐῖανϑ 
ΘΥ968, εἰς. Οοτρ. Ὀεαὶ. χχὶχ. ὃ ; ϑαὶ. νἱ. 9,10; 
Ἑτοῖς. χὶὶ. 2. Τα ἈΡΟΒίαδυ οὗ (ἢ 6 Ῥ6ο0}]6 18 6 γ0 
ΘΧΡΙδἰποὰ ὃν (οἷν βρὶ γι 3] ὉΠ πάῃ 688 δὰ ἀα]Πη 688 
Κομοταγ, δηὰ {818 ΔΡΡΟΔΓΒ ἴ0 δ ύθ δΟ01}6 ὩΡΟΙ 
ἐθι, Ὀθοδυϑ6 πον ϑιλπάϊης (89 μταπὰ αΪ8- 
Ρίαγ85 οὗ ΗἰβΒ ρον νοῦ ΠΟΥ͂ δὰ τι|ϊῃμοββοα, {80 
ἕολτοὰ ποί ὑπὸ [οτά. 

γον. 22, ὙΨΙ11 γο 50}}} πος ϑασιωθ... [860 
οοτὰθ ποῖ ονϑσ ἱξ. σοι [6 σοῃμῃθοί!οῃ (6 
Ῥτορ νοὶ οαπηοὶ ἱπίοηα 8η οχμῃοτγίαιίου, Ὀὰϊ ΟὨἿΥ 
πο σοηδτπιαιίοη οἷα ἔδοί. [{ 18 (15 Ποΐ 80 ταιιοἢ : 
Ἡ γό ποί ἤεαν πὲ (λεη3 88: γε ζδαγ πιᾶ ποί (λέτε- 
τε. --- ΤΠ ννῖἀθ οοθϑη ὙΠῚῈ [86 ᾿πιτλ 80 ὈΟΥ͂ οὗὮ 
ἐῖ8 νγαυοβ 18 δῇ οι θαι οὗἩὨ ἰδ νν]]]ἀο8ὲ ἀπὰ τηοβὶ 
ἰγγϑδίβϑι Ὁ10 ἴοτοο οὗἩ δίυσο. Αμπὰ γοῖ ἰδ οτὰ 18 
βίγοηρ, ἐπουρὶ ἰο σοπίτοϊ ἐμ18 νἱοΐθθσθ. Οὐ. 
Φοῦὺ χσχυῖϊ. 8-11; Ρβ. χχχὶϊ. 7; Ῥγονυ. υἱἱΐ. 29. 
[186 868 15 480 8ῃ οἰ δΐοτα οὗὨ ἐπ πον], δὰ ἐἐθ 
ΜΏΥ65 οὗ (86 ἰυγυΐ 6 η6ο οὗ {ἢ 6 ἡδίϊο 8, Ἡ Ὠὶσἢ ΔΥΘ 
χοῦ απάον ἀἰϊνίηϑ σοηῖτοϊ. ΟορΡ. ϑ8. σοὶὶὶ. 8, 4. 
ἨΚΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ ὁ “ο]η νἱ. 160-2].--. Β. Α.]-- 
ΤΏΘΥ ΓΤ8666, σοπΡ. χὶνϊ. , 8; 2 δλη,.. χχὶϊ. 8; 
Ῥα. χυὶἱ!. ὃ ; βΒυ δ] οί---:|ῃ σαν θ8.---Ο 6 ἂο πο0- 
ἐΒίηκ. Οομιρ. ἰἰϊ. δ; ΧΧ. 11 ; δαὶ. χυὶ. 12; ΦοὉ 
Χχχὶ. 28 

ΤΗΕ ῬΡΒΩΡΗΞΒΊ σΕΒΕΜΙΑΗ. 

γεν. 28. Βυῖϊ τα Ῥὺϑορῖὶθ... 8:16 ΚΟΏΘ. 
Ηον οδῃ 8 ροορὶθ Ὀ6 ἱπιροῖ θα Ὁγ (ἢ 6 φγϑδίῃοαδ 
οὗ Θοἀ᾽δδ ψογκϑ ἰο ἔδαν Ηΐπι, ψ8ο δτα δοἱ τοονοὰ 
ἰο δυσὶ ἤδαῦ ὉΥ Ηἰὶβ ρμοοάπεβο κα σοῦ ἰδ 
ἴονὸ οὗἨ αοὰἀ νὶπβ ποῖ, 18 ποῖ ψοῦ ὉΥ ΗΪ8 οτῃρο- 
ἰδῃσθ, 0 [86 ἔογπηθ 8 ὑμ6 δβίσοῃρογ. Τθ 6 ςοῆ- 
ποοίΐου ἰ8 ἐἰματγαίογο (18, ἰμ8ὲ γϑγ8. 28 δηὰἰ 24 ἰῃ- 
ἰσοάυοθ ἃ πον εἱοτηθηΐ οὗὨ (με ῖν αη α 8} ἀἷδρο- 
δἰ κοι, το ΒῺ5 δἰ ἰἢ 8 ββϑπιθ {126 ἃ σΑ 1182] ΤΘ- 
ἰαϊοι ἰο ἐμαὶ τὶ ΔΒ Ρσγου 8} τηδπ οι α ἴῃ 

Ψ018. 21, 22. Τμοὸ ψδυ ἰα ὈΡῚ 8 δἀνογβαίίγο ἴ 

88Κ, ἩΓΙΝ ψὸ οἰ] ποί γεατ 3 Ὁυϊ ἴο ἰπὶβ αποϑίϊοι 1 
οδὴ ΟὈϊδίῃ Ὧο Βα(ϊβίβοί ΟΥΥ ΔΗΒΟΡ, Ὀοοδιῖπα (ἢ 19 
βϑορὶϑ ἷ6 θοΟΒ δροδῖίδῖϊθ δηὰ σϑὈϑ)δέἔἕουβ.--- 
680 αϑὲὶ παιηϑὰ ργοάϊδαϊθϑ 8.6 ΒίΓΟΏΘΡΟΥ τμ8ἢ 

(8860 ἰῃ τον. 21, ἴοσ ἰβοβα σοσο ποραῖῖγτο, ψ 8116 
{8080 Δ΄6 Ροδὶϊϊνθ. ἸΤΠΟΥ τὸ μοὶ ΟὨΪῪ ἰΏ86:51 018 
δὰ ἀ8}1}, Ὀαὶ ροϑὶ γον οαἰϊθ. ΤΟΥ οαπ ποῖ-- 
διὰ ναὶ 18 ὙΟΓΒ6---ἰ Π6Υ ιοἱϊξ ποῖ. ὙΠ ΟΤΟ ἰ8. 0 
οσσαβίοῃ. ἷἰπ ὑπὸ ἱἑοχὶ ἰοὸ ἰδκοὸ δ ἃ 816 ΟἿ Θ 88 

; Σογιαίης ἃ οἰϊπηασ (σοιρ. Φυάκο68 ἱν. 24; Οδ6ῃ. ᾿ἰϊ, 
ι.8). [ὃ σϑίδον σοσγοβροπάβ ἰο δα νϑ σον οἱ] θᾶ δε 
ἐϊα ροβίεἶνο ϑίάἀθ: 1Π6Ὺ Ὀγθαὶς ἰοοδε ἔγομι (6 ογνὰ 
δηἋ ρο αισαψ ἰηίο (6 υπυιοαδβυγοα αἰθίδησο, Ὑ Βϊ- 
ὑΒΥΒΟΘΥ͂ΘΓ ἐποῖὶν ποαγὶ ᾿π}06}8 {ἢ 6 Π|. 

γεν. 24. Δπηᾶἃ δβαὺ ποῖ ἰῃ ᾿ποϑὶσ Βϑασίδ... 88 
Βασνθϑδὶ-ἰᾶ6.---Ὗ)ὁιδ 11} ϑασ [161 τ ἔθϑ:-- 
ΒΕΝΌΕΕΒΟΝ] σοΟΥΓ Βροπὰβ ἴο (μ6 ποῖ ἴθ ζ6, 
γΟΥ. 22: ποι μοΣ (9 σγαπάθυῦ ΠΟΥ ἴμο Κἰ ἀπ 55 
οὔ ἀοὐ᾽ 5 γοῦκβ ποτ μοι ἴ0 ἔοδν 76 Πόνλ}.-- ΤῊ9 
γϑίη 8 8ῃ μα ὉΪ6πλ οὗὨ Ὀ]οδϑίης. Οομρ. ἰἰϊ. 8.--- 

ὈΣΔ ἴ8 (89 ΦΘΏΘΓΔΙ (δ πὶ, 88 76 ΤΩΔΥ͂ ῬΡΘΓΟΘΙΨΕ ἔγοτα 
1,0γ. χανὶ. 4 (Ὀ)3 2 Ὁ. )}). Ὑ8ὸ ἀουῦ]δ 
γαυ Ὀοΐοτο 1)" (ΘΔ ΥΪΥ ταΐῃ, ΟοἰοῦοΓ ἰο Ὠθοδπαι- 

67) δπὰ ΟἿ) (πὸ Ἰδαῖον σταΐῃ, ἱπ ἐδθ βρυίῃᾷ, 

Ὀοΐοτο {86 Βδγυθβι) 18 αἰ) υποιῖγοςεοί---εί. ΟΟΣΏΡ. 
ΝΑΕΒΟΕΙΒΒ. ΟΥ. 110, 8. ΤῸ Μαβογοίοβ, ποῖ 
υπαογβίιδηάϊης (818, σουὰ βιυγῖκα οοὐ [6 δταὶ 
αι, Ὀὰϊ ἀῃΘΟΘΒ58Α Γ1}γ.--- Βϑουσθῖ;. Το ἔγοϊ- 
ἔα] 688 οὗ 86 γϑὰνρ ἀθροπὰβ οὔ {6 γορυ τὶν οὗ 

(89 ΤαΪΠΥ δβοαβοῦβ. Οορ. Ὠειί. χὶ. 14: 1 ὅδ. 

χὶϊ. 17,18: Βαύμεβ, μῬαϊᾶδεί. 4 Αιιῇ. 5. 90--ἰ Ἐπ͵ώ. 
1τοητεοοῦ, ΧΙ. Ρῥ. 71].--- 9 νυϑϑῖσα 85 δδσ- 
νυθϑαῖ-[ἰὯθ ἀγὸ ἔμ βούϑιι γο  κβ οἵ βαγυθϑὶ ὕγοῦι 
Ἑαδίοσ ἰο Ἡεἰϊϑαπιϊὰο [Ῥαβϑουοῦ ἴο Ῥεηίθοοβι) 
Ἐχοὰά, χχὶϊὶ. 16; χχχῖὶν. 22: Νυπιὺ. σχχυιὶὶ. 26: 
ϑαΐ. χνὶ. 9, 10,16). ΤΆΘΥ δτὸ οδ᾽ϊθὰ δυ8 Ὁε- 

οδιϑο (6 δορί πηΐηρ δηὰ (ἢ οἷοβε οὗ ἴμ6 (ρτϊποὶ- 
Ρ81) παγνϑδὶ νῦδ8 ἀθιθγπι πὰ ὉΥ 088 νο ἔεβί 1718}8 
88 ὉΥ δχοὰ Ὀουπάδυγ-ηθ8. 16 ὙὟΡ ΡΠ 

(Βασνϑδῖ- 89) οοτγοβροπὰ ἰο ἰδ Ὁ ΡΡπ 

(ονυθεϊαδείπα Ὀδετὲθι), υοσ. 22. 

δ. Ιηβάο}} 7 68 ἀοσδοὶὶ δὰ νἱο]θηο6. 

Υ. 28-29. 

ὙΟυΓ ΥΒΏ8Β 
ΥΟἿΓ 581π8 τ } Π6]4ἃ {π6 ροοα ἔγοπι νου. 

20 1018 Βἰηάογοά βυοὶ {πίη ρΒ, 

26 ΕῸγ ροῦ]688 [π|6}} ἃγ6 Το υηα δΙμοηρ, ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ; 
ΤΒΘΥ͂ Ἰυτκ, κὸ ΤΌ Μ]6γθ οσουοὶ; 



ΟΒΑΡ. Υ͂. 80-81. 1ὅ 

ΤἬΟΥ͂ δοῦ ἴγαρβ, {Π0Ὺ οαὐοὶ ΠΊΘΠ. 
27 ΑΒ ἃ οδζα 18 [0]] οἵἨ ὈΪγαΒ 

80 8τὸ ὑμαὶγ ἢοιιβοβ [}]} οὐὗἉ υτὶρ ἴθουβ πα ἢ. 
ὙΤδογοΐγομι ὑΠΟΥ͂ ΓΘ Ὀθοοηα ρζτοδὺ πα σὶς ἢ. 

28 ΤΏΘΥ ὅτ δι, (ΠΘῪ Βῃϊη6, (Π6Υ ονογῆονν τ ἢ Ἰπἰαυ 168 : 
Ιῃ )αβύϊσθ ὑΠΟΥ͂ 861016 ποὺ {86 ΔΗ 1.8 οὗ (86 Ογρῇβῃη, δῃά ργοβϑουΐθ ἐδιθσα; 
Αμπὰ [86 τι οὗ [86 ΡΟΟΣ ΤΠΘῪ ῥτοουΓο πο, 

29 διουϊὰ 1 ποῖ ρυμίβῃ βυιοῆ, βαι ἢ  ῃονϑῇ, 
βου! ποῖ ΤΑΥ͂ 800] ἀσθηρο 1086] Οἢ 8 παίϊουι 116 {818 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΔΙ. 

γον. 25 15 οἱοβϑὶγ οοπηροίοα τὶ (88 Ῥγουΐοῦβ 
δίσορθα, Ὀὰὺ ἰῃ Βυσ} ψ190 ἐμαὶ 10 ΟΥ̓ ἀΘΏΓΠΥ ἀο068 
ποὶ Ὀοϊοης ἰο ἰΐ, Ὀυΐ σοπάυοίβ ἰο 8 ΠΟῪ Ὀβϑϑαᾶρθ. 
1ι ἰηνοῖτοϑ ἴῃ 8 οογίδ᾽ ἢ τηθϑϑιγο ἃ σοπισδαϊ σι οἢ 
ἰο 1.6 Ῥγοσοάϊΐηᾳ. ἮΒΙΪῈ ἰπ τοῦ. 24 ἰΐ νὰβ ἀ6- 
οἶδγοα : ἐδλὲψ δα ποῖ, ἰεί ι ὕεαν λὲ ζογα, ὙἘῸΟ 
Αἰνο8 5 γαΐπ, εἰε., ἰὰ 16 Βοτο βαὶὰ ἰπδὺ Φοβονυδὴ 
διλὰ ποί σίοεπ ἰὮ τὰ ΤΑὶῃ ὈΘΟΒΌ89 οὗ (ἢ6 δ᾽ ἢ οὗ ἰδ 6 
Ῥϑορίὶθβ. δΔηὰ {{1680 δ'ῃ8Β ΔΓΘ ΠΟΥ 80 δΒροοϊβοά ἴῃ 
ὙΠ. (ΟἹ ονγϑ, (Πδὶ 6 860 {86 Ῥτορμοὺ νου]ὰ σου- 
ἤγπι ΌὉΥ πον ζδδιβ [ῃ9 Γπἀαπιοπίαὶ ἱμοιχὶ οὗἩὨ ἴῃ 6 
Βοοίίοη ἱπε ΤΠ) ὺΣ 88 ἀορασγίθα ἔγοπι [5.86]. 
Μοτϑονοῦ ἴδ 6 Θὰ Βογο γονοσίϑ ἴο {86 Ὀορί πηΐπᾷ. 
Ρον σοη 6 6 γ0 Βρθακ8 οὗ [πὸ συ οὗὨ 186 
29, δῃὰ οὔ 86 υπσὶρϊθουβηθθβ οὐὁἩ ὑμ080 ᾿π 

ῬΟΜΝΟΥ ἰΐ ἰ6 ον ἀδηὶ ὑμδὲ ἴῃ ῬΏΓΑΒΟ ““ ΔΏΥ ΟἿΘ 
ἀοΐηρς τρις οὐ βοοκίης ἰσυ ν᾽ ἴῃ τοῦ. 1, 18. δο- 
γουΐησ Ὀσίοτο δΐἷ8 ταϊηἁ. Κεγ. 29 β᾽ιοῦβ ὉΥ ἐΐ8 
ἑάοπιγ πὶ} τον. 9, (Πδὲ 1 18 τπ6 σοποϊυβίοη οὗἁ 
10 Βίγορῃο, κε ἐμ ἴῃ 118 δἰγσίατα {{15 ΒΙΓΟΡἢ 6 
ἐπιγ ον γοβϑοῖα ὉΪ68 ἰδ ἢ 0 ΓΒ. 7.9, τ ἢ ϊοἢ 11|κ6- 
Ἡ 56 Ὀοσὶπ9 δι οηἀ59 νἱὶ (ἢ ἃ σοΐδγοησο ἴο {86 ἀϊ- 
τὶπο αὐ σιποηὶ. 

γεν. 22. Του τσαηβριθαδδίουηδβ.... ἴσοῃιν 
γου. Οοαρ. ἱἰϊ. ἃ: ἰν. 18. ηοθα (6 Ῥσορδοῖ 
Βοτο, 88 ἴῃ ἰἰϊ. 8, Τοΐοτα ἴἰο ἰἢ6 τὶ ο]ἀϊηρς οὗ (86 
Ταΐῃ δ ραϑί, 86 δϑυιδι Ὁ μδὰ ἀοβηΐίο ἔδοὶδ ἰῃ 
Υἱοῦ (6. 5., 1 Είπρθ χυὶϊ. ἢ Απι. ἱν. 546.) δηὰ 
που]ὰ ἱπιϊπηαῖο ὑπαὶ (ῃ6 Γοτὰ ποῖ ΤΠ ΥΘΙΥ τοὐδέ 
Ῥυηΐδι, Ὀὰὺ ΘἰγοΘν λαδ ρυηΐβηθα, Ὦγ πὨὶοἢ 8 
ξυλτδηίθο 15 δθοσγα θα οὗὨ ἐδ ἰπῇϊοίίου οὗ (6 6χ- 
Ῥεείεὰ ας ηνοηι. 

γον. 26, οοσ κοᾶϊθ8βδ 106: ὃ:θ ἰουσῃᾶἂ. .. 

ΒΟΥ οαἴοι πϑῃ. “35 ἴδ ἰο Ὁθ τοβατθὰ 86 
ἱπῃ ΡΘΥΒΟΏΔ) : {ΐ ἐδ ἑωγζεα, Οοτμρ. ΝΑΕΘΕΙΒΒ. ΟἿ΄., 
δ 101, 2.-- ΟΊ 172. σομιρ. Νάξαξιββ. Ον., 
ἢ 95, 2. [ἀμεξεν᾽β Ον., ἃ 189, 2.--- 5. Β. Α.] 

(πρὸ ἼὩ}3 Ῥχον. χ. 28).--- ΠΤ, ἀεείνοψεν κ6- 
ΘΓΑΪΪΥ (Εχοά. χὶϊ. 18; Εχοκ. χχὶ. 86), Βθσϑ 8ρ6- 
οἶδ᾽, οὔ δοσουηῖ οὗἩ 2 ὙΠ, ἀδδί γον ΒΏΔΓΘΒ. 

γεν. 27. Α5 ἃ οἂαβϑ ἰδ 11} οὗ Ὀΐσᾶβ.... Ὀ6- 
ΟΟΙΩΘ βιθαὶ δῃα σίομ. ἵΠ 18 νυ  ἀθμι]Υ [89 
ΔΕ μ6 818 οὗ ΤΣ). Αἱ ἰδο βαπιθ ἰἶἰω (Ἐθ 
τορὰ 18 ἰο 9 ἰδίκοἢ 8ἃ8 αὐϑίγ. ὉγῸ σοη07.-- -γε8 ζγαιαα 

»ανγίδε, 88 Ὁ» Ῥβ. οὐ. 4: Εσροΐθβ. ᾿ἰ. 19; σοῦρ. 

ΝΆΒΟΕΙ,ΒΒ. Οτ., ἢ ὅ9, 1. Ετοπι τἰσθβ χαϊπϑὰ ὮΥ 
ἀοοοὶς 18 ἀθυθ]οροα τυἱοϊθαὶ ἰη͵υ81166. 

ογθ. 28 δὰ 29. ΤΟΥ διὸ αϊῖ... πεϊίου 
1},ωὼ0 τα. Βοίηρς ἔδὶ 18 ποῖ δἱΪ : ἸυχυνΥ ῥτο- 
ἀυοθ8 Ἰαϑὶ, 1 τη οὐδὸν |ἴκὸ ἃ ϑδοοιῃϊηρ ροῖ, δηὰ 
(μὲ ψὶϊὰ ἰπΐᾳυὶιῖθ8 [πιαϊίογ8 οὐ τ ἸΟἸ ΘΔΏ688: 
ΗἨΕΝΡΕΒΒΟΝ] (3 ἱπγνοϊ γί προ [89 4688 οὗἨ γέδ 

δηὰ σεγδωπι) Ὑγ]ΟὮ ΓΘ ΟΣ ΤΑ ἀ8 Θπαπιοταίοα. 
ἽΞ) ἰδ σοηϑίγυρι ἃ8 6 ΥοΓῸ οἵ 79}01π688 νι} (86 

δοσιιϑδίϊνο, [1|κ 10, ὅοο] ἰν. 18. σον. ΝΑΕ- 

6Ε1.88Β. Οτ., ἃ 690, 2, α. -- ΤΏΘΥ 58600106 ποῖ. 
Οοιῖρ. Ῥβ. χ. 18; χὶϊὶ. 2, αθη. χσχχ. δ; {6γ. 
χχὶὶ. 16.---δἂὲὴ ἃ ρσοβϑοῦϊθ ΘΙ, ταὶ σι οοτί αἰπ- 
Ἰγ Ὀ6 τοπἀοσϑὰ ργαιατηδίϊοδ ἢ γ-- -λαΐ (λὲν »τορεγ 
[{ΠΠἘΝΡΕΒΒΟΝ]. Βαυὺ μ6ῃ ἐδθ ΡΪυγα] ἰθ βίγϑηρο 
δΔηὰ (89 Β6η80 ἰ8 8ει. Τδογοίοτο 10 18 Ὀδίῖον ἴὸ 
τορδγα 1 δ ἰδ ροβί(ϊνγο 549 οὗ βϑιὶῖ]θ ποῖ -- 
δηαὰ (ΠΟΥ͂ ΟΑΣΣῪ ἰδοπὶ ὑμνοῦσι. ---Ἴο γ. 29, σοαιρ. 
ΥΟΣ. 9. 

6. ΟΟτορυθβοηβῖνο ΘΟ! ο υΒῖ0Ά. 

Υ. 80, 81. 

80 ΕῸΔΥ δηα ΠΟΥΤΟΡ αν ἢδρροποϑά ἴῃ {μ6 ἰδπᾶ ; 
81 ΤΏΘ Ῥσορβοῖβθ ῬγΟΡἤΘΘΥ [Δ |56]γ, 

Απὰ [86 ρῥγοϑίβ συΐϊο ΟΥ̓ (μοῖσ ἢδηα,ἷ 
Αμὰ ΓΩΥ̓͂ ΡΘΟΡΪ6 ἰοῦ ἴο δγυθ 1 80: 
Βυὶ τψὰδδὲὺ νἱ [067 ἀο πθη ἴμ6 Θηά οὗὨ [πὸ βοῃρ οοἸμοδῦ 

ΤΕΧΤΙΑΛΑῚ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΊΙΟΑΙ,. 

ΕΥ͂ες. 31.--ἰ Ὑπὸ ΧΧ, δηὰ [Π6 Ῥμσαίε αν Απά ἴδ ῥτίοδίϑ ἤλτυο δρρίαυδοὰ πὶ τ Ἐπ ον οσσῃ Ἡδη 8, πὰ ἴπ6 
ΒοΙἢ πηϑδῃ ἴΠ|6 βατπιο [τς [7] ΓΠου Σἢ τ 6 ὑνογὰν ἅτ αἰ ἥογθηῖ; δηὰ ΒΙΔΥΉΘΥ [πὰ “Απὰ 1ὴ8 ῥὑτίϑειβ ἤδνο Ὀϊοδβοὶ {πο οῖν πδη 5." 

Βυοιϊπτογὰ) κίτοα ἴΠ 6 βοπιθ ᾿Ἰῃηϑδηΐηρ, “Αηὰ {τὸ ῥὑτίοβίϑ ἤπνυο οὐ ΠΟὉ αἰτ| ἴΠποπὶ. ΗΟΝΔΙΕΥ ΒΑΥΒ πὸ ποῦ 1 ΟΥΆΠ ΠΥ ΔΤΘ 
"Αια [δ ῥευνῖθ ζὸ ον ἢ δοοογάϊηρ ἴο ἐμοῖς Βδηὰθ ,᾿ (μοὶ ἰ5, Βὸ αἰ, “19 ὑσγίοδίϑ κὸ τὶς ἢ ΜἈΥ (οἷν απ ς ροσιαῖῖ, {, δι 



16 ΤῊΒ ῬΡΒΟΡΗΕῚΤ ΧΕΒΕΜΙΛΔΗ. 

[8 υγἱοδὲβ αγὸ ἀϊσοοϊοα ΓΚ ἐμ 61). -- θη ζ0] ον ὮὈΥ ν ») ΔΒ Βόγο, {πὸ ὑγοροβί [ἴοα ὨΘΥΟΥ τποϑηδ δοσογάϊης ἴο, 86 ΠΠΟΒ πε 
Τοπάοτϑ ἱΐ, θα νοῦ, ὑροι, ἰοτγαγὰ ΟΥἩὨ ἀραίηδι, Δα πη θῖν ὁ προπ.᾿ Κεο ἔχ. ἰχ. 9: Ναυπι. ἐν. 9; Ρᾷ. υἱΐ. 10; Ιχχίΐ. δ. Ἵλιεῖα 
οτο ἴη0 ᾿ἰΟΓΑΙ τοι ἀογίης ἰβΒ (]} 5. Απὰ ἴδ6 ρείοδ 9 Ὦδ το 

οὗ ΟΑΥΥΙΝ, 1. ν. 309.-.-. Β΄. Α.] 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤΠ6 86 γουβο8 ἜΧΡΓΘ85 (86 χοϑυϊὶ οὗὈ (86 ασχϑιυιὶ- 
πδίίοη ἰμϑυϊταϊοα ὈΥ̓ (6 ῥγορῆ θοῦ ἱπίο (86 τρογδὶ 
σοπάϊιΐοη οὗ ἢ ῬΘΟΡΪθ, υἱΖ.. ἐμδῖ 1Ἢ γγῶβ ΠΟΥ ΣῚ ὉΪΥ 
Ὀδὰ ἴῃ 41} γδηῖϑ οὗ 16. ὙΒ1Ὸ υοσ. 80 888 τϑ- 
ἔοεγοησο ἴο 6 Θμ Ϊγ6 βθοίΐοῃ, ΥῸΥ. 31 σοίοσϑ 6806- 
οἶδ} ἰὸ ν 6 Υ8. 4 δὰ ὅ. 

νὸν. 80. Εἶθᾶσ... ἰῃ 180]Δηἃ.---ΕἶἾθατ. Οοπιρ. 
Ῥουϊ. χχυϊ!. 87; 2 Κίηρβ χχὶϊ. 19; Φ6γὙ. χὶχ. ὃ; 
ΧΧΥ. 9, εἰοσ.---ΟΥΧΟΥ, ἃ Βονγὶ 016 ἐμ η, χχὶὶὶ, 14. 
Οοπιρ. χυϊιὶ. 18; Ηοβ. νἱ. 10. 

γον. 81. 19 ριορδμοῖβ... στ θ ἴ80 θΘπ ἃ 
οὔἴμθ δοῦρβ; οοϊιθδ. ΤῸ Ῥγορθδιθ ἂγὸ ἦγει 
χυθηϊοπ θὰ 88 {Δ πιϑάΐατ οὗὨ 8411} πον θά χο πο ἢ 
ἀοιοΥνπιὶποϑ ἰο δοϊϊΐοῃ. ΟὐΟρ. χσ. ὃ; χχὶχ. 9. 
Ἴμπὸ ῥγὶθϑίβ οὐχῆῦ ἰο ᾶγθ 60 ἃ ὀογγϑοίϊνο ἰὸ 
{πὸ τι ἰδ δά ϊης οὗ [πῃ 9 ΡῬγοροίβ, σον. ΜΔ]. 1ἰ. 7; 
Ἐχοῖὶς. Υἱἱ. 26.ἀ. [Ιπδἰοδάὰ οὗ (8 ΒΟΥ τηδὰθ ῥσγοδὶὲ 

ΌΥ 18611.----Ὑ τ» ΟΣ ροῦν δρδτί ἔγοπι 18 1068] 
β᾽ χυϊβοδίἑοη, 18 ἃ ὈΓὶ ΘΒ(}Ὺ ἐεγπιπῶδ ἰεολπίσιϑ, να ἈἸΘᾺ 
Σήθ 8 αὐ ἑαίωμξ -- ΠΟΥ ἱηϑρθοίίοη, ὈΥ͂ ΔρΡροϊπύ- 
χηρῃῖ (1 ΟἸγοη. τἱ. 16; χχυ. 2, 8, 6; 2 Οδἴγου. 
ΧΥΪ 16, 17; χχὶϊ!, 18; χχὶχ. 27; Εσν. 111. 10). 
80 οσθ. ΕῸΓ δὴ ᾿πβδίδῃοο οὗ βσ8 οογγυρίϊηρ ἰἢ- 
θσυθηοο οχογοϊβοα ὉΥ 89 Ῥσγορἢθίβ οὰ {π6 Ῥὑσιθβίβ, 
800 76γ. χχίχ. 24-8..-- -ΤῊ9 σογτγυρίΐοη οὗὨ ἰῃ9 
Ῥυΐοϑίϑ δῃά ργορ]ιοίβ βοι]ά ἰπ {86 1αϑὲ ἰπϑίδησθ 
Ὅο του υκοὰ ὉΥ ἰμ0 βουπὰ β6η86 οὗἩ ἰδ ΡθορΪδθ. 
Βα πο. Τα ΡΘΟρΪθ ἰουὸ ἴο αγο ἰΐ 8ο. ΤΠον ἀο 
ποὶ ὁᾶυ86 ἃ τοδοίϊοη δαΐ σ0-ΟροΓδίβθ.---Ὁ 6} 
86 ϑῃᾶ οὗ 18:6 ΒΟ ΟΟΣΏΘΒ, οΥ ἰῃ Γοίογ 66 
ἴο 118 ἀπά. Τα ἴδηι. Βυ 8}. τηιϊδὺ ὍΘ χεχαγάθα 88 
τηθηΐία) (τον, 20, οΘοπρ. ΝΑΚΟΕΙΒΒ. Οτ., κΚὶ 60, 6 δ) 
δῃά το ὃὉθ γοΐοσγοά ἴῃ ζΘΏΘΓΑ] ἰο {Π6 ἰοἰ Δ} οΥ̓́ ΛΠ 6 
σοηπάϊιίοι ἀοβουῖ θα ὈΥ [86 ὑγοόρμεοὶ. ΤΤῃθ β56ῃ86 
θ: παι ψ}}} γοιι ἀο ψ θῃ ἰδ 6 ῥγοβοηύ οοπαϊιϊοη 
δηΐογβ ὕροὰ 18 ἰαϑὶ βίαρο οὗ ἀδσνϑὶοριμθηῖ, ΟΥ 88 
Ὅ0 ΒδΎΥ, ΨΒ6η ἴδε οηα οὗ (89 Βοηρ' σοπιοβῦ ΟομΡ. 
δαὶ. χ. ἃ; Ηοβ. ἰχ. 86. [[1μάῆτεοου, ΧΙ]. ῥ. δῦ. 
--5. Β.4.] 

ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Οχ νοῦ. 1. “Τὸ νἱοϊκοαὰ νου] 85 ἴπ ἐπ 9 
Ῥίουϑ πα Ὀο] ον ηβ 8 ΠΟΌ]6 ἰσολθατθ πα ἀοἔθησο᾽; 
(αοη. χυὶϊ!. 832); ᾿ΆνᾺ Ἑ.-- Ἔνθ ΖΟαΥ ἰβ ργο- 
Βογυϑα [0 {86 ΒηκΚο οὗ ἴοῖ, (α6ῃ. χὶχ. 20 βαα.)--- 
Οοωρ. 188]. χχχνὶϊ. 8ὅ.---ΟἩΠΙΒΕΕῦΒ. τοιηϊηὰθ ἃ8 
οὔ αὶ «[ἰΟΥὙ Ῥδίοι ΡΥ σοϊδίοθ (τοὶ. χχχν. σδρ. 
10) οὗ Κὶπρ ϑεπιοίγιιι8, το τοι τοὰ ἔγοτῃ [ἢ ΟΥ̓ 
οὗ Βποάϊΐαπι, Ὀρσασδα 6 σουϊά ηοίΐ ἰδἶκο Σὺ οὐ ἰΐ8 
ΟὨΪΥ δοσθϑβ 016 δἰ ψὶυπουὺ ἀοθίΓου ἢ ΒΟΙη6 66- 
Ἰοδτγαιοὰ ραϊης 8 οὗ Ργοίοζθη 68. 

2. ΖΙΝΖΕΝΡΟΙΡ ἤοΓο σΣοϊδίοβ (8. 198) ἃ βίουυ 
οὔὗ Μ. 2... Ομνυίβίορ ' βου θα]οσ, οὗ. 1780. 
“Οησ0 Ὑ868 ἴῃ {89 οὔτοι αἱ 1680 (516β8]8) 
(ΒΟΥ σοῦ βίηρίης Ὀδίοτθ ὑπ 6 οοτηλιιηΐοη “1 ν}]}} 
ΒΩΥ͂ ἴο ἴΠ660 ΕἌΓΘ ΘΙ], δὖ ἴ89 ψοτὰθβ “ΤΥ βίπἴι], 
νι ὶοκοά ᾿ἰνίηζ, Ὀ͵θ84865 π|86 ποῖ δὲ 8}},᾽ ϑ16 } δὴ 
ΕἸϊα5-}Π|κ6 ζοϑὶ βοϊζοὰ ἀροῦ πἶπι, (δὲ ταἰβίηςς δὲ8 
γοΐοθ δῦονϑ (δ οὔγζϑῃ δὰ ἰδ σῇοταὶ) οὗ δ ἰμου- 
᾿ϑαπὰ γνοΐσϑϑ, 9 οὐἱϑὰ οαἱ ἰῃ ἰοηθβ οὗ ἐδυπάον, 
ΦΕοΣ α0ἀ᾽ 8 βακ0 πλδὶ δσὸ γοὺ βἰηρίηῖ Ἡ Βαὶ 

ὀϑοοῃμάθα ὕροὴ τμοὶνγ μδπάβ. 
ΒΟΘΙῺΒ ἴο τηόδῃ, πεῖ ἴΠ0 ᾿σίοϑίϑ ἀδοίδίθα [8.6 ὑσορμοίθ, δοοοσαΐπρ ἴο δαὶ ἰδ ὀχργοδαβὰ ὈΥ πὸ Τίγρις, εἴς. 

ΑὮ ἰἀϊοιμδῖίο οχργοκξείου, ᾿ἰ τὰ 
οἵο υΥ Βδρ. εὐ, 

ἄοθβ ποὶ Ρ͵6δδο γουῦ Τηὸ [οτὰ {6808 ἀοε5 ποί 
Ῥίθδβθ γοὰ. Τὸ ἴῃ γ8 πιιιεὶ Βα : Του ρ]εδδεοὶ 
Ὁ8 ποί, ἔθη γοὰ τνου]ὰ βροδᾷκ {6 σαι ; Ὀυϊ χοὰ 
(0 ΒΑΥ͂, (Π:6 τννον]ὰ.᾿---Ὑ ἢ ΠΟΥ 8]}, σοην)οιοὰ ὮΥ 
186» Θοηδβοίθῃοοβ, δαὺ ἰμθγα ἱῃ ΩΥΪΘΙ δηα [6ᾶΓε, 
δ 7ϑ ᾽ν πον πον {18 ΒΑΡΡΟΠοΙ ἴο {λοῖ, ἢθ 
βαϊὰ: “Νοιν, ἢ 1 δ6 (Π8 88 1ἰἴΐ Βμουϊὰ ὃο, Ἰοῖ ΒΊπὶ 
ἰο Ἡ ΒΟΠΊΒΟΘΥΘΥ ὙΟῸΡ δίῃ] 1116 88 Ὀθοοπια οἵ- 
ἴδηβίνθ, Θοη 88 1 ἢ {16 πϑιη8 οὗ ἰδ6 1 τὴ, 
ΒΟΓΘΌΡΟΣ (Βὶ8 ὙΟΥ86 ψ8δ ΜΟΡὶ σϑίποῦ (Π88 
δ ηκᾳ.᾽" , 

ὃ. Ου τϑσ. 8. ΟΚΕΙΟῈΝ ΒΔΥΒ ἴῃ ἰδ βίχι ἢ ΒΟΥ, 
οὗ ν]οἢ (η6 ἰοχὶ 18 Φο6ΓΥ. ν. 8-δ, “1 πον ἴδοα 
ΨΠῸ τπαὐ 186 ὈοδπιΒ οὗἩ αοἀ᾽ Β ΘΥθ σϑδὶ Ὁροπ ἰδεο, 
οαιῦτησα ἰδ γἱγίῃο8. 800 ψν}}} 0 6 τὶ ἢ [Π66 80- 
οογαϊπρᾳ ἴο 118 “110 6γ68 οὗ {μ6 [Ιοτὰ Ιοοἱ [ῸΣ 
ἔαϊι. Αμὰ ἱΓ ἴμου τὶ δὺς! δὴ οπο (δαὶ (δε 
ΟΥ68 οὗἩ {πὸ οτὰ 88ῖπο Ὡροὺ (66, (Βοη πῖϊι ἰἰοῦ 
ΒΆΥ͂, “(80 Πἰμμΐ οὗἩἮ [ὨΥ δουπίεδῃοθ Γοβὺ ὈΡΟῺ 9, 
Ο [οτά;’ ΡΒ. ἰν. 7."" --- “δ 858 Τ0Γ σοίυγῃβ δοά 
μδὶ ἰοο πῃ οασδλ. Τ}}}8 18 η6 πὰ (0 π)οἢ 6 
ΔΡΡΙΪ68Β δῃᾷ οὐ ὙΒΙΘὮ μΠ6 ἀοροπθ. Νοτγαε δσε οἵ 
Ὧ0 γΑ]ὺ9 ἰο πἶπ). Βαὶΐ }αδὶ (818 18 {16 σοιωρίδἰδί: 
διὰ 18 ΚὰγΘ διθοηρ {8:6 ΟΠ] άγοπ ΟΥ̓ πιθη (ΡΒ. 
χΧΙΐ, 2); “ἀν 18 ποῖ ΘΥΟΣΥ͂ ΤΠ ̓ Β Ῥοββϑββίοῃ, 88 ἰἱ 
ἴβ {Π000 βαϊἀά, [Ιπ {8680 ἀΔΥΒῬΥΘΔΟΙΘΓΒ τη εὶ οΣ- 
οἰδὲτι τὴ ἢ Ιϑαΐδη: νῖλο Ὀο]ΐονο8 7 ([86]. 11]. 1. 
Απὰ ΑὈγδμαπ ρμὶἰοδὰβ νἱἢ {16 Ποτὰ ἴον βοάοι οἢ 
οὐμαϊἴοη οὗ ὅνο σἰρμίθοιιβ Ῥ ΥΒΟῺΒ Ὀοίτρ ἰουπά 
ἴῃ ἴν (66. χτυἑ)." ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. ---- “. Εἴος τετετα 
ἀεθμραν οἱ Πασείία πο ἀεδμηί, οἰ ἱτερισαιο παϊία, 
πα γογπιίάο ὁδί. Οὐϊὰ δὲ ποη ἱπίοτεοαοτγεί τεὺϊ 
λωπιαπὶδ υεἱ ἰδία οεπδιγα 3" ΟὟὙὟΡΕΙΑΝ. αα Ζ)εηιείτ!α- 
πιιηὶ. --τ  Παμὰ σταυο εδί ρίασία αΠ[εῖ, δε μίασα πιε- 
ἔΐοτεπι πο ἤετὶ σταυϊδείπιιπι οϑι.᾽) ΟΒΈΘΟΒ. ΝΑΖΙΑΧΖ. 

4, Οπἡ σϑγβ. 4 δπὰ δ. “Α Ῥυθλδοῦον δὴ.8 Ὧ0 ΠΙΟΓΕ 
ΤΩ ΒΕ ΓΒὉ]6 πὰ ἱρηογαηὶ ἩΘΆΤΟΓΒ [Π8Π [6 ΓΟΕρΘΟ- 
ἰμ 016. ὙΠ 116 ΠΟῪ ἅτ βρθ}]ἶς ἐμοῖς νὰν θδοκ 
ἰο ἰδ ΟΥΟ88, δῃά δύ ροίἰηρ 80 ΤᾺΣ δ5 ἴ0 Κῦον 
δον (ὁ Ἰοασῃ ἰμαὺ 6 ΔΓ6 βαυθὰ δομῃϑ ὈΥ (88 
ἔταοθ οὗὉἉ ἰδο ογὰ εφεακ, {Π}1 τὸ χοὶ {θῖῃ 80 [ᾺΥ 
18 (ὁ υηἀΔογοίαη (δὲ [6 σοιπτηδηὶ ΟΥ̓ (μ6 ΝΟΥ 
Τοϑί. 18 ἰο Ὀο]ανο, δηα 4}1 {πᾶ ΠπΟΣΆ] ΠΥ οδὴ ἰυᾷ 
αδουΐ ον οἰ κὙ ὙΘΑΓΒῚΒ ροπα Ἡἱ ἢ ἃ πον : 8οῆ, 
Ὀ9 οὗ ροοὰ οουγαᾶρο, (ΠΥ 8108 ἃΓο Γοτρίνοι [ἢ 66,-- 
[ἢ9 ἱσποταπί Μουϊὰ ἤλγα ὈΘΘῃ 80]6 ἴ0 ἀο ἰϊ [᾿τὶς6. 
Επουκὶ ΠᾺ5 Ὀ6ΘῊ ΒΆ14 [0 8]10νν {Π81 ἃ ΘΒ ΘΙ ΟΣ στοαὶ 
ἀθαοῖνοβ ᾿ιἰηλβο] ἢ, 1 6 Β6 6 ΚΒ διποηρ {Π|Ὲ σοβρροίδ- 
Ὁ1]60 μδι. σοταέοτγί ἴπ ἷϑ οὔἶοο, τυ ἶσον μ6 ἀοο8 ποὶ 
πιθοὶ ΜῈ διηοηρ ἰἢ 9 ΘΟΙΏΣΟΠ ῬΘΟΡΪ6.᾽᾽ ΖΙΝΣΕΚ- 
ΡΟΒΡ, 3. 12, 18.0. Οομρ. ,3. θ6ὅ, 66. 1 ον. ἰἱ. 
20, 27. 

δ. Οη γον. 18, ““ γ7εδ, (λὲ ῥγορλείβ αγε φοεεῖρε. 
ον ἀο68 (8 δουπῃὰ δηὰ ὙΠ Θη66 ΘΟΙη68 {116 88γ7- 
ἴῃ’ [10 βοιιηβ δοπιονν δὶ ἀἰδιϊηρυϊα)ιοά, δηὰ 8 
ἴθΔΟἾΘΓ ΤΑΥ͂ ἄγαν 10 ὑροῦ δι πιβο ἢ. ΑἸπιοϑι (88 
ὙΠ019 ὈΟαῪ ἢδ88 ἱπουγγοα {}}}8, {ΠπὴὉ ΓὮΘΥ ΑΓ σϑοκ- 
ομοαὰ τὶν] αὐϊογιναγβ, πὰ δοοδιιδα δον {(ἰοὶν 
αἀἰβοουγθθ ὁη9 η8 Ὀδοη δ ὉΪ6 ἰοὸ ἀο αννᾶγ νυὶτὶν ἢ ὉΥ͂ 
684 σοτῖς, 6 85 ΠμΜ]}]Ὺ σοπιο ἴο {Π| Θοπο]ιβίοῃ : 
186 ῬΑΒΙΟΥΒ ΓΘ βο58108; πὰ {ῃ6 ργϑοΐουβ [Σϑᾶ- 
Βυγο οὗ [896 ΡυὈ]Ϊο ἰθδυϊ ΠΙΟΩΥ 8. πὰ} οαϊυμηὶ- 
δίοα. ὙΒΟΘΥΟΙ 18 χτίουθὰ οὔ δοσουηῖ οἵ (δ 
(ΘΒ ΓΒ, ἰοὶ ἷηαι γοῆοοὶ {(Πδὺ ἢ 8 δνίθοβ ποὶ 80 
τρσο ἔγολ ἰδ ἔδυϊο οὐὗὁἨἉ ἰδ ὮΘΆΓΟΙΘ 88 οὗ ἰδ 
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ἰοδοῦθῦβ. ὙΠ Δβϑιγθ δἷπι: ΑΒ ΒΟΟῚ 88 (ἢ 
ποιὰ οὗ ἔα οτὰ Ὀδοοης ὅτο ἴῃ ᾿ἷβ ωουΐ, [89 
ὈΘΓΟΥΒ ὈδσοοΙλΟ ὑγοοά, δηὰ οΥἰτἰοἴϑιη ἰ8 δὲ 8ὴ οπά, 
δηὰ [660] 1ρ σΟΠ168 δηὰ ϑαῦογ ΟΘΟπΊ68, Ὀ6 ἰζ απὶο 
6 Οὐ απο ἀθαίβ. Ετοιῃ (μδὲ (ἴπλ6 {116 ΡΓΘΆΘΒΘΥ 
ἰΒ ἰῃ θαγῃθϑὶ, δηὰ Ἰαυχῆϊον ἰ8 Του Ὀϊἀἀθη ὈΥ (6 
ὨΘΩΓΟΥΒ ᾿Π ΘΙ 561γ768.᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕΥ, 3. 18, 14. 

6. Ου τοῦ. 16 βαᾳᾷᾳ. “" Τὴ Ῥγορϑθί ἰδ κ65 "18 ἀἱ- 
τοοιίοη ἔγοτρ αοα᾽ 8 ὉΠΟδ ΔῊ Χ68]6 οΔἰ ΘΠ ΔΥ, 88 ἰὶ 
ΔΘ Οσοϊῃμιροθθὰ ὈΥ ΜΝίοβθο5 : ἢοαῖϊ. χχυϊ. 49. 
Τοογοίογα Ὧ6 οουϊὰ νγ6}} ὑγορηοβιϊίσδίθ ΒΟΥ ἰΐ 
πουϊὰ ἰοττηϊηδῖθ γί 1}18 αἰ δον ἰθ πὶ Ρθ 0016. [ἐ 
18 οἵ υ86, {μδὺ γγο Αἰ] 6 ΠΟΥ ρόῦυ86 δ οἢ 8} 6Υ̓6Γ- 
οηάἀυτγίηρ δ] λΡ, δηὰ οὐ ΒαΥθ ἰΐ ὈΘΌΓΤΘ ΟἿΣ 
ΕΥ̓́65. ΕῸΓ ἴΐ ἰθ ΏΟΓΘ σογίδίη ἔμ88} 861} ΟΙΒῸΡ ῥσος- 
ποϑ01σ8100}89 σ8 Ὧθ.᾽᾽ ΟἌΑΜΕΒ. 

7. Οῃ τϑῦϑ. 2], 22. “Πἴεαν, γε πιαά »εορίε, ἐλαὲ 
ἀσνὸ πο υὑπάεγοίαπάπισ ἢ ἩΡΙΝ ψ6 ποί αν πια 3 
Τ8ῖ8 156 φογίουβ αἰ οού ΥΥ οὗἩ ἰὴ οπμεὶροίθησο 
Δηα τη] οϑγ οὗ αοὰ. [ἢ ΒοΤΟΥΟΥ, ΤΏ 866 ΟΏΘ, 
Π6Υ 860 8}}: αὶ [ΠΟΥ ὮδΔΥΘ ΠΟ ΘΑΓΒ ἰ0Ὸ δοδγ ὑπ1} 
(6 ψγ8ο]9 ἰΒ σοῃδηχοὰ, Βιυϊ [πὶ Ἰὰθὴ 8.Θ 80 86- 
ουτα δηὰ {μἰπκ ποὶ οὗ Ηΐπὶ ψ]ιο δἰ] ονϑ ἐμ οπὶ ἴ0 
᾿ΐνο 80 βΒθουγοὶυ, (μΐ8 18 ἱηἀθοὰ δὴ ἴῆββηθ Ὀιι8ὶ- 
Ὧ688.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ, 3. 202. 

8. θη τον. 24. “Ο τδῃ, 85 οἶθῃ 88 οι ρμαΐ- 
το80 Ὀγοδὰ ἰηΐο ἔδγ τιου, τοβοοί, ἐμαὶ θΘοἀ ὮὈΥ 
1819 πιο ῃ8 οὗ ΠΟ Βπλοπὺ του Ἱὰ Ὀτὶπρς (μ 66 0 
Ηϊπιβε! . ΟἸΐης ποὶ 4180 ἴο σαῦπδὶ Ὀγοδα, Ὀυὶ οὶ 
18 ἱπιιογία] βοὰ] Ὀ0 βαιἰϑῆοα δγ Θοἀ.᾽ ὅταπκε. 

9. [ὁπ τὸσγ. 2ὅ. “" 118 ρδββᾶρβο ἰδ ὙΟΥΓΠΥ οὗ 
Βροσίαὶ ποὶθ: ἴον αοα᾽Β ραίθσῃδὶ ἔδυου ἀσθβ ποὶ 
80 ΘΟΠ 114 }}γ Β.Ϊη6 ΤΟΥΤῚ ἰῃ ΟἿΥ ἀΑ ἐγ βαϑίθηδησθ, 
θαι [μὉ τηδὴΥ οἷοι 8 ἰπί ογσορὶ ον νον. Ηδηοθ 
ἶι 5, [δαὶ ἀπ οά!ν πηθὴ ἐμΐηκ ὑπαὶ [89 ΥΘΑΥΒ ΓΘ 
ΠΟΥ ὈΔΓΓΘΏ, δηὰ βοὴ ἔγυΐ [ἃ] (μγοῦ ἢ πποτο 
οὔδῆοθ. Ὧἦἴο ἱπάθϑὰ 8606 ποι ΐηζξ 80 γϑζυϊαιϑα ἴῃ 
ΘΕΥ̓ΟΤΥ Τοβροοὶ ἴῃ ἐδ τνουνἹὰ, ἐμαὺ (Π6 χοοάῃ 688 οὗ 
6οἀ σδη 6 Βοθῃ Υἱοῦ οἴου 48 δηὰ οὈϑι οἰ 008: 
Ὀαΐ τὸ ἀο ποί σομϑί 6. νγβ 6 Π09 {118 Θοῃ  ιιϑίοη ρτο- 
δορά 8, ουθὴ Ὀδσαυδβο ἵγΟο οὐβίσυαοὶ Θοα᾽ 8 δοσο88 ἰὸ 
8, 80 ἴῃ Ηΐ8 ὈδηΘβσθησο ἀο0608 ποὶ ΤΘΔΟΝ 118. 
Ὗ ἰἄτονν ϑδύθη δηὰ ϑαγίβ ἱπέο δομπίαβίοη ὈΥ Οὐν 
δἶπ8. ΕῸΓ ΟΓΘ ͵ὸ ἴῃ τἰχϊ ΟΥ̓ΔΘΡ 88 ἰο ον οὐο- 
ἀΐοηςοο το Οοα, ἀουθι1688. 41} 6 δ᾽ ϑιπθηΐβ που]ὰ 
ὍΘ σοῃογπδὉ]ο, δπὰ τγὸ δβου]ὰ ἰθυ8 οὔβοστο ἴῃ 
δ νου] δὴ δημοὶϊο Βδυποογ. Βαΐ 88 Οὐγ]υ98 
᾿πηαἰταλιο ἀραϊηϑὶ αοα, 88 ν79 81 ὉΡ ΔΓ ἀδ]γ, 
δηὰ ῥτόυοϊο Ηἰπι ὈΥ͂ ον ῥυἱάθ, ροσυθυβθηθθβ ππὰ 
ΟὐΒι ΏΔΟΥ͂, 1 πηαϑὶ πδοἀ9 ὃθ6 (μαι Αἱ! (Ὠηζ8, δρονΘ 
δη Ὀεΐονγ, βου] Ὀθ ἴῃ αἀἰϑοχάον, δαὶ 186 Βθλ- 
γεη8 ϑθῃου]ὰ δι 0.6 {ἰπ|0 ΔΡΡΘΔΡ οἰουάγ, δηὰ ἐμαὶ 
ΘΟὨΕ που 5 Τα Ἴη8 δῃοαϊ ἃ δὖ δηοίΒο. {ἰπ|0 ἀοΒί ΣΟΥ͂ 
ἴδε Ῥγοάποο οὗ {88 δα τίη, δηὰ ἐμδὶ ποι αἰπρ βῃου]ά 
ν6 υπιιϊχοὰ διὰ ππϑίαἰηοαὰ ἰῃ ἰδ νον]. ΤῊ 8 
οοηαϑίοη ἰμ θη, ἰῃ 8}1} (Π6 ο᾽οιηθπίβ, 8 ἰο Ὀ6 18- 
οὐ δοὰ ἴο ΟἿν 5:η8: βιῃηὰ {Π18 ἰ8 τ βδὶ 18 πιθϑηΐ ὈΥ 
86 Ῥτορῃεῖ. ΤΒουρΩ ἱπάθοα (9 τϑρτγοοῦ 'ναϑ 
ἰδθῃ δα γοβϑθὰ ἰο (μ6 76 078, γ7ϑ ΠΙΔῪ γοῖὶ σα ΒΓ 
διε, Ά τὼ ΟΥ̓ ζΘΠΘΓΆΙ ἰπδιγαοίΐοη.᾽ ΟΑΙΥΙΝ. 
-ϑ 8.4. 

10. θη τον. 28. ΖΙΝΖΕΝΘΟΙΡ ΤΟΙΩΔΓΪΒ ΟἹ [86 
ΟΡ “Δηἀ {ΠΟΥ ῬΤΌΒΡΟΡ ᾽᾽ ἰδαὺ 186 οΘὨϊοΥ σπὰ80 
οἵ ἐμ οοπἀ πιηδιίοι οὗἩ (ὴθ τοι πρὶ {{ ἀκ τἱ. 
19 844.) νγϑ8 τμδὲ Β6 ν188 ργοθρογοὰ ἴῃ 8} τῃΐηκβ 
ἴῃ τοὶ που, Ηδ Θοῃβοαυθηι νῦν χοοοϊγοα ἢΪβ 
βορὰ τμΐηχ8 ἴπ (18 1178 δπὰ ἕβγοᾶ βιπυρὶ αουϑὶν 
ΕΥ̓́ΟΡΥ ἀδγ. Οομρ. ΡΒ. χχχυὶϊὶ. 8δ; [Κα νἱ. 96; 
ὅδε. νυ. 1 844. 

11. Οἱ γϑσ, 28, “1 νου]]ὰ 06 Ὀθίύοσ ΖῸΣ. οὩ9 

ἴο δα ἴῃ ΤΌΣΚΙΒΏ ΘΌΡΟΓΟΥ τὶ τ 411 ἷ8 ΔΡΊΩΥ 
ἴῸΓ 8 ΘΏΘΙΥ (ΠΔὴ ἃ ΡοοΥ Μιάον νἱ ἢ ΠΟΥ ΓΔ 8 6 Γ- 
688 ΟΥ̓ΡΏδη8. ΕῸΣ [160 τὶάονν᾽ Β ἰθῆγα ΓΘ 80 ῦ 
ὙΥ ὨΐΘἢ ΓΪ8Β68 ΔΌΟΥΘ 8]} (ἢ τηουπίαϊηΒ ἀηὰ ἢ 6η 1[81}5 
δραΐϊη δηἃὰ νϑβθ8 ΔΑΔΥ δ᾽ ΠῸΡ Θηθιἶο8 ἰπῖο 
Β6}}.᾿ ύτηξκβ. Οουρ. ΥΥ18ι.. χχχν. 18-2]. 

12. Ου τυϑνγ. 31. ""}ν μεορίε {κε τὲ δο. 1κὸ 
βουχμί, ᾿Κὸ ἔουπά. 7μ6 Ῥθορ]θ Ὑ18} ἰοὸ δ 6 
[186 ῬΡΟΔΟΒΟΥΒ δῃὰ μοὶ ἰμ 6, πὰ 8. ὈΪ πὰ 8} 
Ἰοδὰβ [80 ὈΪϊπηὰ υπἰὶϊὶ Ὀοκϊὰ [8]} ἰπίο {μ6 ἀϊ σα, 
ἴυκΚο τνἱ. 89. ΟΒΑΜΕΒ.---ΗΟΥ ΜΠ ἴ 96 δὲ 
αι ῖ Ὧο δπΆ}}}γ Ὀθσοπηθ 88 δοσυδβίιομμοα ἴο ἀΪ8- 
ΟΥΔΟΡ 88 αἰβογάἀ θυ] Υ Ρ6ορ]ο, δῃὰ 189 που οὐ υγ- 
(δίῃ κοοβ ἴο συΐη, [86 1688 δοποογηθα 86 6. 
ΤΏΘΓΘ ἰδ, ῬΡΘΥΒΆΡΒ, ΒΟΎΘΥ͂ΟΥ, 801}} 8 τποΟΙΏΡΓο- 
ταϊδίης βοσυδηὶ ΟΣ οἱὰ ἔγϊϑηά οὗἩ οὔυῦν Εδίμον, 8 Ὸ 
ἷθΘ σοῃδίδη ἘΕ 7 ταρϑϑίϊηρ ὑπὸ 1110 νογὰ ἴο ἃ: 
ον ν1}} ἰὶ θ61 Ηον ν]}] ἰΐ εηὰ δἱ ἰαϑι ἢ ΤΙ ΐδ 
8 (9 Ῥοου]αν οϑῖος οὗ [0.6 ἰδοῦ γ, δῃὰ ΠΟΌΟΑΥ 
Εἰκοβ ἰο δοδῦρ δἰτῃ.᾿᾿ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΣ, 3. 208. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸΌ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Ου νογρ. 8. Ζιοσᾶ, πη ΘΥγδ8 Ἰοοὶς ἴἔοσ 
αι. ὙΥ ἀοο8 ἀοἂ ἴτρο056 ἔαϊ ἢ 88 (ἢ 6 ΟΠ]Υ͂ 
οοῃαϊιΐοι οΥ̓͂ δαϊγαίϊΐοη ἢ 1. Βοσαυβο ἔδὶ ἢ ρῖνο8 
186 χγϑαϊοϑὶ βἸοῦῦ ἰο ἀοὰ. 2. Βοσδυβθο ἰΐ 15 αὖ [ἢ 9 
88116 ἐἶππθ 116 Θαβίθδὶ δῃὰ τιοϑὶ αἰ Ἴου ἡ Ἔχ τ οἶθ0 
οὗ 86 Βιιηλῃ Βοαγί, ΕῸΣ (α) ἰο ὈΘ]16Υ6, ἱ. 6., ἰο 
δοοορὶ Θοὐ᾽δ ργᾶσο 88 8 ἔγθο μὶ{, ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΟἹ ἷΒ, 
δηα τηυδὶ 6, 8016 ἰο ἀο. (ὁ) Ηδθ ψῆο σδη ἀο ἰϊ, 
888 νδῃαυΐϊδῃοὰ ἰπηβοὶῦ δὲ ἰῃ6 οπε ροΐϊηῦ δηὰ 
ΟΠ 8]]. ͵ 

2. [0ὰ τοῦ. 4. “ΑἹὶ βὶπ ρνγοδοθὰβ ὕγοπι 80πὶ0 
τα ΒΡΡΥ οηδίοη οὗ αοά. (1) ϑΚορίϊσϑὶ ΠΟ 
88 ἴο Θοἀ᾽ 5 ραγίἱοσυΐασ Ῥσγουΐάθησο, δηα ᾿πϑρθοιὶοῃ 
ΟΥ̓́ΘΣ 84}} ονγοηίβ, (2) Ὀϑθθ]ϊοῦ ἐμαὶ Ηθ 18 σου- 
οονηθὰ δὐουΐϊ [86 ΤἸλοΓᾺ] χοοὰ ΟΥ οΥἱϊ δοίΐοῃϑ οὗ 
ἴθ. (8) ΑὈυδβο οὗ ἰδὲ ἀοοίγϊπο οἵ Ο04᾽ ἴο0γ8- 
ογάϊπδίϊοη, δηὰ (4) οὗ Ηἰβ ποσοῦ. Βαϊ (1) αἀοὐ 8 
ἸΘΓΟΥ͂ ὙΠῚ ποῖ Ἰηϊοτίετο ἢ} ΗἾΒ. υδι166. (2) 
ΤῈ6 οχοουίίου Μἱ ὍΘ ὯΟ 1088 Θ6Υ6γθ (ὕδη ἰῃ0 
τγοδίθηΐηρ, (8) αοἀὐ πὶ}}] ποὶ δοδορί 1685 ἐμ 
Ηθ τοαυΐγοϑ ἰῃ ἐμ 605ρ6].᾽ ὃ. 85. ΟἸΑΒΚΕ.--- 
5. Β. Α. 

8. Ὅη τον. 11. Οὐδιϊπαὶθ ὑηθο]ϊοῦ, 1. 16 π8- 
ἰᾳτο: ἰΐ ἀδπῖοβ αοὰ ἀπὰ ἱποσϑίογο ἀοϑρἶβοβ (α) 
6οἀ᾽ 8 ψοσγὰ, (δ) ἰἤοϑα ψῆο ῥγοοϊαϊπλ ἷἱΐ, 2. [18 
Ρυπἰϑπιθηΐ: [86 [Δ Ὁ]68 ἃτθ ἰυτπρα; (4) (86 ἀπθ6- 
Ἰίανον, θοΐογθ ὅγθ, Ποῦ Ὀθοοπιθ8 ψοορᾶ, (ὁ) [89 
νοτὰ οὗ ἀοᾶ, Ὀοΐογο τοραγαθα 88 σοοᾶ, ὈΘΟΟΙΆ6Β 
ἤγο. 

4, Οπ τον. 19. ΤΥ ἄοῖδ ἴ89 ΤΠοτᾶ οὧὖἱ Θοᾶ 
811 [8666 ᾿πίηρ5 το 15. ΤΌΓΘΟ δηθιν ΓΒ [0 (18 
ΟΠ6 αποβίίου : 1. Φοδ χἰϊὶ. 7, ἯΠαι 1 ἀο, ἴμοὰ 
Κηονοϑί ποῖ πον, εἰσ. 2. Μδι ἢ. χχ. 1δ, 15 ἰΐ ποῖ 
αν ΓὮ} [Ὁ πιὸ ἴὸ ἀο ψΏδΐΓ 1 τ }}}}7 οἰ6. 8. Φαιπ68 ]. 
1.2. Β]6βϑϑὰ ἰβ ὑπὸ τ δη (μδὲ μά γί ἰδ ρι δἰ 0ῃ, 
εἴς. ΕἸΟΆΒΥ, 1868. 

δ. ΟἸ τοσβ. 21, 24. ΟΥ̓͂ ἰλο ἔραν οὗ αοὰἁ. 1. 
Μοιΐνοβ ὕγου σὶϊβοαΐ, (α) Θοα᾽Β ἀἰβρίανβ οὗ 
Ῥονοσ, (ὁ) Ηΐδ ἀἰϑρὶδυϑ οὗ ζτδσθ. 2. [πποῦ σοῃ- 
αἰιίοηδ: (α) Τηδὺ νγθ ορέπ ΟὟΤ ΟΥ̓́68 δῃὰ δδγϑ8, (ὁ) 
πὲ νγγδ αἰέοιο οὐγϑαῖνοθ ἰὸ Ὀ6 ἐπ ρ011904 ὉΥ ἐμ δὲ 
γῇ ἱοἢ γγὸ 8600 δηἀ ΠΟΑΓ. 

6. Ου τον. 34. (Βασγυοαοὶ [Τπδηορίν  7 586᾽- 
τ00). ΤῊ διατυοδί- Ὀ]Ϊοβϑίης: 1. Ετοαι σοῦ 1ΐ 
Θομ65. 2. Τὸ σ Βοῖὰ ἰἰ Ἰθ8ά8. 

1. Οἱ νοῦ. 24. 1ὶ 'ἰβΒ 9 ᾿ογὰ ψῆο ζδὶ ΒΓ] 
ἄυδχὰβ 9 μαγυϑϑὶ ἴογσγοοϑ.0 Τὶ ἰσα ἢ} 66}}6 ῸΣ 



18 ΤῊΕΞ ῬΡΒΕΟΡΗΕῚ σ“ΕΒΕΜΙΑΗ. 

1, Βα ΠΥ δπὰ ἰχυϑὲ ἴῃ (80 βονίηρ οὗὁἨ θυ ]ν  ἰογέογοα νὴ ἴῃ ΗΪ8 ρογθγησωθηὶ; 8. Ηδ εἶτεϑ 
δορά; 3. οοπδάρδησθ ἴῃ πον κῃ ἴῃ ἐπὶ8 που]ὰ ; | δηὰ ὉΪ65868 ἩἱΓΠουϊ γοδρϑοῖ ἴο οὐν ἀοδβεσίβ δῃὰ ἰὰ 
3. ΒΟΡΘ6 ἴῃ {δ6 ἰηἰογπιοηΐ οὗ Ὀοΐΐ68 ἴῃ (6 ΘΔ. | βρῖ[6 οὗ ον βίῃβ. ΕΟ βεκυ, 1868. 
γον. Τπενκ, ΟΘ΄ δεῖς υπὰ Ζεμρηῖδα (8 δὰ 798.) 9. Οὐ νϑυβ. 80 δὰ 81. Α οΥὟῪ οἵ νψδυπίης ἴῃ δ γ6- 
(πο ηγ}, ΑΡτΓ. 1860, 8. 226, γτἱοὰ οὗὨ υπίγουβαὶ δροβίαϑυ. 1. ΤΆ Ἵοοπαϊιίοι οἵ 

8. Ου τον. 24. 18 68}} νυ ἃΙοἢ [86 ργοϑθηὺ γ68τ᾽ Β᾽Ϊ {8:8 ΡΘΟΡ]6 18 Βῃ οἰ δη ἃ ΔὈΟΠΙΪ Δ ]6, ἴοτ (α) ἰδ 
Βδγγοϑῦ Τ18}.68 Οἡ ἴῃ6 ΠΘαΥΙΒ οὔ πιθῆ. [{ 18, Εδϑν 1 Ἰθϑϑ δῦ οὗ (8 9 ρῬθορ]θ πιΐϑβρυϊάἀσθ {μ6αὶ, (6) (Π8 Ρο0- 
(Βο Κοτὰ. ΕῸν 1, νιϊπουῖ Ηἰπὶ 411} Δ ΌΟΓ δηὰ ἰοἱϊ [ Ρ]9 τ 188 ἴο 6 πιἰϑ]θὰ. 2. Τ μι σοῃβϑαιιθῃοθ8 (ΟΥΤῈ- 
ὧδ ἴῃ γαίῃ; 2. Η9 ἀ068 ποὶ Δ)1|οὸῪ Ηἱτηβο] (0 Ὁθ ἰη-  ϑροπὰ ἰο ἐμθ κυὶ (σοίαρ. νσβ. 2, 14 5α4., θ). 

ΤΙΙ. Ἡἰϑοαρίτυϊαϊίοι, οοσδὶδιίπρ οὗ ἃ οΘοτἱπδιίου οὗ ἴ86 Ροίΐῃϊδ δ᾽ σθϑάν ρῥιθαθηϊθᾶ: 
[89 ο081]} ἴο σϑοΐυσῃ, αππουηοθσηθηῖ οὗ Ρυπἰδησηθεῖ δ ἃ {18 ΣΘα5ΟΏΒ. 

(0 Β.». ΥἹ. 1--26). 

1. Εἰχλοτγίαϊζέοπ ἰο ἥεε ὕγοπι ζεγωξαΐδηι. 

ΥἹΙ. 1-8. 

1 ἘἙἸ66, γα Ομ] σοι οὗ Βοη)δπιίη, ουὐ οὗὨἉ 6 Γ08816Π), 
Αμὰ ἴῃ ΒΙίον (Το κοβ) Ὀἷον ἴδ6 ἰγυταροί, 
Απᾷᾶ ονοῦ ἴδ6 νἱπογαγὰ (Βϑ}- δ Κἰζογθπι) ογθοῦ {Π6 δίρῃδὶ, 
ΕῸΓ οΔἰδι ΟΥ̓ ὑπ γοδύθηβ ἔσομαι [86 ΠΟΥ δπὰ ργοδὺ συ ΐῃ. 

ῷ Του τὺ Π{6 {π6 ταϑδάου, [89 ὑβῃη  Γ]Ὺ οαγοα [ΌΣ, 
Ο ἀδυρδίον οὗ Ζίοη. 

8 Αραϊηϑῦ ἤθὺ 8}}8}} οὐ Βῃθρμγ8 δηα ἐμοῖσ ρα 
Απὰ ρἰτοἢ ἐποὶν ἰθη8 δραϊπδὺ Β6Γ τουπὰ δρουΐ, 
Απὰ εραβξαξο Θ8 6 ἢ 18 Βροΐ. 

4 απο νυ ΜΓ δραϊηδὺ Ποὺ] 
“«Ατίθο, ἰοῦ 8 ρὸ ὉΡ δὖ ῃοοῃ 
Ὗγο ἰο υ8, ἴὉΓ [Π6 ἀΔΥ 888 [γηρα, 
Ἐὸγ {π6 Βῃδάονβ οὗ ουθῃΐηρ 8.6 θη ρ ΠΟ Ϊηρ,. 

δ Ατίβθ, δηὰ Ἰοὺ ἃ8 ρὸ ὕΡ 1π ἴδ6 πἰριΐ 
Απὰ ἀεβίγου ΒΟΥ ρδ͵βορβ ᾿ἢἢ 

6 Εν [πὺ8 5810} Φοῦονδὴ ΖΘΌδοί, 
ἘΠῚ] ΠΡ ἰγθθβ,ὅ δηᾷ γαίξα 8 γσγϑιηρδασγί" δρϑδιηδί Ψ γα θα Ϊ 
56 ἰΒ [Π6 οἷζγ οὗ βίοι 1ὑ 18 ἀβοογίϑ θα 
Τηδὶ ποίη Ὀυῦ τὰ άθ νἱοϊθησα 18 ἰουπα ἱῃ ὮΘΓ, 

7.Α8 8 βργϊηρ᾽ ρουγοίῃ ἔοσυι 118 Δύο Β 
5.0 88:8 ΡῬουγοίῃ ἔουῦ ΠΘΓ Μ]ΟΚΘΔΏΘΒ8. 
Τη]υϑίῖοα δηα ἀθβο]αύϊοη τὸ μοαγὰ οὗ ἴῃ ΒΟΥ, 
Β᾽οἰκθ88 δηα ψουπα 8 8.ΓΘ ΘΟὨ ΓΙ Π08]}Υ ὈΘΌΓΘ ΤΩΘ. 

8 Β6 ψαγηθά, Ο Φογυβαίθμ, ἰϑϑύ ΤΥ 80] Ὀ6 ἐογοθά ἔγοπι (866, 
1,οϑὲ 1 δα [66 ἀσβοΪαίθ, ἃ ἰδπὰ υἱΠ δ 164. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙῚΙ, 

1 Ψον. 1.-τςζοτε ἐθ δἰ στῖδν ἴΠδὲ [Π6 ΒΡ. γοη ον ἐμ 8 ἔῃ οἷ. ἵν. 6, “ Ηαϑίο γο,᾽ δηᾶ Ποῦ "Β6 γοὸ βίγσοῃηβ." Τῆι6 Ταῦ γεν ΓΕΡ» 
ἄστεα ἰΐ "ταϊκταῖδ᾽ οσ, τοθοῦθ γο, ΤΈΘ ἰάθὰ οἵ δβδοιω τς ἰξ ΠοΥΟΣ [88.---  ΠΟΓΟ ΒΙΑΥΝΕΥ μοῖ (6 ρίγαϑο, " Βοίίγο ἰὼ ἃ ὑοῦ 
ἐλ 16 ἀἰδῆησυϊς ἴο αν." Β΄. οὔ ΟΑΥΓΙΝ.--Β. ΒΕ. Α. 

4ὙὙ0γ. 1.--ἰ|“ 76 τοτὰ μδ8 ηο οοπηοοίίοη Ἡἱτῃ " ἄγο,᾿ 88 τηοπιἰοηρᾶ [π οἂτ νογβίοῃ, νεμίοὶι ἢ85 Ὀθϑη ἀογί νοά ἤγοταὰ (ἢ Βεῦ- 

Ὀίπδ. ΒΙΑΥΝΕΥ Β τοπάογίηρ 5" Ἰἰκς πὴ ἃ ὅτο--- θοδοοη.᾽ Ὀπΐ [86 νγνογὰβ δά πιϊ οὗ πὸ διιοῖι τηρα πίῃς." ἙᾺ. οἵ Οαι ΤΊ Ν.-ϑ. Ἀ.4] 
δος. θ6.-- ΠΥ» ἰδ ποῖ ἴο ὑθ τομαγ δα δ ἃ ἴϑηιν. σο]]θοτίνθ ἴογτ (οοιηρ. [1..1) Μ᾿ ΙΟΝ ἄσδϑ ποῖ οσοιι οἰδονογο, δα ΠῚ 

“9 τ τ τ 

ἴπο βυδἔῆχ πίτ οι ΦΑΓΕΙ͂Ν, 88 Ττϑη ὩΠΠῪ (Εχοά, ἰχ. 18; Ναμι. χν. 25. Ῥο. χῖνὶ!!. 14; ΕΝ. ὃ 247, ἃ; Οτδη. ὃ 40,6; ΝΆΞΟΕΙ58, 
ὁ 14,4. 4πηι.) Τῆε ΟΧΧ. Ὑαὶρ. Βγτ. απ βανογαὶ Ουάά. ἰῃ ὯΚ ΒΟΒΒῚ 8180 Ὄχργοδα [26 βυδῆχ. 

Ἄ4Υετγ. 6.--τ Ὁ τοῦ ἰδ 16 δίδιῃηΐπρ πηοὰο οὗ ΟΧργοδδίομ, 8δὸ τοῦοῖι βὸ ἐπαῖ 70 ΟΟΟΏΣΒ ΟἿΪΥ ἴῃ τὴ 6 σοπηοο οι, 3 
τ: πν 

βατα. χχ. 1δ: 2 Κὶ. χίχ. 32: 168]. χχχυίὶ. 83. Ἑσοῖς. ἱν. 2; χυΐ!Ἱ. 17; χχί. 27; χχνὶ. 8; Ῥδῃ. χὶ. 1δ. 

δ οι. 1.--11 ἰο ῥτοθδῦϊο ἰμδὲ 3. ὨοσΟ δἰδη δ 70 ΝΞ, οδ ἴὴο Μοδοσοῖοσ σαρροθο ἴο δύο βορρεηοά, υἱοῦ νεγϑα, ἴῃ 3 861. 



ΟΗΑΡ. Τίι. 1-8. 19 

ΣΧΠ!. 1δ6,16,20. ὙᾺ18 ͵α 4190 ρσγονθὰ ὕν [116 ἴρηι. β Ἶχ ἰη ΓἼ 2 ΤΟΝ 
. Εοτ ΑἿΣ, Ρἱξ [8 πλδδο., πο 5 3 ἰα ἤθη. ΤΊλΐ8 σμΔΏβο οἵ 

ξεπάοσ Ὀο θθ ἢμ6 ΠΟ; δπὰ {0 Βυ Ἔχ 15 ργοΟυΘὈΪΥ 4190 (6 στουμὰ οὔ [μ0 Κογί "3, νοῦ ἄοθα οὶ ὁσσυΓ οἰϑονθγο. ΟἿ 

ἴδ οοπδίγιοξίου σοΙΡ. Υ΄. 16, πὰ ΝΆΚΟΕΙ,3Β. ΟὟ, ἡ 95, 2. 

Ι οὗ εἰαίο οὈϊαΐΠ5 8 νδυίοιυ οὗἁἩ ἀονϊ γαίἷνο δ᾽ χη ἤοδ- 

ἘΧΈΘΕΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 
ἰἰοηβΒ. ὅ.0 ἰδ 1Οχϊσοῦϑ. Ηδγα ἃ8 ἰη ϑιιάμ. χχ. 
88, 40, 10 ἀθηοῖ 68 {116 βίχη σαϊϑϑα ἰῇ δἱοῦϊ, (6186- 

ΤἘπδὶ υϑγ8. 1-8 ἔοτῆὶ ἃ Βίγορῃθ 18 Β6 6 ΡὈΘΡΙΥ ᾿ ὙΒΘΓΘ Ὁ)).--- ΕΣ οὐ] αἱ ΟΥ̓, σοιΡ. ἰγ. 6. 
ἤγοπι {μεἷν οἰοϑθ δομαθοίΐοη ({Υ6 Ὁ. Θ ἰγ8 0608 [86 ὑη- Ψψεογ. 2, Του αὐὶ ἐἰτθὸ τἴπὴ6 ϑαᾶδον... 
ἀογίδκίης οὗ [8:6 ὈΘδίΘρ6 ΓΒ (0 8 αἰ υῖπο Θοτη μηδ), ἀρ οΣ οὗ Ζίοη. Τὴ6 ραββϑῆμο ἰ8 ἀἰβθῆοαϊ,, 
ῬΆΓΙΥ ὕγοτι 186 ἴδοὺ τπαΐ (86 οἷρῃΐ σουβϑ98 δ0- αδηὰ 85 Ὀθθιι 
ἰδίῃ ἰδ σοχρὶοῖθ ογοὶθ οὗ (86 ἔππάδτηθηῖδ) 
ἱπουχὰὶ οὗὁἨ [ΒὨ6 Ῥγορδοῖ, δηπουησθοιθαϊ οΥ̓͂ Κα ρ- 

ΨΟΣῪ ΥΒΡΙ ΟῚ. οχρ δ πθά. 111) 18 

(κοι ἴῃ ἰδ Β6η86 οὗἁ ““τηρδάον  (ὕτηξπ, Νεῦυ- 
ΜΑΝΝὴ; λαδι(αιτῖς (ΈΝΕΜΑ); 86}! 6 γ 688 (ϑ8ε8. 
[ ΒΟΗΜ1 01). Μοβὶ δοπιπιθηίαίοτυβ σπᾶν Χἱ τι 

οἰἰπμασ ἰ8 ον θηΐ οἢ ἃ σοι ραγίβοη τ ῖ1} (86. ΡὑΓΘ6- ΠΝ) (δοης οὗ 80]. ἰἰ. 14; ἵν. ὃ; τι 8) » ῬἰοηΓα; 
οεἀΐης οσοηίοχί. Βοτ (16 Ργορμϑὶ ἴ6γθ 8608 {μ᾽ “όγπιοδα. ΤΊΣ ἔγοτι 22} αδεϊίοαίε υἱκὶ! (Ῥαδὶ 
)πάχπιοηι ἃροι ΖΘ γυβαί οι 80 ΠᾺΡ 18 ΔΟσΟΙΆ}]18}- [6 γΘ ΟΠ]Υ) ἰβ πίμῃουΐ ἀουδὺ --- ἀεἰέσαίς λαδίία, 
τηθηΐ (Βαὺ ἴθ ΔΙΓΟΔΟΥ͂ ΘΟΓΠΘΒ0}ν δαἀπ!οη δ 68 ἴο] νῃΐϊοῖ ἰβΒ ΔΙΤΆΥΒ Ὑ0]] σατοὰ [0Γ, Βραγθά, ΠΟΥ͂ΘΡ 
δισὰϊ (Β056 νγῦο {τὸ ἰο (86 βου ἢ οΥ͂ {Π|18 οἰἰγΥ. ΤΟΥ Βδπα]θὰ, οοταρ. ΠῚ) Ὅδαϊ. ΧΧΥΣΙΙ, δ6; 

βλλο, ΟΥ̓ τς τς τσ φ ΉΡΕΣ ᾿ [8. χἰσι!. ̓ ϑη 1. αεοιπιϊιανὶ (αἱ. Κικ- 
. ῃ . Φ . “᾽ ΜΕ - 8 Ξ . 

[50η9] οὗ ΒΘ απ 8 ὀχ ρίαἰ ποά πψίϊμοαὶ ἀοαδι 2. δἰπιλϊα ἤαρία δὰ (8γε. Ἴ 2, ῥθευθηθαραι ἜΤΙ 
Ὁγ ἐδ οἰτουπιβίαποθ ὑπ8ὲ ΒΘη)Θπλ 165 ἰογποᾶ 8 ΒΟΗΜΙΡΤὴ; 4. Ῥοτίἐοίὶ Δ (ὕΈνεμα); ὅδ. 88 ζαΐν 

ἰδ ΡΟΒΗΥ͂ Ἴ: νὰ ἸδῈ. πεῖ ἀύδ ΤΌΣ. ΟΈΑΕ, ἀπὰ Ἰαχαγίουβ ΠΑΥΘ 1 ὑπασίπεά (88 ἀδυρλίον οὗ 

ΜῊ ἢ τάξες ον μηε αι σαν θυ ὙΠΟ νἀ ΚΔ το ἢ Ἐπ ἐν σοΙΏΡ. ϑους οὗ 80]. 1ἰ. 17 ; τι, 14; ε θ, 

πλλμαδαι δε μοπα μσρη ὐμαν, Ἐς, οὐκατίν μὰ) ἔλο δες μὰ Ἰαχαείοας -ἔ εϑος ἐὰρ ἀδαξνιος οὐ Βτυ : ; ἰοη---ἰο Β6Γ δοτηθ, εἰο. (ΕἔπΑΙΡ, ΜΕΙΕΒ); 7. 

τα δαὶ ὈταΣ Σεία ας ταν αιμρ απ νον Τὰς αᾶχο αεη! χενκαμαν, αξιαταίαιο (εο αϑει τ 2}).. δίποθ Ρανιδ 5 ἰδῖο; δόϊα κί μϑοδρίκαὶ οἵ τὰ σθπὺ δοπητηθηϊδίοτΒ). ΤᾺΘ δΟΠΠΘΟΙ]Ο; ΓΘαυΪΤ 68 
5|; ΕΥ̓ τ ον εῤφια τὐ να ος μησὰ ΤΠ] πίςμουΐ ἀουδέ {86 ταοδηΐηρς οὗὨἨ βϑυ, Μγ6}1-ἰὁπἀ οα 

" 5θὰ 10 ΛΓΠ6 ΨΏΟΙΘΙ δῃᾳ ψυ9 1} -Ῥσοβθεγυθα τηϑδάονγ.0 ΕῸΣ ΔΊΟΥ, ἢ ὙΘΓ. 
1, ἃ αυίονουϑβϑ σα δι ΠΥ ἴῃ σΟΠΘΓΔ] 18 86ὺ 1 ᾿τωΠη6- Ῥεορίθ (σορ. Βάύμεβ, δαίᾶεί. 85. 889) δηὰ 

ἀουθι!εββ δὰ ἴῃ ΒΔ ἰδ π8 ἔγοπι 8}1 (16 ἐσ 1 068, 41519 Ῥγοβροοῖ Ὀοΐοτγο Φ 6 γυ 8816), γ76 566 ἔγουα Υ6 Ὁ. 
8 ποτ ΑΓ συ ΥΪΥ (Π80 (Π18 σΔΙΆΤΩΠΥ ψ}]} οοῦ- ἩὮΐϊοδ πτουϊὰ οί Βονγονον οχοίιιἀο Φιάθδηβ δηὰ 

8:8 ἴῃ 8 υἱβι (δἰ ΐου οὗἩ του γῇ ΒΡ Θγα8, μὸ νν}}} Βοηδπι δἰ [68 ἔγοτι ἰουπιῖηρς (6 Ὀ]Κ οὗἉἨ [86 ρο- 

Ῥυϊδιίοθ. Φοτθαιίδλ᾽Β πιϑπιἰοαΐη ς᾽ ΟΠΙΥ {86 ἰδί- } γι 8] οβαὶγ ἀοραβίατο δηὰ ἀθβοϊαίθ ὅ θγυβαίθαι νειὰ 
ὑδν τον Ὁδ Ἔχ βἰῃϑὰ ὉΥ͂ [6 ἔδοὶ {11ἱ 1.λ6 Εἰ τα 861 (ἢ οἷν βοοκβ. [ἢ οοηἰγαβὲ τί 118 ἰδίου οοπαϊιΐοι, 

Φογυϑαΐίθηχ Ὀθίοτο 1.8 ἀθβϑοϊαι ϊοη σᾶ Ὀ6 ΓΘΡΥΓΘ- ΝᾺῸΒ οἵ ἴΠ6 ἴσῖῦθ οὗἩ Βοηϊαδπιίῃ (ἰ. 1).--- ΕἸ ΣΟΤΏ 

βΒοηἰθα ὉΠΟΥ͂ Ω0 Ἰο0Ὑ6 Βυϊί δ ]6 ἄριυτο ἔμδη ὑπδὺ 

τιθηΐ, βἰαϊοταθηΐ οὗὈ ΓΘΔ5ΟῺ8 (6185. θ δΔηὰ 7) δηα 64] 
ἴο τϑέοσηι (γοῦ. 8). Αἱ (89 δβᾶπηθ ἐἶπι6 ΒΟΎΘΥΟΣ ἃ 

ἔγοιῃ (6 τηϊ 81} ἰβ 8 δι Πο81]8 ἰο τονσαζᾶβ 
οι, ἱἰν. θ.ἁ. 8116 τπθὺο ΤΟΥ ΤΘΓΘ Οα]]6ἀ ἀΡΟΙ Οὗ αὶ τηδλάοιν Μ6]}1- ργοβοσυοὰ δπὰ ἰθπάθὰ ὉῪ {8 

10 866 (0 δογιϑαίοτι, ΨΆΘΡΘ αἱ ἔἤγβι {μοῦ σου] οιγῃ ον ἩΪ βρθοῖαὶ ρτϑάϊοοίίοη. [2 ἀθβίφπδίθϑ 
Βηὰ πΒαίδι Υ, ΠΟῪ (Π6Ὺ δύ οχῃοχίϑα ἰὸ 866 ὕγοπι Πα ἋΣ τ 
Ζεταβαίοια. --- ΡΝ (ἰο Ὀονν, δῖον, ὅθυπι. δέόσδεη Ὠοΐ ΟὨΪΥ 8 Υἱϑὶ ἰδί!οα ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ, Ὀαὶ 80 8 ρϑϑίο- 

ΠΡ᾿: ; ππενος ᾿ἼΧΑΙ ν᾽ ϑι(διἴο ἱπ Ραγιϊου τ (σαμέα οἰπὶ ραδοίο, 
δίοιϑ. Οορ. {86 Ρ͵δΔ6θ παιῃμθαὰ δίοδα ἴῃ Αρρβη- ΕΕΒΒ1), 88 18 οἶθδὺ ἔγοιῃ Φοῦ Υἱϊὶ. 6 ; 60]]. ΖΕΡἈ. 
τεῖ!, ϑ'τ112.} 18 τηθπι]οπ θα ΡῬΑΓΟῪ ἴῸὸγ 186. 8816 οἵ Ἰς; 6 όηῦ, ΔΙ ον ἼΣ. δὲ ζυπὶ σι δεν 
(86 Ῥατοποιηα ϑία δηὰ Ῥδυ  ὈΘΟΒι159 ἱἰ ἰδ ἃ ὕτο- ᾿ς, Ρ' ὑροὶ. Ὁ ρρτ τ πν τον τως “ 
τηϊηοηὶ ροΐηϊ ἴο (Ὠ6 Βο ἢ οὗ 7 ΘΓ 58]6Π; [ὉΓ αὐἴο 806. ΠΩ 8. ἱπάϊβρυϊ Ὁ --ς δύπιῖϊί8 γμϊ (8. 
(80 ΘΑΡΙ[Α], {π6 Ὀυϊ τ οὗἩ δ 6 ϑουμι, 88 ζΔ]]16η, ᾿χχχὶχ 7; οἷϊ. 7; οχὶῖν. 4, εἰς.) [ὁ 8. αϑυδ}ῦ 
{85 αἶβο 15 ἐπ γθαιθπθά δηὰ πηυϑὺ (μίπκ οὐ δ᾽ ρἈι,  σοηϑίταοὰ ψὶιἢ 7 (866 (86 ραββακθ8 οἰ( 64) οὐ τί τὰ 
Τεῖοα Ἰδγ 9 ἴο 12 πὶ. Ρ. ϑουΐϊ! ἤγουν 796 γ ΒΔ] θὰ, Ὁ “3 : 
Ιε 'ἴβ πιοπεἰοηοὰ ἴῃ 1 ὅδ. χὶγν. 2: Απ. ἱ. 1, είο. ΓΝ  (ἔξεϊς. χχχὶ. 8). Βὺν (μδὶ 11 πα 8180 δδνθ 
ΦΈΒΟΝΕ ΒΩΥ85 οὐ (ἢἷβ8. ρ4888 26, “" Τἤεσμαπι φιοηε) (ἢ 6 δι 76οὐ σοιηραγοα, τὶ Βοὰΐ ἃ Ργοροβίἴοη, ἴῃ 
υἱοιέμγη 6686 ἵῃ πιοπίε δἰίμπι, οἱ 12 πιϊ δια αὖ Ἠϊετο- (ἴ6 ποπιϊηπαίἑνο 8 860 ἴσγοιηῃ Εσοῖς. χχχὶϊ 2, 
μβρ μαι τεραταΐμπι φμοίϊϊε οσμλὶδ σογπίπιμϑ." Αδ- ψΒΘτΘ ἰὑ τοράβ ΓΙ 2) Ὁ 53, ἱν δ., ἃ Ἰίοῃ 

οογϊπρ ἰο Βοδίηϑου (11. 406) [ΤΉΟΜΒΟΝ, ΤΆδ! πτηοηρ 189 παίίοπβ τὶ ἔβοὰ οοιρατοᾶ, Οοταρ. 
Γαπά απ ἦε βοοῖς, 11. Ῥ. 4247] [86 ῥίαοθ 18 8.11] 196. Ἐπττπε, 18. ΤΙ πιθδηϊηρ8 δῇ ΝΊΡ Δ] ἁπὰ 
οΔ]1εὰ Το κα 8, δὰ 18 βἰϊυδίθὰ οὴ ἃ πιομπίαϊπ 60-, Κα] ἱπίγαπδ. ΒΟΥ, 88 ὕγϑαιιθπι]γ, οοἰποῖάθ. ΤῈ 
τεσοὰ πῖτμ ΤῸ ΪΠ8.---ΕῸΥ 4. ΒΙ ΠΙΠΙΑΤ ῬΑΓΟΠΟΠΙΑΒΙΔ ! Θρῃβιγαοίίοι 18 Θχρίαἰῃθα ἐπ, {πῶϊ 19 Ἴ, ΤΠ 
γιά. Μία. 1. 056 τ 66. 3:10}. 18 τηθηιἰοιοι ἘΡΟΕΟΡΟΤΙΣ δἰσηϊγ: ἰο ὉΘ 88 8 δοπιρατίβοῃ ΔΒ 8 
ΟΟΪΥ ποτ δηά ἰπ ΝΟΒ. 11]. 14. ΦΈΒΟΜΕ ἰθϑ8ι1Ώ.68 (δίης σοπιρατοὰ; Εκγρὶ ἰβ (ἴὰ Εοκ. 1. α.) 6οΠ}- 
ἐπδῖ 'ὶ 8 8 ΘΟΠΒΙ ΘΓΆΪΟ οἰ ονδιΐοι, ΠΘΑΡ ἰᾳ Τ16-, Ραγϑὰ; ἐ, 6., ΒΥ ΨᾺΥ οὗὨ σοπιρατίϑοη, ἢφυταιί γον 

ἴοδ.--αοοοτάϊηρ (0 ῬΟΟΟΟΚΕ ἰὶ 18 (89 ΕΎΔΩΚ | ἀοδὶσηλίθβ, ἃ Ἰίοη. [βγϑ6] (Ἰπ (8 ρα 8846) 18 88 
ἩλμΑβών Ἔ εν ἘΣΎ Τὰ πο ΣΡ [8 ΒρΊΓΘ ΟΥ̓ ΘΟΙΙΡΑΤΊϑοη 8 τηραάον;--- ΠΣ 1 (69 

ΕΗ, ῥαϊἄεί., 8. : ΟΒΙΝΒΟΝ, Βιδὶ, Κεδ. : ς τ 
᾽ ᾿ ᾿ 88 ἰι6 ϑυγίδλο 4ἀΪ4, δοσογαΐϊης ἴο {π0 Γγοαποῃΐξ 

Π., Ρρ. 174, 182-184. ἘΙΤΤΕΒ, ὅεορ. 1. Ρ. υϑᾶχο ἴῃ ΤΥ τ (οοτηΡ. δὲ ἣν 20) 8495 2 Ῥοῖδ. 
θ6.--8. ΒΕ. Α.1 ΠΜῸ ἤγοπι 118 τά ϊ08] πιϑδῃΐπρ Βρη).---ΤῊο9 Μαβογθίθϑ Βατο τοὶ βἀἀοα ἴῃ τμ9 Κοσὶ 
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{80 ΤΟχΌΪΔΡ ΤΟΥ Πὶ ὮΟΓΘ 88 ἴῃ (86 ΟΥΒΘΡ ὈΒΒΒΆΜ6Β, 
το ΤὩΏΔΥῪ Θ οχρίδϊποὰ ὈΥ̓͂ ἴμ6 οἱΓοιαπιϑίθησθ 
{παι {ΠΥ ἰοοὶκ "ΓΙ Ἵ 88 ἴμ 18ἱ ρϑύβοῆ. Τ}16 ἂσ- 
(ἰοῖϊο Ὀοΐοτθ 17) 8 χοῃουῖίο 88 ἰῃ ἰγ. 2δ: σον. 

ΝΑΚΟΚυΒΒ., ᾧὶ 7], 4, α.---ὉῬ Ὀοΐοτο ΓΤ ἴδ. ὁΡ- 

δχοροίϊοαϊ --- δὰ ἱπάθοά, δοσρ. ΝΑΚΟΕΙ,88Β. Οτ., 
111, 1 α. 

ὲ γον. 8. Δκαίῃβθ ΘΙ 58.811] οοἵ δ886Ρ- 
Βοιᾶδ... Θδο ἢ δίβ βδροῖ. Τὴὸ ϑηθθ8 8.0 
σοραγοὰ τχῖτϊ δ ρογὰθ, τὸ ὈΓΘΔΙς ἴθ Μ]Γἢ 

ει Βοοϊβ πὰ σα  Ἀ] ΒΒ} ἀοραβίυγο δπὰ ἰγοδα ἀόνῃ. 
Οοπιρ. Μίο. ν. 4, δ.---Ααπᾶ ρμίτοι μοὶ ἴϑηῖδ, 
είς.» Θοπιρ. ἱ. 1.---Ἴο 8146, ρίασθ, βροί, Οὐ. 

Τὸν. ἱἰϊ. 17: Ὅσαι. χχὶὶϊὶ. 18; 188]. 1]. δ. 
γον. 4. Βαμοι νυν τνᾶῦ αραϊηβῖ ΒΟΟΣ... ἴ86 

βΒβδᾶονγ5 οὗ ονυϑῃΐῃᾷβ δὲ Ἰϑθηριβϑηΐῃᾷ.-- 
Βα κ8 ἴῃ Φοεὶ ἰν. 9; Μὶο. 1᾿ϊ. δ; Ζθοριι. ἱ. 

7; Δεν. χχὶϊ. 7; 1. 272. Τῆς οχρυοβϑίοη τοί τΒ 
ἰο τ16 Βοϊθιιῃ σογϑιηοηΐθβ δίιοπαΐηρ [Π6 Ῥγτοοΐα- 
τηδίΐοπ βδηα οομηπιθησοιηθῃΐ οἵ γᾶ. Οοιρ. ΕΖεϊκ. 
χχὶ. 20 84ᾳ4.--Τὶ8 δὰ (Π6 ἔο] οί ἃγὸ (8]}8 
ταδᾶὰο ἔγοιῃ ἐπ 6 πιά ϑι οὗἁ {[}16᾽ ΘΗ ΘΙΔΥ.--- 19 ΟΧΡΓΘ8- 
δίοηβ δα ἱἱῦ {π0 264] οὗἩ (86 ον ἡ ἢ} ἀγαπιδίϊο 
Ἰἱνοϊ ηθ88. ΤῊΪΒ :Σ6ὰ] 18 80 σγοδὺ (δαὶ (Π6 υαΐε- 
ψογλῦὶο ἰἰπθ οὗ {π9 ἀφ  ουὐθὴ οδηηοὶ ἀοίαϊ ἢ {Π θτη. 
Αἴ ποοῃ, θη 6 οδὶ υϑα δ} σοι ρ 618 δ] (0 
χοβί (ΠΟΥ ἀοραγὶ, δὰ πο (6 οὐθηΐηβ ΘΟΠῚΘ8 
86 ἀορίοτο ἰΐ, θα ἱπβίθδα οὗἉ σοϊηρ' ἴο τϑϑὶ ρῥγο- 
Ῥαᾶγθ αἱ οὔσθ ἴ0Γ (μ8 δβϑϑαι]).---Εἶα δ τυσηθᾶ. 
(σαι. ΡΒ8. χα. 9, [411] ον ἀΔγ8 ἴυγη ΝΥ]. 

γον. δ. Ασίβο, απᾶ)]θι τ βοῦὺρ ... ἄθ- 
ΒΊΊΟΥ ὮθΘΣ ρϑίβθοθθ. ΠΣ δὲ 18 ἐγδηβὶδίθα ὈΥ 

ΒΟΗΝΌΚΒΕΚΝ ἂπὰ ΕἼΤΑΙ, ΒοτΘ δηὰ ἴῃ ἰχ. 20, ὉΥ 
ἰοῦ διμἰαΐησα, ἰὰ τον ἰο σοι Γῖ8Β6 (ἢ Τοτ 1 ῆσ8 
(ἰοη8. Βυὶ ΠΕΥδ, 85 ἔγθαθ θη Υ, ἰδ 6 ΟΧΡΥΘΒΒΊΟΙ 
ἀοηοίο5β μ6 ὅπαὶ οδ]θοῖ, [86 σοιηρ]οιΐοη οὗ ἐμθ 
ΜΟΥ οὗἩ ἀοϑίγυασιοα. ΟΟΡ. 96Γ. χΥϊὶ. 27; Απὶ. 
ἱ. 4. 

νον. 6. ΕἿΣ ἴδ π8 Βα ἢ Φθμονδῆ.. ουσπᾶ 
ἀῃ ἢΘτ, Τὸ Ὀοβίορίης οἵ δ ογιβα]θ) ὈΥ 1(8 6Π6- 
τοἶ68 19 ποὺ ἃ Ὀλ861688, γα ἁπἀογίαϊκείηρ. 10 ΓΟΒ18 
ΟΠ; 8 ἀουῦ]ο, βοϊ1ἃ στουηά: 1, [πππ θα! 0} Υ ΟἿ 8 
ἀϊνῖπο οοπιηδηά (113); 2. τηραϊδίοὶν οἱ {μ6 ἅῃ- 

ἐο 688 οἵ [8γ8οὶ, ππΐϊοὰ ῥγονοῖζοβ 86 σνϑη- 

ἄβδηποα οὗ ΖΘ Βουλὴ ("}) ΡΩ» ἢ 9 ἰο τοσ. 7, 85.) 

--Ἐ6}} Βθσ ἴσϑϑϑ ἰ8 οὐ ἀθητν δῇ ΑἸ] αϑίοη τὸ Ὀουΐ. 
χχ. 19. 23), ἤογο ἰτ 18 σοπιπιδηάοά δαὶ Ιδτϑο] 
ὙΠ 6 {Π6Ὺ Ὀδδίοβ6 ἃ Οἱ, ὅτ ποῦ (0 οτὐὺ ἀον Α]Ϊ 
ἐμ ἰΓ6 65 [ὉΓ {1:6 ΡΈΓΡΟΒ68 οὗ ἐπ βίορο (ν78}18 δπὰ 
τ ΟἾ Π69.---Οοπιρ. ἮΊΝΕΒ, Κα. ΚΡ. 8... πὰ ΗΈμΖοα 
Μεαί- ἕπεο. Ατὶ. Ῥεδίμησεη)ὴ. δτο (86 ΘΗΘΙΑΥ͂ ἰ8 
σοιπηπιλη ἰδ το ἀο ἐμ οχασὺ σοθίΓΑΓΎ. Τθὰβ ἱἰ 
ἦλθ τοπάογοά ονυϊἀδπὶ ΒΟΥ βαναβθ {Π|6 ΘΏΘΙΩΥ 18 δηα 
ψ}8ὲ ἰϑτδθὶ ἢπ8 ἴο ὀοχρθοῖ. 7} Ἰαίίθν 8ΓΘ 80 1}- 
ΚΟΥ δαὶ 1Π.6 ΘΠΘΙΩΥ 18 Θχουβθα ἔγουλ [Π|088 60ῃ- 
δἰ ἰ Γαι οἢ 8. Ἡ ῖΘἢ γογ6 ἱπιροδοα οπ ἴπς ΒΓ} 6]1168 
Βαπιϑοῖνοβ ἢ νᾶγ. {119 ρϑδβαμο Ὁ 1Π8 Ὀη864 ΟΣ 
))ουῖ. χχ. 19, 20, σα ῖτγα τ δὴ }ι8ι186 6 α ἴῃ γτορχαταϊης 
ΤΥ ἸΠῚ3 κβ 8 νου Ὁ] τοι ΒΟ ΘΠ 68.---Τὴθ Γ011οὸ τ - 

ἴῃς βΒοηίθῃησα 18 σοηβίγαθα ἴῃ ἰὮγ69 ὙΔΥΒ: 1. 7 ὡς 
ἐἰα τ δε---ρ πὴ φμαπίαφμαπία 68δί---οΡΡΤεδδῖο ἴῃ εα ; 
", ἦἧφοε ἐδἰ ιιγὸς π᾿ φιαπι απιπιαάυσγίι μεν, --οίοία γα 
ορρυκαδίο ἱπ εα; 8. ἰγὸδ ἰδία---ρτρίοναίωπι ἐδί, φωοά 
ποη δὶ πἰδὶ ορργεδεῖο ἐπ ἐα.---Οἵ [686 ἰηιθτργοία- 
(ἴοι (06 ἄγδι πιιβὶ ὍΘ ἀποοπάϊ ἰοπ8}}Ὺ τοὐθοίθα, 

ἴοτ ἌΣ, δ 88 ἈΠΠΘΟΘΘΘΑΤΥῪ Ψἱ1ἢ ἼΡΘΙΊ, 88 ἴν 18 

ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ (0 ὙΠδὶ (0108. ΤῈ6 δβϑοοῃὰ ἰβ {890 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊ' ΧϑΕΒΕΜΙΑΗ. 
ἰυ ἐοὁσοοοεοεοεοοὁΕΣν,Ὅο 

τοοϑὲ σΘΏΘΓΘΙΥ δαορίοα. Βυὶ {μ6 βὈτγυρὶ Ἵρ97 
ἷ8 αι; τ οχσρϑοὶ 8 βδίγοῃη ον οσγὰ δῃηά (ἢε ἰῃ- 
Ῥογίοοί, δίῃοθ (86 υἱϑβίίδιϊοῃ 8 ἱπιρεπάΐηρ. 1 
ἰπογοίοτθ ργοΐον ἰμ9 ἰμἰγτὰ ᾿πιοσργοίδίλοη, δἀοριεά 
ὌΥ ΑΒΑΒΒΑΝΕΙ, δηὰ 5:8. ΠΟΗΝΙΌΤ. ϑδίῃηρο 
ἽΡ9--Ξεχρίογατε (θοπιρ. ῬΒ. χσὶὶ. Ψ ; 7 οὐ τἱΐ. 18) 
ἼΡ9. ἴθ γ νγ6}} πιϑδῃ ἐχρίογαίεπι ἐδίέ. ΤῊΪ8 δρτοεϑ 
ΘΧΟΘ ΘΟ τὶ δὶ ΤῸ] ον : ἐμαὶ ἐπ οὶν ἴῃ πτατὰ 
Ῥατί ἰβ ἐ}} οὐ ἐπου ρμῖδ οὗ νυἱοΐθποο 18 οοπῆτγπιϑὰ ὮΥ 
86 ἔαοί (δ δὶ ἐμ 0} νυ 6 }] ΤΌτα}ῖ [ἢ 686 1{|1ὸ 8 βρυίῃς 115 
ὙΆΓΘΣΒ; ἰδ ογν (ΠΥΘΟΙ͂ ἰ8 ἀεαγά, ἰδ6 οἴἶδοιϑ [Πότο- 
οὗ δγθ υἱδίδίε (νον. 7). 1οΥΐτ, νὶ 28 8180 ουἹάθῃι ῦ 
βογνογθᾶ Ὀθέογο {86 πιϊπὰ οὗ {δ Ῥσορῆδί. ϑίποδ 
ὑπο γθ ΟὨΪΥ͂ Ὀθδιἀθθ 186 Ηορῃδὶ οσσυγα, (δουσὰ 
ὙΠ|Ὶ. ΔΠΟΙΒΟΙ ΠΠΘΘΏΪΠΡ ; 80 ΠΟΤῈ 8]50 18 [ουυὲ 

89 ἰάθα οὐὁἩὨ ῥῶ}. Ἐρτ {86 τβιογαίίου ἰβ ἵΒετὲ 
δΔἰ]υἀοα ἰο οὗ (δὶ ψὨϊο ΔΠΥ͂ Οὁπ6 δ)85 ΔρΡρτυρτί- 
δίφα ὈΥ Υἱοίθποο ([).9}}} οὐ Ὁ. [6 Ὰ] τεϊεπεῖοη οἵ 
ῬΓΟΡΟΥΙΥ θηἰγυϑίοἀ ἴο ἴῃ. ΤΒουρ {86 ἐδουξὰὶ 
ἰῃ β6ΏΘΓΔ) 18 ἃ ὙΟΡῪ ΑἸ Γογθοΐὺ ΟὯ6, γοί 8 σοΙΠρ8- 
τίβοη οὗ ὑῃΠ18 ρΆββαίζο ὀχρίδἷπ8 (4) ὙΠΥ ἰδ 6 ῬΓῸ- 
Ῥδοὺ Βοῦθ ἀοβίρηαϊθϑ (μ6 βίῃ οἵὔ [8:86] 48 "δ 
(ὁ) (80 οβοίοο οὗ ἐμ βίπραϊατ ποτὰ Ὕρ97; αἶϑὸ 
(6) [86 δτίϊοἷο ἰῃ Ὑ ΚΤ [8 88. 18Γλοί οὐ Υ ἐχρί αἰποὰ, 

ἵ{ ἰῃὩ9 ῥτορμοί σϑίβυϑ ἰοὸ 8 ΦΌΡΙΩΘΥ υἱζ ΓΆΠ06. 

ἈΞῚΡΞ ΡΩ» ἌΝ ἷθ. 8 οσοηἤιδῖο ἀμαγχιπι οοπείτνο. 

εἴοπιπι, ΠΩ ΓΞ ἀϑὰ ΠΒῚΡΞ ρῳ». 
Ψεσ. 7. 48 ἃ Ββρυίπβ..... ΘΟ ΕΥΏΌΔΠ1Υ Ὁ6- 

ἕοσϑ :29.--Τ)ὸ Ιηὗ, ὙΠ ρΡοΐηϊβ ἴο 8 σοοὶ Ἢ 

ἴγοτῃ ἩΔοΩ Ὀοδί 08 ΟΕΪΥ͂ ῬΔῈΡ (2 Κίπρεχίχ. "4; 

ϑ8]. χχχυϊ. 25). ΤᾺ ΓΟ] οί ς ΓΕ ῥτεβαρ- 

ῬΟΒ6Β ἃ τοοὶ ὙΡ, ἴτοτα πο πο τοτθδ]ὶ ΤΌΤ 06- 

ΘΓ ἰπ ἰμ9 ΟἹὰ Τοϑί. Ὑοί ὉΥ νἱτγίυο οὗ 86 τεἶδ- 
{]οηδἰιὶρ οὗἨ {86 γϑῦὺβ "» δηὰ "}}» ἰΐ ποὶ ΓΑΓΟΙΥ͂ 
ΒΆΡΡΘΙΒ [Πδὶ (Π6 βαὴθ σψογὰ ἀοΥῖν 68 [ῸΓΠ18 ἴγοῖῃ 
ὈΟΙῺ σοπὐυφχαϊϊζοηϑΒ. Οοπρ. ΕΑΓ, ἢ, 114, α.- 
Τὴ ἰηϊογργοίδιϊίοη 18 αἰ σου οΥ ὙΡπ, ἼΗΙ 

δὰ Ὑ3. ἫΡ πιϑδηβ: (ὁ ἀΐξ (2 Κίημϑ χἰχ. 24), 

Ὀυΐ ὙΡ ταθϑὴβ (δῇίεσ , ΤΡ, οοἰήαθ88, Ῥ 
ἴγ98}}}, (0 δὲ εοἰά, γῆ. ΤιΘ πιοδηΐπε (0 »ΟῺΓ 
7ογιὰλ υϑουθίοτο βθθϑιῃβ (0 Βυὶῦ ποι 6 10}6 ΟἿ ΠΟΡ 
{μ6 ΟἾΠΟΓ οὗἨ :680 ἵἴνγο σοοίβ. Ηδποο αὔθ (80 
ΘΧΔΙΡ]6 οὗ ἰδ9 ΓΧΧ. δηὶ ΨΕΒΟΜΕ ππΔῊΥ οὐ" 
τηϑῃϊδίοῦβ ΒδΥθ ἰηἰθυργοιθα {μ6 ρδββάρεὲ ἰδυϑ: 
“ΑᾺ8 (86 Οἰβίο ΓΒ 66 {μοῖρ τίου οοοὶ, 80 Ψοτυ- 
ΒλΙΘτῚ ΚΘῸΡ5 (8 νος 688 Ομ ΠΕῪ ἔγοϑα" 
(6 παε). Τιΐβ γοπάθυίηρ βθοίῃδβ ἰ0 ὃ6 ϑυρροτίεὰ 
ὉΥ ἊΞ πηοδηΐπς ποἱ δργίησ. Ὀαὶ ρὲ, οεἰδίετπ. 1 6Δῃ- 
ποῖ πουθυί οἷ 685 τοζαγαὰ (818 Οχρ  αηδίϊοη 88 (0 - 
χοσ; ἕοῦ 1. (ῃ6 σοῃποοίΐοη 8 Ορροβοά ἰο ἰϊ. δ0- 
οογάϊηρς ἴο οὔ οχρὶ ηδιΐοη, Ὀὰϊ κ͵80 δ. ἀο ἔγοτι 
18 ἃτθ ϑασζᾶ οὗ δαπὸὰ Ὀθέοσθ σῶθ αἴιεγν δγὶθ 
τοαυΐγο (μ6 πιθαπίηρ οὗἉ ἰο ὀγὶπφ ζοτιλ, τευεαί. 2, 
ΑἸΙΒοῦ Κα (μ0 τοοὶ ἊΡ πῃ (16 8ϊῃρ1]6 ρβεβαβθ 
ΨΏΘΓΘ ἰῦ ΟΟΘΌΓΒ ἢ88 [89 τη ΔηϊῺ 10 αἷσ, γοῖ οΥθα 
ἴῃ (18 Ρῖδοο ἰΐ ἰ8 υϑοὰ οὗ ἀἰϊχχίπς ἔοτ ναῖον, δυά 
δὶ ἱποϊαἀθ ἃ ΓΟίογθησΘ ἴ0 ρτὶηρίπρ ὙΔΙΘΥ, 

ΩΣ] (86. ΟὨΪΥ͂ ποὰπ ἀοτίνοα ἔγοπι ἰΐ 8 ὙἹ Ὁ, 
ἢ ἷσἢ σΟΥΙΔΙΗΪΥ ἀοο8 ποὶ ἀθηοίο ἃ ῥἱϊ οτἵ οἰβίεγα, 
Ὀαΐϊ ἃ ϑρτγίηρ οὐ [ουπίδίη, δῖ πα 6, 88 ἷϊ 8 φΘΏΘΥΔΙΥ 
υδοὰ ΟὨΪΥ ἰπ ἃ Ροοιὶο δηὰ ἥσιγδιί νο 66 Π86 (60. 
ζουπίαΐη οὗἉ Ὀ]οοά, 1οΥἱὲ. χὶϊ. 7; χχ. 18 : (ουπιδὶα 
οὗ ἰθ8Γγ8, 06 Σ. Υἱῖδ. 28) ἰῦὺ ΟΧΡΤΘΘΒ6Β ἐδ 1άθ8 οἵ ὃ 
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δρυΐ ἰῃὰ 115 δἰ οβὲ δὰ ποδὶ οτἱ καῖ πα] 8686. 
Αδοογαϊη (86 τηϑϑηΐϊης οὔ ἴ0 ἀργίπσ, ἴο 2οὺ» 

τι, ἰδ δετ δι Ὺ ποῖ δβογ θὰ ἰο ὙῬΡΓ πίιμοαῦὶ 

Τοδϑοη. ΑΒ ἰο "Ἶ3, 1 σου δὲ]ν ἀο68 ἴῃ 1861 ἀὁ- 
ποθ ἃ Ρῥἰΐ ΟΥ οἰδίθδσῃ. ΒΒυΐ ἴῃ {116 Ἰδίθὺ ὈοΟ 8 ἰὰ 
δἶΞ3ο ἀοδϊχηδίθθ ἃ Ηἱΐ, ἰῃ το τναῖου ἰδ βρυϊῃρ- 
πῃ, 8 ναοὶ} -ϑρτῖης (}μίεμεὴ)ὴ; ῬτονΥ. νυ. 1δ: Εςο]68. 
Χἰϊ. 6. --ΙὨ 7 581 00 δηᾶ ἄθβοϊαιζίοι [δ᾽ Ίο]εμο9 
δη( 8001}] 18 ἃ βίδπαϊης Του ]α : χχ. 18; Εσοϊ. 
χῖν. 9: Δα. ἰἰὶ. 10 : σοὶ}. Η Ὁ. ἱ. 8--,ἀὖῦϑ Βϑασχὰᾶ 
(ὁοαρ. ἰϑαϊ. χ. 18) δηὰ {89 ζυϊ] οὐνιης ὈΘίοσθ σῷ 9 
ΔΙῸ Ἔχρ δίῃ ὈΥ͂ 189 ρῥγοσοάΐης Ρρουσθῖ ἔοσιΒ, 
85 Α1Ϊ [ΠΤΘΟ ΣΩΘΙΔΌΘΓΒ οὗ [89 βΒοηίθῃοο δῆδογα ῬὉσοοῦ 
οὗ 186 ζωοὶ αΘϑδοθσιβδὶ ΘΩ, τον. θ.---ἰπὰ ἃτθ ΟΟὩ- 

ἘΣ ΌΔΙΕΙΥ ὈΘΊοσθ τῖθ ἰμοσὸ ἷβ 8 οἰ πηῶχ; ποὶ ΟὨΪΥ 
ΓΘ ἀθοὰϑ οὗ υἱοΐϊϑυοθ ἰοασὰ οἵ, Ὀυϊ ἐμοὶν τηοϑὲ 
ΡΔΙΡΔΌΪο εἴἶθοῖ 8 ἂγθ σοῃ πυ18}}} Ὀθίης νυ ὶ τ 68864. 

γον. 8. Βο νυασῃϑᾶ, Ο δοσυβδθυ... ἃ ]δὴ ἃ 
πη μα ϊθᾶἃ. Ηθγα 4180 88 ΔΌονο (111. 1, 7, 1})- 
22; ἰν. 1, ὃ, 4, 14, εἰ6.}) 186 Ρτορμιδέ 865 189 
ὑπγοαίθηϊπς οὗ μα ἰϑπμθηί 88 ἃ ΒΌρρογί ζῸΓ 8 οδὶϊ 
ἰο τβροῃίδῃσοο. Τὸ ἵογα᾽ 8 μδαγὶ 18 81}}} (οὐνατι 8 
“ογβα θη, ἐπουρὰ ἰδ ᾽α ἐο Ὁθ ἴοαγοά {παϊ ἢϊ νυ} Ὀ9 
δ]ἰοηδιοα ἔγοτι [86 β 1 ἔ πο κοα, ᾿ροϑηϊίθηι ρ6οὸ- 
ΡὈἷθ. »}ῬῸ ἕτοιι »᾿ (1ο ὃ6 (Βτγιαδί δισαύ, ἴο ὑάτῃ 
ΔΎΑΥ) ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἴῃ ἐδο ἰτπιρογίοοί, τὰ ὶϊο ἰδ 9 
Ῥοτίοοῦ ζΟΓΠῈΒ δ.Θ ζογηγχθὰ ἔσο »Ὀ2. Ὅοαρ. Εξεϊ. 
Χχῖϊ!, 17, 18. 

2. Τλε »γορλοί ἐξ εοτερεϊϊεα ὃν απ ἐπιοαγ ργεδειγα (ὁ ἀππουηοα ἰῪλ6 ἡμάγπιεηί 07} ἐχίενγηιπαίίοπ, ποξοϊλείαπά. 
ἐπρ ἰλα υπιοιδίιπσποεϑ (ὁ ἀδαγ οὁ5. ἀσοομηί οΓ ἐδ6 μπϊυεγϑαΐ δογτιδίε οογτωρίίοη. 

ΥἹΙ. 9-16. 

9 Τὺ βαὶ [ἢ Φοδονδὰ ΖΘΌΔΟΙΝ : 
ΤΟΥ͂ 888} ρ]οβδη [86 γϑιηηϑηὺ οὗὁὨ ΙΒΓ86] 88 ἃ νἱῃ6. 
Τυγη ἀραίη ὅπ δρϑίη (ϊη6 Πδηα' 88 ἃ ρ,ΓΑρο- ΑΙ ΠΘΓΟΥ ἴο {86 Ὀδβ κοίδ, 

10 Το᾽ νβοπι 8881} 1 βροδῖκ δπὰ ἰβϑι γ, (μδὺ ΓΒΘΥ͂ ΤΥ Βοδυῦ 
ΒΟ] {πο ῖγ ΘΑΥ 18 ἀποϊσοιπχοίβοα, 8η4 ΠΟΥ͂ οδηποῦ ΒΟΔΓΚΘη, 
ΒΟΒΟΪα [86 πογὰ οὗ Φϑδοναῖι 18 ἃ ΙΔΟΟΚΚΘΕΥ͂ ἴο ὑΒ θαι ; 
ΤΒΟΥ ἢδγθ πὸ ἀοΠ Πρ ἴῃ 1. 

11 Βυε1 δαὶ {1}1 οὗ [86 ἔυΓΥ οὗ Φοβονδῃ, 
Ι Ἄσδῃηοῦ ἸΟΏΡΘΥ Γοϑύγϑϊῃ γ861 1. 
Ῥοὰυγ οαὖ οΥοῦ 86 ΟὨ]]ἀ ἴῃ [86 βίσϑοὶ 
Απά οΥοῦ [896 ΘΟΠΙΡΒΘΏΥ͂ οὗἩ γου88 ἰοροίδοῦ ; 
ΕῸΣ Ὀοῖὰ τδη δῃηὰ ν|ῖ8 8}8}] Ὀ6 ἰδίκθη, 
ΤὨΘ 594 Ὑεὶ  δῖτα ὑπαὶ 18 [1] οὗ ἀδγβ. 

12 Απὰ {ποῖγ Βοῦδοβ 88}8}} δοοῃδ ἰοὸ Οὔ ΒΘ ΓΒ, 
ΕΊῚ6145 δηὰ σπῖγνοϑ ἰοροίδον, 
ΕῸΓΙ ν}}1 βίγοίοἢ ουὖ ΓΤ Βδηὰ αρδίπδί [86 ἱπμΘ ἰὴ οὗ ἐμο ἰδηὰ, 
ΒΑ ΦοΒονΔ8. 

18 ον ἔγοτα [δ ἰϑαϑὺ ὑο ὑμ6 γστοδίθϑί 81] δτὸ ψίνϑῃ ἴο σονθίο  ΒΏ688, 
Απα ἔγοτα ὑΠ6 ΡῬτορμοΐ ἴο (ἢ6 ρῥτἱοϑί [6 Υ ὑσϑοίϊοθ ἀθοοῖ. 

14 Απὰ Βοεβ]ϑὰ ἴΠ6 πυτί Οὗ ἀρ αὐλοὶ ΟΥ̓ΠΙΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ τηοϑὺ 8] σΒ ]γ, 
βαγίηρ : Ῥοδοὺ, Ρεδοϑθὶ Απά ἴῃογο 'ἴ8 Ὡ0 Ρ6806. 

15 ΤΏΘΥ 8Γὸ ρυ ἴο Βῃβπιο," ἴον ὑΠ6 0 τγουρμῦ ΔΌΟΠΙΪ Δ ΙΙΟΠΒ, 
Υοὲ ΠΟΥ͂ Ὀ]υδὰ ποῖ, ποῖῖ πον δον ἴο Ὁ6 88ῃδιηρα. 
ΤΒβογοίογο ψ01}} (ΠΟΥ 181] τι ἴἤθτα (μαι 18]]. 
Αἱ [86 πιο (πα 1 νἱβὶῦ (θεὰ, [ΠΟῪ Μ}}} Ὀ0 ονοσίτουσπι, 
βδῖι Φεβόνυβἢ. 

ΤΕΧΤΤΙΙΑΙ, ΑΝ ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Τὸος. 9-ΤΤ 9... ΙΕ 16 φοίξο ἩΠΏΘΟΘΟΘΑΓΥ ὙΠῸ ΗἸΤΣΙΟ δηὰ ΟΕΑΡ ἴἰο ὀχρὶδὶπ ἐδ δ ἘΧ Ἷ ὉΥ ἔδο το] ςδθος οὗὨ ἔδο 

(οἸ]ονίηκ  (( ἼΧ33) μο ἀϊδοοῦγθο [5 ταῖθου ἀγασλδίῖίοδ}}γ υἱνίὰ δα ἰπ γοση. 83.6.--ῦ ἰδ ἴο [χη ὕδοὶς δ ἴδο σταρο- κα- 

ὕοτες ἄσοο "ἰδ απ ψ ἢ τεσροοὲ ἴο ἴη6 Ὀαδκοῖ, (οτοίοτοθ οἷο ἰατη δααίη δά δχεαίῳῃ 6 ἡ 

3 Τον. 10.--» ΒΕΤΘ 88 ΓΓΘαΌΘΏΠΥ ἰπ 4267. (οοΙΩΡ. σἰχ. 1δ; χχύ. 2; χχυΐ., 1δ; χχυ!  ]θ; χαυί!. 8; ΧΙ τ. 20) ᾿δ8 δ᾽ τηοσὲ 

[δε πιεαχιίης οὗ χε, ὁχοορὲ ἰδὲ μοτὸ ἐδο ὑγοχίπιαῖο ἰἀθ6 οἵ μοδε! ἢν ΤΥ Ὀὸ ἀοϊοοϊοά ἰῃ ἰξ. 

8 Υοτ. 11.- -[Η ΝΡΕΚΒΟΝ: 1 πὶ 661 οἵ οοπίαϊπίης ἰἴ ; ἰδ Α. Υ͂. Ὀοίίοτ : 1 δὰ ἬΘΔΙῪ οἵὨ δΒοϊάϊης ἰη.] Οοταρ. 166]. ἱ. 14; 
ὅν ἰχ. ὁ: χυ. 6. 

4 Υες. 14.--ἰ(“ 8, ἀσωρλέεγ, ἰα οταϊἰοὰ ἴῃ ἐπϊτίγοίφξ ΜΆΒ. δηοὰ ἐνοηϊγεΐουσ ρῥγίμϊοά οὐϊτίουθ.. ΤΏ9 οοτα δ πδιίου 
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ἫΣ 3, ὅλο ἀαισλίεν 97 τὲν Ῥεορίε, ἈΟΎΘΥΟΥ, τϑδηϊηκ 6 Ῥδορὶθ ἐπ πλθοῖγοδ, 8 μοὶ ἰογοίχη (0 Φοτειαϊδῃ. 8.66 ὁμδρ. τί! 

ΣΙ, 22." ΗΕΝΡΕΚΒΟΝ.--8. ΒΕ. Α.] 

ὁ ον. 14.- 50.) ὃν ΘΟΙΏΡ. τ» (ἴον. ν. 32), ἍΠ᾽ τ ν (Ρ.. χαχι. 2). 
τ πὶ τἂν» ἡ πΣ -αὉ ὌΣ ἶ 

8 γογ. 1δ.--[ΠἸΈΝΡΕΆΒΟΝ ἰγδῃβίαῖθο: ΤΟΥ οὐσμῖ ἴο μβανθ ὕθοῃ δδμδι)ϑὰ, 9 δγ6: “ Ῥοσῦδ ἰῃ Ηοῦ. ΟΧΡτοδα βοιηϑίσοθα, 

ποὲ τὴ δοξίου, αὶ ἐδο ἀν οὐ οὐ καϊλίοι ἴο μοτγτίογια 1ξϊ. Οοιαρ. 4)» Ὁ “σνι, τολίολ ομρλὲ κοΐ ἰο δε ἄοῃο, ὕφῃ. χα, 2. 

Δ 9), ἐλοι!α Κεερ, Μαὶ. 11. 1."--ὃ. Β. Α.] 

ἽΤΎον. 1δ.---ὐξ) Ὁ λ.-ξ} Ὁ λ--ποιενονταογ, Οοιαρ. Νάκοκιυδβ. ΟΥ. ἢ 110, 8. 
8 γοτ. 1δ.-- 721 οἰδονβοσο ΝΊΡΆ. (υι1. 12; χαχὶ, 19), Ὑ8ὸ ΠΙΡΏΙ μθτθ δ ἴῃ 307" ΥΓΊ. 

ἘΧΕΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕἈΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊΐθ δίσορ 9 σοργοάμοοβ τ ἐἢ ϑοπιο πιοάἱ βοαί οἢ 
ΟὯο 5106 οὗ 9 διηἀδαιθηία) ἰπουχδὶ οἴ [89 “}8- 
ΘΟΌΓΒΘ: ὉΠᾺΘΡ ἃ πον ἤχατο (ὑπαὶ οἵ σ᾽ οαηἰηκ) τἢ 9 
Ῥτορ ιϑὲ δῃποιηοο8 (86 Θπίϊγο ἀθβίγιοίίοη οὗἉἨ 189 
ῬθΟΡΙο (γον. 9). Ηοργο μόνγατογ ἰδ 9 βου γῆι ο6- 
δαγβ ἴο δΐτα δαὶ 9 18 ΓΑΔ Βροακίης ἰη γδΐῃ, Ὀ6- 
οδ.598 ΒΟΌΟΩΥ τῦῖϑ! 68 ἴο ὮθΑΡ πἰτῃ (τον. 10). Τ ἰδ 
οὐ͵θοιίοι 18 γϑπιοῦθα ὉΥ͂ (86 μοὶ ἐμαὶ [9 ρτορμοὶ 
οδηποί ὃθ 5[1οηῖ. Ηδ ἰποτοίοτο χαἰνοβ ἴγοθ ΘΟΌΓΒΘ 
ἴο 86 Ῥγορδοιϊο ἱρυ]89 ἐἰο Ῥοὺγ οιἱὶ ὕρο ἴδ 9 
τολοῖς ῬΘΟΡ]6 {89 [Ὁ]0.688 οὗ {86 ἀϊ ν᾽ γαῖ (Υ6 78. 
11, 12). πιο {ΠΟ ΟΥ̓ ΒαΥΘ 80 σἱσὮΪν ἀοβογυϑα ὈΥ͂ 
{οἷν βίηβ, (ρυϑ- ιϊ ὩΘΌ Υ οἵ σονθίουβη 688, ἀθοοὶὺ 
δηὰ Βῃδπιοθί ββϑη 688, γογϑ. 18-]δ). 

γον. 9. Τμὺδ δαὶ ϑθβονδᾷ.... ἴο τἴ890 
Ὀδδισοῖβ. Νοῖὶ Βαϑι!γ Ὀὰὶ ΘΑΡΘΓ ΠΥ 18 (16 ἀϊ γὶ 9 
υάκσιαιοπι ὀχοσαϊθά: (μοτουρῃ ποτκ 8 ἀοῃ6, 88 ἴῃ 
κἰοδοΐης (1βαἱ. χχὶν. 18; ΟὟ. ὅ; Φ26γ. χὶὶχ. 9). 
Τιοθ6 τογὰβ βϑοῦχ ΑἾ80 ἰο σϑίονῃ [0 ἃ Ῥγεοορί οἴ 
(9 [αν παι ΘΟ Υ, ἴ0 {παῖ τ ἰσ ΟΧΡΡΘΒΒΙΥ Το Ὁδ 6 
ἐμ [5γ8911198 ἰο χίοδη {([μονἱί. χἰχ, 10; θοαί. χχίν. 
21). Τὸ σδ80 ἰ8 (16 Βδ60 ἈΘΓΘ 88 Μἱ ἢ ἘΕἾ611 
ΒΘΣ ἴ1668, τοῦ. θ. ΤῊ 8 ρἰοδηίης ἀο68 ποῖ οἵ 
6ΟΊΓ86 σοπίγααϊοὶ νηδὺ νὰ βαϊὰ ἰὴ ἧγν. 27; νυ. 10, 
18.---Σ Σἱ } } ποῖ τατίοσὶν δ]ςΘ 8 θη. Ενοθῃ 
πῃ φἰοδαίΐηρ βοιμοὶ αἰηρ τὰ  Ὁθ ἰε. Οὐπιρ. [δβδἱ. 

Υἱ. 11 5ᾳᾳ.; Ζ668. χὶϊ!. 8, 9.--Πλ 0 ὮθγΘ ΟὨΪΥ. 

Ἑπαιρ, Βιτζια, ΟΒασ, Μεῖεπ, πρρθαϊίης ἴο 

Ὁ 158]. χυἕὶ!. ὅ ο0]]. Ὁ Ο ϑοης οὗ 80]. τ. 

11, Ὁ.2229 ϑοης οἵ 80]. νἱῖ. 9, νγουϊὰ κίῖνο ἰ (89 

ταθδηΐπης οὗ ““Ὀγλησῖοδ, ἰοηἀ τ ὶ8,᾽ Ὑπϊο (ΒΘΥ͂ 
4180 τοβαγὰ 85 ἴανογοὶ ὈΥ [86 σοππθοιίοη, δ: 60 
2 ἀεποίοϑ ἰο τατη {16 μδηὰ ἀραϊπϑὶ ΒΠΥ 0.9 

ἈΝ ἃ Ὠο5{116 ἰηϊοπτίοη (σορ. Απὶ. ἱ. 8; 1846]. ἱ. 
2γ. Ῥᾳ. Ιχχχὶ. 16). Βιυὺ ἰῇ [86 ὅτβι ρἷίδοθ (86 
ΡΙυοκίης οὗ σταροβ 8 ποῖ 8 ἈΟΒ.119 δοὶ, Ὀυϊ 8 
κιη π6898 ἰο πὸ νπο, ϑασοπάϊγ, [16 δοαπροιΐοῃ 
τϑαυῖγοϑ ἴ89 ἰάθα οὗ Γορϑ. 0η, 80 ἐμαὶ [Π}0 ΡΏΓΩΒ6 
ταιϑὲ ποῖ Ὀ6 ἰλκοη ἰπ ἐμ 6 86η80 οὗ [06 ΡάΒβδ 268 
οἰτοά, Ὀὰὶ τη δἢ πογοὸ δοσοσαΐως ἰο ἢ ΔΗΔΊΟΔΥ οἵ 
Ῥ9. Ἰχχὶϊ. 10; 2 Κιηχβ ἰἰϊ. 4; χυἹῇ. ὃ; 48 10 ἔμγη 
δαοκ αγαὶπ απὰ ασαὶη. ΤὨϊΡαΪγ, (Π6 πιοηιίοη Οὔ 9 
Ὀηϑίςοῦ ΡΟΥΊΓΔΥΒ ΠΟ ἢ τότ Ὑἱ νυ  ἀϊγ [ἢ 6 ζαῖα οὗἁ {110 
ἔύαΡ658 ἴδῃ (9 πιϑθπίίοη οὗ ἴ86 ὈτΑὩΘἢ ἡγΟυ]ὰ : [ὉὉ 
16 ἤοτιη 6 Υ 8618 ὈΘΙΌΓΤΘ υ8 1} 6 σΤΆΡΘ6Β λα ἀθβη ἰνο} 
βϑραγαϊοα ἔγοιῃ [86 υηθ. ἘΟΌΓΓ ΠΥ, {Π9]]πρυΐϑι16 
τοϊδιϊοηβ ϑγθ ἰῃ ἔδυονῦ οὗ (6 το οσυϊης “ Ὀλδίκοι,᾽" 

ἴον [86 τνγοτγιὰ πηοϑὲ ποαυΐγ νοϊδίοα, Ὁ, ἀφροϊ ον δ 88 

(819 τιϑληίης (οη. χ]. 16. 17: [μον]ῖ. χχῖχ. 8). 
ναν. 10. ἴο ΠΟΙ Β88111 δρϑαϑϊὶς... ἅθ- 

σὰς πῃ ἰξ. Αἴτον ἰπ γον. 9 ἢ Βα8 ργοβθῃῖθα ἴἰοὸ 
τοῖν τἱον 86 ΟΧΊΓΟΠΙΠΥ ἴ0 πῖον (ΠΥ ψνουϊα ὯΘ 
τοάυοσοσά, (9 οὈὐοοιίοη οσσυγθ ἴ0 ἰδ 6 ΡΡοΟρΒοὶ ἐδαὶ 

“ὰῴΦπ͵πι Ἢ 

-᾿ 

81} ἷ8 δροακίηρς ἰ8 ἴῃ ναΐῃ.----ποϊτουτοἰδοᾶ 
8 υδοα ἰῃ ἐμ ΟἸἹὰ Τ65ι. οΟΥὮἨ 186 θὰγ ἴῃ τ8}8 ρῖδοθ 
ΟὨΪγ. ἴηῖδο Νὸν Τοϑὶ. οοσιρ. Ασίβ νἱὶ. 81. Οἵ 
(8ὸ οαγί, ονἱῖ. χχυΐ. 41 ; 1)ουΐ. χ. 16; Δεν. ἱσ. 
2; Κξοϊς. χῖν. 7, 9θ. ΟΥ̓́ ἰδὸ 1ἰρ8, Εχοά. νἱ. 12, 
80.0. 6 860 ἔγοπι δ ἃ ΠΟΥ οδμποῖ Θδσῖεθα 
ἰπαὶ ἴὶ ἀοϑίχηαϊοθ ἃ δυθϑίβῃ 1.1} ἱποδρΘὈ  Υ, 
ψ Ποῖ, Ὠονονον, 18 ΠΟ ΠΥ, 88 Βδγάη 685 οὗ Βοδσί 
δη Ρογυθσϑιγ. ΦΙΩΟΟΊΚΘΣΥ, ΘΟοΠΡ. ΧΧ. Τ, 8. 

γον. 11, ΒυΌΙ 8πὶ {}}} οὗ ἴδ αν... ἔπ]} 
οὗ ἄαγβ. Το οὐ᾽]εοϊίοη Σαϊϑοὰ ἰῃ τον. 10 8 το- 
τηονοα ὈΥΓ {μ6 ἐπιροϑϑι ὈΪΠΠῚ ΉΥ οὗὁὨ ᾿κθορίης β΄ θ δα. 
Οπ [86 διυδ᾽εσὶ δοΡ. χχ. 9.---Τ Βὸ ρῥγορβοεὶ ζεοἰ9 
88 ἰπῃουρσὰ ἰμ0 Μοῦ 8 ἔΓΥ 6 γῸ ἈΪ8 ον, δῃὰ Β6 
5. 80 [Ὁ]} οὗἨ 1 (Πα 0 8 τ (ἢ ἷτλ 85 ἰπ Δ δίιΒ. σχὶϊΐ, 
84 [ουἱὐἱ οὗ (86 δρυπάδησο οὗ {μ6 Ὠραγῖ, είς. 7.--α 
Ῥόοῦτσ, εἰς. Τὸ οἴδηρο οὕ [ἢ 9 ΡΟΥΒΟΏ 18 ΒΕ )}υ.51 88 
ἱη ΤΌΣΗ, εἰο., γον. 9θ. Το Γογὰ, τ 086 ΓΆΓΥ Β9 
σδῃμοί γοβίγαὶμ, 0415 10 και 0 Ῥουγὶϊ οαἱ. ὙΓᾺ 
ΕπτΑν (πο ἴο οἰδηρθ ο ἼἸΘ ἰ6 αυἱΐο ἀπποςεδ- 
ΒΑΥ͂. Τθο ΓὌΓΥ 5Β8}8}} Ὀ6 ρουγοά οΥον (δ γβοῖὶθ 
ῬΘΟΡΪΘ, ἰγγθβρθοιῖνθ οὗ ΒῈΣ οὐ 8386. Οοπιρ. ΧΥΪΙΙ. 
21; 1 8τὰ. ἰϊ. 21.--Ου ΘΟΙΏΡΘΩΥ οὗ γοῦ ἢ σοι. 

ΧΥ͂. 17.-- 18 ἴο ὈΘ ἱδίκοι ἰῃ (89 Ὑ ον β6ῃ86-- 
ἴο Ὀ0 σδυρδί, σοΙαΡ. 08}. Υἱϊ. 16.--ἼΠἘο 1θ 186 δεεὰ 

τΔὴ ὙΪ(Βουΐ τοβροοὶ (0.818 τἱ σοῦ, (6 Ἰαδὰ ““ 00]] 
οὗ ἀδγβ᾽" ἰθ8. δ ὙΠῸ 18 Βυρθοτδπιυδιοα δηὰ ἀθ- 
ογϑρὶϊ. 

γεγδ. 12,18. Δπϑᾶ ἐδποὶσς μβοῦβοϑ... βσδο- 
[0900 ἄθοϑιϊζ, Οοπιρ. υἱϊὶ. 10 844.---Ἶ3Ὁ) 85 ἰὼ 

1 Κίηρϑ ἰἰϊ. 16; Νιυπι. χχχνὶ. 7, 8. Το ὑσγορδεῖ 
86 6118 ἴο Ὀ6 {ἰϊη]κίης οὗὨ {16 Ἰαϊῖον ραββαχϑοὶῃ 186 
ΒΔΤΩΘ ΔῈ Π ο ἐσ} ὙΥαΥ͂, 88 οὗ [1.86 μάβϑαμκοδ ἔγοαῦι 
180 αν ἰπ γ6γ8. 6 δπα 9. ΟοΙΏΡ. ε}80 1)θυΐ. χ συ. 
80.---τΙἸ 7111 δίσθῖοβ. Οουρ. χυ. Ό.---ἰπ τοὺ. 18 
Ὀορίηϑ ἃ Γοροδίοα οπαμηθσζϑίίου οὗ (Π6 βὶη5 οὗ {88 
ΡΘσρ]6 88 Του πιῖης 8 τμοίγο ἤοσ (6 (ΣῪ ἀεβοτὶ δοὰ 
ἷλ γον, 11, Τὸ ἴδυϊὶ8 οὗὨ σογοίουβπεββ, ἀδοοιὶ 
δηὰδ τΔηϊΟΒΏ688 ὙΠΙΟἢ Βηιοίμογοά βῆϑιμθ, δΓΘ 
ἤογθ γοηἀοσοαὰ ρῥγοπιίμθηῖ. [ἰ βθα)β 85 ἰ" ουδὰ 
(16 Ῥτορθί 88 'η οἷ. Υ. 8 81}}} ἴα ταϊηὰ {δ δα- 
{8 6818 οἵ ΠΝ --ρίνϑῃ ἴο σονοϊουδηθδδ. 

Το Ῥσγορδοὶ βϑοῖῃβϑ ἰο βατο βουσὶ οὗὨ [584ὶ. ᾿γν]. 
11, ὅοωρ. Κυσερεῃ, 3. 144. Τιιο βδην"" οσ ὕγοϑδ- 
ΒΟ αἷ50 ἴῃ ῬτοΥ. ὁ. 19: χΥύ. 27; Ηδῦ. ιἰ. 9: 
Ετοκ. σχχὶὶ, 27. 

γεν. 14. Απᾶ Ὠθα]οἃ ἴ80 πυχὶ.. ἢο 6809. 
ΤῊ 5 18 1η6 ἀδορὶι, ΟΓ δὶ ἰθϑαϑί οῃθ δηά ἃ τϑσὺ ἰπ;- 
Ροτίδηὶ Κη οἵ ἀδοοῖί, τν ῖο [6 ῥτίοβϑὶ δοὰ 
Ῥτοροὲ8 ρσυβδοι "θὰ, (δ λὺ ὑΠ16} ἀοδὶ χηδίοα (8.8 νῶβ 
σογίδ ΠΥ ἴὼ {ποῖν τηδίϑυὶϑὶ ἰπίθγοϑί) {86 ΘΟΌΣΕ:Θ 
δἀορίοἀ Ὁγ {πΠ6 ροϑορὶϑ δπὰ (ῃ6 Ῥυίποοβ 85 ἴταθ 
Δηὰ βαυΐϊηζ. Οοπιρ. χὶν. 14 βαᾳ.: χχὶϊὶ. 9-40: 
ΧΧΥΪ, 14, 16; χχυὶ!. 1.10 --- 6816 ἃ ἱπ ἰπίθη ἀοὰ 
ἰγοηίοαγ. ΤῸ δογίϑιὶ ἀὐποι68 ἰδδὶ {πὸ Ὠανθ 
ἀοῃθ μΐ8 ΙΒ ογίο.--δὴ ἃ ἴθ χο 8 πο ρϑᾶοϑ. 
ΟοωΡ. Μὶο. ἐϊϊ. δ ; Εξοὶς. χιϊὶ. 10 διὰ δωργα, ἵν. 1ἃ 



ΟῊΑΡ. ΓἹ. 16-26. 88 

Ψον. 16. ΤΟΥ 8δῖθ Ρυϊ ἴο Ββιωθ.. υνἱ}} Ὀ6 

ονϑσϊδσουσ, δαῖτ σθμόνδῃ, [9.2) (οοπιρ. ᾿Ἀθοπιϊπδίΐου. 

Ὑἱ}}. 9; χ. 14, εἰ6.} Ἰῆϑϑδὴϑ ΚΟ 80 (0 Τη8κθ 8 

ϑμιδιροῖα! ἄρατθ, 88 [27], (0 τηδῖκο ἔδί, ἑ. 6., ὕ0 

Ὀεςοπ)6 ἔαδὶ, ΓΞ, ἰο Ὀσίπρ ἕοτὶ Ἡδ 6688, ἑ. 6., 

ἰο Ὀθοοπθ 06. Οοαρ. ΝΆΞΚΟΚΙΒΒ. ΟὟ. ὶ 18, 8. 
-- ΤῊ. ἃγὸ ρμυϊ ἰο Βῃδπιθ, ΒΔΥ8 {86 ῬΤΌΡθ᾽, θ6- 
81.130 8096 8150 Ῥγοαϊοιΐοη8 οὗ 6 ΒΑΥΘ ε]- 
τεδὰγ Ὀδθη ΤΊΘΑΌΘΩΟΥ 76]818 9. Απὰ ἐμΐ5 οου]ὰ 

Ὡοὺ Ὀ6 ΟἸΒΟΡ 86, δίποθ ἐμοῦ ῬΓΟΡΏΘΟΥ Ῥὃ8 8ἢ 
Το οτὰ ἱμογοίοσθ ἴῃ γοβρθοί ἴἰοὸ 

{θη ἀ098 ᾿υδὶ (ἢ. 8 ΟΠ ΡΑΥΥ͂ οὗὨ ἰμαὶ νι ΐο δ ἀοο8 
ἴῃ γοδβρϑοὶ οὗ ἴγὰθ ῬγΟΡΏΘΟΥ (ἰ. 12).---Βυὶ ποῖ- 
τὶ διδηάίηρ (ἷ8, ἰλδὺ (ΠΥ ψοτὸ ρυΐ ἴο 58 ῃη8, 
γοὶ {800} ΨΟΓΘ ποὶ διδμδπιοα.--- ΟΣ Ἰζηονν δον 
ΘΙ π ἀδβ 8 οὗἉ 88]. ᾿Υἱ. 1].---(4}} υσὲ Ἐ ἘΆΣΩ, εἰς. 
θη ἴδ νΥἱοίἑ 8 οὗ (μοὶ 686 χυϊάδηοο ζ4]], 
ΠΟΥ͂ ἯΪΠ| ποῖ, 88 ἐΠῸΥ δδνο δορϑᾶ, ϑϑοῶρϑ δβοοῖ- 
ἔτγοο, Ὀαὲ νν}}} Ὅ6 οὐοσ σον, ΟὈἸΩΡ. ὑμδ0 ΟΧΡΓΘ6Β- 
δῖοι ἴῃ 11. 49. 

8. Βεεαιδε Ζεγαεῖ τοοιϊὰ ποί λέαν {λὲ ργορλεί απποιποεδ ἰο αἱ ἰαπαάς απὰ κπαίίοπα ἰἦδδ ὑπρεπϊη9 ἡμαρπιοηΐ, 
ο δε ἐχεομίεα ὃν α ρεορίο ὕγοπι ἰλ6 πονγίλ. 

8 

ΥΙ. 160-26. 

1 ΤΈυΒ Π848 9 6Που δὴ βρΡΟ ΚΘ α : 
διδηά ἴῃ {86 μα δὰ δΔηα Ἰοοκ δουῃμᾶ 
Απά :παυΐϊτο ἴῸ 
ὙΥΗΙοΝ 15 (6 ΨΆΥ οὗὨ βα  νδίϊοη 9 

[8Π6 ρδίδβ οὗἉ δῃηοίϊϑηΐ {ἰπι68, 

Απὰ ψ8ὶκ ἐμογοΐῃ δηὰ Βπὰ ἃ γοϑίηρ ρ᾽δοθ' Ὁ γοῦ Σ Βο0]8] 
Βιυΐ ἐπΠ6Υ βαϊἃ: 79 Μ1}} ποὺ ψδὶκ ἱδοχεΐῃ, 

171 ΤΒΘΩ 1 βοῖῦδ νδίοδτμθη ΟΥ̓́Θ γοι!, βα γἱηρ : 
“«Ηρδυΐοη ἴο ἴπ6 βουηά οὗὨ ἴδ ἰγυαροί "ἢ 
Βυΐύ (Π6ῪΥ 

18 ΤΒογοίογο ΠΘΔΓ, γ86 Π8 Π]0Π8, 
Αμπά Κηον, Ο οοη 

19 Ηδϑσ, Ο δαί! 
ΤὮο ἔγυϊῦ οὗὨἨ [Π οἷν ΘΟ ΠΒ6]8. 
ΕῸΓ [ΠΟΥ μδᾶγο ποῖ μοοϑαθά ΠΥ ΤΟΓΩΒ, 
Απάὰ τὰν ἰδ ν---ἰΠ 6 0 ἀοδρίδοα 11." 

βαϊὰ : Ἧν,ο, νὶ}} ποΐ μοαγίζοῃ ἐμογϑῖο. 

ἰἴοη, δῦ 18 διῃοηρ {8 6Π1. 
[014 1 τίη 6ν1] ἀροὶ [818 ΡΘΟΡ]ΪΘ, 

20 Τὸ νβδῦ Ρυγροϑο ββοι]ὰ ἰβσθῆβθ Θοπ]6 ἴο τη6 ἔγοτη βμθθβ, 
Απᾶ [86 βιυύοοῦ 686 ἔΤῸΠ) 8 [ᾺΣ ΘΟΌΏΓΓΥ ἢ 
Υουτ Ὀυτηΐ οΟἸδυηρΒ ΓΘ ποῖ 
Αμπά γοὺΓ Βδογ ο68 86 ποΐ 

21 Ὑπογοΐογο ὑδ08 βαῖτἢ ψϑβονυδὰ: 
Β6ο]α 1 ᾿ΑΥ̓ δία Ὁ ρ- Ὁ] οΟἶκΒ αραὶηδί ἴῃ 6 

᾿ἀδηλοάηε ἴο π16, 
Θδβδηΐ ἴο 1:6. 

ΡΪο, 
Αμὰά δο ἔλΓΒοΥΒ δηὰ βοῃβ ἰομϑῦμου 8881] 141] ονον {βοτὰ ; 
Το ᾿πΒδὈϊ ἰδηὺ δηα 18 ΘΟ ρϑηῃΐοη 888}} ρογῖβῃ. ἢ 

22 ΤὮυΒ βαῖτ Φοιιονδῃ : ΒΟΒΟΙα, ἃ Ῥρ ΘΟΠΔ68 ἔτοπι 0 ΠΟΥ ΘΟΟΒΩ͂Υ, 
θ Απά 8 ρτοδὶ πδίϊοῃ δυΐβοϑ ἔγοσα 

238 ΒΟ δῃα ᾿δποθ ὑπο ῦ ὈΘΒΓ, 
Οταοὶ αγὸ {Π6Υ δῃα ΒδΥθ ΠΟ ΠΊΘΓΟΥ͂. 
Τοῖς νοΐοθ ΤΟΘΙΒ 16 [Π6 568, 
Απά {ΒΟΥ τἴάθ ὉΡΟῺ ΒΟΙΒΘΒ, 
ἙαᾳυϊρρΡοά 88 8 ᾿Ὡ8ῃ Ὁ ὙΆΣ, πήραν 

24 Ἧ α αᾶνο δοϑγὰ (δμ0 τορογί οὗ ἴζϑι ; 

Θηβ οὗ {86 οδγίὶ. 

ἔδο6, ἰοῦ ἀδυρπίον οὗ Ζίοη, 
ἴ660]6 ἀῦὸ οὔῦ ἤ8η65, 

ΑὩρσυ βῆ [88 βοἰζθὰ 8, δῃα ἰγθι Ὁ] Πρ 88 ἃ ρασίυσί θη. 
25 6ο ποὶ ζοσγί ἰπῖο (86 86], ΠΟΥ ψ8]κ ἰῃ ὑπὸ τ8Υ, 

ΕῸΓ {86 ϑυνοτγὰ οὗἩ [86 Θῃθπιγὅ---ἴδὺ Ο ον 
20 ϑδυρδίοῦ οὗ ΠΩΥ̓ ΡΘΟρΪΘο, 

Απά ψδ]]οὸν {ΠΥ86] ἴῃ 88}. 68 

Βἰαο. 
Εἰς {866 ἴῃ βδοϊίκοίοί, 

Μαῖΐκα τηουτηΐϊηρ 88 [ὉΓ 8 ΟὨΪΥ Βοη---Ὀἰ 6. Ἰαπθη δ 0. 5 
Εοι βιυάρη]ν {111 [86 ἀοΒίΓΟΥ͂ΟΣ ΟΟΙῚΘ ὩΡΟῺ 08. 



81 ΤΗ͂Ε ῬΡΕΟΡΗΕΊ ὕΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΤΕΧΤΙΛᾺ,ΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 εν. 18.-- 5 ὙἼΞ Ὁ ΑἹ οοταρ. 1}... 2; 166]. χΙχ. 9, πθοτο ΠΚονείδο (86 δσέίοῖο ἰ8 ταηϊσς. [π 1Π. 2 ἔδο 'ππογᾶε 
Ὀ 5, ΤῊΝ ΔΙῸ αἷδο νἱτθοῦς ἐδ6 δγίίοῖο, διε μβου χὰ ἰπ τοδί ΠΟΥ ἃσὸ ἀοδηΐ!6. Οὐπιρ. Οκ5κν. ὦ θυ; ΝΔεοει 5. Θν. αν ἘΠῚ 
11, ἃ. 

ὲ 8 γογ. 16.--}) Ἵ ὙΠ (υἱα δοπέ, ποῖ δοιά, ὁπ. δοοοῦῃῖ οὗ [80 Τ0]ονίης 53). Οὐπιρ. Ρθ. οχσχχίσ. 24. 
“-- δον ᾿ ἡ 

4 γον. 16.- γε πίιι Ὁ, Θθ. αν! Τ; χχχῇ. 80. 
τ Η 

4 γον. 16.--ὐλεγ3. Οοτρ. ΝΆΚΟΚΙ5Β. ΟὟ. ὃ 90, 3. οι}. ΟΡ. Μαιιι. χὶ. 29. 

ὃ ον. 11. ΟΠ ΤΠ. ΤΉο ροτίοοί [6 αὐποντηδὶ, δηὰ [9 ἃ δίβτι οἵ {89 Ἰαΐοσ ἰάίοτα. Οὐιωρ. Ἐπλιν, ὁ 343, 6. 3. 
8 γὸσ. 10.-- -Ου (9 οοῃδίγαοιίοη οὐ. ΝΑΕΞΟΚΙΖΒ. ΟΥ̓. ἢ 88, ἴ, ς, εἰ εεργα, ἰἰϊ. 9. 

Τ Υ͂ον. 21. ον ΥἼΣΝ [89 Κοτὶ μα8 γ ΣΝ Ὀϑοδῦϑο ἴμο Μαφογοίθθ οοῃμοοίδὰ Ἶ}).) 19,7 δ 189 δαϊμεοὶ πῆδ 
Ὀν, ὙΔἰσδ ἰδ ΒΟΊΤΟΥΘΥ ὈΠΉΘΟΘΗΒΑΤΥ δηὰ απ ιν ΒΔ Ὁ]6. ᾿ ὴ 

᾿ γεν. 25.--ἴο ἰγδηδὶδίο : 10.6 ΠΟΥ δὲ ἃ δινοσγὰ [88 ΗΕΝΡΕΒΒΟΝ) ἰ8 ΥΟΓῪ ἤδὲ. Βοίϊοσ 2 μὉ οὖν) ὩὙΓῚ, δὴ δὸο ϑυυὺ- 

1οσὶ οοτοτάϊπαῖο τ τ ἐδ ἑοοτίας 2 [1τ ἐμ σπηογά οἵ δ ΘΏΘΙΩΥ ἀπὰ ἤρα αζο, σί5.} στρ. ΝΆβΟΣβΒ. ΟὟ. ὃ 67, 2. 

Τὴὸ νογὰθ ἈΘΘΣΣΘΙΙ, εἴς., ΤΥ ὍΘ τοχαγἀοα 88 
ἘΧΕΟΘΥΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ;. ΒΡΟΚΘῺ ὉΥ Φομονδἢ ΟΥ ὈΥ̓ (ΒὨ0 ῬτοΟΡΒεῖὶθ ἰδοσὴ- 

ΒΟΙΥΘΒ; [Ὁ ΟΥ̓ ἰῃ6 ἰδί(ο᾽ τοϊχϊ δατποη δὰ ἰδ 
Τ18 Ἰδὲ βίτορβο οὐ (μὸ ἀΐβοουγβθ ὕΌΓΙ5 ἔννο | [8γβϑ 96 ἴ0 σοβρθοὶ (89 Ὑδυηΐηρ, ὙΔῖοδ ΒΩ 

Ῥαγίϑ. ἴὼ ἰδὸ ὅταὶ ραγὶ {(γϑγβ. 16-20) {86 Ῥγο-  Ὀγουχδί ἰο βθαι. Υοὐ {818 δάσωοῃ! ἴοι σογίδἰ Ὺ 
Ριοὶ δονβ ἰΠ6 σεπέδί οἵ {μΠ0 Οαἰδηλίγ. ΤΘ ' ΒΟΘΙΏΒ ΤΟΥ ΔΡΡΣΟΡΤίδίθ ἰῃ (86 του! οὗ ΦοΒονδμ. 
[τὰ μβὰ «αἱ θτοὶ κίηαὶγ ἀϊτοοίοα 8γ86] ἰῃ (86 | ΟσοΡ. ἰἑ. 26. 
της ΨΥ (τον. 16), Ὀὰὶ ΒΩ (ΠΟΥ͂ Βαὰ τοΐυαβεα  Ὅεν. 18, ΤῬὨθσθίοσθ ὮΘδσ, γὸ πδιίουμδ... 
ἴο Μὰ κ ἰπ ἰ, Ηο δα Βο] ΠΥ ἰμγοδίθηθα ἰμβοὶ Ὑυβδὶ ἰβ διηοῃρ, ἴθ. Αἴονῦ 86 Ι,οτὰ δΒεῪὰ 
σι Ηἰ5 ρυπίϑ θη (νον. 17). ϑ8΄ῖ'ησθ ΠΟΥ͂ Γ6- ᾿ἰουπὰ Δηοῦς ἰμ6 [5Γ8 6 }1168 8 Βορασΐηρ πο μος ΤΟΥ 
κλτγι οα ποὶ τ ἷ8 6180, ἢθ ἔστη ποῦν τὶ (ἢ Ηἰ8 δη-  ἔγ ΠἾῪ δατηοηἑ 0 ΠΟΙ Υ0 Βα δτηΐης, ΗΘ 
πουποοτηθηὶ οὗὨ Ρυπἰβῃταθαῦ ἴ0 4}} πϑί 008, οΔ] Ὡς  ἐΓΠΒ ἴο ὑπ 6 ΟΡ πδίΐοηθβ, ἐπ ΟΥά ον {πὶ ἐλὲν τῆ ΔΥ 
{6 πὶ 88 ἰζῦ Ὕ6ΥΘ ἰο ἩΪΓΏ688 ἰ0 (86 8.166 οὗ ΗΒ θϑτὴ 96 μον ἢ δ λυ ἀᾳτηθεὶ οη Ηΐδ ρθορ]8 δπὰ ἰΐ8 
οαυ86 (Υοτ8, 18, 19). Ηθ τοΐυϊθ8 8 πυβαίουΥ οὗ- Πἰσὰθ τηοίγ63.---ΟΟυσογπίηρ ὕΤῚ}) ορίπίοηβ ἂσὸ 
λθοιίοη οἵ 18γ86]᾽8 (τ. 20). [πὶ {86 βθοοπὰ ρασί ᾿πγμ} ἀἰνἀοὰ. Αοσοτάϊπρ ἰο {88 δΘοπποοίϊου δμὰ 
εἰ ἐὐο τῷ νη σθνα τω Δ ΥΥ ΔΑ ΤΡ "Ὲ ἜΣ ἐλ ΠΡ ΠΟΒΠΟΒΡΙ ἡ αθα ΗΝ ϑῥέθαμανν ̓  68 τη δῇ 

. [] [.} 

ΤΆ] (τον. 231), {θη 1ϊ8 Ἄἐχϑουϊίοι ἰ8 ἀοδβογὶ οα ἴῃ ἐπ ξεφαι 5 πονί ἐφυ Εν ἐἰββλυβδι κηδενο βρθα 
ἀεἰ8}} (νοτβ. 22-26), 8ο {πιδὺ (4) 86 πδίϊοῃ ὕγοτι. δ ἄγθδϑ (0 (μ6 Ὑ18016 οὐ ἃ ραγί οὗ ἰδ [ϑτδ οὶ το 
{16 Νονὰ ἰ8 δρδὶη πιθηιοη δὰ 38 186 ᾿πδιγαπιθηΐ ᾿παἰϊοη που]ὰ ἔογῃ 5 πιοαὶ νἱοϊϑηὶ ἱηϊοστυριίοι 
οὔ (18 ὀχθσυίίοι, τὶν ΠΙΟΤῸ Ῥδνιίουϊαν ἰδαϊαΡοΒ; ἰἰῃ (ἢ 9 ΔΓ Ἰο᾽ ἰδπὶ δηἃ σοππθοίϊοη. 1 ἀο ποῖ 8608 

(δ) δε οχροτίφανε σἤ ἐλ δα δνπροαε ἀρρσονεαϊρὰ φὰσ ι μ!νν!δ μοὶ ἄκος ἐὰς οιαῖιν οὔ κα, 
: ν 6 πδίΐουβ, υῃϊοα δ 11 στ γο ἰῃΐο 8 σΥδηὰ ζ01γ. 

Ῥτορβοὶ 98}18 ἅροπ [88 βθορὶο ἴο ἀο {μὲ σι βἱοὶ β 1 ἰ8 ἴσιο, μο Ῥδβδᾶζο οδϑὴ ὃ6 ργοὰυσοὰ, βοσο 
8]0η6 γουιδίηδ ἴο {ἢ 6, ὩδΔπΙΟἾΥ, ἰο Βυτη Ὁ]9 ὑπ Θσὰ- ΤΡ 888 Ὄχδοίὶγ (δἰ8 ταδδηίηρ, θα ἰν ἰδ 6 ποσὰ 
βοῖνοϑ ἰῃ ἀδθοροϑὶ τῃου γηΐ Κ. τ 

οὗἩ βυοὴ σΘΠΏΘΓΔΙ δἰ μη βοδίίοη, {παὺ ἰδ ΣΩΔΥῪ ἴδ στ 
Βα οΣον ἜΝ ΒΕ ΒΑ Ἰλέβέθῳ ὰ μα ΡΣ: βαγνο (δῖ Βθῆ86θ. Εον 1Ὁ ἴῃ Φυάρ. χίν. 8 ἰὶ δβίβηϊ- 

ΕΞ Ὡς ᾿ 8.68 ἃ δισαγπι οὗ Ὁ668, ἰῃ ΦοὉ χγ. 84 δηὰ Ῥδ. χχὶϊ. 
νῖτἢ {8 6 ΡΓΟΙΤΘΒΒ οἵ εἴπιο ἴῃ τον. 17 βαᾳ. 8 ἰο ὉΘ 16 5ἢ αϑϑεπιδὶψ οἵ ἰμ6 πίοκοά, δπὰ ἐπ Ναπιῦ. χνὶ, 

τοχατγὰοα 885 ργοίθγίι9.---ϑ {86 ΔΌΒ6Π06 οὔ (89 8- Νὰ -ολ Ττ δ, (86 οοπιραην οὗ ΚοΥγδῆ, ὩῸ Ο19 ΟΔῚ ΒΔΥ͂ ἰδὲ 
(οἷο 18 ποί (0 Ὀ6Θ Ῥτϑββοϑᾶ, ΜῸ ἰγαηδὶαίθ: δβίδπα ΠΟ ΤΩΑΥ͂ ποὶ ἴῃ οογίδίῃ οἰσουτηϑίαποοβ Ὁ6 υδδὰ οὗ 189 

ἐλε ΜΆΥΒ, ὦ, 6., ποῖ ἰπ ΔΗΩΥ͂ οΥ᾽ δοπιθ, Ὀυΐ ἴῃ 8]}]. , Ὁ βρϑι) Ὁ] οὗἨ (86 μοαίμει. ϑίποθ πον δοοογάϊηρ 
ΤΒΟΥ͂ ΔγΘ ἰο ΘΟΙΠΡΆΓΘ ΟΥ̓ ΘΧΒΠΙΪ Αἰ 81} 18θ ἰο ἐπ ἰάθα οὗ {86 σοππροίΐοῃ ργονυϊουβὶυ βίδιϑὰ, 
ὙΓΛΥΒ {77} ΒΕΓΘ 88 ἴῃ Ῥβ. ὀχχχίχ. 24; Απι, υἱϊ}. 1 .}}9 ῥσορῃμδὶ ἰἄγηβ ἴῃ υϑν. 18 τες αἰ κ θαι ἰὸ 
14--- γε]! κίοη, οὐ). Α οτἰ ον οη 8 δὲ (ἢ 6 Β81ὴ6 [(Πη6 Βοδίβοη, δεοσωδϑε ϑγαεῖ τροιιἱ ποί ἀεαγ Λέπ, 
εἰπηθ κίνοη (16, ΟΥ̓ ὙΒΊΘΕ ἴο Γϑοορηΐζθ 186 τἱχυ ΔΆ} σδη ἀδῃοίο πὸ οἶον ἰδ8ῃ (Π6 ἐοζαἐεέψ οὗἩ 186 

ὙΑΥ, υἱΖ,, δοιἰαυΐϊγ. ΤῊ οἱ ἀοδὲ 18 {89 ἴγὰθ χθ- μ᾿ ρρρΉ θη ἴῃ δ  μϑϑῖθ ἐο (86 δἰησίε παίΐοπβ, τδο 
Ἰἰκίοη. [οἱ (θην Θχδπιΐπο {μ6 αἰ εγθπὶ τ ὶ κί οπ 8 Ωτο δἀάτοββοὰ δ ὉΠ: (08 εἰπσιτ οἱ ὀἽτιηδε. 

οὔ 1Π6 ρῥυϊπ  ἶνο ρονὶοά, ἐπ ογάθν ἰο ὅπὰ ἴ86 οἸἀ θὁ8ὶ ΡΞΟῚ 
διβοης [89 οἷὰ ΜΆΥΒ, ΜΒΙΟΩ ἰδ ὑμθῃ [μ8 ὙΔΥ οἵ Δ {8.6 δϑτῃθ {Ἰπ| ἘΕἼΒ᾽ ΒΟ. ἱπιρ  Ὀ 8016, ἐμαὶ τ 
ξοοὰ οΣ νγ6}1- Ὀϑίὶπρ. (οοπρ. ὙΠ αὐ γωυαϊείωπι οἰίατε, δον. χὶὶχ. 19: 

γον. 17. ΤΏΘΕ Ι ποῖ νυϑιϊοβτθ ΟΥΘΙ γοᾷ 1, 44) πιϊχεὶ δἷδο ἀθείζηδίθ δ “")μαϊεϊαϊδ εοπτεν- 
ον {0 011} ποῖ μϑασῖσθῃ "μθιϑῖο.--- δι ΟΒ- {ν᾽ (8. ὕκνενα, ΒΌΒΕΝΝ., 7. Ὁ. Μιοη.)---  Βὸ 

ΤΩΘΏ, υδεὰ ἔγοη ΘΠ} ὈΥ (86 Ῥτοριοὶ [Ὁ 56Θ6ΓΒ᾿ βῃ γα 80 3. ὝΝ ΗΝ 18. 880 ὙδυΪΟυ ΒΥ ἰηἰογρσγοῖοα, 

δὰ χαῖται, ἐόσαν, ἔτος, ἀὰς ΠῚ παῖ Δ ἕοης (τίει, βοιακκ.} ἐτεή!εῖοε υ ἰδὰῶν ἐς 
ἴο [89 Βουηᾶ, εἴς. ΟΌΒΘΓνΘ ἴῃ οἸΐπηαχ; δἴιον Πα ΜΒ ΟΝ. ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ 8ῃ ἱπιροϑβ[ 0] ΕἸ] 0618. 

φεδυτ ἴ ΕΤΑΙ που]ὰ γτοδὰ 3 ἰηβϑίορηα οὗ ὯΞ, παν 
Ἰοοϊοὰ ἐπ ἔγίθην δαπιουϊἷου ἱ 15γΆ6] μαδὰ γοὐοοίοἂ ἐπ ἔτ θηάϊν δαἀπιοηϊ ο ἴα ὁβαπροδίείο Ὁ3 ΡΠ Ὑστ» Ἢ. Ι βπὰ πο ἀϊ. 

τον. 10, (88 Ρτορμοίβ βιδπάϊηρ οἢ 1816 νγᾺ}}8. 1119 δ ἐν πὶι 

ΜΔιΟΏπιοη πιυϑὶ δἰγῖίκο ἩΒοϊθδοηθ ἰασγῦον ἰμῖο ΒοΌ Υ ἰπ δ ἰοχί, 88 ἰΐ οχὶϑίϑβι Τα Βοδι ΒΘ 89- 
ΔΟΙὈΪ6α, 88 ἰΐ ἬΘΥΘ [ἴὉῸΓ 8 ΤΥ, δτο ὅγϑί (ὁ ΏΟΥ ἐμεῖν Βοαγίβ ὈΥ͂ δουπάϊης ἰδ ἰγυπροί οἵἉ εἰιοὶν ἀ6- 

ὨΠΠΘἰΑΙΟΣΥ Ρτορθοΐθθ. Βαϊ ουϑῃ (818 18 ἴῃ γδΐῃ. ἰ τ μβδὺ ἐβουρμῖβ 18.866] Ομ οσῖϑμο8 ψὶ μη. Εοσ 1819 

---.., ΄Φ΄ΦὦοἐὦὺὌ .ὥὦ.ὦὦ ο΄ ...........-...... .. .... 

ἀστττυτοακεττ.υ ρου -- -ὦ------ -ε----ςςςςς--ς--- 



ΟΗ͂ΑΡ. ΥἹ. 16-26. 

ῬύΓΡοΟΒο ἃ φίαποο ἰηίο ἐμοὶν Βϑϑτὶ 15 αβογά θὰ ἐμ ὁ τὰ 
ὉΥ͂ ὙΠδὲ 18 βει ἃ ἴῃ υϑσβ. 1ύ δηὰ 17. Οη ἰδ6 Ὀ8- 
δὶβ οὐ τμ18 βίαϊο οὗ ὑμο ἴδ οῖϑ 1 8 (ἢ 6η ἀἰβο]οβϑὰ ἴο 
ποῖ ἱπ νον. 19, τ δὺ ἰδ6 Γοτὰ ν}}} Ὀτγίης 88 8 
Ῥυπὶβιμθηῦ ὉΡοῸμ ἴδγο]. Σ Ὀσίῃρ Θν] ὈΡΟΙ, 
ὌΡΟΣ ἴ5 ἴῃ δηι 6515 ἰο ΘΙ ΟἿ ἴῃ ΥοΓ. 18. 

γον. 19. Εῖϑθασ, Ο ϑασξΒ!Πῃ.. [δον ἀθδρίΒϑοᾶ 
ἰϊ.-- ϑαδσ, εἰς. ἴονλιηϑ 8 οἰ ηαχ ἴῃ σο]αῖ!οη ἴ0 
γον, 18: 16 τ ῃοΐθ δαυῖ ἢ ἰ8 σα ]]οὦ ἴο τ {11658. 
ΟοηρΡ. θουῖ. χχχὶϊ. 1 (ς0}}. χχχ. 19: χχχί. 28); 
Μ|ς. ἱ. 2; νἱ. 1,2: 186]. 1. ὦ. ΑδονΡ 6 Τοτὰ 
48 ρστγταδηϊθά αὶ ρἴαηοοθ ἰηῖο [86 Πθδγὶ οὗ ϑγδοὶ, Η6 
ΒΏΟΥΒ {Π|6 ῬαὨἰΒΒιαθηΐ νυ 10} 18 1π6 ΓΟ Βα] οὗ 0818 
ἰηνητὰ σοπάϊίοη, δηά τυ ῃϊοῇ 15 ᾿μπογοίοτθ ἀθϑὶρ- 
πηϊοὰ 85 ἘΒΘ ἔχαϊὶ οὗ ΤΠΘῚΣ ΟΟΌΠ5618 (οΟΙΏΡ. 
ἦ;. 19; ἵν. 18). 

ὕοσ. 90. 7ο νᾶῦϑὶ ρῦσροβο βΒβου]ᾶ ἑ ποθ 86 

... 19 ποῖ ρῥ]θαβδαρζ ἴο ΣΩΘ. Γ)}22 186 δσγο- 

τηαϊΐο τεβίη οἵ 8 ἴτο8 ποῖ γοῖ ἀοδη οἷν 8866 γ- 
ἰαϊηθα. Οοιρ. ἔχοι. χχχ. δὶ; [ονἱῦ. 11,1, εἰς. ; 
158. Ιχ. 6: ἤξβζου, ἤεαί- πο. ΧΥ͂ΙΙ. 8. 602; 

ΣΙ. 5. δ04. --ὐἰϑῦ (ποὶ ἰο Ὅ6 δοηΐουπάοά νῖῖ8 
Ν39, ἡ. 6., Μογοο) 18 ὑπο ἰγῖθο δπὰ μοιηθ οὗ {9 

ϑαθδἢ5 ἴῃ βου ογη Αταρία. Οοπιρ. 8]. ᾿χ. 6; 
Ἑτοκ. χχυϊῖ. 22: Φοοὶ ἰν. 8; 8. ᾿ἰχχὶϊ. 18.-- 

ΔΙΘῊῚ 1), δορ. Εχοὰ, χχσχ. 23 (92 ΠΡ); 
53αϊ. χἸ). 24; Εζοῖ.. χχυνὶϊ. 19; ϑὅοησ οὗὨ 55]. ἵν. 
11:1 --- σἴλπΣι8, {πΠ6 χοοῦ Οὗ ψ || σὴ νγὦ5 ἀϑοἀ ἴπ 116 
Ῥτορδγαιίοι οὗ (89 δηοϊηἰίηρ οἱ. ΥΥὶὰ, ΤΊΝΕΚ, 
Ὁ. ΞΡ. 18., Ατὶ,. ζαϊαπιιιδ.----ἰ {1680 τογὰβ {116 
]οτὰ τηϑοὶϑ δὴ οὐ͵οοίΐοη οὗὨ {116 ΙΒγαο] [68 ἰο {δ 
εἴοοι ἰμαΐ {ΠΥ παὰ ποῖ ζι11οἀ ἴῃ ουϊνψατὰ ψογ- 
διὶρ. ΤιΘ Β6η860 οὗ {80 ΓΟΡΙῚΥ οοἰηοί 68 πὶ 1 
Βδιη. χυὶ 22; Μίο. νἱ. 8; δαὶ. Σ. 11 834ᾳᾳ.; Βα. 1. 

859ᾳᾳ.; Ἰὶ. 1 8, εἰο.---Τ9 Ἰαχίαροβί(οη οὗ αν 
δοά ὈΤΊΣ 38 αἶδὸ ζουμὰ ἴῃ βούεγαὶ οὗ (86 Ρὰ5- 
ΒΛ 268 τηοπἰΟηδὰ, σορ. 76Γ. νἱϊ. 21; ῬΒΕΟΘΗΞΊΕΒ, 
.͵ε. 1. 5. 68. 

γοσ. 21. “ποσοίοσθ ἴδ πβαὶῖῃ Φομονδὴ 
... δηᾶ δὲσ οΘοτρϑηΐος 888}} θυ. Αἴϊοῦ 
186 τοζιϊδιίοι οὗ 16 νδὶῃ οὈ]θοιίοι ἱπ τὸν. 20 
156 γγορβοῦ ἐΓΠ5 αρδίῃ [0 ()}6 ΡΘΟΡ]6 οὗἁ [βϑγβεὶ. 
Ηδς βϑοιιϑ ἰο ῬΥΘΒΆΡΡΟΒΘ ἰμαΐ {1|6ὸ Ῥοορὶο οχοϊιοά 
ο 766 ουϑΥ ὈΥ Ὑθγ8. 18 δπὰ 190, (οοπρ. Βοπι. χὶ. 
14) ἴὰ ορροβιίλοι ἴο ἰμοὶν ἔογηον ἀἰβ᾽ πο] δἰ ί θη 
ούτε ἰοὸ θα ἐδ [μογὰ, γοί δἱ ἰϑαϑὶ δῆβινοῦ δἷπι. 
ΤῊΘ δΔῆϑνοῦ 18 ᾿ἰπἀοοὰ ψόογίἢ ποίμίης, πὰ (ΠὨογο- 
ἴογτϑ ΠΟῪ 1Ὸ]]οΟτν8 ἃ ἀἰγεοὶ δηποιποοιιθδΐ οὗ υὰς- 
τηδηΐ, δά ἀχοββοά ἴο ἰδ [5τ86}1654 [ἢ ΘΙΏΒΟΪ 65, δγβί, 
ἐπ (ηἰβ Τα Γ862], ἴῃ ρσεπογαὶ.-- δ ΣΙ Ὀ11π6- ὈΙοοΙςα. 
ΟορΡ. 1536]. τἱϊ!. 14; Ετοὶς, εἰ. 20. 

γον. 22ὥ. Τμπ6 Βαὶῖδ Φοθονδδ.. θη 85 οὗ 
89 ϑασῖΒ. Τμῖ5 διὰ (86 70] ον  ΥΟΥΒ6Β ΒΡ6- 
οἰἶγ ἐμ οδιδι τὺ Δηηοιπησοὰ ΠΟΠΘΓΆΪΙΙΥ ἰῃ ΥΕΥ. 
21. Εοὸγσ ἰδ {Βϊγα {ἰπιὸ 18 Ἔχ Ου ΟΠΘΥ ἰ8 πι6ῃ- 
ἰἰοποὰ δα α τοϊβ ιν πδίϊοῃ ἴσοι {πῃ Νογίϊι. 
(ΟοτΡ. ἴν. 8 8ᾳᾳ. ; νυ. 1δ βαᾳ.)---ΤὴὩὺ Ῥδϑϑϑζθ ᾿- 

8δ 

γοροϑδιϑὰ δηὰ δρρ] θα ἴο ΒαΌγ]ου ἰῃ 1. 4]-48 --- 
"ΝΠ εχίγοιπα ἰεττα. Οομιρ. [βαὶ. χὶν. 18, 1δ; 
ὅοΥ. χχνυ. 832. χχχὶ. 8, οίο. 

γεν. 28. Βονυβ δῃᾶ Ιᾶῃοθδ ἴΟΥ ὍΘΕΣ.. . 
εραὶϊπδῖὶ ἴ899, ἴδου ἄδιυρῖοσ οἱ Ζίοῃ. ΟομΡ. 
ΗδΌ. ἱ. 7.-πῖεῖϊσο τ[μὰ6 αθὰ. ὕοηιρ ἴβαί. νυ. 80 ; 
χυὶ!. 12; χχίν. 14.-- ΟἹ 186 αἰιοϑιϊοη ψ δὲ π8- 
ιἰοη, 8600 ἐπ 6 ΥοΔΡ8 δῦονο οἢ ἱ. 14.--- απ] Ρ- 
ὈΘθἃ 88 ἃ 18} ἴοσ γγῶσ. ΤῸ βίηχυϊαν δίίδο;- 
ἴῃς ἴο ΟΥΌΘ] δ1ῚΘ [89 Υ. Οα ἰδ οδηρο οὗ βυτι- 
ΘΓ, σορ. ΕΑ, ἃ 817, δι. ΑΒ ἃ σζδϑῃ οὐ ποὶ- 
(86Υ ἀδηοίθ οπὲ 8, ΠΟΣ 8 λέζγο. Βαίϊϊον ἀο 
θαυϊρροθᾶ δὰ εαραΐϊπμδὶ 866 (85 {π6 δοοϑηίβ 
4180 ἀθῃο 6) Ὀοϊοης ἰοροίθοῦ δῃὰ 88 8 28} ἴοσ 
ΤΑΙ ἀροϊγθθ ὨΟῪ {(ἢ|8 ρΥΓΘΡΑσδίϊ ο 8 τὰ; ποὶ 
88 ἃ νοΟΠιδῇ ἴου ρΡοδοοί] δου, Ὀὰὶ 88 ἃ ἵδη ἴὉΓ 
ΜΑΥ, ἰ8 (ἢ9 ΘΏΘΙΥ Θαυϊρροα δγζαϊηδὶ Ζίοη. 

γόοτδ. 24 δπὰ 2ὅ. ἷο βανθ ᾿ϑασᾶ 186 τθ- 
Ῥοσξ... 98. ΟἹ ΘΥΘΙΥ δἰᾶθ. Α ἀεδβοσὶ ρθη 
οὔ ἴ86 Γ66]1πηρῷ νπϊσὰὶ ἰβγϑοὶ οχρογΐθησθβ οἡ ἰ}10 
ἰησυγβίοη οὗ [ἢ68 ΘΠΘΙΏΥ, 80 (δαὶ γογβ. 22, 28 οἢ 
{89 οὔθ πδῃᾷ, δηά γοῦβ. 24 δπὰ 26 οἡ ἐμ οἱδορ 
σΟΥΓΘΡοΠὰ ἴ0 6860} ΟΘΥ 88 ΟὐὈ͵δοίλνα ἀπά βιὺ- 
θοιῖνθ, ΟΥ 88 σαι δῃηὰ οἶροι.---Δ Ὡδποαΐδἢ. 
Οορ. ἱγν. 81 ; χὶῖχ. 24; 1. 48.---ἘΊΘΙΔΌΙ 8, 88, 
εἰς. Οὐοπιρ. ΡΒ. χί υἱἱἱ. ὃ: Μίο. ἱν. 9; Φεν. χχὶϊ, 
28. 1. 48.--ἶἾ ον. 26 ἴβ αἰδὸ γοϊαϊθὰ ἴῖο νϑῦ. 21 88 
89 οἴἶεοοὶ ἰο ("6 σα0}.80: ἐ)6 ποί τοηϊυγίηρ ουἱ οὗ 
δογιβα τ 18 (ἢ 6 ΘΟ ΒΘα. 6668 οὗἩ δὶ μα8 Ὀδρη 
οασὰ. Το ρογβοιϊδοδίϊου οὗ Φ6 γι β88] 6 88 8 

ὙΟΙΏΔΩ 1108 δὐ ἐμ Ὀαδὶβ οὗἨ (6 ζοτΙΩ5 "δ Π, ΣΆ 

ἴον τ οι (ἢ. ἩΔῪ 18 ὑσοραγοὰ ὈΥ̓͂ 88 ἃ ρατταυσὶ- 
Ομ, Δηὰ σοπιϊηποιὶ ὉΥ ἀαυκ ΒΌΘΣ Οὗ ΣΔΥ ΡΘΟΡ]Θ 
γον. 20.--- ΕΣ ΟἹ ΘΥΘΙΥ δἰᾶρ, Ρβ. χχχὶ. 14; 
δον. χσ. 8, 10; χὶνὶ. δ; χὶὶχ. 29: 1δ. ἱἰἰ. 22 : 
8690 ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ͂ ΣΟΙ ΔΙ ΚΒ οὐ χΧχ. 10. 

γον. 26. Θαυκμῖθοι οὗ ΣῪ ῬΘΟΡΙΘ.. οοσθ 
ὌΡΟΣ 08.---ΟἹἸτᾶ Γ[8.}606, δέο., 6012}. ἱγ. 8,---νγ8]- 
Ἰονν, οοπιρ. χχυ. 84; Μίο. ἱ. 10; Εσοϊ.. χχυὶϊϊ. 80. 
---ἸΜουτζμίῃᾷβ, εἰς. Οορ. Απι. υἱῖϊ. 10, ΖοϑοΒ. 
χὶϊ. 10.--Β τος Ἰασυθηϊαϊίομ. Οοωρ. χχχὶ. 
10; ΗοΞβ. χἰϊ. 1ὅ.---Τ 6 Ῥσορμοῖὶ ἰπ σοῃοϊυβίοι 
δάν᾽568 6 ΓυΒ416 πὶ ἰοὸ ἀο [6 ΟὨΪΥ ἰΐης (μαι το- 
τηδΐϊηβ ἰ0 δοῦ:; Ταρθηΐ ἴῃ ββοκοίοί ἢ δῃηὰ δῆ 6θ 
(ςορ. 86]. ᾿ν} 1. ὃ: 76 Ὁ. χχυ. 84; σε. χχυὶϊ. 
80; )κ:, ἰχ. 8) δπὰ ἄθβθρ, βίῃοθσθ ἵτποαυγηϊηρ. 
Εον μοῖρ 818 οὐ ἐβοὶν ἀεβίγυσιίοι Ὁ ουδὲ] 688 
ἴον Ὀοΐῃ, ΕῸΥ (}0 ΤΌΥΤΩΔΘΥ 8 οσσαϑί ομ δὰ Ὁγ ροηΐ- 
ἰοη66, [8 ἸΔ([6Γ ὉΥ ἱπου 84 Ὁ]6 ἀδϑἰγαοίΐοη. Ῥοηΐ- 
ἴθπη69 Δηα ΣΩΟΌΓΠΙΠ ΟΘΔΠ ΠΟ ἸΟΏΘΟΣ ψατγὰ ΟΥ̓ (.9 
ἀοδιγαοίΐοη (88 ταὶ ῦ μανο ὈΘΘΩ ΡΟΒΒΙ Ὁ]9 ὈΘΌΓΟ, 
σοΏΡ. ἷν. 1-4; χίν, 6, 8).. Τὴ Ῥῥγορμοὶ ἱπάϑοὰ 
ΟΧΡΤΕΒΒΘΒ {818 ἴῃ {86 Ὑγόογὰβ “10. βδυἀάοην μι} 
(86 ἀοδβίγουθυ σοπθ ὍΡΟὴ υ.8.᾽ Βαϊ ἐδουχὰ (89 
ΘΑΙ ΔΙ σϑηποί Ὀ6 νατάδὰ ΟΥ̓ ὉΥ ρΡοπίϊοποο δα 
ἹΔΟυΡΩΪηρ 1 ΤΑΥ͂ γοί Ὀ6 ἴπ8 τἰἰσαϊοα, πὰ (ἢ 9 
ὝΔΥ ΤΩΔΥ͂ ὯΘ ὑδ8 ΡΓΟΡδ͵ΙΘα ζῸΣ Βυ Ὀδθαποπί σϑϑίο- 
ταί οΏ, 



86 ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤῚ ΕΒΕΜΙΔΗ͂. 

4, Οὐποεϊιείοι: οδ7εοί απὰ τεειμέ 977 ἰλε ίδοοιγοθα. 

ΨΙ. 21--20. 

27 1δ6νο βοὺ [Π66 8 ῬΤΟΥΟΙ ἈΠΊΟΠΡ ΓΛΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ, ἐδ οτο;,ἦ 
Τμδῦ δου τηδγοϑ ΚΉΟΝ δηὰ ὑσουΘ ὑμΟΙν ΜΆΥ. 

28 ΤὨΘΥ͂ 8.6 81] σοῦ ἰγαὶῦοσβ," ΒΒ ἀ το σβ"---ὌΓΔ 88. Δα ΤΟΙ ; 
Ῥτοδιὶραῦθ 8.6 ΠΟΥ 8]] [δ 

29 ΤὮο Ὀ6]1ονΒ ρίονθ," ουἱ οὗἉ 18 Το Θοπη68---ἰοδα ; 
Ϊη σνδίη οποῖ τ 68 δηἀ τωβ]ῖ8, 
ἼΤ86 Ὀα8θ" ΔΓΘ ποὺ βοραζδαῖρα. 

80 ΒΘργοθαίθ δὲ γον [ΠΟῪ 8γο οδ]]ο, 
ἘῸῚ Φοβοόνδὴ λαϑ γεργοδαίοα [Ἀθῶι. 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ψον. Ζ1.- 8 (ου ἐδ ἔοσταη οοϊορ. ΕἼΤΑΙ,, ἢ 162, δ) [(Οπχεν᾿ 8 ΘΥ. ὁ 185, 2, 96] ΟΟΟΌΣΒ ΒΟΣΘ ΟὨΪΥ. [Ιἐὲ 1... 13 (τ. ὧ); 
Τ : “. 

χυὶ!. 10). 

3 γον, 27. ΥΣΏ, ἤσκει, ΘΑ, Μάσπεκ, Ἡττειο ἽΝ 505, έ. ε.,). ὐὐιλοιέ ροϊά, ὝΞ νοΐπρς ϑαυϊναϊοηΐ ἴο ὝΣΞ ὦ 

χχχυὶ. 19) δηὰ πηγάδι]  οδἰδα δ ἰἢ 35 (Ψυάροα Υἱῖΐ!. 2). ἙἘπαιν, Μεῖεκ πουϊὰ το ὐδέπεὶα ὝΧ292 (ὥΦραταίον) [Εε-- 

ὉΣΒΒΟΝ : 8 ΘΟΧΡΙΟΣΟΓΊ]Ί. Ὑοὶ ὈΟΓῚ τὸ ὩὨΏΠΘΟΟΒΒΑΓΥ, ἐΐ τῦθ ἴΔ 9 ἼΣ29 [ϑ61Γ ἰὼ ἴΠ0 πιοδιίτν οἵ ὝΣΞ (ὠοῦ χχὶ!. 24) 2 (δο" 

Σχχυί. 19) ΒΙΣΣ, (ϑοῦ χχὶ!. 24) δ αἷβο ΡΝ ἰω υδοὰ αὁ85 οὗ {{|π ΜΕΡΤΗΣ 152 209 (Ὡ ΟἌγοη. χχχυ. 4), ρ99 σον Ρῦ9 

(θοη. αν. 2,3; ΖϑῥρΒ. 11. 9), Θ᾽ σοι ϑϑν} (Εχοά. νἱ. δ; υἱ!. 4, σέο), ρῦρ σἰὰ Ὄρϑ (δοοογάϊης ἰο δα τά! ο8] πιεαπίης), ἄς. 
ἼΣ39 πουι]ὰ ΣΡ αδοοίδεμιι, 8 Η͵οσο, 'ῃ [89 Β6Ώ89 οὗ 8 ΜΩ οὕ οσγὸ οσαϊ ΟΝ (ςοτὰρ. ΒΌΕΒδΤ, δ. ν. ὝΣ3 δὰ Ἴ532) 

1 νου ΠΟΥΤΟΥΘΓ ὉΓΣΟΙΌΓ οί ἴο τοδῖκθ ἼΣΞ9 ἀοροηάδοηξ οἡ ΠΤ, ἴγοτα Ὑ Ἐς [{ [5 τοχηοΐοὶυ, ὑπ οὨ Νρ) » ΜΠῊ ΕΓΠΙΝ Π" 

ἐπιπιοάίαῖο! Υ οομῃοοίθα. ΤῸ ἐδαδέξηδειθα ἰο (98 δ ἰῃ ΣΡ 130} (Εξοῖκ. χυί. 27), 5 Π ἸΛῚ9Π (ἕξοι. χλ!, 7). ΟοαΡ. 

ΝΆΚΟΣΙ,8Β. Οὗ. ἢ 63, 4, γ. 
8 ὕογ. 28. --ΟὙ Ὁ Ὃ ἰδ δΒο Θσργοβδοὰ ὉῪ ὑπὸ γαϊς., ὅγτ., Οπδ]ά, δῃά Αφυΐα ἐπα [ξ ἴ6 ουϊάδης [ΠΟΥ τοοὰ Ἂν, “Ὠοὰ 

[6 δἰδὸ δοίπα! νυ ἰοαπά ἴῃ Οοι. ̓ Βορίου. Ι. δὲ ΠΠ. Αϑ τῸ]] δ ἰῃ 22 Οοὐδά. οὔ ἘΈΝΝΙΟΟΤΈ δμὰ ἴῃ 18 οὔ 17ὲ Ἐοβει. Τοῖς τοδδϊπα 
ΤΩΔΥ͂ Ββανὸ ὈθοΏ οοσαδίοηθα υ’ ἴπ0 πῆ] οοηῃοίσιοϊ ου δὰ ἔλι0 δἰ πλὶ ἸΔΓΙΥ οΥ̓͂ (πη 0 Ῥαδδβαμοβ 188], 1. 23. Πυ. ἰχ. 15. Το οὐ. 

εαἰτυοίίου 18 ΒΟΎΘΥΟΣ Ὡοΐ πηυδι8) ἰη ἐπ 6, 85 συδϊδηςἰνθ8 ἀσῸ ποῖ Σ ΣΟΙ 8 οΘοπποςίοά, ΟΟΙΏΡ. 58} ἽΣ 3», Ὁ" 3Π ὉΠ 

εἰοθ. Ῥιία. ΝΑκαξιδ. ΟΥ. ἢ 6], 8. ποδὶ ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ ΙΏΑΥ Ὅθ (ἙΟΙΏΡ, ἢ Ὁ, 1 Κίηγχβ χχ. 43. χχί. 4) Ῥατ. Ἔα ὅσα 

0. 80 ἰδδὶ ἤγοπι {μ16 ἴοστα ἃ ἀου Ὁ] Ῥασί. αὶ πουϊὰ ν6 ἰοιτωϑά, [ἩΚΝΡΕΒΒΟΝ: ἀοδρογαῖθ σϑυοογα. ] 

ἧ γοτ. 28.--ἰ)5 27. ΟοΡ. ἰχ. 8; ἔξοκ. χχὶΐ. θ. Ομ ἴπο οοῃδίγυς ἤοῃ ΡΊα. ΝΆΣΟΕΙΒΒ. Ον. ἃ ΤΟ, ὁ. ΓΗΈΝΡΕΚΒΟΣ 

ΣοηοΓγ : σοηγοσβαηΐ ΜΠ ἀοδισυςιίου.--8. ΒΕ. Α. ] 
ἘΣ εἰκὸς 28. ἀρυλιλισιτ Οοτρ. 154]. ἱ. 4 (ὁ ἐδ ἀΐγοοξ σδυδβαίνο αἰ χη δολίου οὗἨ [86 ΗΠΡῊΪ].παίο ὅο α Ῥεγηϊείοι ἰλίπρ. 

ΑΚΟΞΙ.8Β. 
5 Υοτ. 29.---ἯΓΠ ΝΙΡΕ : Ὅσα ὙΠ (80 πιοϑὲ οὗ ἴ8μο οἷδον ἐγαπδίδίογθ δοιὰ οοϊωσωθῃ δίοτθ) ὁδὶ ΣΏΘΘΣ ΟὨΪῪ : ἴδ νοοπε Β 

ἀρὰ ἡ 

Οἢ ἦγχο, 18 χοὰ ἢοΐ (ΗἸΤΣΙΟ). ΤῊΪΕ πιοδηϊης [5 τραἱγοὰ ὉΥ͂ [πῆ 6 οοπηθοίίοῃ, ἴοῪ [δ ἰ6 ἴο Ὀ6 ἀθοϊαγοά, ἴπαὶ δὴ ὀχίγοιηο ἄσθματος οἵ 
ἢιοδῖ Ἐ᾿38 ΔΡΡ]ἰοά, τ μὶσῖ ἰ8 ἢότο ἀνποϊοα Ὀγ ἴδ υπτπίπκ οὗ πο Ὀο ον8. Βιῖ ὀνϑὴ {πῖ4 ἀσμτοο Οὔ μραξ μὰ οχιίγαοίοα ποίδίπξ 
ἤγοιῖα ἴπο ΟΥΟΘ ὑὕυὺ--ἰοοὰ. πὸ οἷμοῦ ὀχρίαπαίίοη ἔγοῖα ἽΠ) (απλεῖαξ) ἰδ ἰηάθοά Μ6]1] Του ἀθὰ οἱ ἔδ6 ποιηΐὶηδὶ ἴυΓτϑ 

ὙΠ), ΤΥ), ὙΠ). Ὁυΐ 1 χίνοσ δὴ υπιδοι δίλοί ΣΎ Θ0Ώ896 ; οξ {τ ἰ6 ποῖ ἀδοϊαγθὰ ΚΘΏΘΓΔΙΥ ὑπδὲ ἴμ6 ὈΦ]]ῸΟ 8 ποσῖκα, Ὀαὶ [δαὶ 

ῖι Πδϑ ἄσδδ Ὀοδὲ. ὝὍὨο ΟΒοι ΒΒ. τουδὶ Ὁ Ῥιοβουηοσὰ ὈΠΟΝὉ Δη ΡΓΘΒΌΡΡΟΔΟΘ ἃ ΠΟΙᾺ δ, ὙΠΙΊΟΝ ἀοθ8 ηοὶ οσσῦτ, ὑπαὶ 

16 (οττωϑά αυἱξο Ὠοστηα!γ. [ΗΕΝΌΕΕΘΟΝ: ὙΠ) ΠΙΔῪ Οἱ ΠΟΥ γϑ ἶδο τοοῖ οὗ ἴδ9 γοσῦ, ἴο Ζποτγί, δὐὰ ἀραϊ αοὰ ἴῃ τὨϊο Ῥῖδοο (ὁ ὃσ- 

Ῥύοδεα [16 Βουπᾶ ργοάἀποοὰ ὈὉΥ ἴδπο οοπεϊπηυοα δοίης οὔ πο Ὀ6᾽ΠΟΥα; ΟΥ ἰἴΐ ΤΥ 6 (δο ΝΙΡμΔὶ οἵ ὙὙΤῚ, ὦ δεγη. Τῃηο ΌΓΏΘΓ 

Ῥοδὲ κυ 8 [ὴ9 οΘοππϑοϊίοη. ΤΠ ΔΙΙΘΉΑΣΙΙ5, ΒΟΒΕΝΜ ει Ἐπ, ΛΗ ΕΒ, ὈΣ ὙΕΤΤΕ, ΒΟΗΟΙΣ δπὰ ὕκμαει:.---3. Β. Α.] 

 Υετ. 2.--νχ Υ. ΤΏο ἰδϊνὰ ρΐαγ. δίηρ. 8 οι ρ]ογοᾶ ἰο ἀοῃμοῖθ δὴ ἰπδοροηάοηξ δβυϊγϑοοῖ--οπ6. ΟοΏΡ. ΝΑχοσιδι, 

ΟΥ. καὶ ἸΟΙ͂, τῳ 
ὟΣ. 29.---Ὁ" ». ὨΟΥ͂ΟΥ ἀοποῖοα [δ ἄξγοδβα ἀἰ σοι γ, 

ΒΊΟΝ τῊλ8 ροοα δηὰ τσ Ὡϊο ἢ 886 πιοία] (τον. 27). 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ,, ὕπέονγι πίον [19 σγοαὺ πη λ85 ργονοά ἴο 6 ὁ6οπι- 

ἸῸἢ ὮΓΆΒ8 (ΥῸΓ. 28). ἴῃ [ἢ βπιοὶ ἢ 5 - ῬΓΟΟΘΑ9 
ΤῊ ῬΥΟΡἢ οὐ Β ΒΟΣΤΩΟΏ ὉΥ͂ ΠΟ ΙΩ68}8 δἰ πιϑὰ αἱ 8 | 4130 5: δηὰ 7Ζὰτ1 το) (Π6 Βηαπηα γϑαιΐὶ 15. ῥΓῸ- 

ἔθμθσαὶ σομγυθυβίοῃ, ἰὰ Ὑ88 ΥΘΙΠΟΡ ἰο0 ΒΟΥνΘ ΟἿΪΥῪ | Βοηῖϊθά. ἴῃ ἴνγο ἔτι Βο Ὁ ἤριγοβ τυ ἰς ἢ ΘΧΡΓΟΒΘ 
858 ἰουσῃ-ϑίοηθ. ΒΥ ἰΐ 8 Βορδγδίϊπρ Ῥγοσθ88 ὙΥ88 } Θβ8θ} 0} 8}} 7 {86 ϑδπιθ ἐπίῃ, (ῃ9 Ι,ογὰ ΘΟπιραγεβ 
ἰο ὉΘθ ἱπδιϊ αἰ θα, ὈῪ πιο 10 που]ὰ Ὅο9 ἀεοοϊάἀθα | ἴδγ80ὶ υὶτδι ἃ Ῥ'6 09 οὔ οὔθ, γΥΐο ἢ ἰπ 186 ὅΓ6 ῥζὸ- 



ΟΗΑΡ, ΥἹ. 21--80. 87 

ἄσοοδ Ἰοδὰ, δῃηὰ δχαίη τὶ οπθ τ 1οἢ σοηἑδὶ ἢ 
δἰϊνοσ, Ὀυϊ ὈΠΕΔΡΡΙΪΥ 80 πιϊχοᾶ, (δαὶ {μΠ0 ὃ880 
οδηποίὶ Ὁθ δοραγαίθϑα ἔγοσα ἰδ ἐσ πιοίδὶ (γ 6 γ8. 29 
διὰ 80). 

Ψεν. 27. Σ ᾶνο δοξ.... ἱδοὶσ τὰν. ΤῈ 
ῬΘΟΡ]6 δ΄ὸ ἀοποιηϊπαίθὰ ἴῃ οὔθ, Ὀθόϑιυ89 ὑδοὶγ 
γδ]ὺ0 6 ἰο Ὀ6 δϑοογίδί ηϑὰ ὈὉΚΥ [16 Ῥγοσθθϑ οὗ 858- 
δαί. Τὰὸ ἴθται (ἽΣ32) 16 δ͵βὸ ἀου 1688 

ομοδοι τε τοίοσγοησθ ἐο ἱ. 18, σβοτο ἰξ ἰθ υϑοα 
οὔ ἐδ Ῥσορμοὶ [8 ζοσι 8 ὰ (ἰτγ]64) οἱγ]. 186 πᾶ- 
(ἰοῦ 8 4150 ἰγιϑιὶ, οὶ 88 ἃ ζογίγϑθββ, Ὀυΐ 8.5 ΟΥΘ 
ὙΙοδ 15 γοῖ ἴοὸ Ὁθ ῥτογθα. 

γον. 28. πον δῖ... 8]].--- δ] Δ ἄθσυθσ. 
ΤΠὸ Ργορῃοίὶ δθγθ 8ἃ8 οἰ ΒΟ ΟΡ (σΟΠΊΡ. ΤΟΙ Γ ΚΘ 
οἢ γοσά. 18 544.), ἰπ (ἢ π8 ρατιϊου αν πρὶ ἈΡΡΘΑΥΒ 
ἴο δυὸ δὰ {Π6 οἰκί δοπιιδηάπιθην ἰπ πιϊπὰ. 
Οομρ. υτη π᾿ 5 οχρί δηδίίοη : ἰο Ὀοίγην, ἴο Ὀμ0Κ- 
ὈΪϊΘ, ΟΥ 10 Τρ }κΘ 8 ΟΥ̓ υϑροῦί.-- -Β γα δηῃ 
ἴζγοῃ. Τμι696 ψ τα βἰδίθ, 8.1}}} χυγαι νον, [80 
ΤΟΒαὶ οὗὁἩ (ἢ 6 Ῥτουίη, τοῦ. 27 : 1:6 οὔ ΘΟὨἰΔῚἢ8 
ποὶ χο]ὰ οΥ 5βιἴνογ, Ὀχϊ ΟὨΪΥ Ὀδ886 πηοίδ]. 

γεν. 29. θ1ὸ Ὀ6]1οννΒ βίονσθ.. . δορασϑῖϑᾶ. 
1μ6 Ὀο]]ονν5 σίοισδ οΥὍἩ δ οἡη γε. ΤΪ8 ΤΟΙ͂Ο 5 οἵ 
ΘΟΌΓΒΘ ἰο ϑσϑοὶ: ἐλεὶγ ὅσθ ἰ8 (86 ἦτο ἰὼ τ ἃ ἰοἢ 
16 ὅσο πηοϊἰοα, [Π6 ὅτο οὗἁ δῆϊιοιϊ οι, Ὀοΐἢ οὗ [ἢ 9 
Ῥαϑβί, (π6 ργοβοηΐ δηὰ ἰδ πϊαγο. Εγϑη (896 86- 
γοσοϑὶ ὑγ8}9 οὗὨ δ] οἴΐου δὴ Ῥγοάμποο ἤγοαι {1119 
Ῥθορίο ποϊίης Ὀπι ἰΙοδἁ. [1 8 ϑθ6ῃ (ἢ δὺ {86 ΡὑτῸ- 
Ῥδοί ργοδϑϑάϑβ ἴο ἃ γοϊαϊθὰ ἤἥζιυγο, 88 ᾿τπιπηοαΐδιον 
Δί τ Ρἀβ ὮΘ 8180 πγδῖς68 ΔΡΡ᾿Ισεΐοπ οὗ ἃ (μἰτά. 
Το δτεὶ ὕσυτο τοργϑδοηίβ 9 ῬΓΟΡΒΘὶ 88 8 ἰγῖϑῦ 
οὔ πιείαϊ8, γῆο ἄγϑβί τ κοα [η9 σου οΥγθ ἴῃ Βδηὰ 
ἦπ ογὰον ταϊποσαὶ οὶ δ}}} ἰοὸ ἀἰδιϊο κυ δ 118 60}- 
δἰϊϊαθηὶ ραγίϑ. [Ι͂π (μ6 ϑβϑϑοοπὰ ἤρυγθο ἐμ ΟΥΘ 18 
ἐχροϑβϑοὰ ἰο το, ἰῃ ογάὰϑὺ ἱῃ (18 ΨΑΥ ἴο δϑοαοῦίδϊη 
ἐϊ8. πιεῖ}. ταΐϊὰθ. ΤῸ σϑβϑυὶὺ 18 Ἰοβα, 1 πὰ 
δοσογ ϊη αν ἐμαὶ [89 Κοτὶ ὍΔ 9, Βονσουοσ ἐσ- 
Ηἱαϊποά, ἴθ 8ῃ ΘὨ  ΓΟΙΥ͂ ΠΟΟΟΒΒΑΓΣΥ͂ 8] ΓΘ ΓΑΙΣΟΏ. ---ς 
Ϊὴ νι ζο]] ον [1.6 ργορΒ θὲ πὰ Κο8 86 οὗ 8 τμἰνὰὶ 
ἔἤξξυτο. [8:80] 18. ἤθγο ἀοβη 7 ργοϑοηϊθα 88 
δ'ΙΊγῈΣ οσο. Βαὶ ἰὴ [80 Βιῃ 6] {ἰ  -ὈἾδ668 1 ΡΡΘΔΓΒ 
ἐμὲ 186 δἰ τον 18 80 τηΐη αὶ θὰ τνῖ(ἢ ἐδ Βίοηοθ (11αϊ 
{δ ῥγοήιοίου οὗὨ οἶθδν ῬΡΌΓΘ δἰ ΐνον 18 1 ροΒ51 ὉΪ6. 
ἴδύδοὶ ἰμβδγοίογθ ὑϑπιδὶ ἢ9---Γ 86, ἱπιραγΓα ΒΊΊΥΟΓ, 
ὙΠ οἢ, 85 Ἀπ Ην ΤῸΡ πΟῸ]6 0868, 86 οταὰ Γο͵6Οο(8.---- 
ὈΔ59 [νι οκοὰ]. Τθθ ῥγορμϑὶ ρ88865 ἔσοπι 1}}0 
Ἀσατγαῖινο ἴὸ [86 11{6Γ8] ταοάθ οὗ βροδκίηζ. 

γεν. 80. Βορσοῦραῖθ βέῖνοσ... ϑοβονυδὴ 888 
Σοριοῦδῖοᾶ [861}2.--- [θ σοποϊαδβίοῃ 8 Βδδὰ. Βυὶ 
{818 Τεργοῦαῖθ Βῖ γον 18 ποὶ [8Γγ86] πῃ ζοποταὶ, Ὀὰὺ 
ΟὨΪΥ (ἢ 6 ἰϑγϑ 6] οὗ Π0 ργοβδοῃῦ ἰἰπιθ. ΟοΡ. [1]. 
11.2δ; ἱν. 21; νυ. 10, 1δ. 

ΠΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. Οὐ τϑσ. 1 8αᾳᾳ. "1 ἰ8 γοσὺ ἀἰουϊὶ ἰο Ὀ6- 
Ἰίΐενο ἴ0.6 ῥσϑδοδίηρς οὗὐἨ αοἀ δ δῆχεσ δηὰ ρα ΐβ- 
Ἰηθηϊ, [ῸΓ χα ἸΟΟΙΚ δὺ ἐθ 6 Ρον Υ} δεβι βίδα, (ἢ6 
ἩΔΙΟΒοη, [0.6 ᾿ΟΤΟΣΥΒ δηἃ Φ[ΟΥΓΘΒΒ68, δη γιὲ 
πη ἰἤθρ, Βαὶ ἔογίγοθβοθ β6 ΓΘ, ΤὈΓ ΓΘ5868 ἰθογα! 
Τθ6δ6 οδηποὶ τὶ δια Ὠυαπηδῃ [ΌΓΟΘ, οὶ αΙοἢ 6 
ἀδθ σδἰδυλ ιν τ σὰ σομλθ8 ἔγοῃ Θοα Ηἰπ56}.᾽ 
ΟκΆΝΕΒ. 

[θπτερ. 2. Μ. ΗΈΝΒΥ: “Ἴμὸ πιοτὸ γγὸ ἱπάαἷμβο 
ΟΌΡΒΟΙΤ 8 ἰπ ἴῃ ΡΙΘΑΒΓ08 ΟΥ̓ (Π18 ἰδ, [8.6 ΠΊΟΓΘ 
πὸ ἀϊδῆι ουσχϑοῖτοα 0 ἐπ σου Ὁ] 685 οὗἩ (δὲδ 116. 
θὰ γον. 4. “118 φορὰ ἴο 8606 ον [86 ΘΟ. 86] δὰ 
ἄξδογοθ οὔ αΟοα δ ρυγβιιθὰ δπὰ Ἵχϑουϊεὰ ἴῃ {116 
ἀονΐοοθ δηὰ ἀθβίρῃϑ οὗ τθθη, οὐθὴ ἰδμοῖτα ἐμαὶ 
Κηον Ηΐπ ποῖ, [88]. χ. θ, 7.᾽᾽.---Ά. ΒΕ. Α.] 

2. Ου τοῦ. 6. ““1Τ}}8 18 86 βίγοηχοϑί δηὰ τηοϑί 
ἀδηχογουβ τα - ῬΟΜΟΣ οὗὁἨ οἰμἷ685 δῃι [ὉΓ- 
ἰγοϑθοθ, ὙΠ Θη Βῖη, ϑίιαπιθ, τἱοθ δ ὙδηϊΟΠ 688 
οὶ {πὸ ὉΡΡΟΡ βδηὰά. ΕῸΓΡ ᾿ἰπβϑίδῃοσο, ϑοάοιῃ δὰ 
ΟοἸοΥγδἢ.᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

8. Οὐ τοῦ. 7. “"ίπ οὐίβϑβ, τῖβθϑ δη βίη 8 ὉΡ 
ἰο ἈθαΥΘη, 80 ἐμαί αυὰ δὰ (ἢ 6 δΔηρ6ὶ8 δγθ οὐ] σοὰ 
ἴο δαὶ του ϊἢ, πο80 δῃὰ θσϑ. ΟΟΙραγθ 66ῃ. 
ΧΥΪ. 20; Φοη. 1. 2.᾽ Εὔπδτεβ. 

4. Ου νοῦ. 9. “" ἀοἀ ΠΔ8 ἵνο Κὶπὰβ οὗ νἱπίαζο: 
ΟὯΘ ἐδ ἰῃ ρσγδοθ, ποθ Ηδ ρῥ]ιο5 Ηἰ8 αἱοτίουϑ 
ἔτδλρο8, 9 ἔγι8 οὗἩ σοοὰ νοῦ κβ. δπὰ βαγ8: “8 6- 
ΒΙΤΟΥ͂ 1ὸ ποὶ, [ὉΓ ἴθ Γα 18 ἃ ὈΪΘΒϑηΣ ἴῃ ἰ{᾿ (184ὶ. 
Ιχνυ. 8)... Βαὶ πῦθγο Ηο δηάδ οη]γ ΡῬοΐϑοποιυβ Ὀ6Γ- 
Σὶο5 ([8ε]. ν. 2) πὰ 18 8 ὁ Μὺὴο φἰθδῃβ ἴῃ (ἢ9 
νἰπογαγὰ (Δ 6. ν. 14) ΗΘ οπιρΊ ΟΥ̓ Οὐ 6Γ τἱηία ογ8 
ἢ ἰγοὴ μίονοβ, δηὰ Ῥγθθ868 ἴμοῃ ουὔἱϊ ἱπ ΠῚ 
ΔΌΜΟΥ ἰωρᾷ χίν, 20) 61}} ποῖ 6 Ὁ δίϑπι ΠΟΥ δίμ]ϊς ἰϑ 
Ἰεῦι." ΟἜΑΜΕΒ. 

δ. Οπ νον. 10. “Ῥαιίΐοποϑὶ Ῥϑγθδρθ ἰδ ἰ8 ποὶ 
Ἰοῃᾷ βίποο ἢ Ῥγοδοβίηρ γὰ8 Ὀδραη. Βιι ἴῃ [ἢ9 
Ὀοσίπηϊπα ἰὰ 158 181 Βο τί[ἢ οη06. Ἦ ΒΘ ΟὯΘ γ6δῦ 
ΟΥ ΤΌΥΙΥ δοσυϑιοπιοα ἰο οἶσθ, (ΐη 598 86 ΙΟΓΘ 
ἰγδοίδὈ]6, αοα κατδηΐ, ποὺ ἰοοὸ Θοπιογίδϊθ. 9 
τηβῦ ἰ6}1 ΟἿ ΒίΟΥΥ ψἱ[ἢ ἃ δἰαιρὶθ ποδγί, 88 ἰὑ 18. 
6 τηυϑί Ὀθ νἱοϊοηῦ ϑῃουσχῇ ἴο χαΐῃ 8 ᾿ιοατίῃς. 
Τἷ5 Ἰογαϊ, Ὠοποϑί, νου - οη ἀαγὶηρ; ὑθϑιϊ ΠΙΟΩΥ οΥ̓͂ 
ἐμοὸ γι, ψ ἰοῦ 19 ἴῃ υ8, ψ||11}] Ἔχοὶῖθ δι δηιϊΐου ἰῃ 
(ἴπ|6, δῃ!α ΣΩΟΤΘΟΥ͂Θ᾽ ΠΘΥ͂ΘΡ ΣΘΙΌΓΠΒ γοὶὰ ([86]. 1γν. 
11).᾿" ΖΙΝΖΕΝΡΟΙΨ. 

6. Οπ τόσα. 10,11. Ὅσον οἵ (ΠΥ βίοοβ, ἴον (ἢ 9 
οίδοθ ϊιθγοοη ἰμοὰ βίαπάοδβὶ 185 ΠΟΙ γστουηᾷ, 
Εχοά. 11}. δ.ἁ. Μοϑβοβ, Εἰ ἴ78}, ΕἸ 188, αν, 1}}6 
ΡῬγορ οὐ Ὀοΐογο {810 8118} δὶ Βϑί οὶ, οὐσ ὁ γον ἢ 
ἴῃ Ῥαγιϊσυϊαν, δηὰ Ρϑὰὶ, ἐμ6 ουδηκοὶ σαὶ ΑΡροβί]ο, 
υϑεα (Π0 βούδγοϑὺ βδηὰ πγοϑὺ ζθοὶηρ πιοί]οι8 
διζαϊηδὶ (6 πιοοῖίζοτβ οὗἩ ὑμῖν τοὶ σίοη ἴῃ ἰ(..6 1οαϑὲ 
δηα (Π9 ρτγοδιοβί, δηᾶ ἰὰ ἰβ ουϊάθηὶ (δαὶ αοἀ ν»}}]} 
ποὺ δ'ϊονν ΗΪ 56] 7 ἰο Ὀ0 τηοοϊτοά, ΕἸἾΘΘΙΥ 88 {19 
υθατὶ ἰ8 ἰγοαίοα, δηὰ 11.116 {πὸ νἱοΐδθποο (Π4ὶ αοὐ 
ἀοεδβ ἴο ἱΐ, γοῦ ὑμ6 στγοαΐυσο 18 οὔθη οὐδ βῃοτγί 
ὙΓΏΘῊ ἰΐ ΘΟΙ.68 ἰο ἐοϑιϊ γιηζ. ΕοΥ ἴθ 6γ0 18 8 σγοαῖ 
ἀἰ όγθησο Ὀοίννοο τοϑροοῖ δηἀ Ιογθ. [όονθ 18 8 
ἔτϑου, Ὀὰὶ τοβρϑοῦ 18 ἰῃ βοσοτάδῃοθ νγἱ1ἢ ἃ ογϑᾶ- 
ἰαγο᾽ 8 παίαγο; ἰὺ 18 ἸὈο πῃ ΘΟΥΟΡΥ Ο0η6. ΕΣ 
1.16 ἀθν}} ιἰ Βο] ἢ, ΕΥ̓ 18 δη 8 ἀγὸ Ὀοιπὰ ἴῃ (ἢ 6 
Ἰοαϑὺ (88 ἐβθῃ ποῦ 18 ρσγαπίοθὰ πἷτὰ ἰπππ ΔΗ͂ 
οἰμου), ὑγθη ἰζ ΘοΙμ68 ἰο γοβρθοί---τηθϑὶ “ὉΓΘῖ- 
Ὁ1]160᾽ (948. 1. 19). Τὸ Γογὰ θοῦ {86 νἱῖ- 
688605 ἴ86 γἱ χα τιθάδιγο, (παὶ (μοῖρ ᾿ὨΡΘαιθηΐη κ 8 
δηα [6 ἔδο] 58 οὗ θη βυϊ  ὈΪῪ σοη συ, δηὰ (ὰϊ 
ἦν ΤΥ Ὁ6 Ὑ{Ὶ ΘΥΘΤΥ͂ νν]{Π688 1ὉΓ ΓΟ σίου ἃ8 τ {8 
Φοῦη, το Κιὴρ Ηοτοὰ ἔοθαγϑὰ δηὰ μοαγὰ μἷμλ.᾽" 
ΖΙΝΖΈΕΝΘΟΕΡ. 

7. Ου νοῦ. 14. Ηον Ὀοδι {1} ἃτγὸ (ἢ 6 ἴδοί οἔ 
πολ ἰμδὶ δῆποιποο ἰτὰθ ρῥθϑοοὺ! ([88. 1ϊ}. 7; 
ΝΒ. 1ϊ. 1.) [π 1Κ πλθάβαγο ἀθδϑίγασε γα 8.0 (88 
ἴοοι οὗ ἰῃο89 τῦδο ῥγϑδοὶ ἴδ 180 ρβθβθθ. 7110 Ἰαίἴ0 Ὁ 
ΔΓ6 ϑείδη, ΨὙΠ0 ἰΓΆΠΒΓΟΓΠῚΒ ἈΪπ)|861}7 1η(0 8π δηροὶ 
οὗ Ἰίρι (2 Οον. χὶ. 14). 

8. Οα τογσγ. 16. "ΤΉ ΘΓΘ δ΄ ἔνο Κὶ πὰβ οὗ ραΐγεδ. 
Ββόοῖηθ 8Γ6 (ἢ6 δῃοίηίθ, δοπη8 6 γοῦηρ. Οὗ 86 
γουηρ ἔδίμοτδ ΑΒΔΡἢ βαΥβ (ΡΒ. ᾿χχυὶ. 8): ()ὺ 
{86 Ὁ ̓γογὸ ποί 88 {ποῖ ΤΥ Π6 ΓΒ, ἃ Βια ὈΌοτ κηὰδ γθ- 
Ὀ6]]1}ο.8 σοποΓΑ ἰὴ (σοῖρ. ΕΖοὶς. χχ. 18). Βιευΐ 
8 ΤΟζΑΓὰβΒ ἴ8Π6 δηοίϊθηΐ, ΟΥΙ Κ᾽ 81] {81 6γ8, ΑΌΤδ- 
ἢδ8πι, ἰϑ8λο, ὁ Δοοῦ, Μίοδθ58, θαυ, [πὸ Ενδηρο 8.8, 
ΑΡΟοΒΙ168 δηὰ ϑυσὴ ᾿ἰκκ6, {8686 ἀΓὰ (86 ἰγὰθ ΖΔ} 1078, 
0 Ργόβοσυθ Οοα᾽Β ινογὰ [ὉΓ 8, [πᾶὶ ΌΥ͂ Ππιθ8ῃ8 
οὗ ἰὰ νγῪὸ ΙΩΔΥ ΖῸ]]οΟἿ ἴμθ, Δηἃ 85Κ δέϊοσ (80 



᾿ 86 ᾿ ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊ ΦΕΒΕΜΙΑΗ. 

4, Οὐποϊωδίοη.: οδ)γεοί απὰ τέλει 977 ἰλε Δίϑοούγθα. 

ΥἹΙ. 21--80. 

27 1δ6γ9 βοὺ {Ππ06 8 ὈΤΟΥΟΙΣΪ ΒΠΔΟΠΡ ΓΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ, ἴδι6 οτο,ἶ 
Τμδί ἰδοὺ τηδγοϑὺ ΚΟΥ δηα ῬὈ͵ΓΟΥ͂Θ [ΠΟΤ ΤΔΥ. 

28 ΤΉΘΥ͂ 816 8}1 δσοὶ ἰγαίτουβ," β]δῃ ἀθγοσβ'--Ὅσ 88 δα ἸΤΟΩ ; 
Ῥγχοῆιρχαῦῖθ τὸ (ΠΟΥ 81] [δ 

29 Τῆι Ὀ6]]οττα ΠΟΤ ΣΣ ουἱ οὗ 118 Το δομλ68---ἰ68α ; 
Ιὴ γνδίῃ ομϑῖ τ6 118 δπὰ τη 6 ]08, 
ΤΟ Ὀαδ8θ᾽ 8.6 ποὺ βορασζδαίϑα. 

80 Βοργοθαῦθ βῖϊ γος (ΠΟΥ͂ ἃγὸ 68]]6(, 
ΕῸΣ Φοδουδῃ λαϑ γεργοδαίοα (Β6δ). 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1. γον. 22 -|} 3 (οι δ ἥοστῃ οὐζωρ. ΕΤΑΣ, ὦ 162, δ) [ἀπκκν᾽ 8 Θν. ἃ 185, 2, 6] ΟΟΟΌΣΒ ΒΟΣΘ ΟΣΪ. [ὲ 19. 13 (αἱ 30: 

χυὶϊϊ. 10). 

3 Υον, 27..-ἼΥΔῸ, ὕσκει,;,, ΟΔΔ5, ΜΆΘΗΆΣΕ, Ἡττειο ἽΝ 55, ἐ. ε.,) ιοἱἱλοωξ ροϊά, ὝΣΞ Ῥοίπρ δαυϊναϊοης ἰο ὝΥΞ ἕοῦ 

Χχχυὶ. 19) δηὰ 3 υπτοδυρ)]οδίοα δ ἴῃ ὙΥ39 (Φυάκοο γἱῖ]!. 2). Ἐνλιν, Μεῖεπκ πουϊὰ Ῥαποϊακίο ὝΧΞ9 (ϑεραγαίον) [ῆεσ- 

ῬΕΒΒΟΝ: δὴ ΟΧΡΙ ΌΣΟΙ]. Υοῖ ὈΟΪὮ ΔΙῸ ὈΠΠΘΟΟΘΒΑΙΥ͂, { τϑ ἴδϊκο ὝΣ25 ἐϊδο 1 ἢ 1806 τηοδηΐπν οὗ ἋΣ (“ον χχί!. 24) ἽΣ2 (Φοῦ 

Χχχυὶ. 19) ΔΟΣ, (ϑοὺ χχί!, 24) δ5 α]βο 29 1. υποὰ α5 οἵ 16 ταοδηίης πὶ 303 (2 ΟἌου. χχχνυ. 4), δῦ 9 “ἰὼ, ΡΩ5 

(θθα. αν. 2,3; Ζϑρᾶ. ἢ. 9), ΘΘΡὉ σία 92}} (Εχοά. νί. δ; υἱ!. 4, σέ6.), ρυρ στὰ Ὁρῦ (δοοοτάϊης ἴο ἐκ τα ίοαἹ ταθδπί πρὶ), είς. 
ἼΣ39 που]Ἱὰ Δοοοτη πεῖν. 3, αδεοίφειίπι, αι Ῥίοοθ, ἰἢ ἴο Β6)49 οἵ ἃ υίδθοο οἵ οσὸ οὔ οΠ (οοταρ. ΕΌΕΆΒΤ, κυ. ἽΥΚ 3 δηά ὝΣ29Σ 

1 ἱνουϊὰ ΠΟΥΘΥ͂ΘΡ ὈΓΟΙῸΓ ποῖ ἴο πιδῖκο ὝΣ29 ἀοροηάοηϊ οἡ ΠΤ, ἴτοιὰ ὙὩὶ ἢ {τ [8 γοσποίοὶγ, θη θα Ὧ. ΠΗ ΠΕ Ἶς ἐα 

ἐπηπιοά αι οομηοοϊθά. ΤΒ6 σοπδέστιοί οι ἰδ ἔθη δ ἰὩ ΘΙ 3 (Εξοῖὶς. χυΐ. 27), δ Π ἸΛῸ9Π (Εσοϊκ. χνι!. 7). Οοτρ. 

ΝΑΕΟΣΙἍ“Ι͂Β. ΟὟ. καὶ Θ,, 4, σ. 
8 Υογ, 28. -Ο}ὃὺ0 Ὁ ἐδ 50 ὀχρτοβδοὰ ΌὉγ ἴπ6 Ὑ αἷς. ὅγτ., Ομ] ἃ. διὰ Ααυΐα ᾿πδὲ ἰν ἰ6 ον ἀθας ἔΠῸΥ τοδά τ, νπϊς ἢ 

[6 ἃ'δὸ δοίπα! ἢν τουπά ἴῃ σοί, ἱπορίοω. Ἰ. δηά 11. μδ νγὸ] 85 ἰὴ 22 (οάά. οἵ ΚΚΕΝΝΙΟΟΤῚ δηὰ ἰῃ 18 οἵ ὯΚ ΠΌΟΒΕΙ. ΤΙ, τοαδίης 
ΤΩΑΥ͂ βαγὸ Ὀθο οοοαδίοησα ὑγ 80 ππύδβυα! οοπδίγυοίου δηὰ ἐμ δἰ ΡΥ οὗ {πὸ ῬΆδδαμοδ 1σεἰ. ἰ. 23; 05. ἰχ. 15. ΤΏ οὐἱ- 

εἰτιυοϊίοη 16 ΒΟΎΘΥΟΣ ποῖ ΠΏ 0518] ἐπ ἰδ ἰν, ΔΑ συ δδίδος  νθ8 Γὸ ποῖ ΤΑΓΟΙΥ [5 οΘοπηῃοοίοα, (ΟπΡ. Ὁ», ἽΣ Ἅ», Ὁ 37 ὉΔῚ 

εἰς. Ῥία. ΝΑκοξιδΒ. ΟΥ̓. ἃ 6], 3.-ὐὴὸ ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓ ΤΩΔΥ͂ ὍὈ0 (ΠΟΙΏΡ. Ἴ Ἴ., 1 Κίηρβ χχ. 48; χχίὶ. 4) Ῥασί. Καὶ (τοτὰ 

Ὁ, 80 ἴπδὶ ἤγουῃι 16 ἴοστο ἃ ἀου Ῥασί. αὶ που]ὰ Ρ6 ἰοιτωοὰ, [Π͵ΕΝΡΕΒΒΟΝ: ἀδαροταῖθ Του] ἴοτα.] 

Ἁ ον. 28.-))} ὉΠ. ΟοαΡ. ἰχ. ὃ; ἔσοϊκ. χχὶί θ.ἁ Ου ἐδο οοποίσυςίίοη τά. ΝΆΣΑΣΙ5Β. Οἵ. ἢ Ἴ0, ὃ. [κπυξεϑον 

ΣΟΏΘΟΣΒ: σοηγοσδαῶΐ “ΝΠ ἀοδισαςείοη.--8. Β. 4. 
δ οτ, 28. ΡΠ Ό. Οοπιρ. 15αἰ. ἱ. 4 (ὁπ 186 ἀΐγοοῖ οδυδβαίίνο δἰ  δοαίίοι οὗἩ 189 ἩΠΡΏΙ]. πο ἀο α Ῥετπίρίοω ἐλίκφ. 

Ῥιά. ΝΑΕΘΕΙ3Β. ΟΥ. ὃ 18, 3 
6 γον. 29. -ἼὮΣ Νίρμ: ὕτοτῃ ὙΠ (8ο τπῃηοσὲ οὗ [πο οἷάογ ἰσβηδίδίογθ διὰ οοπιπιθῃίαῖοτθ) ΟΣ 68 ἢ ΟἿΪΥ : ἴδ ὕο] οὐεε ἐρ 

Οἢ ἦτο, 15 χοὰ ποῖ ( Ηιτσιο). ΤτῊΐο ΝΣ [5 τραπίγοά ὉΥ (πὸ οοπηροίίοῃ, 0 ἐξ [8 ἴο Ὅ6 ἀοοϊατοά, (πὲ δὴ ὀχίγοπιο ἄσατοο οὗ 
ἢοαὶ ΜΔ8 ΔρΡ θά, τ ἢ ἐκ ἤότο ἀεηοϊοὰ ὮΥ̓ [6 Ὀστγηΐης οἵ ἴἢ6 Ὀο]]υν 8. Βυξ ὀνϑὴ (ἷ8 ἄομτϑο ΟΥ̓ Βορῖ μδϑ ὀχίγηςϊ θα ποιῃϊης 
τοῖα ἴπο οἵόὸ ὑυυῦ--ἰοοὰ. Τπὸ οἷο οχρδηδίίοη ἴγοῦὶ ἯἼΠΓ) (απλείαι) ἰδ ἱπάοοά νοὶ] ἰουπάθά οὐ ἔπ6 πουλΐπαὶ ἔογπι 

ΠΣ, ΓΎΤΙ), ὝΤ1), ΒΕ Ὶε είνοα κὰ ππιραεισέαοιο γ βθῦδο ; ΟΣ ̓ὰ ἴδ ποῖ ἀϑοϊδγϑὰ βϑῃθγα!!γ ἐναὶ 186 Ὀϑι!ονεα ποτα, δαὶ (δας 
1ξ δϑ ἄδου Ἰώ Ὀοσέ. ΤῈΘ μοι δὴ τοῦδέ Ὁ0 Ῥτγοθουμοράᾶ ὈΓΟΝ9 δηἃ ΡΓΟΒΈΡΡΟΒΟΘ ἃ ΠΟ τῶνδ. ὙΠ Οἢ ἀθ066 ποῖ οσσατ, Ὀπξ 

.ο ἰογττωϑὰ 49 ΠουηδΙγ. [ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ : ὙΠ ) ΤΏΔΥ ΘΠ ον ὝΥΣ τὴο τοοὲ οἵ ἴδ νοῦ, ἰο ἐποτί, δὐᾶ ἀδαί καεὰ ἴῃ ἐπῖν Ρίδοο ἴο ἐσ- 

Ῥύοδυ (0 βουῃὰ ρῥγοἀάυοοα ὮὈΣ 1Π6 οσοπιϊπυοᾶ δἱονίης οὔ ἴδιο Ὀ6]ΊΟννα ; ΟΥ ἰδ ᾿πῶῪ 6 πο ΝΙΡὨδ] οἵ ὙΠ, ο δωγη. Τα ἴογπιος 

Ῥοσὶ 5018 ἴὴ9 οοηποοίίοι. ΤΩ ΔΙΙΟΗΑΚΙΙΒ, ΠΟΒΕΝΜΌΚΙΙΕΚ, ΔΗ͂Σ κ, Ὁκ ΤΥ ΕΤΊΤΕ, ΒΟΗΟΙΣ πὰ ΠΧΒΚΕΙΣ .Ξ33.Β.Α. 

Τ γοτΣ, 29.--ὯΣ ἼΥ. ΤῈ (πἰνά ῬΙαΓ. δίῃ. 6 οἴ ρ᾽ογοᾶ ἴο ἀοηοῖθ δὴ ἱπάοροηάδοηὶ δυϊγοοῖ--οηΉ. Οομιρ. Νακοκιδ. 

Ον. ὃ 101, 2, ὃ. 
͵ ος. 29.--Ὀ »5ἘῪ πόνον ἀθῃοῖοϑ ἔμ ἄγοδο ἀϊ γος !γ. 

“τ 

ὙΓΒΘὮ τα φορὰ δηᾶ ψ Ἐΐοὴ ὈΔ86 πιο αἱ (γον. 27). 
ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, ὕίονίαπαίοϊν (16 χστοδῦ 455 ῃτονοα [0 ὍΝ 6οῃ- 

ΔΟΣ ὈΓΔΒΘ (ΥΕΓ. 28). ἴῃ (6 βιμοὶ τη ρορτοσ 685 
ΤῊΘ ῬΓΟΡΒ ΘΙ Β ΒΟΥΙΤΩΟΏ ὈΥ̓͂ ΠΟ 6808 δἰπηρὰ αἱ 8 ᾿ α͵80 ἴω δηὰ ἔαίτὸ) (Π6 βαιη8 γϑβιὶὶ 15. ὕτὸ- 

ξθηθγαὶ σοηγογδβίοη, ἰὰ 868 γα ἰ0 ΒΕΡΥ͂Θ ΟὨΪΥ  Βοῃίθα, [ἴπ ἵνγο ἔυσῖμοῦ ἤρυγοβ νοῦ ΘΧΡΓΟΒΒ 
85 ἃ ἰουσῃ-ϑίομθ. ΒΥ ἰΐ 8 βορδγϑδίϊῃηρβ ῬΡγοῦθββ 88. ΘΘΘΘΏΓΔ}}Υ (86 88516 ἰμίηρ, (89 Ιογὰ δοϊῃραγοϑ 
ἰο Ὁθ ἱποιϊίαἰοα, Ὁ Ὑΐο ἐξ που]ὰ ὃ ἀοοϊἀοὰ ] ἰδγδοὶ τ ῖιὰ 8 ρ'600 οὗ ογϑ, ψ ὶοι ἰπ {86 8Γγθ ὑσο- 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 27--80. 87 

ἀσοεα Ἰοδᾶ, απὰ αραΐϊῃ τὶ οὴ9 νι ϊοδ οοπίδί ἢ Β 
δἰϊυονυ, Ὀὰϊ ὈΠΒΔΡΡΙΪΥ 80 ταϊχοὰ, (δὶ ἰμ0 Ὀδ80 
σδποῖ ὈΘ δοραγδίϑα ἔγοτῃ (᾿9 ἰχ9 πη6[8] (ΥΘΥ8. 29 
διοὰ 80). 

Ψψεσ. 27. 18Βανθ δοῖ.... ᾿ποὶσ ταν. Το 
Ῥοορὶθ δγῦὸ ἀθηοιηϊπδιθὰ [80 οὔθ, Ὀθοδυϑθ (δ 6 ]Ὁ 
γα] ἷα ἰο Ὁ0 δϑαοσίδίποὰ ὈΥ (Π8 ῬγΟΟΘ85 οὗ 858- 
δαγίῃβφ. Τὰ ἴοστι (ὝΧ39) 8 8180 ἀουι]688 

οὨοδθΘῸ τῖτἢ τοΐθγθηοθ ἐο ἱ. 18, Ὑθ6το ἰΐ 18 υϑοα 
οἵ Βὲ Ργορβοὶ [8 ἠογι [8 εὰ (ἰγ]64) οἱίγ]. Το μ8- 
ἐΐϊοι 15 8150 ἴτἸο, ποῦ 88 ἃ ογιγθδϑ, θυ: 85 ΟΥΘ 
τ ἰο ἢ 18 γοὶ ἰο ὍΘ ῥτογοϑά,. 

γεν. 28. ΠΟΥ δῖὸ... 8]}.--- δ᾽] 8 ἅθτθσϑ. 
Τ8Ὲ Ῥσορμοῖ Ἀθγθ 88 Θ᾽ ΒΟ ΘΓΘ (σΟΙΡ. ΓΘΙΊΑΥ ΚΒ 
ΟΥ γα γ8. 18 544.), πῃ ὑπ85 μαγι συν ζὶ ὩΡ ΔΡΡΘΔΥΒ 
ἄο αν πδὰ {8 οἱρϊ οοιηπϑηάτηθην ἴῃ πιϊηὰ. 
Οουρ. υτηξ᾿ 8 Οχρ δηδιίΐοη : [0 ὈοίγΑΥ͂, ἴο Ὀυο - 
ΌΪϊ6, ΟΥ 10 πι|δῖθ 8ῃ ΟΥ]᾽} γϑροῦί.---Βγαδα δᾶ 
ἔἄσοῃ. Τ|1690 πογὰβ βίδίθ, βι}}} δρυγαι νοεῖν, [80 
ΣΟΒΌ}ΐ οΥ̓͂ 116 Ῥτονίης, γον. 27 : ἐδ ΟΥΘ ΘΟΠΙΔΙἢ8 
ποῖ ροϊὰ οΥ 5Βιΐτον, Ὀχϊ ΟὨΪΥ 886 τρία]. 

Ψον. 29. 16 ὈΘ]ΊΟνσ 8 βίοννα.. . δορασαϊϑᾶ. 
ΤΏ ὈοΙ]Ιον 5 σίοισδ ΟΥ δ οὐ γα. Ὑμὶβ χοΐογϑ οἴ 
ΘΟΌΤΒΟ ἰο ἰβϑγδαοὶ: ἱλεὶγ ἢτο 15 (06 ἤγθϑ ἴῃ τ σῇ 
ΒΟΥ δ πιοὶιοα, ἰπ6 ἔγο οὗὨ ΑΒλἝοϊΐοι, ὈΟῚὨ οὗ (ἢ 6 
Ῥαδί, (6 ργεβθηῖ δηὰ ἰδο ἔαϊαγο. Εγϑη 1} 86- 
ψογοϑὶ ἰγδὶβ οὗ δ οι 'ου σὴ ῥγοάυοο ἔγοπι [18 
ῬΘΟΡΙο ποἰδίης Ὀὰὶ Ἰοδα. [Ιὲ 18 8668 (δαὶ ἐδ ὑτο- 
Ῥίιοῖ ρτοσδϑὰβ ἴο 8 τοϊδίδὰ ἤριυγο, 88 ἱπιπη θα δι ο Υ 
ΔἤΟΥ ΑΓ 8. ἢ6 8180 τ28}.608 ΔΡΡΙΙσε(Ίοη οὗ ἃ (δἰτγά. 
Το δτεὶ ὕχυτθ σοργοβθηίδ ἰἢ6 ῬΤΟΡΒοί 88 8 (Υἱὸν 
οἵ πιοῖ8]8, γῇο ἄγβί 18 }.68 {89 τουχὴ οΥγθ ἰῃ βδηὰ 
ἦπ οΥὰοΡ ταϊπουδ οχζίοδι ἰο ἀϊδιὶη καθ 118 σοη- 
δι ἰλυδηὶ ρατίβ. ἴῃ {Πη6 βοοοῃὰ ἤριγο (86 ΟΥΘ ἰδ 
Θχροβοά ἴοὸ ἤγο, ἴῃ οτάϑν ἰῃ {818 ὙΔΥ ἰ0 δδοουί δ ἢ 
Σὶδ τοῖα} 6 τῶὶὰθ. Τῇ σϑβϑυ] 18 Ἰολὰ. 1 δπὰ 
δοσογά αν ἐμαὶ {μ0 Κορὶ ὉΓΔ Οὗ, Βονγονον ὁχ- 
᾿ὐρύνῥν 8 8η ΘΓ ΓΘΙΥ͂ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ 8]1Ο ΓΑ ΪΟΏ. - 
 δηῖ 90]1ο 78 11:6 ῬΓΟΡΙ οἱ πι8 Κ68 080 οὗ ἃ ἐδμἰτὰὶ 

Ὥξζιατο. 5τ8ὲ] 8 ἤθΓῸ ἀοδηϊο Υ ρῥγοδοηϊθαὰ 88 
Βϊτοῦ σα. Βαὶ ἴῃ {89 διπο] ἐἰπ- 8665 Σὺ ΔΡΡΘΒΥΒ 
δεῖ 1Π6 Β’ἴγον 18 80 πη ρὶοα τὲ [ἢ 6 δίοπο {Ἰ1] 
9 Ῥτγοήποίοη οὗ οΟἾὁ8 Ὁ ῬᾳΓΘ 5. ΓΥῈ} 18 ἱπη ροϑ881Ὁ]9. 
᾿δτδεὶ ἰμβογοίοτθ ΓΘ πιδ᾽ ἢ9---Γ 86, ἰπ ρΡΌΓΟ ΒΙΙΥΟΥ, 
ὙΔ16Ι, 85 ὉΠ [ῸΣ ΠΟῸΪΘ ι.865, ἴΠ6 1οτὰ χοὐοοί8. ---- 
Ὅαδο [π|ιςκ64]. ΤθῸ Ῥγορμθὶ Ρ885868 ἔγοιι (16 
Δξαγαιινα ἴ0 1[η6 11{9Γ8] τη04}6 οὗἉ δροαϊκίηπρ. 

Ψον. 80. Βορσοῦαδῖθ εὐϊνοσ... ϑοβονδὴ 85 
Σοριοῦαῖθᾶ τ 91:}.--- Τὴ Θοπο]υδίοη ἰΒ βδὰ, Βιυὶ 
4}}}5 ΓΕΡγοΟΌαΙΘ ΒΊ|Υ 6. 18 ποὶ 15γ86] ἴῃ ζοηοΓΑὶ, Ὀαὶ 
ΟὨΪΥ (ῃ 6 ἰδγαοὶ οὗ {δὸ ργοβϑηϊ ἰΐηθ. ΟοΡ. [ἰϊ. 
11.26δ; ἱγν, 27: νυ. 10, 18. 

ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Οὐ νϑῦρ. 1 βαᾳ. “1 'ἰϑ υϑὺὺ αἰ ῆσουϊὶ ἰο Ὀ6- 
Ἰίΐενο τ 6 ργδοδίης οὗὁἨ ὡἋἀοἀ᾽ 5 δῆμον διὰ ρυηϊβ- 
τορηΐ, [ῸὉΓ Μ͵Ὶλ ἰσοῖκ δἱ ἰθ6 ρον θσίωϊ δεϑίϑίδησο, ἢ 9 
ψιαϊσῃηιοη, [Π6 ἰΟΥΤΟΥΒ δηα Ζογίσοαβοβ, δπὶ ἰγαδὶ 
ἷπ ἴθ. Βυΐί ἔογίγοθβθοβ 6 γθ, ἔτ γΟθ868 ἰδ6 γα! 
ὙΠ 6586 σδηποὶ νι πβιδηὰ πυπιδη ἴογοθ, Ἰοὺ δΊο τ 9 
(0 δαἸ δι ἩΒϊοὶ Θομθ8 ἤσοαι Θοά Ηἰτα56017.᾽" 
Οβανεβ. 

[θ0χ νον. 2. Μ. Ησνβυ: “ΤΠ ΤΌΤ τ μά α]μο 
ουτγποῖνοα ἰπ 186 Ρ]ΟΔθυ γα οὗ τΠ18 ΕΠ 6, {8.8 ἸΟΓΘ 
'ψὸ αἰ5ῆιϊ ΟΘΌΓΒΟΘΙγ6Β [0Υ ἴπ0 σου 168 οὗἁ (8 1ἰἴ8.᾽ 
Οαἱ τοσ. 4. “1 5 ζοοἂ ἰο 866 ΒΟΥ ῃ6 δου! 86] απὰ 
ἄεοτγεο οὗ αοα δγὸ ρυγβυθὰ δηὰ οχοουϊοὰ ἴῃ {10 
ἀονΐοοθ δηὰ ἀραὶ μηῃϑ οὗὨ τὩθῃ, οὐύθη (ποῖγβ ὑμδὺ 
Κοον Ηἰΐπι ποῖ, [δι]. χ. 6, 7.᾽᾽ ---ϑὶ Β. Α.] 

2. Ου γον. 6. “118 18 (86 βίγοημροβί δη τηοϑί 
ἀδηχογουβ τλϊηΐ πα - ΡΟ ον οὐὗὁἨ οἰτ68 δηὰ [0Ὁ- 
ἰγθ5808, ἩΪΘῺ δἰῃ, δῆδπιθ, γἱοσὸ δῃἃ ὙΒΏ ΟΠ 689 
ἔϑι ἰ 8 ὉΡρΡῸΡ δΒαηῃἁ. ΕΌΣ ἰηδίδῃοο, ϑοάοπι ἀπὰ 
Αομμογυδὴ." ΟΒΑΜΕΒ. 

ὃ. Ου τϑγῦ. 7. “"“Βίιυ6θυ. ογίθβ, Υἶβο8θ δηὰ βίϊη 8 Ὁ 
ἴο θάνῃ, Βο (δὶ ἀυα δ {Π6 δ .6]8 δγο οὐ] χοὰ 
ἴο δῃωυϊ τηουϊῃ, πΠΟ860 δῃἀ θησβ.0 ΟΟΡασο ἀδῃ. 
αΥἹὶ. 20 ; Φοη. ἱ. 2.᾿ ΕΥΒΒΤΕΒ. 

4, Οὐ τοῦ. 9. ““ οὐ 88 ἰνο κὶπ δ οὗ νἱπίαρο: 
080 ἰ8β ἴῃ ζῦδοθ, Ὑθθη Ηδ ρῥίυοκϑ Ηἰβ αἰογίουϑ 
ἔταρο8, η9 ἔγυϊὶ8 οὗ χκοοιὶ ἡγοῦ ῖκβ, απ δα γ5: “8 6- 
ΒίΓΟΥ͂ ἰὰ ποῖ, [0 ἰβογα 15 ἃ ὈΪοβδίηρς πῃ τ᾿’ ([8α]. 
ἶχνυ. 8). Βαυὶνθρο δ ὅπ 8 ΟΠ]Υ Ροϊβοῃουβ Ὀ6᾽- 
Τὶοβ ([88]. γ. 2) δπὰ ἰ8 ΑΔΒ ὁπ6 Ἧ[Ἂο φἰθδῃϑ ἰὼ [ἢ 6 
τνἰπογαγὰ (Μ|ίο. γ. 14) Ηθ οπιρίουβ οἱον νηΐ βο γ8 
ΜΪ 0 ἸΓΟῚ ραίοναβ, πὰ Ῥγοθ868 ἐπδπὶ οὐὐ ἴῃ ἢ 8 
ΔΏρΡοΣ (Βογ. χίν. 20) 111 ποῖον βίθπι ποῖ δίαὶἰ 8 
Ἰοῦι." ΟΒΑΜΕΒ. 

δ. Οη νοῦ. 10. “Ῥαίΐϑησοὶ ῬοΡΉΔΡΒ ἰΐ 18. ποὶ 
Ἰοῃβ βῖποο (ἢ Ῥγοδοδίης γὰ8 θαυ. Βιι ἴῃ 1.10 
Ὀοκίπηϊης Ὁ 18 7091 80 νῦν} οπ6. Ὦ θη ΟἿΘ γθδῦ 
ΟΥ̓ ΤΌΥΙΥ δοσυϑιοπιοα ἰο οἴἶἕΟἝΘ, (πη ρ5 δ8ΓΘ ἿΏΟΤΘ 
ἰγαοί80]6, αοα χνϑηῖ, ποὺ ἴοο δοπιίογίδ]ϊθ. ᾿9 
τηιβὶ ἰ6}1] ουν ΒίΟΥΥ τὶ ἢ 8 βίαι] μοατγί, 88 ἱἰ 18. 
9 τηυδὲ Ὧθ Υἱο]ϊοηῦ ὁπουχὴ ἴἰο χαΐῃ 8 ᾿ΠΟΔΥΙ ΠΩ. 
Τῖθ Ἰογίαϊ, Ὠοηϑδϑί,, ουοσ- θη ἀγίης ἰοϑιϊ πιο οὗ 
ἰδ ὑγυϊῃ, τ ἱοἢ 15 ἴῃ 8, τὴ] Ἔχοὶίο δι οπιϊου ἴῃ 
{ἶπι9, δη ΤΠΟΥ̓ΘΟΥ͂ΘΥ ΠΕΥ͂ΘΡ ΤΟΙΌΓΠΒ γοϊὰ ([84]. ᾿ν. 
11).᾽" ΖΙΝΖΕΝΌΟΆΒΨ. 

6. Οανογβ. 10,11. Ὅταν οὔ᾽ ἣν βίιοοϑ, ἴου (ἢ 9 
ΡΗΐδοθ Ὑϊμθγθοη μοὶ δβίδηἀοδὶ 15 ΒΟΙΥ͂ στουπά, 
Ἐχοίὰ. 1ἰϊ, δὅ., Μοβοϑ, ΕἸ174}}, ΕἸ 158, αν, 119 
Ῥτορ οὶ Ὀοίοτγο {δ 84] 87 δὲ Βοί "οἱ, οὰν 7 ροιιὶ ἢ 
ἧη Ραγιϊουϊαν, δῃὰ Ῥϑυΐ, (9 ϑυδηο] σα] Αροϑί]α, 
υαϑεὰ (ΒοῸ Ββονογοβὶ δηὰ πιοϑὺ ἔθος ποιοὶ 
διιααίΐϊηδι (Ὧ6 Το Κ6γ8 οὗἉ ὑδοὶτ το] σίοη ἴῃ ἴἰιο ᾿οαϑὶ 
δηὰ ἰδ μγοδιαϑὶ, δπὰ 1 ἰ5 ουϊάθην (δὶ (οἱ ν}}]} 
ποῖ Δ']ον Ηἰπι86] 7 ἴἰο Ὀ0 ᾿ηοοκοα. ΕΓΘΟΙΥ 858 (ἢ 9 
ιοατί ἰ8 ἐγοαίοα, δηὰ 11{{10 ι1|ὸ γἱοΐθποθ (μδὶ αοἀ 
ἀοο8 ἰο ἱἰΐ, γοὶ 180 ογοαίιγο ἰ8 οὗδη ουΐ βιογί 
ὙΓΏΘῺ ἰἰ ΘΟΙΏ6Β ἰο ἰοΒι  γίης. ΕῸΥ (Π6Γ0 18 8 στοαοὶ 
ἀἰδόγτοποθῦ Ὀοίνοοα γοϑροοῖ δηιΐ ἰοσθ. ἴζουϑ ἰ8 8 
ἔτδοσο, Ὀὰὶ ΤαΒροσὶ 8 πῃ δοοογάβποο ἢ 8 οΓθα- 
ἰυτο᾽ 8 παίυγο; ἰὑ ἰδ ᾿ δυοὰ ἰῃ ΘΥ̓ΟΥΥ ΟὯ6. ΕῸΥ 
(16 ἀ6Υ1} ἰπι86 17, 1 δῖα Βαη 8 ἃτὸ Ὀουπὰ ἰπ [ἢ 
Ἰϑαϑὺ (88 [ἤθη τΟΓΘ ἰβ8 σταπιθαὰ δἷτὰ ἰδ ΒΗΥ͂ 
ΟἰΒογ), ὙΠ Θη 1ΐ ΘΟΙΩ68 ἴο γεϑρθοί---τηδῦ ὁ ΓΘῖη- 
δ16᾽ (948. ἰϊ. 19). Τὸ Τογτὰ θοῦ (δ νἱϊ- 
ὮΘΒ865 ὑπ6 Σἱ χη τθαβῦγο, ἰδαὶ (πον ΓΠΓοδίοπ ἢ ρ8 
δηά (.9 9166] 48 οὗ πιθῃ δ 8 Ὁ] σΘοησδατ, δηὰ (ἰδϊ 
0 ΠΙΔῪ Ὧθ Ὑ] {1 ΟΥ̓́ΟΣΥ ἩΠὴ688 ἴῸΥ Σοὶ σου 88 νν ἢ 
Φοιη, σοπὶ Κίηρς Ηογοα ἔοαγοὰ δηὰ μοδγὰ πἷπὶ.᾽" 
ΖΙΝΦΕΝΘΟΕΨ. 

7. Ου τοῦ. 14. Ηονν Ὀδδι ἃ] τὸ (16 ἔδοί οΥ̓͂ 
δοὰ ἰδὲ δῃηποίιποθ ἔσὰθ ρϑϑσο! ([86. ᾿ἰὶ. 7; 
Νδὰ. ἐϊ. 1.) [ἡ ΚΘ πλθάβαγο ἀθδβίγαοίνθ ΓΘ [80 
ἴδοι οὔ 086 ὙΔΟ Ῥυθα ἢ ἔλ͵]80 ρθδοθ. 789 Ἰαί [0 
16 ϑαίδῃ, γ͵Πλὸ ἰΓΑΏΒΟΓΠι8 ἢ 1πι|86}7 ἰηΐο δὴ δηροὶ 
οὗ Ἰίριι (2 Οον. χὶ. 14). 

8. Οη τοῦ. 16. ““ἼἸ ΠΟΘ 6Γὸ ἐτο εἰ πἀ8 οὗἉ ραΐγεδ. 
Βοηθ ΓΘ {Π0 δῃοίθηΐβ, Βοπ6 ἰδ 6 γουπα. ΟΥ̓ (89 
χουηρ δίμοσθ Αβδρὴ βαυϑ (8. ᾿χχυὶ. 8): (δὶ 
(ΠΟΥ͂ ΓΘ ποί 88 (Ποῖν ΤΑ 6 γ9, 8 8:1 ὉΌΟΤἢ ληι γο- 
6] οὰ 8. σοηορηιϊίοη (σοπιρ. Εξοὶς. χχ. 18). Βυῖ 
8 Ταβδγὰ8 ἴΠ9 δῃοίθῃηΐϊ, οὔἱκίηαὶ ἴδ γϑ, ΑΌΤδ- 
δ, ἰ88η6, Δοοῦ, δίοθθ5, θανὶὰ, 16 Εν ρο 1818, 
ΑΡΟοΒῖ]68 δπὰ 86} Εἰ, [Π 686 Αγ {86 ἰσὰθ ΓΤ ΠΘΥΒ, 
Μη0 Ῥγόϑοῦνο 068 'νογιὶ [ὉΓ 8, [πὶ ΟΥ̓ Πλ088}8 
Οὗ ἰΐ νγὰῊ ΙΏΔΥ ΓΟΪΪΟΝ ὑπο, δηἃ 85Κ δἵϊοσ (80 



δ8 

ἤουτη "Ὁ Ὑ8Υ5. 
ΟΒΑΜΕΒ. 

9. Οὰ νον. 16. “1Ἴἰς αγτίιρίμπί Ῥαρίοοϊαε δέπας 
απίίφμαν, ἱπάεφια ποδὶδ ρεγδμαάετα σοπαπίωγ, οἱ εἰ 
πο8 ϑεπιϊίαδ απίϊφωαδ φυδγαπιμδ, ἱ. ἐ., ἡ τεϊσίοπα 
Ἰιμλόγαθα υαΐεγα 7ωδδα ποὲ αἀγωπσαπμιδ ἐοοίεδι2δ 
»Ῥαρὶδίἐςξε, φμαπι οπππίεπι απίϊσωδίαιθ πιδριαπι 
ποη διρεγὸδ 7αοίἰἰαπί. ϑεα ποδ ἱρδὶδ 1. οδυεγιίπνωδ 
ἐμαὶ ᾿σπαί : ποδὶδ σετα απίφωίίαδ εδεἰ ὅ 6888 ΟΥ δία, 
εμὲ ποίϊε οδεαάϊγα πιαπύεδίιεπι εαἰ ἐχιίωπι. 2. Ατγσω- 
φιεπίμπηι, φιοά ἱδίλὶπο σοηϑαγοῖπατο δαίασωπί, λπο ἵπ 
πιοάμπι ἱπυετγίίπιμα : Φα ὀσοίοδια ρ»γο τυεγα λαδεπάα, 
φυῖ οπιπίωπι απίϊφιϊδείπια. Αἰφμὲ ποείγα---ἐδί αἢ- 
ἐἰγωϊοδίπια. Οὐρὶ εἐπὴπ 025 αὖ ἱπίίο τεμπαάϊ ἐπ 
Ῥαγαάΐδο οὑπὶ Ῥγοίευαησεῖῖο (θη. ἐἰ}. 1δ, 60]]. χν. 
6): οπιαπεπείμης ϑεγο δοοϊξεῖα, εἰσι ἐρδὶ λαμὰ ἀἰβὲ- 
ἐεπίωτ, εἴἶτεα α Οἦγ. 600 εαριί. Εγσο.᾽" ΕΌΒΒΤΕΒ. 

10. Οαἱ γτϑνὺ. 16. “7 ο89 δγὸ 86 οπθβὶ κπδῦύ98, 
το (6}1} (80 ργορβοί ἰοὸ μἰβ ἴλϑο: γὁὸ Μ]} ποῖ ἀο 
ἷς (9 ἐγ. χὶῖν. 16). Βαῦ βυισὰ 80 ογὰ νν}}} βοπ Ἔβι}Υ 
Ραπίθιι. Βὸγν (06 βογσυδηί, γο Κη 18 Γογ 8 
Μ|}} πὰ αἰὰ ἐὲ ποῖ, 888}} δυ δον ἀοι]9 δίγῖρ68 
(υκο χιὶ. 47). Οβαμκεβ. 

11. [Ολυνιν : ΟὨ σον. 10. ““7ἢθ ΤΩΔΥ ἸθδΡη 
ἴτουῃ {118 Ῥαβ888 29 ὑπδὺ ποὐ]ιῖηρ 18 το γΘ ΔΌομΪ 8- 
16 ἴῃ ἐμ βἰχαί οὗ Θοἀ (δ (89 δσοηίοιιρί οἵ ἀϊ- 
υἷηο ἰγυϊῃ: 10. ΗἾ8 τηδ᾽οϑίυ, πἰσἢ Βα ΐπο8 ἰοτίἢ 
ἴῃ Ηἰ5 ποτὰ, ἰδ {ΠΟΥΘῸΥ ἰσγϑιηρὶ οὰ ὑπο ἴοοῖ; 
δηὰ ΓΥ 6, ἰ0 18 δὴ Οχίγοαο ἱηστγδίιϊαἀθ ἱπ πιο 
65 Θαοα ΗἰΪπιΒ6] 7 ἰανὶ θα ἐθθαὶ ἰο Ββαϊναί οι, 
ψΪἸ ΓᾺ}}} ἰο Βοοῖς {π6ὶν οσ τυΐῃ δὰ (0 γο͵οοὶ ΗΪ8 
ἴανοτ." Οοἱ τοῦ. 20. “"Απὰ ἮἯθ 8660 δἰ ἰμΐ8 ἀΔΥ, 
ἐμὰῖ τθῃ σδηποὶ Ὀθ ΥἰΒΟ ἰδυρῦ, οχοορί ν᾽ 
ΟΑΥΡΥ͂ ΟἹ ΔΙ δρεαϊπϑὶ ὑπαὺ ΘχίΘΓΏ 8] Βρ] πον τ] ἢ 
ὙΔϊο {ΠῸ027Ὸ ΜΙ Βανθ σὰ ἰο ὈΘ Βεαιβῆθ. Α8 
(θη πιο ἀδοοῖτνο ἐμβοιιβοῖγυοα τ ῖ ἢ δαοὶὶ {Υ1869, 1 
198 ὨΘΟΟΒΒΑΓΡΥ͂ (0 85 ἰμδὺ 61} ὑμοβο ὑμίη χα τλιΐο ἢ 
μιγροοτγίίοβ οοίγυάἀθ οὐ αοα, πιϊποαΐ βἰ ποθοῦν οὗ 
Βοατὶ, δγθ γί νοϊουβ συ ρ γ 68." -58. ΒΕ. Α. 

12. Ου τοῦ. 27 βαη. “ θη χοϊϑηλ 188 88 
ἰο Ρυγὶγ 86 βὲἴνοσ, (80Ὺ δαἀ Ἰθδά ἰο ἱ. θη 
ῬΓΘδοθοῦθ του ὰ ΕΥΥ̓ {Ποῖ ὨΘΆΓΟΓΒ, (ΠΟΥ παιδὶ 
ΔΡΡΙΥ (9 ἰᾶὰν. Τὴ ἔγο ἰβ αοα᾿β ποτὰ (96γ. 
χχὶϊ!. 29), (890 Ὀ6Ι]ον8 180 ΗοὶΪγ ϑ'ρίγι ἰπ (Ὠ9 
του οὗ ἰῃ9 ἐδδοΐον, (ἢ 6 τηοῖ8}5 (1. 0 ἤΘΆΡΟΓΒ, οὗ 
μι ]οἢ ΒΟΙῚΘ δ΄ΓῸ6 ΟὈΪ οἰ ΟΠ ΔΌΪ6, ΟἾΘΥΒ δ΄Γ6 υποῦὺ- 
)δοιϊοπ Ὁ] 6.᾽᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

18. Οπ τὸν. 27. Αἄἥδ Ομνίϑι ἷβ οδ]]οὰ ἃ δἱρηῃ 
ψἱοἢ 81.181} Ὅ6 Βροΐζθῃ αραϊ πβί, ἐπὶ 080 {βου κ} 8 
ΟΓ ΓΩΔΩΥ͂ ΒΟΑΥΙΒ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 γουοδὶοὰ (1ὰκο ἰἰ. 84, 
85), (9 ῬΟΥΟΡ ἀν 6118 ἰη Ηἰβ τνογτὰ φΘΏΘΓΑΙΥ ἴο 
σοπροὶ πηθῃ ἰο βοραγδιΐοῃ δηὰ ἀθοϊβίοῃ. ΕῸΓ πὸ 
οῃ 5 σϑῃ Τοϊηδίῃ πα γᾺ] ἰοναρὰβ Ηἶπιὶ Ἰοπρ. Ηθ 
θ ἃ ἐουσῃϑίοηθ ὙΒϊοΝ τη 8 68 πιϑδηϊοδὺ ὑπ 9 Γοδὶ 
οοπαϊιίοη οὗ (δ 6 μοδτί, οί Ὁ (Π9 Ι8} 15 οὗ αοὰ 
οΥ ηοἱὲ οἵ ἀοάἂ, Ηοῦ. ἱν. 12; Φοδὰ νἱ}}. 47. 

Τὰ τὸ ρμὸ Υἱραΐ δῃὰ δβ6[6]γ.᾽" 

ἨΟΜΙΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ἵ. Ὑοτβ. 6- ΤΩΔΥῪ ΒΕΓΥΘ [ὉΓ ἰδ ἰοχὶ οὗ Δ 6ὁχ- 
Βογίδίζοῃ ἰο τορθηΐδπσο. Οἱ ἴδ ρυπίιϊνο υ.8- 
ἐΐοο οὗ ἀοὰ. 1. ΠῚ ταῦ ἰὰὺ ἰπγοδίθηβ 8. 2. 
ῺΣΥ ἰξ {πγοδίθῃϑ 8. 8, ΗΟΥ ἐιΐ8 ἐΒτοδιθηϊης 
οδῃ ὃὉ6 δγονγίϑα, 

2. θη τνογϑ. θ βπᾶὰ 7. ““Ἴ02Ἴ βυὰ ϑβϑιιοὶ ζουπίαϊῃ 8 
οὗ 6Υ]] ἰὰ ΟΡ ΟὟ ρογυυοσί θα μοαγίβ. Ογίρί μα] 
βἷη 8 ἔπ ἔσαο ουπίδίη οὗὨ 6ν]], ἤγοτη Ὑν ἢ οἢ ΤΡΟΠὶ 
οἰ ἰ]ἀ]οοὰ ὉΡ το Ἰνδοῦ οὗ ορδίϊμδου, ἀἰβοὺθα]- 
6Π66, ἱπάοίοηδ6, ΘΏΥΥ, [Δ᾽ ϑομοοὰ ἰδ ροιγοα ἤοσίῃ. 
Αμπὰ ϑβϑυοὶ Μοῦ βΟῪΒ ΟΥ̓ΟΥῪ γ68 Ὁ 0.0 δυυπάδηϊ- 

ΤΗΝ ῬΡΒΟΡΗ͂ΕΤ ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 
ααμδάνς ν 

'γ. ϑοοῦ εαἷδο ὅονγβ ἰδ τδίϑν οὐ υδῃΐίυ, οἵ ἰπι- 
Ῥυγὶγ δηα ΘΧΟα59, οὔ ΤΟΥ] ηρ δὰ ουτδίης. ΗΝ 
4068 8ῃ δ6ὶΡ ἰπιβο! 77 ΕἸΙΒΟτ Β6 Ὑ|}}} ἠοὶ Α]- 
ἴον οἴ θγβ ἰοὸ οὔβοσνθ Ὑδαῖὶ τσ κοἢ688 Θοπιο8 
ἤγοτῃ ἷ8 ῃοατί, δῃὰ δίάἀδθβ 18 δ' 8, οὐ δἰ ἰβ εἷπι- 
8617 κανίονοὰ ὑπαὶ 8δὸ υσἢ δἰῃ ὅοννβ ἔγοιῃ δΐδ 
ϑατὶ, δὰ Ὀοκὶῃδ ἰο δίορ 0 ον, ἑ. 4., ἢ ΠιΔ 68 
βοοά τϑβόῖνοβ δ Ῥγοροβθβ ΠΟ τῃ0Γ6 ἰ0 σοπιπιὶὶ 
189 ο]Ϊὰ δ'ηβ, Βυΐ 10] ἴδ βίγοδῖηβ Ὀσεδὶς (οτὶ ἢ 
δξαΐη, δηὰ ἐ1|ὸ ουπίαϊη οὗ 8 ἀορτανεὰ Βεατὶ 
Ο088605 ποΐ ἰο ον. Αμαδΐῃ οἴογϑ ΔΙ]ΟΝ [80 
Βίτολ τα ἴγθθ σοῦγδ9 δηὰ Ῥο]Ἰυΐθ (86 οἷἐγ δηὰ ἰδ 
σου ΣΎ ΔΒ (μοῖρ δἷηδ, δ ἐμ6 96 νν δ ῬΘΟΡΪδ 
ἀϊά. δπορο ἰ8 Βοὶρ ἰο ὃὉθ Τοαπὰ διραίηδβὶ (8 
ἴουπίδίη οἵ ἃ ἀοργταυοὰ μοασὶ ἢ [πη {86 Τοππίδίη 
οὗ νυ ϑ οι ΖοοΒ Υ Δ ἢ Ῥτορ μθβίββ, χἰϊὶ. 1." Ηοοε- 
ΒΤΈΤΤΕΕ, 12 ατγαδίεε ὕγοπι ἰλε ρτορλ. “ετ., 8.12, 18. 

8. [ΤἸΧΙΤΟΥΒΟΝ οἡ γοῦ. 8. 1. ΤΠ ἱπβηΐίε κοοὰ- 
ὯΘ088 δῃηά ρδίΐθῃοῦ οὗ Θοὰ ἰοναρὰβ ἃ βἰ ἴα Ρεο- 
ΡΪο, δὰ Ηἷβ γχγϑαὶ ὑπ }}Ἰρηθδ58 ἰοὸ Ὀτίης τυΐα 
ὩΡοῺ ἰμθῃ. 2. Τ}6 ΟἿΪΥ͂ ῬΓΟΡΟΡ δυὰ εβεοϊυδὶ 
ΤΘΔΏΒ ἴ0 ργουθηΐ {9 ΤΩΙ ΒΟΥΥ͂ δα γυΐῃ οὗ ἃ βἰη[αυὶ 
ῬΘΟΡΙ6. 8. ΤῺῊΘ τ ΐἰβογ δ ὉΪ9 6886 δηὰ οοπάϊίίοη οἵ 
8 ῬΘΟΡΙΘ ἤθη αοἂ ἰδκοβ οὔ Ηἰ5 δϑοοίΐοι ἔγοια 
861.᾽᾽ --ΘΒ. ΕΗ. Α.] 

4, Οπἱ τνοσβ. 11, 12. Τ0 ἀουῦϊΪο ἰγουδῖο οἵ 8 
ῬΓΘΘΟΒΟΡ οὗ {89 ἰγσα ἢ. 1. Ετοὰ πίιϊποαυί, (α) ἴα- 
ἀἰβροβίιῖοα ἐο Βθανῦ, (ὁ) βοοσῆ. 2. Εσοπι πὶ Βΐη, 
ἰγγαβίβι } 016 ΠΘΟΟΒΒΙΥ οὗἩ δηπουποίΐηρ (6 ποτὰ οἵ 
186 Ἰογχά. 

δ. Ου νϑσϑ. 18-1δ. Ῥασγπΐης διζνϊ δὶ ἴα ̓ 56 ῥτο- 
ῬΒοίβ: 1, ΤΊ] ιοῖν ΘΟΌΓΒΘ: [Π6Υ ἴδδο} 8186 ν᾽ ΟΥΒ ΒΡ, 
ἴ. 6.. (86 1684 ποὶ ἰο αοἀ πὶ ἀναγ ἤγουν Η τα, ΌὉΥ 
(α) Ὀθΐῃς 8116 πὶ 88 ἰο [6 χοδὶ ἰπσοηνδηϊοηί (γι, 
(6) νυιεῖης (6 Θοῃβοΐθῃσο [0 5166} ὉΥ ἃ 714 ἰξεϊιοοά. 
2. ὙΒοὶν πιοίγϑ: ΟΟΥ̓ΘΙΟΌΒΏ6ΒΒ, 86] 8} π68558. (Υ0Γ. 
18). ὃ. Τ εἱς 6πα : {886 Ὁ δρυΐ ἰο Βδτηθ (Ὑ6γ. 1δ). 

6. Οπ νϑρ. 14. [Ὁμπάυμεεβ: ““Ἴὴ8 ονὐ]]β οὗ 
76.180 ΒΟΟΌΓΡΙΥ. 1. 10 15 ποὶ Ὀαδβοὰ οἱ (ἢ 8 ΤΠΘΓΕΥ͂ 
οὔοτοα ὮὈγ αοἀ. 2. [ἰ δαβίβ δὴ δβρογϑίοῃ οἢ [80 
ΟΠΑγδοίον οὗ αοἄ. 8. [ἰ ἰβ Βοϑι}1α το 186 σϑιιδο οὗ 
ἔΓΕΘΠΕΣ τὶ δου 688.᾽ ---ΡΌΒΟΚΟΚΧ: “41 Βδτὸ 
δαγὰ οἴ ἃ ΟἷἐΥ τ ββί ΠΔΥῪ 80 ἱκορί ἃ τοοοτὰ οἵ 

νο ἱπουδαπὰ ῬΟΥΒΟΠΒ ὙΠῸ ὝΘΤΘ Βυρροβοὰ ἰο ὃὉθ 
οὐ (Ποῖν ἀθδί!- θα Ὀπὲ τοοονοσοὰ, δηὰ ὙΒοῦλ 89 
βμου]ὰ μαγνϑ ρυΐ ἀοῖνῃ 838 σοηνοσγί θὰ ρϑγβοῃβ, δδὲ 
(86 ἀϊοὰ ; δηὰ ΠΟῪ ΤΩΔΩΥ ἀο γοῦ (δὶηκ ᾿ἰνοὰ ἃ 
Ομ γι ϑἐΐδη 1116 διονυσασαδ ουἱ οὗ ():6 ἵπο (δΒοῦ- 
βαπὰ ὃ Νοὶ ἱνο. Ῥοκὶἱγοῖγ 86 σουϊὰ οπὶγ δυά 
0η0 ΨῈΟ 858 Τοιχηάὰ (ἰο ᾿ἶγο αὐλογναγὰβ ἴῃ (86 Γδα 
οὔ αἀοά, [5 11 ποὶ ΒοΥνσὶ]ο ἐμαὶ Ὑμθὴ τπθη δηὰ 
ΟΙΔΘΗ ΘΟΙΠ6 ἰο0 αἴθ ἰδ οΥ̓͂ διουϊὰ ΟΥΥ, " Οοταἴοτί, 
σοιῃὕοῦ! δ᾿ ἀπὰ (Πδὲ Ὠθηο6 {μεν γι θη ἀβ σοποίἀθ 
(παὶὺ ΠΟΥ 8γῸ σὨ]άτοη οὗ οά, τὴῖ}}}] 6 αὐΐογ 41}} 
{86 δΎθ πὸ γί ζιί ἰο δοῃβοϊδιΐοη, Ὀὰὶ τὸ ἰηἰτυ- 
ἄἀογβ οἢ (Π6 6πο]οΒ6α σγουῃα8 οὗἩ ἰδ} Ὀ]ο5Β8οὰ αοἀ ᾽" 
--8Ξ.. Β.Α.] 

7. Ου τϑγ. 1δ. [ϑούτη : “" Βιδιῃθ  ΘΒ5} 688 ἰῃ δ'ἢ 
(80 δορίδ ἢ ΓΟΓΘΓΧΏΠΘΥ οὗ ἀοδίγυοιίοη. 1. δαὶ 
ΒΏΘΙΩΘ 8 ἴΔΟ0Γ6 Οοἴθοία 8] (δὴ ἴδ. 2. Ηον τηθῦ 
οδϑὶ ο΄ δῆδηιο. 8. Τὴ. δουοσαὶ ἀθρτοθδ οὗ βιιλιηθ- 
Ἰοββῆθδθ. 4. ΒΟΆΒΟΩΒ ΨὮΥ͂ ΒΕ ΒΠΙΘΙΟΒΒΠ6Β8 ἰθ 50 
ἀεδιγυοίῖνο,. δ. ΤΠ ἀσδίγιοίΐοη Ὁ ψ ὶΘἢ 1ΐ ΡΓΟ- 
ΘΌΓΟΒ [ἢ 6 Β᾽ ὨΠΘΓΡ᾽ 8 γαΐῃ.᾽"--Ξ!.. ΒΕ. Α. 

8. Οη τοῦ. 16. μοι 18 {89 χοοα τὰν 1 ΤΒδί 
σϊσἢ ἢλ5. 1, {816 τὶρῃι βίαριϊπρ- ροϊπίὶ ([Π6 ὁ86, 
ὉΠ4 ΘΥΘΌΪΘ, δποϊθηὶ σαι}; 2 106 τἰχοΐ οπὐϊης 
(τοδί [ὉΓ {Π6 δου]). [ΒΟΟΙΙ͂ΤΤΙΙΕ ἢ 88 ἃ ΒΟΓΙΏΟΏ 
τ} ἐδὲδ ἰοχὶ οι ἔμ 9 {Ππθπϊθ, “« ῬΟΡΘΡΥῪ 8 ΠΟΥ, 
διὰ ΟΑΙΑΜΥ 888 {π ΟὉ ἰδ0 ΤΥ [---37. ΒΕ. Α.] 



ΟΗΑΡ, ΥΤΙΙ. 1-. 89 

9. Θὰ νοῦ. 16. Νὲν Ὑδασβ βούβοῦ. δαὶ οαοά. 1. ΤΘΥ ἀο ποῖ Β πη ρῥιιὈ] 1 οἷν, θὰ γί ΒΟ Σ 
ἀο68 ἃ Τεϊγοθρεοὶ οἴ 86 ΝΑΥΒ οὗ ἰΠ6 ραϑὲ γοὺτῦ 
δον υ8 1. Τδὶ (ΠΟΥ͂ ἢᾶγτο Ὀ66 ἢ μον Οὐ 8 

δρρθαὶ ἰο (δ 6 ΣΙΟΓΆΪ Β86η86 οὗ (ἰϊ6 τῦῦο1]6 ὙοΥ]α, 
2. ΤΏΘΥ Ὀτγίηρς Ὁροῦ τηθῦ μοὶ» πιοτ  ἰ6 ἃ ΣΘΟΟΠ- 

σοπάγοιβ σιίΐάδηοθ; 2. (δὶ ἐΠ6Υ γγοτο ἰηἰθηἀοα [ Ρ6η86. 8. ΤΊ ΟΥ σα Ὀθ δυνογίαι, ποὶ ὉΥ ουϊνατὰ 
(0 Ὀ6 ΟΟΪΥ͂ ὙΆΥ8 οὗ ΒΕ σδιϊοῃ 00. ΟἿΓ 8οι]; 8. ὑπαὶ πον, Ὀὰΐ ὈΥ Βοηθδὶ Βα τα ϑϑίοι ἰο ΘΟ 8 ποιὰ 
τ ἴδῦο οἴθῃ βαϊὰ, 6 Ὑν}}]}] ποὶ νγα]ῖς ἴῃ ὑπ θπὶ; [ (γοτβ. 19, 20). 
4. ἰαἱ γὸ βιουϊὰ οἂγθ Ὀδβί ἔοσ ουῦ βαϊγαίϊοη, ἱἶ 11. Ου νοσϑ. 27-80. Το νογὰ οὗ ἔσυτ ἃ ἑουσὴ- 
π τοῦ ἃ ΠΟΠΟΘΙΌΓΟΙ τγαὶκ ἰὰ (μ6 σχοοὰ γγαγ8 οὗ | βίοῃο ἴογ ("6 Βυιηδη μοαῦὶ. 1. ΤῈ9 χοοὰ ἃγθ δί- 
αοά, ἔποκκυ, 1868. ἰγδοίβα Ὁ ἰῦ; 2. ἰΒο Ὀδ4 ἱᾳσῃ ΔΥΔΥ ὡπὰ ΔΙῸ Χ0» 

10. Οῃ τϑσβ. 18-21. Τδοὸ στ ζαίθουβ πὰ σπιθηίθ ] οοῖθα, 

38. ΤῊΝ ΤῊΗΙΒῸ ὈΙΒΟΟΌΞΒΞΗΕ. 

σΒαρυϑ9. Υ1Ἴ].- . 

Τὴ: ἐπι οΓ᾽ ἰλὶς αἰδοοώτγεο πιαν δὲ ἀδίεγπιὶπδα ργοίίψ ἀσομγαίεῖν, δἰπος οἾ.. ΧΧΥ͂Ϊ. σίσε8δ ὧϑ ἱπϊογπιαίίοη, δ0η. 
εεγπῖπο (λα λιϑίογίοαξ οἰγομπιδίαποεε πη τολίοῦ (Ὺδ6 αἀἰϑοοιγδα τοαδ ἀεἰυεγεά. Ὑῦζε ἰεατη ὕγοπι ἐξ ἰλαὶ πὶ (λ6 
δεσίππὲπρ 97 ἰλδ τεῖση 97 υελοϊαξκὶπι ϑετεπιαὐ γοσεϊσεαά ἤγοπι Χελουαὶ ἰλὲ ςοπιπιίδδίοπ ἰο ρίας ἀϊπιδεὶ 
ἐπ ἰδὲ 7οτε- εοιγέ 97) ἐλ ἰεπιρίο, απὰ ὁ απποιμπος ἰο αἰἱξ (ἠδ ὕεισδ τολο λαά οοπιε ἰο τρογδλὶρ (θοτρ. χχυΐ. 
2 νὶϊ Υἱϊ. 2) ἐλαέ ὑγίλεν οοπίϊπιεα ἰο αοἱἰ π᾿ ορροδίξίοη (ο ἐλ6 τόρεαίοα αὐἀπιοπίίϊοηδ Ο7 ἰδ »τορὴοίδ 
{π π| δ, δῃηὰ νἱΐ. 18, 26) ἐλὲ ζοτὰ φοιμία πιαζε (δε επιρίε ἐϊκε δλιίοὐ, (Θορ. χχνυΐ. 8-18 νυῖτὰ υἱὶ. 

14). ϑίποε ἐλε ἐπενιῖεδ τοὴὸ ατὸ (0 ἐχεσμίο (λὶδ ἡμάσπιεπί αγε δἰ ἀεδισπαίεα φσοπεγαὶϊϊμ αἋ α Ρεορίδ 
εοπησ ὕγοπι ἰλς Νοτίλ (σον. Υἱἱἱ. 16), ἀπά ποί ψεί ἀεἠηϊίεῖν αὁ ἰλὲ Οἠαϊάοαπδ, ἰλὲ αἰδοοιγδε πιμδί 
λασε δέεη ἀεένεγεα δείοτε (ὰε 7ουγιλ ψεαγ ο7 Χελοϊακίπι. Οὐπιρ. γα ὁπ. χχυ. 1. Ζ7,λὲε ρ»ίασε τολιοῪ 
ἐλε ἀϊδοοιγδα οοσεσμρῖεε ἱπ (ἦε δοοῖ ἐδ ἰλέγόίογε ἐπ ἀοοογάαποος «εοἱἱἦ ἰλ6 »τίποϊρί οὐ" εὐλγοποϊοσίοαξ αν" 
Ταπσέπιεῃέ. 

ΤᾺε εοπίεπέε 97) ἐλε αἀἰδοοιιγδα πιαν δα αἰ δἐϊησωϊδλεα αϑ γοϊϊοιοε : 

Μαΐπ ᾿μουκδὲ : ΓΤῃ ἀϊοϊπιθης οὗ [6 ΡΘΟΡΙΘ6Θ οὐ δοοουῃῖϊ οὗ ἱδοῖσ ἴσθο σον δι] ηρ νἱοθαδ, 

δι, Φι ὐὠσδὲϑ μὸ 

Ἷ 
8. 

τ ᾿Ὠχθαϊοιίηρβ οὗ ρα ἰδ θαϊ. 

Ι, ΕἸΒΗ͂Τ ΟΗΔΒΟΕ. 

1, ἩΥΡΟΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΜΙΜΝΟΙΙΝΟ ΟΥ ΤῊΞ ὙΟΒΒΗΙΡ ΟΕ “ΕΗΟΥΑΗ ΥὙΠΤΗ ἸΡΟΙΑΤΕΥ͂, ΑΝῸ 

ΟΥῊΗΕΒ ΜΟΒΑῚΙ, ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝΒ. 

ΥΙΙ. 1- --ὉὙΠῚ. 8. 

. Ῥμωπαασιεπίαζ : {λὲ 7ωπαάαπιοπίαΐ τεχωϊγεπιεπί απα ρτγοπιΐδε, υἱὶ. 1-. 
. ΖΑ εν ἀεπιοταζιΖίπς ἰτωϑί ἐπ ἰλὲ οιἰμισατὰά ἰεπιρίε-ϑογυῖσε. ΑΑἀπιοπίίοτν τέΐέγεηοο ἐο δλιϊοῖ, νἱὶϊ. 8-15. 
. 7λε ἀνροογέεῳ 07) δὲ τρογεἠΐρ οὁ77 Ψελουαΐ, δοαδίοα 97 ἴπ υεν. 4 δηη. ἰ6 ευἱποοα ὃν (λε ἰαοϊαίτψ »ταοίἐεἃ 

ἐἰπειολετα. Τ7᾽΄λμ (λὲ παίϊίοη ἴδ Ῥγουοζίπο α δοῦετε απά ἱπευϊίαδὶς γμαγηιεπί, υἱὶ. 160-20, 
. Ἀεξιίαίίοπ 9 ἐδλε οδ7εοίίοπ ἰλαί (λε Γοτά Ηπιβεῖ δοπιπιαπαεα ἰλὲ ομἰισατα ἱεπιρίε-δοτυΐσε, Υἱὶ. 21-98, 
. 7λε αδοτηίπαίζίοπ 97} ἰδοἱαίτψ ἐπ ἰλε λίσλεδέ ἄεστες α πιοδὲ ευἱάεηΐ Ργοο οΥ ἐλ ἀψροοτίδν ο (δε ρεορίδε. 

ΜΒεσιππὲησ ο7 τειχιδείίοπ, υἱὶ, 29-84. 
Τὰς μι βιπιεηί 7 τειγίδι(ίοη, οογτοδροπαϊπρ ἰο ἰλε ἰάοἱ αδοπιΐπαίίοπα, Υἱλῖ, 1- 8, 

Π. ΒΕΟΟΝῸ ΟΠΗΑΒΟΘΕ. 

ΤΉΞΙΒ ΒΟΙΝΟῦΒ ῬΕΒΒΙΘΤΕΝΟΒ ΙΝ ΕΥ̓͂]. 

ΨΙΠ. 4-28. 

. Τλεῦ ο(ἷθ΄-. πεεχεα ἐπιρεπίίεπεε απα ἰδ ρυπίϑληιεηί, υἱϊ!. 4-12, 
δισίλεν ροτίγαψαῖ 97) λέ υἱδιαἰΐοπ ἀππομποεα ἵπ τον. 12, υἱἱϊῖ, 18-17. 

8. Ονπεπμαίίοη: 714 υἱδί(αἰΐοη ἐπας τοἱ ἢ (λ6 σαγτνίης αὐραῳ οαρίῖυε οΓ ]Ζεγαεῖ, ἐο ἐἰλ6 ἱπεχργεεοίδῖα σγίεῦ οὐ 

10. 
11, 
12. 

ἰλε ρεορῖε απὰ ἐλε Ῥγορλεί, Υἱὶϊ. 18-28. 

ΠῚ. ΤΗΙΒΌ ΟΗΑΒΟΕ. 

ΤῊΞ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ἘΝΤΙΒΕ ΑΒΒΕΝΟΒ ΟΥ ΤΕΌΤΗ ΑΝῸ ΨΑΙΤΗ. 

ΙΧ. 1-21. 

ειενίρίίον 97 .λὲ »τευαϊϊπφ ἀεοεῖς, ἰχ. 1-8. 
Ρίγεῖ ρωπίδλπιεπί: 1εδοίαίίοπ 97 ἰλε ἰασπὰ απά ἀἰδρεγδίοπ 97 ἰλὲ ρμεορίε, ἰχ. 9-1δ. 

ϑιοοπά ριιπίδλτπεπέ: 2 εαίλ ἐπαίολΐπρ αὐσαν απ ἱππωπιεγαδία δαογίῇοε, ἰχ. 16-2]. 
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Ι͵. ΟΟΝΟΙΚΌΞΒΙΟΝ. 

ΙΧ. 22-2δ; Χ, 160-28. 

18. Τὴε οπῖν πιεαπ οὕ ἐδεαρε απὰ ἰδὲ τεαδοη τοὴν {ΐ ἱὲ ποί υδεά, ἰχ. 22-28. 
14. Τὴε δεσίππίηρ οΓ (λ6 ἐπά 97 τειγίδιμμίοπ : Οὐπιπιαπά (ὁ (λ6 ρμεορίε (ο τοίΐγα; Ἰαπιοηΐ 9 (λὲ ἀρεοϊαιιά 

ἰαπὰ ; ἰωδὲ υαἱοὴ-ετν ο ἰλε ρῥγορλεί: (δὲ ἐπέπιψ ἰδ ἤεγϑ, Χ. 171-22. 
16. Ονηεοίαίοτῳ φίαποε ἱπίο (λ6 γμίωτε, χ. 328-28. 

1, ΕΙΒΗ͂Τ ΟΗΠΛΔΒΟΘΕ. 

ΗΒ ἨΥΡΟΟΒΙΤΊΟΑΣ, ΜΙΝΟΙΜΙΜΟῸ ΟΥ̓ ΤΗΞ ΒΕΆΥΙΟΞ ΟΥ ΕΒΟΥΥΑΗ ἩΠΤΗ ΙΙΘΟΣΑΥΕΥ͂ ΑΝῸ ΟΤΗΕΒ 

ΜΟΌΒΑΣΙ, ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝΒ. 

ΥΙΙ. 1---ἷἿΙ. 8. 

1. Σιρκαανεεπίαϊ; (λε Μιπασπιεπίαὶ τεσφιτεπιεπέ απα Ῥγομεῖδα. 

ΥὙΙΙ. 1.7. 

1 ὙὍΤῈὸ νογὰ πψμὶοἢ οαπιθ ἴο Φογοιλϊδῃ ἔγοιι Φθβονδῖ, βαυϊηρ: 
2 Βιαπά ἴῃ {μ6 γχαΐο οὗ [86 μουβο οὗἩ Φεβονδὰ 

Αμὰ ρτοοϊαΐηι [Π6ΓῸ 118 ψογά, 86 Β8Υ : 
Ηρδγ ἴ86 πογὰ οὗ Φϑβονδῃ, 4}1 γο οὗ δ υ 68}, 
Ὕο δνα ϑηἰογοα δ {8686 ργαΐθβ ἴο πουβῃΐρ 6 ον. 

8 ΤυΒ βαϊ ἢ Φοβονδὴ Ζοθδοίι, [6 αοἀ οὗὁὨ 8186] ; 
Απιθηὰ γοὺγ ΜψαΥ8 δηα γοὺΓ ἀΟΙ ΡΒ, 
850 Μ1}} Ϊ οδυ86 γοῦ ἴο ἀπ6}}} ἴῃ (8.18 866. 

4 Ττγυβι" ποῦ οὐ 10.086 Ἰγίηρν ΝΟΓΑΒ : 
“ΤῊ γα 8 ἴθ ρ]6, (Π6 1,ογά Β ἰθιλρ]ο, {9 μογὰ Β ἔθιαρ]6 ἰ8 (818. 

δ Βυΐ διμθηα ΥΟῸΣ γαγ8 δηα γὙΟῸΓ ἀοϊηρβ' 
ι. 18 γ6 ὀχϑουῖο Ἰυάρτηοηῦ Ὀθύψθθῃ ΘΥΘΓΥ͂ πη8} 8η4 8 ποίρ ΟΣ, 
6. Ορρτοβ8 ποῦ βίγϑηοζ, εὐνοξὶ δι) ἃ νυ] οΥ, 
Απὰ βμοὰ ῃηοΐ ἱἹπποοσρηΐ Ὀ]οοά ἰῃ {818 ὉΪ866, 
Απὰ ρὸ ποῖ δἴονγ οὐμοὺ ροάϑ ἴο γοὺυγ ἀοβίγαοίζοη; 

7 8 ν}}}1 οαυϑα γοῦ ἴο ἀν6}} ᾿ῃ (818 Ρ]806, 
Ιη [6 Ἰαπὰ ψ ΒΟ. 1 ρχανα ἴο γοὺγ ἔἈΓΠΘΓΒ, 
Ετοαὶ ουου  ϑίϊηρ ἴο ον θυ] δδίϊηρ δ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 ον. 3.-- "ὙΠῸ ΡΙ6] ΟΥ ᾿π οπϑίτο ἤοστῃ οὔ [9 ὙογῸ τοῦδὲ ΒοσΘ Ὦδυο δ σοῃε Ὡπδῖῖγο ἴΌΤΟΘ, ΟΥ [ὃ ταυσὲ δαγτὸ α ᾿ 
εἰσ! δεαιίοη. ΘΓΘ ἰδ πὸ Θχϑιρὶο οὗ ἰἢ9 ἘΠΡΙΡ δἰχηϊ ποδίίοη ἐο ἄτσεϊξ αἰδοίη ἴο ἐμ ΐ8 οου βαίίοα, 50 ἴμδι {πὸ τοδόεππς 
οὔ τὸ γυϊκαῖο, ν᾿ Ὡς ἢ ΒΡΑΥΝΕΥ δὐορίε: 7 τσὲἱ αἰοεῖξ ιτοέίλ γοι ἴα Ὠοϊΐ δυδίαί πο ; σοΙαΡ. τοῦ. 12." ἩΈΝΡΕΒΒΟΝ.--- 3. Β. Α.] 

ΩΣ 4-Ὁ3} δον 92 (οομαρ. τϑσ. 8) 18 δαί. εἰλίσωδ. Οοαρ. 2 ΚΙ, χυὶ!, 21, 24; Οδηῖ. (1.ὄ 17; Νασοειδδ. ΟὟ. 

112. δ, δ. , 
ἐτις ρας 4.- ἌΣ Ὑ Ὅς. Μοτο τοφπθοιιν Π23 ἰα ζυ!οποὰ Ὁ 3. οσ Ὧν (τον. 8, 14) ναὶ ἴ))ς [5 δοὶ παϊτοραοαῖ, Τά τα 
86; 8 ΚΙ. χυῇ!. 22; [ει]. χυχτί. 7, εἰσ. 

Ἁγ, ὁ.--ἰΠἷῖ. : ἀγὺ {Π|686]. 
δΎο;ν. 7.---ἰ0ν : ΌΓΟΥΟΣ ΔΩ ΘΥΘΣ]. 

Ἰοησί!. Θ 66 531}γ γϑοορηΐσο ἰῃ (18 δίγορμο ἰδὲ 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. οὐ} 1} 68 οὔτ 6 Ὑγ}10]6 ἀϊϑοοῦγδο, ἴον {μ6δὲ ἜχὺοΓ- 

(Δ 08 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑ, 1 ποῖ ἰῃ οΥὰδΡ ἴῃ σοπηίομίϑ, 
ΤΌΘ Ῥγορμοῖ θερίηβ πὰ ὕγίϑπα!Υ δἀτηοηϊ ἴοι [ Θχα οι νὰ [86 ΤΟ] ονγίηρ οχμιοτίδιϊουβ δηὲ 

δηὰ ῥγοπιίθθ, [ἰὴ νοῦ. 8 8 ὈΓΙΘΗ͂Υ βίδίθβ ἴῃ δὰ-  (μγοδιθῃΐη 8, (86 Ἰδίίεν Βαυϊηρβ 8180 [Ὁ {8} 
Υ8 00 [6 [ἸπΠ πιθη4] Γοαι Γοπιοηΐ δπὰ Ῥγοπΐβα. 8 0}εοὶ ῥβοιιὰο- ογϑῃϊΐρ οὗ Φϑμόνυδῃ, Δ οἸδίγυ, 18" 
γεῖβ. 4-7 σοπίίϊηυθ 118 πο π6 ὈΥ ορροβίῃρ ἴο  Ρϑῃίίθησθ, δ᾽ βομῃοοά, ἀδοοὶὶ, τἱοθῃσο, δηὰ δηδι}ῦ 
ζκ199 σουπάσρησθ ἴῃ ἐπ 6 ΔΌΡΘΓΘΕΘΥ πη Ἷ8}}}0]0 οὐ- [ ἀχί]ο. 
λοοιδνο συτληῖθα οὗἁ ϑαϊγαιϊίοη ἱῃ ἰδ 6 ροββοββίοῃ γενβ. 1,2. 9 υυοστὰ τ Βὶ οἢ οαπιθ.... ἴο 
οὔ 86 ουἱνατα ἰθρ᾽9 (γον. 4) ὀχ βογιδιίοη ἴο ρο- [ἰ ψουδδΐρ σον. ἃ δἰπαῖαν. ἱπιγοάποίο τ) 
δἰἰν (ΝΡ. ὃ) δηὰ πορηῖίνο (τον. 6) 70] Δ] πιοηὶ οὐ  ἔογαια 18 Τοα πη ἴῃ χὶ. 1; χυ!ὶ. 1; χχὶ. 1; ΣΧ. 
{86 σι βαι Ὀ]οοιΐγα σοηάϊιίοη οὗὨ δαϊναιίοη, δὔου } 1: χχχ. 1: χχχὶϊ. 1: χχχίν. 1: χχχυ. 1; σὶ. ἰ: 
μι Ὀἰοἢ Βοινόνοῦ 186. ῥρτοπιῖβο, τυ ἱοὶι ἰποὶ 468. 4}}} χ]ῖν. 1.-ἶἼὴ ἘΠ6 ρμαῖθ οὗ ἔθ Βοῦδο. [1{πὸ 
ζασίμοσ βαϊτδιΐϊοη 10. [δγϑοὶ, 18 χοροϑδίθὰ ππογθ δὶ ἱ σοί ρϑσγε χχυύῦϊ. 2, ΒΓ ἔμ Εἰβίοτίοαὶ ρα συ αθ 
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᾿ φοϊδίίης ἰο ἐμ 185 ἀϊδοοῦγϑο ὃγθ αίγθη, γ71ὸ 8600 δαὶ 
Φογοπιδῃ ἀοἰϊνοτθὰ 10 ἰπ ἰδ9 ἔογθ-σουγὶ (σοίΡ. 
χίχ. 14). Ἐαγίμον ἰαΐογιηδίίοη 8 ἀουϊγνοὰ ἔγοιι 
ΧΣΧΥΪ, 10, '᾿γογθ ἰΐ ἰ8 βαϊὰ ὑἐμδὶ Βαγισι σοϑα {89 
Ὁοοῖ οὔ τΠ6 πογὰβ οὗ 7 γϑσαΐδὴ “ἴῃ 1Π6 ΘΠ Δι ὈΘΓ 
οὗ ἀδπιατίδα, ἰπ ἰδ 9 λέσλεγ οουγί, δὐ [6 Θηΐγϑη 60 
οὔ ΠΟΥ͂ χϑῖθ.᾽ ΝΟΥ δίησθ 818 ΠΟῪ μαῖθ 18 
180 5810 ὑπᾶονΡ ψιϊσὰ {δ 6 ΡΥ Ώ668 0816  ΟΥΘαι 8 ἢ 
ἰο δοοουηὶ ἴον (μἷ8 ΥΟΣῪ ἀἰβοοῦγδο (χχυϊ. 10), ἰΐ 15 
δἰ χΒ]γ ΡῬγοΌδ 16 ἐπὺ (89 ζαῖθ βροίκθῃ οὗἨ 88 ποῖ 
δὶ συ ῖσ Τοτπχθα {86 πιδὶῃ ΘΑϑίθγῃ ΘὨίσδη 60 οὗ 
(89 οαἴοτν σοατὶ (Εοίκ. χὶ. 1), Ὀὰὺ οπ9 οὗ {μ6 φαῖθ8 
ψϊοὰ ἰοὰ ἔγοσι {80 Οὐτ Ὁ ̓πίο ὑμ9 ἰΠ6Γ ΟΥ̓ ὉΡΡΘΡ 
οουτί. γοιῃ ἰδἷβ ροΐηῖὶ 11)}0 ρΡγορῃϑὺ σου]ὰ ΥἹΟΥ͂ 
ἐμ ποθ 6586: 00] οὗ (6 Ρθορὶθ ἴῃ ἐδ ουἱοῦ 
οΟΙΓί, 859 Ὑ6011 48 (16 ζαῖ68 Ἰοδαϊης ἔγουι τι οαυΐ 
ἰηίο ἰϊ.--- 1} γο οὗ δυᾶδμᾳς Α μτοαὶ ἔδβιϊνα] ἰοὸ 
Φοβονδὴ τηϑὲ ἔλτο Ὀτουρσῶῦ ἰδ 6 010 ῬΘ6ΟΡ]6 ἰο- 
ξείδοτ, ἴον (6 Υ δὰ ηοἱ Βιιηἷς ἰηϊο ἐπα βιαἰθ οὗ 6θῃ- 
εἶτα δα δίΐοη, τ ΊΟ ἢ, 62. 57. Ῥγϑυ δὶ δὰ υπὰογ Μ6- 
ΠΆΘ5Θ6Β, ὙΠ6Ὼ (ΠΟΥ͂ Π0 ἸΟΏΟ Γ᾽ ἡ" ΟΥΒΒΙρροα (86 αοά 
οὔ ἰμεῖν δῖ μΠ6γ8 (2 Κίηρϑβ χχὶ. 2), Ὀαὺ ΠΟΥ͂ {67 
δου οὐβον ρο( 5 ἰοροίμον τὶ Η πὰ (τον. . 

γος. 8. ΤΠ. Βα θθονδβ... ἅννοὶ! ἰπ 
Κι ρ'δοθ. Τθ 6860 'γοτὰβ ΘΧΡΓΘΒΒ ἃ8 ἰ0 ἤοτιαι 1.6 
ἐδοηδ οὗ [88 Βίγορθ, Ὀὰαὶ αὐ 180 βδιῃθ (ἰτὴ9 680 
88 ἴ0 τηλί τον 89 ῬΟΒΙΓΠΥΟ ταδὶ ἱμπουρχδὺ οὗ ἐδ 9 
σοϊα ἀἰθϑοουγθο, τ σὴ ΒΟΎΟΥΘΡ ΓοίΐΓαΒ ἰῃ πἢδὶ 
[0]]ονν 5 ἕον {π6 τθᾶβοῃ βίβιϑά πῃ γοτϑβ. 24-28.---7 1 

ὍΑΥ8 ἐπα ὙΡῸ, ἀοίΐπιχδ δζὸ ἀἰβιϊπ κυ δ θα 1{|κ 

λαδίξια δηὰ αοίμ5, 189 ότι Ρ ἀδηοίϊης [868 ἰητγανὰ 
ἱπο! διΐοη ον ἀἰβροβίτϊοη οὗ 86 μοδυί (σοπιρ. τυ. 
16), εἰ Ἰαιίον {89 οαϊναγα ἔγαϊ 8 ἴὰ {86 116 (ὖν. 
18; χυὶὶϊ. 11; χχυΐ. 18; χχχὶϊ. 19).---ὅδπδθ ἴο 
ἄνγ9}11. Ὅορ. Νυπιῦ. χίν. 80.---ΤΠ16 ὑ]δοθ. 
Τὴ ἰδ ρ]6 18 πιϑδηΐῦ ὈΥΪΩΔΥΣΥ 88 ἰδ 9 Θοηίΐγα οὗ 
80 ἰΒοοσΥϑοΥ. Οὐοἴαρ. τοῦ. 6, γβοτο ὑπ ἀ680- 
ὀτγδίϊοη οὔ [μ6 ΒΟΥ Ρ]δοθ8 ὈΥ͂ 186 βμιοδάϊημ οὗἉ ἰη- 
ποσρηΐῖ Ὀ]οοα 158 οι ρμδβίζοα (2 Κίηρθ χχί. 16 : 
χχὶν. 4; Μϑιίῃ. χχὶϊὶ. 86), δπὰ ἔμβῃ σον. 7, τ Γο 
ἐλ ρίαεε διὰ [δ 9 Ἰδηὰ δῖ ἀἰδίϊηρυ δ 64, ἀπὰ γογ. 
18, ψοτο Ὁ]Ρ9 15 ἀἰϑιϊη συ δ 6 ἤγοτῃ 5 Ὁ 1]ΟῈ απὰ 

ἰδκϑη ἰῇ (80 τηοτθ χευἰχί οἰθὰ 80180 οὗ ἰμθ ΒΟΙΥ 
Ῥίδοοϑ οὔ νογϑὶρ. 

γεν. 4. Ττχαδὲ πόοξ... ἴθσῃρ]θ ἰ5 τ} ]5. 
Δἢ οχϑιρ]ο οὗ βίαν ἐμτθοΐοϊ ἃ χοροὶ οι 18 
Τοαηῃὰ ἴῃ χχὶϊ. 29 :- [88]. υἱ. 8. 60]}]. 2 ὅλη). χὶχ. 1. 
Ἐογ ἴΠ 0 Β6η86 σοί. δΜῖ1ο. 11]. 11.- ΠὩΠΠ. ἩϊιΒοαυὶ 

(818 ποτὰ χρυ ψουϊὰ Ὅο {80 δυδ᾽οοῖ, δηὰ [89 
ΟἾΪΥ πιοδηΐηρ γου]Ἱὰ ὃθ: ἐσηιρίμπι ὁδί, ἱ. 86.,) ὙΘ 

αγο αοἀ᾽ 5 ἰδ ρῖ9ο. ἩΊΝ ἐμῖ8 πονὰ 2 8 Ῥγο- 
ἀϊοαίθ, δὰ ἐ89 ΤΌΣΟΥ [86 κυ )οοί, δηὰ ἐδ 9 αἷἴ- 
ἔδτοιοο ἰὴ ἐδ 6 5686 18 ἐπὶ, {Π8ὲ ἰν ἰα ποὶ (86 6ὁΧ- 
ἰδίθποο, ἐμ 6 ροβϑοδϑίοῃ οὗ ἴδ ὑθιιρ]6 σΘΏΘΓΔΙΙΥ, 
ἩΒΪΟΝ 5 ἀφοϊατοά, Ὀσὶ ἰδ 9 σοῃοτοὶθ οὈ͵οοίδ, ἰὸ 
ἩΒΙΘἢ ἰη9 ρυοαϊοδίθ δρ 1168, ΔΘ ἱπαϊοαίθα. Ἧ9 
διῃδὲ {πο γ ΟΣ ΣΟ ΟΣ {18 ΤΏ} δεικτικῶς. ΤῈΘ 

Ῥίαγδ] 88 ὈΘΘΠ ὙΔΡΪΟΌΒΙΥ ὀχρίδἰϊηοὰ. Τῇ ΟΠ 4]- 
ἀθ0 γοΐϑτβ ἴ8 9 ἰμτοοΐοϊ ἃ γοροιυϊιϊοη ἴο 116 (Βτ60 
ταϑὶῃ ΖΌΓΙΒ οὗ ΤΟΓΒΏΪΡ δὰ {ποὶσ ΒΡΡΟΔΥΔΏ6Θ 
Κγὶσ6 ἰπ (9 γὸδῦ; ΦΌΒΕΡΗ ΚΊΜΟΗΙ (0 ἴΠ0 {ἢ γΓ96 
αἰνίδι οηϑ οὗ ὑδο ὑθπι}0}6- θυ] ἀἰηρ (σουτὶ, ββποϊ ΔΓ 
δηὰ ΒοΙΥ οὗ Βο]1686); ΜΕνοσηιῦβ ( γιώ. ΝΕΌΜΑΝΝ, 
3.489) ἰο [89 ὁ» 18} πϑιΐοη 1186], 601]. 1 ον. ]. 
16, 17; ΥΕΝΕΜΑ ἀπὰ οἰμοσα ἰο (μ9 ἰθρὶο δηὰ 

Ῥτίβίβ, διὰ πὶ τεΐθγθμοο ἰο ΠΣ (5. οἱϊ, 
28) ὅπάβ δἷβο ἴῃ ἜΘ. ὑμὸ τοθδηΐῃρ οἵ ὀοπίϊπυ- 
800 δΔῃά ἐπι Ὁ} }{γ.--ἴ 8 ῬυΓΟΙΥ Ἰησαυΐθιῖο 

Υἱον 9:1 πουὰ ΔΡΡΙΥ Ὀσδὶ ἰο ὑπὸ Ρθορὶθ, διὰ 

ἐμο ἐδβουρδύ, (δὲ ἐδ: 8 Ῥ60016 88 8 ἐθταρ]ο οὗ Θ οὐ 
ὝΟΙΥΘ δΒαΐο ἔγοῦλ 4}}] ἀδῆρονρ ἴο0 ἰμοιλβοῖγ 8 ΟΥ (10 
ΒΆΒΟΙΌΔΓΥ, ἩουΪὰ δαϊ (μΠ6 οοπποοίΐοη. Βαΐ ἰδ 
τα θη οη ΟὗἉὨ 10 ΒΒΠΟΙΠΔΡΥ δὖ δ 110} (6 ΓΒ. 12) παπᾶ 
14) γϑαυΐγοβ (Βαὶ ἴῃ υδὺ. 4 8180 18:6 ἰθπ10}}6- 6] ῆ 69 
Ὅο τοϊογσοὰ ἰο. Οοσῖρ. Θβροϑοὶδ}}γ τοῦ. 14.-Ν ὸ- 

ἐδίης ἔασι 9 ἐμ θη Σοσηδίη8 Ὀαΐ ἰο Σοῦ ΣΙ; (9 

ἐπθ γδρὶουβ ραγίβ οὔ [880 ἐθῖωρ]θ; ποὶ τωϑγοῖν 86 
ἔδτοο αἰνὶβίουδβ οὗ (89 δα 8σο Ῥγορϑσ, Ὀυΐ 8180 ἢ} 9 
ΟΥΘΓ ρϑγίβ----τν8}18, ζαίθδ, οουτὶβ, μ]}}5, εἰσ. 8.111} 
ΒΟΥΥΘΥ͂ΘΣ [88 ῬΙυΓΑΙ ἰδ ΓΘ ΔΥ ΚΔ ὉΪ6, δηαὰ 8 δβαει8- 
ἴδοι ουΥ οχρίϑπαίίοη οὗ ἰΐ ἃ ἀεδίἀεναίωπι. Αἱ ΔΗΥ 
Τϑίθ ὙΘ Ῥογσοὶγτθ ἐπί 1 τγγὦ8 ἃ Ῥσγουδ) οὶ ἀο] αὶ οῺ 
διηοὴς ὑῃ6 ΡΘΟΡΪΘ δὲ 86 ἔθ ρ]0 σουἱὰ ποί ὃθΘ 
ἀοδίγογοά, Ὀοοαυδο ἰὸ τ Φοιονυδ ἢ  Β. ΤΉΓΟΘ 
ἰἰτη65 18 (μἷ8 ΘΙ ΡΒ 6 (108}}Υ τοροαίθ ἃ. Απὰ Ὀγ {89 
ἐθι 019 411 6189 βοοτηϑὰ ἰὸ ὉΘ βοουγοά. ΝΈΥΜΑΝΝ 
τὶ ΒΕ 6415 δἰἰοπιΐοα ἰο ἐδθ οἰχουτηβίδησο ὑπαὶ 
186 ΡΘΟΡΪΘ τϑδκο 80 οὗ ἱμ9 Ῥγοῦθν ὀχ υ ββί οι 

527 ΟὨΪΥ, πΔ116 (86 ῬΤΟρΒοὺ ΒΡΟΔΚΒ ΟἹ]Ὺ οἴ 
2. 

γοτβ. δ-7. Βυῖ δοιθηᾶ γοῦν ταγδ.. ἔσο 
ονυοτϊδβιέηρ ἴο θυθυϊδδιὶπα. Νοῖί (μ6 οιϊνατὰ 
ἰομ ρἷο τϊτἢ 118 ΒΕΡΥΪΟΘ ΘΏΒΙΙΓΟΒ ἴ86 ἴδνοῦ οὗ 996- 
Βουδ, Ὀυΐ ἐ6 ΒΟΥΥΪσΘ, ἩΔΙΘῺ ἰδ οἴοτγοᾶα ἰη Ἠϊΐθ 
ἰθΡ]6 ὉΥ͂ βδῃοιδοὰ μοασὶβ διὰ Ὑὶοἢ τηδ δ δι8 
ἀιϑοὶῦ ἐπ σόοσκθ οὗ σι ϊθοῦβηθβθ. Τα βυοὶ 
ΟΣ Β 88 8΄Γ6 ἤογθ (Υ6γ8. ὅ δηὰ 6) δπιιπιοταιοα 
Ῥογίδὶῃ θβρϑοΐδν ἰο {μ0 ΟἸ]α Τ᾿ οβίδπηοπὶ “ τἱ βαὺ- 
ΘΟυΒΏ688,᾽" ὙΔὶσοΩ 8 ΟρΡροβϑὰ ποῖ ἴ0 ζγϑοθ διι (ο 
υἱοϊθηὶ ἀν Ὠ ΘΟΌΒη 688, 18 Ῥτονυθὰ ὈΥ̓ΤΩΘΔΗΥ ΡΔ8- 
Βᾶ 268: δ. Υ΄ Υἱΐ. ἰχ, χ. χὶ. χὶϊ. χυ. χυϊΐἱ. ; 507. χ.Ἅ 
24, 26: χχὶϊ. 8-17; 188]. :. 17, εἰοΘ.ἁ Οοτρ. ΟΚ- 

ΤΠΟΡΗ οἱ {89 1468 οὗὨ ΡΣ, είο., ἴῃ ΒΌΡΕΙΒιυ. αὐ ΒΕ. 

1800, Π], 45. 408.--Ἴὴο ὍΣ Ὀθίοτο ἸὩΘΦΏ ἰ8 
αυΐϊὶο ΒΌΠΟΥΤΩΔΙ, δηὰ ἔθ ογ0 ἰδ Ὡ0 ΟΥΒΘΥ ἰπβίϑῃησθ 
οὔ. ΟΛἷΒΑΓ ΟΟΥΥΘΟΙΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘΒ ὑπαὶ ἰδ οὐϑϑ ἐπ 
οτἱχίη ἰο {89 δἰ πα ΔΓ βουπαϊηᾷ βοπίθῃοο, χχὶΐ. 
8.--.-ὸ γοῦγχ ἀϑαδιίσυοϊίου. Οὐ Ρ. χχνυ. 7. --- 
ΕἼοσα ονθιϊδδίξηῃρ (οοπΡ. τον. 26) Ὀαοϊοηρα ἰο 
ἄντ 9611. [δυο] ἰδ ἴο ἐπ δΌΪ {μ9 Ἰδπα σίγϑη ἰο ἐδ 9 
ΤΑΈΉΘΥΒ, ὕγοτα ἐλ ΟΥἰ χα] ΘΡΟΟΣ (Υἱ. 16; 8. χχίγν. 
7) δὲ πιο (Π6Υ ἰοοκ ροββϑδδβίου οὗ ἰὲ ϑυϑῃ ἰο 86 
Σοιποίοβὶ ζαίατθ. ΟΟΙΡ. ΟἹ ΧΧΥ͂. ὅ. 
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2. οεπιοταϊισίης ἐγυδέ ἐη ἰλ6 οὠϊισαγα ἱεπερίε-δεγυΐοα. Αἀπιοπίίοτν τοΐεγεποα ἰο δλιίἰολ, 

ΥΠ. 8-1δ. 

8 Βεβο]ᾶ, γο ἰγυδί ἰπ βυιοἢ ᾿γίηρ σψογὰβ ἴο γον δυτί. 
9 Τὸ βί68], τυυγάθσ, οουληλῦ δ] ΤΟ ΓΥ,' 

ΒΜΘΑΓ 1Δ]86}Υ δα Ὀυγη ἰπόθηβο (0 ΒΔ], 
ἈΑμὰ ζὉ]]ον οἴδοὺ ροὰβ ψῇ θοῦ γο ἱκπΠῸῪ ποΐ,--- 

10 Απὰά {Πϑὴ γθ οοπιϑ᾽ δῃὰ βίδηὰ Ὀθίοσθ τη6 ἴῃ {1:18 ΒουΒΘ, 
ὟΥ ΒΙοἢ. 18 68116 ΟΥ̓ ΠΙΥ͂ παη6: 8Πη4 ΒΔΥ: 
γε διὸ ἀε]ϊ νεγοά---ἴο ἀο 8}} {1686 ρου πα ϊοηϑῦ 

11 15 (Βθὴ (818 ουδα βοῇ ὈΘΆΓΒ ΓΩΥ͂ ὨΒΠῚΘ 
ΒοοοπΊΘ ἃ ἄθῃ οὗἉ ΓΟ Ὀ6ΓΒ 'πῃ ὙΟῸ ΟΥ6Β ἵ 
ΒΘ014 1 ονθῃ 1 μᾶνθ βϑοη ἰΐ, βαὶ (ἢ Φοῃονδῇῃ. 

12 ΕΌΣ ρὸ ΠΟΥ͂ ἴο ΤΑΥ͂ ΡΪδοα Μοὶ 88 ἴῃ ΒΒ] Οἢ 
ὝΏΘΓΘ Ι οδυβθοα ΠΥ Π8Πη6 ἴο αἼ76}] δὖ [86 Βγβῖ, 
ἈΑπὰ 806 ψμδὺ 1 ἤᾶνο 9006 ἴο ἴΐ 
Ου δοοουμῦ οὗὁἩ [86 ἩΠΟΚΟάΠ 688 οΟὗὨ ΤΥ ῬΘΟΡΪΘ [βγδ6]] 

18 Αμὰ πον, Ὀϑοδυδο γα 40 811 {π686 ψΟΥΪΚΒ, βαῖ ἢ ΦΘμονδῖι, 
Αμάὰ 1 βροῖο ἴο γοιῦ ποδί ὑγρθηῦγ,} Ὀυΐ γὸ Βοδγὰ ποΐ.--α 
1 ο4]]6ὰ ἴο γου, θυΐ γε χζᾶγϑ "0 δῆβγοσ,- -:ττ "Ὁ 

14 ᾿ΤΒογοίοτθ 1 ἀο ἴο {Π6 μουβθ ὙΒΊΟΩ ὈΘΒΓΒ ΤΑΥ͂ ΠΆΠῚΘ 
Ιη ψ 0} γο Ρυΐ γουὺς ἱτυδῖ, 
Απά [86 ρΡἴδοθ ὙΏΙΘΒ 1 χάνο ἴο γοῦ δηὰ γοὺγ ἴδ ΠΟ, 
ΑΒ. ἀϊὰ ἰο ΒΆΙΟΙ. 

16 Απά1 οδδβῦ γοῖῦ ουὖ ἔγομλ ΤΩΥ͂ ῬΓΘΒΘΠΟΘ, 
ΑΒ 1 οδβί ουὖύ 8411 γοὺγ Ὀγοίγο, 
ΤῊ 1016 βοϑά οὗ ἘΡὨγαίπα. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
ἜΘΗ 9.--ϑ! τσ ἐμ δη ἴγο οοπσέγυςτοηδ τὸ Του ἰῃ [δα]. χχίὶ. δ; χχὶ!. 13; Ηἰχ. 4; δ. ἴγ. ἃ, Οὐΐωρ. ΝΆΒΟΣΙΔΆ, ΟὟ. 

ἀ γοῖ. 10.-τοὴ ἴδ ἐγβηαίἐΐοι ὕγοτα ἴμο ἰπδαϊεῖνϑ ἴο ἐμ δηΐθ ὙΟΣΌ, ΟΟΙΏΡ. ΝΆΕΟΕΙΘΒ, ΟΥ. ὃ 90, 8, 

δον. 13,--Ὀ 7. Οοταρ. τοσ. 26; χχίχ. 19; διὰ ΝΆΣΘΣΙΚΒ. ΟΥ. ἃ 991, [ἀκαεν, ΟΥ. ἃ 282]. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ, 

τ. 8-11 βίδίο (αὐ [δυο] ἀϊὰ ποὶ ἤν] ον ἰῃ9 
ὀσχβονίδιοη αἰτθη ἰῃ τον. 8 βαα., Ὀυΐ τορχατα θὰ 
(89 οχίθγῃ δ) ρ]666 οὗ ρταδο 88 1: που ἰΐ ἯΟΥΘ 8 
δΒροὶ ὙΠΘΓΘ ΟὯΘ ΟὨΪΥ͂ πϑοἀδα ἰοὸ ὑσχϑβϑῃί δἰ τ 86]Γ ἰῃ 
ΟὉΓΔΟΣ ἴο 9 ἀοἰἑνογοὰ ἤγοιῃ 8}1 {8:6 ουὐδἱ οοηδο- 
4. 6Πη068 οὗ δἷπ,---80 (Πδὶ (Π0 Βδῃοί Δ Υῦ γγ͵ὰ8 1}18- 
δορὰ δῃὰ ὈΘΟδπι90 ἃ ἀθη οὗ γοῦεσβ. ΤῈ [οτὰ ἀ18- 
Ρ618 {πὶ8 Δ᾽] βου 88 ἴο {86 1 78}}}0]6 ῬοῦγΘΣ [0 Β8 Ὺ9 
οὗ {8:0 ΒΡ οΒβοα ἰΣΥΘυοσϑὉΪΥ ΘΒ ΟΒΘῺ ΡΪ809 οὗ ζτοο 
ὉΥ Ροϊπιίϊης ἰο ΒΒ 110 Ὁ : 88 10 18 ψ τι (818, 80 νν}}} 
ὧν Ὀ6 0} (Π9 ἐδ 0 }]9 δῃηἃ 9 ΘΓ 8816πὶ (το γ8. 12-1δ). 

γον. 8. ΒΘΒοΙ]ᾶ, γὸ ἴσχιδι... ἴο γοῦσγ Βυτί. 
Το βιδἰθιηθηΐ ΘΟΥΤΘΒΡΟΙ 8 ἴο (ἢ 6 ὙΔΙΓΏΪΏ ἴῃ ΥοΤ. 
4, πὰ δῆτ (πὲ (ἢ 18 τγᾶ8 ποὶ ϑοἀοά ΌΥ [8Σγϑε]. 
“710 γοῦν Βυγ᾽ ἀδροηὰβ οἢ "“ἰγυδβὶ." [ἐὺ ἰδ 8 
ζιοίεδ. Τὸ ἀο] βίου σϑυι868 ᾿ηἸΌΓΥ ἰπ ἃ ὑνγοζοϊὰ 
ὝΔΥ, ΌΥ ἀριηογ] ἰξὶ πρὶ (6 ΡΘ6ΟΡ]9 δηὰ ἰδ Τοῆ- 
ἀονίης (θη στὶρθ ἴοσ [86 αἰνίπο ἡπἀχπιοαῖ. ΟΡ. 
1δβα]. χιῖν. 10. 

γον. Ὁ. 7ο δῖἴθδϊ), ᾿υτᾶθσ... δὶ ο ἢ} γ9 
Ἰζῆηον ῃοῖ. ΤΠοβ6 ψΟσὰβΒ ἰῃ σΟμμΘοίΐοη τ} 
σοσϑ. 10, 11, ἀφ χοδίο ἐμ ταὶ οἴἶοοϊ οὗ μα δυτί- 
70] οοπβάρθποθ. 786 ρϑορῖθ, δοῃβί ἀουΐπρ βαϊνδ- 
ἐΐοη 88 ὑποοπαἰ(ἰο08}}} χυδγδηϊοοα ὈΥ {86 ἰθτΏΡ]ο, 
61} ἱπίο (9 ἀο᾽]υδίου, ἰμπδὺ ῬΣΘδΘΏΟΘ ἰ (0 θπι- 

Ρἷο ἰ8 βυβιοϊοιΐ ἰο Ῥσοουτο δοβοϊαἰΐοη δῇ (9 
Ῥγδοιΐοο οὗ ἐμ ταοϑὲ Ὠθίπουβ δοιγϊηδιίοηϑ δαὶ 
᾿ΙσΘΏ80 [Ὁ ΠΟῪ ΟΥΤΏ6Β, ὈΥ͂ Ὑ ΕΙΟΒ σοῦγΒ6 {86 ἰεπι- 
Ῥὶο ἰ8 ἰιυγηθα ἰηΐο ἃ ρἷδοθ οὗἁὨ ΒΘΟΌΓΤΙΠΥ δηὰ ο0Π- 
σοδἸπιθηὺ [ὉΣ ΤΟΌΌοτΒ. Τ00 αμοβίϊου ΘΧργοβϑδ 
ἱπάϊχηδης δπιασοιηθηί: δαὶ ϑιίθϑαι, πιυγάεῦ, 
οοτητηΐϊί Δ] ΘΣΥ͂, εἰς. 7 ϑβ6} τυ οἰ ἢ 688 γ6 (0, 
δα {ΒΘ γ6 ΘΟΙΩΘ, ἐἴς.--- ΠΟ ΟΘῺ ΒΘ ἴο Β88], ὁ0Ώ. 
χὶ. 18, 117.--- ᾿Αβ )ἅ ἔο!!ουνν οἴμοι βροὰβ συ ϑίοῖ 
γ89 σον ποῖ ἰ8 ἰαἴκοὴ νοῦ δι ϊπὶ ἔγουι θ6αϊ, ΧΙ]. 
28. 60]]. χὶϊ!. 14. ΟομΡ. χίχ. 4; σχιϊχ. 8. 

γεν. 10. Διοᾶ ἴθι γὸ οοσῃϑθ. ... 811 18.680 
δΌοσαϊημαιίομδὺ ΤῊο αποδίϊοη ἰδ οοπίϊηυθά ἰ0 

47), ἴον ἴξ 8 (818 τ αἱ οἢ ἴδ [86 οΌ])6οὶ οἵ (80 ἀϊ- 
υἷπο ἱπαϊκηδιίοη, ἰμαὲ [86 Ῥθορ]6 σδῃ υπίϊθ δυο 
ΛΟ] ΘΟΠ ΓΑΒί8.--- δ ἃ Ὀθίοσθ 9. Το ἐπ΄ 

Ῥγαϑβίου 888 ἐμ6 σο]]αί γα] 1468 οἵ δεγυΐπα,; ζΟΏΡ. 

Ὥοαυϊ. χ. 8; 1 Κίηρβ ἱὶ. 2: χνυῖϊ. 1; χτὶ!. 1δ: 
Κίηρϑ [ἰ|. 14: γ. 16: 726:. χὶ. 10; Εσεκ. σἹῖν. 18, 
εἰο.---Ψ  ΪΟὮ 15 οαἸ]]θἃ ὉΥ͂ ΠΙῈΡ παπαῖ. 11} 
Θχργθβϑίοῦ οουτοβροηδβ 0 αἴ ΣῈΥ πᾶπὶθ ὩΡΟΙ 
(ποπιεπ ἱπάετε, ἱπηροπετε), Νυτηῦ. νἱ. 27: 1 Εἰπβ8 
ἰχ. 8, δ; οοαρ. Εχοά. 111. 18; ν. 8: θοαὶ. χἰ!. 6,1}: 
ΧΧΥΪΙΐ. 10: 2. ὅδῃι. χὶϊ. 28; 26Γ. νΥἱΐ. 80; ΣΧΧΙ] 

84. χΧχΧχΙίΐγ. 18.--Ὁ6 τὸ ἅϑ᾽νϑσοᾶ. Τῇ εῦ 

ΡΪθ τοχασὰ ἱμοῖν βιδηάϊηρ Ὀοίοτο Θοά, {μοὶγ 8ὲ1- 

Υἱοθ ἰὰ (89 ἐθ: 19 85 δὼ ὉΠδἰἸἰης τοθδπη8 οὗ Τὸ’ 
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ΤΟΥΣ 4}1} ἰμοῖν συ] ἰπ 6 σοηνθηΐϊθηῦ οχίθγῃ δ] 
ἸΔΏΠΟΥ. ΤΏ νογὰ {ΠΟΓΟΙΌΓΘ ἸΏ 688: τ0Ό6 ατὰ δαυοά, 
{τοοα ἔγοτῃ 4}} ἰῃῆ 9 σαὶ δηὰ Ῥαπίβπηθηΐ οὗἁ βίῃ. 
Οοπρ. ἴα 11}. 8.--- ΜΔ ΠΥ σοϊηπηθηίδίοῦυβ ἰδϊκ 

190} 85---δὲέταμδε: Ὀοοδυδο ψ6 λαῦε ἄοη (λέδ6 αδο- 

πυπαίίοη 7 (ἰτοηΐσα].) Οἰμογβεσαίίλοισα, ΤῈ 
Ἰδησυλχο Ὑ71}} ΔΊΟΥ ποίἐπογ. [Ι{ 18 (}}0 ΒΘΟΟΒΔΥΥ͂ 
οὐὐεςῖ οὗ ἐ Εἷγ (6 πι016- ϑουυΐοθ τ ΟὮ 8 ᾿παϊσδίοα. 
ΤῊ6 ΡῬΣΙΠΑΓΥ͂, πιο ΐδίθ οὐἶθοὶ 18 Θχργοδβϑϑὰ ἱπ 
4): (ΠΟΥ͂ τὶ ἰὸ ΡΟΓΙΗ͂Υ ἐμ οτηβεῖγ95 ἔγομι ἐμοῖσ 
συ. Βαὶ 848 [Π6γ7 ἀο ποῖ 86 ἴδο γἱ σας τη ΔῈ 8 
ἴον 1.18, 80 8180 1Π6Υ͂ 8Γ6 ποὺ δοίι δία ὈΥ (9 τἱσῃὶ 
ταοίϊνο,--ἶῦ 18. πο ἰδβαὶ (ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ ποποοίοσ στὰ 
Βείο δηὶ δυδῃάοῃ ἰδοὶν βίη, Ὀὰκὲ ἰπαὺ 119 ἃ ΒΟῪ 
ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ σοῖυγη ὙΓΠῈ [ἢ ΤΩΟΓΘ μυβίο 0 ἰδοῖν 
δι ονίης ἴα 186 πιῖτο (2 Ροί, ἰϊ, 22). 

γεν. 11. Σ6 θη [15 ΒοῦδΘ.. δεὲ 18 ὅ98ο- 
νῶδ ἴη (680 ογὰβ (Π9 Ῥγορμοί ἀἰβοούογβ ἴοὸ 
[869 Ῥ6ορ]θ ὑπὸ ὙΘΡΥ͂ θδτὶ οὐ (ποεῖν ῥγοοοθαϊηρ: 
ψ ἢ ΒΌο ἢ ἀδᾶχθ ἰδ 6 ἰδ ͵]θ 18 ποὶ 8 ἢΪδ66 οὗ 81]- 
τοιίοα, Ὀαΐ ὁ γοΐαρθ [Ὁ ΤΟ ΘΓΒ τ ΒΘΡΘ ΠΟΥ͂ ΡΤ Υ 
{Βοπιϑεῖγ698 ἔχου ἴμ9 Ὀ]οοὰ δπὰ Δ] οὗ ἱμοῖν οΥ]]} 
ἀοεοά35, Β8ὸ 8985 ἰο δα ἐπ Τοδάϊον 7Ὁ ΠΟῪ ΟΏ 68. ---- 
Ἐνθ 1. Τ5 Ῥοτγοορίίοη 18 οοῃῆτνγιηοά ἰἱγοηΐ- 
ΘΑ γ. αὶ ἴῃ 8 ἀοι]ο βθη86. ΕἾΓϑίὶ ὉΥ (ἷ8 ποτὰ, 
ΒΟΘΟΠΑΪΥ ὈΥ̓͂ δοὶ. [πῃ 80 ΔΓ ΠΑΠΔΟΪΥ͂ 85 ἢ 6 Ποτὰ 
ἰγθαΐὶ8 ἴΠ6 ΒβποίαϑυΥ δί 726 τυ βδθαλ ᾿1κὸ ἐμαὶ αἱ 
Βυ Ποῖ, Ηθ οδυ.868 ἰν ἰο Ὀ6 πηἀογχβίοοῦ (ἢδὲ ΗΘ Γα- 
ξατι 5 ἰδ 85 8 ποϑὶ οὗ γοῦῦοθσβϑβ. Τμδΐί ἔγϑβί ροϊπὶ 
ΣΟ81}18 ἴσοαχ ἐμ ουὐἹάδπὶ σοΐίργοηθο οὗ 1 ανθ 
Β061 ἐἰϊ ἴο ἰῃ γοῦσ 6γθ8, ἰμ6 δοοομῃά ἔσγοιῃ ἰδ6 
Το! ον ΕΟΣ, τον. 12. 

γεν. 12. ΕΣ βο ῃ!ον.. ΣῪ ὈΘΟΡ]Θ [ἴδ:86]. 
ἴῃ 680 ψογὰϑ8 ἱἰ 18 οχρ᾽ δηθὰ μον ἔν ἰἰι6 οτὰ 
δοίι Δ} τοχζαγὰβ [89 ἰθΙῃ 10 88 8 ἀθη οὗ Σοῦ 678: 
τθΘ ἰοδσὴ ἰμαῦ Ηο Ὑ]11 ἰγοδὺ ἰὲ 88 θ ἀϊά ΒἈ1]ΟᾺ. 

ἘῸΣ ἱβ δοοοτά πη ῖὶν ἰο 6 χοΐοστγοα τοὶ ἰοὸ γον. 12 
ΟὨΪΥ, Ὀυὺὶ ἴο 8}} εἰαὺ 0] ].Ονν8. ΤΒ6 ρτορ νοὶ {π8 
δον 8. 1:6 βοσοῃα οδἰδιίίουβ οἴἴθοι (νϑν. 8) οὗ 
080 ᾿γίη ψοτὰβ (Υογ. 4). --- 0 ΣῈ Ρ]6οθ. 
Ταῖθ ἀθηοίθβ μ6 ΡΪδ66 88 8ι6ι, (η6 δροὶ ὁπ Μ᾽ σ ἢ 
180 δαποίυ ΥΥ͂ δίοοά, ποῖ 1.)0 αι ν 1861, Οπ 
{πὶ8 ϑροὶ ποίη ΠΙΟΤῸ 848 ΠΟῪ ἴο Ὀ6 Β66ὴ οὗ [86 
ΒΔΟΙΓΘα ἀν 61} 15 δῃα γ6886}8 γὙ Βὶο ἢ ὁπ66 δἀοτηοὰ 
ἰι., Αργτοοΐ ἰ8 ἴδ ἔπτη δ 6 ἐμαὶ θη [80 Ιογὰ 
ἰι48 ὁπ090 δο]θοἰθα ἃ Ὀἶῖβ800 ἔογ Ηἰβ ἀν], ὑροῖ 
θα Ηο ἰθ ποὺ ἸΣΓΟΥΟΟΔΌΪΝ Ὀουπαὰ ἰο {818 Ρ]869 
ἰο 4}} οἰθσεϊγ. ΒΟΟΣ (86 ΟἷΤΥ οὗὁἨ ΒΒ: ΟΝ. τγᾶ8 
6 ἀοβίγογοὰ ΟΥ ποὶ, δηὰ ὙΒΟΙΒΟΥ Βοπιο ΣαΪ ἢ 5 
οὗ (89 ἔΌΓΙΙΘΡ Βδῃσί Δ ΓΥ ΤΟΙΠ αἰ ΠΘα ἰο 680} οΥ̓ 1.8 
Ῥτγουϊουβ οχβίθῃσθ, ἰἱ8 ἃ πιδίτον οὐ πο η 66. 
ΒΒ1ΠΟΝ γ88 861}}} βιδῃϊηρ ἰπ ὑπ γοΐρῃ οἵ Ζο6το- 
Ὀοδπι Ϊ. (1 Κίηραε χὶ. 20; χὶϊ. 1δ; χὶν. 2) ππὰ 29- 
ΤΟμ Δ ἢ ΤηΘ 11 008 ἰΐ 88 βου ἢ ἰΐ 6 0 811}} ἴῃ 6 Χ- 
ἰδίθῃσα (χὶϊ. δ). Οοαρι Ο6ΔΒΑΡ, σα ἰοο.---- ἙΆΖΟΟ᾿ Β 
Μεαὶ- ἔπογο. ΧΙ͂Ψ. 5. 809. [“Ὁγτ. ΒΟΒΙΝΒΟΝ Τουπὰ 
119 Τυΐϊπ8 ὑπάθν (06 Ἡδῖηθ οὗ ϑείΐωπ οὐ 8. ΜΔΥ͂ 
ἔγοπι δ ϑγυβδ] 6 πὶ ἰοὸ ΒΞ ΘΟ, τλ.᾿᾿ ἨΕΝΌΞΕΒΟΝ.] 

γονη. 18.156. ΔΑπᾶ μοῦ, Ὀθοδῦδθ γο ἅο... 
89 7016 δοοᾶ οὗ ἘρΡΒσαϊπι. Τ8ὸ δροιϊοβὶβ 
Ὀοκχίηϑ Ὑἱτ νοῦ. 14. ἢ σΣοβρθϑοί ἰο {89 ἰΓβηβὶ- 
ιἱο ἤγοια ἰδ9 ἱπδηϊενα ἰο ὑμΠ6 βηΐϊθ γογῦ, 866 
ΟΠΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΓΘΙΏΒ. ΟΠ Υ̓ΘΓ. 9.--- ΩΣ. ΟομΡ. 
ΥοΥ. 26; χχὶχ, 19: δὰ ΝΑΚΟΕΊΒΒΑΟΗ, ΟὟ. ἢΑὶ 98, 7 
[ΟΒΕΕΝ᾿ 8 Ον. ἢ 282].--- 89 ρΡΊδοθ. ΤῈ ρσγορ οὲ 
οδμηοῦ Τηθ8} ἰδ 6 ὙὙΠ0]0 ΘΟΙΠΙΓΥ͂, ΒΔΠΥ͂ ΠΟΤ ἰῃ 8} 
ἷπ γα γ8. 8, 6, 7. ΑΒ ἴῃ συϑσ. 12, ἰὰ 'ἰβ η6 βροΐὺ ὁ 
Ὑ ὨΘὮ {86 ΒουδΒ6 δβίδπάϑ. Τὰ 8 ϑροί οὗ οαῦὶ ἰθ 
{89 8] ον δπὰ μα] ονγίπρ οϑηῖτο οὗὨ {ἐπ ψν Βοἷθ 
ΘΟ ΡΥ, οὐ ὙΔῚΘἢ 4}1 Οἵ ΠΟΥ ἀν ]] η - Ρ᾽δ 608. ἃτὸ 
ἰουαπάοα, Οομρ. Επχοά. 1ἰϊ. ὃ.---ΕΟΣ ΕΡΒΓγαῖτι 88 
8 ἀοδὶρηδίΐου οὗ ἴδ ἴθ ἰγὶ 68 υἱάσ ΗοΒβ. ἱν. 17; 
188]. Υἱὶ. 2, 6ίς. 

τ 

ἃ. Τλε ἀνροογίεν ὁ ἰδὲ τοογελίρ 97 .ελουαλ, δοαείεα ὁ" ἐπ 067. 4 ἐγφ., ἰ9 ευἱποεα ὃν ἰδὲ ἰδοϊαίτν ργαοίφἄ 
εἰς εισλετε. Τλιω ἰλ6 παίϊοη ἰΣ ῥγουολὶπο α δεύυεγε ἀπά ἱπευϊίαδίε ἡμάσπιοηί. 

ΥὙΙ|Ι1. 16.20. ᾿ 

16 Απὰ 88 ἴο (66, ΡΓΆΥ͂ ποὲ ἴον (μἷ8β Ῥθορῖο, 
Απά πιδκθο ποῖ 8 ΟΥ̓ δὰ ἜΡΡ Ἰσπιοα ἴον {θθηι, 
Νοῦν ᾿μίδγοθάθ ὙΠ} τη6 ; [ὉΓ 

11 βθοβί (ου ποῖ ὙΠδὺ {Π6Υ̓ ἃγο ἀοίηρ 
Μ|1 ποὺ ἢθδγ {ῃοθ6. 

Ιὴ {Π6 οἰ(165 οὗ Φυάδῇ δηά ἴῃ {δ βἰγϑοία οὐ Φουυβδίδῃ ῦ 
18 ΤῊ σμ] άγθῃ δῖ ογ ψοοα δηα ἐμ6 λίμοσα εἰ πα]9 (Π6 Ηγο, 

Απὰ [86 ποθὴ Κηθδα {86 ἀουρὶ, ὕο τπ8 6 οαῖκ68 Ὁ. [6 αὔθ6ῃ οὗἁὨ [86 ΒΟΔΥΘΙΒ, 
Απά ρου ουἱ ΠΙΡα(ίοηΒ ἴο ΟἾΟΓ γοάδβ, ἴο δρρτίθυθ τα6. 

19 Το ἐΠΟΥ͂ ΔΩΡΤΙΘΥΘ πιθ ἦ βδὶ τ} 6 Πουδἢ. 
ο ΤΠΟΥ͂ ποΐ {πϑυηβαῖνοθ ἴο {ποῖγ ον βῃϑτηθ ῦ 

20 Τδοτγοΐογο 8 βαῖ (ἢ [86 Τωοτὰ Φομουδὶ : 
Β68 014, ΤΩΥ͂ ΔΏΡΟΥ Δη4 ΠΙΥ͂ ΖΌΣΥ 8 ρουχοὰ ουὐ ἴῃ {818 ΡΪδ06, 
Οἱ [6 πιῆ δᾶ {π6 οδιϊο, 
ἈΑπὰ οῃ δ ἔγθοθ οὔ 86 δ6]4 δηά {π6 ἔγυϊίβ οὐ 186 ἰδηά, 
ΤΒαὺ 1 ἸΏΔΥ ὈΌΓΩ δηά ποῖ Ὀ6 ΟΧΙηρυ θη οά, 



-ς 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΒῚ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ,. 

ον ἤχοαϊγ {τὸ ᾽υάδρσαιοηῖ δηπουπορα ἰῃ γϑγ8. 
14, 10 19 ἀοιογα θὰ ὑρΡοῖ ΌΥ Φομονυδῃ, 18 ονϊποοὰ 
ὉΥ {}8, (μ8Ὁ 1Ά2Σ}ὲ Ῥσορϑὶ 18 ζογϊ ἀάοπ ἴο ἱπὶογ- 
Ῥοβα ψ ἢ} ΔΩΥ͂ Ρίθδ (τοῦ. 16). Το τροιΐνο οὗ (δὲ 
ΒΘΟΙΠΪΠΖΙΥ ᾿αγϑἢ ἀθοῦθθ 18 ᾿ῃἀϊοαϊοα ὈΥ͂ Γοΐουθη 69 
ἴο {6 ἸΔοΙΔίΓγΥ 811}} ἴῃ 71} σοῦτβο ἱπ 16 οἰτ168 οἴ 
ΔΦυαϊαῖ δηὰ Φογυβαίθαι, δηὰ τ οἢ ἤου τὴ Β 8. ΧΙ ΟΟΤΩΥ͂ 
οἴοι ἰο ἰλδὶ ρθε ὰο -Φ ΘΠ ΟΥ̓́ΔῊ.-ΟΥΒὮΪΡ τηδπιϊοηοὰ 
ἴῃ νοῦ. 4. Τινὶϑ ἸΔΟΙΔΙΡΥ͂ τρΥ Ὀ6 αἰγοοίοα Ργὶηδ- 
ΣΙ ἀραϊηϑὺ Φομότδα, Ὀὰΐ ἱλ Μ}}}] Ῥύοῦθ δἱ 1Ἰδϑδὶ 
86] -ἀοϑίγυςσίγο ἰ0 Ιϑγ86] (τ γϑ. 10, 20). 

γεν. 16. Αηδαβῖο 8601 111... οἵ ὮΘΑΣ 
09. ΦΈΒΟΜΒ χοῦ κϑ ἰμδὺ ““ δαποίογιεπι Ῥγέσεα 
δεὶ ἴγ Ῥοδϑδμηξ τεδίϑίετο, Ἐχ. χχχὶϊ. 10 βα.; Ῥα. 
οΥἱ. 80; ΝυιὉ. χτί. 46 δᾳ.᾽ Οομιρ. 1 ΦοΒη ν. 16--- 

ΤΣ τ 8 ἜΡΙΣ 8 Τγτεαπρῃί, 62. 9,7., ῬΒ. ΧΥΪΪ. 1; 
1 Κίηρβ υἱῖϊ. 28, ἐδίο.---Τ 8 γοσβὸ 5 τοροδίϑα χίὶ. 
14: χὶν. 1]. 

γοτγβ. 17 δηοὰ 18. δ οϑδῖὲ ἴμοῦ ποῖ υνδδῖὶ ἴδον 
ΒΙΘ ἀοίηρ,... ἴο αρδιίθνθ 6. Τ7Τ|16 πιοιΐνϑ 
ΟΥ̓́Τ 6 ΒαυοΓΘ ῥσο ἰ δἰτἰοη ᾿ὰ γον. 10.--- ΤῸ ααθ08} 
οὗ 18 θανθῃβ 18 τπιοροϊϊοηδαὰ Ὀθϑὶ 65 ΟὨΪΥ ἴῃ 
ΧΙὶν. 17,18, 19, 25. Το ἔοτιμ, ψῃὶσὰ ἰη ΗἩΘΌΤΟΥ 
ἱπάοοὰ 88 ζοθθγη] δηδ]ορίθ8 (εΖ. στ. Π22) Ὀυϊ 

ἀοοθ8 ποὺ οἰ βου υνΐθο οοσαγ, ὈΘΒΡΘΒΙΚ8 (80 Τοτοὶ ρα 
οτἰ κα οὐὗὁἨ ἰδ6 Ῥθτᾶ86 8ἃ8 οὗἩ ἰδ ᾿πΒπρ. Τδο οχ- 
Ῥγοβϑίου “θαυ π᾿ Β- 66 ῃ᾽ ῬοΪη 8 [0 [86 γοΥΒ. ἷ Ὁ 
οὔ ἐπα βίατβ, δὰ ἱπάθος (ῃ6 πιοοῦ ἃ8 ἴδ ζοτηϊηΐηθ 
Ῥοίθηοσθ (το 6. τὶτπ 089 θὰ π 88 [8.9 πιβ50}}} 9) 
ΒΡΡΟΔΥΒ ποῦ βοϊἀοπλὶ πάθον {818 ἤδῖηθ. [0 18 ο8]]6α 
ΌΥ Αρυμειῦϑ (Ἀείαρὰ. ΧΙ. ἰηϊϊ.} ἀἰτοοῦν τεσίπα 
εαἰϊ, δυὰ ἰὰ Ηομπασκ (ΟἋἊατπι. δέει, 86) τὸ δπὰ 
1:6 πογάβ: διάσγωπι γοσίπα διοογπὶδ αμά ζωπα 
»ωείϊάμδ. Εοτ τότ οἢ ἰδἰ8 δι δ᾽ οἱ σΟη88}} ΑΒΕ. 
Ολιον. 2246. ὧδ δεϊεποίαίγία γιιεὁ. 1680 (4180 ἰῃ 
Τλεε. ἱλεοὶ, ρλιϊοὶ., οὶ]. 1. ». 808 8ᾳᾷᾳμ.). Τὸ {89 
Ζασίμος αυοϑίίοη, νμαῦὺ ΘΙ 8 σεργοϑθηϊθα ὈΥ 
π6 πηοοι, γ76 ΘΔ ΟὨΪΥ͂ ΒΏΒ ΘΓ ἰπδὲ Β1Ππ09 ἱξ, 88 6 
ἔοι α]ο ργϊποῖρ]ο οὗ ἔγυοι οαίίοη, σοτγβροηάβ ἴο 
ἐπ βιιη- κοὐ Βδαδὶ 88 ἴΠ6 τη81]6 ῥυϊηοΐρίο, (Π 6 ἴοτηὶ- 
πἷπο ἀοίτυν σονγοβροπάϊης (0 ΒΔΑ], ἐ. 6., Αϑίδγίο, 
τυϑὺ Ὀ6 Τοργοϑθηϊοαὰ Ὀγ 6 ᾿οοῆ. ΗΈΒΟΡΙΑΝ 
Ὕ. 6, 10) 58 γΥγ8 ΘΧ ΡΥ ΒΥ, Οὐρανίαν Φοίνικες ᾿Αστρο- 
χὴν (ατγεαοίδπι ἴ0᾽ Αϑίαγι 6) ὀνομάζουσι, σελήνην 

εἶναι ϑέλοντες. Οοιρ. ΗΕΒον. [11]. 8.--Οα (6 
Οδνι παρ πἰαθ. ἰμϑογίρίϊομβ (2ι:4.. Κατίλ. 8), 

ΠΡΟΤῚ (ΞΕ ΔΘ) {Π)} ὁ. 6.) ἐιο Μηΐϑν ΠΩ, Ταναίς, 

(89 Αδβἰδίϊο, οτὶ κί παν Εσυρίΐδη ΑἈΤΕΝΙΒ 80: 

ῬΘΆΓΒ 88 {86 ἔδιωϊ ἶ 6 Ορροϑὶϊθ οὗ ῖ9π Ὁ, ΤΙ 
ἷθ ΘΟΥΔΙΠΙΥ͂ ΠῸ ἸΟΠΖΟΥ (6 οΥτἱρίηα)] Ῥμια αἰείδα 
Αδίδγίο, διιὶ 8 Ἰαῖϊοῦ τιοἀϊβοαί:οη τ ἰτἢ υποδδθίθ 
ου] 5, δ ῬΤΟΌΔΌΪΥ δαπιϊχίῃγθ οὗἁ δίϑτ- γουβλίρ. 
ΟομΡ. 2 Κίημβ χχὶ. ὃ: χχὶϊὶ. 4: 26ζυ. χίχ. 13.-- 
Οορ. πεύζει, ϑυσιδοὶ. 11. Καρ. 4, 21, 3, 3, 
6; Α4ρρεπαϊζ οπ ἰλε Οαγίλασ. τεἰϊσίοπ, ἃ 8. Ἐὸν 
1ὴθ 1688 γοοθηΐ Ἰ᾿ἰἰθραίατθ οὐ (δα ράββαρο Ἷοηβαὶί 
ΒΟΒΕΝΜΌΕΙ,ΕΒ.--- Ὧο ὨΝ219 (χ}ῖν. 19) ἅτ ῥγοῦε- 
ὈΪγ {πο Εργρίΐδη ουῃΐοοίίοη Λείάελ ( γειά. Ηττεῖα 
αὐ ἦος ἰ. αινὰ Ευκμϑι ΗΠ. ἩΡ. Δ. ε. υ. 1233). 40: 

οογάϊηρ ἰο (89 ΓΙΞῪΡΙΙ), χἹῖν. 19, ἴε 8 ποὶ ἰω- 
ΡΓΟΌΔΌΪΘ ὑπδὶ ἰδ οδίθβ τγχαγθ ἴῃ (88 ἴογπι οἵ ὃ 
ΙΏΟΟΣ ; ΟΟΙΏΡΩΓΘ 86 οα 68 οἴπγεά ἰο ΑΥίοπιΐβ 89 
(80 πιοοη-κοὰ ἐπ Αἰμοηὴβ πον {86 πδπιθ οἵ σε- 
λῆναι ς ΟΑΥῪ αὐ ἰοο.).---Οὐ (89 Ὠδδι θη ου» 
ἴοπι οὗ σΟἸὈγδιΐηρς (89 Π6Ὺ τλοοῦ Ὑυἱ (ἢ) βγο8 Χίη- 
αἀ]οα ἴῃ ἰδ βίγϑοίβ δῃὰ βισϑοὶ οδὶςθβ, σΟΡ. ϑὅΡεχ- 
ΕΒ, 22ὲ ζέσο. Ηεὸν. τίμωαὶ. 1,..ὄ 111. Ὁϊ188. 1Υ. ὕω. 
ὃ. ὝΜΘ ΘἰΥΠΙΟΙΟΘῪ οὗὨ [8 ἰδ υποοτίδίη. [{ ἰδ 
πιοϑὺ ῬΦΡΟΌΔΌΪΥ ἀοτὶ γοὰ ἤγοπι 133, ἐο ργόραγε. [δὶϊ 
ποῦ ῬΕΓὮΔΡΒ σοῃῃθοιθά ΜΠ [1.2 (Απὶ. τ. 20) 
ὙΠ 0818 δΔἀοταιϊου οὗἨ {π6 αὐθοῃ ΟΥ̓ ΒΘΑΥΘΏ ΠΙΑΥ͂ 
Βατο Ὀθοη σοηπροοίοα 88 ἃ ἰδῖο γοπηηδηΐ [80 Ὑ0Γ- 
ΒὲΡ οὗ {πΠ0 ΟοἸ] τ ἀΐαι8, τ μὸ οχ  βίθα ἰπ Ασδοΐδ ἰδ 
189 41} σουίγΥ, δὰ χαν ἀἰνίπο ΒΟΠΟΥΒ ἴο [89 
γ γαίῃ ΜΑΤΥΥ͂, οὔοτίηρς 6 11{110 σα ῖκο8. οὗὨ ὑτεδὰ 
(κολλυρίς), γιά. ἘΡΙΡΗ. ων. 19.----ΑἄΙὐ ἃ Ῥουῦτσ οαὶ 
Ἡθδιίομδ. Τὶ ἰηδηϊίνο ΠΘΓΘ ΤΩΔῪ ΟοΓί δἰ γ 

ἀοροῃᾶ οα {δ9 ἴο ὦ) θοΐοτθ τα δ]τΘ (ΠὨἸ}}} (οοτρ. 
ΝΑκακι8Β. αν. ἢ 112, 8). Βαὲ ἰξ τουδὶ δἷβὸ ὃ 
σον Κοα μι {Π0 [πῇ, 7 ὉΤΤ 15 βορὰ Ὁγ Φεγοιΐδα 
ἷπ 8 ὙΟΣΥ͂ ῬΘΟΌΪ ΩΡ ΣΒ ΠΟΥ ΔΌδβοϊυίε]γ: χίχ. 18; 
χίν. 19 (σβότ (89  ρϑτῦβδρβ ὕγοιι οτογείφαὶ 
δίαηαδ ἰπϑίολα οὐὗἁἨ ἴῃ τοτβ. 17 ἀπὰ 18). Αἱ δῃγ 
Γαίο ἰΐ ἀοβί χηδίοβ ἰδ 6 ἀτί πκ-οὔδοσίπ 8 ρογίδἰπίης 
ἰο ὑπ πιοαϊ-οἴἶδενίης οὗὨἉ σα ](68. 

γοτβ. 190 δηῇ 20. Ῥο ἴδον δρβᾷείϑνο πιθ7... 
[δῖ ἰτ ταν θυτ δηἃ ποῖ ὈΘ οχιτὶπρυΐΒμθά. 
--Οοὐ ἄββτῖθνθ οοπιρ. Εχοὶς. χχχὶϊ. 9.---Ἀθι- 
βοῖνϑβ. ὈΓἘΝ σοοΐργοοαὶ (ςορ. ΝΆΞΟΣ ΒΒ. ΟὟ. 

ἢ 81, δ).---ἔαγγν ἰδ ρουτϑᾶ οαὲ (οοπιρ. Ναὶ. ἱ. 6). 
-- ἴῃ τἰ5 ραοϑθ. Τῇ αἰνίηθ δηρογ 15 ρου 
οιέ ἐπιηθαϊαί ον ἐπ (μ9 δοπίτο οὔ {86 Τδοο- 

ΟΥ̓ΔΟΥ͂ ΟΝ) δῃὰ ἔγουμι {κθῃ 09 ἱπιπιοὰΐαίθ}γ οτος (89 

γ8016 Ἰδηὰ ὦ). 

4, Κοίμίαίίον 97) ἐλ6 οδ)εοίίοη ἐλαί ἐλε Σοτὰ Ἡϊπεῖ οοπμπαησδα ἰδ ομισατα ἰεπιρῖς δογυῖοο. 

ὙΠ. 21-28. 

21 ΤΌυβ βαῖ ἢ Φοβονδὰ Ζουδοία, ἴδ6 αοἀἂ οὗ 13τ86] : 
ΤΑϊκα γον Ὀυγηΐ οβδυίπρβ τΠ 186 δΒῖη οἴἶδυϊηρβ δηὰ οδὺ Ποβῃ. 

22 ΕῸΓΡ 1 8ροῖθ ποὺ ψ] Δ γΟῸΓ ἔδίμογβ ἴῃ [86 ἀδΔΥ [π8ὺ 1 Ὀτουρβῦ' {Πποπὶ ουΐ οὗ Ἐργρὺ 
Νοτγ οοτηταδη 64 ὑπ δῖ σΟποογηΐπρ Ὀυχηΐ ΟΒ ΤΊ ρΒ δηὰ 8]81η οἰδυΐη ρα. 

22. Βυΐ (Πϊ8 1 σομμηδηαοα {Π6Πὶ: “ ΘΓ θη [0 ΤΩΥ͂ γΟΪΟΘ, 
ΤΒδὶ 1 πιΔῪ Ὀ6 γοὺς αοά, δηά γοῦ ΤΩΥ ΡΘΟΡΪθρ, 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 21--28. 9ὅ 
.͵.π.ι.ο͵͵ἅ:τ-πτ''ἃΠἷΠἷΠ7Π π -ι -΄΄----ς---- 

Απᾶ πὶκ ἴῃ 411 (86 ψγᾶγβ ἐμδὲ 1 οοταπιδηᾶ γοῦ, 
Τμδῦ ἰδ τϑῪ 6 Μ6ὶ}} ψιτὰ γου." 

24. Βυϊ ἐμ. Υ μϑατκθηθα ποῦ, ΠΟΥ ἱπο] θα {Π6ῚΓ ΘΔΓ, 
Απάὰ μι κοὰ αἴϊογ {μοῦ Ἅοσσῃ ΘΟΙ1Π86]8 ὃ--- 
Ιη ἴΠ6 Βαγάμοβϑβ οὗ ἱμοὶγ ουἱ! μοδσί, 

Απὰ ἰατποὰ ἰο [86 Ὀδοῖκ δῃὰ ποῦ ἰο [86 ἴδοο." 
95 ΕἼοΙι [86 ἋΔΥ ἐμαὶ γουγ ἔαίμοτθ πϑοΐ ουὐ οὗἉ [80 ἸΔηὰ οὗ Εἰργρί, 

Τὸ (δῖ8 ἀΔγ 1 βϑοῃὰ γοῦ 81] ΠΥ βοσυϑηΐβ, 
ΤῊ ργορἨδίβ, Ζϑϑ Οὐ Υ͂ πὰ ἀπγθπα ἐἐϊηρΥ. 

286. Βαϊ {Π6Υ μοδυϊκοπθᾶ ποῦ 0 πιθ, ΠῸΡ ἱποϊπϑᾶ {μὲν ΘΆΣ. 
Βαϊ {μ6Ὺ βεϊβδηϑὰ {ποῖ ἤθοκ δηὰ δούβα πλοτθ ΜΙ ΟΚΟάΪΥ ἔμδῃ ἐμποῖτ ἐλίΠογ, 

27 Απά (ἐδουρὴ δου Βροαϊκοϑὺ ἰο {μοῖὰ 81} [.λ.6860 ΜΟΓΩΒ, 

Υοἱ νὶ}} Π6Υ ποῖ Ποδυζθα ὑπίο [860 ; 
Απὰ τ1δουρᾷ δου οΔ1168ὺ ἴο ἔμ θα, 
οἱ ψ1}} ΓΠ6ΕΥ͂ ῃοῦ ΔΙΒΥΟΡ [Π66. 

98 ΤΠογοίοτο 8810 [μοι ΒΔΥ απο {Β6[: 
ΤῊ ΪΒ ἰ8 186 ῬΕΡΙ τ-μδαὖ ἢ88 πού μβοασκοῃθα 
ΤῸ ἐδ γοΐοϑ οἵ Φεβονυβδὰ, ἐμοῖς αοά, 
ΝοΣ δοοδρίθα ομαβιϊϑοεμθηῖ. 
ΤΌΝ ἰβ σϑυϊβῃθα δηὰ ογβάϊοαίϑα ἔρομι (πο ῖν ταί, 

ΤΕΈΧΤΤΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 γεσ. 22.--[“Α ταδὲ πστιροῖ οἵ Μ88., ἴῃ γο9 οἵ [80 Θασὶν οἀϊξίομα, αινὰ 811 ἐπ τοσβίουθ τοδὰ, πὶ εξ ἐμ Κὶ αεί, ΚΊΥΣ ἰπείοδᾶ 

οἵ ΕΥ̓." Ἡκεκνεῆθοε.---Ψ3. ΒΕ. Α.] 

4 γοετ. 24.--ὺν Ρ»Ὸ3 (5. εἰαὶ. αδεοῖ. ἀιιὰ ἰδοτοῖίοτο ποὶ οοὐτάϊποίοα πὶ ἔδο ζοϊϊοσττίς ΠῚ ὙΠ), Ὀυὶ (δ ΤΙ] ς 

Βοηΐδη δ ΤΟΤΊΏΒ ἃ δοῖί οἵ ἀρροείτοη ἴο ἰδ: ἘΒΟΥ͂ τα κοὰ ἐπ ΟΟΌΏΒ6]Δ 1 ---ἰῃ Παγάηθαβ οὗ {πον μεδγῖ. Οορ. ΝΆΞΟΞΙΒΒ, 

Θγακι. ἢ δᾶ. . 

8 ἴλὰ 24.--Β ΆΎΝΕΥ, ὈΚΒΆΕΙΤ, ἨΕΝΡΕΒΒΟΝ ΤΟΠΟΓ: δηὰ πουΐ (ἄγον, τπχοὰ) Ὀθοϊςνασά, διὰ τοὶ ζοσναγά. ΝΟΥΣΒ δηὰ 

Ἡσιο : ἰυγυσά ἐδο Ὀαοῖς διὰ τοὶ ἰδ0 ἴαοο.--ϑ. ΒΕ. Α.} ᾿ 

ἀϊοδίίοι οὗἨἩ {89 νοϊυπίδυϊ ποθ οὗ (80 Οἴυί ἢ Ζ8, ΟΥ 
ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, αἱ Ἰοαβί οὔ ἰδ νον ὑμαΐ ΟὨΪΥ υοϊαθίογυ οΟὔοΥυ ἢ (8 

ΒΕ , ΑΤΘ ΠΟΓΘ ΒΡΟΚΘῺ οὗἨ, ΟΒΑΥ ͵8 ΘοΡ δ  ΜῪ σὶρλῦ ἰη ἀθ- 

Το Ἀγροοτίεοα! Ρθορ]6 ταϊρεΐ ἀρρβαὶ ἰο ἐδ | ἰ φηδιίπρ βυο μοϊῃηίβ 88 βυδι]ειθ8. Βαϊ ἰο πὰ 
ἴδεὶ ἐμαὶ 186 }Ὁ ουϊπνατὰ [2:..}.).. ΒΕΟΥΥ166 ΔΒ 1ἢ 80- ἱ Π 6 Ρδββαχϑ 8 Ῥτοοΐύ {μ8ὶ δογοι δῇ τϑ8 ἱρποτγϑδηὶ 

οοτάδπσα πὶ {86 Ῥτθοορίϑ οὗ {πὲ ᾿αν. Τὺ {8185 οὗἩἍ ΔῊ 168] Θηβοίπιθηὶβ νγ] 08 τϑδρθοὶ ἴο0 βϑοῦ ἤ 98 
Βονονον ἰξ 8. ορροβεά, ἐμαὶ ὕγοπι {μ9 θθμ᾽ ππΐῃρ δ 08 (πη οὗ {μ6 ΕχοάυΒ, βίποθ ἴῃ [ν 185 {{π|6 {86 πιϊά- 
ιν ᾿οτὰ ἀϊτοοιοά Ηΐδ8 ομίοῦ τϑραγὰ ποῖ ἴ0 ὀχίθτ-, ἀ]9 ὈθοΚθ οὔ(μ6 Ῥεπίαιθυοῖ, νι Ἡ 0} οννθὰ {μοῖρ οτῖ- 
Ὡ8] ποτβΐρ, Ὀὰΐ ἴο 1μ9 οὈθάϊεποθ οὗ {π6 Βοϑγί, ρίῃ ἰο Εξγα, γογθ ποὺ ἴῃ δχίβίθῃσθ, 88 ΘᾺΑΡ ἀοθ8, 
δηὰ ἰο ἰμΐβ ζαγο {π6 ῬτΤοτηἾΒ6 οὗ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ (ΥΘΥΒ. | ἐο]] ον ΗΊΤΖΙΟ 8πὰ οἴ 6 ΓΒ (ΟΡ. ΘΒρ ΘΟ ΔΙ}Ὺ 18 
21-28). Βυὶ [86 ῬΘΟΡ᾿Θ ποῦδν οὐβοσυϑα [818 τὸ- [Ἰαΐθϑὶ πγοτῖς, Οη ἐλε λίδίοτίοαϊ δοοῖε οΓ ἰλε Οἱά Τεδί., 

φαϊγοιιοηΐ οὗ 186 [οτὰ, (βου δ σϑυδοά 1ἰ ἰο Θ᾽ 1, οἰ ρεῖς, 1866), 8 ἃ ρτοοοοάϊπρς ἔον Ὑ1Ο ἢ ὑμ6γ0 18 
τορθαι θὰ οἵϊθη δὰ ἀγρβοπί]Υ ὉΥ (6 ΡτΟρΡοἰΒ (Υ678. ]ῃ0 στουπὰ οἴμον ἰπ (μ086 ὈΟΟΚΒ, ἰπ ὑμ86 τυ εἶπ βΒ 
24-26). Τοῦ ὙΓ1}} οἶοβα ἐμοῖσ ΘΑΣΒ θυ ῃ ἴο [86 οὗ ἴδ ῥγοῦδχὶηἶο Ῥγορβεὶθ ΚΘΏΘΓΑΙΥ (ΘΟπιρ. ΟὨΪΥ͂ 
ἐσχβογίδιΐοη οἵ ογοι δ ἢ, δα {Π 8 68}} ἀο τ ὉΡΟῺ (6 χ, σγ., Απι. ἰν. δ τῖτἢ Γμονῖϊ, νἱΐ. 18 ; Ηοβ. ἱν. 7-9 

ΠΝ 86 υάφπιοηί οὗἉὨ ἱποονγὶ αὶ ΟΠ (ΥὙ8.} τὲ τ 1,ονἱ. υἱ. 18; χχυὶ. 26), οὐ ἴῃ (88 ραγι 6} 

. 48). Ρϑββαβθ. Εοὸν ἰὶ ἰ8 ἱπάοϑὰ ἔγὰθ {ππί 116 τογὰβ 
Ψοχ. 21. ῬΏ05 δαὶ ϑόβονδὰ “δ δῃηἃ οδῖ παι Η ΤΔΔΥ ὈΘ γοῦσ σοδαηᾶγου ΤΥ ῬΘΟΡΙΘ 

68}. --- Ῥαϊκθ, 90 (δοπιρ. 188]. χχὶχ. 1), ΤὨΔΥ͂  ({μ6 δα δϑίλποο οὗ τυ αἰ ἢ ἰδ ουπὰ ἴῃ Εχοὰ. νἱ. 7 60]]. 

νῈ ἀεγίνεὰ ὕτγοιι 9) οτ 90. (ΟΡ. 18δὶ. χχχ. 1; [Ῥδαΐϊ. χχῖχ. 12) ἅγὸ 8 σϑγθαὶ ααυοίϊδιϊοη ἴγοπι [86 

Ναπῦ. χχχὶϊ. 14). ὙῈ6 Ῥυ μηδ ΡΥ ἰά68 Β660 18 ἴ0 ὉΘ ΟΡ ΑἸ ΠΥ Ροου τ 268 ομδρίοτ οὗ [μευ] ἴοὰ8 (Υθγ. 
ὦ ἕο ΒΟΓΆΡΘ, ΒΟΥΔΙΟΝ, ΒΊΓΕΘΡ," ἔγοτι τ θα ΓΘ ἀ9- 12), ἐμ 86 ῃοχὺ 1116 1ΠἸκθτν 186 ΤΈΒΘΠ. Ὁ]68 δ ποδὶ 
τἰτϑὰ {π6 ταϑϑαΐηββ Ὀοιἢ Οἵἁ (0 δισέερ ὩΡ ΟΥ Ἰοφείλετ πογὰ ἔον σψοτὰ θυ, γν. 88 ((Π6 οχργοβϑβίοη ἐπ 81] 
(ϑοπιρ. ῖδο θαι. χχχίϊ. 28) δῃὰ ἰο δογαρὲ οὔ᾽ [89 ὑσΑΥ8Β οσσυγ8 ἴῃ (18 Β6Π56 ΟΥΥ ἴπ {1118 Ρ88- 

βαζ6 οὗ })6..), ἤη4}}γ (δαὶ τμδῖ ἐξ παν ὈΘ γγ9}} 

([86]. νἱϊ. 30) διὰ δισεὲρ ασαν (8. Χ]. 16). ἢ» συ τ γοῦ 4130 18 ὀχοϊυβί τοὶ θυ ΘΓΟΠΟπιΐο (Υ. 

δἰβο βδίδπάβ δος ἰ86 πογὰ ἰπ {8 ραββαζοϑ οἰϊοα, 16,26; νἱ. 18; χὶ!. 26, 28; χχὶϊ. 21). Βαϊ (1.) [89 

ὕοαρ. ἰϊϊ. 18.---.᾿ΑοΑἃ οαῖ 688, δὴ θχργεβϑίοῃ οὗ Ὀοοῖὶκ οὗ θου ϊ ΟΓΟΠΟΙΑΥ͂ ῬΓΘΒΌΆΡΡΟΒΘΟΒ [ἢ 8 Ὀγϑοραϊης 

εοπίοιαρί : [ἩΓΟΥ͂ 8]1} γουγ Βποτ  β668 δηὰ Βυγηι-οἵς- [ὈΟΟΚΒ οὗ ἴΠ 6 Ῥοϑηϊδι οαοἢ ἀπὰ σαπηοῖ Ὁ ἁπαοτδίοοα 

(ετῖη δ ̓οσοῖμον δηὰ ἀθυουγ [μοτὰ 88 πιϑαῖ. Οοαρ. ᾿ ΜἱτΒοιι ἔμ ότη. Τὺ ἰἱ ἰδ οχρ δἰ πϑὰ (81 ργυϑοθρὶϑ 
γι. 720. τοἶδιΐπρ ἰὸ 1[π6 ΒΑοῦυ  ἤσοβ ἀο πηοὶ Π6Γ6 οσουγ οχοθρί 

Ψοτο. 22 δυὰ 28. ΕΣ 1 δροϊῖζο ποῖ ... . .] ἴῃ ἃ βυπιπιδτῦ (Ὀ δαὶ, χὶϊ. 6,11,18,14, 27) οΥ τποοαϊΐ- 

ΓΔΑΥ͂ ὉΘ ὑ701}} τ ἢ γοὰυ. ποι (μ6 ΒΑΌΡΙπΒ Βα ἤοττα, δοοογάϊηρς ἰο {Π9 οἰ Γοιιτηδίβη! 665 (ΘΟΙΏΡ. 

δ ρΒδβίσζο ἐπ [86 ΔΎ, εἰς, οΥ τμθα Οἰ 6.8 8Ρ- θθυϊ. χὶϊὶ. 16 τίὶι 1μονῖῖ. χυϊἹ, 2 544.). (2) 

Ρεδιίης τὸ [μενὶι. 1. 2, εἰο. δπὰ ἴῃ (18 Ρα 5880 δὴ ἰῃ- 17 (8 Ράδβδβαζο ἰ8 ἰοὸ Ὀ6 υπάθτβίοοά ἱπ ἃ 110 
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ΒΟΏΒΘ, 88 ὉὈΥ̓͂ ΗΙΤΣΙα διὰ Ο,ἷΒΑΣ, 6 ῥτορβοί 
σοῦ ἃ ἀφοΐατο ποί ΟὨΪΥ βοιῃει ἰηρ ποτα Ὁ]6 ἰὰ 
ιδο] ἢ, θὰ 4180 νμδὺὶ πουἹὰ Ὀ6 ἰῃ (1.6 ἱχθδὲ 
ἀοστοθ ργολυάϊοἷαὶ τὸ (89 δϑϑυμηθὰ ροδὶ- οχὶ ]ο ΘΟ 1- 
Ροϑι(οη οὗ {Π6 τηἰ 190 ὈοΟΪ8 οὗἩἨὨ ἴμ6 Ῥοηίαιουοἢ. 
Εον πον οου]ὰ ἐἶι686 ρἷδ6ο {86 οτἰ χίῃ οὗὨἉ {π6 βδογὶ- 
Βοῖα)] οπδοίπηθηΐδ ἱπ (ἢ 6 ροτὶοὰ οἵ (160 οχοάυ, ἱΐ 
Ρτορ οι αὐ σϑῃ 668 ᾿ἐἶκο {πἷ8 δὰ Ααὶ. γ. 2ὅ οὁχ- 
ῬΤΘΟΒΒΙΥ οοπίγδαϊοί {7} (8) ΑΒ ἴῃ Εχοά. χτὶ. 8 
180 πογὰβ “ὙΟΌΓΡ ΤΥ ΣΪβ8 το ποῖ διζαϊηβί 
9, Ὀὰϊ δραϊηδί 6 ον}, ἀδοΐδγα ποὶ (δἰ (δ [8- 
ΓΔΘΙΣ1658 αἰα ποῦ ΠΣ ΠΙῸΓΡ δὶ 8} διζαϊηϑὲ δίοβο δηὰ 
Αδγοῦ (ν ἰσἂ 8 ΘΣΡΓΘΒΒΙΥ τηδὶ πίαϊ 6 ἴῃ τϑΡ. 2), 
δυΐ ΟὨΪΥ {μδῖ {86 δῖη οὗ ταυτηυγίης δζαϊηϑί Μοβ68 
δὴ Αδγοῃ συδηϊβιθὰ πῃ σοι ραγίβοῃ υγἱτἢ (ἢ 9 βίῃ 
τ ΒΊΘὮ ΠΟΥ͂ δοτηπι 68 ἴῃ (Βοἷτ πιυττηα τίη δζδίηϑὶ 
0 ᾿οτὰ Ηἰπι8ο] ,---8ὧ8 Ηοϑ. τὶ. 6 ἐκ νυ 8ο ἀϑηΐθϑ 
Ῥίοαϑυτθ ἱῃ βδουϊῆοθβ ὑοὺ δὈΌΒο] οἷν Ὀυΐ ΟὨΪΥ 
ΤΟΙδιϊυοΥ, ἴῃ 80 ἴδν ἰμδὶ 10 ἀοο8 ποῖ δηΐθσ ἰηΐο 
ΘΟ ΡΑ 80 ὙΠ (ἢ 6 Ρ᾽]οΑϑυτο οὗ (δ 6 [οτὰ ἱπ ἴτυθ 
ῬΙΘΥ͂ (οοιρ. ὅθη. χχχὶϊ. 29; ἵν. 8; 1 ϑαπι. υἱϊῖ. 
ὦ πῆρα ΑΪ80 ἱπ {818 Ῥαβϑαβρα ἴὴ6 ποζαίϊΐοῃ δ88 8 
Υποίοτί σαὶ], ποῖ 8 ἰοχίθαὶ εἰρηϊβοδηοθ (δοιιΡ. 
ἍΊΝΕΒ, Οαγαμπι. Ν᾿ 7. ϑργαολίάίοπις ἃ δᾶ, 7). 
Του ἰθ086 Θοπιπιθηϊϑίογϑ τὸ αἱ ϊ 0 πὰ ΠοΓῸ 
(Βὲ5 πιοβηϊης, ἰδὲ (6 ὙὙ801]0 οὗ [86 Θηϑβοί θη 8 
Τοϊδιίης ἰο ϑδοῦὶ ἤσο8 4ο Ὡοΐ Θη 6 Σ᾽ ἱἰπίο σοῃδίοσὰ- 
ἐἰοη ἰῃ Θορδγϑου τὶ ἰδ 9 ἱπρογίδοσο οὗ ἰδ6 
ΤΟΓ] [νν. ᾿ Οομρ. (ἢ 6 ῬΑΓΆ1101] ρϑβ88ζ68:-- 
184. νυ. 11; Ἱν}}, 8 8ᾳᾳ.; ἰχτὶ. 8; 1 ϑδιὼ. Χυύ. 
22; Μίο. νἱ. θ-8; ῬΒβ. χὶ. 7 βαᾳ.; ΡΒ. 1. ; Ῥβ. 1]. 
18, 19; Ρτον. χχί, 27; Μαῖί. ἰχ. 183. Τὸ οχ- 

ῬΥρΒδίοα: 1 ὙἩ}}] δ6 γοῦν αοα δηὰ γ8 888}} Ὀ6 ΤΩ 

Ἂ]χ 

ΡΟΟΡΙΪΘο, ͵8 ἔοιιπαὰ ν1(ἢ Βρθοΐ8] ΓΘ ΌΘΠΟΥ ἰῃ 96Γ6- 
τἷλἢ: χὶ,. 4: χχῖγ 7; χχχ. 2): χχχὶ. 1, 88. 
Χχχὶΐ. 88. ΑἸἰποδὶ 85 ἔγθαυθηιΥ ἰπ ΕΣοϊκοὶ : χὶ. 
20: χὶν. 10; χχχνυΐὶ. 28: χχχυὶϊ. 28, 272. Τπίοα 
8150 ἰῃ Ζοομαγί δὴ: ἱὶ. 1δ: νἱϊ]!. 8. 

γεν. 24. Βαϊ ΏΘΥ ΒΘεασζθηϑα σοξ.... 
Ὅδοϊς ποῖ δ09.---ἰὰ ἴ89 ατᾶμ 85 οὗ τδοὶσ 
Βοασῖ, οορ. Ὦθαυί. χχὶχ. 18; Φογ. ἐἰϊϊ. 17.--Ίὴ 

ΖθῃθΓΑ] δοιῃρ. χὶ. 8; Ῥβ. ᾿χχχὶ, 13.---- ὙΠΟ ΥἹῚ 
“2... ΟοΡ. ἰϊ. 27. 1106 Γ8}}Ὁ :--οῖ ΒΘΥ σϑπιθ το (δ 
Ἀδοῖὶς δηὰ ποί ἰο ἔπ 6 ἔδοβ, υἱΖ., ἤἴγοιῃ (ἢ 6 ϑιἰδηά- 
Ῥοϊπί οὗ Φοβονδῃ. Οοπρ. ΝΆΕΟΚΙ 58. Οτ.. καὶ 69, ἃ, 
88 ἴο ("6 δΒυαδπιϑηίνεβ δαοῖ δὰ ζωσε ἱακίηρ ἰδὲ 
ΡΪδοο οὗ δἀ͵δοί γ68 Οὗ ραγι οἱ Ρ 168. 

γεχβ. 26, 26. ΕΊ ΟΣ ἴ9 ἄδν.. . πιοῖθ 

συ οἸσϑοα]ν [8δ8ὴ ᾿δοὶσ ταῖμοσα.-- Ὁ ΘΟΙΊΡ. ΤΕΥ. 

7.--πἰγῦν. Ῥαι οοπείτ. αἴτον 8 ἀδδαϊ ἴοι οὗ εἶπιθ. 
ΟοΩΡ. ΝΑΞΟΕΙ.88. Ον., ἃ 88, 1.---ΟοπιΡ. χὶ. 7; σσν. 
4: χχγὶ. δ: χχὶχ. 19: χχχυ. 16: χ]ΐν. 4.---- ΑἸοἣθ 
ὉἿ᾽ ΠΘΥ͂ΘΡ 688 “ἀΔι}γ.᾽" Βαὶ τῖϊἢ δὴ ἰπδαίἶτο 
οοπδίχυοίΐου ὺ ΧΣργοδθηὶδ [89 108 “ἀδγ᾽ ἰῃ 
189 58:20 Β0η80 88 ὉΞ.)Σ) (Π6 ἰάδα ““ΘΑΙΪΥ,᾽ ἐ. ἐ, 
(89 βοῃμᾶϊπρ μ88 ἰδίῃ υΪῖδοθ δ  ὉΥ ἀδυ, ἀεὶ 
δηὰ ΔἸΔΥ͂Β ΘΑΥΪΥ, ἑ. 6., ποὶ Β]αρίγ, αἱ] δίον]γ, 
Ὀαὶ αΠΠ ΚΘΠΟΥ δηὰ ἀπγϑα  η αἾγ, σοπιρ. Ὀαδίἀοϑ 
Ον᾽. 8 98, ἢ.--Οπ τοῦ, 26 οορ. θϑαϊ. σ. 10; 
ὅ6Υ. χυὶ!. 28; χὶχ. 1δ. 

γόογβ. 27, 28, Διὰ τΓΠουρᾺ ἴδοῦ ϑρϑαϊεοδὶ 
ἴο ἔθ... ἔσοσῃ ᾿μοὲτ σου. ὙΤΒοζο ἰδ 8 

ΤΟΔΒΟῚ Ὦ6ΓῸ ἴον "δ. ΑἸΒουχῆ 186 ποτὰ ἰβ αἷϑὸ 
υδο0α οὗ [ϑγ86] νὶιπουΐ ἃ Ὀ8ὰ 5 6-τ 6 δ πίῃς (ςοΏΡ. 
Εχοὰ. χῖχ. θ: Ζ2οβδ. 11). 17; ἷν. 1; χ. 8), γοῖ πὸ 
ὭθτοΡ Βηα ΠΣ) .,}, Ὀὰϊ ΔἸναγϑ κ᾽ ὈΡ. ν12 'β τΒεγε- 
ἴογο οβόοβθῃ Β6ΤΘ 0 ἀοδίζηδιθ [βϑγαοὶ 85 ἃ οὐ- 
ΤΩΟὉ, ῥτοΐδηθ παίΐοη. Οὐπιρ. ἴ88. ἱ. 4.--- Πο ῥτο- 
Ῥμοὺ 18 ἴο Ῥγοποῦποθ {89 ἡυἀριμοπὶ οὗὨἨ ἰηοοτντὶκὶ- 
ὈΣΕΥ οὩ ΒΓ86] 48 9 ὈδΔ818 οὗ [89 δῃπουποοιεὶ 

οὗ ὐυάχσιηθηὶ τ ῖο ἢ ΘΟΠ68 ΔΟΣ γαγὰβ. Οὐ ΠΌΚᾺ 

ΟΡ. Υ-. 8, δηαὰ ἐδ Θῃϊγο οδαρίοσ. Τγυϊ οΥ 
βαοῖῖγ, ἰβ δι Ὀϑίδη 8 }}} Ἰοβὺ: ἱξ ἴθ ἐμβογοίοσε 0 
ἰοῦοῦ ἴῃ ἐμὸν ουϊὰ. Τὸ Ῥγορδοὶ δ᾽ Πάθ8 ἰ0 
ἩὨαὺ Μγ͵8 Β8ϊ ἃ ἴῃ υϑγ. 4: ϑύθὴ ἱπουρὰ {Π6γ ἰδκὲ 
ἰὴ πογὰβ Ὁροὴ ὑμοὶν Ἰΐρ5, {8686 δύο δαί ΘὨΩΡΙ͂ 
ϑουπὰ8. ΕὉΡ ἢ6 ΒΟΒΘ ποδὶ 18 ΘΙΩΡΙΥ οδῃ δυαὶὶ 
ποϊδίης τ Βὶβ τοῦ. 

δ. 7ῆἦε αδοπιΐπαίίοη 97) ἰΔοίαίτν ἱπ (λὲ λίσλεεί ἄέσγεε α πιοδί ευἱάεηί ΡΥ» 9 ἐλε ἀψροογίαν 97 ἐλε Ροορίε. 
«Βεσίππῖπρ ο7) τείιγίδιιίοη. 

ΥΙΙ. 29- 84. 

29 δὶ δηά οαϑί 1ὑ ΔΎΤΑΥ, ΒῃοαΡ οὔ ΕΥ̓ 
68 Βεῖρβμιίβ ἃ να ηρ, Απὰά τγαΐβο οὐ ἱ 

ΕῸΥ Φοβονδῇ μδίἢ Γο]ϑοίρα δηά ἔουβαίζοη ἐδ6 ογδίϊοη οὗ ἢϊ8 συδί. 
80 Εν (89 Ομ] ἄγη οἵ δυάδῃ αν ἄοπο ἐμ δὺ ΜΏΙΟᾺ 18 6Υ]] ἱῃ ΤΩΥ δίρμΐ, βαῖ ἢ Φοδογνδῖ, 

ΤΉΘΥ Βᾶνα βοὺ {μ6ῖγ δθοταϊ πα οἢΒ ἴῃ ([μ6 ΒΟΙΒΒ, 
ὙΥΒΙοἢ ὈΘΑΓΒ ΠΙΥ͂ Ὠ8Π16, (0 ρο]]υὖϑ 1. 

81 Αμὰ Β6Υ̓ πᾶνα 01} [μ6 ΒΙρὮ 
Ὁ ΒΙΟἢ 18 1 [86 νΔ8]]6Υ οὐ Βεη- Ηϊπηοαι. 

ἈΓΕδοΣ οὗ Τορμοΐ, 

Τὸ Ὀυχῃ (Π6 ]Ὁ Βοὴη8 δηᾶ ἀδυρηύουβ ἴῃ [86 το; 
ὙΒΙ ἢ 1 οοπιηδηαοά ποῖ, ποὶ μον αἀἰὰ ἰδ σοτλθ ἰηΐο ΤΑΥ͂ ταϊηά, 

82 ΤΒογοίογο Ὀθμο]α 1 186 ἀδΥβ δγθ σομπηΐηρ, Βα [ἢ Φομονδῇ, 
Τμδὺ 10 Μ||11 πο τοῦθ Ὁθ 6411. ΤορΡΒοΐ δά ν8]6 Βοη- ΗΠ οτα, 
Βαϊ ἰΠ8 ν8] 160 οὗἁ βδυρῃηϊου: 
Απὰ {ΠΟΥ͂ Μ11}1 ὈυΣῪ ἴῃ Τορδοί, Ὀϑοδῦδο {Π6ΓῸ 18 Ὧ0 ΤΟΟΏΣ, 
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89 Αηὰ [8 σΆ,ΟΒ868 οἵ [18 Ῥ60Ρ]6 8}}4}} Ὀ60 ἴον ἑοοὰ 
Τὸ (86 Ὀἱγαβ οὐὗἨ ἤθᾶνθη δηὰ ἴδθ Ὀϑδϑίβ οὗ δδυίβ, 
Απά {Βογ Μ«}}} θ6 ἤοη8 ἴο βοδσο ὑμθπὶ Β.ΨΆΥ. 

δά ΑΠΔΙ ν'}}] σϑυβθ ἴο 66886 ἴγτοιω [818 οἰ(υ οἵ υάδῃ, 
Αμπὰ ἴσου {6 βίγοοίβ οὗ Ψ6 συ ι, 
ΤΒο νοΐοο οὗ ρίδάμοϑθθ δπὰ {Π6 γοΐοϑ οὗ ἸΟΥ͂, 
ΤῊ νοΐοθ οὗἩ 186 Ὀτίάδρτγοοῖα δα [6 σψοΐοθ οὗ 89 Ὀγϊάο ; 
ἘῸΓ (6 ἰδηὰ 5141] Ὀθοοηθ 8. ἀθβοϊ δίῃ. 

ἘΧΈΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

Ἦον 16 186 ἈΡΡΘΑ] οὗἁὨ (6 Ιβγδοὶλθ8 9 {86 
ΘἤΟΒΘἢ ΡΪΆΘΘ ΟΥ̓ ΙΠΘΓΟΥ͂, πὰ ἰο ἐποὶγ ΟὈΒΟΓΥΔΠΘΟ 
οὗ 186 τἰϊααὶ, σου ϊὰ ιοἷρ ποτὰ (γον. 29) πΠ6 ρῥτο- 
Ῥδοὶ βίον ὈΥ͂ βοί(ἴης ἔοτί ἃ ἐμοῖς ἀοϑοογδαίΐοη οὗ 
(ἢ ΒΔ ΠΟΙ ΌΔΤΥ ὈΥ Β48]- ΟΥΒΏΪΡ, δηὰ {πον ἰηἴγλο- 
ιἴοη οΥ̓ 186 ἴδ ὈΥ ΔΌΟΓΑΙ Π ὉΪ]6 ὑτγδοίΐοθβ ἡ 816] 
Ὑ6ΓῈ αἸΓΘΟΙΥ ον! ἀἄδη ἴῃ ἰὰ (γότα. 80, 81). Τὺ 
ἴι 18 τοπἀογθα τηοβί οἱ ΘΔ ΥΪΥ πηληἰ οδὺ αὶ ΒΒ Θπη6- 
ἴα] ὈΥΡΟΟΓΙΑΥ͂ γ88 σοπσοα]οὰ ὑπάδγ (86 9 ΘΒ ονδὴ- 
ΜΟΥΒΏΪΡ Ὀοδϑίοα οὗὨ ἰῃ Υο Ὁ. 4. 

ΤΗΟ τοὐ οι] σοηΒοα ΘὨ Υ δηπου!οθοά ἴῃ ΥοΓ. 
29 ν1}} σοῃϑ15ι πὶ ἐπ 8, τὺ [86 Ρ]45 65 ἴῃ 1116 να]6 
οὔ Ηϊπποπι δἰ μογίο σοπβιἀογοὰ βδογοὰ Μ}}}} Ὀ68 
Ρἶδοοϑ οὗ β] δι χοῦ δὰ Ὀιτία], δα ὑπαὶ 8.1}}} ἃ 
ἴαγβο παπιῦο οὗ ἀπϑυτὶοα σοτρ568 Υ1}} δῇοτα ἴοοα 
ἴον (6 Ὀθαβίβ; [86 ἔν ΒΓ Θοηϑϑαῖθηοθ οὗὨ ἩΔΙΟΘἢ 
11} Ὅ6, ἰπ8ὲὶ 6 Ἰαπά, Ὀογοῖϊ οὐὗἁἨ 118 πη Δ ὈΪ Δ 18, 
ὙΠ ΒοσΟπΙ6 8 ὈΔΥΓΘῚ Ἡαϑὶθ (Τοτϑ. 8]-84). 

γεν. 29. ϑϑσ οδ τὰν Βαὶσ... Ἄοηθζαῖὶοι 
οὗ δὲ υαῖ. 1 18. ῬΓΟΡΟΓΡΙΥ ογοισπ: ΒΟΥΘ ἰΐ ἰ8 
υϑοὶ οὔ {86 δὶγ ΔΒ [86 πδίασαὶ δἀογητηοηὶ οὗ [ἢ 6 
Πο84, οορ. Νυαιῦ. τἱ. 15. Τμὸ ουϊιϊης οΝ οὗ 
(Π6 Βλὶσ νν88 ἃ βῖψῃ οὗ τουσηϊηρ, ΧΥΪ. 6; χΊν]!. 
87; ἴβΞ8. χν. 2: λδίϊσ. ἱ. 16, εἰθ. Οορ. ΞΒΖΟΟ, 
Κεαί- πε. ΧΥ͂Ι., 8. 808.(6ἃ: [ΗἘΝΡΌΒΆΒΟΝ :---"06- 
ΤΌΘΔΙ 6πΊ 15 ΒΕΓ δά γοβϑϑα ὑπὰθγ ἐδ ἱπιακο οὗ ἃ 
ἴειμα]ο, γῆ, ἴῃ 886 ἀορίι οὗ ΒΟΥ οτίοΐ ἴον ὑδ6 
Ιοθϑ9 οὗ βοῦ οί άγοη, ἀορτγῖνοβ ΠῸΡ Βοδά οἵ ἴϊ8 
οἰ οΥ οτηδπηθαί, αηὰ Ὀοίδϊκ65 Πουβοὶῦ ἰο ἢ 6 ἢ1}}5 
ἴο Ὀ6 τγ41} ον Ὀοτοαυοηθηί.᾽" ΗΈΝΆΥ Οὗοῦ ΒΙΑυ- 
ΧΕΥ:--ἰ 16 νγογὰ 8. ῬΘοΟυ ΙΓ ἰο {Π0 Παΐὶν οὗἩ {86 
Ναζδγίῖοβ, ϊο 9 6 Ὀδάμρο δηὰ ἰοΐζθῃ οὗ 
{πον ἀεαϊσαιΐοη ἴο Θοά, απὰ ἰἰ ἰ5 σα] {ποὶν 
γον. ΦΔογυβαίθαι δὰ ὈδΘῺ 8 ΟἸἰΥ, τ᾽ ΒΙΘὮ νγὰ8 
8 Ναζαγῖίο ἰο αοἀ, Ὀπὶ πηϑὲ πονν ομέ ο} λὲν λαΐτ, 
τὴυδὶ Ὀ6 Ῥτοΐδποά, ἀορτδα θα δηά βορεγαίθα ἤγοσῃ 
Οοά, 845 38:6 Ββαὰ Ὀδθοὴ βορατδίοα ἰο Ηϊπι.0 [ΐ ἰδ 
ἰἶὩ6 ἴον {8056 80 Βδυςφ Ἰοβὲ ὑλοῖ ΒΟ] ἢ 688 ἰ0 Δ 
Ἀξίάθ τ1π ον 70γ."--85. ΒΚ. Α.]---Οα 9 ζστηϊηΐῃ 6 
τὰ ἴῃ “12, εἰς. Οὐ. ΝΆΚΟΚΙΒΒ. Οτ., ᾧ 60, 7.--- 

Οὐ ἴδ9 μοὶ ἴδ. σον. ἰἰὶ. 21; ἱΣ. 9.--- ΚΘ θσα- 
ἰἴίοῃ οὗ Βα συσαῖμ. Ὅοαρ. 88. Σ. 6; ῬΓγοΥ. 
ΧΧΙΙ. 8. 

Υεγ. 80. ΟΣ ἴ᾽89 οΒί]ᾶσϑῃ οὗ πᾶδξ. .. ἴο 
ΡΟΙἸαῖο 11.---ἰ ΣῪ δία μῖ, ἀοο5 ποὶ ἀοροπὰ οὴ 
λᾶνΘ ἄοῃθ, Ὀυὶ οὐ παῖ ΒΟ 16 ον]]. Οοαρ. 
δυὰ 11. 7, 12, εἰς., διὰ ΝΆΑΒΟΕΣ8Β. αν., καὶ 112, ὅ 
Ὁ, (ΤὨΘΓΘ ΠΙΟΓΟΘΟΥ͂ΘΣ Ὑ6 δὲ υηδοτγδίαηα ἰΐ ἰὴ 8 
Ρανειοαῖ Β086 [[88. χίγ. 16] δ8 αἰδϑιϊηρυΐβοὰ 
ἴτοθι ἴῃ 6 “ρέγίίμαξ Β6η86, 66πη. χχυἱ]!. 8, είο).--- 
ΤΟΙΣ δοοσηϊηδίίουβ. Τῆηδὶ Ζοτοι δ τοίου β 
ῖο 189 ΔΌοαΙ  ΔΌΪΟ Ῥτϑοίσο8 Οὐ Μδδδδοὴ (2 Κίηρβ 
Σχὶ. 4-7) 88 Ὀδϑη {0}17 ῥργογοὰ ὉΥ αβαν. [1 ν}}} 
ΟἿΪΥ δἀὰ ειμϑῖ “6 οἰαἰκίπι γορτοβοηΐθ (6 ΤΟΙΔΡΒ6 
ἱπῖο ἴδ 6 ρυϊποῖρ]ο ἔοσβδίκοη ὈΥ Ψοβίδῃ, δηά ἱπδὶ 
018 οχρ απ ἩΠΥ͂ ΣΟΒΡΟΏΒΙΌΙΠΠΙΥ ἴῸΓ (ἢ 5118 οὗ 

7 

Μαδββο ἰδ δἰἰγὶ θυϊοὰ ἰο δἷπχ δῃὰ δ᾽β δοπίδια- 
ῬΟΓΑΓΙ68 (: Κίημβ χχίνυ. 8; 96γ. χυ. 4), οα τυλιϊοὶὶ 
δοσοχπὶ 8180 1ῃ (ΒΒ Ραββαρθ 6 δΌΟμΪ δ 10} ἀτθ 
ΒΡΟΚΟΩ οὗ 85 ἱμβοιρὰ ον δὰ Ὀδοη σοπιἰ οι ὉΥ 
οι οἱακῖπι Εἰ πλεῖ, ἸΤμῖθ ραδϑαρο ᾿8 σορθδίρα ἴῃ 
χχχὶϊ. 84. 

γεν. 81]. Απᾶ ΒΥ ανθ ὉθὲῚ1}... σοχθ 

ἰπῖο τὴν στα. ΠῚΘ3 18 ποὶ πηϑγεὶν αἰρὶι Ρ]Δο 68, 
Ὀυΐ ἷἱπ 8 θυ γαῖ 9 5686 ΟΥ̓ΘΤΥ ῬΪδοο οὗἁἨ τγοσβ}}}ρ 
ογθοί ἃ ἔογ ἰἀο]αίτουϑ βϑύυΐσθ, ΟἹ ουδσύ δαυϊϊἀϊης 
ἴον {Ππαὺ ῬΌΓΡΟΒΘ, 18 18 ργονυοὰ ὈΥ ῬαββῆΆμεϑ ἴΚὸ 
2 Κίηρβ χχὶϊὶ. 10, ν οτο [ἢ 6 ΤΊ3 ἴ5 αἰϑιϊπρυ θεὰ 
ἤγοσι {80 ΑἸίαν ἱπ ἰΐ, δηὰ 18 δωγηΐ,---ζοὶς. χνὶ. 106, 
γΒ6ΤΘ ΠΡ Ρ] 068 ΔΓΘ τηθηἰϊοηθὰ 88 σοπιροβοα οὔ 
βϑγθηί8. Ηδγο αἶδοὸ ἐπ Υ ἅτ ποί (6 Αἰΐδγ8 
δίομθ, Ὀαϊ (86 Ρ]α4665 οὗἩἨ νου ΐρ ἱ{ἰ τἢ 6 ΔΙ ΓΑΥΒ. 
ΤΏΘΥΘ ΔΡΡΘΑΓ ἴο Βινο ὈΘΘῊ ΒΟΥΘΓᾺΪ ΒΟἢ Ρΐας 68 
ἴῃ Τορ ποῖ, (818 Ὀοίης ἱπιϊπιαιοὰ ὈΥ 1.16 χρυ βϑίοῃ 

ὈΝΩΘΗ ΠΘΠ ον. χὶχ. 18. Τορδοί, 88 8. νγϑ]] 
Κπονη, ΔΒ 8 ὉΪδΔ66 πῃ (ἢ 6 ὙΔ]10Υ οὗ Β6;}- ἸΏ ΠΟΩῚ, 
νἄοτο {110 ΠΟΓΥΌ]6 βδουϊῆσοθβ οὗ οἰ] άσθῃ (σΟΙΡ. 
ΘΕΓΌΕΝ, 72 διὰ δὃγνγ. ϑυπίασηι. 1. θ) ψότα οἵ- 
ἴετοὰ ἰο Βμδ] (χῖχ. ὅ--πσῖ ἢ τ δῖοι Μοΐοοι, χχχὶϊ. 
80, 8 ΡθτΆ]}]οὶ, δοπρ. [ανῖϊ. χυὶὶ. 2] ; χχ. 2 ὃ; 
1 Κίηρβ χὶ. 1; 2 Κίηρμβ χχὶἱ. 10). Βιυῖ (16 ἀ6- 
τἰνδιίοη οὔ [80 πογὰ 18 ιἱωσογίαἰη. ὅοπιο ([018- 
ΒΑΟΗ, ΘΚ8ῈΝ., ΗιτΖζια, ΕΑ, ΕὝΕΕΆΘΤ, δηις 
οἰ 68) Δρροδὶ ἰο 88. χυχ. 88 ἴῃ ἴδνου οὗ {10 
Το ἀογίηρ ρέαοε οΓ διγπὶπσ, ἀονινιης ἴὑ ἴσο 2 - 

2 ἰο δυγπ. Οἰδοῦβ (ΊΝΕΠ, ΒΟΤΤΟΗΕΒ, 6ἘΔᾺΡ, 

ῬΒΕΒΒΕ1,) Ἀπάϊηρς {πεῖν βυρροτὶ ἴῃ 90Ὁ χυὶὶ. 6, 
κἰνο [16 ᾿νογὰ (9 τιδδηϊης οὗ δριμίμπι, αδοπιὶπα- 
{ἰοη, λόγγον, ἴγοια (6 ΟΠ Δ] 160 πειὸ δρεῖο οί. 
ΗΌΟΣΜΑΝΝ (πῃ Ἡεῖδ8. ιν. Ἐσύ, 11., 128) βιιρρθ58 
{86 ποῖ ἐπι ργ οὈ 80] 6 ἀογί διΐοι ὕγοπι ΠΏ δῃὰ ρὶνοβ 

ἴ {πὸ τπιοδηΐηρ οὗ ροἷῖ. Α ἀοοϊϑίοη οἱ ἐἰι}8 Ροϊηὶ 
8. 85 ἀἰ σου] κ8 τ τοίθροποο ἴο [Ὧ6 τὰ] Βοη- 
Ηΐηποπαι. 786 δβἰ(υδιΐοη οὗἁὨ {18 τ Ί]ου 18 ἰηἀοοά 
ἢχοι, 85 1 15 σογίαϊη ἰὉ νγ2ὰ8 0 (86 βοιιἢ} οὗ Φοτγυ- 
ΒΆΪοη, Ὀαὶ ἰδ 6 νἱοννϑ ἃγθ ναγίουβ 885 ἴ0 ἰΐ8 οχδοὶ 
Ἰοσδίϊοῃ. Οοπρ. Ηκαζοα, Ζεαί- ἔπο., ΤΥ. 8. Τ10. 
-- ΠΟΥ 18 ποῖ ρογίοοὶ διγδοτηθηί οΥ̓Θἢ 88 ἴο (9 
810 οὗ {Π6 τΑ]]οΥ, (6 δησίοη! 8 γοραγάϊηρς Ηϊη- 
ΠΟΙ 88 ἃ ὈΓΟΡΟΓ Ὠδη6, οὗ (00 ΠΟ ΘΓΏΒ 801)8 ἀ6- 
γἰνίης 1 ὕγοιῃ Ὁ) (ΌΥ ὑγδῃβροβὶ Σοηξεεί}}θ Υ8]10 7 

οὗ της, 80 Ηιτζια δὰ 6ΒΆΑΕ), δηα οἰ 6 ΥΒ 
ἔγοιῃ 127} (πὶ 1π6 δδᾶι)6 τηθϑηΐηρ, 8ὸ Βὅτ- 
ΤΟΗΜΕΒ, 22ὲ 75.., 1. 8. 82, 88. Ἥετο (6 υδ᾽]οΥ 
ΟὨΪΥ {6 ταὶο οὗ Ηἰπηοπι, 88 'ῃ 9208}. χυ. 8; χυῖ!ὶ. 
16; Νοῖ. χὶ. 80, ον ἰπ9 τα]9 Βοηϊ- Ηϊπποῖι (85 ἴῃ 
2 Κίηρϑ χχὶ!. 10 οἷν, (Β ου} 1 Ὁ} {86 δροὶϊαιΐνθ 
δἰσηϊοαϊίοι ψουὰ ἤδγο πο ἢ ἴῃ [8 ἕδυοσυ. Βαὶΐ 
88 ἴΠ6 πδῃθ Καίε Βεη- ύιποπι ἰ8Β ἴ()86 τηοϑὶ ἴγο- 
αυοηὶ δηὰ σΘΟΥΙΑΙΩΪΥ (6 οΥἶ ἢ] (205. χυ. 8; 
χυϊϊϊ. 16; Φ26γ. υἱἱὶ. 81, 82: χίχ. 2, 6. 2 Ογσ. 
ΧΧΥΪΙ. ὃ: χχχῖϊ!. 6), {π0 ἀοτί ναι οἢ5 σίνϑη αῦονθ 
ΔΓΕ Υ̓́ΟΤῪ ἰὭϑοοῦΓΟ, δηά ἰ{ 18 τιοβὶ δα ν᾽ βαῦΪθ ἰ0 Τθ΄ 



88 

ἰδ ὑμ6 οἱὰ ἱπίογρτοίδιίοῃ.-- -ο Ὀσση. Τνο 
Ῥδββϑαβεθ οοἰηποϊάο υἱῖβ (μὶ8 δἰπιοθνῖί ψογὰ [ὉΓ 
νοτα: χῖχ. δ δῃά χχχὶΐ. 8ῦ. [ῖῃ (μθ Ἰδίῖον Ρ88- 
βᾶζ6, ἰπϑιοαά οὐ {1118 ΘΧΡ Θββὶ οῦ, γγὸ ὅπ (0 σαιιδὲ 

ο ῬΡα88 (ἀγουσὴ, ὙΓπϊοὰ ΒΒΟΤΒ ὑπδὺ ἰὰ 18 ποὶ ἴ0 ὉΘ 
απογηιοοά ἐς ΥΩ] 86 Μαϊπιοηϊ 68 δηὰ οἱ ΒῸΓ 
ον ϑὴ δοπιπηθηίδίοῦβ ΒΡΡΟΒ6, Ὀὰὶ 88 8 ΘΙ: Ρῃ 6 π- 
15πι.--- Τὴ πνοτὰβ τολίολ 7 σοπιπιαπάεα ποί τοροδϑιθά 
ἴῃ 81}}1} ἰτϑθ ραϑϑαζὸβ (σοιηρ. ἐϊϊ. 106), ἱπιϊηλαῖθ 
(Πδὲ ι}}18 συϑίοπι νγὰ8 ΤΟΙ ΙΥΟΙΥ 8 ΟΝ οη6. ΑἹἸ- 
ἰΒουχὰ {μ6 τνοτβὶιὶρ οὗ Μοϊθοι ((Ππ6 Διμτιμοη  18}}} 
ἷαᾳ αἰὐγὶ δυϊοὰ ον ἰο ϑοϊοιηοι (1 Κίηρβ χὶ. 7), 
γαῖ ἐμ6 δϑοιηϊηδίϊομ οὐ Ὀυτηΐηρ ΟὨΙσθ ν᾽ 88 
ἄτϑὶ ἰηϊτοἀυσοά ἰηίο Φυ Δ ὉΥ ΑδδΖ (2 Κίημβ 
χυὶ. 8). Οσοαρ. Μόνεαβ, ἤλαπ. ὶ., δ. 827 βαη.-- 
10 6 ΡῬοηίαίδαοσὶ ἐπ ΐ8 ου]. ννὰ8 ἰοτ υϊά6η, οι. 
χὶὶ. 80; χυὶὶ!. 10. 

γοτθ. 82-24, Τμοτϑίοσθ Ὀθμοϊᾶ! [89 ὅαγπ 
Β1Θ οοἰαΐηρ... ἃ ἀϑβοϊαϊίοῃ. δε ρ͵δοθ οἵ 
γΟΥΒΐρΡ, Βοϊὰ βαογοὶ ὈΥ [89 ἸΔοἸδίτοι5 ὅονγ8, Ὀαΐ 
ἴῃ ἴδλοὶ ἀοβθογαϊ, 8881} ουθῃ 707 {Π6πὶ ὯΘ [ΌΤΘΥΘΣ 
ΡοΟ]]αϊοά. Τμαὶ ἐμ18 ψουἹὰ Ὀ6 Δοσοι θεὰ ὈΥ 8 
ΠΙΆΒΒΆΘΤΘ Οοἡ ἴμ6 Βροὶ, 8 ποί βίαϊθὰ ἱπ {δ ἰθχί. 
Τοῖβ ψουϊὰ ποὶ Βανο ροϊυϊε ἰὺ ΤΌΓΘΥ͂ΘΓ, 85 Ὑ6 
τοδα οὗ Ψοβϑίδῃ (δὲ ΒΘ Ροϊ]υϊοά {86 ρ᾽ας685 οὗ 1Δο- 
Ἰαίγουβ γουβῃῖρ οἰζμον ὉΥ (6 Ὀαγηϊηρ οὗ μα πβῃ 
Ὀοηο5 (2 ΚΙ. χχίϊὶ. 16, 20) ον ὉΥ ΔΠΠἰπρ ἰμ6 πὶ ἃ 
ΠῚ} (1680 (ΥγοΓ, 14) ΟΥ ὑμ8 ΤΘΥΎΘΙΒΘ, ὈΥ͂ Βιγ ΥΩ 

ΤῊῈ ῬΒΟΡΗΕῚ “ΕΒΕΜΙΛΔΗ. 

11:6 Αδἴν9β οὔ 86 140]5 οἢ (16 σγανθϑ (τϑγ. θ). Αἱ 
ΔΏΥ ΓΑῖΘ Β0 πλιδὲ αν ἀοδ] οὶ ΤόρΒοῖ (το. 10) 
δηὰ Οἵ ΠΡ Ὁ]86685 (Υ6ΓὙΒ. 3, 1) ἴῃ (6 Β81|6 ΜΔ. 
στο ἴπ θη 8150 (ἢ. Ρο]]αἰἱοπ 18 σϑυβθά ὈΥ (δε ἰδ- 
ἰογιθηῖ, δ (86 Ὠδηγ6 “ ὙΔΙ]ΟΥ͂ οὗὨ βδιυςδίοτ᾽ ἰδ 
σοηποοῖθα τ ἰΐ ΟὨΪΥ ᾿π 8ὸ ἔδτ ιδ αι. {116 νδὶὲ ἰ9 
ι1.86 858 ἃ Ρἶδοθ οὗ Ὀυγ.Δ] ΟἿΥ ἴῃ δοηδβοαιοποε οἵ 
186 νδηΐ οὐ σόοι}, Σϑδβυϊ πα ἴγοσι τἰ ψτεαὶ 
Βίδυραίον (οορ. χίχ. 11; Εζεὶς. ἰχ. 17). Βιυὶ 
δυο ἰδ .8 ἃ στοαὶ πιι 6 Γ Οὗ ΘΟΥΡΒ68 ΥὙ}}} Γοηδ1ἢ 
ἀπὈαυγ θα, νοι Μ0}}} 6 ἔοοα ἴοῸΥ Ὀεδβι5 (ς0ΏΡ. 
Ῥουῖ. χχυῖ. 26, ὙΠΒόΠοΘ του. 88 15 ἰακοὴ νογὺδ- 
εἶἰπι. δῃὰ Ζ26Ὁ. χνὶ. 4; χὶσχ. 7; χχχίνυ. 20).---ουθ 
ἴο ΒΟΘΥΘ, εἰσ. Οοπρ. [μοΥἱῖ. χχνΐ. θ: δου. 
ΧΧΥΪΙ. 20; Μίο. ἷν. 4; Ναὰ. 1|. 18; Ζερᾷ. 1. 
13. Φον. χχσχ. 10: χὶνὶ. 27. Το Τυγί μου τοδυὶὶ 
οὔ ἐμ6 βίδυ χιΐον 18 ἀδρορυϊαίΐ οη, ἴῃς οοββαιίοη οἵ 
ΟΥ̓́ΟΓΥ δίχη οὔ Ποῦ] Βυ πιδὴ οχἰβίθηςο, οοαιρ]εῖδ 
ἀοϑοϊηιίοη οὗἨ 86 δὰ. (χνὶ. 9; χχσγυ. 10, 1], 
601]. χχχ ϊὶ. 11). [ΗἸΈΝΌΕΒΒΟΝ :--- 1 σοτ, 84, 
ΤΟΐοΓΘΠσΘ ἰβ λὰθ ἰο ἰΠ6 ἴογοιβ Ῥγοσθεβίοῃϑ ἴα 
ν ΒΙΘὮ {π6 Ὀγῖάθ δηὰ Ὀσίἀορτοοπὶ ἀγα Ἰοὰ τπτουεὰ 
180 βίτοοίβ, δοσοοηιρδῃΐθά Ὀγ Ὀδπάὰβ οἵ βίῃ ξογε δὲ] 
τη ϑ᾽οἶ8η8, ἩΒΙΟἢ ΔΤΘ σΟΙΠΙΟΣ ἱπ ΠΠΔῺΥ ρατγίδ οἱ 
86 Εαεί, δηἃ Ἔνθ διποηᾷ ἰδ 6 76 »)0705 ἰῇ Βο0[16 ρ819 
οὗ Ευγορο. 866 τὔὐῦ ΒΒ ]104] ΒΘβοαγοβοδ διοὶ 
Ττδνοὶδ ἱὰ Βυ8818, Ρ. 217." ---κ. Β. Α.] 

6, Ζμζηϊπιοηι ὁ τειτιδωίίοπ σογτοδροπάμησ ἰο 1λ6 ἰάΔοἱ-αδοημπαίίοηδ. 

ΥΠΙ. 1-8. 

1 Αἱ {}ΐ8 ἐἴηι6, Βαῖ ἢ Φοθονϑα, ΒΟΥ 888}} Ὀτ!ηρὶ 
Το Ῥοη68 οὗ (86 Κίηρϑ οὗ Φυάδῇῃ δπα (86 θΟΠΘ63 οὗ Ϊ8 ὈΥΪΏΟΘΘ, 
Απᾷ [86 θοπβ8 οὔ {Π6 ρυγίθϑίβ δῃα (Π6 ὈΟμ68 οὗ (88 ΡΓΟρ οί, 
Απά [ἢ Ὀοπ68 οὗ {π6 οἰ [Ζθὴ8 οὗἉ 6 Ὀγυβ8]6 πὶ οαΐ οὗἉ ὑΠαῖν ζγανθθ, 

2 Απᾶ {Π6Υ̓ 88}8}} βρτοϑδα μϑλ ουὖ ὕο [86 δ, 
Απὰ ἴο ἴδ τηοοῃ, δπὰ ἴο 8}} 186 οδβί οὗ Ὠδδυθῃ, 
ὙΥΒΙοῖ [Β6Υ Ἰονοὰ δηὰ σψβΐοἢ (ΠΟΥ͂ Βογνβα δῃὰ [9]ονϑα, 
Απά νπῖο (ΠΟΥ βουριῦ δηα πογβῃϊρροά; 
ΤΏΗΘΥ͂ 8514]}] ποὺ Ὀ6 ψαίπογθά, ποτ Ὀυχοα; 
ΤΉΘΥ 5881} Ὀ6 ἀππρ οὐ ἴπ βυαγίδοθ οὗἉ [1:6 Θασγίῃ. 

8 Απά τὸ ψΒοΪΘ γοπχηϑηΐ οὗ [Π6 Βυγνίνοῦθ οὗ (18 τ] οκοα Τ86Θ 
581} ῥγοΐοσ" ἄθδίῃ ἰο 118 ἴῃ 8}} ρ] 8668 οὗ [μ6 βυγνῖνοτγβ᾽, 
ὙΥΒΣΒου 1 ανο ἀγσίνοη (μοι, βαὶ ἢ Φθῆονδἢ ΖΟΌΔοΙΝ. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛῚ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ.. 

Ἱ γον. 1.---ἰπεϊοδὰ οὔ 3") [06 Μαδβογοῖοβ οι ομἱξ [86 }, 88 ΒΟΥ ρμογοοίγοὰ (πδὲ ποίου δα ςοπβοουεῖνο ὨΟΥ 88 ον 

Ἰδεϊνα 15 [Ὁ ἴπ μἴποο, π᾿ ἢ 16 [ἢ δοσοτάλποθ ψ τἢ (ἢ “σοηπίπη πδασὸ νγγὸ σῇ] ἃ ὀχροςῖ 1 (ο Ὁ ΤΟ] ονσοὰ ὃν ἴῃ μοτγίοοι. σϑαβ 
ΝΑκηπίδῃ. ὐος ὁ 81}, οἵ [π ππ6ἢ} σαϑοα Π|6 ἐπιροτίοοῦ Μ1ΠῚ αν σοριηαΐ, ἰΒ ποῖ νυ ἱτοιι Θχαρ]ο; οοαν. Εχοα. χὶϊ. 3. 

Δ γογ. 3.-- Ὁ, 22[} εοιρ. Ργου. χχι. ἃ. Νδρσκιϑ. Θο ὶ ἰ00, 4. 

δΎοτ. 8.--- ὙΠ. 1{π|ὴ ἀο ποὶ νῖ Ηττσιο δπὰ (ΒΑΡ τοὐοοὶ (8 τγογὰ ἃ.5 τοδί οα ἃ οἱουίςδὶ οσσοσ, τὸ τασδὶ ἐσ- 
τ' 

τἰαΐη ἰτ ἢ ΜΑῦκεπ αὐνὰ )ὲ ΤΥ ΓΥΤΕ δ [Π6 τοροτ ον οὗ πο ποῦ ἰηϑἰοδὰ οὔ πὸ ὕγοποόπη, βο αὶ (πὸ αὐτοῖο δία ἀ8. δϑίοῦο 
Ὧπὸ σομϑίγυοξ σἵαῖο ἰῃ Δ οπιρὶμετὶς ἰμχοσῖ ργοηοπν Δ) δἰβη  Πεδιίοι : ἰῃ 8}} ἐλοσε νἴδοοθ. Οοῦιν. ΝΆΚΟΚΙ98. Οὗ. ὁ 11, 5.4π|. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑῚ, 

Τι ἴβ8 σέοδν ἔγοπι 89 οοηίθηΐβ ἱπαΐ (818 βίσορ 6 ἱπρ ογάυτο (γοτβ. 1, 2). 

8ἴΘ δἰγοδλαν ἀοδά. Το θοπϑα οὗ 8 Ὀαγίοὰ 9841} 
Ὅς ἀϊδίηϊογγοα δηὰ βίγοιυγεὰ ἰὴ ἴθ ἴδοϑ οἵ ἰδὲ 
ϑίδσβ, (μοὶ βρόντο ]6 585 ἀοτ165, 88}.8}} ὈΘΟοπιο βέϊπκ- 

Απά ἐπ βιγυϊ νης τθῦ- 
ἷα οἸοΒοὶν σοηῃποοϊοὰ τὶ (μ6 ῥτοσθάΐηρ. θα  πδηὶ ν}}}} Ἰὰς; ἴοὸσ ἀθαιδ 88 6 δοποῆϊ (γον. 8). 
ἦβ ἰο οσοπ!α ἰπ ἃ ΠΟῪ 1ὉΓΠῚ, 88 ἰὺ 6 γ, ἴῃ 080 ὙΠῸ γογβ. 1, 2. Αἵ ἴδ48 εἶπ, δαῖτ 9 ϑΒβονδδ.. 



ΟΗΑΡ, ΥΠ]. 1-8. 

Βυτίαοθ οὗ ἴ8 Θασῖβ. ΟΥ̓́ ἰπὸ τιοϊΐνο οὗἉ ἰἢθ 
αἰϑ πιθγπιθηῦ [88 ρτορμϑί Βα γ8 ποιδὶης. Ηο μδὰ 
σοΓίΔΙ ΠΥ π0 ἰάρα οὗ 118 ὈδίῺ κ {Π 6 Βεδγοὶ [ῸΓ ὈΟΟΙΥ͂ 
(πον, Ηιτζιο, ᾿ΕΝ ΘΈΡΘΟΝ ). Ης Βα8Β ἰὼ πϊηὰ 
ΟΕ ἰ86 Ραυηίιῖνα }αϑιϊὶοα οὗὁἨ (ἀοἀα.---ἘΠὶῚ6 Ὀοΐοτο 
ῬΓίΏς69 8 ἰο Ὀ6 Γοΐογγοα ἴἰο {86 Κίημϑ, υἱΖ., (ἢ 6 
ῬΓΪησ 685 οἵἨ ͵ὁδοὴ Κίης οὗ Κίηράοαι, οὗ Οὗ στοόονη. 
(ὀρ. χχὶν. 8; χχυ. 19: χχχίν. 21]. Ἧο δῃουϊὰ 
δατο ὀχ ρεοίοα ἴῃ σοΐδγοποο ἰο πιά Δὲ ἐλεὲγ ρτίῃη 68, 
85 ἴῃ ἴδ}, 111. 4; Ηοϑ. νἱΐ. 16; ἰχ, 18.-ρτοαᾶ 
ἴδοπὶ οαϊ. Οὔδβοσγνο τ ἴσον. 78:6 Βί8 Γ8 Ἰοοῖὶς 
ΡΟΝ ΘΓ] 59} ἀονῃ οὐ 1116 Ὀ0Π65 οὗ ἱπεὶγ ψογβῃὶρ- 
Ῥ6ΓΒ--ἶ Β116 [686 Βοη ἃ ὉΡ ἃ Βι6Π6ἢ :--Ἑ ΔΒ ΘτΘ. 
ὕοπιρ. χτὶ. 4; χχυ. 88 ---ΕΣ ἴΠ6 8.0) 6 -πηδιῖο Γ᾽ 
ΘΟΠΙΡΑΓΘ 2 ὅποι χχὶ. 12 καα. 

γεν. 8. Δηὰ ἴ89 ΠΟ]Θ τϑυπδηῖ.. βαϊ ἢ 
δθδονθῃ. Το ἀϊβοοῦγϑθο οοποϊα 68 τ 1 ἃ ρατί- 
ἴῃς φἴδποθ αἱ {8:8 δι γυίγοῦθ, ὙΠῸ 8τὸ {6 τηοϑὲ υἢ- 
ζοτιτηδῖθ ΟΥ̓ 4]]. 
ὁεοῖ- πηδῖῖοΣ ΘΟΙΏΡ. ΧΧΙΥ͂. 8 844. 

ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

Ἰ. θη τνἱῖ. 1. 86 ὀχδβουίδίϊ οι τυ σὴ ϑογθτη ϊδἢ 
ΒΓ δι άγοϑϑϑβ ἰο ἢΪ8 σοη θα ρογδυὶο8 18, 885 Ομ κυ- 
ΒΟΒΤΟΝ ΓΘΙΏΔΡΙΒ, δ ὈΘ δ π ΙΔ} [9 Β8 110 88 ἰδδὶ 
οὗ Φοδὴ 9 Βαριΐϊδὲ ἴο ἰδ 26 )})}8 οὗἨἁ 18 {ἰπη6: 
“ Βείης ἔουιἢ ἐμ ογθίοτο ἔγυ 8-- πιθοῦ ΤῸΓ γϑρθη- 
ἴδησε, δηὰ Ὀορσίπ οὶ ἴ0 ΒΗΥ͂ ψὶἱζΐὰ γὙΟΌΓΒΘΙΥΘΒ, 
ἮΘ γ9 ΑὈτδμ δι ἰ0 ΟΌὟΡ ἔα ΠΟΥ; [ῸΡ [88 υῃΐο 
σου ἐμδὶ αοἀ 19 80]6 οὗ 086 δίομθϑ ἰο σαΐβδθ Ρ 
σἸΠ το ἀπο ΑὈΥδἢδπηι.᾽ Βαϊ ἰθθγθ ἰδ ἃ αἰ ον- 
δη66 δοίνγοοῃ ἰγυϑίϊης ἰῃ ἀσβοοθπὶ ἴσοι ΑΌΥΘΒ δι, 
διὰ ἴῃ 9 Βἴῖοη 9 ϑαποίυδυῦ δὺ Φογβαίθ. Εον 
Δ8 ἰ6 ἰΔΌΘΓΏΔΟΪΘ δἂπὰ [9 βΒοποίμδυυ δὶ ϑ} 1] 0 
δηγθ ἀϊϑαρροδαγϑά, 8ο ἐμ ἰθῶλρὶθ δι] ὈΥ 8ο]ο- 
ἴὴ0η πῃ [6 δτ7ῖ οὗ 6 σογϑηδηί ἰίβοϊ ὅ: δπὰ θυθῃ 
(86 ἰο 16 τϑ- ϑγθοϊδὰ πιϊμβουΐ [86 αγκ νγὰβ ἀο- 
δίγογϑα ἃ βοοομὰ {ἶπι6 ὉΥ Τί 8 διὰ ποὺ νοῦ ΐ, 
[βου σὰ οοοταϊπρ ἴἰο 86 ὑθβι ΠΟ ὨΥ͂ οὗἩὨ Φοβορἢ 8 
δΒεἰί. Χωά. 1. 2,1) [886 πηδὰ γχοβίβδίϑηποθ οὗ ἰδ 
ΕὟὟ8 Ὑ85 σ 1] 6 Εν Ὀπ656α ου ἰδ 1468 ἐπὶ Φο6τβα- 

Ἰοὰ Ὀεΐηᾳ ὑπὸ οἷν οὐ αοἀ νἂϑ ἰῇ Ὡο0 ἀδηκον οὗ 
ἀερδιγυσίίοη, ΝΟΥ τν]}}19 (6 βδογθὰ ρίδουβ διὰ 
θυ ]άϊηγχ8 ἴοὸτ οσβΒὶρ, ἴσοι ἐδ ἰΔΌΘΓΠΔΟ]6 ἴο 186 
ἰδ ρ]6 οὗ Ηογοά, γογθ ἀοϑίγογοθαά, ΠΕΟΥ͂ΘΣ ἴἰο ὉΘ ΓΘ- 

θα}: (οοταρ. 111, 16 ἫΡ ΤΡ Ν7) (80 ἀοβοθαὶ 
ἴτοπι ΑΌσδατω, ἰῃ αρίὶΐο οὗ 411} ἐθιιρΟΓΒΣΥ͂ ΓΟΥ͂ΘΥ- 
δίοη8, τοϊαϊηβ ἰ18 δἴθυῃ 8] βἰζηϊβοδησθ, 88 ἰδ9 
ἈροΞῖ]ο 8} βῇῆονβ η Βοπι. χὶ., θοῦ ἢΘ ΒΆ4ΥΒ, 
ἌΓ τΒο ἢγϑι ἔσγαϊῦ Ὀ6 ΒΟΙΥ, {1|0 Ἰατὰρ 18 8180 μου, 
δα 1{{πὸ τοοῦ Ὀ6 ΠΟΙΪΥ Β0 Δ. ὑπ9 Ὀγάποιοβ..... 
1 δοτὴὸ οὔ 6 Ὀγδποῖ 8 αν Ὀ6οη ὈΤΟΐΚΘΩ ΟἹ οη 
διεοουῃΐ οὗὁἨὨ ὑπ 6]16[, γοὶ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ ὃθ αταϊποα ἴῃ 
δριίη.... Εογ δοσογάϊηρ ἴἰο ἰἢς αοϑροϊ, Βο 588, 
Ι γεχαγὰ ποῖ α8 δποιηΐοβ, Ὀυὰΐ δοσογάϊηρς ἰο 1868 
εἰεοίζοη, (ΠΟΥ δτὸ Ὀοϊονοὰ ζοῦν ὑπὸ δι ογβ᾽ Β8ῖκθ. 
ον ἢ χιίι8 δηὰ σα ης οὗἩ αοἀ τὸ νἱϊθουΐ το- 
Ῥεοπίδησο,᾽᾽ 1 ποῦ ἰο ἰστυδὺὶ ἰῃ ἀοδοθηΐ ἔγοιῃ 
ΑὈγβιιδ 18 1 80 ἴδ ἴοοὶ ἢ δα υπ͵ 8188 Ὁ]6, 8.5 
ἰι ἀοο5 ποῖ ρσουθῃὶ ραγίϊ αἱ ἀδϑιγασίιοι οὗὨ [86 ἢ8- 
το, ἴο ἰσυδὺ ἴθ ἴμ6 ουϊναγὰ βαποίυτΥ, δοῦ- 
δίγποῖρα οὗἨ ΦΑΡΓΪΥ τηϑίογί], 18 δι}}} 1688 ..5{18Ε- 
δὺΪς, [Ὁ (819 ἢ88 Π0 συδγδηΐθο οὗἁἨ οοπὶϊπυδῃοα ; 
ἰ ὩΔΥ ἱπηφοὰ βυθὸν ἰοἱα] ἀοδίγυοιίου νι θοαὶ 
εὐὐδηχονγίης [86 ἰουπάαιίοηβ οὗὨ [Π6 {ΠΘΟΟΥΔΟΥ͂. 
δυπὶ ἃ9. ὉΠ} 5116 010 88 [18 σοηδιίοηοο οὗ {86 
δενθ ἢ 80 ΘΑΥΓΠΪΥ ΒΘΏσΙΌΔΥΥ 88 106 ΘΠ ΟΒ6Π ρἶδ6ο 
οἔ ἀϊνίε ρσδϑεῆοθ διὰ ὑϊοβϑίης 18 ΘΥΘΥΥ͂ 8081ο- 

Οοπιρ. χχν. 26.---Οἡ ἰμ9 βυὺ-} 
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ἄουβ σοηδάρηοσο οὗ {π6 Οδ γ᾽ β δὴ ΘΒ ΤΟΝ ἰὼ ἃ ΓΔ] 
ΟΥ ΒΌΡΡοΒοα αἰνι60 }} σμοβθη ΘαγΌ Υ Βυ Ὀϑιγαίαπι 
οὗ ἰοϊκθῃβ οὗ Ὁ] οϑϑίη, ὙΒοῖμον ἐς Ὀ6 ἃ ρίδοο, ΟΠ 66 
ΟΥ̓ ΓΒ66. 
Β6η66 Οὗ (Π9 βοτὰ δὰ 80 πιΐπἰβίγυ οἵ Ηἰ8 8009- 
1168 βαῦθ Ὀθθὴ ἀεδδίγογοϑα δῃὰὶ χίνθῃ ἀρ ἰο ἰἰ9 800- 
ταϊ ποίου οὗ ἀοδβοϊαιίοη : Φογυϑδίοτα τυ (6 ΜΠ, 
οὗ ΟἸΐνεβ απὰ αἀοϊρσοίμα, Βοι] ομοπι, ΝΑ ζαγοίι, ἐμ 9 
Μ 0016 οὗ Ρα]οβιΐηθ, Αϑία Μίηον δ αγοθοο, Ὁ6- 
οατη6 Ομ τ βίϊδῃ δηὰ γοῖ [6] 8 ῬΥΟΥ ἴο 16 ογθ8- 
οθηί. 
ΠΥ, δίποθ {η6 ομαὶν οὗ Ῥοίος τοϑίβ οὶ οὐ οἷΐ- 
τἷηθ Ὀυϊ ο ΘΓΌΪ ΓΑΓΥ Παμηδῃ ἰποιϊιυἰοη. 8.0. α180 
(89 Ἰορ! παῖς βαρ ἔδπι}} 169 ΟΥ̓ Εὔτορο, τ ἢ 80 
ἴοπα]Υ ἱπιαρίπθ, {πα ΠΟΥ ΔΓΘ ΓΓΘΥΘΟΔΌΪΥ ΟἰοΒθη, 
βου α πόνον Του ρο ἐπαὺ ἰδ Γ᾿οτὰ ποῖ ΟὨΪΥ ὅΡ- 
Ροϊηϊβ Ὀαὶ ἄδροβοβ Κίηρβ. 
γ. 21). 

ΑἹ] (π6 ΡΪασο8 συμβοογδίοα ὈΥ (6 Ρῥγθ- 

ΑἸ! 186 1688 πιδῪ Βοπιθ σουηΐ οἢ Ῥ6ΓΡ6- 

(Οοαιρ. "δα. ἱν. 8; 

2. Ῥετβῦθ ΟΥΑΥΑΤΙΝ 8 (ἀ4ὲ Ανο. εαἰλ. τοῦ. τ. 
10) Γοιλαγ κα (Δοοοτγαΐης ἴο απ 85Κ.Ὲπ.) αὐ Βοιῃθ 
Βαρνη γοΐοσ (μ6 Ἰγίηῃς νογὰ οἵ {μὸ (μγῖσθ σϑ- 

Ρεδιοὰ 2 ἰο (89 4159 ΒΟΡρ6 οὗ ἐξιοϑθ το βι}0- 
ῬΟΒΘ ὑπαὶ ὁ (ἱτὰ θαι ρ]6 νψ1}} γοί Ὀ6 Ὀυΐ]ι. 
1118 ΒΟΡΘ 159 ποῖ ἃ ἴα᾽86 οὔθ. [ὑ δου ἸῪ νν}}} ποῖ 
6 ΓΘΟΔΙΪΖοα ἴῃ [Π0 ογθοίΐοα οὔαδ ἰμἷτὰ βαῃοι δ 
οὔ βίοπϑ Ὀαΐ ἴῃ ἐμαί βρίγίαδὶ θοὰν οὗ ψΜὶσἢ τγ9 
τλιιϑὺ Γοραγὰ ΕΖο κί} 8 ἰθ 019 88 .1..}6 γρ6. Οοπιρ. 

Βυὶ 

ΒΑΥΜΕΒ-ΒΊΙΝΟΚ, οὐ 186 ρτυρμοὶ ΕΖο κι 6 1 Β τὶ βίου 
οὗ [0 ἰοπιρὶο, Β456], 1δῦ8, δΔῃ ἃ τὰν τονῖον οὗ (5 
νοτὶς ἰῃ ἤεωί. κόρ. 158600, Η. 111. 5. 161, 2. Τ᾿ νὲ8 
8 ποὶ οὗ οΘουγ8θ ἰ0 580 πὶ (6 ἰᾳγὶοθ τορθδίοὰ 
ΜοΓα ἀο68 ποῖ ΤΕΔΙΪῪ τοῖον ἰο ὑ8Π9 {μἰτὰ 1606. 

8 “1Γ6οἀ ))88 ποὶ Η!5 ἰοτηρὶο δπα δοαθ ἰη (86 
δοδγί, {μδὶ (υἱΖι. Βδὶ ἰδοὺ Βαβὶ δὰ ουϊυναγὰ ἰθῃ- 
ΡὶθΘ οὐ Βοιδο οἵ αοἀ) Μ111}1} ανδὶ] (166 ποιῖηρ.᾽" 
Μὶςο. εἰ. 11,19, ΒΤΑΒΚΕ. 

4. 4“ΤΊι9 τόοτὰβ “(μὶα '8 ἐ!6 1ωογ᾽ 8 ἰθπι0]6᾽ 
τοὶ κΐ ῬσορουΪν Ὀ0 ἩΓΙ ΓΘ οὐ {μ6 μοαγίϑ οὗ Ὀ6- 
ἰἰονοῦβ,᾽᾿ 1 ον. δἰ. 16: ὅαη. χχγυὶϊὶ. 17. ὅτα ΒΚ. 

δ. “1 ἰΒ 84 δα θη 15} ἀοἰιϑίοι δὴ [186 6οῃ- 
δάθῃσο ἰο ΒΌΡΡΟβ86 ἰδιδὶ α οὐ ἰβ8 Ὀοχπὰ ἰο ΔΥ͂ Ρἶδοθ 
ΟΥ ΒΡοῖ, 85 ἰδ 6 Ττο͵δηβ ἱδποιιχιὶ Ὀδοι 86 ΠΥ δα 
86 ὑδηιρ]6 οὗ ΡΔ]188 ἴῃ ἱμοὶν οἰἵγ 1ΐ σοι] ποῖ Ὀθ 
ἰδ κθη, δηὰ ἰὼ 86 ρῥγοβϑηὶ ἀδὺ 116 πιιηποῦ οὗ (80 
Ῥαρίδβίβ 8 ἰο Ὀἱπὰ Ομ σῖϑυ ἰο Βοπια δπὰ {86 οἰιδαὶν 
οὗ Ροίονρ, δῃὰ πο ἀρήδΌὮΥ πιδιηίδίη “1 884]} 
ΠΘΨΟΡ ὃΘ πιογοά᾽ (Ρ8. χ. 6). Εοτγ, {ΠῈΥ̓ 88, 180 
ΒὨΪΡ οὗ ϑ ῬοΙΟΡ ΠΙΔΥ δῖ 8 [{{{16, Ὀὰὺ ποὶ αἰϊοχθ- 
ον. ΤΘη 186 ΟΠ]Ὺ Ροίηϊ (μδϊ 8 ἀοἤςίθηὶ 18 18, 
ἰδὲ Εἰ ἈΓ6 ποῖ ἴΠ6 Βδ1Ρ οὗἩ Ῥοῖον, Ὀαὶ γαῖ 6 δὴ 
Ετϑι πἀὐϊδηδη τὶ ἢ ἃ σᾶτρβὸ οὗ [πἀΐδη ἃρ65 δηὰ 
ϑι ἢ {πὸ Τοτοῖχα τπογο δ ηα 26, θα γ]8, ῬυγΓΡ]Θ, 
511}, ὉΤ458, ἰγοη, βίϊνοσ, χοϊὰ, ἰσθη8θ, ἰθ8α, ὑπαὶ 
(ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ΘΆΓΓΣΥ͂ ΟἿ ΒΙΠΙΟΠΥ͂ 8Πιὰ ΤΠ 8 Κ6 ΤΠ 0ΓΟ ἢ 8}- 
ἀΐἷ26 οὗἩ τοϊϊχίοη, δηὰ ἀδοοῖτε 19 πϑοὶο πουῦ]ὰ 
(Βν. χυΐϊ. 11 8344ᾳ.).᾽᾿ ΟΒΑΜΕΕ. 

6. Ουἱ νυἱὲ. 9-11. ΝαΟΟΒΒΑΥΥ 85 106 ἀοσίτὶηθ οὗ 
(86 οδυτοῖ ἰβ ἰη ἰμ 6 ογραπὶο βυβίθπ οὗ ΟἸ γἸβυδῃ 
ἀοσίγίηθ ἰὑὺ τὺ Ὀθσοῖμα ἀδημρθιοῦβ, ἱγ ἢ 6 συ ΓΟἢ 
18 τοζαγάἀ θα οῃ6- 8: 6 γ 45 δὴ ΟὈ͵ ΘΟ  ᾿Ὑ 6} βαυϊῃκ- 
ἱπδι[ υὐέοη. δηὰ {16 80 76 οτῖνο σοηαἰ(οη8 οὗ [18 
ορογηίζίου ἃτὸ υπάοτγγδὶυθά. ΕῸΥ ἰμθῃ ἰὰ 18 ΓΘ- 
βξατι θὰ 88 δΊοῃϑθ πϑοββδυῦν (0 βαϊνδιίοη, δηα τοὶ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἴμ6 86η868 [πὶ [ἢ}8 νἱτίιθ 8 δου θὰ ὃχ- 
οἸαπίγοὶ ἰο ὁηε Ραγιϊσυ δῦ σατο ἴῃ ορροβιίίοη 
ἰο δῃοίδον, Ὀὰϊ αἷδο ἴῃ 16 βρῆϑο οὗ ϑιυρροδίης 
{πὶ 16 σ αΓΟἢ δἰοπο, 48 δὴ ΟὈ͵θοῖνα ἰπϑιϊτυἱ 0, 
ἰἴ8 [6 τηθρ8 οὗἉ βαϊνδιΐοη, 8 Ὥϑη ποοάϊηρ ἴὸ ἀο 
ποιδίη ΠΟΘ {ΔῈ ὑ0 ΘΠ ΟΣ ἰπῖο ἃ ραδϑίτο σϑὶν» 
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(ἴοπ ἴο {|| σι γαῖ, ὦ, 6., νιν πουαΐ δοηβοῖουϑ γοβὶβ- 
ἴδιος (οὐεχ). Εἔτοπι 18 δ]οῆα βαυϊῃρ σαυτοΣ 
ἴθ γ 18. Ὀαΐ οὨ6 8(6Ρ ἰο (89 8 }}10}γ βαρ, ἱ. 6., 
ἴο {Π|ωϊ, οὗἨ τ ῖ6}λ 8 Ῥαβδῖγϑ ρθη θ᾽ σδηηοὶ Ὀ6 
1οϑί, ΒΟΤΘΥ͂ΘΓ πη δἢ ἢθ τδΔῪ 8.68], τηυγάσν, 6οΠ)- 
ΟΪ ΔΒ ΘΓΥ, ΘΎΘΆΤ ἔα 86 }γ, εἰσ.  ΠΘτο (μὲ8 χαΐ- 
ΠΟ.8 ἀρ] αϑίοη ῬΤΘΥ͂Δ1]5 ἤχθη Θηΐοῦ [89 σματοῦ, Ρ6Γ- 
ἴογτλ δ: ὀογθηλοῃἶθθ, 100 ὑπ οὶν το ἢ 8, δα ΒΔΥῪ 

δαλυὶ διιηνιδ (2.2). Βυὶ διυΒ ἐἰμβ6 σδυγοῖὶ οὗ 

ΟὨγτὶϑὶ ὈδοοΙ,68 8 ἀδῃ οὗ ΓΟΌΌΘ6ΓΒ. 

Ἴ. Οη νυἱὶ. 16. ““Τΐδ Τὰν δβόῦτο ἰο οσοτηΐονί 
γχοιι, ἔον αοα ἰμ ἰθβι1 68 ἰο ΤΠ ΘΡΟΤΟΣ ΟΥ̓ ΡΥΓΆΥΘΓ, 
ταῦ 10 ννου]ὰ δίαπὰ ἴῃ Ηἰδ ΨΔΆΥ 80 (δαὶ Ηα οου]ὰ 
ποῖ χὸ οὐ. Ἰδοτγοίοτο Ηρ δα Κτϑὲ οὗ 4]] ἰο ἴοσ- 
Ὀϊὰ 186 ργορδοὶ ἤτοι ρταγίηρ. ΤῊ 8 α͵8ο Ηθ ΒαῪ8 
ἴο ΜΙίοβο8 (ἔχοά. χχχὶϊ. 10) “θὲ Μο δῖοῃϑ ἰδμαὶ 
ΜῪΥ νψγϑιῖ ΙΔ Ὀυγη ϑρζαϊηβέ ἰδοη.᾽ 800 το ἢ 
ΤΏΔΥ ἃ ὈΘ] οΥ ἢ ὈΥΓΑΥ͂ΘΥ ΔΟΘΟΙΏΡ 188. ΟἜΛΑΜΕΒ. 

8. Ου υἱὶ. 2.2, 28. ἴῃ Ρβ. Ἰὶ. 16, 17, νὸ γϑδά 
εἰ ΒῸῈΡ ἴοι ἀρδίσοϑί ποὺ βδουϊῆσθ: 6186 που]ὰ 1 
ῖνο ἴ: ἰποὰ ἀοϊχοϑὶ ποῖ ἴῃ Ὀυγπηί-οογίης. 
ΤΊιο ββονγίῆσοθ οὗὔὕἠἨ ἀοὰ δ ἃ ὕγοκθῃ βρίγὶιϊ : ἃ 
Ὀγοΐθη δηά 8 οουίγιὶίο δΒοατὶ, Ὁ αοἀά, ποὺ ν|]}} 
ποὶ ἀοβρίβο.᾽ δὰ βδουῖ οοϑ δῃὰ Ὀυγηί- οὔτ ρ8 
Ὀδοη ΡΟΝ ΤΟΙ αἱδρ θαβίης ἰο αοά, Ηθ που]ὰ 
μᾶνθ ἕοτιάθῃ ἰμθηαι. Βαϊ ΠΟΥ πταϑὲ Βαγθ ὈΘΘῺ 
Ῥὶοαβίης ἰο Ηΐμι ούθῃ 88 ὑγρ68 οὔ (Π6 δαοῦ 06 οἢ 
Οοἱχοίμαᾶ. Τ ΟΥ ἀΐδβρίοδβο Ηΐπὶ ΟΠ] ἤθη Ηθ ἰ8 
ἴο δοοορί (βοτὰ ἐμδίθδα οἵδ Ὀσόίκοι δηὰὶ οομίγια 
μοασὶ. 786 βδοῦὶ σθβ βδνθ (δ}8 ἃ ὑττο- 0] ἃ βῖζ- 
πἰδοδηοα; ΟὈΪ ΘΟΙΣΥΘΙΥ͂ 85 ὑγρ68, ἃπὰ ἴὰ 80 1ὯΣ 88 
οὐ ὈοΙιοΙ 48 πῃ ΘΥΘΡῪ Ββδοτὶ οο ἰμαὺ οὗ ΟὨ γἶδί, (Π 6. 
ΔΙῸ ΡὈ]οιδίης ἰο Ηϊπι---8 Ὁ] ἐσ ἰγ 6}Ὁ, ἃ8 ἴπ 9 οὔἶθεν- 
ἑης οὕ δη. Βιιΐ ψῃθη ἴῃ {818 γοϊδιΐοη αοα ἰβ ἴοὸ 
Ὅο 86ιἰ88εἀ τῖι 116 ἴα αηὰ Ὀ]οοά οὗ δὴ δ8ῃ 114] 
ἰηϑιοδά οὗὨ 86 Βρί γί] οδέαϊίο σοτάϊδ, ἴ1ὸ Βδοτὶ- 
Ὧςο ἰδ ἀἰθροδϑίηζς. Τὰβ 88 1Π9 Βδουῦϊῆσθ 8 ΟὮ 
[86 οὔθ Βαηὰ μ]θδϑίῃ. οὐ ἰδ οἴδμον αἰ Βρ] αϑ᾽ Ὁ ζ, 
Φογθι δὴ πὐἰχηΐ βαὺ ἰμαὶ αοα ἀἰὰ ποὺ Βρϑδὶκ οὗ 
βδοῦὶβοοϑ, ἐῃου ἢ οἡ 86 οὐδὸν μδμῃὰ 1 18 δἀταὶ- 
ἰεἀ, ἰΒαὶ Ηο αἰὰ Βρϑαῖ οὗ ἱμοτλ. 

9. Οὐ Υἱἱ. 26. “1ἰ 18. δὴ ουὐἱἱ οσοῃβοϊδίϊοη, ἀπά 
ΟὯ6 οὗ (0 φτοαϊοδὶ οχθγοῖβοθ οὗἩ (ῃ6 νν᾿ΓΠ65868, 
ΏΘΩ ΠΟΥ ΔΙῸ ἰχοδίθα πῖϊὴ δυο ἐπ ΓΘ ΠΟΘ, 
(μα. {ΠΘῪ ἃγὸ ποὺ ορροβϑθᾶ, Ὁυχὶ δ͵8ο ὑϑοϑῖῦθ 0 
ΤΕ 8] αἰιοηϊίου. Τ θα 18 βαίδη τηοϑὶ ΕΠ ΪΥ βοαῖθα, 
δηὰ ἷ8 Ὀυδίη689 Ὀοδὺ ΘΒ Ὁ] 6 θη Π6 Ἠ88 
ἱπαάπισοα βυ6ἢ 8 βίδίϑ οὗ ἱπάϊδεσοηθσο. Ῥδῆίορπιῃ 
Σοὶ σίου, Ῥδιΐθμσθ ἰῃ ΒΘΆΓΟΥΒ (ἃ δίζη πὶ {Π6Ὺ 
ΓΘ ἰηυγοα ἰο ὈΪ]0.8) 18 δὴ ἱπουγϑὺθ εΥἱ]. 80 
Ἰοηβ 88 00 δἃΥΘ οδἰτπιπϊαί θα, ρουβοσυίοα, τηοοϊοά, 
6 νυνὶ 8868 8.1}} αγὸ 8 ἰδϊο. Βιιῖ {πὸ ἐἰπη6, 
Ὑ Ὦ 6 ΟΠΘ ΡΓΘΘΟ 65 δ ΠΟ ΟἿ ΓΪΒ63, 18 8 τη͵86Γ8- 
ὯΪ]6 ΘΡΟΘὮ ἴῸΓ {πΠῸ0 πιϊηἰδβίσγ. ΥὙδὶ ἴξ ταιδὺ ὉΘ 6θῃ- 
ἀυτοά, ἔοτ ἰὲ 18 οἰ ον ποῖ ζοΠΘΓΔῚ ΟΥ ἃ ἰθϑοῦ ον ἰδ 
ϑυδὶὶΥ ἤγοθ. ΕῸΣ Ὀθολιδο ἐπ 6 οτὰ “Ἅ ΒΡΘΥΒ ουἱ 
οὔ Ηἰ8 πιουϊ ἢ ̓  δυσῇ πιο δηὰ βυοὶ ἐἰπι608 οὗ 16-᾿ 
ΚΠΒΥΩῪ ΔΓ ΠΟΡΘΙΔΒ οὗ (6 οὐοσδονίημρ οὗ ἰδ6 ἀἰ- 
νἱηο υἀμπιοηῖδ, δὰ Θϑρθοΐδ]ὶν οἵ [86 γοπγονηὶ οὗ 
τἰιθ σδη]οϑί οἷς ἔγοτῃ 118 Ρ͵]866, [Π6γῸ 18 σΟΏΘΓΑΙΥ 
ἃ ὨΘῚ Ὀογὶοά ἴοτ {10 (68 ἢ 6 Γ5, δηι (ΠΥ ὈΘΟΟΠῚΘ 
ΟἰϑΟΊΎΒΟΓΘ 8 στεσέ παίϊοπ (Εχοά. χχχὶὶ. 10)" Ζιν- 
ΖΦΕΝΌΟΒΡ. 

10. Οἱ τἱὶ. 88. ““ὙΟλαγεαι Οὐγιίϑίϊαπε εἰ ἰοσὶ πα- 
ἐυγε οοηδεπίαπεια ὁδί, μὐ λοπιίπιπι σιἀαυετα ἰεττα 
οὐτωαπίων, πᾶς Αὐυσυδίίπμδ (1) 6 Οἷν. 12.1.18); ποη 
ἐεοπίεπιποπάα εἰ αὀ)ιοϊεπάα δυπί σογροότα 7μδίοτιιηι, εἰ 
Μαεέϊεπι, οὐδὲ ἰαπφιαπι ογσαπῖδ εἰ υαϑὶ8 διιῖ8 αὐ οὁπ:- 
πα δὲόηα ορεγα ερίγίία ἑαποίωδ χε ἐδιι8.᾽" ΕΟΒΒΤΕΒ. 

ΤῊΗΕ ῬΒΟΡΗΕΒΊ ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἩἨΟΜΙΡΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Οανὶϊ. 1-8. [ΒΈΝΕΥ :---ἰς Νοίο: (1) Εγνϑη 
δοθο ὑπαὶ Ῥγοΐοβδβε σοι ϊκίου ἤδῦθ προ ἴο ὃθ 
Ῥγοδοποὰ ἰο, 88 Ὑ01}] 88 ἰο89 δαὶ αγᾷ εοἰλονί. 
(2) 1ἐ 18 ἀθ8᾽ 8 Ὁ]9 ἴο βαύθ ὀρρογίιἶ οὗ Ῥγεδοὶ- 
ἴπς (ὁ τηΔηΥ ἰοβοίμοτ. ὌΒάοπη ΟἾΟΟΒ65 ἰ0 ΟΥ̓ 
ἐπ ἰλ6 ολίεῦ ρίασε οΓὙ σοποοιγδε, δὰ 88 Φογοχΐδὴ 
Β6γα, ἐπ ἰδὲ ορεπὶπρ 97 (δε φαίεε, ἰννο ἴθι ρ]8 ψεαῖοβ. 
(8) ποῃ νν ἃτο ρμοϊῃρ (0 τουδὶ Οοά, πὸ αγε 
προὰ ἰο.Ὅ6 δ πηοπίβθα ἰο τσογδλΐρ ἐπὶ ἔπ ἰλε δριί- 
τί, ἀπά ἰο λαυε πο οοηἤάεποε ἴῃ ἰλε ἤεδλ. ῬᾺῺΪ]. 11]. 
8." --.ΨγΞ.. Β. Α.] 

2. Οἡ υἱῖ. ὃ-7. 7 ἀοοίν! πο οὗ (86 ΟΒ το. 
Το ΟΠ ΓΟ ΘΧΙΘΓΠΑΙΙΥ ΟΥ 88 8 ΘΧΙΘΓ 8] οΤάϊ- 
Ὥϑῆσο. 1. αὶ 18 (818 οχίθσηαὶ οσγάϊηδηςοῦ 
(οτνα, βδοσγδιηθῃί, οϑἕοο). 2. Ηον ΓᾺΡ 5 (δὶ 
ΧΊΟΥ ΠΑ] ΟΥ̓ΪΏΔΏΟ6 ΠΟΟΘΕΒΑΥΥ ἢ 8. ἮἾδδὶ γθβιδοι3 
βανὸ τ ἰο Ὀ6 Οἢ ΟΡ βυδτὰ τοβρϑοιίηρ 17 (τοτ. 
4, Τὶ τηδὰῦ Ὀ6 ἐλ λα ταν δΑ᾿ σαν εν Το σδυχοὺ 
ἸίθΓη Δ]. 1. 10 18 οββθῃ δ! Ὁ 8 ΘΟΠΙΗ ΣῪ οὗ 
βϑὶηἰ8 δὰ ἰγὰθ Ὀθ᾽ΐονοσθ. (“"Οὐποτέσαπο δἀσπείο- 
τοπὶ εἰ ὑετε ογεαεηίίμπι. Οὐπ, Αὐρ. Ατι. Ὑ1Π,} 
2. 19 εχ βίθῃοο 8β τηδηϊ βία, α. ἴῃ {μ6 ΒΟΙῪ νταὶκ 
οὗ 18 πολ 6 8 (ΥΟΣ8. 8, ὅ, 6) ; ὁ. ἴπ (ἢ! Ὁ] 6 5 δ κ8 
οὔ {πὸ δίνί πὸ Ῥγθβϑθῆοθ (Υ6 78. ὃ δῃὰ 7). 

8. Οη νἱΐ. 8. [ΗΕΝΆΥ :--- Τ 6 ῬΥΪΎ]οβθθ οὗὨ 8 
οτπι οΓ φοαϊέπεδα ἃτο οὗδοιι 186 ῬὉγιὰθ δὰ ςοπᾶ- 
ἄφποθ οὗ {080 ἐμὲ δ΄ δίσδῃβοσβ δὰ θῃθτηῖθβ το 
(Π6 »οισον οὗ ἰϊ. [Ιὲ 18 δοιησηοη 10. {8056 {πὲ 8ΓῸ 
“7Ζωτίλεοί ἕγοτα σα ἴο Ὀοδβὶ ἰβοιηβοὶνοθ πεοϑὲ οὗ 
{Π6 1} θείης πέαν ἰο ἐλε ολιγελ."--3., Β. Α.] 

4. Οηἡ υἱΐ. 8-186. Απ θασποϑί τδυηΐηρς διραϊησὶ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ΘΟΧΙΘΓΏΔ] 666] 65,6 Β(Ιοἶθθ. . 18 δαβϑῦοα 
8: 4180 Θοπβάθησθ πῃ 88 Ὁποοηα τ] 68] δανΐησ 
ΘΠ ΟΔΟΥ͂ οὗ Δ ΒΌΡ οΒβθα ΟΥ̓ Τ68] ββποίυδευΥ (νοσα. 8, 
10). 1ΠΠ|. 118 Θομβθαιθῃσοϑ δύο: 1. θεοσ 8}1:8- 
[ἴοα (τόδ. 9, 10). 2. Ῥεδβοογδίϊοπ οὗ {ἐμ ΒοΙγ 
(τον. 11). 8. θοδιγυοίΐοιυ οὗ [89 οὔδιηιἄθτβ (γὸσ8. 
ἘΠ 

δ. Οῃ τἱῖ. 16. Οη Ἰηἰοσοοθδβίοῃ. 1.  Βδὴ 1 ἴδ ποῖ 
ἴπ ῥἴδοθ (δοῖῖραγο ἰμὲ8 τοσεθ τ 1 ΦόοΒη ν. 16). 
2,  Βϑῃ ἴΐ 8 ἱπ ρ]δοθ. 8. αἱ ἰὺ ὁΘδπ δοσοῖη ] 158. 

[ΠΈΝΕΥῪ :--- 8360 Π6ΥΘ {1}. ΤΗδὶ Οοὐ᾽ Β Ῥγορβοῖθ 
816 »γαψίπρ τὰεὰ. (2). Τιαὶ 604᾽8 ργαγίῃρ ῥστο- 
ῬΒοίβ 'νὸ 8 ζγοδί ᾿πίθσοβθι ἴῃ βϑαύρθῃ, ἤοῦν 1 κι]ς 
ΒΟΘΥ͂ΘΡ ΠΟΥ͂ 6176 ΟὮ ΘΑΥὶ}. (3). 1 18 85 11} οτηθῃ 
ἴοτ ἃ Ῥθορίθ θη Οοα γοβίσγαὶϊῃβ 86 δρὶσὶιϑ οὗ 
Η:5 τοϊηἰϑίοτβ δηἀ Ῥθορὶο ἔγουι Ῥγαγίηρ οσ Πότ. 
(4). Τ 086 (μδί ν"1}} ποί τεχατὰ χοοὰ πιΐϊῃ ϑἴθνϑ 
ῬΤοδοδίηρ οδηποί οχροοὶ ΔῊΥ Ὀσποάς Ὁν ἐδπεῖτν 
ῬΓΑγΐπρ. [Ιἔγου Ψ|1]} ποὶ θᾶ ἃ8 ἢ τὸ ποθ κ 
ὕγοηι αοα ἰο νοι, ἀοἂ ν|ὶ}}] πο θᾶ ὺυ8 π δι πὸ 
ΒΡΘΔΚ ἐο Ηϊπι 7γ9γ νου." --ὃ. Ἀ. Α.] 

6. ὁχ τἱϊ. 18. [ΗΈΕΧΒΥ :--- Ποῖ 5 ὈῸ ἰδέ χυοίοα 
ΘΥ̓Θῃ ὈΥ {18 Ὀδἃ Θχϑιηρῖὶθ ἱπ 180 Βοσυϊοθ οὗ οὖσ 
αοα. (1) [δὶ υβΒ Βοπον Ηΐτὰ τῖτἢ ΟΌΥ δυθβίδῃςο. 
3). μοὶ ὰβ ποῖ ἀρθο]ῖπο ἐμ 6 Βαγάοδι βοσυΐσθ, ποῖ 
ἰδίῃ ἰο ϑίοορ ἴὸ ἰδ τηορϑηθϑί, ΤΣ πόρεὸ δλαὶϊὶ 

ἀιπαὶε α ἥτε οπ Οοα᾽  αἰίατ 70᾽ παυρὴϊ. (8). 1,εῖ 
8 Ὀγΐηρ ἊΡ ον Ομ Π]άτοπ ἰπ ἰἢ6 δοῖβ οὗἩ ἀουοιϊου: 
οὶ {8.61}, 88 (ΠΟΥ 8.6 σδρ8Ό]6, Ὀ6 οἰπρ]ογ εὐ ἐῃ 
ἀοΐηρ βοιηεἰδίης ἰοτνηατὰ [9 Κορ υΡ ΟΥὗὨ χσο]]- 
ἴουβ ὀχϑγοὶβοϑβ.""---. Β. Α. 

7. Οὐ τΥἱΐὶ. 22, 28. Οὔτμ9 ἴσιο βογυΐοο οὐ σοὰ. 1 
[9 παΐυτο 4) ποὺ ουϊμνψαταὰ σογθιηοπίὶθα, Ὀυϊ (9 
ΜΆΠς δοοοτάϊηρ ἰο (πὸ αἰνίηθ σοπηπμϑπὰδβ. 11. 1.8 
Τοναγὰ, (1 ν}}} Ὀ6 γοὰν Θοα, ἱμαὶ ἱξ σωθδγ 6 
Ὑ6}} ΠῚ γου). 
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8. Οὐ ν]:. 24-29, Οἵ ἀϊδοροάξοιηοθ (ο οὐ 8 ποτὰ.) 2.  ο ἰδ Βαγάθῃβ ἰἰβοὶῦ ἰῇ ὑπ 6] 167 ἀραὶ η8ὲ 
Ι. [18 σαλ88 ἰ8, (1) ποὺ πορίϑοὺῦ οὐ ἴδ ρϑτὶ οἵ 
ἀοἀά το πιαῖζο Κπονγη Ηἰβ ποτγὰ ἰοὸ πηθῃ (Υγϑγ. 26). 
(3) Νοιῖ τ8 ᾿πηρογίθοὶ ρογίογτπιδησο οὗ ἰδ ἀαϊ65 
Ὁ. μ6 ργθϑοοσ (νογ. 27) θὰν (4) 1869 μᾶγάμ 695 
οἵὁ πιθ 8 Βοαγίβ, Ὑὰο (4) ψ8}}ς ΟὨΪΥ δἱΐογ 6 
ἐπουζι8 οὗ τλεὶν Βοατὶ, δὰ τμογοΐογο (ὁ) ἀο ποὶ 
μοαγ, ἀο ποὶ Ὀοϊίονο, (γογ. 38) ἀο ποῖ νυ]18}} ἴο ἱτα- 
Ῥῦοτο. 11. 118 σοῃϑθαιθησο ἰδ (1) ἱπογθδβίηϑ 
ἸΔΟΓΑΪ σοΟΥΓυρ᾿Ϊ οἢ ἡπν 24, 20) δὰ (2) το)θοίϊοι 
ὁἢ ἰδΒὸ ρεγὶ οὗ ἀοἀ (νον. 29). 

9. 0κ νἱϊ. 25-28. Τὴ 5δἀ οδμαγβδοί νυ ϑίΐοϑ οὗ δὰ 
πο ον ΘΡΟΟΒ. 1. Οοπίιοῃρὶ οὗ 86 ργθδο}- 
ἴος οὔτδο ἀϊνίπ ψογὰ. 2. 8}{Ἐ{ ι πος Θά 688 ἰῃ Γ6- 
δρεοὶ ἰο (Π6 νἱ᾽ϑι δι] 0ῃ9 οὗ αἀἰνίηθ οἰ δβιϊβοιηθῃί. 
8. Ϊποτθαϑ6 οὗὅἁὨ νοι μθα8 ἴῃ βρι(6 οὗ 81} (86 
ὙΘΓΠῚΠρ8 Οὗ [6 ρηβϑῖι. ({μ. ΟναΑῦ88).--- θη. 18 
8 ΡΟΟΡΪΘ τὶρο ἔος ἀρδιγυοίϊοη 1. δοη ἱἰὶ ἀ6- 
ΒΡ᾽868 ἴμ9 Υἱδὶ ἰϑιϊοηβ οὗ αἀἰνίμθ ζτδοθ (Υ6. 26). 

αοα᾿β ποτὰ δηὰ γτοΐσο (γεσβ. 26 δπὰ 217). 8. 
Ί θη ἴῃ βρὶϊθ οὗἨ (6 ἀἰϊντίηο Ἰαἀκχιμθηί ἱἰ ἀορατὶ8 
[86 06 ἰῃίο βίη (γ9γ9. 260, 28) .---Τ 6 ρϑορῖο [8- 
ΓᾺ6] 8 ΔΓΏΪΠΖ ΘΧΔΙ0]6 0Γ [16 Ὀγοβοηΐ σοθ ἴῃ 
Υἱοῦ οὗ 16 ρῥγουδιϊς ἀπ Ὀ 6] οΓ οὗ ἰδ (ἰπ|68. 
ΤΗΘΙΡ ΧΙ ΡΪο 8 δαϊηοπίζογΥ, 1. υνἱτἢ γοθρθϑοὶ ἴὸ 
{Ποῖν ἱῃχταιυἀο ἴον ἀοα 8 ργδοίουβ υἱ᾽βί δ. 10}}8 ) 
2. στὰ γοϑροοὺ ἴο ἐμὶν ορροδβίϊϊοη ἰο (86 γιὰ 8 
γι 8 οὗὨἨ π6 πϑίΐοη ; 8. ἱἱἢ γοβρϑοῦ ἴὸ (Ἰιοὶν 
τιν ] γ πὶ νὶονν οὐὗὨ ἱπουΐ 8016 ἀοϑίτιοίΐοη. (8 8. 
6Β.)-ἰμοὶ 86 γοιμοΙ ὈΓΔΏ0Θ οὗὨ οὔν οΔ]]ἰπρ ΒΕσνΘ 
ἰο ανάκοῦ 08. Τὸ (8 οηὰά ἰοὺ 8 σοηῃβίἀογν. 
1. δῦ 18 οἵιγ σδ]}ηρ ἢ 2. Ηονν ἀοθβ ἴπὸ ογὰ ο4]] 
υϑ 8. Ηον Ἰοῃρ ἀοοδ ἢδσδ ολἱ] υδ΄ 4. Ηον 
Βατθ ΜθῸ δοϑινογοὰ Ηϊπιῖ ὅ, ]Πιαὶ τῖϊὶ Ὀ6 (88 
οηὰ οὗ οὔν σα] ης ἢ (Ζ2.--ο Οὐ εείΖ μ. Ζευφηῖδ, 
“ωπὶ. 1860, 8. 889). 

1. ΒΕΟΟΝῸ ΟΗΠΑΒΟΞ: ΤΗΕΞΙΒ ΒΌΊΧΟΥΒ ῬΕΒΒΙΒΤΈΧΟΙ ΙΝ ΕΥ͂ΙΣ. 

ὙΠΙ. 4-28. 

1, 7Τλεὶν εἰἰ)7͵ -πεοκεὰ ἐπιρεπλίεποα απα 8 Ῥωπίλπιεηί. 

ΨΙΠ. 4-12. 

ΑὯ4 Αμπά 8587 ἴο ἰδοῖι: ΤῊ βαῖ τ ΦοΒονδὰ : 
ο πιρῃὶ [81] δῃὰ σὶϑο ποῦ Ὁρ δρϑίῃ 
Οε ἀοοβ οὔθ ἰυσῃ ΔΥΔΥ δηά ποΐ σοί τη δρδὶηῦ 

δ ΝΥ {Π6ῃ ἀ068 [μΐ8 ρΘΟρΙ6, 6 γυβα] θαι, 
Ταυγη αὐνδυἦ τὶν ἃ ρογροίι8]" ΔΡΟΒίδΔΟΥ ὃ ᾿ 
ΤΉΏΘΥ ΒοΙ]α ἔδϑὺ ἴο Θγτοσ," Μὰ ποῦ ἴο χοί ΓΗ. : 

6 1 ̓ Πο]π6α τγ8617 δηά ]ἰβίθηθα : 
ΤΉΘΥ Βρϑδκ ἰμδὲ ψ ΙοΝ 18 τ τ ἢ ἀδρευς τ 

ΚΘΟΏΘΒΒ ΤΏΘτα 15. ΠΟΏ6 ὙΠῸ ΓΟρΡΘηΐδβ οὗ ἢΪ8 Ὑ|ΟῸ 
Απᾶ ψΠ0 ΒᾶγΥ8: ψῆδὺ αν 1 ἀοηο 
ΤΏΘΥ 8Γὁ 8115 [ὈΓΩΘα ΔΥΘΥ ἴῃ 61. ΘΟΌΓΒΘΒ, 
ΤΆΚ6 84 στυδαδ βίδ ΠἸοη ἴῃ πο Ὀα.{16. 

7 Ἐνϑη {86 βοτκ ἴῃ {86 δἷν πονοῖμ Ὠ1Β ΒΟΔΒΟΏΒ, 
ΤῊο ἰαγι]ο- ἄονο, ΒΜ Ά]]ΟῪ δηά ογᾶμθ ΚοῸρ [86 ἴἴτ10 οὗἉ ὑμὶν οοτηΐηρ, 
Βυϊΐ ΤΩΥ͂ ΡΘΟρΪδ ΚηΟΥ͂ ποὺ {86 ᾿υἀρηιχοηΐ οὗ ΦοΒονδῃ. 

ὃ Ηον 587} γὲ (Ποη, 6 Γδ Μ]86, 
Αμπὰά {86 ἰὰν οἵ Φοῃονδ 18 ΤΠ υδ 
ΒοΒοΙΪα 1 βύγοὶυ ἴπ6 ᾿γίηρ βύγ]6 οὗ [86 ττὶΐοσ 88 Ὀγουριΐ ΤΌΤΕ ΟΠ]ΥῪ 1168. 

9 ΤῊ νυῖ86 τηθη 86 ρΡῃϊΐ ἴ0 ΒΏΔΙΙΘ, 
Οοπέουπάοα δηα ἰβθη ἃγο (ἢ 6Υ. 
Β΄Βο]4 ! {Π6Υ Βανα ἀοβρίβοα Ψ 6 ον ἢ σογὰ, 
γμδῖ νἱβάοπι,, ΒΟΎΘΥΘΓ, 18 δλοηρ {6 

10 Τμογοίογο ψ|1}1 ρῖνα ΓΠ6ῚΓ Ὑ1Υ6Β ἴ0 ΟΥΘΓΙΒ, 
ΤΒοῖν 6] 45 ἴο {Π 6 ΘΟΠαΌΘΓΟΤΙΒ, 
Ἐὸγ ἥγοιι ἐμ Ἰοαβῦ ἴο [ῃ68 ρτγοδίοβι ἐπ 6 Υ δΓΘ 811] Ὀθηΐ οἢ ρϑίῃ; 
Ετοόῦὰ ἴπ6 ρχγορμοῦ ἴο {86 ῥγιοϑί {ΠῸ} 8]1] ργβϑοῖίβε ἀθοοὶΐ, 

11 Απά Βοβὶβα ἐδ δυγὺ οὗ [10 ἀδιρῃ ον οὗ ΤΥ ΡΘΟΡ]6 πηοϑὺ 8 ἸΣ ΒΕ, 
αν ηρ, Ροδοο, ροδοοΪ ΜὮΘΏ ἴΠ0ΓΘ '8 ΠΟ ΡΘΒ0θ. 



102 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕῚΊ ΖΕΒΕΜΊΙΔΗ, 

12 ΤΠΘΥ δγα ρυΐύ ἴο βιιᾶπιθ, (0 {ΠΘῪ δνθ οοπιτα {64 Δοτηϊπδίίοη ; 
Ὑοὐ {Π0γ Ἰα8ἢῃ ποΐ, ποῦ υπαογβίδηα ἴο Ὀ6 δϑιδιημθά. 
ΤΒΟΓΘΙΌΓΘ 888] {ΠΟΥ 18}1 ψ 1 [86 [Ἀ]]Ἰηρ;, 
Αὖὐ 186 (αι οὗἁ ὑμὶν νἱβι δύο {111 ΠΟΥ ὍΘ ον Γ σΟΤῃ, 
δα: ἢ Φομονδῇ. . 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸῺ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψον. 4.-- ΟΠ. Το ἰηἀοδβηί θ δυθοῖ ἰπ ΗΘΌΓΟΥ ΙΔΑΥ Ὅ6 ΘΧΡτοϑθοὰ Δ5 πότὸ ὈΥ̓͂ ἴ:|6 84 Ρ6ΥΒ. Φ7 ἔπ ὁ ΒΡ] ΓΑ] ΟΥ οὗἉ ΪΒΕ αἰ!» 
αἰὰσ. Οοαρ. ΝΆΞΟΡΙ38. Ον. ἢ 101, 2.---Οἡ 186 αἰδἰ ποῖ να φυθϑίίοιι σοιαρ. ΟἿ. ὃ 1ΟἹ,4. [Βιυλυνξύ, Νυγεν, ΠΜΒΒΕΙΤ, είς. τοῖν 
ὅν 88 ἰῃ ἴπὸ ἴοχ: ΗΕΝΡΕΙΘΟΝ 88: 8584}} ΒΟΥ 0Δ}}; θὰ ἸΠΟΟΥΓΘΟΙΥ, ΤῸΓ 89 ΗΠΤΖΙ0 ΒΑΥΒ, {Π6 7ονγϑ σαπποΐ ὕθ ἴΠ8 δαδήεςι ἰῃ 
τοῦ. 4, --ὃ. Β. Α. 

δ Ύοτ, δι ΠΒϑν (ηοι Τ22)Ζ, χχχὶ. 21, χἸΐχ. 4, ὯΟΤ 23}, {|.14, 22) ἰ56. ἴο Ὀ6 τοχαγάἀδὰ δοςογάϊης ἴο Ἐπαιν, καὶ 

188 δ, 88 4 γοῦραὶ ἴοστα. δπὰ ἴῃ ἃ ἀἰγοοῖν οαὐδαι γθ9 86186 -τἶὦ ἴ0 ΙΔ Κο ἃ ΧΩ. ΟΟΠΡ. ΓΟΙΩδ. Οἢ χχχὶ. 21.---ΤῊΙ:5 ῬΕΟΡΊΕ ἰ9 ποὶ 
ἐπ ἴΠ τοϊατίοη οὗ ἃ κρηΐτῖτο ἕο τμὸ ΤΟ] οὙίης δ εκύβΑ ΕΜ, 85 ἰβ ουϊησοα ὈΥ {116 ἔογπι, ὑὰἱ 16 Ἰαζίθσγ ἰβ ἰῃ βίη ρ]θ ἀρροϑίζίοη τὸ 
16 ἴοττποσ. Οὐυμρ. ΝΛΕΟΣΙΞΒ. Οὗ. ἢ 66. [ΗἸΈΝΘΕΙΝΒΟΝ : [Πί8 ῬΘΟΡ]Ὸ οἵἁ 70 ΓΠΒΑ] ΣᾺ]. 

ἃ γοτ. ὅ.--ΓἼ ) (αὐ! εοί. ἀεποιαῖπ. αὐ 7ογαπι “ΞἼ. Ἂν». ΟὐΡ. Ν. Ον., ἢ 42, α, 8. 87) ἰδ δὴὰ ἅπ. λεγ. 86 πιοβηϊος ἰδ 

ἀοτίνοά ἤγοπι 7) »ενζεοίϊο, αδεοϊιμίο - Ῥενζοοῖμα, αδεοζεζιμ. 

4 Τοσ. 5.- Ὁ ἽΠ (οοαρ. χίν. 14, Κοσί ; χσχῇ!. 26; ΖΘΟρὨ. 1.13; Ῥϑ. οσίχ. 118) τηϑί Ἀθγὸ δοοογάϊης ἴο [86 οοπμοοίίου 

Ό6 τοπάοζοᾶ ἰῃ 8 Ῥαβαῖγο ΒΘῺ8Θ τι ΟΥΤΟΣ. 

ὃ ογ, 8.--7)9 ἰ8 Εἰ τοτ ΠΥ : [5 ὁηἐγοίγ. Ἐγοτλ [80 ΒίρΌ ΑΓ ΠΧ τὸ ρογοοῖτνο ἴμδὲ ἴμ6 πρίΐοῃ 15 τοσασάοα 89 α εἰορὶο 

ἐπάν! ἀπα]. Οσοταρ, Επαιῦ, δὶ 288, ε. 
ὁ γον. 6. ΟἿ) υδοὰ οτἰ αἰ πΆ }}} οὗ δισϑθιαίης Ἰγαῖου (οοσιρ. 186]. χχχ. 28; ᾿χυί. 12; σοῖς. χ ἱἱ. 11, 13); ἰῃ ἴδιο ἴγδην. 

[{οττϑὰ ϑθηδβο οὔ ἴπ86 γυιηηίηκ οὗ ἃ ὮΟΓΒΘ Βογα ΟὨΪΥ (ΟΠ. ἀβΠ90 σμγβα, ζαρα εἰ μϑίον ἴῃ ων). [Α11 τη0 ἘΠῚ δ. ἐτδηβίατίοην 
ΤΟΠΟΟΓ; ἃ 8. ἃ ὮΟΓΗΘ ΓΒ 69 ἰηἴο [86 Ὀ81116.-- θα, Ει. Α.)} 

ΤΥ͂οτ. 9θ.-Π 5 - 2 2 [πὸ : τπὸ ψίϑάοαι οὗ Ὑ;88}} δαρίονέία οι ἢ Οοταρ. χιν. 28. θη. χχίυ. 33; ΝΆΣΟσιβε, δ». 
ἐ 66,2, ὁ. 

ιν γον. 9 ὙΠ. ΤΧΧ. ὀπαῖς 686 ἴτοο γοτθοβ ΜΠ ἢ ἴλ0 Θχοορίίοη οὗ [86 ἄγθϊ ἔτσο 198 οὔ ἔδο Ἰοῖἢ. Ὑπὸ τοροι τοῦς 
ΟἸΠΔΓΘΟΊΟΥ ΟΥ̓ ΠἸΔΏΥ νΑΓί9 οὐ πὸ Ὀοοὶς οὗὨ οΓΘΏ ΔὮ ἰοατθθ Ὧ0 Γορβοη ἴο ἀοαδθὲ τπεἴ ἔ0 τορος! ἰοπ Ὠθγα οἵ Ἰὼ Υἱ. 12-1δ ἱδ ρὲ- 
Ὠαΐηο. Τμοοάοιίοη δηὰ ἴλὸ Ποχαρὶαν β.γίδο ΒΌΡΡΙΥ [δ 6 Ομ δϑίοη οἵ ἴμ0 υὺχ Χ," 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Το βοοομά ροϊπὶ ἴῃ 186 ΟΠΔΓρΡΘ ΘΟΒΟΘΓΌΒ ἰδθ 
ἱπωροπίτοπὶ ΟὈἀΌΓΔΟΥ ΜΙ} ΜΘ ἢ {16 Ρθορίθ. γὰ8 
ἴο [οἷν οὕϊοη οοηϑυγοὰ ομδγδοίοσ (σορ. ἔχοα. 

χχχὶϊ. 9: χχχὶϊὶ. 8, ὃ: χχχίν. 9: θοιϊ. ἰχ. 6, 

18: χ. 16; χχχὶ. 27 6011. 76 γ. νυν. 8; 188]. χὶν!]]. 

4. Ἑποῖ. ἰϊ. 4; 111. 7) Ῥογβίϑι ἴθ 16 ῬΘΥΥ͂ΘΤΒΘ 
σουγβθ (ΠΟΥ ὕαγτθ δαἀορίοα (γΥογβ. 4-7). 10 Ὁθ 
ΒΓ ΠΟΥ Μ9}}} ποὶ δά πϊῦ ὑμ8ὺ ΠΟΥ Ὧδγνο δαορίβα 
ἃ ἴαϊ86 οουῦγθθ. ΤΏΘΥ τη 1 οὨ δ 9 ΘΟὨΓΑΓΥ 
(σοπιρ. υἱϊ. 21 84ᾳ4.}) ὑπδῦ ὑμὸν τὸ ἷπ [86 τὶρδὶ 
ὙΔΥ, Ὀθοδιι89 (ΒΟΥ 8τὸ ποί Ἰδοϊκι πρὶ ἰῃ ἰηβίγυοίΐοη 
οὐ Κπον]οάρο οὗ {πὸ ἴὰνν οὗ ἀοα (νον. 8). Βαϊ 
(86 ῥτορδοὶ ἀοϑθβ ποὺ δίϊονν {μὶ8ϑ ἰοὸ ρ888. Ηθ 
ἰγβοοβ ὑποὶν πα απο πἰβάοια ἰο {16 ἀδοορίϊοι 
οὗὮΓΠποὶν ἔδ 186 Ἰοδάθσβ, οὗ οὶ 6 Ῥγϑαϊοίβ ὑπδὶ 

ὙΪ} ἐπ οῖτ Ῥϑου ο-ΒΟΡΌΥ ἰΠ6Υ τηιϑὺ Ὅ6 ρμαΐ ἴο 
Βδιη6 (γ Ὁ. 9), πὰ {πθῃ Β6 δρδίῃ ΒΏΠΟΙΠΟΘΒ ἴὸ 
811 ἰὰ (6 τγοτὰβ8 οἵ 8 ἴοστιπϑν ἀἰβοοῦσβθ [86 υαρ- 
τιοηὶ οὗ Θοἀ ἴον ἱμοὶν τηδηϊ οἷα τ ΟἸκ ΘΠ 688 (Υ 6 ΓΒ. 
10-12). ΤαΪ8 βίγορϑ δοπίδί 8 [89 πιδΐη ἱπουσαὶ 
ΟΥ̓́ΛΗΪΒ ΟὨδΡίον, ἱ. 6.. οὗ 186 βοοοπὰ ρμᾶαγί. Τὴθ 
πὸ Το] ον Βίσγορ 68 ἀθβου 8 ΟὨΪΥ͂ ὑπ6 Ρδυιῖ- 
οὐ] αν Τοαίιτ 8 οὗ {6 ΡΒ πη θηϊ. 

γογ8. 4,δ. Διηᾶϑαν ἴο ἴδοι... νυνὶ ποῖ 

ἴο τϑῖασῃ. Τῇ δἰ πρὶ ἰαϊ γοἀυοίίοη ὈΥ͂ Δ ἃ ΒΑ 
βου Β ἰδὲ τ δὶ ΓΟ ]ονν 5 18 ΟἸΟΘΟΙΥ οοηποοῖθα τ 1 1ἢ 

186 Ῥτϑοθάΐϊηρ. Τὰ τπηϑδηΐης οὗ 21) 18 ποτθ, ἐῃ6 
ἢτβὶ (ἴθ ἰο ἕμγῆ, ἰο πιαζὲ απῳ ζἰπα οΓ πὶ ἔμγη 

(οορ. δοβῃ. χὶχ. 12, είς.), {8.8 δθοοῃὰ (ἴπ|6 0 τό- 
ωτη.---ἰἰ ἴθ ουϊἀοπὺ {μαὺ 186 Ῥτορίιοὺ δὰ Ποροὰ 
ἐμαὶ [βγδοὶ σουϊὰ μανϑ τοϊαγποα ἴῃ σον οὗ ἢ 18 
Ῥτγονίουβ γεργοβοηίαιοπη8. ΝῸ 006 ὙΠῸ 4118 ΓΤ - 
τοδὶ γίπς οὐ ἰμ0 στουπὰ, δηἀ ὯὩῸ 056 ῬΘ786- 
γοτο8 ἴῃ ἢ 9 ΘΟΌΓΒΘ Β6 ΒᾺΒ 5 Κοὴ σις ουΐ ἐγηΐηρ 
ἴο οπ6 β46 οὐ δποίμον, ον ὑπ 6 18 1ὑ {πὶ [5τδ6] 

80 ΟὈΒ παι ΟἿ Ῥογβίϑίϑ ἰῃ ΪΒ8 ῬΘΥΎΘΓΒΘ ὙΓ6Υ8 ἢ 

ΒΈΝΡΕΒΒΟΝ.--βΒ. ΒΕ. Α. 

ΤῊΘ ΔΏΒΨΟΘΓ 8 σίτϑθη ἰὴ τοῦ. θ. ΒΥ (86 ΤΠΔΏΠΟΡ 
ἴῃ νν ΙΘἢ 0Π6 Ῥτορ θὲ εἰ ρ να δίζοϑ {Π6 ἰά 68 οἵ {ὠγη- 
ἴη5 ἯΘ ΓΘ ΤΟΓΟΙΌΪΥ του οὰ οὗἨ ᾿ἰϊ. 1-4 ; ἰν.--- 
Ὁ δ ἡοῖ ἴο χϑῖυσῃ. σορ. γΥ. 8; Ηοϑ. χὶ. ὃ. 

γον. ὁ. Σ ἱποϊπϑᾶ πιγϑδοὶΐέ... βιδι]ου ἰῃ 
[πΠ9 Ῥαῖι16. [015 Ὀδ6δι 10 γορατγὰ {18 88 δὴ δῃ- 
ΒΨΨΟΓ (0 τ 9 ᾳὐυθϑίϊοι τοὴψ 7 ἴῃ νοσ. δ. [ἢ οτγὰέδτ 
ἴο ὍΘ Δ0[0 ἴο ρίῖνο 6 ζυτὰ ἃ σογγασὶ ΒΏΒΨΘΓ, [6 
ῬτΟΡΒοὶ ᾿ἰβίθηβ. ΕΌΤΣ ἴθ ΒΘ ΤΩΔΥ Ὅ6 8ΌΪε 0 
Ἰϑᾶγῃ ἴδ ἰγὰθ δβϑογοῦ ἐμουχῖβ οὗ ἐμοῖσ Πϑαγίβ. 
Το ἱπέογιηδίϊοη ἢ9 τἢ8 ΟὈϊΔ΄η5 ἰ8 οὶ οοιτηζοτί- 
ἴῃ; ἔγοιῃ ὑπο ὶσ ΒΡθθΟμΕ8Β ἢδ ᾿ΘΆΓΏΒ ΟὨΪΥ (Π6 Γδ- 
αἰ σαὶ οογσυρὶ σοπάϊτίου οὗ ἱποὶς δοαγίδ, οἱοβοὰ 
δραϊηδβὶ 81} Καπον !θῖρο Οὗ πὸ γαῖ. Πομοο {ΠΕ ὲὉ 
ΟὈάυΥΔΟΥ.---Ἴ ΠΟ ἀο ποὶ βρϑὰῖς {πᾶῖ ψιλοὶ 8 
τὶ ας, ἐς 6.. ΠΟΥ͂ ποὶ ΟΠΪῪ ΔΓ δἰἰοπὶ ἢ Γοβροοὶ 
ἰο {86 γἱχαῦ, Ὀυ0 (ΠΟΥ δροαὶς τΠῶὶ νυ ]ιἶσ 18. ποῖ 
τὶ αΐ, τσ ἰδ 8186. Οοαπιρ. οι. χὶϊ!. 11, 19, 
81, 88, 84, αῃηὰ Εχοά, χ. 20; 2. Ιζἰ. νἱϊ. 9; 
Ῥτον. χυ. 7: [δα]. χυὶ. 6; ΨΦ6γ. χχὶ!. 10 : χῖνιι. 
80.---Τ οἷν σοη ποῖ δοτιοϑροπάβ ἰο ἰμοὶτ ποτάβ: 
{6 γ0 18 ΠΟΘ 0 ΧΘρθπίβ..--  βιδηὰβ 'π ὀρρο- 
ϑἰ[ἴοη ἴο [16 2310) ἀοδϑίγεά ἐπ υϑσβ. 4 δηὰ δ, πὶϊὰ 
8 οογίδί ἢ ΤΟΥ; ΠΟΥ͂ ΔΤῸ ποὶ νδηϊΐης ἴῃ 2} 
ἴωγη, Ὀὰϊ ὑπ ῸΥ ρτυποίΐδο ᾿ὑ ΟὨ]Υ ἱπ [ἢ 6 Β686 86 ατεγ- 
ἰεγε. ΤῊΪϊδ ΠΟΥ͂ σοΥί ὨΪΥ Ραγϑαθ νἱἢ 106 στοαί- 
οδ8ἰ αζάου. ΤΈΏΘΥ ΓΤ ΔΨΨΑΥ ἴῃ πο ΘΙ Γοίγ.-- 
ἰὰ Ἐμοὲσ οοῦσβϑα. Τ}16 ρ᾽υτα) ἴοτπηι ἰ5 ὀχ ρἰ δἰ δὰ 
ὉΥ 1.6 οοἸἸ δοῦν ἰάθα οὗἨ {86 ἢουῃ, ἰο ψΨ ἐς ἢ 8}} 
Τοΐογβ. ΤῊ 8 ΡΊΌΓΑ) σίνοθ ἃ Βαὶ ΛΟ ΟΥ̓ Β6Ώ86, 
Δ ἰ ἰ8 ἱβοΥΘΙΌΓΘ τ ὨΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ΔΙ[ΟΥ 1 88 186 
Κοτὶ ἀοθ8 δοσογάϊηρ ἴὸ χχὶϊὶ. 10. Α8 ἴο {8 πιοδῆ- 
ἴῃς : (6 πνογὰ ἴῃ 2 ϑπι. χυἑὶ. 27 85 116 τηθδη- 
ἱπρς οΥ̓͂ Υἱοϊϑηὶ γα πηΐη, δαπιίηρ, σμαβίης. ΤαΙβ 
τηοδηΐϊηρ 18 8118 Ὁ]6 ἰο Ζ26γ. χχὶϊ. 11; χχῖϊ!. 10, 
δηὰ 8 4180 ἀοπιδπάθα ὈΥ (6 δοπῃθοίϊοη ἰι6Γθ. 
ΤΟΥ ἐωγπ ἴΠ9πὶ ἴῃ [815 Βθ0η86, ὑπαὶ 11} νἱοϊθοὶϊ 
μιαϑῖθ (ΠΟΥ Ῥυγϑαθ (Ὠοὶν σΠοβθῦ ῥϑ[ἢ. 

γον. 7. Ενϑα [89 δῖἴοτὶς.. [86 ᾿υᾶρτασηϊ 
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οἵ Τοβονε8Β. Ἰιδαι ὙΤΌΠ 8, ἰθ ὙΘΥΥ͂ ὉΠΟΟΥ- 

ἰδίῃ, βίῃσο ἱμ6 ἀἰδβιϊῃουγ ΠΥ Κ8. πιουϊοηρα ἴῃ 
Οἰὰ Τοϑιδταθηῦ Ῥδββαροβ ([ὡοΥ]ῖ, χὶ. 19; θοαϊΐ. 
χῖν. 18 : Ῥα. οἷν. 17, ΦοὉ χχχῖχ. 18: Ζϑοῖ. υ. 
9) βυϊῖ βουοσαὶ Ὀἱγάβ, οὐ τοῦ δοοουῃὶ (δρασί 
ἔτοτῃ 186 ἔδοι {8δι 1.0 υχχ,, ὑγδηβ]αῦθ βοπιθὶϊ πι08 
ἔποψ, βουιοὶἱπιθ8 ἐρωδιός ΟΥ̓ πελεκάν, ἰ)9 Ταγρα- 
Σαϊδὶβ δπὰ Ταϊηλια δὶ ἐκ 3 Γ δ 3. νον αἴδιι, 

τι: Τ 
οἱάε Βυχτοβν, ζεζ. Ολαϊά., ». 028) τηοάοτ ὁοηι- 
τηθηἰδίοΥβ ἃγὸ αἀἰν! θα Ὀοίνγθοῃ "ΒΘΡοπ ᾽ (80 Βο- 
ΘΗΛΕΤ, ΟΚΒΕΝ., ΕΟΒΕΝΧ., ΕΠΕΒΒῚ ἰπ ὶ5 οΘοποοτά- 
8ηοο, ΕπαιΌ, ΜΕΙΕΕ, δά οἰογ8) δηα ““ βίοσκ ᾿" 
(ὟΝ Εκ, ΕὝΕΆΒΤΥ Ζεχ., ΟΒΑΡ δπὰ οἴ 6 78). ϑίῃηδθ 
ὅΠ9 ἀοτίνϑιϊου ἔγουι ὙΟΓῚ ρίωδ 18 {μ6 πιοϑὲ πδία- 

ΣΑΙ διὰ ἴθ ἀοϑίχηδίΐοη οὗὨ {16 δίοσκ 88 αὐΐ ρία ἰδ 
ὙΘΥΥ ζΘΏΘΓΑΙ (σομΡ. ἀντιπελαργεῖν, ΔΙΒουρΚ ἢ ἴα 
δίῃ κ᾽ε 8568 [Π6 8}184] μἱοίγ οὗ 86 Βογοῦ 18 4180 
«οἸε γδίοα, ὥσιαν, Απῖηι. 111. 28), 17 ρκῖνθ "Ὺ 
Ῥτοίδγθμοα ἰῃ ἰμ᾽8 ἰηϑίδποο ἴο [89 τηθδηϊηρ δίογζ. 
--ἘὍοῷὋὁ}δ 18 186 ἰυτι]6-ἀογο. Τμδὶ ἰϊ 18 τα ΥΔΙΟΥΥ ἴῃ 
Ὧμὸ Εδϑὶ (σοπρ. 9 Απιοῦσδῃ ταὶ γί ουυ ρἰ ζ60Πη) 
ΣΩΔΥ͂ Ὁ6 ἰηΐογττοα 480 ἤἴγσοτη ϑοὺς οἵ 80]. 1]. 1], 
12. Οοωρ,. ΙΝΕΚΒ, ἃ. ἩΡ. 1. 8. ν.--τ 2} 0]. 
ΤῈ6 πιοϑηϊηβ οὗ [8680 τνοτὰβ '8 ἀποογίδῖη. Βοῖὰ 
ΟΤΒ ΟΟΟῸΓ Ὀσϑίἀ65. ΟἿΪΥ ἴῃ ἴ8δὶ. χχχυὶὶ. 14 .--- 
ΤΒοτΘ ἰΐ τοαὰβ ΣΟΥ 13. ὍΔ) Ο3. ὙΤΏοΓΘ 

180 δδυπάείου ἴβ 'π ἴλτον οὗ τϑπἀουϊηρ 32} 88 

ἴλ6 Ῥτοάϊσαίθ ΟΣ ἱῃ δρροϑβὶιΐοη ἰο 30, αὶ ἴπ 186 
Ῥτοβοηί ραβθδρθ ἰμ6 1 ἰ8 Ορροβοὰ ἰο 1ἱΐϊ. Νοῖίμοῦ 

186 αἰΔ]θοίβ ΠΟΡ ἰὴ} ΘΕΓΡΙΥ ἰΥΔηδ᾽αίοσβ δπ ἃ σΘ01- 
τησπίδιοτα δῇοζαά 08 ΔΩ͂ Βοοῦτο ἀσία. Ϊπ ΟΓΔΘΓ 
ἴο 468] ζΑΙΣῚΥ τ ἰ1} ὈοΐΝ Ραβϑᾶροδ, γ1ὸ τη υϑὺ ΔΚ 
ὁΠ6 οὗ (0 ἵἴψχὸο πογὰβ ἴῃ 8 βΒ6θ80 Μ}}16 ἢ} που ]ὰ 
ΔΊΟΥ ἴ{ τὸ Ὀ6 τοπά ογοὰ ὈοΓἢ 88 πῃ ορροϑι(ίοη δα 
85 Δῃ ἰηὐοροηάδοηὶ ποτὰ, 68, ἴῸΣ ΘΧΔΙΏΡ]Θ, Ὑὸ 
ΤΩΑΔῪΥ ΒᾺΥ {εἰϊδ ἰεο οὐ ζεϊὶξ εἰ δος. ῬονμαΡρΒ Ὁ (ἴον 
φ δῖοι [Π0 Κοτὶ δὰ Ῥα]οβιϊπΐδη σουϊὰ γτοδὰ Ὁ Ὁ) 

18 8 οποπιαίοροοίϊσυπλ οΥ ᾿τηϊίδιΐοι οὗ ὑλ6 παῖι- 
Τὶ βουπὰ (γοηῃρίίΐδη Ζυοίία --- Βιν δον. για 
ΒοΒΕΝ ΝΜ.) δηὰ ἴῃ 1818 8686 89 πδηθ οὗἨ ἰῃ9 σ6- 
08 δηὰ β8ρ66168 δ (δ Β81η68 ἰΐπ|6 (ΠΟΙ ρ. ζεέϊε- 
2 εἰ). Αὐ ΔῺΥ Ταΐθ 86 Ῥγορμοὶ Ὑ1Β}68 ἰ0 ΒΥ 
1Π8ῖ 186 ἰγγϑι ἰοῦ] δηΐπι8}85 ριιμοί ΠΥ ΟΌΘΥ {16 
ὨδΙΊΏΓΑΙ ἰᾶνν ὙΓὮ16} ῬΓΟΒΟΡῚΒ6Β (Π6 Ὁ Γοίασῃ ἰπίο ἃ 
οογίδιη σουηίγΥ, ΜΒ 110 1Β8Γ86] Β66 108 ποῖ θύῃ ἴο 
Κπον ἴΠ6 τυΐο ἰπδι αἴθ ΌὈΥ Φομονα ἴον (ποεῖν 
ΤΟΣ] ποϊΐ ου.---Β Ὁ ΠΥ ῬΘΟΡ]Θ. (ὐμ. [ἰδεὶ. 1. 
ἃ : 26ζγ. γ. 4, 8. 

γεσ. 8. Εἶῖονν 58.ὺῪ γϑῖ θη. . . ΟἿΪΥ 1166. 
Το {Π6 σδαγζο δἵ 6 610956 οὗ του. 7 ἴμὸ Ῥσγορίιοὶ 
ΒΌΆΡΡΟΒΟΒ [ἢ6 Ρ6ο0ρ]0 ἴο ΓΟΡΙΥ: νΘ 816 νυἱ8δ9, 
εἰε.; }.8ὶ ἃΒ ὙΠδ1 5 Βαϊ] α ἴῃ Υἱὶ. 2] 844., Ῥσοβυρ- 
ῬοΟδβαβ δὴ δρροβδὶ οὗὨ 6 Ρ60}0]6 ἰο ὑμοῖγ οὈΒουυ Δ 66 
οὗ {π0 σογθιπο 8] αν, 80 ΠΘΓΘ 8180 1Π 6 ΔΘΒΟΤΊ ΘΟ 
8 Ῥυϊ ᾿ηἴο τοὶ} τουτὶ ἰδαὺ ὑπο γ ΟΤΘ ν06}} ἰη- 
βιγιυοίοα ἴῃ {Π 6 ἴανν. [Ὁ ΤΏΔΥ δ ἱπαυϊτοὰ ψ ΒΟΥ Β6Γ 
ὈΟΣ 18 ΒεσΘ υυϑοὶ ἰῃ ἃ ζΖΘΏΘΓΔ] Βοη86, οὐ ἢ ο- 

{πον τ σοπίϑίη8 δ 8] δοη (0 ἰΠοκθ ψῆ0 ἴγοια 
δε δχο οἵ δοϊοιπομ οοῃϑιϊἱθα ἃ Ρατιϊσα δ Γ 61888 
Οὔτ86 ΒρΡρογίοσθ δηὰ ρῥγοπιοίϑ οὗ οιιἱίιγο ὈΥ 
ἴδ δἰ6 ΟΥ̓ 116 ῥτὶοβίϑ δῃὰ Ῥσγόρῃϑίβ, (ΟομΡ. 
Βαύση, ᾿ξ εϊδλει(δ- εῆγε (ἐγ Ἡεὐγᾶεγ, Ῥϑιταβϑὺ., 
1801, 8. 48). “οτθιίαἢ Β᾽ταβο] (χυἹἱ. 18) πᾶ πι68 
τσ τῆέρ ἰοσοῖμοῦ ὙΠ} ῥυίθϑίβ δηὰ Ῥγορ! οί. 
Βαϊ Ἐξοϊκῖοὶ ἴῃ [86 ΡΗΓΆ]16] ράββαχο Υἱὶ. 20, 808 
εἰάογ: ἴοτ᾽ τοί πῆξῖι, δὰ σΘΏΘΤΑΙγ ἰἰ ταϊρσῶι Ὀ6 αἰΐ- 

ἄσοϊο το ρτονα ἔμδὺ ἴῃ Ψ γ πα 8 8 δὴ οἰβονῃθγο, 

(Ἔθρθο ΙΔ γ ἴα Ρσχγογ. ἱ. 6; χὶϊὶ. 20; χυ. 12; χχὶὶ, 

17: χχὶϊ!. 24), [ΔΘΥῪ ΔρΡΡΘδΓ ἃ8 8 8ρ6014] 61188 δῃά 
Ὠοῦ ΓΑΙ ΘΓ 88 ΒΡΘΟΙΔ}Ϊγ ρσἰιοα θη οὗὁὨ ΘΥ̓́ΘΓΥ Ο18488 
δηα σΔ]}}Ἐ}π|2, 88 δοϊοιμομ 8180 νγ8ϑ8 ἃ Ὁ2Π, δὰ 

τὶ τἢ ἷπὶ τ ΟΥ̓́ΊΒ6 ῬΥΐοδ ΪΥ δηὰ Ἰον ἶσα] ογάογβ. 
(1 Κι. ν. 9-11). Οὔβονγυο 6180 τμδὺ ἰΐ 18 βία ποῖ: 
᾿ν 180 ΠΟ 8ΓΘ ΩΠἤΟΠΦ 8, Ὀιὺ, τ ῖ86 6 αγό τ06.--- 

Τμδὶ ΓΔ τουϑί ἀοϑίρηδίθ 86 ΤΌΓΔΒ ἴῃ {6 Β6η 58 
οὗ [86 Ροπίαιοαςἢ οληποῦ ὃθ τπηαἰηἰαἰηοά, ἔον τἢ6 
ΟΓᾺ ΟΟΘΌΓΒ [ΓΘΑΌΘΏΙΥ ἴῃ ἃ ἸΏΟΤΘ ζΟΠΟΓΑὶ δι ς"}- 
Βοαϊίοῃ, ἐΖ. σν., ἰβαὶ. 11. δ; σνιὶϊϊ. 16. Οδγίδι]}Υ 
1086 γοτὰ νοιϊἹὰ ἢαγνο ἴο Ὀ6 Γοηογοα ἴῃ [ἢ 6 πὰῦ- 
ΤΟΥΟΣΡ 86η86 ἰζ Ποιηγἰδιϊο ἢ 2 ψότοὸ ἴυ Ὀ6 ὑΥΒη5] δῖ 66: 
ἰγυὶν (Ἰ3 8 σοταρ. 111. 28 ; ἰν. 10) 86 ᾿γίῃρ 8.19 

οὗ 16 8οῦῖ68 Ὧ88 πιαζε ἰΐ ἃ 1156. Βαϊ οὐ {ἐπ Οὐ Γ 
ἰαπά 1, ὑο ΒΌΡΡΙΥ (Π6 βυβῆχ 8 ποί ἃ πιδίου οὗ 
ΘΟΌΓΒΟ, ἃ5 ἰΐ τὶ 6 ἰΥ ἰΐ6 ψϑδηὶ οὔ 19 βι ἔχ 
(Β ἢ ἰ8. σογίδίην ἔγοασθηΐ, οορ. ΝΑΕΚΟΕΙ,8Β. 
Ον., ἃ 18, 2, 44πηι.) ἴ8 ἴο ΔΡΡϑδᾶσ 7υ8ι1|86ὰ. 2, 

Ὁ 5, δογὶδοα ἴπ ἰδ Βρ6η89 οὗ (8086 0 δρὶῃ ἃ 

Ὑ6Ὁ οἵ Βυαπμδη ἰηγθηϊϊοηϑ δγουπὰ (6 πονιὶ οὗ 

αοὰ 18 οἵ ἰαῖος ἀδίθ. Εζσγα, 8ἃ8 18 ν76}} Κῆον ἢ, ν᾽ 88 

ἐμ ἤτβε Ἴϑὃ (ϑοπιΡ. Εζγαὰ τἱὶ. 6, 11) αὶ ποὶ ἴῃ 

ἃ Ὁδι(ἰ Β6η86, ἴῸΣ 1116 6ΥἹ] ργδοίῖ 668 οὗὨ (8 ΒΟΥ Ὀ65 
ΟΘΤΘ ΟὨΪΥ͂ ἃ σογΓυριίοη οὗ (ἰ|0 ῬγΑ βου ΟΥ̓ ἰὰ- 
ὉοΓΒ σοιμϊηοησοα ὉΥ Εἶπ (οοπιρ. ΗππΖοα, δ ,.- ης. 

ΧΙ. 8. 188, οἰς.) ϑίποθ (89 σϑγὺ 1} 18. ἀο- 
οἰάοα]γ υδοὰ ἴῃ δῇ δϑοϊα!θ 86}80 -Ξ (0 "παζε, (0 
τοογὰ, (Εχοὰ. ν.9; χχχί. 4; 1 Κὶ. νυ. 80; χχ. 40: 
Βαίΐὰ ἰϊ. 19; Ῥγου. χὶλὶ. 16; χχχὶ. 18) [)18 ρὰ8- 
Β8410 68 Πγ68 ΟὨΪΥ : δελοία ἂς ἀαδ υοογζεά 707 ἃ 
ἰΐδ, ἴ. 6.,), Δ8 ἄοπα ᾿ἱγίῃς ψοΥκΚ, ἴπ6 Ῥθὴ οἵ (}16 
Βοσῖ 9 88 ργοάισεά ἰἰ968. βου 68 ἱηἀθρὰ οὁσουγ 
δ᾽ πχοδὶ ἊΡ ἴο [86 ἰἰηι6 οὗἁἨ δγϑιῃταὶλ ΟΥἸΪΥ 88 δίδιθ- 
οἵ οἶ 415 (]ὰκοϑ τ. 14; 2 ὅδιω. υὙἱῖϊ. 17; χχ. 20; 
2 Κι. χὶϊ. 11; χίχ. 2, εἰς.)}, Ὀὰὺ Βαγιοὶ δ͵80 ἰ9 
ὁ8]]6 ἃ ἃ δεγίδε (76γ. χχχυϊ. 20, 82), δῃά βἰποο ἐμ 
σληοηΐοδὶ σι τ πη χ8 βοεὺ ὈοοΓΘ τ18 [88 ρἰοίαγο οὗ ἃ 
ΕΟΥΑΓΥ δοινιγ ἴῃ ἃ κοοὰ Β6η86, ΨΥ ΠΙΔῪΥ ὑπ 6 0 
ποῖ 8680 αῦθ βίνθῃ υ8 Ο)8 ἰῃ ἃ Ὀ8 Βρη867 ΕΔ]86 
Ῥτορθ.8 Ἰδθογοα ψῖζἢ ἐοὶς ννογὰ ἰπ ορροβί(ἱ οῃ 
ἴο ἦἢ.6 ποτὰ οὔ (δ ἔγὰ ργορμοῖβ, ΨῈΥ ραν (ΠΥ 
πού ἀο δ βᾶῖηθ Ὑἱ1} {Ποὶν ὙΥ ηρ897 Φοτγο Δ ἢ 
ἰνδῦθ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ ᾿ἰΟΥΑΓΥ͂ δοι νν τὸ αἸΟἢ ἀοδὶρ- 
παϊοα 118 Ῥτοάἀμοί 8 88 [0 αἰγΘΟί 0Ώ8 οὗ ΦΔε)ιο- 
γδῖ, Ὀυΐ ποὶ ἱπ ἰσα ἢ. ΕῸΡ δὶ νὰ8 (ἢτ|8 '᾿νΥῖῖ- 
ἰδ ἰὴ πο πϑὴθ οὗ Φοϊ ον, δηαἀ ἀουῦι168595 ἢ 
Δ ἈΡΡὸΔ] ἴο 18:0 1αῦ, ᾿γ88 ατδῃ ἱηγθῃίο δηὰ 
119ο95ὅ. Οοαρ. δϑαὶ. χ. 1. 

γον. 9. 116 υυνἱὶδθ ϑῃ 816 Ρυϊῖ ἴο δθαδ:ηιθ 
ες δαὶ νἱδβάοσ ονσονθι ἰδ δ οτβ᾽ ΘΙ 7 
ΤῊ Ῥσορμοὶ ἴον οΥ̓οσῪ ""ΔΌυΒ6 οὗ [86 πδϑηιὸ οὗ 
αοαἀ᾽" ἀδοϊαγοβ {6 ἀϊνίμθ Ῥαηϊθπηθηὶ. ΤΟΥ͂ 
ΔΓ ρΡαὶ ἴἰο βἰιαῖηο νυ ἰ{ἢ {ΠῚ} ἐεασλέηφ δ »χορῆλεξον. 
ΤΊι9 6186 ΒΟΥ Ό68 δὰ ουὐἹάθηιΥ Βαιίογοα [6 Ρ60- 
ΡὶθΘ δηὴ φγοπι θα ᾿μο ροοὰ ἀλγ8 ἴο Οοιθ. 
(στρ. πῆγα νοῦ. 11, δπὰ νυἱ. 14; χχιὶὶ. 9; Ἐζϑκ. 
χ .). Τῆιθ ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ΒΔΥ8 Φογοα Δ ἢ, Μ1Π ὍῸ 189 
6886, ἴἰο ἐμοὶ Β.83π|0Ὸ δῃὰ {μοὶς δυτί. ---Ρᾶς ἴο 
ΒΏΆΔΙΩΘ, σομρ. οἱ ἰ;. 20.---Τ0 υνὴδβθ ΤῸ 8.0 
ποῦ ἰάθη 1681 ἱ 1 ἐμο89 ἰο ννοπι ἴμὸ ργϑαὶσαῖθ 
ιοῖδε 1θ Ἀρρὶϊοα ἴῃ γογ. 8. ΕῸΣ ΜἘ110 {116 Ἰαιοῦ 
ΤΟΥΟΥΒ ἰὸ 4}1 [5τ86], (Π}6 ΤΌΤ ΠΙΘΡ ΓΟΙΘΥΒ. ΟὨ]Υ (ο {}}6 
ϑογίδοδ. Τθοθο ΔΓ οα]]οα ιἷἶδ6 πιόπ, ποῖ Ὀθ6δαι180 
ΠΟΥ Τογηθὰ ἃ βρϑοϊαὶ οἱαβϑ, δὰ. Ὀθοδυβθ ΒΘ 
Ὀοκϑίεα οὗ βρϑοϊδὶ ἱπδὶ ας Ἰηἴο τοὶ σίου (1 98.--α 
Οσοπίουμηδϑοᾶ, εἰς. Οὐμρ. χὶν!. 1:1, 2, Βο- 
αϑ80 ἰΠ6Υ μανθ ἀοβρίβεα ι}}6 πογὰ οὗ ἰμὸ 1οτὰ 



04 ΤΗΒΕ ΡΒΟΡΗΕΊ “9ΕΒΕΜΙΑΗ. 

δηὰ βυὐϑιϊαὐοδὰ ἐποὶς οὐ τ ἱβάοι, 1 νν}}} οοπιθ ] 9). Βαὺ ὩΘΥΘΥΓἈ610858 γ 860 ὑπαὶ {818 Ῥδϑδδξο ἰδ 
ἴο ἴδ ᾿ἰχσθν (πὰὺ (πον ΚΌΟΥ ποιμϊης. ἃ αᾳυοίδιϊοη δηά ἰ8 ποί ΒογΘ ἴῃ ἰ8 οτἰ κί μα] μοδὶ- 

γεγβ. 10-12ώ. Τβοσθίοσο Ψ1Π1Ὶ1 εἰν ὑποϑὶσ ἰἰοη. Εν τόρ. 10 ἰδ 8 οοηίγδοίοα ἕοσῃ οἵ Τὶ. 12, 
υνἱνοδ.... δαιτὶ ϑοβονθῃ. Το γ ΓΘ6Β γοΐογ 18. Ηδθγθ 680 ἴμ6 βεαῦθῃοθ οὗὨ ἱδουφίι ἰδ ποὶ 

τοὺ (0 {116 ζ4186 Ρτορ)"εί8 δῖοπϑ Ὀαὶ ἴο 81} {8086 ῬΓ6- [ αιἱίο οοτγϑοὶ, (6 οαδαὶ 3 Το] οννΐης τμο {Πα το 
Υἱουθϑὶν τηϑηϊϊοηςα ἴῃ σοιμπιοη. ΤΟΥ ΠΟ ΠΟ6Θ ᾿ υ τς Δ κν 
ὈοΙΒ ἴο ἰμ6 ὙΠ801]6 ρϑορὶθ, ψγμὸ ψγεσ ἐιἀγεββϑὰ ἰὼ  ῬΓ(1016 13). Βαϊ (μδὶ ἃ οοργῖδί ἀϊὰ ποὶ ἰγδῃϑ- 
νοΥϑ, 4-, δηὰ ἰο {λον Ῥόσυοτθο ἰθδάογϑ, ἴῸὸ Βοτ ᾿ ΡΟΒΘ [9 Ῥᾶββδζϑβ, Ὀὰὶ (80 ῬγΟΡΒ οὶ δ πιβο} τε- 
Υ 6.8. 8 δηἀ 9 γοΐδν, ὑπ ον δοτηπηοη, ρυὈ]ΐο, ἀπὰ ουἱ- ᾿ροδιοὰ νυ ἢ ἔγθοάοαιν ἷ8 ἔοσμ δῦ τς ΘΟ ΥΆ Π06, 18 ΒΕ 6 
ΨΔΓΟΙΥ ΡΔΙΡΔΌ]6 ρυπὶβηπιοηΐ, δηὰ ἱπ 80 [Δ ἔογτ ἴγοιι (86 }}{{10 Δ] ἐγ δίϊ 008 τ δῖοι ΒΟΙΓΑΥ ἃ Γορτο- 
[0.0 ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ͂ σΟὨΟΙυδίοη οὗ 6 Βίσορῃθ. ΤἬΐἷ8θ., ἀποίΐ οι ἔΓΟΠῚ ΠΙΘΙΊΟΥΥ͂ 88 τν6Ϊ 85 ἴ8:6 Βδῃὰ οἵ δὴ 
Δηουησοεηθῃὶ ἰ5 ταϑδὰθ ἰπ (86 ἔοτα οὔ ἃ αυοίδ- [ Δι ΠΟΥ τηρκίης ἔγθθ 86 οὗ ἢὶΒ ΟὟ ῬΓΟΡΟΓΊΥ, ἰῃ 
εἴσῃ, [8.680 ἴΏΥΘΘ ΥΘΓΒ68Β Ὀοΐη 8 Τορϑίϊ ἴοι οὗἁ νἱ.  τοσβ. 10,11,12 (οοπιρ. χ. δ; χὶ. 28; χχὶ!ὶ. 12, εἰς.). 
12-185. ΑΔ 18 80 Ἰεβάοσβ οὗ (86 ρϑορὶβ, (6 Οπ ἰδ6 γορο 08 ἰῃ 9 ογθα ἢ 866 86 ἰΔὉ]6 ἰὴ 
ῬΥυϊοβὶβ δῃὰ Ῥσοριοίβ ΏΟ 8.60 ἔΐθῦθ βροόίκϑῃ οὗ ΠΣ ΛΕΘΕΤΕΣ:: 7εν. ὦ. αδ. 8. 128. ---ΟΟἸΡ. Ὀεδίἀε9 
(νὶ. 18-1δ), ἐπ υϑῦβθ8 δι ϊϊ 0818 Ὁ]809 ΥΟΡΥ͂ γ06}}, 86 ϑχοϑι ϑαὶ γοζαϊδιΐου οὗ ΗΙΥΣΙΟ᾽Β νἱοῦν 88 (0 
Ρδγιϊου ]αυῖν 65 νοῦ. 11, δ ἃ μΘ8]6ᾶ, εἰς., 80 νν α}} 180 ἰμιοτΡοϊδίΐοη οὗ (18 ρϑϑϑδζθ 1 ΟΒΑΓ, 8. 186. 
Ῥσουοδ (ἢ Βυϑιιίης οἵ [ῃ9 [4180 ρῥγορῃϑίβ (τοσ. 

2. Σαυτγίλεν ρονγίγαψαϊὶ 97 λ6 υἱδαἰΐοπ ἀππουπορα ἴδ ὙΟΣ. 

ΨΙΠΠ. 18-17. 

190 [ν}}} βυθορὶ [μοῖὰ ὈὐΡΟΥΙΥ ΔΥΔΘΥ, 881}}1 Φϑουδὶ. 
ΤΏΘΓΘ Μ6ΓΘ ΠΟ σ,͵ΓΆΡΘΒ ΟἹ [89 ΥἱἹΏ6, 
Νο ἔρβ οὐ [86 ἢρ-ῖΓγθ6, 
Τὴο ἰδηα πνδϑ ψΠΠογϑά.--- 
δο 1 γᾶγνθ ἴο ὑμοπλῖ [Πο80 ΨὮΟ 8}}8}} ονθγγαῃ ἵΒοτα. 

14 “Ὑδιδὲ 15 (θη {89 στουπά οἢ ΜΪοἢ ΜΘ Γοιαδίη ἢ 
ΑΒΒ6Δ0]ο, ἰοῦ υ8 ρὸ ᾿πἴο 86 ΤογιΒοα οὐἰθ8 δηα ρῥογβ" (Πογο ἢ 
Εὸν Φεοῆονδῃ, οὖσ ἀοἀ, [88 4] ονϑα ὑ8 ἴο Ρογ ἢ 
Απά ρίνθῃ ὑ8 ψαῖοῦ οὗ ροΐβοῃ ἰο ἀτίηκ; 
Εὸν ψὸ ἢδν6 βΒ:ῃη6α δρδιηβί Φθῃ ου ἢ. 

1δ Υ᾽͵ο Βορθα" ἴὸσ Ὀ]οβδίηρ θὰ ἢ0 ζοοα 68Π16--- 
ΕἘὸγ ἃ τἰπ|0 οὗ μοδ]ϊηρ,"ἡ δηα Βα Βο]α ἴδσγου ἱἢἢ 

16 ΕὙοσλ δη ἴβ μοαγὰ (ἢ βηοσίηρ οὗὨ κὶδθ ΠΟΓΒΘΒ, 
Αὖὐ [868 βουμὰ οὗἉἨ [86 ποϊρθίηρ οἵ μἰβ βί8]]}]} 08 [89 1016 οαυίἢ ὑγοη} 0168. 
Απᾶ {ΠΟΥ οδπιθ δηα ἀονουγοά {πμ6 ἰαπὰ δηαὰ σψἢδὺ Μἃ8 ἴῃ ἰΐ, 
ΤὨο ΟΥ̓ Δηα ὑποβο ὑμδὺ ἀν ὶῦ ὑπογοΐη. 

17 Ἐὸὸγν Ὀ68ο]ά, 1 βομαὰ διμοῦρ γοιῖι Βεγρθηΐθ, 
Β4811188, ἀρϑιηϑὺ πο ΠΟ ΘἤΔΥΙΩ 808118,-- 
ΤΠ686 888}} ὈΪὉ09 γου, 5810} Φομόνδὶ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 Τοσ. 15..-ἰὶ ἔγοιῃ ΟΝ, ὈΘῸῸΝ ἔγοϊὰ ηὃ ἀεείπενε, ἩΐΡΏ. ἥμμεην ἱπιροόηεγε, οὐδε. Αο ἴῃ ηὉ δὲ 1}ὸ 8100 

εἴπγο ἔμ ἰάθα οἵ βίογπι ἰδ σοπίλίποά (σορ. ΓἼ 330, »γοοεῖα) [8 οοτιρου πὰ ον ἀθηογ αἰ χη  ἤθο ἐο ξισεερ αἰοαν ἵπ α εἰογιι. ΤΊ 
ευτιποςτίοη οὗ ἔνῸ τόγῦβ, πανίηςς γουῖ οὗ αἰ δ Γοηϊ ΟΥ βί παῖδ  δοιπά, ἐπ (μὲδ σοπαϊτιοσίίου [Γρα Θ ΠΕΥ οσσατα. Οοαρ. χΧΊΥ  . 9: 
Ἰραΐ. χχυὶ!. 28, δα οαροςίϑ!!ν ζορῆ. Ἰ. 2, 8: ὙΠ οΓο τὸὁ ἥπὰ {πΠ0 βασῦδ Ομ ΘΟ οἢ ΔΒ ἰπ (αἰ ραδδαρὸ (ΝΆΚΟΚΙ5Β. ΟΥ-. καὶ 99, ἀ. 
Αποὸι.) ὙὍμὸ Ηἰρῖι. ὉΠ οΕσ Γϑ ΟἿΪΥῪ ἰῃ ἔμοϑὸ ὮΓΟΘ Ραδβα(θ8. 

Φ Ύ τ, 13.-- Τ}9 δηοίοπὶ τοπάογίης, οοσαττγίης ἰη [9 ΟΒα]θο δῃὰ ϑγτίδο : σπᾷ 7 γεοογιρεηϑοὰ (ο λένε ἰλαΐ ολιολ ἰλογ ἰγαπε. 
,. 8. ΒΑΓΒῺ δηὰ ὑρμοβοι ϑροσῖ!γ ὈΥ̓ (πὸ αἰδῆου τ οἵ τππ6 Βαι δίδει Υ ὀχρίδίπίηρ ἴμο δ ΠἾχ.--Τ)ὸ ΧΡ Δπδίίοῦ ᾿ΓΕ- 

ἴοττοά ὈΥ πιοϑῖ πιοάογῃ συπμιμεηϊεῖογο: μὰ 1 κίνο Τμοτὰ ὕὑνΡ ἴ0 ἴμοθο νν 0 σοῶλθ υὐόὸξ ἴμο1ὴ---ἶδὸ ἀραὶποὶ ἐξ, (1) (αὶ ΩΣ 

ΣΑυΒὶ Ὁ τηϑήθ ἰηίο ἸΩΝῚ πος Ὀοδίάοθ 5 ποῖ 8 ΠΟΙΊΩΔΙ Γοπδίγυςίίοη, ΟΟΙΌΡ. 8:6 ΓΤΟΙΏΔΙΪΝΒ ΟἹ Ἰδδ Ὑγ“ τοῦ. 1; (2) [ιδί 

ὉΓῚ 7 πιαεὶ ὕο ἰταπδιαῖθιὶ ἠοὲ “ ἰο ἔλεπε" Ὀαὲ “ ἴο (ἰοϑο,᾽" (3) ἰμαῖ ἔδθ συδῆχ πιυδὶ Ὀ6 δαρρ!οὰ ἴο ἸΙΝ, τΒιοα, δὲ σαὶ το 

δυο οἢ ἸΥ, οΔΏ ΟὨΪΥ ἴδῖζο ὑ]δοο τ βοτο {8|5 Βυρρ οπιοπἐδέίοη [8 8 πιδίίοσ οὗ σοῦΓΒΘ. ' 

ὃ Τοῦ, 14.-- Ὁ 2), ΤῊ ἕογσω ἰοι ον ἴμ6 Ατασραίς ζοττοδίίου τ ἢ σου !ςαἰϊίοη οἵὗὨἨ ἴλο ἄτγβὶ τδάϊοδὶ. Οοωρ. 15) 

Ῥευΐ. χχχίν. 8; 313.7" Ῥβ. χχχί. 18; 200 χχίχ. 21. ΟΡ. ΝΆΞΟΕΙΔΒ. ΘΟ... ἢ 31, ἄηκε. ΟἸδη. κἡὶ 243, ἀ. ᾿ 

4Ύετ. 16.-- 1 Ρ ΤΣ. αδε. Οοπιρ. ΝΆΞΟΣ 88. ΟὟ... ὃ 02, 2, ὃ. 

ΦΎΟΣ, 16.--ἸἼ.9 ἰπσιοοὰ οὔ 5 2. ΟὐΡ. νος. 11. 
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ἘΧΕΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙΙ,. 

ΤῊ 8 δίγορ ῃ8 58 ες γοὶΥ οοσαρίοα τὶ (89 ὕατ- 
ἐδὸν Ρογίγαγϑαὶ οὔ ἴ16 υἱδβίίδιϊοα ψΐοι ἰ8 δῃ- 
ποσηοοὰ ἴῃ τοτ. 12. Τα οὐ]οσὶ οὗ ἰμο ἀΐϑοοι 86, 
(86 γ᾽ ϑιδιΐοη, ΒρΡρϑδσβ υπάδθὺ γυδυὶ 8 ἰτηὰ 68, 80- 
οογάϊης ἰο ἴ6 υδα οὗ ᾿ἰἴόταὶ οὐ ἥσαγαϊί, νο 8η- 
ἔυλξο. ΤΏ ΒΡΟΒΚΟΥΒ ΓΘ 8180 σμδηρθα βεύογαὶ 
ἐἶπιε8. Εἰἶτϑὶ 1η6 [οτὰ δηηουποθϑ (δαὶ Ηο Μ|]] 
δΎΘΟΡ ἰ 6 πὶ ΘΌΓΔΥ ἴῃ {μ6 βίογπι 88 υηΐτγιϊ ἃ} τῖ- 
ἰδογοὰ ρἰδηίβ. Τ θη (ΠΟΥ τηυδὺ ἐπ θΙη86 1 568 8ῃ- 
Βουησθ ὑπαὶ 80} υν]8ὲ ἴἰοὸ 860 ἱπίο ἔμ ἰοτιϊβεὰ 
οἰτἴ69 δὰ χουν [Π6 ΒοΟρο οὗ θβοᾶρθ. ΕῸΓ 860 
ἰΒοπιϑεῖτοβ ἔθοὶ δηὰ ὀχργοδϑ ἰμδὺ (Π6Υ̓ ὉΘΑΓ ἱμ ον 
ἀδαι νι {Π 6ηὶ, 45 ἰὶ ψότο, ἴπ6 ᾿οτὰ ΗΠ πλ86] 7 
Βατνίηρς σίνθη τὰ 6πὶ ροΐβοπ- γαῖ" 88 ἃ ρυἰθυχθης 
ἴον ιἰιοὶν βίη, δηὰ ἰηϑιοδὰ οὗ μϑαϊϊπς ΓΠῸῪ δυὰ 
(1 6 οἰἐ1689) ΟὨΪΥ ἰεττοῦ. (Ἦοτβ, 14, 16). Εοτγ 
{ΠΥ ΔΙτοδαῦ ρογοοῖνο (89 ΔΡῬγοδοὶ οὗ (9 ΘΏΘΙΩΥ 
ἴτουι ἰμ9 Νοτγίἢ (τοῦ, 16 α), νυ ἰ οἷν 6 ργορμοῖ ὁοπ- 
ἄγη, ἀοβονι δἷπς ἴῃ ὈϊΪαηὶ τόογὰβ (89 βδὰ ϑῃὰ 885 
δίγοδυ Ὀσρὰπ (Υο Ὁ. 16 δ). ΑἹ Ἰαβὲὶ {86 Ἰοτὰ Ηΐηι- 
861 Γ ἀζαΐῃ ϑρ68}.8, δῃὰ σοίαγηὶπς ἰο ἐμ ραΓΔ 9 
τος οὗὨ ϑρθθοῖῦ; σοι ρΑΓΘ8 ἰμ6 ἰπτοαϊθηϊης θη6- 
ηἶο8 τΐΐὰ ΒΟΓΡΘΩΙΒ οὗ (9 ροϊδοῃουβ ἱκϊηα, ζ0Γ 
ΝὮ056 ὈΓΛ6 ἰβ6 Γ6 18 ΠΟ ΓΙΟΥ͂ (Υογ. 17). 

γον. 18. Σ υἱὲ] } αυσθορ ἴθ... ΟΥ̓ΘΣΣΤῺ 
ἼθτΩ. [Ι͂ὰ τ ῦθδὲ (Ὁ]1ονγ8 (86 τιοινο οὗ {μῖ8 ραα- 
ἰδ τοὶ 8 ρΡγοϑοηιθά. [δϑγδο] 18 δὴ υπύγαϊ: [] νἱ 9 
8} χ-ἰτϑο, 8 νυ ὶι το Ὀταποῦ. 79 Βδπιο ἔρυτο 
ἴῃ Ρβ. ἰ. 8: 726Γ. χυὶϊὶ. 7; 1541. 1. 80; ν. 2; Μίο. τἱϊ. 
1: [υκὸ χὶϊὶ. 8.---1 τοχατὰ (6 νογὰβ 1 111} 
ΒΎΘΘΌ μοι ὈΓΓΘΙΙΥ͂ ΑὙΤΑΥ͂ 85 ἃ ροηοτδὶ δίαίο- 
μιϑηΐ οὗἩἨ νι δὶ (ΓΟἸ]ογ8. [ἢ (δῖ 86 οτὰ Η τ 86] 
δοσοιηῖ8 [ὉΓ (ἢ. 6 ζ6} 6818 οὗἉ ἰμὶ8 ἀδοϊαταίίοη. ΗΘ 
τοδί θα τΠδὲ Βο ἱπϑιϊϊαϊο ἃ δη ἰηγοβιϊχαιοη, {80 Γο- 
8.}1 οὗ τῇ 16 ν88 ὑπαὶ [8γ86] νγχ88 1 δὴ υηΐταυ!ὑ- 
ζαϊ, ν᾿ οτοα ἰσθοθ. [ἢ σομβοαῦθῃοθο οἴ (8 Η9 ἀ6- 
ἰοτϊηοὰ τπ8ὲὺ ὉΠΟΥ͂ Βιουϊὰ Ὀ6 βυορὶ ΔΎΔΥ ὮΚΥ 8 
δίοσιῃ: (ἢ 6η ἴ χατνοῖο μοπὶ 8086 Μ᾽ 80 588]} οὐϑυσῃ 
ἰδοπι. (Οὐμρ. [δδἱ. υἱἱι[. 8; δη. χὶ. 10, δηὰ Ζ6γ. 
γ. 22, χχ!ῖ. 9). [πῃ ΟΥ̓ΘΣΤΌΩΏ ἴδ οὐ άθηι}ν δὴ αἱ- 
Ἰυϑίοη ἰο νι σιν, ἰο νυ] ϊσἢ αυσθθΡ Ροϊηί9, 
Δη τ 6 τοῦβθο [ῸΓ Π|8 8 Βοτί οἴ οἱτοῖο, ἰδ 6 δῃὰ σοίιατγη- 
ἱησ ἴο 6 Ὀορ πηΐηρ. ΤᾺΘΡ ΓΑ] οὐεγγμῦ Ἰηἰτηα δ 8 
(86 ἴῃ Σϑα ΠΥ 8 6 οὗὨ ΡῬΌυβοπ8 ου ἃ Γορτο- 
δεηϊ 1}}9 βίογπι. ΟοΏΡ. γον. 10.---Τ 0 σογίδ  ΩΥ 
Ῥεσυ αΣ ὀχργοβϑίου [ΓΑ ἴῸΓ ἐλεη 7 αρροϊπίεα 707 

ἕλει, ἀπ οὐοῦ ίλεπι, ἰὰ ὀχ ρ δἰ πῃθὰ ὉΥ͂ Βυρροβίῃρ 
(μαι 186 Ῥτορμοὺ ἱπιθπάδὰ 8 ΡΙδΥ ροῦ ἴΠ9 νογὰβ 

ΧΟ, ὉΠ ΣΝᾺ, 
γενα. 11,15. ὅσ μαῖ ἴα ΓΒ 6} 189 στουηᾶ ΟἹ 

ὙΙΟΣ τγὸ σϑσυβλαί ῦ... δη ἃ ὈΘΒΟοΟ] ἴθετοσ. 
Το ρΡεορῖα τπ οπ βεῖτ 65 σοϊαίο ΒΟΥ {Ππ|ὺ τν ΒΊΟΝ τ᾿ ἃ5 
ἀοιοταιοὰ ἴῃ {μ6 Βεστοῖ δου η5860]8 οὗ Ῥγου  άθηοθ 
ἯΔ8 δοίι 8}}γῪ σαγγιοὰ οαἱ. πο ῥγορῇῃοὶ ΡοΟΥΤΊΓΑΥ 
ΒΟΥ ἰῃ0 Ρ60ρ]6, Βεϊσθα ὈΥ ἰμ86 Τοτοθοάϊηρ οὗ 
ἰὰτοδιοηΐηρς ἀδϑιγαοίίου, ζο}1 (Θπ ΒΘ ΙΥ 68 ἰβοουγθ 
ἰπ (Βοὶς δθο 65, δπὰ δσοποϊαἀοα 30 866 ἴο ὑπὸ ἴο᾽- 

μϑεὰ οἰιἶο8. ΤΟΣ οδ88] --- τοῖν ΟΟΏΡ. ἰχ. 

11; Ζοῦ χίϊ!. 14. Υεῖ 1 πουἹὰ ἰακο Ὁ} αἱ (89 
8816 {ἴπ|0 8.8 ἰοσα]: οὐ Ὑπαΐ ̓  οἡ δαὶ ἰηϑθοῦγθ 
Ἑτουαηῃὰ το νγχὸ βἰ εἰς 7 [ οηδοινογοα 0 ΟΡ 658 
1818 ἀο Ὁ] βοῆϑα ἱπ {86 ἰγαμπϑδιίοη.-- -Αδδϑιλ- 
Ὅ]6, εἷς, ἰαἴκοη υοσ δι πιὶ ὕσγοτῃ 'ν. ὅ. ΤῊ ΡΘΟΡ]6 
(85 ὁ δοπιει δἷηρ ἰο νῖοὰ (μ6 οτὰ μδὰ ῥτονὶ- 
ΘΌΞΙΥ δυιητιοηδὰ (μοὶ ΟΥ̓ Ηἰδ Ῥσορδεῖ, Ὀαΐ ἴο 

ἔοἸ]ονν (818 δα νίσθ ΠΟ νν}}} ποῖ δυνδὶϊ, βίποθ ἐμ ΟΥ͂ 
80 ἰοπᾳ ΟΡΘΕΪΥ ὑἰγαηδρτοβϑοά (86 ΒΟΥ νν}}} οὗἩ αοά, 
88 χονοα ϊοα πὰ Ηἰβ8 ἰανν. [Ι͂πὰ δ] {ποῦ ΤηΘΆΒΌ ΓΟ 8 
ἴον διε (ΠΟΥ παΎο ἰδ ΐ8 δΟμΒΟΙ ΟΒΠ 688: (6 Γ0 ͵8 
Ὧ0 δοὶρ, ὅ͵ὸ 80 δἰγοδαυν 1οβίὶ.---Αηἡα ρϑσὶ δὴ 
ἴΠΘΙΘ. Νοὶ ἰο Ὀ6 βαγϑά, Ὀυϊ ΟἿ ἴο μον 88 
ΒΟμΙΘΥΒΑὶ ἰδοῦ, ἰο οἱ αἰῃ ἃ {1116 γτοβρί (6, 4ο {8607 
βε6 ἰο πο οἰϊ᾽68.---ΕΟΣ Φοονδδ, εἰς. ΤΟΥ 
Κηον ἱμαὶ ἱμοῖν ἀοβιγυοίΐοη 18 διγοδαῦ ἀοὶοῦ- 
ταϊη θα ἀροη, δηά {Ἰχαἴ 86 Ὁ Ὀθαν ἀσείι, ἃ8 1ξ γ ΓΟ, 
ἴῃ (μον ὈοιΐδΒ ἰηΐο (6 οἱἰ169ὅ. Τῖ8 15. (1.6 ΒΘὴ86 
οὗ κίνϑῃ τδ νυναῖθσ οὗ ροίδο:ι, εἰσ. Οοωρ. ἰχ. 
14. χχί!!. 1, δῃὰ χχν. 1Ὁ, 17; [(4πὰ. 111. 1ὃ; Ῥα., 

Ιχ. ὅ, Ου ν᾽ οοπιρ. Ὕ ΝΕ, Κ. ἩΓ. Δ., 8. νυ. 
Ούλ.---Ν αἷὰ πο τϑέυγο 18 6180 (6 ''ορο, νυ νοι {6 
8{1}} τηαϊπιαὶμ, Ὀόσαι56 ΘΥΘΓΕΥ͂ ᾿η8ἢ ΟΡ68 ψ 8110 
Βα ᾿ἰἴνοϑ. Τ|118 ραϑϑαχθ 18 τορϑαϊοα ἴῃ χίν, 12. 

γον. 16. ΕἸοῖ δ... ἴδδὶ ἅννο ς ̓μϑτοϑίῃ. 
Ηοιἰ βίοι α βίδι 69 (6 681189 Οὗ (ἢ ἐόγγοῦ, ἃζαὶῃ Γ6- 
ἔογγίπς ἰο ἃ ἴογιοῦ ἀροϊαγαίΐοα (ἰν. 16; νἱ. 22, 
28). [0 ΡΡΘϑδγβ ὑμαὶ {1056 ψογὰβ Ὀοϊοης 58{1]} ἰοὸ 
18:0 ΒΡΘΘΟΒ οὗ [μ9 ἰϑγδο] 198, δἱ ᾿ἰθαϑὶ {11686. ΠΙΔΥ͂ 
88 ΒΡΘδΙκ, β'ποϑ 89 Μοῦ 8 σοῃίαίη ΟὨΪΥ (86 ἀθ- 
βου ρίΐου οὗ νϑδὺ νγϑ ἰβθη ρογοοϊνοα. Βυὶ 86- 
τη ϊβιϊ ἢ ὁ ἀσβοῦῖ Ὀ68 {πὸ ζα Γ0 85 ἐπουχ ἰὰὶ δά 
ΔΙΣΓΟΔΑῪ ἰδίέθη ρἷδοθ. 718 σου ὰ Ὀ6 ἀοπθ ΟΠΪΥ͂ 

ὉΥ ἰδὸ Ῥσορδοῖ; 32. ἈΝ 2 διὸ ἱβογοίοτθ ῥγο- 

Ρμδιῖσ δουῖϑίϑ. Οοιρ. ΝΆΑΒΟΚΙ8Β. Ονγ. ἃ 88, δ. 
[ἀκβεν᾿8 ΟνὟ. ἃ 202, 4.---. Β. Α.]--- Το ῥσο- 
Ρ νοὶ ἱμίογροβοβ ἢ ἃ ΤΏΘΥ Οα 1196, εἰο., ἰο 88 
δῦ [86 ἐεγγοῦ Ὑ8Θλ38 ποῖ Δ ΟἸΠΡΙΥ οὔθ, Ὀαὰὶ [δὲ ἰδ 9 
ΘΠΘΙΑΥ ὑδὰ8 δηπουηοοὰ δὰ ΓΘΔ]ΪΥ οοιθο. ΤῈ 
δ ΣΌΪ δυ Ἔἶ χοθ σοῖο (90 ὑμ6 ΘΏΘΠΙΥ Τορτγοβοηϊοαὰ 
88 ἃ δίησίε Ῥογβοῆ. ὕοαρ. ἰν. 18.---Ἴϑὸὲὲ οὗ 

ΒοΥΒ868, χὶνὶ!. 8; 1. 1]. 
γον. 17. Εἰοσ ὈϑΒο]ᾶ, 1 6δϑθῃᾷ. ... Βαὶτὰ 9- 

Βονδδ. Τιιὸ ἀἰβϑοουγϑο 18. ΠΟῪ ἀραΐη ἥσυγειϊνθ 
δηὰ “ομ ον 506 8Κ8 Ηἰπιβε]ΐ, 865 ἷπ (6 θεσὶπηΐης 
Οὔ ἐΠ6 βίγορμο, τοῦ. 18, ο τοὶ δοπιρατθ 8 
βίγορϑ {κὸ {118 τ 8 Π6 νὰν δι οἢ Β οὗ 8 τηι.916 6] 
ἰθ06. 16 ὭοτΘϑ ἔγθα θυ {86 (Π 6πλ6 ΘΔ 268 
115 ἕοτιι, {6 ΤΏΟΓΟ ἱπρΣ ϑ8: 00 ἀ068 1ἴ τηηΚθ, {ἰ10 
ἸΏΟΓΘ ὙΔΥΒ οὗ ΘηΐΓδη90 8.6 ΟΡΘηΘα ἰο ἰζ. Τμδαὶ 
{Π18 γου80 Βὰ8 (88 σμλτϑοῖον οὗ ἃ δοπο] βίοι 18 
866}, (α) ἔγοπι [16 τοί τ ἰο 186 ὈορΙ πίη, (ὁ) ἔγοπι 
(86 οἰϊπιαχ, τ ]ιῖοὶ 15 Θχργοβϑϑοὰ ἴῃ ὑπο ἤριγα οὗ 
ΒΟΓΡΘῃ 8 ἰπδαοσοβδὶ ὉΪ9 ἴο δ᾽} σβδυπβ. Τ}}}98 ὁοοῃ- 
ἰδ η8 6 ἰάοι οὗ (9 πιοϑὺ ἰηἰθηβίνο ἀοδβίγαοίοῃ, 
ὁχοϊυάϊης Δ}1 ΡοΟΒΒ: ὈΠ| οὗἨ Βοαϊίηρς. ἴσο ὑδὶ8 
8 86 τηδίη ὑἱμβουρηὶ οὗἨ 89 Ὑθγ86 3 18 Ὀςβί σϑ- 

ζογγοὰ ἰο συϑσ, 16, ὁ. :---Τ 8 18 Σἰ, ἴον, εἰς. Τ86 
1υοτὰ Ηἰ 86] σοη ἔτ πὶ [86 τ οτὰϑ οὗ [86 ρτοροί. 
Τιιῖθ τ γθ6 μ88 ᾿ΟΥΘΟΥ̓ΟΡ ἃ Βιγ ἰεϊ πρ ΤΟ ΒΘΠΙ Ὀ]8Δ 009 
ἴἰο ὕθη. χὶϊὶχ. 17, δηὰ ἴὰὲ σουϊὰ ποὶ Ὀ6 ᾿πιροβϑὶ]9 
{π8ὺ ἐμ6 Ῥτορβοῖ, τουιϊηἀοά ὈΥ {6 τηοπίϊου οἴ 
Ὀδῃ οὗἨ ἰμὸ Ῥτορ βου σοποογηΐηρ δἷπι, Τ2 8 68 80 
ΟΥ̓ ἐμ ἱπηδζ68 ὑμοτο ΘΠ ρ] ογοα ἴον 18 ἀθϑοῦὶ (105 

οὗ [88 ΘΠΕΙΩΥ οοταΐηρ ὕγοπι Πδη.---2}Ὁ} (1534ἱ. χὶ. 
8; Ἰίχ. ὃ; Ῥγοῦ. χχὶἹἹ. 82) δῃὰ ΣΟΥ ([βαἱ. χὶν, 

20) 80 σδι]θὰ ργοῦδΥ ἃ δἰδίϊατάο (80 ΘΕΒΕΝ. 
ΤἸῊΗΕΒ., ΕΥΈΒΒΤ, ὈΠΕΟΗΒΙΕΒ) δ ταραγι οα΄ ὈΥ̓͂ 
τηοϑὺ τηοάθτη σοπιηθηίδίοῦβ, 0] ον, ἴῃ {118 
Αια δπὰ 86 γυϊχαῖο ({Π|0 υχΧΧ, ναγυ) 85. {110 
ὈΔ5}}18]ς, ἃ 8π)3}}, ὀχ σθϑ]Υ ροϊβοηουβ Κὶπὰ οἴ 
νίρουῦ. Ου 20 ΟἸΔΘΣΩΣ, ἐΐο., ΘΟ. ΡΒ. ἱΥ]ιξ. ὅ, 
6, [4, δ]. 
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8. Οοπιϊπιαίίομ: Τλο υἱοί ἰαἰζοη, ἐπα υοἱιλ ἰδὲ ξαγγνίπσ αιοαν σαρίϊυθ 97) ]δγαεῖ, ἰο ἐλ6 ἱπεχργοιρ δῖε ρτίφ! οἱ 
ἐλε »εορίε απὰ οἵ ἰλεὲ »τορλεί. 

ΥΠΙ|Ι. 18-28. 

18 Οῳγ οομϑοτι ἴῃ [86 Βουτοῦ 
ΜΥ Βοατί πὶ ΐῃ τὴΘ 18 181 η. 

19 ΗδΥΚῚ ἃ ΟΥΥ͂ ΟΥ̓ ΠΥ ΡΘΟΡ]6 ἔτοπι ἀἰδίϑη ̓  ΙΔ 68 : 
“19 Φοβονδὴ ποῖ ἴῃ Ζίοῃ, ογ μοῦ Κίῃρ ποῖ ἱπ μ6γ 
“ ἍΤΗΥ Πᾶγθ ὑΠΕΥ͂ ῥγου θα πὴθ [0 ΔΏρΘΙ ΜΙ ὑμῖν ᾿τηΔρΌΒ, 
ΔΊ ἐμοῖς ἔογοίση υδῃ 0168 ἢ 

20 “Το μαγγοϑί ἰβ ραϑὶ, [86 ἔγιι ρα οσηρ, 18 ΟΥ̓ΘΓ, 
Αμά το 816 ηοὺὐ βανϑα "ἢ" 

91 Ἐὸγ ἴδ ποιπᾶ οὗ [λ6 ἀδυρμίοῦ οὗἉ ΤΑΥ͂ ῬΘΟΡΙΘ δὰ 1 πουπαρα," 
Ι γσοὸ τηουτπίηρ ; ΠΟΥΤῸΓ Πδ(ἢ ΒαϊΖοα 

22. 18 ἴῃ6γθ Ὡ0 Ὀθϑίϑϑιι ἴῃ ΟἸ]6δα ἢ 
18 ἴπογθ Ὧ0 ΡῬῃγβίοίδη ἴῃοτθ 

1η0. 

ὙῈΥ τθη ῥγοοθϑάβ ποὺ {86 μϑδ]ίηρ οὗ [86 ἀδιῦοῦ οὗ ΠΥ ΡΘΟρὶο ἢ 
98. Ο {μδὲ ταἷηθ μοϑδα ψογο ψδίθγβ," 

Αμάὰ τηΐηθ 6Υ96 8 Τοπηΐδίη οὗὨ ὑθ8 8, 
Τηδὶ Ι παὶρῃῦ ΤΘΘΡ ἀΔΥ͂ δηά πὶρδιῖ 
ἘῸσ [80 βίη οὔ ἐπ6 ἀδὰρῦοσ οὗ ΠΥ ῬΘΟρ οὶ 

ΤΈΧΥΠΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ἵν, 18.- » 22 [5 ἅπαξ λεγ.--Ἴὴο γδάϊχ 3 ἐμιηείπαξε, δεαπε ρον, (Ϊὰ Ασὐϑῦὶο οὗἩ (86 ταί ρ; Β1}}) ΟΟΟΌΓΕ 080] ἱβ 

ΗΙΡΆΪ: Απὶ. ν. 9; Ρϑ. χχχίσ. 15; ΦοὉ χ. 27; χ. 206. [ζ ἰ5 οττηοὰ {|κὸ ΓΘ 2. (πια!ξυάθ, ἔα] ὸ58, ἰπογθαϑο, [οΥΙῈ. χΧχ 

87), Π »Ὲ (Ραφέϊο, ἄοςκ, 26Γ. χχί!!. 1), ̓ λ)Ρ)υ») (ΘΟΡΥ͂, Νασιν. χχχὶϊ!, 52). ᾿ ΟομαρΡ. Οἰ8Η. ῶᾷ, 218, α. ΤῺΘ τλοδηϊΐης ἰ5 ἰμόγθ᾽ 

ἴοτο : Ὀθαϊαΐηᾳ, ΘΕ] οΙηκ, οΧαγαϊίοηυ. [ΗΝ ΈΒΒΟΝ ΤΟΠ6ΓΒ : ΓΔΥ ΟΧὨἰἰγαϊίοη ἩΠ|Ώ] πιὸ ἰβ ΒΟΙΤΟΥΤ. ΝΟΥΕΒ, ΜΙΝ 8 

νοῖϊον βοηϑϑ: Ο ὙΏόΓο [8 σοηϑοϊδίίοη ἴος ΤΑΥ͂ δουρονν ---βϑ. ΒΕ. 4.1] Ὑπὸ οσοπϑίγυοιίοι τ 1 ὧν (σοτῶρ. Απι. Υ. 9) ΔρΡρΟΆΓΕ ἰο Ὁθ 

(οιιπάἀοὰ οὐ ἴδο τα σαὶ πλϑδηϊης, Ο Ὀθδτι ΟἹ ΒΟΙΤΟΥ Τηι9 Β ΠΧ οἵ [09 ἢταί Ῥογβοῃ ΤΟΙΟΓΞ ἴο 1μ0 ὙΟ]Ο, πο ἴδ ἴο δὰ ΓΕ 

κατὰ οα 9 ἃ βίηρίο σοποθριίοι, ἰῃ {1 πλΔ ΠΟΥ 88 [ἴῃ ΤΙ 31, Ἵν ὍΤΠ2. οοπλρ. ΝΆΣΟΣΙΒΒ. 6". ὦ 68, 4, σ. Αοοογάϊηξ ἰο 
τ . 

ἴπο Κοτί, απὰ ουοὴ βοοογάϊηρς ἴο πο ΟΠ ΘΙ Ὁ. οὗἁὨ δουϑγαὶ συάίοθ8 οὗἩὨ ΚΕΝ ΝΊΟΟΤΤ δηὰ Ὧε Εοδϑὶ τὸ 880} το "Γ"} 52 ἰδ 

ἔνο νοῦς, οι το ϊης [0 ὨΧΧ' βθοπὶ ἴο ΤΌΠΟΝ, (καὶ δήξονται ὑμᾶς ἀνίατα μετ' ὀδύνης) γοῖ ψίΒουζ ἰΐν θείης ρμοπδίρίο 

αἶνο ἴο (πΐη ᾽᾽ ἃ βα 8 ΔΟΤΟΓΥ πιρλιΐηκ. ΕῸΓ ἸΔΠΥ ΟἾΠΘΥΓ Θχ ρα πατίοηϑ, σοιαρ. αἰοΒαΝ Υ υνἘΒ. 

4 ον. 19.-- 76 ἴογ ὉΠ ἰδ Τουηἀὰ ὑθϑ 468 ΟὨΪΥ ἰδ [πα]. χΧχχί!!. 17. 

8 γοΥ. 21.- 3:77 ΡῈ. μϑῦο ΟὨΪΥ. ΤῊΘ ΝΊΡΒ ἴῃ (818 δόηδο ἰδ ἰγοφαθῃξ, ἐς. 27.» ὅθ ν. χχὶ, 9. 
τι τ 

4 [Υογ. 23.-τῖπ ἴδ Α. Υ͂. 18 γοσβ [8 ἰχ. 1, θα ποῖ ἴῃ πο Ηθργον,.---8. ΒΕ. Α.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

ΤΙ ΐβ βίτορδο, ἴὰ νυ αῖο [μ86 πδπιοΐθββ ρτί οὗ οὗ 

{86 ρτορμοῖ δὲ 189 ἀοϑίιγαοιίοη οἵ ͵8 ΡΘορὶθ 18 

δχργοϑϑοα ἰὰ βἰπιρὶθ Ὀαὺ δἰ ΡΥ Ῥορίϊοαὶ νγοτὰβ, 

ΒΟΡγ 8 Γὁγ ἴῃ οἰαοϊἀαιίοη πὰ οοπιρίοίίου οὗἁ {116 

Ῥτονίουϑ οὔθ. [Ἃπ μα (89 ταδππθῦ οὗ (80 ἀο- 

δἰγαοίϊου, τσ ῖοῖ [89 ΝοΥνίιοτ ΘΏΘΙΩΥ ν᾽ 88 10 ἴῃ- 

βἰοὶ, τνὰβ ποὶ ἀἰϑιϊποι]ν ἀοβίρπαῖθά; δὲ {16 τιοϑὺ 

γον. 18 σουϊαϊηοὰ ἃ ἀΐπι ἰπὐἰπιαίΐοι ΟΥ̓ ἃ {μτοϑὺ- 

δηἰπς οαριϊνὶγ. Τδὶ {88 ΨΠῚ 6. {86 Ριιη88- 

γηθῃΐ οὔ (116 Ρϑορῖθ, ἰ8 ΠΟΥ ἀἰϑι 1 που} Ὁ Θχρυθβ8θὰ 

μι {πῖ5. βίσορμ8δ. ἴπ ἀθδορ βογῦγου (Υγ6γ. 18), {110 

Ῥτορμοὺ 6}18. 118 1πᾶ0 Β6 [ὰ8 δεαγὰ ἔγοιῃ ἀϊδίδηϊ 

Ἰοπάβ τ1η6 πιρατηῦαϊ ααθβιίοη οὗὨ [νἷ8. Ῥ60}}6, υυ]ιο- 

{μὸν Ζαϊιονα ἰ8 πὸ ἰοῦ ἵἱπ Ζίοπ (νον. 19, 6). 

ΤῸ {μ15 (πὸ ΠϑννοΥ οὗ ἴμο ᾿οτὰ 18: Τ|ν8 18. (ἢ 9 

Ῥαπίϑηποπὶ οὗ ἰἀο] αἰ γν (νον. 19, δ).--Ν ον ἴὰ- 

πηϑηίατοῦ οὔμ6 ροορὶθ: γοϑρὶὶθ δἴτον γοϑρίθ δηὰ 

80 Βαϊγαίίοη! (τ, 20).---ΕἼΠΔΠΥ (86 πΔΙ ας 

Ομ Ῥγορμοὶ: 86 σα80 οὗὨ ἷ8 ΒΟΡΓΟΥ ἰδ ἐδ 
ΤΩ ΒΟΥ οὗ ἢΪ8 Ῥ6ΟΡ]9 (γον. 21) δίῃ ΒΟρθΙθϑ88 (Ὑ6γ. 
22), νθγοίοτο ποϊμὶπα γϑαιδ 8 [0 {86 ῥτγορδεῖ 
Ὀαὺ ἰο ὈδηΣγα} (18 ΤᾺΙΒΟΡΥ͂ Ὑγ10}1 οι ἀ]658 πϑϑρὶ 
(τον. 28). ΟΌΒΘΓΥΘ 8180 ἰπ {8 βίγορ δ (ἰι6 ἐγὰ- 
τηαῖΐο οπλτγασοίον οὗ [86 Θἤδηρ9 ἴῃ ΡΘΥΒΟΊΒ. 

γον. 18. Οτν οοιμέοτξ. .. ἐδΒ ἑαϊηϊ. Οοπ. 
{6 ΤΈχτ. ΑΝ Ὁ ΟΒΑΜ. γϑιη8.--- ἢ {16 οὐ 818 
ὯΔΘ ἰδ οοηἰαἰηθα [9 ἰάθ8 οὗ {110 λέεαὺν θατγί, πα οὶ 
18 [610 ἃ9 δὴ Ορργϑϑϑίοῃ οὐ Ὀυσγάθη. Οοιρ. δ. σχἰϊὶ. 
θ, 55] ΧΙ ϊ. ὃ ; οχὶϊ!. 4; 601]. χχχίχ. 4; [,18. 
:. 20. 

γον. 19. Ηΐασὶς ἃ ΟΥΥ.. ἔοσϑΐκῃ νδηἑτ 68. 
ΤῈ6 Ῥγορβοῖ Ὀοίιοϊὰ8 181:16] ἰῃ οχῖϊθ. ΤΊιοῖγ γε 
ὯΓΘ 8.111 ἰατποὰ ἰονναγὰβ Ζίοη 85 {116 οἰγοβοη δϑοιθ 
οὔτε αοἀ οὗὨ ϑτγδοὶ (οοπρ. Ῥβ. χῖὶν. 7: χχ. ὃ; 
ΟΧΧΥ͂Ϊ. δ; οχχχίν. 8; 88]. χχχαυὶ!. 8:2), οίο.) θυ 
ἰλ ΔρΡϑαγβ ὑπαὶ Ηδ 1188 Γουβάθη ἴὉ. Οοιῃρ. Μίς. 
ἷν. 9.---Τΐ8 Ρα ἢ} αὐοϑβίϊοη 18 ηβνογοά Ὁγ ἰδ0 
ποτὰ Ηἰ 86], ο σοπίΐμιι68 απὰ δοσοιη 8 ἴοσ (}}3 
ἱρυοβδίοῃ. 189 οχρυγθϑβίοη φγουοζειΐ (0 απρᾷ 
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οἷα ἰλεὶν ἱπιασεα τοπιϊη 5 ὺ8 οΥΓ Πουϊ. χχχὶϊ. 21; 1 
ΕΙ. χνὶ. 18, 26. Οοτρ. ΖΓ. χῖν. 22; Ρ8. χχχὶ. 7. 

γον. 20. 89 Βαινοδῖ ἰα ραδαϑᾶ... ἢοϊ 
βαυϑᾶ. Ῥογίοα δἴϊμου ρογίοα αδἰαρϑθθ νι μουὶ 
Δ6ΙΡ δυπιΐηζ (οοιιρ. δα]. 1ἰχ. 9)... μουν οὔ- 
δουΥϊης τοσ. 19, α, οὐ ἰ86 (ἴτω σβθὴ {18 αἰἷδ8- 
δουΓ86 Ῥγ8ὁ8 σοΙηροδοά, τροϑὶ οὗὐ {μ6 δηοίθηῦ ΘοΠι- 
πιδηΐδίοτϑ σοῦ ἴ8686 ψογὰϑ ἴο (86 γνδῖῃ θχρθοίδ- 
ἰἰοη οὗ Εχγριΐδη βοῖρ, τ ῖο ῬΤΟΘΏΡΡΟΒΟΒ 2 Κὶ. 
Χχίν. ἷ: οΥὔἱο ἐδδὶ τ ΒΙΘὮ ἴθ ΧΡ ΘΘ8 17 δῃπουησοὰ 
ἴῃ 76Γ. χχχυϊἹ. ὅ. Οα ἴμ6 οἶμον δὰ 5οηΗΝ υΆΒΕΒ 
ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ τοι ν9 ὑμδὲ {86 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΠ ἢ.88 801η0- 
ΝΑΙ ΟἵἩ ἃ ῬΓΟΥΘΓΌΪΑ] σπμδραοίοῦ. ΕΥΘῺ {([|080 ΒΟ 
ΔΙΓΘ ἰπ οσὶϊο 911}} ΠΟρΘ, 88 18 8180 ἰῃἰϊταἰθὰ ᾿ῃ ΥὙΘΓ. 
19 ὁ, Ὀυὶ 81:}}} τῷ νδὶῃ. 

γεγβ. 21, 22. 'οσ τῃϑ υνοπρᾶ.. ἴ89 ὅδυκῃ- 
[ΟΣ οὗ Π1Υ͂ ΡΘΟΡ]Θ6.--Ἴο ουσηΐηβ. Οοιηρ. ἱν. 
28; χὶν. 2. Τδὰ φτορδοῖ 18 ἱπνγαγ ἢν Ὀτοίκο, δπά 
(0 (δα δογγοϑροπμάβ πὶ ουὐνατὰ δρρεδγδῆσθο. 
«-Τῦ ργορδοὶ [6118 υ8 ἴῃ τον. 22 ψγ ἰδ6 πουπὰ 
οὗ δ'8 Ρϑορὶα σϑυ565 Εἷῃλ 80 0 Ραΐϊῃ: ἴὑ ἰδ ηοἱ 
ΟὨΪΥ ἃ ΥΘΡΥ ἀδηρθγοιϑ 0η6, 88 18 Οἷοδὺ ἔγοιι δἱΪ 
(μὴ ργοοθάδθδ, θὰ 8180, νοι ἰβ (86 νγοτβί, 80 
086 Πι684}8 ἰι. [189 88 ἱδβουχὶι ΟἸἸοδαὰ πὸ ἸΟΏΖΟΣ 
Ῥοϑ86596 ΒΥ Ὀδ͵88Π), ΟΥἩ ΔΗΥ͂ ηΩΔῊ 8.11] ᾿ 186 
δΡΡΙΙοδιΐοα οὗὨ ᾿ὲ, ποσὰ (6 ὈΔΊϑαπι γἃ8 6806- 
οἶδιγ, δοοογάϊηρς ἴο Ριΐηγ (δέ. Ναί., ΧΤΙΙ. δ4) 
ϑχοϊαϑίτοῖγ, ἰο Ὀθ Τουηα ἴῃ Ῥαϊοβίϊηθ. ΤΠ απ68- 
ἰἰοη: “18 [6 γθ πὸ ὈΔ]88πΠ),᾽ δίς., 88 ἰδ {86 
τηθϑηΐηρ: [8 ἴβδγϑδοὶ ποδηϊϊης ἴῃ ἰμαὺὶ ψ ΒΊΟΝ να 8 
ἴνϑῃ ἴ0 ᾿ιἷπι ἴῃ ὈΥθίογθηοθ ἰ0 811] οὐδ ὺ πδιίΐοῃ8 
ἡ 15 υἰδίη παῖ {86 ργορμοὺ βεῦθ δ] υάθβ ἴο. 16 
σοϊδίίοη οὗὨ ἰβσδοὶ ἴο Φθβόναι, 88 ἴῃ ρϑου αν 
4“ ΖΊΟΥΥ οἵ (16 Ἰδπά." (θη. χΙ δ. 11, βοῦς - 

Ὀεδὶ ἔγι 8, οὐὗὁὨ ἐμ Ἰαπὰ). ἩΒοίμοσ ἊΣ ἴθ ῥσο- 
οἰβοῖν {56 γοϑὶπ οὗὨ (86 δ᾽ βδια- ᾽δηί, νι ο ἢ ο186- 

ὙΠ εΓο ἰ8 οα]]οὰ ὉΪ73, Ὁ3, ον Ὁ, ἰδ ἀποοσίδίη. 
ΟΣ ΟΝ τ 

Οομρ. ΊΧΕΚ, 1. ἩΡ. ΙΒ. 58. ν. Βαίδαπι. Τὺ 18 τηϑθη- 
ἰἸοηδὰ 45 8 ΓΘΙΏΘΑΥ͂ 8850 ἴῃ Ζ26Γ. χὶνὶ. 11; 11. 8, 88 
8ὴ διίϊοϊο οὗἨἩ οοτηϊποῦοο, ὅδῃ, χὶ. 11; Ἐσοῖς. 
ΧΧΥ. 11.---ἰβ ἘΠΘΙΘ 0 ΒΥ δίοΐϊδ ἴδθχθ 7) 
αβαν που]ϊὰ οὶ γον ἴὮΘΣΘ ἰο Οἰ]ο64, Ὀδολυ 86 
ἦς 16 ποὺ Κηονγπ ἰδδὶ ὑἢγϑι οἰ ηΒ να το ἐοισμοα 
ἴτουι [ἢθηθθ. Βαϊ ν͵γὲ ΤΩΔΥ τῦ0}} ΒΌΡΟΒΘ ἐμαὶ ἴῃ 
(6 Ἰαπὰ οὗ {80 Ὀδίϑδιὰ ἴ6 ι.86 οὗ ἰὶ 88 Ὀοβί 
υπἀογϑιοοά. πο ῥγορβοὶ ὑμογοΐογθ ν»β 98 ΟὨΪ]Υ͂ 
ἴ0 Β4Υ : [5 [Π6ΓῸ ἴδθη π ϑγδοὶ, στ ἤογο 86 ἐγὰθ 
πιούδέεῖηα καΐμἐ5 ἴθ οι ἃ, 0 οὯ6 Ὑλὸ υηδογβίβη β 
ἢον ἴ0 πιδίςο 1.6 δρριίϊσαἰΐου οὗ 132 Ηδ β᾽Ἰϑμ εν 
ΔΙΗΒΉΘΙΒ {Π18 αὐοϑίϊοη ἰπ (89 Ὠθοραίΐγο, απὰ κνο8 
(86 τοδβοὴ ἴοὸγ 1 ἴῃ ννμδὶ 0] ον 8.-- Θ ἢ. 68]- 
ἷηρ. Τδὼὸ 88η16 ὀχργοϑδίοῃ ἰῃ χσχ. 17: χχχίϊὶ. 
δ; 2 Οβσγοη. χχίῖυύ. 18; Νὰ, ἱν. 1. Οορ. [84. 
Ἰτῖϊϊ, 8. ΤῊ ἐχργθϑϑίοι “ Ὁδηἀαμθ᾽ ἀοο8 ποὶ 
Βυϊϊ ἴῃ 4}} [.686 Ράββθηζοβ, Ὀὰ 5 ΒΟΔΙΙης᾽ ἀ068 
δτεσγοτο. Οὐμρ. ΕΟΒΕΝΜ. σα ἰος. 

γεν. 28. Ο τδδῖ σωΐηϑ δ8ϑαᾶ... δαυκμῖονι 
οὗ ποῦ ῬΕορὶθ. Τὶ ΡῬοβίυυ οὗ βυ ογιηρ ἰδ 
Ργεβϑειῖθὰ τοϑῇ ἰΟΌΟΙΙΥ ἴῃ (1686 Ὀγίοῦ Ὀμὶ 
{τς τογάθ. [Ιἐ 18 (86 τ ῖβὰ οὗἩ (86 Ῥτορμοὶ 
(δαὶ τ1μ6 ψ μοὶο ᾿πίουϊοῦ οὗ μὶβ μοπά σαι ἃ18- 
δοΐγβ ἱπίο ὑὑδίοτ, 80 {Π|80 8 ΟΥ̓Θδ τ σὺ ὈΘ ἱποχ- 
διδαϑι 1016 Του ϊἴηβ οὗὨ ἰθδᾶγβ. ΕῸΤ 8}}] 89 οδῃ ἀ0 
ἷθ ἰο 600, δηὰ ἐἰμΐ8 18 κὶ8β ΟὨΪΥ͂ σοιϊηΐοτί. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Οῃ τοῦρ. 4. “1 (818 σοι βὶϑι8 ΟΌΓΡ δυϊηδῃ 
διϊπάπεοϑ ἰὰ βρί γι [8] ταδίίοσϑ, ἰθὺ 6 ὙΠῸ [88 

{6116 οδῃποί ἱπλαχίηθ 6 ΒΒ 78]16, ἢ6 ῬΟ ΘΥΤΘ 
ΜΠ} ποὺ ὍΘ σοῃνίοοα δαὶ 16 οσσϑ. Εν 186 πᾶ- 
ΓΔ] τη τϑοοῖσϑί ποὶ ἰμ6 {πη 8 οὗὨ 186 δρί τὶς 
οὗ ἀοὰ: ἔοσῦ μοῦ δὸ ἴὉ0] 8 088 υὑπίο δἷπι, 1 
(ον. ἱἰ. 14. ΟΒαμεβ.---αδὲ λυπιαπιμη ἐδί, τέ- 
δυγρέτα Οἰγιδίϊαπιώπ, ποία γέδαγσεγε αἰϊαδοὶϊοιωπι." 
ΕΌΒΒΤΕΒ. 

ὦ. Οη νον. ὃ. ““7.)8 Ροορΐθ νν1}] 8ι1}}} σὸ δϑίγαυ 
ἸΏΟΤΘ δηὰ τηογὸ, (ΠΘΥ ΒΟ]ἀ βὸ ἔββὲ ἰο ἰμοἷν 7880 
ΟΥΒὮΪΡ ἐμαὶ [ΒΟΥ Μ1]] ποὶ Ὀ6 ἰυγηοα διναν, ἀπὰ 
818 Ὀδσδυιδο ΠΟΥ ΒΑΥ͂Θ ὨῸ ΡΓΟΡΘΟΥ Ρῥἷδο6 : Ὀδσδιιδθ 
(ΠΟ ΥὙ αν ἴ89 βουνὶσα οὗ αοὰ ἱπ Γοβοσυθ ΟὨΪΥ αἱ 
»ὰ5 αἰΐεν, ἰὶὰὶ ἀοθ8 ποῖ 80 τηιοΐδ ΘΟΠΘΟΤΏ ἰἰοῖῃ 
Μ ΒΘΙΒΟΥ (ΠΟΥ͂ 116 ΟΥ βίθαὶ, Ὑ μοί ΓΠ6Υ ρμὸ σἰρδὶ 
ΟΥ ἩΤΟΏΡ, (ΠΟΥ ἀο ποὺ τὶδὰ ἰοὸ ρὸ δηγνοτο.᾽" 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΡ. 

8. Οχ νοσ. 7. ““Οοἀ ΟροὩ8 ἰοὸ υ8 (6 ὈΟΟΚ οὗ 
πδίυγο ποὶ ΟὨΪΥ ἐμαὶ γ7ὁ ΤΏΔΥῪ ὈΘΒΟΪὰ 885 ἴῃ 8 τοἶτ- 
ΤΟΥ 860 ἀϊνγίηθ νν᾿δβάοῃῃ δὰ οἰμηϊροίθῃοοσ, Ὀυΐ }ι8ὲ 
ὙΘ ΤΛΔΥ͂ 8180 ἰδ]κθ {0069 ροοὰ ΘΧΑΙΡ 168 οἵ αἶ8- 
εοἷρὶ πο δηὰὼ ἱπιρσονθηθηί. [88. ἱ. 8; γον. νἱ. 0. 
ον ἰἶ νὸ ὈοΒοϊὰ βο ἢ ΘΧΘΠΙρ]08 ἰῃ παῖ γθ 70 
ουρι ΒΌΓΟΙΥ [ὁ ὃθ Δϑμδιηθὰ {μδὶ ἰγσσαί ομαὶ οτθᾶ- 
ὑΓ6Β ΔΓ 80 Μη δηθὰ ονεάϊοηϊ, δηὰ ἀο (Ἰδὲ 
ἴοῦ ὙΒ1 ἢ ΠΟΥ ἅτ ογοαϊθά, Ὀὰϊ νγὸ τῶ {(ν}80 
ὙΘΙΘ Ιη8Ὧ0 ἴῃ ΗΒ ἰππᾶζο δηὰ βϑα]θὰ τ τ89 
ΒΟΥ αμοβὲ οὐ ἐμ ἀδγ οὗὨ γϑάδιωρίϊοῃ}}) δ γθ 80 
ΟΡρΡοββὰ, σϑῦϑϑὶ]ἕΐουβ δηὰ ἀϊβϑοδεάϊοης ἰο Ηϊΐτη. 
ΤῊΙ8 Ψ90}}1} οογίαἰηϊγ, ἱπ ἰμ6 6880 οὗ πὸ διηθηά- 
ταθηϊ, Ἰοθὰ ἰο ἃ ἀ6 0115} Δ ϑῃαϊηρ.᾽" ΟΒΆΜΕΒ. 

4, Οπ νοῦ. δ. “ }απιίζεδίε αοοεί ποδ, πιαίίαπὶ 
ΠΟΉ ἐ886 οριι5 παίμγεε, δεὰ υοἰμηίαίϊ (προαιρέσεως).᾽" 
ΤΒΕΟΡΟΒΕΤ. 

ὃ. Οἔ γϑσ. 7ζ.υ “"ΟἜἩΒΥΒΟΒΤΟΝ, λοπιῖϊ Ὧ(6 ΤωΤίμγα 
δε ὁ υἱγίμίο : ἰωτίωτεπι ἀϊοὶέ οπιπεπι σαδίαπι εσοἰοδῖ- 
απι, ἀϊχωπαϊποπι ὑέτο “οαπηεπι ποπιίπαπι απιαίοτέπι, 
εἰσαάαπι αἰίεηι εἰοφμεπ δείπιαπι Ῥαμίωπι, φοοίοδίς 
ογχαπιηι.᾽" ΟἨἩΙΒΕΒυϑ. 

6. θπ γϑσ. 8. “"Ψογοιιΐδ δηἀ8 Βοη6 οὗὨ ἰμι0890 
8.180 δΔΙηΟΩ 8, ΏΟ (ϑοοογάϊΐης ἰο μ18 ἀδβοτὶρ- 
(ἴοα οὗὨ (δ ἱμϑοϊορίαῃϑ οὗὁὨ μ}]8 σοι γυ) οἱ Ὁ 
ἀοράμοθ Ργοροβιιλοηβ ἔγουι {86 δοτιρίαγοβ τ λοι ἃ 
οὨ ἃ ΤΔΥ 8060 ΔΓΘ ὨΟΐ 80, ΟΥ ΠηΔῖΘ ὮΡ δθηΐοῃ668 
δηαὰ Ὀγίηρ ἰμθπὶ ἰο ἰδ 6 Ῥ60}]6, δῃὰ ψμθῃ [ΠΟΥ 
ΔΙῸ δϑκοὰ: μιεσο 8 ὑμβαὺ ἰπ ὑμὸ ΒΙΌΪ]6 7 σ ΡΥ 
ὉΠΑΌΔΒΒοα : Ο ἔδμοσο 8 τηυοἷ ἴῃ [86 ΒΙΌ]6 ἐμαὶ ἰ8 
ΠΟ ἸΟΏΖΕΟΣ ΔΡΡΙΪοΔὉ]61 οτ, Α1} ἐμαὶ ἰβ ἔγὰο 18 ποὶ 
ἴῃ {86 ΒΙΌ]6.᾽ ΖΙΝΖΚΝΡΟΒΨ. 

Ἴ. Οη τοῦ. 9. ΟἨΙΒΕΒῦΒ ΠΟΙΘ ΤΟΙΠΔΤΚΒ ἐμαὶ 
{86 σοποίοπαίογεδ δεηθ ργεαϊσαηίο8 δε πιαΐο ορεέγαη- 
ε8 ἃΥ9 Ραΐ 0 Βῃ8ιη8 δηὰ Ἰυάρμοὰ ὈγΥ 9 ῬΤΟρΥ688 
ἴῃ ἰϑάοιῃ δηὰ νἱγίαο οὗἨὨ ἱμοὶῦ Βοδσοσβ. Ηρ δἱ- 
ἄἀυσο8 ἃ Ῥαββδῖθ ἔγοτῃ ἰδ 18} ϑδογιηοη οἵ Βοῖ- 
πδΓὰ οὔ 10 ϑοης οὗ ϑδοϊοιμοῦ, μθγο ἰΐ 18 βαϊὰ 
μαι 89 ῬγοδοθοΥ βιοιϊὰ θ6 σοηελα ποὶ εαπαϊΐδ. 
“Ηϊἰς μέθης δίπιωξ εἰ τεοιρίἐ εἰ τείμπαϊ ; ἐἰα συεγο 
ἄοπος ἱπιρίεαίμωτν ἐχορεοίαί, εἰ δἷς φιοά δυρογταδωπάαξ 
δῖπε δμο ἀαπιῆο σοπιημῃίσαί.᾽" 

8. Οπ νοῦ. 18. Οορδγο Βασοὸ [0[6 χιὶ. 6 8Βαα. 
πὰ [80 Ναὸν θαυ γτὴη οὗ ΒΑΜΒΆΟΘΗ, “Οπ9 
ΥΘΑΣ Δίου δῃοί ΠΥ ΘΟΠΊ6Β,᾽, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ τοῦ. 8. 
“ΉΘΦΝ ἀον, βεϊὰ Ηο, {86 ὈΔΥΥο ἰγ66,᾽ δίς. 

9. Οη νεοσ. 14. “" Ῥδβρδὶγ ἰβ (.).6 Ἰαβί ροϊην ἰο 
νοι Οαοἀ ἰῃ Ηΐ8Β 7.81 Ἰυάρμθηῖβ δον (116 
βοα 1688 ἰο ἴ8]] ἀντος ΧΧΥΪ, 4, δ). οϑραϊτίης 
ἴὯΘΠ ΚΟΥ͂ ἰπάοοα αοὐ᾽Β υ5ὶ ᾿υἀχηιοηῦ δοΠ ΘΟ ΥΠ- 
ἴῃς ἴμοίη, Ὀαὺ οὶ 80 ἰῃλὶ ΠΟΥ δσγθ Ῥοῃϊομῦ [ῸΓ 
186 1 8η8 (θη. ἱν. 18, 14).᾽ ΞΤΑΒΚΕ. 

10. Οἱ τοῦ. 16. 1π δοσογάδποα ψὶτὰ ὑΠ)6 ΥἹΘῪ 
ΙΔ ΟΙΥ οχιοπα ρα διμοης [89 ομυγο ζαύ μεσ δηὰ 



108 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΊ ΖΕΒΕΜΙΑΗ. 

Βυρρογίϑα Ὀγ ἄεη. χ]ῖσ. 17 (860 ΘΕ.ΙΤΖΒΟΗ αὐ. ἡ. 
1.), π80 186 Απ οΒγῖδὺ βου ἃ ργοσοθά ἴσο θ Δα 
(Θορ. δἷϑο [μονὶϊ. χχῖν. 11] δηὰ {δθ βϑυρροδοά 
οΥἰκὶη οὗὨ 0465 ϑοατὶοὶ ἔγοπι ὑη6 ἰγὶ Ὀ6 οὗ 1)8}). 
Ἰβενξυβ (44. Ππτ. Υ. 80) τοῦ γκ8 οὐ [818 ρ18- 
ΒαΩ6: “ “εγεπιίαα πο δοίωπι διδιίαπειπι ΑΔ ἰἰολτίδιΐ 
αάἀυοεπίμπι δεα ἐἐ ἰγίδωπι, 6Σ σφυο υεπῖεί, πιαπι[εείαυϊέ 
αἰσεηδ; ἐς απ αμαάίεπι8 υὈοσεπὶ υεἰοοὶίαἰ δ ἐφμοτίεπι 
ς᾽, εἰσ. ΕῈ ρτορίεσ ἦὧοο ποῦ αὐἀπωπιεταίεγ ἰγίδιϑ 
λδε ἴπ Αροοαϊψρεὶ (Υἱὶ. δ-8) συπι ἀϊδ φμϑ δαϊυαη- 
ἐμγ.᾽ 

11. Οη τοῦ. 106. “4Α8 ἐδ βηοτίϊῃηᾳς οὔὐἠἨ ἰδ9 
ἤΟΥΒ658 Βουηἀοά Ἰοηρ Ὀσδίογθ ἱπ ἴ88 οδὺ8 οὗ ἴπ9 
Ῥιορμοί, 80 88} (6 νοΐοο οὗ Ομ γιϑί ἔοσγονος 
Βουπὰ 'ἱπ ΟΡ ΘΔΓΒ: ᾿ΑΥἾ86 γὰ8 ἀοδὰ δπὰ δοπλθ ἴοὸ 
δαάρσηχοηί.᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

1.2, Οπ νοῦ. 17. ““} γωίγα αὐ δεμπι Ῥτεοεδ ζμπ5- 
ἄμπί αἄυετδιι8 δεγρεπίοθι απίίφμμπι φμὶ 2)εὶ ργϑοερία 
οσοπίεπιδεγὶηί.᾽"" ΟΗΙΒΡΕΒσΘΒ. 

18. Οη τοῦ. 21. “Ουν σοπῃοοίϊοι τὶς {1086 
ὙΠῸ ΠΟΑΓΡ 0.8 σΟὨ ΔἸ Π..8}}ν 8 80 ζ1}}1, 8ο ἱπιϊλιηδπίο, 
80 ἰρῃηάογ, 0 ὁὴ96 68 πηἀοτείδηἀ 1 τὸ Πδ8 ποὶ 
οχρογιοησοα ἴ, Ὧἴο μοῦ Ιονε, 9 κοὺ βοπηθνδαί 
ἕγοτῃ ἰδ 6 ποατί, νι 2 ϊοιι τὰθ ὈΤΟΪΚΘῺ Ζ0Γ 18 6η6- 
τηΐοβ, δηδ ψ]ιϊοι σου]ὰ ΟΥΥ οὐθ ΟἹ ἴδπ0 ΟΥΟΒ8: 
Ἑαΐπον, ἔογχῖτο μι οπὶ, ὑπ 6 Υ Κηον ποὺ τ μδὺ ὑΠ6Υ 
ἀο.᾽ ΖΙΧΖΕΝΌΟΒΥ. 

14. Ου γον. 22, 44Α μῬαβίοσ οὗὨ ἃ βοραγαί βίϊο 
ΒρΪγ οαθποῦ ἸΏ ΚΘ ΤἸΠΔῸΥ ἐπίῃ, 8 τ οἾ6, δηὰ ἰἰ 
ὙΠ 6 ὈδίίοΣ ον ἴτα (0 (6817 1π οαυ ποδὶ ζῸΣ {Π9 
Ὀυϊϊης υν οὗὨ ἐμοβο σοὰ 6 ψου ἃ ταί μον 860 
Ῥυ]]οὰ ἀονη.---Ηθ νἢο τῦ:}} μ6Ιρ Ϊ8 σοὶ χοῦ πδὲ 
Τοχατα ἰΐ ποέ αϑα βαῤνίοη, δμέ αα α ὁγοζεη Ζίοη, 
δηὰ ε}}15 ἔγοτῃ 18 μϑαγί ἰβο δ6 8.5.5 [ὋΣ Βαῖΐνο 
δηὰ μοῖρ, ἔμ 6 ἈΘ ΤΟΊ ΓΒ ἴον ἰμ9 Βυγὶ οὗὨ ΦοΒΟρΡἈ.᾽" 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

1δ. Ου τον. 22. “Ἅοη δοΐωπι ἐπ ὑσγϑδεμίὶ ἴοσο, 
4ε( εἰ ἴῃ. πιωμζίϊδ αἰτὲδ ἐεδ(ἐπιοη δ δογίρίωτατωπι ἱπυολιὲ- 
πιιϑ τεδίπαπι α΄ αἰααα »Υο ραπιίεπίϊα ροπὶ αἰφἕς πιεαϊὶ- 
οαπιῖπο, πιϊταγίφψμε ππς 2 ομηι, φμαγα υμίηεγα «εγ- 
ϑαΐεηι πεσμάφμαηι σμγαία 5ἰπί, εἰ πεοάμηα οἰσαίγσεδ 
οδάμχεγὶπέ σμίοηι, ὁο φμοά ποπ δὶπέ ρχορλείξξ. ἢξὸ 
δασογ(οίεα, φμογῶπι αἀεδεαπέ ομγαγὶ πιεαϊσαπιῖπς." 
ΨΈΠΟΜΕ. 

106. Ου νοῦ. 28.. Το θα γ8 οὔ 76 οπιϊδἢ ΔΥΘ ἃ 
ντοϊυάο δπὰ ἰγρὸ οὗ {16 ἰθασβ σϊοῖ (6 Ιοτὰ 
ϑρύ ΟΥ̓́Θ Φογυβαίοῃ. ἴκ6 χίχ. 41. ΑΒ {δὸ 
Ὁ]οοῦ οὗ ΑὉο] ογἱοὰ ἰο ἤθανϑὴ 80 ἀο ἐβθθ6 ἰθαγϑ, 
δηὰ ἰἰ 8 Βοτθ ἤγϑι ὑπ τπδοϊδϑί ΠΟΥ ταΐϊηοιβ ὦ 
8 ἴοῦ θη ΨΏΘη 6 Βοσυαπίβ οὗ αοα δχογοὶβο 
ἐμοῖὶντ οἷἵοΘ διασοηρ ὑμοπὶ μοὶ {0 1ΟΥ αὶ τ ῖῖὰ 
δἰ ἢ8 (Η90. χἰϊὶ, 11). 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. θη τοσβ. 4-9θ. Απ δαγῃοϑὶ δἀπιοηἰἰΐοη (0 8]] 
ψῦο Κπονν {παῖ (ΠΟΥ͂ ΓΘ αἰ ΚιηΣ ἴῃ ῬΘΥΥΘΥΒΘ 
ὍὯγ5. ΤΊΘΥ ατὸ δαἀπιοηϊβμοὰ 1. 0 ὈΡΓΪΖ (ἢ 688. 
ΤΌΏΟΘΥ 8.0 (α) ποί ἴο ρΡδ]]δῖθ τ ο]Ὁ 8ἰη8, (6) Ἰθδϑβίὶ 
οὗ αδ]] ἴοὸ ρα) ]}]}αὺθ ἰμθ πὶ ὈΥ 8 ἴδ᾽86 ἱπιορργοίδιοἢ 
οὗ τὸ ἀϊνίπο σψογὰ, οἰ ῦ α. ἱποπιβοῖνοβ ΟΣ β. 
διϊον, οἰ μοῦβ (ο ἀο ἰὶ (ν6.ϑ. 8, 9).---Ὥ, Το βροϑαν 
χαίΓΏ, ἴο0Υ (α) ἢ9 ηο ΓαίυγηβΒ Ὀοίΐ 68 ἸΏΔΥ ὉΘ 
Βοϊροά (νοῦ. 4 0 1Δ|}Πῤ πὴ, (ἢ 9 ογτίηρ, τον. 7 [86 
τα ΠΥΔΙΟΥΤΥ ὈΪϊΓα8); (ὁ) ὰ0 Β6 σὰο σι ]ν Ρον- 
δἰδί8 3068 (0 τυΐη (νοῦ. 6, 80 πιδα 5ι4}110}). 
Ηξχευ: Τ]086 ΨἘῈΟ ρογδίδι ἱῃ δ' ἢ ΟΡΡοβο Ϊἷ. (ἢ 6 
ἰοίδί65 οὗ σϑϑϑοῦ (Υ6ΣΒ. 4 δὰ δ), 2. [19 ἀἰοἰδὲθ8 

οὗ σΘοηδοΐθησο (γον. 6), 8. {}|ὸ ἀϊοίαί65 οὗἩ Ῥτγοτὶ- 
ἄοποο (186 ῥιαάραθηΐ οΥ̓ [6 οτὰ, νοῦ. 1), 4. (δ9 
αἀἰοίαιϊ 68. οὗἁ {86 νυγιτίεα ψογὰ (γ6γ8. 8 δὰ 9).--- 
5. Β. Α.] 

2. Ου γνϑῦϑβ. 4-7|. ὟΟοὐ δ σοπιρ]αίμεϊ οὗἩἨ 16 ἐτι- 
Ῥοηϊίοηθο οὗ Ηΐβ ρθορὶθ. 1. {ον ἤὰσ (ἷ8. δρ- 
ὈΙϊ65 ἴο 8; 2. 1 Βο] ἃ αν ἢ τκ8 10 γοροηῖ- 
πησο: 8. ψῇῆδὺ ἰγὰθ Σορουϊαποθ ἰ8. ΒΕΑΧΡΥ, 
Ἐριδιεἰρτεαϊψίεη. 

8. Οη γνοσβ, 10-18. βίψηϑ οὗ 6 ἀςδοϊΐηο δηὰ 
ἴ4}1 οὗ ἃ παϊΐοη. 1. Ασναγίοο χγοίρηϑ. 2. Ῥυίεβις 
δ ηἃ ῥτορίιοίβ ἰοδοΒίηρ ἴλ186 νου]. ΒαΒ ὃν καὰ 
ἀοσοῖνο ὑπ6 ῬΘΟρΪα νν11}} 8186 σοπιΐζοσι. Ὀοδοοη 
λυβεεβ, ἱπ ῬΑ ΕΒ 5 Οὐεμαὶ- Πεάεη. 2ιε ἔοίσε. 
Ι, Βιυϊίσατάι, 1800. 

4. 0η γϑγβ. 18-28, Ἰὴ {{πι|68 οὗ στγϑαὶ ἀϊβίγοβα 
ἴῃ (86 οπαγοὶι [815 ἰαχὺ σίνοβ ἃ8 οσοαβίοη ἰο εοῆ- 
βιάον 1. Ζίοπ᾽ Β δΘοπιρϊαἰπὶ. Τΐδβ 18 1. (Ἰπ 115 καῦ- 
σι) (α) χοπογαὶ (νον. 19, α), (Ὁ) Βρβοίαϊ, οὐ τ}}9 
ἔσθ βογύδηΐβ οὗ (ἰἸὸ σῆυγοῖ (νασβ. 2]. 28): 2, 
(ἴῃ 118 οὐ)θο1) ἀϊγϑοίθα (4) ἰο θαοΐηρ (ἴον ἐς πιο- 
1261) ζογβακοὺ (τον. 19 δ), (ὁ) ἴο μ6 ἀοίαν οὗ 
ἰοὴΡ (τοσ. 20). 11. Ζιου᾿Β συΐ! (γον. 19 6). 
ΠῚ. Ζῖοπ᾽ 8 βαϊναίΐοη. Τ]ιῖβ 18 οοπ οποὰ (4) ὈΥ 
86 Ὀύδϑβθῆσθο οὗἩ (86 ἰσιιῖθ πιθθὴβ οὗ βαϊγαίϊοα 
(τοτὰ δπὰ βδογδπιθηίβ), (ὁ) ὈΥ̓ (86 ἐγ θ δρρὶ]ϊοδ- 
ἰοα οΥ (80 βᾶπιο6. 

δ. Οπ γτοσβ. 20-22, Το απροβίϊοη οὗ {πὸ ἀἰνῖὩθ 
ΜΟΓΡα ἴῃ ΟΌΡ δαγυϑϑί- οιῃρ]αἰπὶ δὰ ἴῃ6 δηθιγοῦ 
οὗ {μ9 αἰνίπο ποτὰ ἰὁ ουν μεαγνοβδι-χαυδβέϊΐοη. 1. 
Ουν μαγνυϑβί- σοιηρ]δἰηὶ Γιὰ ἴ8: ἐπ ματγοδὲ 18 
Ῥαβί, 86 δι: πη 6 Ὁ 18 ομἀοὰ δηἃ ηο0 δοὶρ 18 δοῖὴθ 
ἰουϑ. Τ θη οὐ ψοτγὰ 8518 (886: (α) Βαϊ 15 
δὶ [Δυ}07 [5 ἐὺ πο (ΠΥ δα (ὁ) [8 1ΐ Γ68}}} ἔσθ 
ὑπαὶ ὑπ  γῸ νγ88 Ὧ0 Βοῖρ ἴον ἱμ806 7 2, Οἱ ηγνοϑὶ 
φιυσδίϊοη τὰη8: [8 ὑμο τὸ {ἰ) 6 ὯΟ βάϊγο 'ὰ αἰἰοαι ̓ 
ΟΥ̓ 18 ὑΠἸ|6γ πὸ Ρ]ι)γϑβίοϊδῃ ἱμογοῦ. ΒΥ μ6η 18 
ποί {80 ἀδυρμίον οὗὨ ΤΥ Ρϑορὶα ἢ θαϊοὰ 2 Τὸ (δ ῖ8 
{16 ψοτὰ οὗ αἀοα ΔΙΗΒΎΘΓΒ: (α) Ο γε8, βαῖνο απὰ 
Ρ  γϑίοϊαῃ ΓΘ ἔπ θγο. Τὴ ϑαῖνο ἰβ {6 νογὰ οὗ 
189 ἔδίμοτβ δηά (86 Ρ] ιγβίοἰδη 18 1 γ Γ᾿οτὰ. (ὁ) 
[0 68 Ὀδοαυδο [Π9 ΒαῖνΘ δηὰ (116 Ῥ᾿γϑιοϊδῃ γα ποὶ 
ομρίογοα ὑμαὺ ΟὟΓ Ῥ50}]6 ἃσθ ποῦ μοαϊοὰ. Ἐσο- 
ΒΕΥ, 1862. 

θ. [ὁχ γον. 206. 1. ΕΥ̓ΘῪ Ῥουβοῦ το 8.1}} τ - 
ΤΩΔΙΏΒ ἴῃ δἰ ἢ ΤΑΥ͂ δ (6 61086 οὗ [86 γαῖ υ856- 
ᾺΠΥ δἀορὶ {1118 Ἰαπιδηϊδιίοη. 2. Α βρᾶβοῃ οὗ 
τοὶ σίου τουῖνϑὶ 18. αἶβὸ θα ΠΟΥ δ (ἰπ16 οὗ Ἀ8Υ- 
γοϑί, δῃηὰ βυσὶ 88 1080 (μὶ8 Β6Ά800) Π]ΔΥῪ ὉΚΟΌΪΝΥ 
δαορὺ {μὲ8 Ἰαπιθηίαἰΐοη. 8. Αποῖμοῦ βἰιϑιΐϊοη ἰὸ 
νσἢ (818. τη 6] ΔΠΘΟἸΥ͂ τοῆθοιΐοπ ἰ8. ρϑου]α Ὺ 
14 Ὁ]9 15 (18ὲ οὗ ἀγίηκς βίππονυ. Ῥπιαητ---" ΤΏ ΟΓΘ 
8 ἴῃ (18 ἰοχὺ 1. Τ]|16 δοκπονϊοαρισηῖ οἵ ορροτ- 
ἱπηϊϊγ. 11. ΤῸ σοηήεβϑίοη οὐ πορίοεῖ. [1Π||, 
ΤῊΘ διυϊιἱοὶ ραιΐοι οὗ ἀοοπι.᾽" 2. Ὗ. Υ.---αιἪὶ. Β. Α.] 

1. [θα νοσ. 22. 1. δ᾽: Ῥγουδὶὶβ 18 ἃ ἀΐβεδβο. 
Ιυ '8 (α) γα αγΥ, (δ) ρουνδάϊηρ, (ες) Υἱία] δηὰ ἴπ- 
γοϊεγαῖο, (4) ἀθοοιεζα!, (6) οὗἵοη ρα ηίαϊ, (7) πιοτίδ]. 
1. Τοῦ ἰ8 ἃ Ῥηγβίοίΐδῃ. ΠΠ. ον τθ ἀοαδβ 
1818 σοπα οι οχὶϑὶ ἢ Βοοδυβα τπθη ἅτο (σα) ἰὰ- 
Βθη5101]6 οὗ ποϑοὰ, (δ) ἀἰϊβροβεά ἴο Ῥγοογαειὶ πδίο, 
6) ὙΠ] ποῖ ἰδκο 16 ΤΣΘΙΏΘΑΥ βἰρὶγ. 08. Α. 
ΗΟΜΒΟΝ, οΓ δαϊιδιγσῆ.---3.. Ἀ. Α.] 
8. [0χ νοῦ. 28. “Ἴ8ὸ βϑῃθ ποτζὰ ἰὴ ΗἩοῦτον 

Βἰχηΐϊποβ ὈΟΪ ὑπ 0 6γ8 πὰ ἃ Τουηίπίη, ἃ5 ἱΐ ἴῃ 
(818 Ἰδαπὰ οὗ ΒΟΥΓΟΥ͂Β ΟΡ ΟΥ̓́ΩΒ ΜΕΤ ἀεϑίσπεὰ 
ΓΔίΠΟΥ ΤῸ ὙΘΟΡΙῺΣ (Π8ὴ Βϑοὶηρ.᾽" Βκνασ.---ϑ, 
Β, Α. 
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Π. ΤΕΙΒῸ ΟΒΗΠΑΒΟῈΕ: ΤῊΣ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΒΝ ΤΙΕΒ ΑΒΒΕΝΟΒ ΟΥ̓ ΤΆΌΤΗ ΑΧΡ ΤΑΙΤΕ. 

ΙΧ. 1-21. 

1. δεεογίρίζοη 97 ἐλε Ῥτευαίϊϊπρ ἀεοοῖξ. 

ΙΧ. 1-8. 

1 Οὐὔὕδε1 μιά! ἴῃ [86 ἀεϑοτί ἃ γανθ  ]οσθ᾽ Ἰοάρο, 
ΤΉΔΌΙ ταϊρῃῦ Ἰοανθ ΠΙΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ δ ρῸ ἔτοτι {Β 6 πὶ: 
ἘῸΓ ὉΠΟΥ͂ 8ΓΘ 84]1} δἀυ] ΓΟ ῚΒ, ἃ ρϑηρ οἵ Κηδνο5, 

2 Απὰ Ρομαδ ὑμοῖτ ᾿οηραθ 88 ὑμοὶγ Ὀον οὗ ἀδοοῖῦ; 
Απὰ ποῦ ὈΥ͂ ἰγυ ἢ ἀο {ΠΟΥ͂ ΡΓΘΥΔ11 ἴῃ {86 Ἰδπά, 
Βυϊ ργχοοθϑα ἔγομχ ᾿ἱΟΪκθ 688 ὑο Ὑ]ΟΪΚΘΠ688 : 
Βυΐϊ Μο {Β6Υ Κπον ποῖ, Βαῖ ἢ ΦοΒουδΒ. 

8 Οὐυαγὰ γὺ ΘΥ̓́ΘΓΥ͂ ΟὯ6 δραίηδί ἷθ πο ρ ΠΟΥ, 
Απὰ ἐτυβὺ πὸ Ὀτοίδμοῦ : 
ΕῸΣ ΘΥΘΓΥΥ͂ ὈγΟΙ6Γ Ργδοίοοϑ ἀθοοὶί, 
Απὰ ΟΥΨΘΟΓΥ͂ ΠοΙΡὮΟΥ 8] Δ 618. 

4 Ομθ ονουσθδομοβ᾽ Ἀπούμου, δηα σα ἢ (ΠΟΥ͂ ΒρΟδΪΚ ποῖ; 
ΤΟΥ͂ ἰδυριῦ ἰμοῖν ἰοπριιο8 (0 Βρθακ [168, 
Απὰ ὙΘΑΓΥ͂ ὑμοι,Β6 1 768 ἴο ΘοΟπλτϊῦ ἱπ:αυΐγ." 

δ ΤῊΥ ΒΡ δέοι 18 ἰῃ (86 τιϊάϑι οὗὨ ἀδοοιὺ 
Απὰ {Βτγουρὰ ἀδοοῖ ὉΠΟΥ͂ τοΐαδο ἴο Κη ΝΜ, βαῖί Φόβον. 

6 Τμοτγοίογο ἰδ Βαϊ [ἢ Φ θονδϑ ΖοΌΔΟΙΙ : 
Βοβμο]ά, 1 προὶῦ ἴπθπὶ δῃὰ ὑγγ ἔδοτα ; 
ΕῸΣ ΒΟΥ ΒΒου]α 1 δοὺ ἴῃ νἱθν οὗἩ [86 ἀδιυρἢ ον οὗὨ ΤΥ ῬΘΟρὶο ἢ 

1Α ἀεβηϊΥ ἀυτον" 18 ὑπο ῖν ὑοΠρτιθ, (ΠΥ Βρθδκ ἀδοοὶϊϊ; 
ΠΙᾺ τ86 του ὑΠ6Υ Βρθδκῖ ἰο {Ποῦ ποῖρῃ θοῦ ῬΘΔΟΘΔΌΪΥ, 
Βυΐ ἴῃ ἴΠ6 μοαγίδ [Π6Ὺ ἸΑΥ͂ ΒΏΔΓΟΒ. 

δ ΘΒου]ά 1 μοὶ νἱβὶῦ ὑμ πὶ ἴῸΓ βυοῖ {ΠῚ ρβὺ 56 }}}} ΦοΒοΥδὮ. 
Οὖν ββου]ὰ ποὺ ΠᾺΥ͂ 800] ἀνθηρο 1861} ΟὨ ἃ ΡΘ6ΟΡ]6 {|π|κ6 {818 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙῚ 

1 γὸγν. 1.-- 2 2}. ΟσΡ. Ῥα. ἵν. 7, αιπὰ ΝΑΒΟΕΙΞΒ. ΟὟ. ἃ 18. 
8 γόογ. 2.--δὸ Μαβοσγοίοθα ρυποίυδιθ 2 ΤῊ ((86 ἔογια {1 3 Ν 1 βαι. σχίν. 22, χχχί. 2: 4272 Φοῦ χὶχ. 3) ὑτΌ" 

ΒΆΡΙΥ Ὀδίδπθο (ΠΟΥ͂ τοααγάοαὰ {80 ΗἸΡὮΪ δα ολυβαῖίνο Βαξ ΓῸΓΣ σαγίυυν τϑαδου4 (}ία. Εχεα. ανο Οπιτ.} ἰξ ἰ5. Ὀοῖίον πίῃ 
ἩΊΣΙα, ΟΒΑΥ δηὰ ΔΙξιΕπ ἴο δΌρΡροθθ ἴπῶὶ 6 τοδαϊηκ, ἩΔΙΟΩ σογτγοβροηᾶν ἴο [1160 σουϑυπμδϊδ, 5 ὙῚ [9 ἴδο οτἰ κί] αηὰ 

3 ετ. 4, -ἸΌ Γ᾽. ΟΡ. 37 ΙΓ σοῦ χα. 9, απὰ ὮΙ 1 ΚΙ. χυῇ!. 27. ΤῊ ἔοσσωβ τῶϑγ ὕο Ρίοὶ ἕο Ὁ οσ ΠΙΡΕΪ 
ἔτοῖα Ὅλ. Οοπιρ, ὅϑε. ἢ 2567. Ἐπ, ἢ 121, ἀ. ὍΣΣ 

ἥ γε 4, ΤΌΤ (1. 31) 2}. οοπεείγ., 88 ΤΥΤΊ ποῖ. χαί. 1δ, "3 Ηοϑ. τί, 9.--Οοταρ. ἘΝΑρ, ἃ 288, 6; Οἰδηλῦεαν, 

ὲ τ ταν. δ.--ΟἿῈ δ τἰ ΒΟΥ ἀοσοϊαγοὰ δχαίϊμδὶ [6 αἰ οσγϑιίου οἵ ἴμιο ἴοχὶ, ἘΔΠ6 ΕἼΤΑΙΡ, ἀρρϑα! πη ἴο 9 υχῖχ., Ργοροδοθ 

ΤΩ 53 39 213 ΕἾΝ "7 γ}). Το ηδηϊτίνο ποῦ 15 ἰγοα θη γ υδϑοὰ ἩΓΠὮ Βυ Χο. Ῥϑ. χχυΐϊὶ. 4; Ἴχχχίχ. 2; 1 

ἘΠ τὴ]. 980: Κατα 1. ἴ, εἴα. 
4 γετ. 1.--ἰηδιεδὰ οὗ ἴλο Ομ ῦ ΥῚἾ "εριίαπε, [τοι  πς, ΚΙ ς, ἴὰο Κοτὶ πουἹὰ τοδὰ ΓΆΤΊ τ δἰ οἷ οἸβοννμοτο 

ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ πὶ 2. ( Κίηρ χ.Ἅἕἥβ]6,17; Ὦ Οἤτοα. ἰχ. 16) διηῃ!: ἃ δο01}8 ἴο ἀἄδβῃοίθ ροϊ ἃ Ὀοϑαΐθῃ τπΐη. ΑἸΒου σὰ ἴγοτῃ πἰ8. [88 

σοφαηΐηρ “ Ροϊπιθα "ἢ ἸΔΑΥ Ῥὸ ἀΔοτί τόδ, νι Ὡϊ ἢ ἷΒ 4150 ὀχρτοδβοᾶ ὉΥ ἴδ βγγίας απὰ ΟΠ] ἄθο, γοῖ ἰξ ἰ8 ὈοίίοΣ ἴο βὐδοσο ἴοὸ ἐπ 
τελάίος οὔ 180 ἰοχὶ δηὰ ἴο [Γβηβ)αῖο, ἃ ἀρ Π)ΌΓἋΔΘΓΟΙΙΘ ΒΥΓΟΎΓ. 

γεν. 7.- - δ. Το ἐπι ζο οὗ πα θεν δα ἐπδϊοροι ἴο ἴΠπ ΓΟ ΌΘΠΕΥ ὁσσυγτίπρ' μα ο οὕ ρόσβοῦ. Οοταρ. γα. ἢ 101, 

π᾿ Υεσ, 8..-.-- 2 ἽΝ. ΤῺ ΒΟ ΕΣ ἰδ πιοδὶ πδίυ σαι σοίοσγτοα ἴο [Π0 συ ὐοςσὶ κὸ [Παὶ οἵ ἸΔῪΡ3 Υοσ. 8. Ῥῖάε Υ. ῶ, 29. 

οὔ 86 Ῥταϑϑῃηῖΐ 15 ἔουπά ἰπ τοσβ. 1-8. Τδο τοϑὶ 8 
δαάρὰ 45 ἃ βοαιιοῖ, Αδ ἰῃ οἷ. υἱϊὶ. (80 8ι18΄-ποοϊκοά 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΘΑΤΟΑΝΟ. ΘΕΣΤΊΟΛΙΣ ἱπρθηϊθη66 οὗὨ [ϑτϑοὶ 158 σδεαηβυγθα, 80 ΒΘΣ6 ἐπ 1.9 
Α58 186 πιαΐῃ ἐβουριιὶ οὗ ἱμὸ ργοοοάϊηρ ομβαρίον [ ἰηἰγὰ σθδτχο) (μοῖν ΖΑ 156 688 ἴῃ ΘΥΘΤῪ χοϊδίΐοῃ. 

ν)88 οοὐἰδίποα ἴῃ το γϑ. 4-9 80 [86 πιαὶῃ ἱβουχμὶ 1 Τμὸ ἔνο ζο]] πίῃς Βίσορ 68 (γοσβ. 9-1δ δηὰ Υϑχ8. 
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106-21) τοϊαίο ἰο ἐμ6 Ῥαηϊδιθηΐ ἐπγεαιοηθα ὉΥ 
αοὐ. π νογβ. 1-8 1π6 ργορμδὶ ροσίγαυβ (π9 γδηῖ 
οὗ δεν δηὰ ἰγιιϑί, [116 886 688, τη δἰ σἱουΒ ἀ6- 
Βἷγο ἰο ἀφίατηθ, 6 ἢ γγ͵δϑ ργοναϊθηῦ διηοηςς δΪ8 
ΘΟΠΙΘΙΠΡΟΓΆΓΙ6Β (ΥΟΓΒ. 1-ὃὉ) δὰ ψῖο! που]ὰ 
σοιηροὶ 6 [οτὰ ἴο δα ͵ ]εοὶ (οὰ ἴο 186 Ῥαη ΒἈ- 
τηθηΐ οὗἨἍ ἃ ΒΘΥΟΤΘ 6] {ἶἰη δὰ Σοδβηΐηςς ὈΓΤΟΟΘΘΒΒ. 
(τ οτϑ. 6-8). 

γεν. 1. ΟΥΑΙ Βαᾶ ἰπ ἴπ9 ἄσθδοσξ... ἃ 
ἕδη οὗ Ἰκσπανϑαβ. ἡ ἴσανϑι]οσδ' Ἰοᾶξθ σοτρΡ. 
χίν. 8. Τὐνίης υἷι ἷ8 σο}688 ΘΟ ΓΥΘΠ 18 
80 ἱπίοϊ γ Ὁ]9 ἴο {Π6 Ρτοροῦ {ἰαὶ μδ6 που]Ἱὰ ρτο- 
ἴον [Π}8 Β0Δη( ρῥτοίθοίϊοη οὗ ἃ ἰοοΐ ογοοιοα ἴῃ {110 
ἀοδοῦί ἰο 18 ργθβθηΐ σϑβίάθῃοθ. [ΗἘΈΝΡΕΒΒΟΝ 
ΒΌΡΡΟΒ68 (8 ἀἰδοοπηξοσὶ οὗ ἃ ΘΑΥΘΥΘΏΒΟΓΔΙ ἰὼ ὉΘ 
αἰϊυ 6 ἰο.---ϑ, Β. Α.]--ΑΕΑΕΑἀυϊΐθτοσα. Το νἱο- 
Ἰαϊΐου οΥ̓͂ ΘΟ) ρ8] δά} οὐ οὗὨ ἰμ6 βάοΙ ἐγ ἀπο 
(ο ἃ ποῖρι δον ὉΥ͂ ἴ6 ἰηνηβίοῦ οΥ̓͂ ἷβΒ σοηλιυ αὶ 
ΣΙ Β ννὰ8 σοηϑυγοὶ ὉΥ (π6 ῥτορίιοὶ ἴθ ὑπο 86- 
οομὰ ἀΐϊβοοιγβο, ἴθ ἰῃ9 ραβϑβᾶρὸ ὙΠΟγΘ 86 Γθ- 
Ῥτοδοῦθϑ {86 [Βγ86}1168 1 (ΒΟΙΣ ΥἹοΟ]αιῖο 8 οὗ 

ψαϊλ, ν. Ἵ, 8.- 3, ὅς τοῖο αοίφ «εογοίἷν ( ῬΊαο, 
ΕΥΒΆΒΤ) νὴ ἀθ64}8 ἴῃ ἴα]βομβοοά, ἀδοοὶὲ δηὰ ὑγθ8- 
ΘΠΘΡΥ ἰῇ ροηῆογαὶ. Τ 8 ΓΟργοδοἢ 8180 8 ζουπὰ 
ἦῃ νϑσ. 1]. 

γεν. 2. Αῃᾶ Ὀθμπᾶ τδΒοὶσ ἴοῶκυθ. .. Βαϊ 
Φοθονδδ. Τίιο ἱπιρογίξου νὰ δὰ ΘΟΏΒΘΟι- 
ἐϊνο Πότ ἀσϑὶαπαίθβ ποῖ ἃ βίηρίο δοῖ, δαὶ οἷν το- 
ουσγίης δβοίϑ, ἔγοιν ν᾽ ἰοἢ {18 σΟοΌγ89 18 ἰο Ὀ6 υἢ- 
ἀοτγβίοοα 859 Βαϊ 4]: {1.18 6896 15 ὑπΠογοίοτο ἰο Ὀ0 
πα θογοὰ δηοῃς μο80 ἴῃ ΜὨϊοὰ [Π6 ἐπρογίοθοι 
ὙΠ ΠῚ αι σοπδεσ. 18 αδοὰ ἰο ἀοδβὶχηλίθ ἃ ρογιδ- 
ποηΐ αὐλ}!γ. Οομρ. ΝΑΒΟΈΙΒΒ. Οἷγ., ἢ 88, Ὁ .--- 
Αοοοτγιηρ ἴο ἴη6 Μαβογοίοθ γὸ πηιϑὶ τοδὰ : {πῸὸγ 
οδιυιϑ6α {ΠΡ τορι ἴο ὑγοδὰ ἐμ ὈΟῪ οὗἉὨ ἀδοοὶϊ, 
[π (018 ψ8Υ [86 τοησυο ψουἹὰ ποὺ Ὀ6 δσοωραγοὰ 
ἴο 4 Ὀονν, (ὙΠ ἢ σαὶ χ ΔΡΡΘΩΡ υηϑυϊί Ὁ] 6 ἰο {}10 
Μδϑογοί 68), δα (ο Δπ ΔΡοΒ ΟΣ, δῃᾶ ἱμὸ Ὀον γουϊὰ 
{6 η 6 8 ΡΌΓΟΙΥ ἰάρα! σοποθρίΐοη, ἃ ἤἥριυγο ΤῸ0ῸΓ 
1Π}6 π16 8118 δηά ἰπϑἰ Γι πιοηΐ οὗ (π6 ἰπιο]] οἴ 4) 86- 
εἰν οοπηθοίοα νι ὶἢ τ89 ἰοησχαθ. Βαὶί (118 τνου]Ἱὰ 
ὍΘ ἃ ΨΟΓΥῪ ΔΓ 1618] τηοἀ6 οὗὨ οχργοββίοη. ϑ΄269 
ἴπ6 ἰοηρα6 18 Θ᾽ γ σομῃμραγοαὰ ΜΠ] ἃ ϑυογα, 
(Ρ58. ἵνὶϊ. 4: Ἰχῖν. 8) ἀπὰ δὴ ΔΓΧΟῪ (πῆγα τον. 7) 
ὧν ΤΩΔῪ 8180 Ὀ6 δοιηραγοαὰ ψὶϊἢ ἃ ὈΟ δηπὰ ἴῃ ΜΚ. 
Ἰχῖν. 8 15 18 0 [πα διιοηϊαὶ σδοποοριΐοῃ.--Ό ον 
ἷθ υϑ04 828 ἃ βἰπὴ}ϊθ ἢ ΔρΡροδιιοη ἩΪ  ἐοπσίε. 
Οομρ. 5. χχίϊ. 18; χὶ, 1. ΝΆΑΕΘΕ:9Β. Ον., ᾧ 12, 
4͵---ϑοθϑὶξ πὰδὺ ποσοτάϊηρς ἰο (Π6 Β6η860 δ6 Γ6- 
ογγοὰ οἰ ον ἴἰο δοεπα οὐ δοῖσ, Ὀὰὺ οα δασοιιπηὲ οὗ 
118. ρΡοϑβιιϊοι ᾿ἰ ἰ8 Ὀοιίον ἴο τοῖον 1 ἰοὸ {6 Ἰαίίογ. 
χα 186 σοηϑίγιοίοη σορ. ΝΑΒΟΕΙΒΒ. αν., ἢ θ8, 
4, γ.---Αη)ὰ ποῖ ὉΥ ἴσχαϊῃ. Το ῥσορμοὶ 88 
ΘΒΡΘοΙ ΠΥ [16 ΓΌΪΟΣΒ ἰῃ νον. ΟομΡ. ΡΒ. χὶϊ. 4, 

ΠΝ ἢ) ἀἰ δογθηὶ ὕγου υ. 8 ; ἢ οΓο ἱπάϊοαίθ8 {89 

ΒΟΡΙῺ ἃ 8 ἰῃ 9.79), ὝΥ95 Ῥιά. ΝΑΈΘΕΙΒΒ. Οἵ., 

8 112, δ, ὃ.---Οἡ νυ ἱοἰκθᾶπθδα ἴο υἱοῖς 688. 
ΟοτρΡ. χχυ. 82. 

γον. 8. Θυατᾶ γδ.. δΒΙαη ἅθτιβ. Οορ. Μίο. 
Υἱ. ὅ, θ.--ΟὨ ΘΥΘΙΥ Ὀτοῖδοσ, εἰς. ΟΡ. ΝΑΣΙ- 

ΤῊΗΕ ΡΕΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΤΙΔΑΗ͂. 
αϑ......ὃ.......ὕ πε άνὰςς 

6Ε1.8Β. Οτ., ὃ 82, 1.-0»" 3Ρ». ϑίἴησο ἐμῖ8 γϑ τὺ 

ἴη Καὶ οσσυγβ Ὀδϑ᾽ 68 ΠΥ ἰη Θαῃ. χχυῖὶ!. 86 κπά 
Ηο5. χὶϊ. 4, Ὀο(}) εἰπιθ8 οὗ Φασοὺ (11 15 Γοπηά ἰα 
ῬΊοἱ ἱπ Φοῦ χχχυὶϊ. 4) 11 18 δοσίμ! ΗἸΥ ῬΤΟΌΔ40]6 ἰμδί 
(86 ΡῬγοριθί, βροακίῃρ Βοῦθ οὗ {16 ἀξοδῖὶ ργδο- 
ιἰϑ6ἃ ὈΥ̓ 0η9 ὈτγοΟΐΠΟΥ ἴον ΓΒ δαί οσ, μαὰ ιδὶ9 
ΘΑΥΪΥ ἰπβίϑῃοθ ἴῃ τνἱον (θη. χχν. 29 δαᾳ.; χχτγϊ. 

86).---Ἴ 7 2 ξο δϑοιυϊ ζῸΓΣ ἴ416- Ὀοατίης. Ῥιΐα 

διῷτα Υἱ. 28. 
γογ. 4. Ομϑθ ονυθεσϑδοῦῖθα δηῃοῖδοσς.... 

ἴο οοτωσαὶῖδ ἰπίαυίΐϊῖν.-- ΒΥ ἴδακδῖ. Οομρ. 

ιϊ. 88. Το ΝΊΡρΠαΙ οὗὨ ΓΝ δἰ ψηΐβοβ οἰβοισμθτθ 
“οὍ0 ψοδτΥ, αἰβραβίοα τὶϊἢ ἃ ἐπῖὴρ " (τὶ. 11; 
χΧΥ. 6; χχ. 9). ΤῊΪΒ ππδδηΐης ἀ068 ποὶΐ 5111 Β6ΓΘ. 
Τ|16 οΘοπηθοίΐοη Γϑαυΐγοθ 116 τηθϑηΐῃρ 10 τρέατῃ 
οπο᾿δ δεῖ Οομῃ. αδη. χὶχ. 11; 88]. χνυὶ. 12, 

γεν. ὅδ. ῬῈΥ Βαρὶταϊίου.. βαὶ τ Φομονδῇ. 
ΤῊΘ ΥΟΓ86 ΠὰᾺ8Β (18 ΟὈ͵οοί, ἰο ἀοϑοῦι θα [Π6 τοὶδ- 
ἰἰοη οὗἩἨ {86 ἀδοοί ἧι] τασο ἰο [86 Ῥσόρ μοὶ δπὰ ἰὸ 
Φοθοναι. ΤμοΥ βυγγουηᾶ (μ6 ρχορβοῖ δὸ (δια ἢθ 
αἀν911}8 85 ὑ 9 ΟἿΪΥ Ὠομῃοδὶ 8 ΔΙΠΟΩ ἀἀοοοῖνο 8 
(σοι. Ῥβ. οσχ.); ἵγοια ὑμ6 ἴογὰ Ββόνγονοῦ (ΒΟΥ 
τ νῶν, (86 ᾿γὶπρ βρίτιϊ ΤΌ]6 8 ἐμὴ ἴῃ ϑβυοὰ 
86 (οοτρ. θη. ΧαΥΪ. 86: χχχῖν. 18) (μδι {867 
Κηον ποιπΐης οὗἁἉ αἀοἀ δηα ἀφβῖσο ποῖ ἰο πον Ηἰπι. 
(Όοι». γ. 8). 

γεν. 6. Ῥμοιϑθίοιθ.. δδυκδῖοσ οὗ ΣΩΥ Ὁ60- 
ὈΪΘ. Α οοττυρίϊοη 80 ἀδΟΡΙΥ τχοοϊθα δῃὰ βὸ 
υν οἷν οχἰ ὁπ θὰ οσλῃ ὃθ τοιηονοα ΟὨΪΥ ὉΥ͂ 8 ῥὑΓγῸ- 
6688 οὗ οδηΐΐγο τηο] ἴης, τ αἰσὰ π }}} σανίδ  ἾΥ Ὁ6 
εγίονουβ αὶ νν}}}} 41]8ο σοῆῖπρ. ΟοΡ. νἱ. 27, εἰε. 
--Ατὖ δδ8 ὈΥ͂ 50 Ἰῃ68}8 ΑἸ ΑΥΒ 8 ΠΟΘ Ϊγ 6. Β6Ώ86, 

(48 ἴ0Υ Θὁχδῃηρὶο αθη. χὶΐν. 84, σωοπιοο αϑοιπάς- 
τεηι ἢ ἵ. 8., ποῆ ἀδοεπάαπι) Ὀὰὺ 88 οἴδῃ ἃ ἀθο ΘΟ Υ͂ 
Ῥοϑὶζῖνο τηοϑηΐῃΣ, Υοσ. 18, 2 ὅδ. ἱ. 26, 27: λοῶ 
ἀο γε βάν]8βο τπιηϑῦ 1 Κίηρβ χὶϊ. 6. ὅο 86 [οτγὰ 
ΒΟΥΘ 85Κ8, ΒΟ ας βδουϊὰ δοὶ, 1 ποὺ 85 δυο δα ῦ 
ἸἹμηαἸοαϊοαϊ Ηδθ του]Ἱὰ βαν, ἵβοσὸ 18 ποι! ης 6180 
τοπιδιηἷπρ δαὶ (ο ἀο 8 ῖ9.----ΑἸἾΟ .2)92 ἰοὸ ΒΡΡΙΥ 
ΠΡ, νει τϑΐθσθῃοθ ἴο ἷν. 4; Υἱῖ. 12, δρρεδγβ ἴο 

ΤΏΘ ὉΠΏΘΟΘΒΒΗΓΥ, Τὸν 292 ἰβΒ υϑοὰ ἴῃ ἃ σδυβδ 9 
Β6η80 ΟΥ̓́ΔῚ ἱπιηοαϊαίεἾν ὈΘΟΓ 6 Ὡ8Π168 ΟὗὨ ΡΟΓΒΟΏΒ. 
ΟοΡ. ἰγ. 26; χχὶϊϊ. θ. [πὰ ὈοΐΒ {8686 ρηββαρθδ 
ιν 18. 4180 ουϊπσοὰ Ὀγ δὴ οχρ δηδίουυ δα ίοη (μὲ 
1115 ἴο ὉΘ ἰακοπ ἰπ 8 σαιιδαί γα 8686. 

ψόογβ. 7, 8. Α ἅϑθδάϊ!ν δῖον... ΟἹ 8 Ρθ0- 
ΡῚΘ ἰκο ἐμϊ8. [υπαϊχσιιὺ ἀρ δ βίσϑηρο (Πδ1 (88 
ΡτορΒοὶ, δὕιου. 6 βηὰ ῥγορουν οοποϊυἀοὰ Μη 
γογ. 6, ΒΒοιϊὰ τορϑαί {Ππ|0 πιαῖὶη ροΐηϊ οὔ [86 Ομ Υζθ. 
Βαϊ Βὸ οὐἱάθηι}ν ἰπἰοη θὰ ἰο οΘοποϊαἀα νἱ ἢ 186 
ψοτβ γοροαίθα ἔγοιι υ. 9, 29, ἰῇ οσγάὰθν ἴο ᾿ἰμαϊοδίβ 
ὉΥ ἐμἷ8 οοποϊαδίοα ἱμπαὺ ἢ6 δὰ {π6 δβοοίίοη οὗ δ18 
ζΟΥΙΊΟΡ ἀϊδοοῦγδβθ, 80 οἰοβοὶν σοϊαι θὰ ἰο (18, (6Ἀ. 

δ) ἰῃ νον. Τ06 ψογὰβ οὗ [86 οἱ} νοτβο οου]ά 
ποὶ Βονγ νον ΓΟ] ΟΥ ἱπαπιοα αὶ οἢ γον. θ. Τδ6 
ψοτὰβ Άθσα ἴοσ δ ΒΡ 8 πουϊὰ (8 ΟὈϊΔ1π 
ἃ ἴη186 Ττοίρσοποο, 86 ρσορβοὶ γγχὰβ ὑβογ  Ό ΓΘ 
σοπιροϊ θὰ δραΐῃ (0 τηοπίϊοι (μ6 δ':8 οὗ ἐδ 
ῬΘΟΡΪθ. ᾿ 



ΟΗΑΡ. ΙΧ. 9-1ῦ. 11] 

2. Σεί ρυπιληιοηῖ : 2) εδοἱαίίοη 97} ἰλ6 ἰαπα ἀπά αἰδροτοίοπ 97 (λ6 ρεορῖα. 

ΙΧ. 9-1ὅ. 

9 Οη [δ ουπίβίηβ ]θὲ ΤῺ6 ΓΆΪΒ6 8 ὙΘΟΡΙρ' Δπα ὙΔ1]1ηρ, 
Αμά οἡ {86 ραϑίυγοβ οὗ [μ6 ἀοϑογί ἃ Ἰδιηθηϊδίίοῃ, 
Ἐὸγ (ΒΟΥ δῖὸ ἀοβοϊαἰβᾶ, νι μουΐ ἃ ταϑη ἴο ρ888 {μγουρ ἔμθῖα ; 
Απα Πθδὺῦ πὸ Ἰοῃροῦ 186 Ἰονίηρ οὗὨ [δ6 οαἰι]6. 
τοῖα ἴδ6 0] οὗ ὑῃ6 Βϑᾶνθῃβ ἰο ἴπ6 θοδβϑὺ (ΠΟΥ ἃτὸ Η64---φόποΪ 

10 Αὐάὰ 1 ν1}} τιβκο 6γυβα!θῖι ἃ ὮΘΔΡ οὗ Βίοῃθβ, 
ΤΌΘ ἀπ ]]}]1ηρ οὗ 76 ΚΑ] ; 
Αμπὰά ἐπα οἰτοβ οὗ Φυἀδὰ 1 νὶ]} πλαῖκο ἀοβοϊδίθ 
ἈΥΠΒουΐ 8η ᾿δπδὈϊδηΐ, 

11 Ἧο 15 [86 τδῃ ψῆο 8. τὶῖϑο δηἃ υηδογβίδη 5 (8187 
Απα σ{ἔο ἴβ Βθ ἴο σβοῖὰ {86 τηουτῃ οὗ Φομβον δ 88 ΞρΟ ΚΘ, 
ΤΠαῦ Ὧ6 ΤΩΔΥ͂ ἀθο]αγα Βυ οἢ ὑΠ1Ὼ ΡΒ ἢ 
ὙΥΒΥ͂ γα {πο ἰδηα ἀοϑίγογοά 
Αῃὰ ]Ἰαϊά ναϑίθ 88 ἃ ἀθβοσί σι βουῦ ἃ τηϑῃ ἴο Ρ888 ὑβγουρὰ 1 

12 Απὰ ΨΦοβονβὴ βαϊὰ: 
Βεδοδυβ6 [ΒΟΥ ᾶγο ἔοσβαίκοη ΜΥ ἂν τ οἢ 1 βοὺ θοΐογο {Π6Π], 
Απά δᾶγνὸ ποὶ μοατὰ ΜΥ͂ νοΐοθ, ποὺ 8] θὰ δοοογάϊηρ (ο ἱ; 

18 Βυὺ ψα]κοά αἴίου [86 Ῥϑυψθυβ υ οὐἉἨ ὑπο ῖν Ἀθϑυί, 
Αμπὰ δἴνοσ 9 Βδδ]τὰ τ οὶ [ον ΤΑ Ποσθ αν ἰδυρῦ ὑμ θὰ ̓ 

14 Τῃογοίογο {Ππὺ8 88} ἢ Φομονυδὰ Ζοῦδοίι, αοα οὗ ἰδβγδϑϑὶ : 
ΒΡΒΟΙΩ͂ ΠῚ ρῖνο ἴο ὑπ 6πιὶ, {18 ΠΟ, 
γοστα γοοα ἴο οδὺ 8η6 ροΐϑοῃ ψϑίϑυ (ΟΣ. 

15 Απάὰ] βοδίίογ [ἢ 6πὶ πιοηρ' δ ϊΟη8 
Ὑ Βοπὶ Ποῖ Π6 [ΠΟΥ͂ ΠΟΥ ὑμοὶγ δ γ5 Ὦδνο ΚΠΟΨῺ ; 
Αμὰ βεῃὰ δον ἱμοπὶ ἰμ0 βιυογαά {1}} 1 οχύγραῦθ {πο πι. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Τδὸ ρῥτοοοάδίηρ βίσορῃϑ οοπίαϊ πὰ (86 τηλΐῃ 
(βου οὗὁἩ 16 ομδρίογ; ἀδϑβουί ρίΐοη οὗ 89 πδηὺ 
οὔ ἰγαἢ δηὰ δὶ ἢ δος ἢ ΡΘΟΡ]6. 4.8 ΔΙτοΔαΥ 
ΤΟΥ κοά, ἰο ὑπ 8 8γΓῸ αἰϊδομβοὰ ὑπψτὸ δάἀαϊιϊοηδὶ 
ΒΙΓΟΡ65, ψ ] ἢ ἅτ οσσυρῖθ ψὶςἢ 180 ᾿υα κπιοηὶ 
Ῥγοτοϊκοᾶ ὈΥ ἰμδὺ τῇ]οτᾺ]} σοττγτυρίίΐοη. ΤῈΘ οοη- 
προϊίοη οὗἨ (18 Βίγσορῃο σψὶτἢ ἴπ6 Ῥτοοοάϊηρ ἰ8 οἵ- 
εοϊοά ὈΥ γοτβ. 6 δηὰ 8, ἀδοϊανυτίηρ ον ἰδ6 [ογὰ 
σου]ὰ {τ δπὰ ΡυτὶΥ 116 Ῥθορὶθ δῃὰ δυϑῆρο Ηϊτα- 
86 ἢ ἀροπ ἐμθ. Ὑαγβο8 9 δηὰ 10 ἀθϑοσιὺθ 8ο- 
φοταϊησὶν τη6 ἀεδο]αιΐοη οὗὁὨ {89 Ἰδηἃ οταἀδί ηθ4 88 
ἃ Ῥυη᾽βιιπιοηῖ; ΥΟΓΒ. 11-18 ἀραὶ δαὶ ἴον (86 
ἸηΔΙἢ 68.365 ΟὗὨ [1:6 τηοτα] οοττυρίϊοη (Υ6γ. 12 πο- 
ξδιϊνου, τον. 13 μοβιϊγ6}γ}; γϑτ8. 14 δπὰ 16 δον 
Ὁ5 (6 ἰδία οὗἨ 106 ἱπμδοϊ δη8 ἀγίνοη ἴσοιὰ (16 
ἰλῃηῆθ, δῃὰ βοῦν ἱπογοΐοσα ἰὸ δ ρρ]οηθαὶ ἰμ9 
ἔχυτο σοηἰαἰηοα ἰῃ το γ8685 9 δηὰ 10. 

γεγβ. 9,10. Ουἱ ἴδ τιουπηϊαίῃβ. .. τλαῖσθ 

ἀθβοϊαῖ πτϊτβουαὶ δὰ ἰπβαοίϊαηϊς. Ὁ» τὰν 
ξτδαιτη δ  Ἰ 8} ἀπ δοοοταϊης (0 ἐμὸ δοῃῃοοίϊ ἢ 
ἀοδίζηδι α ὈυΓἢ [μ6 Ραος δηὰ 186 οὔ͵οοί. Οοπιρ. 
ἴὰ (16 ἸαίίοΥ χοΐργθῃσοο ἰχσχ. 17; Εσξοῖ. χχνὶ. 17: 
Αἱ. τ. 1. Υοῖ 1 σψοῦ]ὰ ὃ6 86. δπὰ Ῥγχοβαὶο τὸ γὸ- 

δἰσίεὶ Ὁ» ἰο ἐι6 οὐ͵οσὶ. Τδο ροοίϊο ᾿ἰνο] 688 οὗἁ 
ἴδ0 εἰγὶΦ τοαυΐτο8 8 ἴἰο τοῖος ἰὺ ἰο 9 Ρ]8660 

(οοταρ. 1}. 21) δῃὰ ἐμὸ οὐἦθοῦ αὖ ἐδ βδ:ὴ8 ἐϊπιθ. 
--ἸΥ2 ῬΓΟΡΟΥΙΥ λὲν αγὸ διγπί, δἰησεά, ἀνὰ ἱπ 6 ἢ 
ΠΘΏΘΓΔΙΪΥ ἀεδοίαίεά. ΟὐτηρΡ. νοῦ. 11 δηὰ ἰδ9 σϑ- 
ἸΔΥΚ οὐ ἱἰϊ. 1δ6.ἁ ΟὐΟΙρΡΑΓΟ Ὀοβί 68 χῖὶνὶ. 19: 2 
Είηρβ χχὶϊΐ. 18, 17; Νββ. ἱ. 8; 11, 17.--ἷἶλἈὐ 1ἢ- 
ουὔᾺῖ ἃ Π181), ἐς. ΟΟΙΏΡ. ΥΟΥ. 11, Ζορἢ. 1ἰϊ. 6; 
Ετοῖὶς. χχχὶϊ!, 28.---Πθἅ, εἰς. Οομρ. ἱν. 26 ; 1. 8. 
--Αῃὰᾶ τ νι 1] τᾶ ]τ0, εἰς. ϑυάάρη οἰδημρο οὗὨ 
Β. 7) οι. Φοιονδὰ ΗΪπι86]} Βηποιιη668 ἐμαὶ ηοὶ 
ΟΠΪΥ {16 σου πίΥΎ Ὀαὺ {Π6 οἰ(165,  ΟΥυΙ 58] Ό τὴ ὈΘΙΌΤΘ 
81}, 8141} Ὀ6 ἀοβοϊεἰθα.---θαρ οὗ δίοῃθδ. (οι. 
Ι:, 87.---Ὀ2 (οοπρ. χ. 22: χ]ϊχ. 83; 1βαϊ. χχχῖν. 

18; χχχυ. 7; χἹτ!, 20) δπὰ ὈΝΝ αὶ (1581. χὶϊὶ, 22) 
ὉοΙἢ τηθᾶη ϑοῖζαϊβ. Οορ. 6Ἐ8. ΤηῈΒ. 3, 80, 
1457, 161] .---αἰτο ἄδβδοϊαῖθ. ΟἋορ. ἱἐϊ. 16; 
ἦν. 17; χχχῖϊὶ. 10: χῖνὶ 19; }1. 29, δίς. 

οτβ. 11-18. Ἷἷ΄Ἴ.ο ἰβ8 ἴὴ 9 τῶϑδῃ.. . δανθ 
ἴδαρδῦ ἴθ. Τθ686 [ὮγΘΘ υοῦβο8. ργυοϑοηῖ (9 
τηοῖϊγο οὕ ἴΠ6 Ῥγοβρθοίίγο ἀαϑοϊαιΐοη. [1 ταϊρὶ 
Ὅ6 Βυρροϑθοά {πΠαΐ ΑἿΟΡ ὙΠδὶ τγὰ8 βηϊὰ ἢ υ6γ3. 1- 
8 [μ18 αποϑίίοη πουϊὰ Ὀ6 βυροτῆιουβΒ. Βυΐ τ6 
τηδὲ οὐ 1086 Β' σὺ οὗ {π6 ἱΔὈ]οΔ θα 16 ΟΠ σασίο 
οὗἩ Ζογοπι δ ΒΒ βίυ]θ. Τὺ {18 βίσορῃο, Ὀο5᾽ 468 
[Π6 πὸ οἰ οηθηΐῖδ σοῃίαἰ σα 'ἱῃ γ6γβ. 9 δηὰ 10, 14 
δηα 1δ, Ῥτοβθπίβ 8180 ὑμ6 οἱά οἱ οπηθη 8 ἰῃ ἃ τηοὰϊ- 
βορὰ ἴογπηα. πο τοδὶ γοοί οὐὗὁἁ {ῃ18 τηοτ 8] σΟΥΓῸΡ- 
ἰἰοη 18 ἤόγο ἱπηαϊοηϊ θα, υἱΖ., (ἢ δ. [5γαο] ἢδὰ ἰυτποὰ 
ἔτοπι ἰδ ΙογΤὰ κππα ἰο 140]8 ---Ὄ) ῦο ἰα 6, εἰς. 
ΤΏΘ80 γοχὰβ τοπϊπὰ 5 οὗ Η08. χὶγ. 9. 1ἰ 18 ΟὨΪΥ͂ 



112 

(6 ννῖϑ9 δὴ 0 ΚΠΟΥΒ, ΟἿΪΥ Β6 ἰο Ὑ Βοτὰ ἰδ 6 
Τοτὰ δα8 Βροόίϑῃ, νῶὃο (6118 {π6 γα. ΤῈ Ῥγο- 
Ῥδοι ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ὑμαὺ ἔπ οογΓοοὶ Κηον]οάμο οὗ 
18:0 ἰγὰθ σα86 οὗ (6 ἀοδισαοίίοη (ν6 Ὁ. 9) 18 ποὶ 
ΒΑΟδ ΔῸῺ ΘΑΒΥ τηδίίοῦ. Τὴ6 ὉΠΒΡΙ ΤΙ [11] Β6Ώ86 
866 .8 (ἢ 68 ὁΔ 1.80 ΘΥ̓ΘΥΥ ὙΠ6ΥΘ Ὀυὺ τ Π6ΓΘ ἰἰ 18 ΓΘΔΙΪΥ͂ 
ἴο Ὀ6 Τουπά. Τὸ ἰΐ οχίθγῃδὶ δοοίἀϑηΐϊδὶ οἱσοιτα- 
δίδη665 8.0 δἰ ἴδ. Τὸ βϑοὶζς (86 γθδβοῃ ἴῃ ἐπ θῖ- 
Βοῖγοϑ, ἴῃ {80 ΡΟΣ ΟΥ̓  υ οὐ ἐμ οἷ ΟῚ ἢ θατιθ, ἀ068 
ποΐ οσσῸΓ ἰο ὑΠ6 1ΟΟΙ 8} Ι5γ8 6 1168. Ηδηοθ ἰΐ 18 
τδὶ ποὺ 5Γ86] θυ {πὸ ᾿,οτὰ ΔΏΒΎΟΘΓΙΒ 'η τγορ. 12. 
Αποηρ ἰβγϑοὶ ὑοῦ 88 ΠΟΘ 80 ΨΥ» 186 88 ἴ0 ΠΟΥ 
(6 τθραβοῦῆ. 86 [κοτὰ ἰ8 ΟὈΪχυὰ (ο ἀδοΐαγο 1ι. --- 
ΤὨΪδ κὐὰ {Π9 βυβῆὴχ ἰη βοδ [μη ρ6 ροϊαϊ Ὀδοῖς 
ἴἰο γοσβ. ὃ δπὰ 9;-ἰὸ ΟΣ ΟΧρύ653685 ἴῃ ἰδ9 
ἴοτιὰ οὗ ἃ αἰγεοὺ αυδβιΐοη ἴῃ αὶ τοϊδιΐοη (Παὶ 
ψ]ο γ88 ΡὈΓΟΥΪΟΙΒΙΥ 86] ἰβΒ ἴο Ὀ6 υπάογβίοοά. 
νυ 5 Κπονίθμχο οἵ {Π9 σθᾶβϑοπῆ, ὨηΠΙΘΙΥ, ἩΠΙΟἢ 18 
ἰγεαίοα οἵ.--- ΠΥ} Ροΐπίβ Ὁμοὶς ἰο 3Π.), νοῦ. 9, 

δῃὰ 8 ἰο ὃ6 ἰδίκοη ἱπ (86 8810 86}86.---ΑἸΪ 5] 008 
ἴο Ῥαβϑῆροϑ ἴῃ Ὀου ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ ΔΓ ΠοΙΘ γοαιθηΐ. 
ΟοιΡ. θαι, ἱν. 8; χὶ. 82; χχυι δ. 1δ., Φο6γ. χχυῖ. 
4: χὶϊν. 10.---.Α οοτᾶϊηξ ἴο ἐϊ τοΐογϑ Ὀδοὶς (0 
ΤΥ ἴᾶσσ. ἴῃ νοῦ. 12 (Πὸ πορβίϊγο γθαϑοη ἴον [ἢ 6 
λαάχιπθηῦ σοππΐπρ ὕροη ἰδ6 ἰαηὰ ἰβ βίαια: ἰὴ 
τοῦ. 18 (19 Ῥοβίιιγθ. ---Ὅὐ αΙϊςϑἅ. Οομρ. ἐἰϊϊ. 17; 

ΤῊῈ ῬΒΟΡΗΕΊΤ “ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

γἱϊ. 24: εουί. χχὶχ. 18.---- Βαβι τη. Οουυρ. ἰϊ. 8, 
28;. θουὶ. ἐν, 8.---Οὐ ἴδαρμς οοπιρ. χὶϊ. 10; 
θοαὶ. χὶ. 19. 

γοσο. 14, 16, Ῥιαθεθέίοσθ ἔμ βαϊτἢ 7680- 
νὰ... θχεϊγρεῖο ἔμ θσ.--- 18 ἘΠοτϑίοσθ 
{89 Ρτορβεὺ ργοσθϑαβ ἰο {89 βίϑι διπγθηὶ οἵ 186 δύη- 
ΒΘαΊΘΏΟΘΒ, Ὡδιηΐηρ ἄγϑί ὑπ 6 ΘΟ ΒΘατΊ ΘΠ 668 Ἡλίοἢ 
[89 δ'ῃ8 πιοῃίἰοπθα ἴῃ γϑγϑ. 12, 18 νι }}} Ὀγίας ὑροι 
89 πιῆ, δηὰ δ΄λογσαγὰβ [086 σηδη(ἱοπθὰ γογβ. 

9,10, οη ἐμ ζαπά. -τνῇ δηα ὐΕὝ ὀοσσυγ ἰοφοίμεῦ 
ἴῃ Ῥουί. χχὶχ. 17; Απη. τὶ. 12: 1,6}. ἰἰ. 19. 
Ἡοτα νοοὰ νγν88 οοῃβίἀογθὰ ροϊβοπουϑ ὈΥ [δ δῃ- 
οἱοπίβ, Ὀὰὶ ἰῃ 86 ὈΐΌΪϊ 64] 86 ἴἴ 18 218 ὈΪ ΟΡ 688 
ννἰοἢ 18 ρτοπιὶ ποηΐ. ΟομΡ. Απι. γ. 7; ῬΓΟΥ͂. τ. 4; 
τὰ. 11]. 18.--Οὴ Ροϊβοῃ -σσαῖθσ, οογῃρ. τῇ]. 14. 
Ουν ποτγὰβ ἃγθ τοροϑίθα, χχὶϊὶ. 1. --- ο θαι, 
τοῖα πδιίομ. Τιιο δηιϊοϊ ραϊΐοη οὗ 8 που ὃὉγ ὃ 
Ῥγοποῦῃ ἷβ γοαυθηί ἴῃ Φογουἶδἢ : χχυϊ!. 8; χσχί, 
2: χὶὶ. 2, 8; χΙὶὶ. 11 ; χῖν δ, 44: 11. δ6. (οι. 
Ἐσπαιο, ᾧ 809, ο., ΝΑΞΟΕΙΒΒ. Οἷγ., αὶ Τῇ, 2.-- 
ὩΘῚΒΘΣ ΒΟΥ ΠΟΣῚ ἔποὶσ ἐδ ΘΙ, εἰς. οι. 
Ποαῖ. Χχν , ὅ6, 64; [(Θν. χχνὶ. 83: {ὁ6γ. χτὶ. 18: 
χυὶ!. 4. Τὶ ἘΠΠΡῚ οχισραῖθ μθαὶ ἰ5 ποί ἰὸ 
Ὀ6 υπάογβίοοα ΒΌΒΟΙ αἰ ΟἾΥ, 18 Β6Θ ἢ ἔγοπι ραβ88 68 
11κὸ ἰν. 27; υ. 10, 18 60]]. μον. χχυὶ. 44. 

8. ϑεοοπα Ῥωπιδληιοηί: αἀεαίλ ἐπαίολες αἰοαν απ ἱππυπιογαδίς δαογύἶοσ. 

ΙΧ. 16-21. 

10 ΤῊ βαῖ ἢ Φοβονδῃ Ζοῦδοι : Οὐμβῖ 6. γ6, 
Απὰ ο8]] ἔογῦ ταουγηϊηρ νοτλθη, ὑμαὺ ΠΟΥ͂ ΤΣΩΔΥ͂ ΘΟΙΩΘ, 
Αηᾷά βοῃὰ ἴοσ {86 8111] οὔθϑ, ἰμαῦ ὑΠ6Υ͂ ΔΡΡΘΆΓ; 

17 Απαὰ διαβίθη, 8πα Γδὶβθ ἃ. Ὑ81Π1}Π 0 ἢ ΟΥ̓ΘΓ 1.8, 
Τηδὺ ΟΌΓΡ ΟΥ̓ΘΒ ΤΔῪ ΤΌ (ἢ θ Δ 8, 
Αμπά οὔ 6Υγ6}148 ογοσῆον ΜΓ παύθσ. 

18 Ἐοτ---ἰουὰ τΔΙ Πρ; 18 Ὠρδτα ἔγοτα Ζίοη: 
6 ΔΓ6 φΊΥΟΔΩΥ οοπίουπαρα; “ἩΟΥ͂ 876 Μὸ 8ρ01]64 ! 

ΕῸΣ νγὰ ἢδγο Ὀγβαίζθη {Π6 ᾿δηά, 
ἘῸΥ {Π6Υ πάνθ τόν ἀν ΟἿΓ αὐ Πρ ᾽; 

19 ΗἩδρδλν ἴβθῃ, γ ψόσηθῃ, ἰ.6 ψοζὰ οὗἉ Φ6θοΥν Δ, 
Αμπᾶ ἰοῦ γοῦυγ 68 Ὁ γσϑοοῖνο (6 πογὰ οὗ δἷβ ταουΐϊῃ, 
Αια 680} γουν ἀδυρῃίογβδ ἃ δον οὗ Ἰδιη θη ΔΈ 0}, 
Αμὰ [{686}} γ6] ο6 δηοίμεγ 8ἃ αἀἱγροὶ 

20 ΕῸΣ ἀθδίῃ οουηθίι ἴῃ ᾿ῃσουρ ἢ ΟΡ ἩΪΠΔΟΥ͂ΘΒ, 
Τὺ δηΐου ἰηῦο ΟἿΓΡ Ρ8]8068, 
Το οχίθγιηϊηδίθ {86 ΟΠ] ἔγοπι ἴΠ6 δΒἰγϑοϑῖ, 
ΤΠ6 γουτῃ8 ἔγοτῃ [ἢ6 ἔζϑο ρ] 8068. 

21 [ϑροδξ : Τῆυβ βαι ἢ ΦοΒονδᾺ :] 
ἈΑπᾷ [6 ΘσΑΓΘΆ868 Οὗ πηϑὴ 18} 1 ἀυηρ᾽ οὐ {πὸ Βο6]ἃ, 
Απὰα Ἰἰἶκα βίαν ὈΘὨ]ηα [Π6 ΓΘΆΡΘΓ 
ὙΠ ΘῺ ὕπο ΓΘ 18 ΠΟΏΘ ἴο γαίμον ἰῃθιι. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 γος. 16. 9 1.69 ΟὨΪΥ. Οοτιρ. Ὀοδίἀοθ ΕΖοῖς. χχχί, 16, πὰ ὙΊΝΣΕ, ΚΣ. ΡΣ, Β., ατί. Ζείολεν. 

ὁ γοσ. 18.-- τ} ΝΊ2, Ῥα. αῖν. 17; 1 Βδτω, χ, Ἰ (Ὁ ΒϑεΒ10}).-- ΤΊ ΕΥ̓ ΪᾺ ̓ ἴδιο ταοτο σοηασπὶ ἴοστα, οοταρ. εΖ. 97. θ658- ΣΣΣ' 
88: 1 Κιηγο 11. 16; ἴδα. χἱτῃ!. 8. Το τον 
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δΎεν, 11.-- )}}ὼ Ὠ᾽ (ἐδ9 κασϑ ἴοστα ἰῃ ΒΌΙ 1. 14; Ζοοδ. ν. 9) ἴον Σὲ.) (Και 1. 9) ἴοσ πίοι δ1.0 ΣἼ) ΝΣ (Εζοκ. δι νυ τόν πὐντὸρ 
χα !, 49). σοταρ. Οίϑη,, ὶ 239; ὥπδτν., ὁ 14; Απηε. 4. 

4Υετ. 11.--ΠῚ Ὑ ΠῚ ἀοοϊκιαῦοθ ἴπ9 ἐπ τοηι|ο οἴθοϊ, ΟΟΡ». ΝΆΣΟΚΙ,5Β, Ο»., ἃὶ 89, 3, ὃ. 2.--τ-Οὐ [)ὸ δοοιιδαιςίγο σορϑιγασιοῃ, 

ζπιρ. χίν. 17; [δπν. 1}. 48; ὅοεὶ ἰν. 18; Ν. σ᾿, ἢ 60, 2 α. 
δ Υετ. 19.--0υ τἴμ6 ϑυδῆχ ἰα Ὁ2};.Σ αἱὰ Ὁ 2 23, οοπιρ. ΝΆΣΟΚΙ38. Ον., ὃ 60, δ. [ὕπεσν, αν, ὃ 230,1 δ. 

᾿ ΦΕΥ͂ ποὺς 
“ες. 21.--2} ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ἰὼ ἴὰο Ραδϑαάροθ, ΡΒ. Ιχχχὶ, 11; σοσ. Υἱ}}. 2; χνὶ. 4; χχυ. 33, απ ἰὼ αταῖίνο ἰδ συλ. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ 

ἴῃ σοπῃποοίϊοπ ννἱιν ἴμ 6 61096 οὗ 9 ργϑοοθάϊξηρς 
βίγοριιθ, [ὴ6 Ῥγορὶιεὶ βοίβ ἴον δου Δ 6 Υ οἰ οη 
ΟΥ̓ τἰιὰ μα πἰβιθηΐ, υἱΖ,, (6 ἔγυϊ{Ὁ}] Βαγνοθϑί, 
πεῖσιν [16 ϑνογὶ ψου]Ἱὰ γίοϊά. Ηδ ἀο65 ἐἰιΐβ ὉΥ 
το ΠΟΥ οα ἢ Πἰπς ἴον ἐμο πιουγηΐηρ-οἴηθι ἰο 18- 
ΙηδὩϊ οὐοῦ 6 “μέωχε ἀοδίγυοίοη οὗὨ Ζίου δηὰ {16 
αἰδβρογβίου οὐὔὁἁἨ [0 ρϑορὶϑ (γνθγβ. 160-18): θαὶ ποὶ 
σοπίοηί κυ {1}19, 6. αἶϑὸ 68}}8 ΡΟ 8}1 οἱμον 
νοῦλοι, 848 ὈῪ ἀἰνίηθ σοιμτηδηα, ἴο ἰηϑίγαςσί {ἰἸ6 
ἀδυρςθίουϑ δὶ ὁ 6 δηοί μον 1 [8 δτ7ὶ οὗἉ νγα ιν, 
ἴογ ἀἰοδιῆ πεῖ} δα πιθοῦ 1118 υἱοί ἱῃ ΠΙΔΒΒ09. 

γέεγβ. 16, 17. Οομπδίαθσ γ8.... ονϑειῆονν 
ὙΠ} τναῖθι.--- Ομ δἰ ἄθσ 19 πη ρμδ.10 (σοπιρ. ἰἱ. 
10: χχὶὶ!. ῶὩ0: χχχ. 22) ἴυυ νἱναῖ 18 τοαυϊγοὰ 18 
5οιποί ἰὴ ηι1508].. ἴθι δ᾽} Υ τηουτῃΐηρ- ΤΟΙ ΘΟ ἢ 
ΔΙῸ 6Δ|]|δὰ [0 66 Ρ ΟΥ̓́Θ 096 ἶίιο ΔΓΘ δἰ γοδγ 
ἀοοά, δὰ ἰπογοίοσθ οἱθεσγ (δὴ (Βο86 τῖιο σαὶ] 
ἴδοι. Ηδτα (ΠΥ ἅτ 10 ΓαΑἶδο ὑπ οῖν γα της ονου 
(8086 ΥὙΟΥΥ͂ ΡΟ ϑοην 0 οα}} (μοῦ, πα ονὸγ {ἢ ῸῚΓ 
ἴαταγο ἀδπίγι -τἴοπ. ---- Β).11{ὰ]. ϑίηπσε να ] 
ἄοο5 ποὶ γοααῖτο νἱϑάουλ ἰὰ 16 δἰ σι 6᾽ Βόμϑυ, 
δηὰ ἃ98 (6 ΘΥρΓΟΒ8] 0 ὁ 180 ὙΟΙΏΘἢ ᾽ 8. ἱ 
Ῥτγονθα ἴὸ Ὀδὁ ἃ [Θομϊς 8] (6 Υπὶ [ὉΓ ΠΟΙ ΓΠῚΠ ρ’- ῬΤΟΠΊΟΙΙ 
(48 δυσε ἤενεπεο ἴῸΤ Ἐπ δ 186 τνογτὰ τηυϑῖ ἀθηοὶο 
ΟὨΥ τδο86 80 ἃγὸ βκΚιϊζαΐ, ὀχρογὶ σσοά, ἢ χοηο- 
ΓαΪ, σοι ρ. σ. 9. δη ἃ “5 Κ|1{ὺ] οὗ αι δηἰ δ] ο,᾽ Απι. 
γ. 16. [Ὁοπιρ. α150 λίαιϊ. ἴχ. 38, δηὰ ΤΉΟΜΒΟΝ, 
Τὰς ᾿απά απά {ες δοοῖ, 1... Ῥ. 14θ0.---΄. Β. Α.] 

γετβ. 18,19. Εοσ Ἰοπᾶ νυνδἱϊϊίηᾷ... ἃ ἄϊτρο. 
ΤΊιο ῥγορδοῖ [εἰ βὴ5 ἃ Κἰηὰ οὗ νἱβίοι : ἴ8π6 1δγδοὶ- 
168 Ροτοοῖνο, ποῖ τῖτἢ {Ποῖ γ ὈΟ ΠΥ Ὀμὰὶ ϑρ᾽γ τ2] 
θλγ, 8 Ἰουἃὰ ννδὶ ]ηζ. 118 15 Τυίατο, δπὶ ἰῦ 19 
1 γσιο ναὶ]. Το ϑβυδ]οοὶ οὗ ἸαΔπιοηίαιοῃ ἰδ: 
δ ΔΓΘ (ἀοϑιτογοα (ἰν. 18), ραΐ ἴο βδδιηθ (Ἰ]. 01), 
ὄδτο Ὀθο ΟὈϊϊχοὰ ἰο ἤογβα Κα (8 Ἰαῃὰ, θοσαυϑα 
[86 ΘΘΠΙΥ͂ ΠΔ5 τῇ σόν ἀοννη οὐ ἀν οἰ] πρ8. 80 
Ι τοηάοσ, ψὶι ΆΒΟΗΙ, ΒΟΒΕΝΜΌΣΚΕΒ, ΒΑΡ δηὰ 

οἰδοσϑ, 566 1) 8 ποὺ ΤΘΓΟΪΥ ἰο ἰΠΤΟῪ ΘΔΎΓΑΥ, 

δυΐ δ'εο ἴο ἰἤτΟΥ ἰο 86 στγοιπηὰ (οὐ χυνὶϊ!, 17; 
Βτοκ χίχ. 1:2), δὴὰ οὗὁἁ ἴ16 ἱμγονίης ἄονῃ οὔ ἃ 
ἀνε ὴς 8 ἘΧΡΥΟΒΒΙΥ υϑοα ἰπ δη. Υἱῖΐ. 1]. --- 

ἙΕζθᾶσ Ἰὰθι. Το βοσοοπά 33 ἰαϊγοάυ 6685 8 Βοοοῃμὰ 
ΤΟδβοη ἴογ ἰῃ6 δι ς οοτηπιαπάἀ δα ἴῃ γον. 18. 
γεν. 18 Βρθακ9 ΟὨΪΥ οὗ ἀεπϊτυσιίου δπὰ οχὶϊο ἴῃ 
ξεηεγαὶ. Βυϊΐὶ ἀΐγροβ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘ ΡΥ ΓΙ ΘΌΪΔΡ 68.568 
οὗ ἀρδιῃ. Τιχοσοίογ ἴῃ σοτβ. 19, 2υ 159 δα ἀοα, ἰπαὶ 
ἴ86 ἀοοιγαοιίου δηὰ ἀερογσιαιίοι τὸ 1} γοβαὶὶ ἐπ (Β6 
ἀθαι ἢ οὗὁἨ τηληῦ. Τὶ 18 ἰηἰγοάιισοα ἱῺ {1115 Δ Ὺ : 
ἴδε πιουγπΐηρ- οι πῃ ἴμ6 αἰγὶ θ σοτϊατη 88: 00 
ἅτ τ 6 σοι πηδηἀοά ἴο ἰηδίτιιοι ποὺ ΟὨ]Υ {ἰοὶν 
ἀαυχαίογα, Ὀὰὺ δ᾽8ο 6 οὐδοῦ ψοθ ἴα 16 τὶ 
ΟὐὗὁἨ νδΠπρ, ῸΓ οὐ δοσοιηὶ οὗ [1.0 ἀπυϑιιΆ] πααι- 
Ὁ τ οἵ ἀδδι δ, ἃ πιο ἸΔΥβῸΓ πυπιῦον οὗ του τῃ- 
Ἔτα τ3 ἢ ϑιια] νν1}} δ6 γοαυϊγοὰ. ΤῈ τα] ἢ οἵ 
γὙὸρ, 17 15. ποὶ τὸ Ὀ6 σΣαϊβοα, ἱποσϑίογο, Ὀθοδι80 1} 6 
ποίηοη σοσοϊγοιὶ [Π8 σοιηπιδπὰ οοπίαἰποά ἰῃ γον. 
14, δῖ Ὀοοδα5θ ὑπ 6Υ τοοοϊνοὰ (μῖ8 σοϊρηδηα [ὉΣ 
(δ 8 Σοδβ0} ΚΊΥΘΏ ἰῃ Υ6 8. 20, 2]. 

4 

Ὑετη. 90, 21. Ε᾽οσ ἄθϑϊῃ οουιϑῖδ ἰῃ... 
ὍΘ: ὮΏΘΙΘ 8 ὨΟ26 ἴο Καῖ θι τθ. 641} 
ΜΙ ποῖ, 88 δὴ δι ἰαγκις νοῦ, αἰἰλοὶς 
[086 ΟὨΪΥ͂ Ψ]}ὸ γθιίανο οὐ τὸ εἶμι, αν Μι1}} ἃ59- 
88}0 1.6 ρΡθορὶβ, ρΡοποισγδαί πᾷ πο αἱΐ {ἰοῖν οι.365 
ἰο ἔοίοι ἷ8 βδου ὅσο. Τὸ ἄρσιυγθ 18 1ἰἶκὸ (αῦ ἰπ 
2061 1. 9.--ΕἸοσλ ΔΘ δἴσθοῖ. ὙΥ}}}1]9 ἀθαλιι 
δίσϑδηῃρ]θβ (80 οἰ άσοη δὰ γουί}8 ἴῃ 1116 Ἰουλ368, 
μῸὸ δὰβ δ (89 βαὴθ ἰΐηθ ἰαἶκοη (θη ἤγουν 10 
βίγϑοῦ δπα {}10 ρἴαςθ8Β.---Ἴὸ 'νοτ 8 σρθϑὶς, ὑπ 
Βαὶῖῃ οβονβ, αὐτὸ υογῪ αἰδί τ. ΤΠῸΥ τῃ- 
ἰογγαρὺ 1.10 οἷοβϑθ σοῃποοίίοι, ν᾽ ]σΟἢ δοσου αἰ ηρ ἴο 
{110 56η86 δηἀ τἢ6 σοῃϑίγυσίίοι {Π 670 8 ὑσὶ νν Θο ἢ 
δηᾶ ἴ.: Οοδσοδ868, εἴς., ἃπὰ γον. 20; {ΠἸῸΥ 8.6 
Δ ΠΠὴς ἴῃ (6 ἈΝ, δὰ ἰ10 ν0186. ΠΙΛΉΠΟΡ οἔ 
ΘΧρΓοβδίοῃ 8 Τογοϊχη ἰὸ Φογοπηιΐαῖι. ΕοΥ ἴὰ6 1πι- 
Ρθγαῖίγο ΞΖ ἀο068 ποὺ ΟσσὰΓ Ο66 ἰὼ ΨοΓοι δ, 

οἶτον ἐπ ἐἶϊθ ἀν 8808 οὗἩ ἀοὰ ἴο {9 Ῥτορ]ιοὶ οΓ 
ΘΙΒΟΒΟΓΘ, πὰ Φογομχίαὶι πόθου Βωγ8 “ΠΌΝ) ΓΞ. 

Ηδ 4180 πϑύος ρῥίδοοθβ ""ὮΝ) Ὀεοίοτγο, Ὀὰὶ αἰ τναγ8 
εαἴϊον (80 Ὀοχπηΐηρ, ἰἰκὸ {16 Δι ἱπφματ, οΥ αἱ 
(116 οἷοβο οὗ ἰδ 9 δά γ6588.-- Δ ἃ 1.6 οασοϑδθδ, 
ἐίς. Τ]ιο89 ογάβ νὸ σοδὰ ἰὴ 2 Κίηρβ ἰσχ. 7 οὗὨ 
1Π1|6 ΘΟΥΡΒ6 οὗ Φ6 Ζεῦ οὶ]. Οορ. 8. Ἰχχχὶϊ. 11; 2ον. 
ΥἹΣ. 2; χνὶ. 4: χχυ. 88.-- -τμο βίσι οἰκο νν}}} 116 
ΚΘ βίθανϑϑ ὈΘΒΙηἀ {86 ΓΟΔΡοΥ, δι ἴμότρο 18 ἴο ὉΘ 
(ηἰ8 ἀἰ οσοησο, ἐμαὶ τ} }]6 [80 Β᾽ιθαν 5. ἃγῸ οοΪ. 
Ἰοοϊοὰ δῃὰ ἰαΐκοη βοιμο, {89 ἀοδὰ Ὀοαΐοβ νν}}} Ἰἰὶο 
ἴη 1Π0 δοῖϊά υπτοραγοά. Οοιιραγθ ἴμ0 ἤσυτγο οὗ 
πὸ βοανοϑβ, Δὶς. ἰν. 12. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Οὐ τοῦ. 1. Ο ἴδ 1 Βαᾶἃ ἰπ ἴ86 ἅἄοσεοσί, 
εἰς. “80 ἴἱ βου ογο δηὰ (ἰἰοσο τ οη ἴα Βο.- 
γαηΐ οὗ ἴμ6 ᾿οσὰ σοπλοβ ἔγοιλ σοηΐοβϑϑιοπ, ἔγοπλ 
στο ῖ, ἔγοτῃ {μ9 βίος, ἔγοπὶ ρῬδβίοσαϊὶ υἱϑιἰαὐϊοι, 
οΟὨ ἴμο στοαί αϑί- αν, οα {10 τἀν ζα5ῃ1γὰ]- αν, 
ΟἿ δἰπιοβί οΥ̓θΡῪ δι ΔΥ δύζοσποοη. Α Ὀοκυζ αὶ 
ὁδαγαοίον οὗ ἃ νἱλη 688 6 Ὠ6 6645 ποίῖης θὲ 
8 1119 δροῖ ἴῃ ἰμὸ ἀασβογὶ, 0 ἱπι ρου θηῖ, ΠΟ 
ἔτοοαὶ τηλπαροιποηί, ΒΘ 10 18 πού ΠΟΟΟΒΞΔΓΡΥ͂ [0 
ΒΑΥ͂, (Α]α5, ΤΥ Ἰιοαγὶ 15 τ Δοϊτπχοὰ υΥνἱ ἢ αυϊοῦ  απὰ 
6 η66 οὁΔἢ ] οΟὈϊαϊῃ χο]οῦ Ὁ ΥΠΙΘῚ ΠΟ Οπ6 5118 
ὈΥ μἷτχλ τ}1Ὸ ῬΓθ8868 ὍΡΟΣ; δἰπι. Το ἀσβογί ν᾽ ἃ8 
ἰο Σαίαϊῃ γι δ ἱη σοπποσίϊου 1 1} 18 ΡΘΟΡΪΘ. 
Ηδ νυ ϑιῃϑα (6 γο ἴ0 τοϑῦρ ἴου' {116 π|.᾿ ΖΙΝΖΕΝΘΟΕΕ. 

2. Ου τον. 2. " ΤΏΘΥ ρζτοοθϑᾶ ἔσζοζω ΟἹ Θ᾽ 
στὶοκοᾶμϑδα ἴο δ: ΒΘ Σ--- ΡΟ 56 18 (119 
Β'η8, τ ἃἷο}. ἈΣΓῸ βυϑροπάοἀ οὐοῦ ἰδ... . ἃ ΡΟΟΥΓ 
80] ροορὶο νγδο κηροῦ ποὶ ἢοῖν ἰ0 Χαΐβο (ΠΟ1} ΓΔῈ- 
ΒΟΙΆ-ΠΟΏΘΥ. Ἶο πριιϑὶ (611 (Βοτ, ἀπὰ (0}} θλ 
δχοΐϊη, ΒΘ Π66 ἰΐ 15 ἰο Ὅ6 1οἰοἰιοα,᾽" ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

8. Οη νοῦ. 8. "Θυδτχτᾷ νγ8 ΟΥΘΣΙΥ͂ ΟἹ δἜὸβδαϊῃβὶ 
Ἀ16 {τὶθηᾶ, δηᾶ ἰσχαδῖ ποῖ θυ θῇ ἷ5 Ὀσοίμοσ. 
Τ}ιὶ8 18 ἴ16 “͵]οδδεειϊὶ γμ8 παίμγε.᾽ ΖΙΝΖΕΈΝΡΌΟΠΙΕ. 
“4,106 ἴοοο μίεπάμπι ἐδὶ ἱπ ἰέπιροῦα ρεγδοσμίἰοη δ 6ἔ 
σπσωϑίιε, φμαπάο αἰ τάγα, αἰ πιμία {|ωἐ8 εδι; 
φιαπάο πες 7γαίγῖ, πες »χγοχίπιο ογεάοπάμπι εδἰ, οἱ ἱπὶ- 
πιϊεὶ λοπιϊπιὶϑ ἀοπιοείϊοὶ 678, φμαπαο )μχία ευαπψείτρη 
ἰγα(εί ραίεν πἰίμπι εἰ Πἰίμδ μαίγοπι, εἰ ἀἰυϊοηί 7 ἶμο 
ἐπ (γε8 εἰ ἰγέδ πὶ ὦμο (Μαῖϊ. χ. 84 Βαᾳ.}᾽ ΦΕΒΟΧΚ. 



114 ΤῊΕ ῬΡΕΟΡΗΕΊ' σ“ΕΒΕΜΙΛΗ͂. 
πο ππππ- ππ πππ  ππ πππππσΝ αν τσ οπαταοταπππεοοοἔεοποιδεδασαδαν αι ασιαλιπομυκπαναπον αν εθ-πυσααααυνσααιααηθαὶ ιδλινμααι, αιείκιρ μα μοραιίιι δ ααααααιαιυραθν,αιδόννς ς 

4. Οκ τοῦ. 4. ““ ζαδοταπί λοπιΐποδ ἰοφιὲ πιεπάα-" ἴῃ 81}} δ. Π}}}Π Υ δ ἃ ΠΟΠΟϑΙΥ (0 Ἔοχαυγΐη 6 ΟἹ 68 βε 
εἴμηι, παπι υογίίαίεπι ἰοία ζαοἰ ας ἰοφμεγεπίαγ. 
ἐπὲπι ἰαδογαί, φμῖ βπσὶί φωοὰ αἰχίί. Ναπι φμὲ υότιεπὶ 
μὲς αἴσεγα ποπ ἰαδογταί. 2ρ8α ὑυεγῖίαϑ δἰπο ἰαύογε 
ἰοσμΐίωγ. 7ρδυπὶ πιεπααοίμπι λοπιίπμπι 658. ἰαδοτ ἐἰω-. 
δίογιεπι ἵρδοσωπι (Ῥ 8. υἱὶ. 14), Αὐαῦϑτιν., Ῥπαττ. ] 
ἐπ Ῥ8. οχχχῖὶχ. [ΗΈΝΒΥ:--- ΠΟΥ ἅτ τνϑαγὶ θὰ 
«οἰἰἡ 61} 81 7] Ῥαγβυ 8, Ὀὰχΐ ποὺ ὙΥΘΆΤΥ ὁ [8 6Π|. 
ΤΠ6 βογυΐςο οὗἉ βίῃ 18 ἃ ρουγίθοί ἀγυ  κουν ; ΤΘἢ 
ΤΣ ὑπο ῖγοβ ουἱὐ οὗ Ὀγθδίὰ ἴῃ ἰζ; δηὰ ρυΐ [Βθηι- 
Β61νγ68 ἰο ἃ ρσγοδὺ ἀ68] οὗὨ ἰο11] ἰο ἀδίμῃ {πο ὶν 
8015." --Ξ, ΒΕ. Δ. 

ὅ. Οπ τϑγζγ. 11. ““Ἴ32ο τὸ ποὶ ἰο βϑαᾶτοβδ: ὑἱ ἢ 
ΟΌΪΡΑὉ]6 σατίο δῖ ἱπίο (116 66.868 οὗ ἀϊνίηϑ ᾽υἀρ- 
ταϑηὺ τ ἢ ἢ αοἀ μ88 ἰάθη ἔγοτῃ υ8. Βιιϊὶ 1 αοἀ 
Ηϊπ86 1 ἀϊβοουθυβ ἰἤθτὰ ἰοῸ 8, ὸ Βῃου]ὰ ΡοποΓ 
[θὰ νν 611} ἀπὰ ΔΡΡΙΥ͂ ὑἱμθαι 8ἃ8 Ὀαϑὺ ΜΘ ἸΩΔῪ (Υἱ. 
17, εὐ τῷ ΚΤΑΒΚΕ. 

6. Οπ γνοσ. 11. [Τὶ 18 δ᾽ νυσᾶγϑ δὴ ἰσιροτίδπί Ῥαγὶ 
οὗ ἰγὰο τνυίβαάοπι ἰο σϑοορηΐζο ἐμ ΟὈ)οοὺ οὗ (μο ἀϊ- 
Υἱῃθ οἰ ϊϑοηθηί. Αὐ Φογίομο (9 ο8Ἀ. Υἱϊ.} [Ὁ ννϑ8 
τηϑδὰθ ΚΠΟΎΤΏ ΌΥ͂ 88 ΟΧΙΓΔΟΣΙΏΔΤΥ γογυο]αἰΐοη ἐμ δὶ 
6 ὈΔη οὗἨ Ββουί]οχθ9 γγὰ8 σϑϑίϊης ΡΟ ἴβγδοὶ, δπὰ 
ἀμ Ἰοὶ ξατί μον Ὀτουραὺ ἰο ἰδ (86 δαί μοῦ οὗ 089 
οτίπηθ. Βαὺ (8 τηοάο οὗ στουβϊαιίου 15 ποὶ {86 
1808] ὁ56θ. θη Ρυηὶδμταοπὺ 18 (86 ἀϊτοοὶ δπὰ 
Σταπηοα αῖθ ΘΟ ΒΘ] 666 οὗ Βίῃ, 6Ζ. 97., Δ ΘΠ 80]. - 
688 ΓΟ] οὐ οἡ αἰβδὶ ραϊίοῃ, δῃὰ Ῥού}σίυ οὐ ἰασὶ- 
Σ688 δηὰ Πορ] Κοποο, (6 ΘΥΘΥΥ͂ ΟὯΘ Ὑ}10 τ Β 98, 
ΤΩΔΥ͂ ΘΑΒῚΪΥ 866, ἩΥΒῚ ΒΟῸΣ (80 ΟΠ 85118οτηϑηΐ ἰθ πα. 
Βαϊ οἴεμ ἰλ6 οοηποοίΐοη Ὀοίνοοα βἷη δηὰ ρυῆ- 
Ιϑταθηΐ 18 ΤΟΣ Σοπιοίο δὰ βθογού, δἰ που χὰ 10 ἰδ 
ὭΘΥΘΣ ΔῈ δυ[1 Ποῖα] δα ΔΥΌΪΓΑΓΥ, Ὀπὶ δἰναγ8 8ῃ 
ΟΥδΩΐο ἀηὰ ΠοοΟϑϑασΥ οὔθ. ΤΠ 18 ἰδ6 ἰἰπη0, 

14} ὰ οτάον ἰο Ἰθαᾶτπ “'ἨΠῪ (6 ἰαπὰ ἰδ ἰαϊὰ πδβίε." 

ἩἨἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

1. Οὰ νεῦβ. 1-6. Τὴῖβ ἰοχὶ τὴϊρῆξ ΒΟΤΥΘ δ᾽ ὁ 
ἔουπάδιϊοῃ ἱπ 68868 ΏΘΓΘ ἃ Τ ΘΒΟΪΟΥ ἢ 88 Οζὐ- 
Βίοη 0 ΒΡΘΉΚ (0 δἷ8 σοηβτορδίϊοη ΟἹ ΒΟρδγαιίοη 
ἔγοαι {6 νον], εἰς. ΗΘ πιΐσαν ΘΑ Ρ 66 18}} ν ἀτδν ἴτοιι 
δ δγζυμηθηίβ ἐπ αῦυοῦ οὗ δβυσὴ δορασαιϊοη. ΟὐπΡ. 
Βον. ἰἱ. 2, οὗ δύνῃ βαστάσαι κακούς. --- ΑΒ 8. οοι}- 
ἰογροΐθθ τηὶρῦ Ὀ6 δρρὶ]ϊοὰ, ΗδΦΌ. χὶΐ. 8 : 2 Τίπ, 
ἷΣ, 24.----Οἀὶ βογσυδηΐ οὗ 189 Γοργὰ ἰα τὸ δ ἀνεξίκαιχ 
διὰ ἀλεξίκακος. : 

2, Οα τοῦ. 8. Οπ {πΠ0 γασίουβ βία ϑβ ἴἢ (86 001- 
ἀϊάοι οὗἉ δϑοουγγ. 1. ΟΥ̓ οΥἱ] τἰβϑῖπς ᾿πἴο δοί. 2 
ΟΥ̓ τιβϑίηρ ἔγουι ΟΠ6 βίῃ ἰοὸ δῃοίμοσ. ΒΒΑΚΡΤ: 
Α{|ι8 πα Νειεε ἵπ ἐχίοπιροτιγχὸ. Ἐπί οῶγγει, Νῦτι- 
Ὁογς, 1829, 1,2. 

ἃ. Οἱ νογβ. 7-9. ΤῊΟο ἀου]ο οὈ͵]οοί οἵὗὨ {6 ἐΐ- 
Υἱηθ Ἰυάρτηθηίθ. 1. Βεβίογδαιίίοη οἵ (δ6 τί! 
(τον. 9). 2. Πηργουθιηθῆὶ οὗὨ σθοσ (ΤΕΣ. 7, ἰ 
τοὶ δὰ ἰγγ). 

4, Ου γεγβ. 12-16. Οἡ 86 οοπηθοίϊου οἵ ἰεπ- 
ῬΟΓΔῚ ΟΥ̓] τ ἢ} ΟἿΣ β'ῆβ. ϑ'υὉἢ} 4 σοπηροίίοι (] 
Ὁπἀου δον οχἑβίβ, δηθὰ δῃουϊὰ Ὀ6 (32) τϑοοκηῖς 
δὰ (8) δηπουησοά ὉΥ͂ υ8 (1παὺ ἴ8, ποὶ ρεϑθεί 
ΟΥ̓́ΘΣ 10 5|]6 66, Ὀπὺ ΟΡΘΕΪΥ͂ ΟΣ ρΓ6Β588θα). 

ὅ. Οπ τϑῦβ. 20 δῃὰ 2] (10 ὈΘ υϑεά ἴῃ {{ππ68 
ΒΘ ἀοαί ἢ Βηδίθ 68 ΠΙΔΗΥ͂ ΔΥΓΔΥ). δὶ 88 8 
ἀεοδίτογίηρς δηροὶ: 1. ἯἘ[ο Βεπάβ Ηΐτῃ: 2. Ἡβεγθ. 
ἴοτο 16 ἰβ8 βθηΐ: 8. ΗΟ γ8 ΣΠΔΥ͂ Ῥγοίθοί 01- 
ΒΟΥ 65 διζαϊηϑβί ἃἷπι. 

ΙΥ, ΓΟΝΟΙΌΞΒΙΟΝ : (ἸΧ. 22-2δ; Χ. 117-28.) 

1, 7Τλε οπῖν πιεαπδ οὕ ἐδεαρε, απαᾶ ἰΐ6 γεαδοπ τοῖν τέ ἰδ ποὲ υδεά, 

ΙΧ. 22-.28. 

22 ἘΤὮυΒβ βαῖ ΦοῃοΥνδα: 
Τμεὐ ποὺ 86 γυῖϑθ τωϑῃ ρ)οσΥ ἴῃ 18 ὙΒΑΌΠΩ, 
Νοτ ἰοὺ {86 βίγοῃρ; τλδῃ βΊΟΥΥ ἰπ Ϊβ Βύγθηρ ἢ, 
Νοτ Ἰοὺ {86 τὶ ἢ πδῃ φσΊΟΥΥ͂ ἴῃ 818 το 68. 

28 Βαὶ ἰοὺ Εἴτα {μα ρ]ογί δι ἢ ρ]οσγ' ἴῃ 6818, 
Τὸ Ὀ6 τῦὶβο᾽ δηὰ ἴο Κηονν τη6--- 
μαι 1 δὶ Φεῃουβδῇ---- 0 ΘΧογοἶθθ ΤΔΘΤΟΥ͂, 
ψυάαρηηδηΐ δηὰ τἰρῃίθουβηθ89 οἡ (9 Αὐθη 
ΕῸΓ ἴῃ {8686 ἅἋο1 ἀδ]ρῖ, βα1}} Φο ον δ. 

24 Βομβο]4 1 ὑπ ἀΔ 8 8Γ6 σοπηΐηρ,, Βα [ἢ ΦΘΒΟΥΘΒ, 
ΤΏΔΟΙ πὶ}} ΡΠ18} ΟΥ̓ΘΓ 

2δ Ἐπογρὺ ἀπα “υἀ δὰ δηὰ 
οἰγαυχμοίϑιοη ἴῃ ΦΌΓΟΒ τίη :ἢ 
ἄοπι, δ8ηᾷ {86 ομϊ]άγθη οὗ Αταπιοη απ Μοβϑῦ, 

ἈΑμπὰά 41] τ ΒΏΆΟγη μι Ι. [-ΟΟΓΏ618] 80 αἀ76]}] ἰῃ ἐμ6 ἀοβοτί ; 
ἘῸΓΣ 8}} [86 ΡΘΟΡ]6 ἃτθ υποϊγουπ)οὶβοά, 
ΤῊΘ ψ0]6 Βουβο οὗ [5Γ86] 15 υποϊγουχϊησίὶβρα δἱ Ὠρασί. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ 

Δ Ψον. 23.--) Ἴ 9 ΤΊ. Οοτρ. ΝΆΣΟΚΙ,58. Ον., ὃ 101, 2 ς. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

: .11,8 
ΩΣ 23.-- 2 1. ΤῊ ῥγϑροβίτοη [9 οσα  {ὑοα, δ ζγοαυοθΕῖν : [δ8. ΧΙΥ!. 16; χανῇ!. 8; ἰχὶ. 7. ὅσον. Ν. Ογ. ὃ 12 2,2 

δον. 24.--[Α. Ὑ. : ΤῊΘ οἰγουπιοίθοά πιὰ 186 ἀποϊγουπιοίδοά.] 
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ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ 

ΤῊ Ῥτορδοὶ ἑηίγοάι 98 (6 σοποϊαάἑηρ Ῥασί οὗὨ 
818. ἀιβοοῦγβο τὶ ἢ ἃ ΖΘ ΠΘΓΆ] ΙΠΟ0ΓᾺ] τοῆθοιϊίοη, [μ9 
οὈ])δοὶ οὗἩ πὺῇ|Κνιὶοἢ 18 ἴο Ῥγοϑοηϊ {116 ΟὨΪΥ͂ Ι0 8288 οὗ 
68 ρ6 ἔγοιι Βιισῃ ὕθαγία]ν ἐμπτοαϊθηΐϊηρς ἀδηογβ, 
οἱδ, ἃ ᾿ἰνηρς δα ΡΥ ρΡγοάδυσίϊνο πονϊοᾶρα οὗ 
τἰὶς ον {τοτβ. 22,28). Ὁπιίοσί απδίογ {μ6 ρτορδεοὶ 
θ δὺ (68 61080 οὗ ὑπ Βίγορῃθ (νοτβ. 24, 2) δοτὰ- 
Ρ ΠἸοα ἰο δοκπονίθάχο πὸ πιουτηΐαϊ ἔδοί ἱδαὶ 
δι 0ἢ ἃ ἰγαθ κπονίθαρο οὗ αοὐ ὃγ ἰμ9 ΡΘ6ορὶθ [δγϑδοὶ 
Ὅ͵ὁ8 Ὠοΐ ἴ0 Ὀ6 Θχροοϊοά, βίηοθ ὑμ6 0 ΟΥΘ ἃ ῬΘ6ΟΡΪΘ 
οἵ πηοϊγουμηοϊθοά ἤρα, δῃὰ 'νοῦθ ἐμογοίοτγα, 
ποίη (ΠΘΙΣ ὈΟΔΙΥ οἰτουμπηοϊβίου, 68- 
80 {1 }}γ 11 Κ6 τὸ ἀποϊγοαπιοὶ 86 Βοδί 6 ἢ παι 0Ή8. 
Ετοῖι {μ18 ἰὑ 15 ονἱάθηΐς {παὺ ἢΠ0 ραββαᾶρθ (Υ6 18. 
22-20) οδὴ 6 αϊδροηβεὰ σἱ}} πεὶίμοσ ἔγοτα {86 
ἴπποῦ δοππθοίϊΐοῃ 5ῸΓ ἰδ σοπηθοίζοη τ (89 
Ῥτγοοεοάϊηρ σοπίοχί, ἀπὰ Μα δἰιουϊὰ πο ἱμογοῖοτο 
06 )υϑι1θοα ἴῃ τοραγάϊηρ ἴῦ (τὶ {ἢ} 6ἈΔΕῚ) 88 ἃ Ἰδίοσ 
διυάϊείου. 

γετνβ. 22, 28.Ὀ Ῥϑῖ ποῦ [89 τὐἱ͵80 288... 
ἀοιρμῖ. ΑΒ 186 τ ̓ π.5 ἰπ νοἢ ΓΠΟΥ̓ δγὸ ποί 
ἰο ρίογγ, συ βάοιῃ, βίγοηρίῃ (ρον 60), το 68, 8.9 
οΟγιαἰ Ὁ τη! οη οι, ὈδοδῦΒ9 ΓΠἸΘΥ͂ ΔΡΡΘΔΣ 8ΌΟΥΘ 
81} ἴῖὸ ἐἰῃ8 ἠδίυγαϊ Δ 848 ἰδ τηοϑὲ ἀσδβι γδΌϊο, 
οορ. 1 Κίησϑ ἱ. 18, ογΘ ἰὼ Βυθβίδποθ 1680 
ἴτε ἰάθδβ ἂἃζθ ρίδοοὰ ἴῃ Ἰυχίβροβιιου, νὰ 
2 Οὔτοη. ἰχ, 2:2. 2ΖοὉῦ χὶϊ. 18. Βυὶΐ δἱ ἰδ Βδῖηθ 
{πιὸ (6 ΡῬγορ οὶ 888 ἀοιιι]685 ἴῃ νον δοίαα] οἷτ- 
δυπιϑίδησοε δη4 ἀφοϊαται: οη8 ργονυὶουβῚ Υ δ ο ὈΥ͂ 
δίω. Το ἱποϊ!!ηδίίοα οὗἩ δἷβ Βδδγοσβ Ῥγθϑυρ- 
ἰχουϑγν ἰο Ὀοαβὺ οὗ Θχίθσ 8] οϑσῇδ] δανδηίαρϑδ 
ΔΘ σοηϑαγοιὶ ἈὮΥ̓ Ηΐαλ ἰῇ ἴπ6 βούθηίῃ οδδρίοῦ 
(οοπρ. γετβ. 4, 8, 10, 11,24, 26, 28); ἰμπδὶ (89 
δεν φ]ογι δα ἰπ (μοῖν τίβάοπι ἰ8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βίαϊθὰ 
ἴῃ τι. 8,9. Τμὸ πηρηϊΐοη οὗ βίισοηχί βθοῖῃϑ (0 
Ῥοϊηΐ ὈΔοκΚ ἰο ὃχ. 2, δηὰ στο θα τοιωϊη ἃ 8 οὗ ν΄. 
ἀή.28, ΤῺ νψιϑάοιι ἰῃ τ ΘΟ ἢ ΓΠΟῪ δΓΘ ποὺ ἰο σΙΟΓΥΥ͂ 
8 οἱ με τ ἰσὰ 8 σα! ]οα “«θοιίον (8 βίγοηι᾽; 
ἷῃ Εοο]68. ἰχ. 16, αηὰ νι ΐσῖ 18 οϑϑοη δ }}γ Ἰἀθηιὶ- 
68] τὰ 88ὲὶ Τασομμπηοπάρα ἴῃ τοῦ. 28, αὶ ἰἰ ἰ8 
ὙΟΣΙΪγ τ ϊδάοια, ν᾽ ἷσὶι του ᾿νε Ὀσοδϑὶ οὗ δη͵ου- 
ας αἰτίηο ἀϊταοοίΐοη, 'π ἔσαν τοὐοοίβ ἴλ 6 τοτὰ οὗὨ 
αοὰ, δῃὰ ἰ8 ἐμογοίοτε ρυῦ ἰο δίιϑὰθ (Υἱϊῖ. 8, 9,) 
δραϊηϑὶ τι Β]σἢ 4180 ἃ νας 18 χίνοη ἰπ ΡΓΟΥ͂. 
1. ὅ, ἰῃ 6 ποτάβ,  Ττυβὲ ἴθ Φομονα Μὶ 1} 4]} 
ἰδῖης Βεατὶ, Ὀπὶ οἡ {πἷπὸ ον πα ογβίδπαϊης γον 
ἴδοῦ ποι." ---Β[ ΤΊΘῺ ΚΊΒ ἴ8 ὈοΓῺ ῥα γβίοαϊ βγη ρὶὰ 
(Ρ5. οχῖνί!. 10, Ψοῦ χχχῖχ. 19) δαὐὰ ρονονῦ (2 Κίπκχβ 
ΣΧ. 84, χχ. 20.)---ΕΟΥῪ πιδὴ παυϑὺ αν Βοπιοί ἰηρ 
ἴῃ τίσι ἴο σΊΟΓΥ, ἑ. 6., ψ Εΐσἢ ἢ6. οδίθοπιθ 88 ἢ 19 
δὲ ριοϑὶ Ὁ] βϑίπρς πὰ Βοηοῦ (υνϊποαὶ 856} [-6 δἰ Θ6η1) 
ἐοιῃρ. [βαὶ, ᾿ἢ. 16: 1 (ον. ἱ. 31] : 2 ΟοΥ. χ. 17.- 
Μδ πιυβὶ ἀοροηὰ οἢ ον Β 81010, ΟΣ αἶδβα ὁ5 
ἴο ὍΘ υυνίδθ (υπι ογϑίαπα) (ΡΒ. ᾿χὶν. 10; οὐἱἹ. 7.) 
Ϊ ργοίρου ἐμο]αίίου. ὍὌΨ 1689 τἤδη ἀο68 ποὶ, 88 ΟΓΟΙΒΑΥ 
Ἀ58510η 69, ΘΟ ΓΔάϊοὐ (6 Ὀοσὶ πηὶπρ οὗ τον. 22, θυΐ 
ΟὨΪΥ ΟΡΡῬΟΒ68 ἴδ σὰ ἴο (Π) 6 ἴαϊ]β6 τ ϊδάοτθ. ΕῸΣ 
ἐπ ἴ8659. εἰς., 168. ποὶ ἔπ Τα πη οϊηοηϊδὶ βιδιθπιθηῖ, 

θαι τπ6 ἐχρ᾽ δηδίΐοη οὗ (88. βεποταὶ ᾿ξ. Οοιιρ. 
ΝΆΚΟΕΙΒΒ. Οτ. ἢ 109, 1 α.---Αοἱ 18 ἴο Ὀ6 ΠΟΤ 88 
1Π6 ΘΙΘΥΠΔΙΪΥ οχἰβίοπί, ἱμογοΐοσο (μ6 ΟΠΪΥῪ ἴσαθ 
αοά, νῆο Ἔσθγοΐβθθβ ΤΉ ΤΟΥ, υαἀππιοηὶ αηὰ στἰχιιι- 
ἐο5η658 ΟΠ ἴῃ6 οαγίῃ. ὙΤΏΟτΟ 5 ἢ δη 1{116518 
Βεγο [ο βΣΘ ἢ ΚΊΒ, εἰς., τον. 29 ( ἴχ. 2; ν. 26 βα4.) 
Βυὺ Βα 8 [458 Ἰδδγηθα ἴο ἄποισ ἴἶὸ [οτὰ 48 βυ σὰ, 
ΔΟΙ5 Λοσογήϊηρὶγ. ΜΙΟΓΟΥ 18 ποῖ ἱπ ορροϑί(ΐοη ἰο 
Ψυβιῖσα δπὰ σία. ὭΘΏ 6538 88 Βοιμοίἑτη68 ἰὰ ΟἸΣὶ8- 

ἰἶἰῶπ υϑᾶρθ, Ὀὰΐ ΤΊΤΟΥ ἰΒ (6 χοοὶ οὗὉὨ Σἰ Χμ ΘουΒη 688, 
ἱ. ε., (86 ἀϊδροδίιίοη ννϊο ἢ ἀοο8 πο πὶῖὰ Ὀτυΐὶθ 
ἴογοο ἰγϑιηρ]6 ΡΟ {6 ῬΟΟΥ πὰ ψϑαῖς, Ὀαὶ νι ὶὶ 
Κη η)}688 δηὰὰ ἸοΥΘ βθοῦγοβ ἴο ἰβοῖη {πον τἰ αἰνίβ, 
δη [808 Ὀ] εβϑί πρὶ πὰ βαϊναίδου. ΟΟΙΏΡ. Γθῖμ8. οἢ 
υἱἱ, δ, 6. Ρ58. οχὶν. 17. 

ετϑ. 24, 2ῦ, ΒΘΒΟΙΩΑ͂Ι 189 ἅδυνϑβ ὅτθ 
οοσωΐηῃᾷ... πποϊτουπλοὶβϑα αἱ ϑασῖ. ΑἸ] ιθνὸ 
ῬΓΪΠΙΔΤΙΥ ἀθροηβ οἢ (6 Ἔἀχρ᾽ δῃαίίοι οὗἩ ιἰνὸ οχ- 

ΣΧ}. 1:0} ΠῚ »3 ἴ3,2--- οἰτουπηοἑδίοι ἴῃ ἔοσο- 
δἰζί. ΤῈ ἀχρίαπαιοπ8 αὐ οἰτοιπιοίδε ὁ (δὲ 
7οτεοκὶπ (ΧΧ. δὰ Ὑυ]ς.) ἀπὰ αὐὲ λέ εἰγοιπιείδοώ͵, 
ἰοχείλετν' το ἰλοεα τοῖο λανε ἰλεὲ ἠοτεοχὶπ (ΤΒΈΜΕΤΙ,,, 
ΡΙΒ8σ., ΒΟΒΕΝΜ.} ΠΟΙΙΒΟΣ Βὰ} (Π6 σοῃῃθοίίοῃ, ΠΟΥ 
οδῃ ΠΟΥ Ὀ6 7υϑιϊδοα στατιπιαι σα γ. Τ]16 οχρὶα- 
πδίΐοη οὗ Ηιτζια, 6κασ, [ΠΕΝΌΕΒΕΒΟΝ, Νουα, 
ΒΙΑΥΝΕΥ͂,)} δοοογάϊηρ ἴο νν ἢ 16} οἰγομηιοϊδεα ὑι 7υτο- 
ἀκα 18 θαυϊναϊθηὶ ἰο ὠποϊγχοιυπιοίδε ({Π᾿᾿τξια σοπι- 
ῬΆΓΟΒ “ἃ Κηϊΐο ψι Ποὺ ἃ Βα μι 16 αὐ ὰ ἰοὸ Μ]1οὴ 
[16 ὈΪαἀθ ἰδ ΤΕΠΡῸΕ τ} ̓τηρυίοδ ΠΟΠ86η80 ἴο {}10 
ῬΓΟΡοι. Οταπηαιδίϊ σα γ (6 τογὰβ σῇ τηθμἢ 
ΟὨΪΥ : ἴο αἰγουπιοῖδο ἔῃ ἴογοβκίη, ἐς 6., οἰγοιη)- 
αἰϑίου, νυ] ἰ8 γοῦ δοπηθοίοα ΟὨΪΥ ἩΪΓ {116 ζοτο- 
Βἰκἴη, (πογοΐοτο πὸ ἔτι οἱ σα πηοϊβοη. ἴῃ ἴΔΥῸΡ 
οὗ {π|8 οχρ᾽ δηδίϊοῃ ἰβ 1. Τμαὶ (110 Ῥτορ οὶ ππθη- 
(ἰοῦ Φυάαὶι ἀπιοὴς {Π 680 παίΐοηβ. [1 ἰδ δσαπηοί 
Ὀθ ἀροηϊρα οὗ (μὶ8 παϊίοη, ἰμαΐ 15 οἰγοιταοϊϑίοη 
88 σοπηῃροϊοα τ} (6 ΤΟΥ ΒΚ, {6 βαπχο χηχδὲ 
ΔΡΡΙΥ, ἰδμουρὰ ἰπ ἃ ἀἰ δουθαὺ Β6η86, ἰο (6 οἰ μο.Β. 
2. {{ ιἰι6 ῥγορ οὶ νυ ἰϑῃδὰ ὁ τηθηίΐοπ ΟὨΪΥῪ αὖ80- 
Ἰαίϊοῖν ὠποϊγουπηοὶϑοὰ παι οηϑ, ὙΠΕΥ 888 6 τη6η- 
(ἰομ θα ῥδυί συ τὶ (6862 Ηδ τϊρῃὺ {6 ΠδΥΘ 
οταϊἐἱοὰ Φυάδι, δηὰ πιοηιϊοημθα 4}} οἱ 6.8 1π Ῥσο- 
ἔογθῃοο ἰο 656. Το βοϊθοίϊοηῃ 18 δυϊ θην ἐη- 
[πιο]. ΑἸ] (μ686 παί! οἢ 8 ἈΓ6 οἱ ΘΓ ποιοῦ! ΟΟ ΒΥ 
ΟΣ-οῇ βοσοιιηῦ οὗ ἰδοῖγ ΔΙ Πἶ Υ οὗὐἠ στῆσα ψὶϊἢ 
ϑτ86]---ἱ ᾿Ἰοαϑὺ ῬΥΟΌΔΌΪΥ οἰτουιποϊδοά. Τ}19 
ἔογ πον 88 1Π:6 σ886 γί ἢ ὑπὸ Εσγρίίαπ8 (Ἡ το, 
11. 86, 104). [1 οἰγτουπιοϊδίοη ννὰ8 ρυποιϊσο ΟὨΪΥ͂ 
διποῦρς ἰδ6 ἰκθοσ σαϑίοβ οὐὗὁ ἴὸ Ἐρυριϊδ 8 
(ΝΕ, Κ᾿ ἩΜ. Δ. Ατὶ. ““Βεεολπεοιάμπρ᾽") 88 
φψοι]ὰ 6 δηοί ΠΟΥ Γολβοη ΤῸ {116 ργορ]ιοὶ (ὁ γροκοη 
{116 παι] ο σΟΠΘΓΔΙΥ δἰχοῃρ {1|6 “ οἰ Γαι πηοἰβοα ἴῃ 
ζοτ βία." Τὰ ΠΝ ΧΡ ψογθ ἀπαουθιο 
οἰγουπηοϊβδοα. ΕοΥν 1 8 ονυἱάοηὺ ἤγοιῃι χχυ. 23: 
ΧΙ ῖχ. 28, 82. ἰμαὶ ὈγΥ ἐμῖ8 ριτηθο Αταίδη {τ 068, 
οϑρϑοίδ!ν (6 Κοάλγοποϑ, τὸ υπάογβιοοά, οὗ 
τ 8168 Ηογοαοίαβ (111. 8) τοροτίβ {ΠαὉ {ΠΥ περι- 
τρόκαλα κείρονται. περιξυροῦντες τούς κροτάφους 
ον τγὰβ Τοτ ἀἄδῃ ἰο ἴ86 δον 8 (μον. χίχ. 27; 
χχὶ. ὅ)δ. Τὰς Κοίδγοηθθ, δον, ΜΟΓΟ ἀ6- 
δοοπάθὰ ἔγουι ἴϑπιαοὶ (οι. χχν. 18; δοΟΙΡ. 
Πεκτοα, Κ- πο. 1, δ. 408) ψο νγὰ8 οἱγοιπγο 86 ἃ 
ὈγΥ ΑὈγαΐδιῃ (Θ θη. χυὶϊ!. 28) δηθὰ δυο νν 080 
ἀοϑοοπάδηϊβ ὑπὸ Ρυδοίϊοο οὗ (18 σι 18 σοπυϊπαοὰ 
οσϑὴ ἰο {19 ἀδγ, ποὶ ὈΥ οτάον οὗ Μοβδαπιτηθα (1}10 
Κοτδὴ Ὡον ὮΘΓΘ Θἢ)οἾΠ5 ΟἸΓΟῸ ΠΟΙ οἢ, ΘΟΠΊ. δῖ1- 
ΟΗΑΕΙ8, 4086. Κοελί. 184) Ὀὰυΐῤ 88 δῇ δηοϊθηϊ 
βδοχϑὰ ουβίοπι. [1 πον ἰὑ οδηποῦ 4180 Ὀ06 ρτονϑὰ 
οὔ 86 ΕΒἀοιΐ 65, ΑἸπτηοηϊί 68 δὰ Μομρθϊίο5 (αοἢ. 
χὶχ. 87, 88) (μᾶὶ ΠΥ λα -οἰτοιπιοὶβίοη ( οἷλῃ 
Ηγτοδηιδ χανο ἰῃ6 ἰἀοπιῖί685 6 δ᾽ ΘΓ Πα 1 Υ9 
οἰἴμοΥ οἵἩἍ δοδπάοηϊηρ {πο ῖὶγ ΘΟΙΠΙΓΥ͂ ΟΥ̓ ΔΟσΘΡΙΪΙ ΩΣ 
οἰγουπχοϊδί οῦ, δηα (ΠΘΥ οἴ 086 [86 ἰαἰ ἴον, ΦΟΒΕΡΗ. 
Απιίσε. ΧΊΤΠ. 9, 1) γοῖ ΨΦογοπιδη τϑὺ ΔΥ͂Θ 
τεοκοπεά {ἰχλοὸπὶ δποῖς (6 οἰτοιπιοὶδοα. Υ̓ΒΘΙ ἢ 6 Υ 
Βα ογγοὰ ἴῃ {18 οὐ ποί 18 δῃοῦοΥ αποϑίϊοη. ΤΉ ΘΓΘ 
ἦβ οὔ δουγβα (80 ῬΟΒΒΙΌΣ ΠΥ ὑπαὶ (ἢ 6 υϑᾶρ6 ΤΗΛΥ͂ 
μαῦο Ῥσϑυδὶ θα δὶ δ18 (πλθ διποηρ ἰθπὶ 6180 δηὰ 
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δὕζογναγὰβ ΘΟ] η6α, 85 αὐ διηοης ἰδ 6 [5γ86}1068 
[818 18 νγῶᾶϑ ΟΥ̓ ΠΟ Πιθ 8 Αἰ Λν ΔΥ̓Β ΡΗ ΠΟΙ} 7οὶ- 
Ἰονοὰ (7 ο8ἢ. τ. 2, βᾳᾳφκ Οοωρ. Ηκμξοα. 9. -  "ς. 
1Π. 3. 108).--Ἴὰ δδοῦιῖ (6 αχιδροβίεΐοιι οὗ ΦυἀΔῃ 
δηὰ ὑνο ΟἶΒοΡ που δίθα! Υ οἰτουπηοϊδοα δι] 08 
νὰ ἰγοθ πίιοϑο οἱ γουτηο βίο οὐ δοδοουηῖ οἴ 
(οῖν οτἰκίη 8 Ροβϑϑι 01]0 δηὰ ἱπάθοὰ ἷκ}} Υ ῥτο- 
ὈΔ4016, Ὀὰὺ ποὺ ῥχγονθά, Βῃ οὟδ ὑπαὶ δοσοτάϊης ἰο 

(ἢ ἱπιοηίΐοι οὗ ἰδ 6 Ῥγορδοὶ (86 Θχρτοϑβίοιι ("»» 

Π7}»3) 8 ἰο Ὅ9 ἰαἴκοῃ ἴῃ (Π6 8656, ὙΠ ΊΘὮ Δ8 76 
ΒΥ ΒΠΟΥΤΏ ἈΌΟΥΘ, 8 Δ]ΟΏΘ βστατηταλ ἸΟΔΠ}Ὺ δαἀτῃΐ8- 
δὶ Ὁ] 6.--- ΠῚ 0815 4190 δασοῦα 8 πο σαυβαὶ Βοηΐθῃ 66 
“ἴο 4}} ἰπ9 πδίϊοιβ," εἰσ. Ιὰὲ 18 θης γον υἢ- 
ΠΘΟΘΘΒΔΤΥ͂ ἴο Γοργὰ [Π6 ἀγίϊο6 88 ἃ ΓΟ ΓΟΒΡΘΟῚΪΥΘ 
ῬΓΟΠοΟυ ΏΞεεα}} ἐέδε παϊΐοηϑ. ΤῊΘ Ῥτορμοὺ ΤΘΆ}}Ὺ 
ννΪΒ}68 ἴ0 ΒΔ ἰμαὐ 411 {Π6 ποι οη8 οὗἉ 8: Ὸ Ὠθδί Β6ἢ 5 
8το υποϊρουπλοὶδοά, ἔγοιι 16 ἢ ΠΟΎΤΟΥΟΡ 10 Γ0]] 08 
δ {Π086 ῬΥΘΥΪΟΙΒΙΥ τηοπίϊουθα το δο. [{ ἰπ|660 
ΔΙῸ υποϊτουπιοσίβδοὰ ἴῃ δρὶϊθ οὗὁἩ ἃ οἱ γουτϊησίβίοῃ, 
νι σἢ ἔγουι {110 δια πάροϊπὶ οὗ {μ 9 {ΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ τηιϑὶ 
ΔΡΡΘΩΡ Δὴ 0} 09018 8 Ὁ]0 ἱτπιϊἑαἰιϊοη οὗὨ 186 βδογϑά 
δβίζῃ οὗ 86 σογοπϑηΐ, δηὰ ἰμ6 ψ8019 Ὠου86 οἵ 
1Ὡγδοὶ], ἱποϊαϊης Φυάδῃ, ἰδ υποϊγουπηοὶδοὰ δὶ 
ποτὶ, Σὺ ἰ8 οχρίαἰμοὰ ΜΕΥ ἰπ0 [Ιοτὰ πδιῃδὰ 
ΔΦυδα}ν5 δηἀ (}}8 οἴ ῦ Ὡδίϊοη δ᾽ οἱ οι 81 ο----ἰη 
ἔογτοβκίὶη. σοι ὑμὶβ 10 ΖΌΓΓ ΠΟΥ ΣΟΒαΪ 8 {μδὺ δὴ 
ἱπιργογοθηὶ οὗ Φπάλῃ ἱπ (88 Β6Ώ86 ΟΥ̓ γ6Υ. 28 18 
ποὺ ἰο Ὀθ ἀχροοίοα, ψἤθποθ δα ἴ{ ΓΟ] ον 5 (δαὶ 
Φυάδῃ 8 ὀχροβϑὰ ἴο {πὸ Ἰυάχηιθηῦ Οὗ ἰμ6 [οχὰ 88 
γ6}}] 858 (Π0850 ΟΒΟΣ δι! οη8. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. Ουἷχ. 22, 28. “Ῥδι] βᾶυβ, Ηθ ἱπαὶ μ᾽ ουϊϑίῃ, 
1οῦὺ ἷπὶ ΚἸΟΥΥ ἴῃ (86 Γοτὰ (2 ον. χ. 17), δηὰ 
6805, ΤῊΪΒ. ἰ8 11 ϑίογῃ 8) (δ δ ΠΟΥ τοὶ χῆῦ ΚΗΟῪ 
Τιιοο μαὶ Του τ (89 ΟὨἿΥ ἴγυαθ ἀοὰ δηὰ 6818 
ΟἸγίβδὶ, σοπὶ Το δαὶ βοΐ (ΦόΒη χνὶΐ. 8). 
Τὶ 18 ἴο ΠἸΟΥΥ͂, ἃ5 ἱβουρὰ οπ6 δοιὰ βαγ, αοἀ 
ὍΘ Ρταΐβοα, 1 δὴ σ σλ νγν6}} δῃὰ βουπὰ. Τὸ Ὀθ 
βουπᾶὰ ἱπ 86 ἔδιίἢ 18 ἴο αν (16 Κπονϊοᾶχζο οὗ 
6905 Ομ γτίδβί, ἴο τηδὶ πίδίη ἰΐ, ἰο στὸν ἰπ ἰί. ΤῊ 8 
9 ἴ0 ῬΓΟΒΘΡΟΡ. ΤῸ 0 Βἰ]Ϊαπὶ σοῃσοσηΐῃ  ζτ806 
ἔγοτα Ἀυτ  ἐ γ 8 δὴ δδθοίδίοη. Τὸ ππᾶῖκτ 8 στοηὶ 
ποΐδ0 οὗ ροοὰ ΜΟΤΚΒ 88 Οὔὐν ΟΥ̓, ἰ8 γἰἀϊου]ουϑ. 
ΕῸΥ ξῖδοθ Ῥγοάιιοοϑ ἔἐβθῖη, {Πὸ ΡΟΣ οἵ οὐ 
ἀνθ! της ἰπ α9. 9 ἀο ποίῃίηρ δηά δβιιουϊὰ ἀο 
ποίμιης ἰἢ ἐλ νότα Ἰοῖν ἴο ὅδ; Ὀαὺ 106 ψοῦὶς οἴ 
αοά ἱπ υβ8, ἰδαὶ νγὸ Ὀοϊΐονα, 18 ποῖ ἰο ὉΘ ρΡα88οά 
ΟΥ̓́ΘΡ ἱπ Β᾽]6η6θ, ΠΟΤΟΒΘΏΘΒΆ, 8δη1 ἰηριαια6. 
δὶ ἃ ποῖδο ἀο (10 Βιπ}0]6 8εϊη18 πα [μΠ6 Βονο]α- 
(ἰοη τηᾶκο οὗ ἰδ οἷν στᾶοο, ἔγοοάοῃι, ῥυἰθϑι μοοά, 
Τογαϑὶ αἰ χη, υἱοίοσυ, τοἀοιαρίίοη (ςὮΔΡ. ἰγ., υ., 
Υἱΐ., χὶΐ,, ΧΙΥ., ΧΥ., ΧΥΪ, χὶχ.). Τίιοτο 18 αἷβο 
Ποί ΔΩΥ͂ ἸΟΠΖΟΓ δοογοῦ θη ψ͵ὸ ὈΘ6ΔΓ ΗΒ 
Πῶϊα6 ΟἹ ΟΌΥ ἔοτο δὰ. Ο ἐδαΐ (Πη6 Μ.1.010 σαν ἢ 
ὝΟΓΘ [Ὁ] οὗ οὔ χἰογγίης ἰη (6 Τογτὰ! 0 τί 
ν ΟΓΟ ΔΌΪΘ, ΟΟΣ ΒΟΠΩ58 80 δἰρὰ ἰο ταΐβο, Τ αι 
411} (6 σουπίγυ σοιηά, ταχὺ δοο νι} Ηἱἰβ 
ῬγλΒ6.᾽ Το ποσὰ δῃὰ ἴδ]56 (ΠΟ ΟΩῪ Τϑοοτ- 
πιο ἰπ ἐμὶ5 Τοδροοῖ 84. οϑγίδιη βἰΐίθησο, ὙΠΊΟΝ 
ΒΟ 8 {δῦ (6 ἀο ποὺ Κποῖν τ ὶο ἢ 15 {Π|6ὶ ΡΓο- 
Ῥ’Ὶ ΡΠογθ. Απὰ δραδίϊηϑβί ἐμ δηὶ ἰὺ 18 Ὀ680 10 δοῆ- 
τοπα γεαξον ὍΥ τηϑδηὶ θϑίδιϊοη οὗ (᾿ιὸ ϑρί γὶὶ δηὰ οὗὨ 
Ῥοννοῦ. [οὶ γοῦν ᾿ἰχῃϊ 80 δ ϊπὸ ὈΘΌγΘ τηθῃ ἰδ δὶ 
ΔΠΟΥ ΠΔῪ αἸΟΥΣΥ {π16 ΕΔΙΒΟΡ 'ὰ Βοατοῦ (Μαίϊ. γν. 
10). ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

2. Ουἰχ. 28. “μὲ βαεῖϊζίον εἰ οὐοδαϊεηίενγ υἱυϊέ, 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΒΊ ΦΕΒΚΕΜΙΑΗ͂. 
΄σ οὄφωρα, ὦππἰς«-Φ-:ππσπ 

ποὴ (ὁ ἴρδα οδεαϊοπίϊα ἰαπιη ματα ὁ δμ0 ποὸπ ἀεοερίο 
δον ἐχίοἰἑαίωγ, δοα φωὶ σίογιαίατ, ἐπ δυπιὶπε σίοτέ- 
εἰν. 71π.μὲϊο δηὶπι σἰογίαπάμπι, φμαπαᾶο ποδίγωπι πὲ- 
λιί εἱ(. Ασαῦβτιν: 226 δομο 2 εγϑεῦογ. Οαρ. σέο. 
7. Ὅομρ. Ηιπαβιῦβ. Αἰ αγν ἱη Ῥβ. 11]. 8. 

8. Οη ἰχ. 28. ““Θμεὶ φίογιαίν, ἐπ οπεῖπε σίοτ- 
ἰείαγσ. 77οὁ εδἱ ΟἈγίσί μα ράδοεγο, ἂος κεἰ Ολτίδίο μα8- 
σέτε, ἐπ Ολγίδίο ραδόεγε, ργιρίθγ ΟἿιγισίμπι σἰδὶ πο »}Ραε- 
σεΡ 6." ΑὐΟΥὐΒΤΙΝ: 226 βαδίονιδια. Οὐ. χὶϊὶ. 9. 

4, Οπ ἰχ. 23. “Μιάείε φωμοπιοάο ποδὲε αδείειζι 
σίοτίαηι, εὐ ἀατεί σἰοτίαπι; αδείυμἱξέ ποδίγαπι μὶ ἀατεῖί 
2ιππὶ; αδϑίμἰ ἐπαπεπι, μἱ ἀατοί ρίεπατα; αδείἶε 
πμίπηίεπι, μὲ ἀατεί δοϊαπι."" ΑΝΒΕΙΜ. Οὐπεπεπί. 
ἐπ 1 Ὅον. ἱ. 81. 

δ. Οα ἰχ. 24,268. “κα Ὀτοί ποτα, ΕΚ σα. 
1 (89 οἰγσυπιοϊδοὰ δηὰ υποϊγουπιοϊθοὰ το δ᾽ 1 κθ 
ξοοά δρᾶ ρίουϑ, {800 Μ}}}} ποὶ ἀμίαι τ] 6 ρΡυῶ- 
ἰϑιβὰ ἴῃ ᾿ἰϊ9 τηδηπον.᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

6. Ου ἰχ. 24, 22. “.Α οἶθαν ἰδβι τοῦ {μαὶ {86 
ΠΟΙΥ Βδογδιηθηΐβ ργοσυτΘ πο Εἰ πα »6Γ ορὰδ ορετα- 
ἔωπι, ἴον ἰδ 9 τοῦ κ᾿ 8 βαῖκθ. Εογί 6 δον τόσο ἰῃ- 
ἀοοὰ οἰτουπηοϊβοὰ ἴῃ {μ9 δοβ, Ὀυϊ {ἢ 18 νγὰβ ἰο ὃΘ 
8 Βῖρτι (0 (θη) οὗ τἰριϊθοιδβηθ88, μα ΠΥ βου ϊὰ 
Ὅο ϑβϑρ γι 8}}}7 οἱγουτηοίβοά ἴῃ ζαϊὶ δ δοὰ ροοά 
ΟΣ Κ8. Βιιϊὶ δἷποο δυσὶ δρίγἰίαδὶ οἰγουτηοὶπίοη 
αἀἱά ποὶ ἔο!]ονν, δὰ ὑπο ν γοπιδί πὰ υποϊγουτοϊβοὰ 
δὶ Βοαγί, ὑπ9 οὐδὸς βθβϑ}ν οἰγουμχοϊϑίου Βοϊρεά 
οι ποί, Ὀὰϊ τοἀουηἀοὰ ἰηβίοδαά ἴο (πεῖν βίῳ." 
ΟΒΑΜΕΒ. 

ἩἨΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ͂,. 

1. Οη τνϑῦβ. 22, 28. (ΠΎΤΉΕΒ, τοτϑ. 28, 24). 
ΤΏ Ομ τ βι1 4 π᾿ 5 δι δηὰ ἔσο σίοτυ. [ἰ σοῃ5ἰϑὲ9 
ἴῃ 1. Βοϊονίης ἱπὰ (μ6 Ἰοτὰ ἢ 2. 1υἱνίηρς ἱπ ἐδ6 
μοτὰ; 8. ονκίηρς ἴὸ᾽ ἴμ6 Γοτὰ ; 4. δυδοτίης 
ἴον (ὁ Γογὰ 8 βακθ. (ΕΟΠΕΥ: 7ζὉ02{ ὠπὰ Αἴακ- 
πυπρ αη Οταῦδεη, 1. Βάπασμοη, 8. Ἵ} 

2. Ου τϑσβ. 22, 28. Το ἰγὰο κπον]εάρο οὗἩ Οοὐ 
1. Τὶ8 πϑδίαγο (ποὺ ἀφδὰ δβοΐθησο, αὶ ᾿νῖνς οσροσὶ- 
6066); 2. (8 (γαϊῦ, α. {86 ἰ κμοβὶ Ὁ] οββί πρὶ (ΤΆ ΤΟΥ, 
διυϑίίοο δηῃὰ τὶρῃίθουδηθ88 ἴῃ 926808 ΟἾΓΙΒ() ; ὁ. 
{86 δ᾽ χεθὶ βοπον (ἢ 6 Ὑο [88 1ὲ νι}}} ποῖ Ὀς μὲ 
ἵο βιδπ|6 88 Β68 ὙΠῸ ρ]οτΐθδ ἰπ (6 868}. 

ὃ. Οη τοῦ. 22. [{ἔπῃς. ὕθγβ. Υοῦρ. 238. Β». 
Βστ,:--Εχαπιρὶο8. οὗ ἴΠ6 [ὉἹΥ οὗἉ ρ]ογγίηρ (ο᾽ 
ἰγυδίϊη ᾳ) ἰῃ νεϑάοτῃ, τας οὐ ΓΟ 68 :-- δοἸ]οπιοα, 
ϑδιηβοη 8ηἀ ΑμΒδῦ.---Ψ(:. Κ. ΑἸ. 

4, Οὐ νοϑγ. 28. [Επρ΄ ὕογΒ. γτοσ. 24. ΑΒρ. Τι:.- 
ΨΟΤΒΟΝ :--Ἰ. Το ν ᾿ἰδβοϑὲ δηὰ βυγοδὶ γοδϑοῃΐηρδ ἴα 
τοὶ σίου τὸ στουηαοὰ οἢ ἴδ πα 6 δι: ΟΠ Ὁ]6 Ρετ- 
Γεοιϊοη8 οὗὉ ἐπ αἰνίηθ Ὠδίιγα (εχ. σγ. Ὀδ]ϊοῦ ἴα 
Ὀϊνίηο γον άθηοθ πὰ συϑγϑοι γ). 2. ΤῊΘ πδίὩ το 
οἵ αοὰἂ 8 {89 ἰτὰο 468 δῃά ραϊίογη οὗ ρεοτγίδοιϊου 
δηἃ δορὶ 683.---Ξ5. ΒΕ. Α.]. 

δ. Οη νοῦ. 28, “788 ΟἸ γί βιϊδη᾿ 8 861-ἰογγίηρ. 
1, Εν] βοϊ ρους ΚΟΘΡ [ΔΓ ἴγοπι ἰδ θεὲ : 2. 1 
ἴῆου τὴϊῦ ροῦν, αἰουν ἈΠγΒ6 7 πὶ (μ6 1 οτὰ.᾽" 
Οεζοίζ. τ. Ζειφσηΐθε. 1800, 9Δη. 

0. θη γϑσβ. 2ὅ, 206. ΟἸγουτηοίβί ου. Ἀ58 8 ἄρυτο οὗ 
116 τοϊδίΐοη οὔ τηδη ἰο αοἁ. 1. ΤΊιε ἰἤγοο δία ρεβ 
οἵ οἰγουπιοϊδίου, υποϊτσαπιοϊδο, οὐ ΑΡΑΪΥ ςοἰς- 
συπιοὶβοα, ὑγγ οἰγοιτησίϑο, σοΟΥΣοβροπὰ τὸ ἐδ 
ἴΠγθ6 βίαζοβ οὗ Ὀοίηρ νίλπουϊ αοά, βογσνίης Οοὰ 
οὐ αγάγ, δουνὶης αοα ἴῃ βρὶγὶὶ βηὰ ἰὴ ἱγυιὰ. 
, Α58. οχίογπδὶ οἰτγουτηοίβίοη τἰϊδοας ἰπδὶ οὗ 
1η6 Ὠοδνὶ 18 θαυϊγα]θηὶ ἴο αηοὶΓουτησὶΒΙ ΟὮ, δὸ 1 
ουϊνηγαὰ βουνίοα οὗ αἀοα νἱιμουϊ ἐμ ἰηπδιὰ ἰδ 
θαυϊναϊοηΐ ἰο Ὧ0 Βουυΐοο δἱ α]]. 
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ΓΑΤΕΒ ΑΡΡΙΤΙΟΝ: ΜΆΑΒΚΝΙΝΟ ΑΘΑΙΝΘῪ ἸΡΟΙΑΤΕΥ. 

Χ. 1-17. 

α. Τμο ποίη ηθβ8 οὗ ἰάοἾβ. 

ΣΧ, 1-δ.1 

1 Ἔρδτι [86 σοχά, σμῖοῖ Φοῃον ἢ [88 Βροϊζθη ἴο γου,; πουβ6 οὗὨ [8186] 
ἃ ὙὨυβ βαῖτῃ σοβονδὰ: ΤῸ {86 ΜΑΥ͂ Οὗ [Π6 Ποδίμθη δοσιδβίομη" γουτΒ  γ68 ποῦ, 

Διυὰ ὍὈδ ποῖ δῆτγιρῃίθα δὲ ἰδ6 βίρβ οὐ θαυ, θθοδυβο (86 μϑδύμθῃ ΔΓ αβτρμιοά 
δὶ ἴδοι ; 

8. Ἔοτ [86 ἱπβυϊιαιίοπα οἵ {86 παίϊομϑ--- θσθδίμ 8. [πογ! 
ΕῸΣ 88 8 ἴογοϑὶ ἴγϑθ δνθ [Π6Υ θδϑὰ ουΐ ουἱ,--- 
ΕἘὸν ἴμὸ νοῦ" οὗἩἨὨ [}6 Πδηά48 οὗ (6 Δτίϊβοοσ, ΜΠ 8ὴ δχοθ. 

4 ἍΝ  μο]ὰ δπὰ βιϊνογ ἔμ Ὺ δάοχῃ 1ὕ, 
ὙΥ τ ἢδ8119 Δ Πα ΠΒΠΙΠΊΘΙΒ ὑΒΟΥ͂ βμϑίθη ὕποπτα, ὑμαὺ ἰξ ἰοὐοῦ ποῦ. 

δ ΤΏΘΥ 816 88 19 ΡΠ|ΔΓΒ ἴῃ ἃ ουσυμ 6 γ- 8614 δηὰ Βροδκ ποῦ; 
ΤΟΥ͂ πιυϑί Ὀ6 Ὀοτγησ," ἴοτ ὑΠΟΥ͂ τ} }κ ποῦ. 
Εδν ἰμθπὰ ποί, Ὁ ἐδ  Ύ ἀ0 Π0 ΒδΓΠι, 
Βυΐ 418ο ἴο ἀο φοοά ἴδ ποῦ ἰπ {μοῖν ρονοτῖ 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ΜοΥΣκΒ (ἢ ὲ ὕῖν. ες. 7εγΥ. ἡ. 43) σὰ ἴ16 τοι ἕο ἄθν ἐπ δἰ ἰποη εἰς  Υ οὗ [86 δδοίίοη σ. 1-16. ΑΥΔΟΡ σδγοίαϊ οχϑιιὶ η8- 
Ἔξοιι 1 ᾶνθϑ ουπλὸ ἴο 6 0] ίης τοι]: 1. Τὶ [10 ράκεάχο ὕγοαϊεα ἴπ6 σοπποοῖΐϊοι σβημποῖὶ ὕὈ6 ἀου το. Ἐοτγ ἰχ. 22-δ διά 
“. 11-.:5 Ἰοϊηο ἴο ὁδοῖ οἴϊιοσ ἔογ ἂπ δρργορτγίμιθ, ὌΡΟΣ, ργορτοθδῖνθ σοπο] βίο ἴο ἴΠ9 σγοιῖ ἀΐποουταο οὗ (86 ὑτορποῖ. 
Οοταρ. δε ἰμ γοι οΙΟΓΥ ΓΟ ΓΚ. ΟἹ ἸΣ. 22 -2ὃ δηά Σ. 171-25, ὙΠ] ναγοϊης αμἰαϊηδί ἰἀΟΙαῖγΥ ἴο ἐμοῦο ο Βδὰ π8ὲ Ὀδοη 
σεῦ Κοαὰ ἴυγ ἴπ8 τπηοῦῦ ϑγϑητοη ἰἀοϊαίτου5. ἀθοπιὶ μη [[0Ὲ58 (ΥἹ}. 17 βι4.; 80 844.) ἰδ ὀχοοθάϊῃ!]ν δυγργίθίπς, ΡαΓΕΟΌΪΑΥΙΥ δ. (89 
Θχρταείοα, “ ποι σἴοπὶ ΥΟΌΓΒΟΙνΟΙ ποῖ," Ὑϑγ. 2, ῬΓΟθΌρροβεν οἰ 6 Ὁ 8. ποίου ἀπϑροῖοα ὃν ἰΔοΙ ΑἴΓΥ οΥ ἃ πδιίουυ ρυγί βοὰ ἴγοπι 
ἔξ, νυ ΒοΣ Βονγενοῦ ἐχρυθοα {186} ἴ0 πθν ἰοταρίμ0η8. ΤῊ γίϑνυ οὗ “. Ὁ. ΜισΒΆκι8 ἀπὰ Κύερεβ, (μας [Π6 ἴθ ἔγίυθδ ΔΙ γοδ αν 
εσαγτιοὰ αὐνᾺν ἰπῖο Αϑὺ Γὶ γα ΒογῸ δ΄ γοδθθα (οἢ δοσοιηΐ οὗὨ “Βουθ6 οὗὨ 1Βγϑδ].᾽" τοῦ 1), ἰ8. ἢο ἐπιργονοιηθηΐ, ἴογ 1.0 ἰηΐοῦ- 
τορτίοη οὗ ἴδὸ σὐπηθοίίοη Β{}}} γοιηδίηϑ. πο Κ ὶὶ, (Δ πὶ. Ἀι 256) βαγδ τῃαὶ 18 δροιίυι εἴοτγαθ ΟὨΙΥ͂ [6 Τουπηἀδίίϊοη ἴο Βα 
ὙΠ1ῸΠ “ΖΘ γο 8}} .8 6816 ἰὴ ἰχ. 22:25 οὔ ἢδο κἰογυίης οὗ [ϑγιο] δηὰ ἰᾳ φΘαυα) ἐν τι ϊτὰ τπ6 υποϊγοιοἶϑθ Βοδίμθη, δὰ ἐπαὶ 
μὸ ἄδορεῦ ρβτουηά οὗ ἐμπεῖὶγ ἰΔΟΙΆΤΓΥ ἰβ μὰ ἀἰθουνογοα τὸ }16 ῬϑΟρ]θ δῃα ἴ89 ποοραϑίεν οὗ ᾿μποῖρ θεὶς βοδεϊογοα διροῃς 
Ἐ 6 Βεδίδεη (ἰχ. 15) ὑγονθά, οὴθ πιΐψῃϊ αἸτηοδὲ Βυρρυ86 ἴπδὲ πὸ δὰ οἱ τορὰ 186 μδβϑθαρο στ [86 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ αἰξοιτίυη, ΤῸΣ 
ἘΠισοτο ἴα ποῖ ἃ ἴγβοο οἵ γοργοδοῦ ν᾿ δἰ οἢ ουἹὰ ὕο ἔπ ὑγουχας ὑ[00 [πγλο] : ἱπτοικπουϊ ποτ ἰ8 ποῖ ἃ ψογὰ οἢ ἴδ9 ἰΏΠΟΡ 
δινί ΓΙ ϊηδὶ οοπάϊκίου οὗ 86 ρθορῖθ. Αἱ πηοϑῖ »γὸ βου! ὰ οοηοϊυθ ἔγοι νοῦ. 2 ἐμαῖ {ἢ 19 τνᾶϑ ργοδυρροθοά ἴἰο ἢ6 ἃ κορά οἵιθ. 
Α1Π ποῖοι Καὶ ετὶ, ἀοο χηδῖθα δ [1}1ὸ οδ᾽δεϊ οὗ {Πὶ6 ραδραχο Ὧδδ ὕδοη κίσοη Ὀγ 1Π6 ργορμοῖ ἰῇ μαγί Ἰοῃμρ Ῥϑίοτγο, δῃὰ ἐπ ματῖ ἴῃ 
ψετη. }, δηά 25, ἴοσ ἴδ πποἰγουπιοίδοα πολ ἰΒ ἐπ ΑΤΊΙ {Ππθ δ ων ετουμπα οὗ 11 ἐπ ἰπῆοῦ δυά οιδν σογγαμίίοη ὙΠ ἢ} (80 
Ῥτορβδεῖ βὸ ἀθερὶ Ὀόνγη}}9.-ἃ. Α8 ἴὸ ἴΠὸ Ἰδησύυδκχο,  δηά ἰῃ τη τοί ἔΠΓΘΘ ὙΓ68. ΒΟΙῚΘ ἴΓΒΟΘΑ οὗ Φογοιη δ β ἰἀΐοιι, πὶ ποῖ 

δὼ ἀοείφίνοι 86 ἴο 766] σοπρο 164 οἡ ἐπ οἱγ δοοουηὲ ἐο δάπκλῖΐ 9ογοπχία ἕο Ὀ6 ἴ80 διτῃοσς. ΤῊΘ ἰοτταυϊα “᾽ ἽΞἽ δ ἽΔῚΠ 

ἦκα ἙςΕΓΣΙΔΙΠΙΥ Ζοτοτα ἢ 5 (ΠΟΙΆ. χῖν. 1; χὶνί. 13; 1.1), πὶ ἴῃ Φογοαιλίδῃ 1 πίδπαὰδ ΟΠ] δἱ 80 οοπιηθηοθιηοηξ οὗ [ἢ ἸΑΤΡῸΣ 

βεςτδουδβ. [1 ἴδ τη σὲ οὗ [86 συπίοχί, 8 ϑογο, [{ ἰδ δέγι κίη ς, [ἢ ΙΏΟΓΘ 80 88 ἐϊ ἰδ ΓασγίῃοΓ Ἔχίθηἀοὰ ὉΥ ἡ»ο.-- -Ὦ} ἐψ Ὧ0- 

ὙσὮΘΤΟ οἶδα, σὴ ἴῃ «ογοιηία, οοπμδίσιθα Μ|Ὦ Ὀκ, Ὀαὶ νι Ὧν (χ 1. 21), του ρμἢ ΥΟΥῪ Τροα ΠΟΥ Ὧθ υ.808 Ὧν δι ἘΝ 88 

ΒΥΤΕΟΠΥ͵ΩΟΙΒ (ΠςΟΙΏΡ. ΟἿ Ὁ9᾽ ἀν γογ. 1) ὙΒΟσοΐοσο δ]8ὸ ΟΛΙΝΑῪ ΟἹ χα. 21 βαρροβοδ ἐπαΐ Ὧν ἰὼ 1019. ρΡαδϑαζθ 8 Ὑτὶ ἢ “ΔΑ 80 

Ἐσο θυ δον ἴοσ ΧΩΣ --ΤῊϑ τεσῦ ΠΠ (νογ. 2) οσσυγ ἰῃ ἴ[86 ΟΙὰ Τοδί, δ5 {ἰπιο5, ἴῃ Φογουλίβ 20 {{π|ο09, ἔγοτὰ το ἰδ ἰδ ΟἶρΑΡ 

1.λδῖ τοϊδ νον ἰξ ἰα υδϑοᾶ πιοδί γϑαᾳυθηςν ἰῃ 116 ὈΣοΟρδοί. πὴὴρπ (σον. 3) ἰδ 80 πηοτθ 080}8] ἔοστι ἴῃ 26Γ.; Ὀοδίἀοα ἤθτθ ἰΐ 8 

Τοιιτνὰ 5 {ἰπὴ06 (Υ. 22; χχχί. 85; χχχ δ. 25; χ]ΐν. 10, 29), ὈΓ Π ΟὨΪΥ ἐνίοθ (χχχὶ. 86 δηὰ χχχὶϊ. 11, ἤθτο ρβοσδρα δἵϊος θουῖΐ, 

υ. 25. Βυὶ ἴ06 ἢγεοϊ ἴοστῃ ἰ8 85 τη ΠΟ Ὦἢ υϑοὰ ἃ8 17η0 ΔΈΟΣ. --- δ (τεσ. 6) ἰα ἃ ουττοηῖ πογὰ ἰῃ “26Γ.. υαί΄ υδοᾶὰ 8ὸ Δρδοϊυίοὶγ, 

αἰ τ ΡΥ 88 ἃ ποζϑίίοῃ, ἰὸ ἰδ ἰυπη ΠΟΙΠΟΥ ἴῃ «(060Γ. ὯῸΣ 6 μβοσο. Οὐσωρ. ἔἶϊο ὀχ ροαίἰοῃ. ὉΧῚ03 Δ. ΤΟΣ. 15, 8 [10 ΟἸΪΥ͂ 

ἐπρτοδείου Ἡδίοἢ ἩΟῸΪ δ δροδὶς ἀοοί οἷν ἰπ ἴδτου οὔ ἴμο «6.. δα μοσβδίρ, ἰζ [9 μοδϑὶυ ἶιν οὐ ἰπλἱἰαιίου πὸ οχο] ἀοά, 

(Οὐοτον. 96ς. νἱῖ. 12; χῖνὶ. 21; 1. 22 δῃηά “5 Ὁ} χὶ. 2 : χχίῇῃἹἹ. 12; χ νη !. 44). Αρϑγὶ ἔγουλ [μὸ80 67 ΤΌΓΙΩΒ Ἡΐοἢ) ΟΟΥΓΟΒ- 

Ῥοια ἴο Φογοση Δ ἢ 5 ὑυδᾶρσο, ὙΠ πουΐ θα ΘΧΟ ΘΙ ΤΟΥ ἮΪ9 οὗ Ὀοΐηρ ταῖϑο δῦουϑ ἴὴ9 βασρίοίου οὗ ἰπϊδίίοη, [Π ΤῸ δ.ὸ ἃ γο]δ.» 
εἰν εν Ιαγζὸ ΠΌΣΙΟΣ οὗ Ἔχ ργουδίοη, Ἀ ΒΙΟΒ ΓΘ ἴῃ ματί ἅπαξ λεγόμενα, οὐ ὙΠΟ ΠΟΝΘΥ͂ΟΣ 6 ΔΚ ὯὨῸ δἴγοδθ (ἴπ0 Ρὶ. 2." 

ψεσ. 4; Γ᾽ τεσ. 1; ΓΝ ἴῃ [80 τηρα πίῃς πᾶ γον. 8; 3709" ἐδιά.; ΓΙ νὲ ὉΤῸΣ τεσ. 10; ὨΓΆΡΙΑ νὸσ, 16) δπὰ ἴῃ 
ναχίέ 4ο κοι ἀοδῃὲ δἰϑουγθοσθ ἴῃ 96Γγ., Ὀαῖ ταῖκο [6 Ρ]δοθ οἵ οἶος ὉΒΌΔΙ ΟΧΡΓοδδίομβ. ΤῸ {π686 Β6Ίοπς; »Ῥ}ὴΡ γογ. 9; 932), 

ΓΞ, ἸΌΝ γα. 9 (956. 1568 101 ἐπ δέου 3 ΧΙ, 1; χχχνὶί. 24: χ]ὶ δ. χ] τὶ, 12. ἽΞ ΧΙ. 25); ὈΔΩ͂, γοσ. 12: ΤΣ: ΔΩ 

διὰ Ὁ.) ἼΘ) ἰδία. ([λο Ἰαϊξοσ Ἔχργοδβίου ὅοῦ ἰχ. 8; 1588. χ]. 22; χἱὶ!. δ; χ!ν. 24; χὶν. 12; 11. 18; ᾿χυΐ. 15; Ρϑ. εἶν. 2; 

Ζεςι, χα ἢ): δ᾽ κι (ϑοπαρ. ου; ἔμιο οἴμιος βαῃά Ῥβ, ὀχχαν. 1) 0 Ἵ2 διὰ 92 τογ. 18; γ08 τεσ. 16; (ον. οἰὸς ΜΝ 
ἐγὉ 8 τ. 191. 38.5.1, 47, 62), 0. [αι ἴδιο ϑεπιβο οἵ ΓΞ τον. 14 (20) ἴῃ σε. δ δἰ παγα ἐδαξίο, νἱ!.18; χίχ. 8; χχχί!. 29; 
χιέν 544.)» ΡδτΙ διὰ δ: 7 τοῦ. 16. 
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Ετοότη ΑἸ] τπὶ9 τη σῆς το] ῃγοσδοᾶ βοτὴθ βισρίοίοη 88 ἴο ἴηὴ9 δυϊῃμοης ον οὗ ἔἰο ναῖδδρὸ υοτβ. 1-6. Τὴ σρροδί δου (9 
Μονειϑ, Ηστγζ απὸ ) ὲ ἩΕΤΤΕ, ΟΚΑΡ Ὧα5 ΓΠῪ δον {παΐ [86 Βυρροβοά Ἰκαΐνἢ 11. οὐ] ἃ ποῖ ὕ6 ἴὯ9 αδὐἴμον (8. 11] παι. ᾿: 
Αἰτποπκὶι ὨμιΩΝν τυ] ἢ τὸ ποῖ ἴο ὕὉ6 ἀθηϊοα, ΑΥ̓́ΒΟ νὰ ἴμ6 δυῖογ δηὰ θη δηἃ ὉΥ μοπὶ ἔπ δάαϊτἰυ ν 85 τὰλὰο ἐλ 
ΒΟΆΓΟΟΙΥ "ὸ δδουτιαϊηοὰ, 

4 ΧοΥ, 1.--ἰν ΤῸ Ὁ2Ὁ δὴ (5 5804 Β6ΓΟ, 85 ΓΟ] ΌΠΘΏΓΙΥ ἰῃ “7 οΓϑαχίαΝι, 88 ΒΥ ΠΟΏ το. Ἐν (ἢ Ὦχκ (οοτρ. {9 δχομδηζο οἵ ἔνε 

ἴνο ἰπ χί. 2; χνυὶ ϊ. 11, χχι. 35: χχυ 2; χχυὶϊὶΐ. 109; χχχυΐ. 3]; χ νυν. 20); Ὀδδίἀοα χχυ. 1; χχυὶ. 15; χυχυ. 15. χὶ δὶ. 19. ΤΟ]], 
Ἰ10κ. χὶϊ. 11). 

8 Ψργ, 2. -ἼὮ 2110 ΝΕ ΒοτΘ ΟἾΪ. ΒΒ ἰἰ ἰα (οαηά ἴῃ χἰϊί. 21 {ἢ [6 ΒΥ ΠΟ ΥΙΔΟῸΒ ν" ». Οομρ. 5} οἱ 18 μδβϑαρο. 

--πῖῶι Ὁ ἀπά τὰθ Γο]οννίης βαῦσί., Ὀθαξ. ἐν. 10; χίν. 22; χυί!. 19; Ρϑ. χυῇ!. 35; οχ!ν. 1. ὙΠ ᾿ δηὰ {8ὸ ζοΠοπίας ἰδ, 
Ῥουΐῖ. χνῆ! 9: 141. χ]ν !. 11 : Φοῦ, χίὶ. 16; Ἑσξοῖς. χίχ. 3, 6 ; Ῥα. σχ  ἱ. 10. 

4 Υογ. 8.--.-0ὦἃὕΧ 3 ἐφ τἰνὸ πὐϑυ μεῖνε οὔ {πο οὈήοςϊ. ἌΡΕΙ 1 Εἰηχο χυ . 32: “ Ὧ6 Ὀσθὲ1 (86 δίομοϑ ἴο δὴ αἱἴδι. (ΝΛΕΘΕΙΔΒ. 

σν. ἃ 00, 3).---ΑαΑ8 Δ Ὁ ἀοποῖοϑ ποῖ ἴο θνν Ὀπὲ ΟΌΪΥ ἴο 761}, ἰδ οὐή͵οςϊ ἀοπὶ δίοα ἰα ἡοΐ πο ἰτηγχοάϊαϊο Ὀπὶ τοτμοῖο δπὰ οὗὨ [86 
τ 

δοινἱιν. 
ὄγᾳτ. δ» [49 Του ΟὨΪῪ ἴῃ 138. χ] νυ. 12 ἰῃ ἃ οἰπλίΐαγ οοηποοϊίοη. Τ.6 σοπποοίίοῃ δηὰ ἴπὸ ἀἰβῖοςῖ 8 τὸ ὈΟΓὮ ἴ8 

ἵἴανοσ οὗ {80 τὰ να οὗ αχε. ἴπ Αταδίς ἴμο σογγοδρορμΐης πογὰ ἀοείκηδίοα ἃ, οὐκ ηδἰταμηοηί. Οὐμρ. Ασα. ἼΣΠ 

γιείετε. ΤῈ ὑτοῖῦῖχ 3. πιᾶὺ ἀοροπὰ ὁ Δ ΟΓ οἵ ἸΔῪ, ΟΓ οὐ θοῖῃ. Τηο ᾿δείοσγ 8 (19 τογο ὑσγοῦθὈ]ο βίηοθ ἰὼ ζδεϊ το 

αχὸ ἰδ ἴῃ ἐπίσης ΟΝ ΒΟΓΎΟΝ ΤῸΓ (ΟΠ ς δηάὰ μον πᾷ. (ΟΡ. 168. χ]ὶν. 14. 

6 Υαγ. ὅ. ΠΡῸΣ [οΓ ΝΟΣ, 

Μὸν. δ. --ὩΝῚΝ ἴοσ ΣΝ Οοιηρ. τόσω. οἱ ἱ. 16. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

Ασοσοτάϊης ἰο γον. 2 [6 οὈ͵οσί οὗ (18 Ῥ84888 59 
ἦθ ἰο άτ [5180] ἔγοια (6 τ οὐ ϑ.ρ οὗ ἰὰο18β. [π 
(18 ὨΘΒΑΙ ἄγϑι ἰλὰ6 ποι ῃρηθ88 οὗἨ ἰάο18, (88 
ἀεολὰ ψοΥκ οὗ πιθῃ, 18 Βιοῦνῃ (το γ8. 1-ὃ8). ΤΏ θη 
[86 ᾿παοιῃραγὉΪ6 ρτοαίηθ658 οὗ Φοῃονδ ἢ δπὰ ἴῃ 
ςοηίγαβί υνἱ{} (1ὸ οΥὐἱσίη οὗἁἨ {86 140] ἱπιᾶροβ Πὶ8 
οὐϑρνν ΒΟ] ΤΩΣ ΠΡῚΥ ἐπ ρι  ϑϑῖγο Βο] -οχίβϑίθησο δηὰ 
ΡῬοοΓ, ἴῃ Υἱὸν οὗἨ τ ῖοὰ (16 δἀοτγηίίοη οὐὗἩἨ ΘΙΏΡΙΥ 
14.018 ΡῬΟδΓΒ ἀἰβργδοοίωϊ ΤΟ]]Υ, ἃΓὸ βοὶ ἔου ἢ 89 
(Π6 ϑοιγοθ οὗ ἃ]}}] στοαὶ Ῥβοποιμοηᾷ ἰὼ παίασε δηὰ 
Ἰιἰϑίογυ (γνοτβ. δ-10). 

γεν. 1,2. Ηῖθασ ἴ89 ψοιᾶ... δϑθχὶ κῃϊοᾶ 
αἴ τΆθσα, 117, αΥ. ὕὍοιηρ. Υ. 4, δ. [νυ ἰ9 

δ᾽ ΤΡΙΥ - τοὶ σίου, σμὐμθ. Οὐ (8 δοοουπὶ διὰ 
ἕγοια τ δῦ 701] οΟνγ8 (Υγ6 Ὁ. 8 84ᾳ4.} 886 “8 8 οὗ (6 
Βοαυθη ᾽ θαπηοί Ὀ0 ρμαδϑίηρβ δπὰ σίδηοο Β Ώ8, Ὀ0 
ΠΟΥ οοὨϑίθ αἰ ἱοη8Β (Η:7Ζ10), ΟΥ σοπλοίβ, ἀλτῖ- 
Π6858, εἰς. (ΒΟΒΚΝΝΜ., 6ὅΚΑΓ), Ὀαὺ ΟΠΙΥ Ρογταδηθηΐ 
Βὶ ΧῺΒ ὙΒΊΘὮ ΓΘ δοηπϑοιθὰ ψῖΒ ῬΡογηδποθηὶ γ0Ὁ- 
Βεΐρ, πὰ αϑχὶ θα 18 ἰο Ὀ6 ἀπαπογβίοοα ποὶ οἵ 
186 πιοιμΘὨ,ΔΓΥ ἐπ ργ ϑϑίοη θχοί θὰ ὈΥ͂ δὴ οχίγα- 
ΟΥ̓Δ ΠΟΣΥ ῬΒΘΠποπιθΏ0Ώ, θα ΟὨΪΥ οὗ ἰδ6 σοηϑίαπί 
ΤΟΙ χίουβ ἰαυσοῦ ᾿Ἰηλ οἰ οβιὶης 1861 ἰπ [6 οΥἸ ΠΑΣΥ͂ 
ὙΟΥΒΟΪΡ (οορ. Μα4]. 1ϊ. δ. πὰ ἽΠ5, αεη. χχχὶ. 

42, 68). οτο γὸ ἴο ἰαἶκο αϑτὶκ ϊϑᾶ ἴπ ἰδο 
ΤΟΓΠΠΘΥ 8608 ἰὑ νοι! ]ὰ δἰ ση  Ὗ Θἐ ΤΠ ῸΓ δῇ ΘΙ Ρ 518 
ου [80 Ροϊηὶ ΟΥ̓ΤΟΓΓΟΥ : Υ6 ΠΙΑΥ͂ ἴδ6] ἸΟΥ͂ δὶ ἔμνοῦ- 
ΔΌΪα βἰζῃϑ Ὀχὺ γ0 δΓῸ ποῖ ἴ0 Ὀ6 ἰοτνιβοα οἱ βΒὺρ- 
ῬΡοβϑὰ υπίδυογδΌ]ο δὶ 5}8---ν ἰοῦ που]ὰ ὈΘ 8 ὁοῦ- 
ἰγδαϊοϊίΐοη δηθὰ δὲ (9 δηπιὸ ὑΐϊπ|0Ὸ ΘΟΠΗγπι 186 
ΒΌΡΘΓΒΕΪ ἸΟΉ---οΥ ἐδ τοι Ἱὰ θα: γ0ὺ δῖ ῃοῖΐ (0 6οῃ- 
οοἶγα οὗἩἨ (86 5 η8 οὗ Πολύ 88 ὑπο ν (6 ᾿πδυ- 
6η66 οὗ ΒίσΟΓ ρόν ΓΒ δηπὰ ἰδμογοίΐίοτο ἱπαϊδογοηὶ 
ἴο Βυπιδῃ ἰἰἴο, τ ίοσ σουἹὰ ὃ6 8 ψασγηϊηρ δζοϊηδβὶ 
δϑΓΟΪΟΖῪ ποὺ ἱπ οοστοβροπάθηοο τἱϊὰ 186 6ο0η- 
προοίΐοῃ. [Ιἢ δοοοτάβποθ ψἱΐ ἢ ὑπ 6 βιιυϑοαυθῃΐ 
ὙΥΠίηρ δβαϊηβὺ [86 ῬΟΥΒΙΡ οὗἨ ἱπιᾶροϑ ἸΔΟἸΔΙΓΥ͂ 
ΟὨΪΥ σὴ Ὁ6Θ ΠΕΙῸ Βροΐθῃ οἵ, νῃὶο ἢ} το ἀθγΒ ποί 
ΤΏ ΘΓΟΙΥ (86 οΟΧίσδογα ΐ πατΥ, Ὀὰΐ Δοτνο ]} (116 οτγαϊ- 
ΠΑΥῪ δὶβη5 οὗ ἴἢ6 Βοδύθηβ ἰπ6 οὐ͵]οοί οὗ δάογα- 
(ἰοη. ΤῸ οχργοββίοῃ “"βδὶ μηδ᾽ ψουἹὰ τοῦου 
1089 ἴο ἔῃ ἀοϑιϊηδίίοῃ ἀοίογιηϊηοὰ ὈΥ 86 Βί8 Γ8, 
Οεη. ἱ. 14, ἰπδπ ἰο (80 δηποίθοΐ σοηβίθ Δ 10 8 
(7 οὉ ἰχ. 9), 88 8080 Β' ΠΒ ἌΡΡΘΆΓΡ (86 ΒίΔΥβ τι ὨΙ ΘὮ 
ἔοσια βοτὰ (σοι Ρ. [86 7 6}ν0 δὶ (5 οὗ 89 Ζοάϊΐδο, 

Οοαρ. Επλιρ, ὃ 194 δ; Ομδη. ᾧ 38 ὁ, ἄπνα. σ; 268 9. 

2 Κίηρβ χχὶϊ!. ὅ).---Βθοαῦξθ ἴ8 8 Βϑδῖμϑῃ, 
εἰς., 18 ποῖ [89 δγτρυπιοηὶ οὗ {6 δυΐμποῦ δέζδϊηϑι 
Ἰἀοἱαίνν .----ἰ}}8 ἀο65 ποὶ σοπιο {111} γον. 18---ὐαί ἃ 
βίαἰοιηθηΐ οὗἁ (110 τοδβοῆ, ἔγοαι {16 βοιι] οὗ (86 
Ιβγδο] 685, ΜΕΥ (18 Βουυΐσο 88 80 τηιϊο (δαὶ 18 
βοἀποίΐγο ἴογ ἴμο. Τ}}}8 οδιι88] βοηϊθῆσθ ζοῦ- 
ΤοΒΡοπβ (0 ““δοοσυδίομλ γΟΌΓΒΟΪγο 8 ποῖ." ΤῈ 
ἰοαγπίης δηὰ Ὀδοοπλὶηρ δοουϑίοπιρά 18 ἴῃ οἴἶᾶοςι 
οὗ ἰη0 ὀσχδιῃ!ιρῖὶθο. ον ἀδσηγχόγουϑ {}}18 τῦδϑ 0 (86 
[ατγδοὶ 68 πὸ ἸοαΤῺ ἴτγοια ἴα Αγ χβ: Εχοά. 
χα, 24, 82, 88; [,ογν. χυιϊὶ. 3: θοαῖ, υἱϊ. 1 δᾳ. 
Οορ. Φυάςξοβ 11. δπὰ ἰἰὶ.---- 3 οτος: -Ὀθοδῦϑο. 

Οοιρ. ΝΑΕΟΕΙ5Β. Ογ. ὶ 110, 1. 
γον. 8. ΕΣ [86 ἱπδιὶταϊίομΒ οὗ ἴ86 πᾶ- 

Π]ΟΏΒ... τυ δ ἃΧΘθ.--- Τὴ ἱπδιϊταϊίοηκ, 
οἰο,, ϑίδπα ἱπ δ 10Π|68}5 τὸ {0 οὐ Π πη .5 οὗ ὁ6- 
μονδα, μον. χυῖ!. 8, 4.--- Βιθαῖ ἃσϑ 8 6Υ [1ἰ1.: 
5.11]. Τῶμο βροῦν οὗἨ {Π6 Ῥτοῃοὰπ ἈρΡρολτΒ (ο 
ἱανοῖνο 8 οΘοηἰοιρίιου8 60]] 6 οι ἰν 9 ΒΟΉ 56:ΞΞᾺ}} (ἢ 
τα. Οορ. γα γ. 8; ΕΧΑΙΌ, ἃ 819, ες “688. 
ΧΙΪ!, 14,-- -Τ 6. ποιμίηρηθβ8 οἵ τ 6 «ἰ61 1165 τε Εἰ ΟὮ 
ΔΥῸ δτὸ ἰἀοπιϊβοα τυῖ1}λ ἐμ 140]- πιὰ χο8, ἰ8β οἴοδσ 
ἔγουλ (μον οὔἰκίη. [1 νγὸ ἴγδοα {ἰὸ οσϊσίη οὗ 186 
ἴ..ο] νγὸ δηὰ ἰμδὺ (86 δυίῖ βοοῦ ἰουπαὶ τ 88 ἃ [Γὸ6 
βΒιδη θη διηοηκ οἰδοτθ ἰῃ ἴΠ6 ἴοτοδβῖ, πὰ 849 
πὐἀλριοὰ το Βἷβ Ῥυγροβθ ουὐ ἰὶ ἀονη.---Ο {116 
βιιδ᾽οοῦ ἰὴ οαἷ ουὐ σορ. ΝΑΈΟΕΙ,58Β. σ᾽. ὁ 10], 
2 ὁ. Αδβίο ἴμο οὐ͵οσὺ ἴὰ 18 ζουπ}}}Ὺ ππαοδηοσήί, 
Ὀὰΐ ἤγοιη {89 σοπηῃθοίΐοῃ 18 οἰθαυὶν τεσοηῖσδ Ὁ] ς 
88 ἴῃ ἰᾺο].---ϑασοπα βίηρο: {Ἰὸ ἔοτοεὶ ἴτοθ Ὀ6- 
ΘΟΠΊΘΒ 8 γοῦκ οὗ δυὶ ἰὴ (086 μαδηὰβ οὗ 8 δύ σοῦ 
αὐ ὰ ὈΥ {μ6 αἰὰ οὗ 8ῃ χα. 

γεν. 4. τ ροϊὰ δηᾶἃ κὲϊνος... ἴ8δὲ ἐξ 
τοῖῖοσ ῃοῖ. Τιϊτὰ δίαχο : δἀουητηθηΐ τ ὶτ} Ρτο- 
οἷοι τηϑίϑ]9 (188. χχχ. 20; χὶ. 19). Βουγιὰ 
βίαχο: ἰδϑί πὶ ρ ὁπ 189 ῬΙδοο οὗ οχμι τίου ([58. 
ΧΙ. 7).- - Εἰαβῖθῃ ἴθ. Οὔβοστο ἴμ6 σῇδῃρθ 
οὗ πυπῦθγῦ. (Οορ. ΝΑΕΒΘΚΙ8Β. Οτ. ἃ 10, τ, 
πηι. 2). ΥΒ εἰι680 σοτὰβ 89 Ἄδοπείτυοιΐου 
Ρ,8868 "πίο {86 ΡΙΓΑΙ. Οοιρ. τον. δ. ΤὨε βυὺῦ- 
7εει οΥὗἉ Ρ'Β) ἰδ ἰάθΆ), πδιλθὶυ (1186 1468 οὗὨ δες 

[αϑἰοποὰ ἀοτίνοα ἤγοιῃ 3) 171᾽.---Οοτα. χῖνὶ. 6, τ. 

γον. ὕῦ. ῬΏΘΥ 816 85 [86 Οἱ ἾὮΑΙΒ... ἰδ ποῖ 
ἱῃ τηϑὲσ ροῦσοι.--- ΠΣ ἱὰ ἃ οὐουτῦοσ 
Βοϊᾶ. 9ΕΠΟΜΕ : ἵη διπιϊ εἰ μάΐπεπι ραΐπιδ ΖΤαὐτιεαία 
διηί. ὅγν.; ἰαπφμαπι ραΐπιδε διιπί ἐτεοίδο, ἴῃ. Ἧ ΪσὮ 
ἽΘΠ ἴ8 ἰδίκθῃ δοοογάϊηρ (0 ΔΏΔΊΟΡΥ ὕγοπι Ὑ22 
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διὰ Ζυᾶάμκοϑ ἰν. δ, Ὀυϊ προ 8 ὙΘΣΥ ΖΎΘΟΙΪΥ ὑΓ8}5- προ, 88 ἰῃ 188. ἱ. 8, ϑίχι  ῆ659 ἃ σασι ον 614 

Ἰαιϊθα. ΟἾΒΟΣΒ, ζο]] ΟΣ ΚΕΙΜΟΗ ΙΒ ΘΣΔΙΏΡ]Θ (Δ Κ9 δὰ ὝΠ (10 ΒΟΔΥΘΟΓΟΝΒ, ΟΥ̓ΙΏΟΥΘ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ (ἢ 
: ἘΞ εἰς ὡς τὸς {ΥΪΔΡΌΒ-ΡῚΠΔΓΒ ογθοϊθα 88 βιο. ὍΠ1656 συ ρ8- 

ὍΛΟ ΤῊ ΓᾺ, οοἶωπιπα (90 1, ὃ; Βοπξ οὔ 80]. 11], Ποῖα δ δ οἰϑονΒοσο γἹ ἀϊου]οὶ ἃ8 το ιδες το ἡ σι} 
6) δηἃ Ὁ ὝΞ (96 Γ. χχχὶ. 21); ΣΡ Ββοτονον βυατὰβ (οοπιρ. Εἰρὶϑί. Ψ6γοπι, τορ. 70: ὥσπερ ἐν 
Ξεἰαγσηοα τόοΥκ (Εχοά. χχνυ. 18; χχχὶ. 8ύ; χχχυῖΐϊ. [ σικυηράτῳ προβασκάνιον οὐδὲν φύλασσον οὕτως εἰσὶν 
7,11, 22; Νυμχλῦ. Υἱῷῖϊ. 4: Σ. 2 ο0]]. 188. 111, 24). οἱ ϑεοὶ αὐτῶν. ΟομΡ. ΡΑΒΒΟῪ, δ. »., προβασκάνιον, 
ΤΠ6 σοΙρΑΥθΟα ἰδ Βίσϑηρο. Μοσὸ βαιϊβϑέδοίοσυ | ΒΕῚ,ΠΕΝ ἐδ 7211 ϑδυτγῖϊδ, Ὁ. 800).---Ἴ 9 Ὁ ταυδὶ Ὀ6 
8 (89 ὀχρ᾽ δπδίϊοη Ῥσοροβοὰ Ὁ ΜΟΡΕΕΒ, ΕΠΕΒΒΤ  ὈΟΣΏΘ. ΟὐμΡ. 188. χὶνΐ. 7. 
(1. ἩΡ. 8., 3. 181), ΟΙΒΑ., δοοοχάϊωρς ἰὸ σοὶ 

ὃ. ΤῺ ἰάο]α6 οοηἰγαδίοα τι ΦοΒοΥδὮ, 

Σ. 6-16. 

6 Νοῃο ἴ5 ἰὸ ΤΏρο Ο δοδονδὰϊ 
Οατοδῦ αὐτὸ Του, διὰ ργοαῦ 18. ΤῊΥ ὩδτῈ6 ἴῃ ταῖρὮί. 

Ἵ ΔΥῸ ββου]ὰ ποὶ ἴϑαν ὕβοθ, Τμου Κίηρ οὗἩ πδίϊομβῦ 
ΕῸΓ υπἱοὸ ΤΏΘΘ [8 1ὑ ἀπε. 
ΕἘὸΥν διιοηρ 81} 86 τῦῖβο πχθῃ οὗ [Π6 ΠΑΙΟΠΒ, 
Ἀμπὰ ἴῃ 8}1 ἐμοῖγ ἀοιηϊηΐοι ἔμ 6 ΓΘ 18 ποηθ 1ἰϊκο ΤΉΏΘΘΟ. 

8 Βαυΐ δἰζοροίμοῦ [ΠΟΥ͂ 8.6 βίυ ρ!α᾽ δηα ὈΘΟΟΙΩΘ 100]8 :ἡ 
Μαΐῃ ἰηδίγυοίοη ἢ [0 18 ψοοα 15 

9 β!νον ρ] αἴθ δύο ὑσουρῃὺ ἴγοπι ΤΑΥΒ δι δηα ρο]α ἔγοσταη ὈρδιδΖ, 
ΤῊο ποῦ οὗὨ (86 Βιυ } δηᾶ ὑμ6 Π8η68 οἵ (6 Βπιο του ; 
ΒΙυ6 δῃὰ γϑα ρυσρὶβ 18 ὑπο ὶγ χαϊτηθηῖ, 
Ατιοϊϑίϑ᾽ σοῦκ δύ {Π6Υ 8]]. 

10 Βυὶ Φοβονβὰ 18 ἔγυὶγ αοά, 
ΗΘ ἴδ ἃ ᾿νίηρ αοά, δπὰ δῃ ογουἸαϑίϊηρ Εὶίηρ: 
Βείογο Ηἰβ δῆρογ ὑμ6 ϑασίἢ ὑγθι Ὀ]6ιἢ, 
Απὰ {86 Ὠδίϊοῃβ οδπηοὶ θηάυτο ΗΪ58 πγαίῃ. 

11 Υὸ εμλαϊΐ ἰλογοίογτε δαψ ὠπίο ἰΐδηι: ἠδ σοαϑ, 
ῬἩΡλιοῖ, λανὸ ποὲ πιαά6 ἀθαυεη, απὰ οατίλι, 
ϑλαὶϊ ναγιϊϑὴ, αὐσαν [γοηι ἰδ φαγί, πον {6 ᾿θαυθη. 

12 Ὕ8ο πιδ66 {8 οβδυίδ Ὁ Η8 ρονεγ, 
ἘΔΙΔΌ]ϑποα {186 τοῦ] ὈΥ̓͂ Η8 πίβαομι, 
Απά ὃγ Ηἰἴβ υῃαδγβίδῃαϊηρ βργϑδα οὐἵ {6 ΒΘΑνΘΏΒ. 

18 Ατ τ88 βουυὰ οὗ ΗΒ γοΐϊτθ ἃ ἰιθανίως; Οὗ τυδύθυβ ἴῃ [Π6 ΒΟΔΎΘΏΒ, 
ἨΦ6 Ὀγίηροίι ἃΡ γΡρΟΥΙΒ ἴγοπι [6 6η68 οὗ ἴδ: ϑϑσίὶ ;. 
Ηὸ ρτοαυοθίὰ Πρ ηϊηρΒ 1 {Π6 ταί, 
Απὰ θυϊηροί [Π6 ψὶπα ουἱ οὗἩ Η8 Βίογθῃουβοβ. 

14 διυρία ᾶγθ 411 τηθ ὑποσθ τὶ πουὺ ὉΠ οΥβίδ μα Ἰηρ' ; 
ΑΙ] ἐμα ἔουμαθ15 οὗ 1Δ0]-᾿τδρο8 86 ρυΐ ἰο ΒΏ 816, 
Εὸοτ 8 116 18 πεῖν οδϑίϊηρ, δῃα ὑΠ6Γ6 18 Π0 Βρὶ τὶΐ ἴῃ {61}, 

156 ΕῸΓΣ 1Β6Υ 8 σβροὺγ δῃα σψότκ οὗ ἀδθοοιὶ 9 
Ιη {16 πιο οὗ {πεῖν νἱβι δ οη ὑΠΘΥ͂ ΡοΥβΒῃ. 

16 Νοῦ 1 (8.686 18 6 ρογίζυμῃ οὗἩ ὅδοοὺῦ ; 
Εογ Ηοσ ἴοτπιβ 81] [!ρ8 δηα [8γ86] 18 86 βίοοϊ οὗ Η]5 ᾿πμου [8006 : 
ψοβονϑὰὴ Ζορϑοί ἰ8 ΗΒ ἢδιη6. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΆΑΤΙΟΑῚΙ,. 

1 ὕὸΣ. 6.-- 39 ΤῈ [5 ΓΟΙΏΔΙΚΔΌΙ6. ΥΈΝΕΝΧΑ ΒΌΡΡΟΒΟΘ ἃ ἐγ Ὡϑροβὶ ἴοι οὗ 6 73 ἥστοτῃ ὉΪῚδὲ αὐ ἴδο οἷοδο οὗ Ὑογ. ὅ, δὲὶ τ 

Βγροίδεοία ἴο πο ἢ νγ0 σὴ ὮΑΥ͂Θ ΓΟΟΟΌΓΒΘ ΟἾΪΥ ἴῃ ΟΧΊΤΟΙΠΟ ΟΆ505. ΟΡ ΙΑΠῪ 85 [πὸ ἰη [4] ἀπὰ ΠΑ] Ὁ ὅτὸ ἀ 8 ́  τοπὶ [πὶ ἴοττη. 
ἈΕΌΧΑΝΝ Ὑοια [εῖζο ᾿ Ν 3 ἰω ἃ λα] δεῆβο, ὑὰὲ 1. ἐξ ννουἹὰ ὕυὸ ΒΟΆΓΘΟΟΙΥ ἀρρτγομτίθαῖο ἴο ἀθϑχηαῖθ δ 6 οσὰ ἃ3 κτοϑῖ ἸΏΟΓΟΪΥ ἰὼ 

ταρασίοη πεῖ [ἢ οἱ γ εξύοδί ΟὨθ8; 2. ἝΩ τυ 8320 ἤθη δο (Δ ΙΚοὴ 89 σδυδαὶ ἰῃ γος. 7. ΝΕΌΧΑΝΥ͂Ν ἰηδορὰ ἄοοβ ἐμ ΐ5, θαὲ 

ἔδυ 86 οὐϊαὶπα ΟὨΪΣ) α ᾿ἰπρτιίοείς πιοηδίτοοι ἐγ, ἩΒΙΟΒ σομάθιρηθ ἐϊδ0}7 δῃ ἃ α18ὸ αἷ9 γομάἀοσγίηρ οὗὨ ἐμ σογά. Ηιϊτσια που]Ἱά 
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τοδὰ 1 Ν 5, 86 ἴῃ Χχχ. Ἱ, διὰ τί δἰ Πασί γ οὔ ἐβουρδὶ τὸ δου οοσίδί Εἷν ὀχροςὶ αἰτο Αγ ἐν οὗ οχργοδαίοῃ. Βαὲ τοίγὰς 

Ὅ6 Ὡοΐ υ.[ 68 Ἧ6]1 γοαυΐΓο ΓΝ (ο ὕὉ6 το ἴῃ χχχ. Ἷ, Δ ἰῃ ἐμὶθ υἱδοοῦ Το ὀχργοδαίσῃ, 7γοπι τολεποὲ ἘΉΥ {{κῸ} ἰδ δὲ ἰοαδὶ 

απἰῖθ υπυϑυδὶ. [ΙῚ ἢ 15 Β0Π86 τὸ οἰφθνν 6 0 ΔἸ γα γα πὰ 2 (ῦδαι. 1. 24; ἰν. 7; 2 βαωσω. χχὶϊ, 32; 2 Ἐϊηρε σχυϊὶὶ, 36. Ρᾳ. χυϊὶὶ, 

82: ΙΣΧΥΙ]. 14; Μίς. τι]. 18 δηὰ [9 ροδβαροθ δάἀυοθὰ ὮῪ Πιτεῖο ὨΪπηθο} ΡΒ. χχχυ. 10; ἰχχὶ. 19) ψμ}}9 ἽἝ οτ ΤῊΝ ὀὐεῦτε 

ΟἾΪΥ ἰη δὲ ἰγοηίοαϊ ποχηῖένο δοῆδο (6ζ. σ᾽. Ῥε. ΧΙ, 4; ἰχχίχ. 10; οχυ. 2; ὅ9γ, {|. 27). οὐ ἴῃ [8ο ϑοῦϑο οὗ δαγηδοὶ βοατοῦ (760. 
1". 0,8; 2 Κίῃρε  . 14), θυ ΝΘ ὮΘΥΘΙ ΟΟΟΌΓΘ ἰδ (δδὲ 86 0.80.--- δ οοσῦχε γθα θῃ}}Ὺ ἐπ «ΦοΓοαιδ, ΟΣ ζγθῳ θη} ἴωὰ 

ἴΏ ΔΩΥ͂ Οἶδας δυΐῖδοσ οἵ ἔπο ΟἹ Τεσίδτιρθηὶ.--- 0 Ῥτοροδὶ εἰ Ὁ 12 ἴδ ἰὰ ἐὶο οοπιηθοίίου ὑϑοᾶ ον θην δοπιϑίταοα ἰῃ ἃ οα.88] δ. [60 

(τί!. 82; χίχ. 11; 166. 1.2 : Βποῖκ. χχχίνυ. 8), Ὀπξ τι οδτυ ἴῃ αὶ ποσαεγο θΘΘΏθΘ. «ΟἾΔ Ὺ ἤγοτη, βου. Ὑτο ποριηνοο ἴππο πο ἰοά ἀ0 
ποῖ ΙΔ8 0 δὴ δἰ γπιαῖνο, θυϊ δίγοιχίμοη [89 ποραιίου. Οοιαρ. ΝΆΚΟΞΙΔΒ. ΟΥ., ᾧ 1υθ, ὃ; Οἐϑεν. ἢ 162... νου ψ νογο, δοπέετοῦ, 
“Χορρὶ Ὦ6ΓΘ, 13 ἀορϑπδ ου ἃ ῥγυσοάίηα γοσὺ ογ ούῃ, ἀπὰ ἰμάυσθᾷὰ ἴος [Π)6 τμοδὲ μαζὶ τηθα δέοι, δ0ὺ ἐδλιδὲ 10. ᾿γϑροαϊτίοη ἰδ ἴο 

Ὅ6 οσοηδί ἀογοὰ δα ἀδρθηίηρ οα δὴ [ἄθα οὗ οχἰδίθῃηοο (οομείγμοίίο Ῥυωσμαηεὶ) Ἰοϊοηΐ [πὶ [ἢ το (οσ ποπῶ}). ΟὐτΏΡ. [δὰ. τί. 11. 
Φος. ἱν. 7; χχ. 9; χχχίϊὶ. 43, χχχὶίϊ. 10, 12; χχχίν. 22; χιῖν. 22; χὶνὶ. 19: χὶνλ!. 9; 1ἰ. 29, 87; Εξοὶς. χχαχὶ!. 28; Ζερὰ. ἐἱ, 
δ; ||. 86. Τὴ Ζ76ζς, γ. 9 ΟὨΪΥ ἰ4 (6 άοα οὗ αχδίθμοθ ὀσρ  ἰοἱ ΠΥ Ῥγοδοῶῖ.---Ἴμδῖ ἴῃ [15 ΡΪδοο ᾿Ν53 βίδη δ 80 ΔΟΓΌΡΕΪΥ ἰδ ν 7 

ΤΟΙΣ ΚΑῸΪ6 δηᾶ ΘΟΠΙΤΆΓΥ ἴο {π6 Ὁδᾶρο οὔ “Ζοτοπιίδῆ. 
8. ΚοΣ. ἢ.--Ἴ Δ Ν ὕσο ΤΙΝ᾽ (τ μίο ἢ ΘοσΌΓΒ ΟἿἹῪ ἴῃ (πΐδ αἰῃρ]ο ἕοστο δηὰ ὑ]800) “-- ΓἼ), ἀεοογι, οοπδεπίανειαι ζαὶϊ, 

16α.. 16. 1; Ῥε. χεῖτ δ; Βος οἱ 8οῖ. . 10, Θὰ ἴδιο Τοταϊ πίη ἴῃ [80 ἔτ ροιθοῃδῖ δϑῆθϑ, οϑωρ. ΝΆΣΟσσβΒ. Ωγ. ἃ θ, 6, ὃ. 
δΎο;. 8..--Ἠ..ὼ »)»Ὲ οοταρ. γογβ. 14 δηὰ 21. ἙΠΟΘ ΘΓ ΟΟΟῚΣ ΟἿΪΥ [16 γνασγι οἱ ρίδὶ ἤσγτωϑ Ὁ 3 (Ρε. χεῖν. 8: Ἐποκ, σχί, 

36) δρὰ Σγ}})) (1εΑ!. χίχ. 115. ΤΏ ταρδηίης, βοοογά!ῃβ ἰο ἐμ: ἀῃαί σευ οἵ 793, Ὃ 53: πραγάιωα, δἰοϊξά τονε ἐεξε. 

4 γον. 8.--7)0 2. Το τϑσῦ Ὦθσθ οὨ]γ---τωοδηϊης (ΘΟ. 03 Ὁ 9) εἰμἰμπι, εἰμρίάμα, ἐεξε. 

δον. 8.--[Β1ὰ ΥΝΕΥ γοηᾶογα: ἐὴο τ ΣῪ ποσὰ {{6617 Ὀοίηρ ἃ τοῦυκοτ οὔ υαη εἶθ ; ΝΌΥΕ Ὀεϊίον : Μοσὲ ταίπ ἰς ἐμ οίτ οοηϑ- 
ἄοῃοο; ἰξ (8 ποοά- “8 ἘΠ ποίῖο, “11. ἐλεὶγ αοοίτίηδ, ΥΤ ἐπεἰγμοίίον Φ 1. δὼ. δὲ ἴῃ ὙΞϊΟᾺ ΤΟΥ τὸ ἴδῃς ἴο οοηβάο." 

ΕΆΒΟΝ 88: ΤῺΘ ἔγοο ἰἰθο] [8 8 στορσοοῦ οὔ νδῃἰ|68.---Ά5. Β. Α.] 
ΘΟ οσ, 11.-- ἫΝ ἰδ Δ ΒΑΣΒΏΟΣ ἔοστη οἵἁ δὲ} Ὑὐξ. ΟομΡ. Εσεκδδϑτ, Τ᾿. ἘΞ. Β.1, 5.142. ΒΌΧΤΊΟΕΣ, Ζεξ. Ολαϊα. Ρ. 228. Π δ 

[6 δξαίη ἨδῦτοΥν δϑὰ [8 σοίοστοὰ ὮΥ ἐμ ;ΧΧ, τὸ Μ᾽ ναέ ὉΥ πιοδὲ οοτιτηθαϊαίοσϑ ἴο ΠΝ. 
τς ΤΟΣ 

ΤΥ ς. 14.--ΟΥ̓Ρ ἢ ΠΟ. ΤῊΘ ὨοΌς ΒΟΙῸ ΟὨΪΥ, ἐδ τοῖν ἀθῶ, ΣΧΥΪ!. 12; 2 ΟἜτο. ΧΧΧΥ͂Ι. 16, 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ. 

Ὕεγβ. θ ἀπά 7 οοπίδϊἷῃ ἐμο ἰμθιηθ οὗὨ ἐδ ΒίγορἘ : 
ΦοΒοΥδᾺ 18 ἔλθ Βἰχοδὶ, {πο γΘ 18 πὸπθ ᾿ἰΐο Ηΐπι, 
8}} ὑῃὴ60 τογ]ὰ βῃου]ὰ ἴϑασ Ηΐτ. 10 ἰ8 βιυριαῖΥ 
Ἡ Ὦἰσἢ ΟΡΡΟΒΘ6Β (818 ὑγαΐϊῃ, Βα γ8 ΥὙοσ. 8. Τὸ ἴ- 
ῬΓΟΡΣΊΙΘΙΑΥ͂ οὗὨ ἐδὶ8 ορροβιίϊοη 18 Ῥσγονθὰ ὉΥ μ9 6οχ- 
Ροϑβιιοι οὗ νυιδὶ 1Δ01]8 ΓΘΔΪΥ ᾶτθΘ. Οἱ {86 οἰ οΓ 
μδηᾶ (86 ταὶ οὗἔἨἩἨ Φοδοόνδὰ τη ἰδ ποα ἴῃ τον. 7 
8 Ῥτονϑά Ὁγ [80 οχροβι(ΐοη οὗ ΗΪδ αἰὐσὶ θαΐο5 δπὰ 
ΌΡΚΒ, γοσΒ. 10,12, 18. τοι [818 Θχροβὶιΐοι ἰΐ 
ἰδ οὐ ἀθηὺ ΒΟῪ νὑγ6]1-ἰοὐπάοα οὐ μ6 ΟὯθ δαπὰ ἴδβ 
89 }υάχηηοηὶ Ῥτοπουπσοιὶ αραὶπϑὶ {18 ΟΡ οβι οι 
ὑππε 14,1δ), δηὰ ου (86 οὐδοῦ πὰ (86 8.166 οὗ 
ΘΒΟΥ͂ΔΆ δηά ὑμ6 ψοϊζαγο οὗ 1.10 ῬΘΟΡ]Θ ὙΠΟ ΒΟΣΎῪΘ 
Ηϊ. (τοῦ. ") 

ὝογΒ. Θ δὰ ἢ, ΝΟΣΘ ἰδ 1ἢϊτθ ἴ0ὴ66... ὩΟΠΘ 
11,6 1899.--1ὰ ταὶ ἰ8 ἰο Ὀ6 τοΐογγοα Ὀοί]ῖ ἴο 
Του οὐ ΤΥ Πδτλθ. ϑ΄ποθ ἰδ Ἰαι ον ἴῃ σοὶα- 
ἰἴοῃ ἴο 1.9 ΖΌΣΙΔΘΥ οδη ἀδβί ῃδὶθ ΟὨΪΥ 89 ὨδΠ10 
ἷῃ ἰμθ οὈ͵οοιϊνγθ ΒΘΏΒΟ, 1:6 ΣΘΠΟΝΩ, οἾοσυ, 18 
ταὶ ΣὨϊ 18 Θαυϊνα)θηῦ ἰο ἐπ πιαπιεδίαίΐοπ οΥ πιϊρλί, 
ΘΟΙΏΡ. ΧΣΥ͂Ι. 2].--- Ἀο διῃου]ᾶ ποῦ πορϑιϊνο οχ- 
ῬΓοβϑδίου (Ὁ (06 ῬΟΒΙΓ1Υ6,---Δ}} τηυδὺ ἴδ. ΤῈ 66. 
--Εὸὺσ διλοῖᾷβ 4}}. 5:8. ΒΟΗΜΙΌΥ ΠΟΥΘ ΣἹΖΒΕΥ 
6818 αἰϊϑαιίοα ἰο {89 ἔδοὺ ἰμαὺ 3 Βοτθ 18 ἴο ὃΘ 
Σοζαγαθὰ 83 1068] ποί ματι ἰἶνο, ὈΘΟΛ 580 ΟΥ̓ ΘΥΤ186 
οὐ ποιϊ]ὰ Ὀ6 σοιηραγοὰ νὶϊ τμθη : διοηρ 8]Ϊ 
ἰῆὴ9 89 28) δηὰ ἰπ (6 ὙΠοῖθ αἰγουΐ οὗἨ (Βοὶν 
ἀοταϊηΐοι, ἰμογοίοσο πὰ 8 τ 8ο0]6 ἀοῃγαΐη οὗὁὨ ὑμοὶγ 
ΜΙ ϑάοτη δηὰ τηϊριῦ, πὸ αοἀ 18 ἔοιιηὰ |ἢκ6 πῖ0 
Φόβον. Οοσρ. ΟΑΒΡΑΒΙ, Ἀϊ᾽ολα ἀἐδγ Ἀογαείϊίε, 
3. 18 8. 

ΨΥ. 8. Βυϊα]τοιϑῖδοσ.. τα ννοοῦ. ΤΕΔδὶ 
ὙΠ ΙΘὮ ΥΘΔΊΠΪΥ 18 ἀο68 ποὺ δΘοτχαβροῃὰ ἴο (δαὶ ψὩ]οὴ 
οὔρσλι ἰο θ6. Το μι γον οὐἰδο θαῖθθη (ΠΣ 3 

ε-ε-ὐπᾶ, Ταγραπὶ 20η. ΚΊΠΞ; 189 τησϑηΐπῷ ἐπ οπέ 

οοπίγδάϊοία [μ6 σοῃηδοίϊ 08) ἤδασοί μοὶ ἰδ Τοτὰ, 
8ἃ8 ἰΐ ὈοοοΙη68 ἴμοιῃ. Ταὶβ ἰδ ἴο ΒΑΥ͂, [Π6Υ̓ὙΎ Δ.Θ 
οἰα ρα 68 Ὀγιιίε8.--- δἰ ἱπαϊχποιϊίοι  Ιἱ 16 

τἾΝ 

“οοῦ [ΙΓ υἱϊἢ ΟἿΑΡ τὸ βΒου]ὰ οοῃδέχῃθ ἐδ) 690 
ΜΟΥ 5 κὸ 8 ὦ, 0 βου ἀθνθὶορ (9 τηοδηϊηζ 
(δὺ τννοοὰ ἰδ ψοοάθῃ,. Βυΐ δβῖποο {ἐμὶ9 οουϊὰ ποὶ 
ῬΟΒΒΙΟΪΥ͂ Ὀ0 τηρδηὺ ἴῃ ἰδ ρυγδίϊνο δαηϑβθ, ἴῃ 
ΠΟ γ͵ορ 080 80 ποτὰ ποοάθη, γγθ δου 6 
οΟὈἸ χοὰ ἰο ἰδίκο ἰὑὺ ἸΣ ΘΓΑΙΥ, τ ΒΙσμ, ΒΟΥΤΘΥΟΣ τ 
ἰπιογρσγοίοὰ Ὁ, σουϊὰ γἱοὶὰ ΟὨΪΥ͂ ποηβε6ῃ86. 

Αοοογαϊη ραν Κ᾽} οδῃποί Ὀθ {δ|0 Ῥτοάϊοαία οὗ ἼΟἸ2. 
γο πιυδὶ ἐμογοῖΐοσο σοξασγὰ {μ9 Ἰαϊΐίου 88 ἃ ἀθο]8- 
τ Ιοἢ τηϑὰθ ΔΟβοϊ ἴον, τ ῖτ ἢ Ῥγορηδηὶ ὈΥΘΥΠΥ͂, δὰ 
θχοϊδηχαίΐοη τ λον ΓΟΡΥΘΘΘηΐΒ ἃ ΒΟΏϊΘΏΟΘ.--- Θ᾽ 09 

(89 χϑδάϊοαὶ τοϑδηΐϊηρς οὗὨ 21 ἷβ Ὀσθϑίλ, σαπίίας, 
ἯΘ ΒΓΘ ΡΟΣΊΘΟΙΥ }0υδι1 8 ἃ ΌΥ͂ Ῥα888 68 ̓ ἰΐ Εοο]68. 
ὁ, 2; νυ. 6; χὶϊ. 8, ἰῃ ἰδικίης ἰδ Ρίυγαὶ ἰὰ {815 
86η86, ΔΙΠου ἢ δὴ δά οδίοη ἴοὸ ἐμ6 ἀοτῖνϑα τηθδῃ- 
ἴῃς (ἰο18)᾽ ΤΑΥ͂ ΟΟΥ ΔΙΏΪΥ 0 σοπίαϊποα πῃ ἐδ9 
νογὰβ “ ἽἼΟΊ 18 ὑβογοίογθεξειοί μο σαπ δ αίμι, 
ἴῃ ἰὸ ἀουϊο 80:89 οὗ γαὶΐὶῃ ἱπβιγιοίϊοη δὰ (δαὶ 
τ δίοὶι ἰσοαίβ οὗ υδηΐϊϊϊοαΌ Αἱ {116 βαῖὴθ {ἰπλο [ἢ 
διαὶ ΒΟΥ ΙΏΔῪ δᾶγο δὰ ἱπ τηϊηὰ δ ΟΡροξὶ(ζου ἴο 80 
“ὁ ομαδβίϊβοιηθῃὺ οὗ Φϑ μονα" (7 19) (θϑαϊ, χὶ. 
2; ῬΧΟΥ͂. 11. 11; Φοῦ ν. 17).---Ὑ  Βδίουου 8180 ἴῃ ἰάο] 
ἀοοίσὶ πο 18 ἀϑοϊαυθαὰ ργοϑὶ δῃηὰ ρὶἱοτυτΐίουϑ οὗ 80 
ἰὰο}8 18 81} γδῖῃ 1105 δὰ ἀθοοὶῖϊ, ΕῸΡ {8ὸ ἰὰοὶ ἰ9 
νοοὰ! Τ}5 ρΡοϊηΐβ Ὀδοῖὶς ἰ0 γον. 8, δηὰ δὲ 186 
ΒΔ 16 ὑΐτηθ ἀθοΐατοβ ἱὰ σοπιγδαϊοίΐοη οὗ ναὶ 1ο]- 
Ἰοννβ, μα, ἱπουχσὰὰ ἐδ9 ἑά018 ΤηΔῪ Ὀ0 ογπαδιμοηιοὰ 
τ ὶΓἢ ῬγθοΐοῦΒ τηοῖ8]8 δηὰ τηδίογί δ), ἐμ 9 Βεοδσὶ 5 
8.11} δἰ γδγβ ψοοά. ΜΓ ἴβ8 υϑοὰ Πθτθ, 85. ἴῃ τ γ. 
8, οοἸ Θο ἑν οΙ ν ἢ ἃ οΘοπἰδταρίου8 8[4.6- τ ΘΔ ηϊηζ. 

γον. 9. Θέϊνοσ ρἱαἴῖϑα δτὸ Ὀσγοῦρβδῖξ... ὃ- 
ἐἰδῖ8' ὙψοΥῖς ΘῚΘ [ΠΟΥ͂ 811. “Ὁ 202 Ῥεδίϑα 
δἰ νον, ἐμοτοΐογθ βῖῖ γον οἱ θ8, σοτρ. Θ΄ θη. ἱ. 6-8; 
Νυπιῦ. χΥὶὶ. 8, 4. 1 ἀο ποῖ (δίηϊκ ἰπαὶ {8696 δηὰ 
16 ΓοἸ]Ἱοτῖης τογὰβ δγὸ ἴο Ὀ6 Γοχζαγχαρὰ 85 ἃ 60Π- 
(ἱηυδιίοη οὗἩ Ι᾿Ὸ ἰβΒ Ὑοοᾶ ΟΥ 816 ὈΣοΟΌΒβὮΙ, 69 
ἔοττϊῃρς 8 Γοϊδίϊνθ βοπίθῃσθ. ΕῸΣ τοῦ. 8 οοπιρατοὰ 
ΜῊ γογΒ. 8, 4, 18 οΥ ΘΗ ΟΥ̓ ἱπίοπά θα ἰο οχργοδϑ 
ἐμαὶ ἰμὸ ἰάο] ἱ8 νοοά, 8, δοηηοι σηδίοσί αὶ, δδὰ 
ἐμαὶ {80 ΙΏΟΓΘ ῬΓΘΟΪΟῺΒ τῃθ.8]8, εἴς. ἃΓΘ ΟὨΪΥ [80 
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88}6}} τιον ΘΟΥΘΥΒ ἐπ ὉΔ486 Κογηοὶ. Το ἰΒουρδὲὶ 
ἰβοσγϑίοσθ {μδὶ 6 ἰάοἹ ἰδ ννοοά, δἰ ἵν πιὰ ροϊὰ ἰβ 
τοιιοὶο ἔσγοια ἰδ δομπροίίΐοη. ΕῸΣ πὶιαὺ οὐ͵οοῖ 
δἰΙτ ον δηι σοϊὰ ἀτο Ὀγου ιὲ ἔγοπι ἃ ζυϑοὶ ἀϊδέδῃ 66 
8 ποῦ ΘΧΡΓΘΑΒῚΥ βίδίοα, θυὺ 185 ἀπάοτβίοοα ἔγοτι 
(8 δοηϊοχὶ, ἀπ ΟΒρΘΟ ΔΙ ἔγοπὶ ΥΟΓ. 4.---Τὰτ- 
ἰοκ518 ἱπ ϑ'ρηϊη 15 τηϑηι οπθα 838 ργοήποῖῃρ ΒΙΙΥΟΡ 
ἷῃ ΕΖεὶς. χχυΐϊ!. 12.---Τ 110 ΠδηΘ ἸΘῈΝ ὀὐΟυ ΓΒ Ὁο- 

8.68 ΟὨΪΥ ἱπ Πδη. Χ. δ, ὙΒετο 191} ὉΠ 18 βροΐίζϑῃ 

οἵ. ΤΠΘΓΘ ΔΓ (ἢ γθθ υἱθνβ ν (ἢ σεϑροοῖ ἰο ἰδ: 1. 
ὕρδδσ ἰβ ἀοβί καθά ἃ8 8 Γϑαὶ Ἰοςα! ἐγ, δὰ ΒΟΟΗ- 
ΑΒΤ (ῥλαίεσ. 11. 27], βιιρροϑὸβ ἰΐ ἕο Ὀ6 ΤΑΌΓοΟ απ 
(6 γ}108) ψ μοτο δοσογαϊηςς ἰο ΡιοϊοΥ (ΥΓἼ1. 4): 
ἴθ το τῦι8 8 ΓἾΥ͂ΘΡ δηἀ ΠΑΓΡΟΣ ΡΒ αβία: (Ηττζια θά 
Ρυξαϑτ, 77. ἩΡ. 8. 8. 81) ἃ Ρἷδοθ ἰῃ Υϑιγθῃ (φοΡ. 
ὕϑα!, απ. χ. 27: Ορμῖν, ὅμοῦα, Ρ9. χὶν. 10; 1 
Οβγοη. χεῖχ. 4; Ῥβ. Ἰχχῖϊ. 1δ); ἱπ το 6880 
ὕρδδΣ Δ Ὺ Ὀ6 ΓΟβΑΡ 66 ΘΙ ΠΟΓ 88 ἃ σοπιρυυπὰ οὗ 
ἸΝ-Ἰὶς δηὰ 15 ἑ. 6. ροϊὰ οοδδὶ, οὐ -- - ὕ᾽ραφαὰ (ἢ γ- 

ῬμΔ815);: 2. ὕρδμαζ 8 βομαγάθαὰ 88 ἰῃοουγθοι 

πτὶϊοη ἴὸν ὙΞΊΝ. 80 (89 ΟΒαϊάθθ δπὰ ϑγγίης, 
Τμοοάοτοὶ δηἃ ἸωϑῃΥ οὗ {89 τηοάοτῃβ; 8. ΒΝ Ὁ 

ἷθ ἰάκοὴῆ ἰο Ὅο ἑἀθοηϊίϊοαὶ τῖΐὰ 1932 ρωγσαίμπι 
(Ρασι. Ηορῇ. ἴγοαι 3 1 ΕΚίηρθ χ. 18, γ]α. 

", 

ΕΥΈΒΒΥ, Οοπε. ». 895). Βαϊ βίποο, 1. ΤὴΘ Ὦγρο- 
(με58 οὗ δ βογίρίυγαὶ οὐτοὸῦ 18 ορροβϑὰ ἰο [19 
οὐ εἰσ] ὑσὶ ποῖ 19 οὗ ῥσοίοσσί πη 89 τόσο αἰ βου] 
τοδάϊηρ; 2. Ταγίοθββιιβ 16 ἀθδίκηηίθα ΟἿΪΥ 88 8 
Ἰδληά οἵ ΒἸΪΥΟΙ ΠΟΥΘΥ οὗ κοϊὰ (18 (μ 9 Θχοορίΐϊοη 
οὔ (Π6 ζοῦογαὶ δῃᾷ ἸαοΣ ρβάββαρο, Μδοσ. υἱῖὶ. 8); 
8. Τιὸ Εδβὶ 15 δἰ βου ῃογθ ΖΘΏΘΓΔΙΠΥ͂ τορσγοβοηϊοα 
85 (86 Βοηηθ οὗ ροϊὰ (σοιρ. δυνά, θη. ἱἰ. 1], 
12: Ορμῖν, 5η 6 θα, μέ διρτα)---,πά βηδ)γ, 4. ΤῊ ο 
σοηπροίΐοη οὗὨ ἐδθ Ῥαββᾶμζθ γϑαῦϊΐο8 ἴ86 ἱπουρὶ 
ἐμὲ {πΠ6 τηδίογ 4]8 οὗ (10 14.018 6 ΓΘ ὈσουρὮΐ ἔσγοιη 
1:6 πιοϑὲ ἀἰϊθία πὶ δηα Ορροβὶῖίθ ρίδςοβ. [ἀδπὶ ἴῃ 
γον οὗ τοραταϊηρ ὕρδαξ 48 ἃ ἀοδηϊίο Ἰοσδ} ν (0 
Ὀ6 δουχῃὺ ἴα {89 Βδβῖ, δ᾽ μου ἢ 10 18. οὶ ροβϑι ΌὉΪ 6 
ΤῸΝ ἴο ἀοίονυγαῖϊπθ ἰΐ8 Ροβίἱοη ΤΌΘ Θχλοί Υ.--- 
ΤῺΘ ψοἱὐἱκ οὗ ἴ86 διλί τ 18. 1 δρροβι(ίοη ν Ί ἢ 

ΒΙΙνοσ δᾶ βοϊᾶ.---Π 5} Ὁ]αο, [32 στοά ρμὰγ- 

Ρΐο, σορ. Εχοι,. χχυΐ. 81, 86; χχνυὶϊ. 10; χχυῖϊ. 
8, 1δ, 8.5.--τ-.Αἰχεἰδῆβ᾽ [11 8.11] ὁ0.68] ΘοιρΡ. ᾿χ. 
1ό; 186]. χ]ὶ. 20. 

γεν. 10. Βαξ ϑοβονδῇ... οη ἄυστο δἰ5 τα ῖῃ 
ἴῃ δομίγοδβὶ ἰο [08 ΤΩΘΤΟΙΥ ἰτηαρΊ ΠΥ ἀοἰίν οὗ 
1868 14ο019, Φομβουλὰ 8 ἀφεϊρηαιθὶ 48. {6 ἔσιιο 
αοὰ (ῶδξ ἴῃ δρροβὶ(οη, οοῦρ. ΝΆΕΒΑΣ 58. 6. 
ᾧ 06) ἴῃ σουίγαβὶ ἴο {μον 11 6] 088} 688 88 {86 ᾿ἰνὶηρ; 
(Ὁ δά]εςοῖ. σοΡ. ἰϊ. 18 ; (86 Ρ]πτὰ] 88. ἴῃ Ὠθαὶ. 
νυν. 28: 1 ὅπ. χυϊὶ. 26; 26γ. χχὶϊὶ. 86 60]].: 708}. 
ΣΧχῖν. 19: ἴραὶ. χχσχυὶ. 4, 17. γιάε ΝΑΈΘΕΙ,ΒΒ. ΟἿ. 

10ῦῶ, 4, α) ἴῃ οοηίγαβὺ ἰο ἱμποῖῦ ΡΟΝ ΟΥ] ΘΒΒΏ 688 
ὨΔΙΥ Δ [6 ΘἰθΓἢ 8] σΟΥΘΓΠΟΡ (οομρ. Εχοὰ. χν. 

18: Ῥβ. χ. 10; ᾿χνΐ. 7; σοὶ, 1 8α4.; χουϊΐ, 1). 
Βεΐοσε βισοὺ δ τηΐχυιγ αοα [89 φαγί (ΓΘ) 168 
ἔχοά, χῖχ. 16 βᾳᾳ.;: Ῥβ, ᾿ἰχυὶ!, 9; χουϊἱ, δ; Ναὶ. 

ἱ. δ) δὰ (6 παϊοηϑ αγὸ ποὺ ἰπ ἃ σοῃηάϊίΐοη ἰο 
Ββοϊά οὐ ἰο Ὅδαν (6 {Ὁ]η6858 οὗ ΗΐβΒ δῆροῦ ({86 
ἤχυτο 18 ἰμαὶ οὗ ἃ υ6856] νι 16 8 Ὀυγχϑὶ ΕΥ̓͂ [89 
Ἰᾳφαϊά νΡουγοά ᾿ἰπίο ἱϊ. Δα. ἰχ. 17; ΘοΡ. 96Γ. 
ἱϊ. 18). 
γεν 11. ο 6841} ἐμποσϑίοτθ βᾷῦ... πη δοσ 

459 ἢδανθε. Ηούβιοαλχτ, ῬΈΝΕΣΑ, ΠΑΤΉΕ, 
ΒΙΛΥΧΕΥ͂, ὈΟΡΕΒΓΕΙΝ, ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ, ΜΆΌΚΕᾺ, 
Ἐπλιν, απαν, [κι ρεκββον--ϑ. ΕΒ. Α.} πὰ οὐ βοτϑ8 
ἀδοίασο 818 γεσϑθ ἰ0 ὃθ 8 310858 Μιῖσὶ ἢ88 ογορὺ 

ἱπίο ὑμο ἰοχί. Ενϑθῃ Νεύμανν (8. δ49 “4πηι.} ἴῃ» 
ΟἸπ08 ἴο ἐμπ8 γἷϑνν. 1 ῃγυδὶ δ'8ο ἀβθοίάα ἴῃ ἰϊ8 
ἴΆΥΟΥ. ΕῸΥ 1. βδίησθ ὸ τγυϑὺ βυβρθοὶ 1.16 διι- 
πο πιο γ οὗὨ συϑῦβ. 1-10, 12-16, γὸ ἰιᾶνὸ πὸ ἰη- 
ἰαγαϑὺ ἴῃ τηδἰ ἰδ ηΐης (δὶ οὗὨ (8 γὑθγβθ, Ὀὰὶ 8 
ΤΘΆΒΟΣ ἰ8 δθογα δα [0 [6 ᾿πϑογίίοη οὐ 1110 6 γ80 
δὶ Βογθ. Το 186 πιδυρὶμδ)ὶ ρ]038 οἵ 8 δεσοπὰ 8, 
{ἰγτὰ ταχὺ ἤανο δά ἀθὰ ἃ βϑοοῃ.ὶ σ᾽ 055 ἰὴ ἃ Τογοῖ σα 
Ιδηρυδσο. Ηὸ νοιυϊὰ ποὶ μαγο νϑηϊυΓθοιὶ ἰο τηαΐτθ 
ϑυ ἢ δὴ ἰγχγοϊουληὶ δα αϊιΐοα ἴο ἰμ6 ἰοχί οἵ [(ἰι6 
Ρτορίιοεί. Βοίῃ μἴοββθβ δ νθ ἴῃ ᾿δίον (πο ὈΘΘΏ 
τἀ} 801 868 Ὁ} δαιηϊ 64 ἰηΐο 9 ἰοχί. Ψογοιὶδἢ 
νοι οονίδ  ΪΥ ποῖ ανο ἰμιογγυριοὶ ἃ Ηθῦτγοιν 
ἀϊβοουγβθ ὉῪ ἃ Ομ δαί θ9 ἱπιθυροϊαϊίου, ψ]θη ἢ 0 
οἰϑθν 6 ΓΘ ΠΘΥΘΥ 1.868 {118 ἰδηχιαρο, πο οὐϑη ἴῃ 
9 Ἰοίέον ἰο (ἢ δχΐϊοϑ, οἷ. χχὶχ. Τιιθ ΤΘΆΒΟΠΒ 
νυν οι μᾶτο Ὀθο κὐάἀυσεοα ἱπ ἴατοῦν οἵ 1 οἷν αἷι- 
{Ἀθη σ᾽! γ Δ γΘ Βρθοϊουβ ΟὨΪΥ. ΤΒΟΥ πιδὺ 6 Τουπὰ 
ἵπ ΝΈΟΜΑΝΝ, δ. 47, βαα. Ῥϊάε 150 ἔς. ΤΊαη5. 
οὗ Οαϊνίη, 11. Ρ. 81, ".-κθ. Β.. Α.]. 2. ΤῈ νϑῦβ8θ 
ὈγΘδ 8 89 σοπηθοίϊος ἴῃ (86 πχοδὺ δΔΌΓΙΡΙ ΤΩ ΔΠΏΘΓ. 
γόον. 12 ἰβ ΌΥ (ἰν18 γ 80 βιιβρθηῃ θὰ ἴῃ {π6 δὶγ, 
μ 16 τὶΐπουί ἰἴ, το. 12 18 σοπηθοϊοα αὐυϊΐθ γοχα- 
ἸΑΥγ τι γοσὶ 10, ΤῈ}6 αϑϑυμιρίίοη οὗ ἃ ραγϑῃ- 
(Π:.6818 4180 (7. ἢ. ΜΙΘΗΑΕΜΙ18) ἀοε8 ποίΐ ἃν 81}. ΕῸΡ 
{86ῃ {89 γογβθ τηυϑὶ Ὀ0 8 ὨΘΟΟΆΒΆΤΥ, ποὶ ἰῃίογ- 
ΤΓΌΡΟἾΥΘ ΒυρΡίπλθηὶ ἰο γον. 10, οὐ ργορασγδίίοῃ ζῸ} 
τος. 12, ποῖ πον οὗ ψῇῃϊοὶ 18 (Π6 6ῆ86. 

γον. 12. ΚΝ Ἐ)Ο σωϑᾶθ [86 Θασῖὶ... [86 θ8- 

σθ8--Ὄιηιο τηδᾶθ (1)}) 6. ἴῃ δρροβί (ἴοι ἰο 
(86 πιηαΐη ἰάφα οὗ γον. 10: Φοβονδὴ ΕἸοκΐ. ΤῈΘ 
ΔΌΒΟΠΟσΘ οὗ (6 δυίίοἷο Ὀοίοτθ βυο ἢ ἃ ραγίϊ οὶ ]9 
Βίδἀϊης ἴῃ ΔΡΡοΟΒΙ(ΙΟ. Δ[ῸΥ ἃ Δίοπι. ἀείογπι. ἰβ 
ἴτοαυθηῖ, Οοιμρ. ᾿ἰἰ. 27; Ῥβ. ἰχ. 12; οἷν. 2-4. 
Ζεοι. χὶϊ. 1. γιαε ΝΆΕΘΕΙ,58. ΟἿ. ἃ 97, 2, α. -- 
Το σοηϊοηίβ οὗἉ γοῦϑ. 12 δπὰ 18 βουυϑ ὕὑγ (0 οὔυ- 
τλογῶϊΐοη οὗ ἤλοίβ ἃ8 8 σοπῆσγιηδίϊοῃ οὗ υϑγ. 1], 
σοΡ. οἷ. χχυϊἹ. ὃ; χχχὶϊ, 17.-- θδδ Ὁ}188θᾷ, 
εἶα. σοτὴρ. ΡΒ. ἰχνυ. 7: Ἰχχχῖὶχ. 13; χοῖὶ. ].-- 
Βριθαᾶ ουἷ, εἰς. σορ. οἷν. 2; 1861. χὶ. 22; 
χὶὶν. 2ὲ: Ἰἰ. 18; Ζδοῖι. χὶϊ. 1. 

γεν. 18 Αττδο δουπᾶ. ... διοτοθῃοῦδθδ. 
ΤῊΐθ γοσβο, τὶ {86 οχοορίΐοη οὗ ἰδ 6 ὈΘΖΙΠ ΠῚ" 
ἰ8 Τουπὰ ἰπ Ῥϑ. οσχχνυ. 7.---ουπ ᾶ οὗ ἷα νοΐοϑθ. 
[018 ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ Ὑ10} ΕἸΡΑ,Ὸ (0 (ΔΚ (818 ἴῸΣ 

ἽΡ ἹΆΠΣ, ΟΥ ΠῚ ΜΑΥΒΕΒ ἴῸΓ ὮΦ ΠΩΣ), ΟΣ ψ] ἢ 

Ηιτζια ἰο ππῦκα [21 ἀθροῃὰ οπ ἸΔΙΔ 8 {6 οὔ- 
Ἰεσέ. Εον [86 πογὰβ τῆϑδπ βἰ Πρ} αὐ νοσεπὶ, 
φμαπι ἐαἀϊ. Θ 8γὰ ποὺ ἱμδπ ἰοὸ ἰακο 1) ἴῃ [86 

Ζδηοταὶ Βοη80 (ο ἰδ6 ποῖΐβο ψ]ΐοὶ 1115 σίνίηρ 
128 68) αὐ ἴῃ [δ 6 ΒΡ6618] Β6Ώ86 Ὁ] 6 1168 δἱ 1118 

γοοῦ οὗ {μ6 οὀχρυϑββδίοῃ ὋΡ3 12) (χἰϊ, 8; 8. χὶνὶ. 

7: ᾿χυἱἱ. 84) ἰ, 6., ““ἴο τ 6 ἃ ποῖβ6, δουῃὰ τοιϊδ 
λε υοἱεε." ὍἘμαὺ 86 (μυιπ ον 18 πιοαῃὶ 18 ουἱάθηί 
ἔγοια ἴθ οομίοχί. Τηυπάον, Ἰἰρ) πίη, οἹοι 8, 
ταὶῃ δῃρὰ βίοστπι 8.6 τῃοηϊϊοποαὰ ἃ5 [118 6886} 14] 
οοπϑίϊ 6 η8 οὗἩ 8 ἰοτηρ “Εἴ, σοτρ. χὶ. 10, 

γέετβ. 14 δὰ 1δ. Βευρίἃ ἃτα 411... [860 
Ῥοσΐβῃ. [Ι͂ῃ οοπίγταδὺ ἰο ἴΠ9 ᾿ἰνίπρ ρον ον οὗ αοἀ 
{86 υϑδηΐϊίν οὗὨ ὑμ9 140]8 15 δζαΐῃ ϑεὶ ἰοσῖ ἢ. ὙΠ 110 
Ὀοῖοτο Φοδοναῖ, τυ θη 6 ἈΓγ1Β68, αἰΪ ἰγοπ) 68 κπὰ 
15. αὐγαϊά, (Π6 ΟΓΒΏΙΡΡΘΟΥΙΒ οὗὁὨ ἰάοἷ8 ἃγὸ ὉΥ {1689 
ΤΊ ΘΓΟΙΥ---ραί ἰο ϑ'δῖηθ. ΤῈ ἴνγ τη θτη 618 Οὗ ΥΟΥ. 
14 α, βίαπὰ ἰῃ 186 γοϊαί ἴοι οὗὅὨἨὨ δχρ]σαιίΐνο, ποὶ οἶ 
ΒΥ ΠΟΒΥΠΊΟΙΙΒ ῬΆΓΔ]]6] 181. 106 βοσοπὰ 15 (ἢ 6Χ- 
Ρἰδῃδίΐοῃ δηἀ 070 οχλοὺ ἀοδβηϊίΐοη οὗ {μ0 ἤτβι, 
Α οἰδηρθ οὗ τοδάϊπρ ἱμβογοίοσο (ὈΝ ἱπίο Ὁ3Π| 



122 ΤῊΕ ῬΡΒΟΡΗΕῚ σΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

ΟΥ οὗ {δ9 υδβιδ] τιοϑοΐῃρ οὗ ἐμ ποτὰ (Π») ̓ Ξξξαγίε 

“7 μοίωπι, Δ ο]-ἰπιᾶ 26) 18 ὉΠΏΘΟΘΒΘΑΣΥ. 72) σὸ 

ἰδῖο ἴῃ (Π6 οχρ]Ἰοσαιῖγθ βοηβοσσείο ΔΡροδν βίιρ!ά, 
ἰο ῬΧοΥα 80, ΘοΏΡ. [βεϊἱ. χίχ. 11; ἔσαν, ᾧ 128, 

ὃ. ΓΡῚΞ νἱιδουῦ ᾿πδί χα, σορ. ΝΑΚΟΙΊΒΒ. ΟἿ. 

ὃ 112, ὅ, ἀ.--Μ ὴ ΔΡΡροδὺ ἰπ (80 θηϊΐγε παϊκοα- 
ὯΘ88 οὗ ὑπ6 1 δία ρ γ, ἴῃ 80 ἔδυ 88 [ΠΟΥ ἃτὸ ρυὶ 
ἰο Βδδπηθ ὈΥ̓͂ ὑμοῖν ἰάοἶβ, σὰ 8.6 ποὶ 6οά, Ὀμὶ 
ἀθαὰ οδβίϊη β.-- -Ὁ οσὶς οὐ ἄδοϑίς. Τὴθ βθ86 
ἦδ: ἃ ΟΥΚ Ὁ ὙὨΐση {ΠΟΥ ἈΠ ΘΠΒΟΙγ 98 ΔΥῸ δι} ὶ- 
δε δὰ ριιὶ ἰο Β8π|6 γγ1}0 τῃδῖκα ἰ(. 

γεν. 16. ΝΟΣ ἴκο ἴ8666. .. 8 δ16 ΠΕΙΏΘ. 
ΤῊΘ ΜΟΥΒΕΪΡΡΟΥΙΒ οὗ ΦοΒουλἢ δ γοῖ δραΐῃ οοιω- 
τἰϑοὰ σψὶτἢ ὑπὸ ΔοἸ] ἕο 8, 7 6 ον 8 ορροδβθά ἰο [86 
ἀο18, δὰ (μ9 τ οθ ἴογοθ οὗ {89 ἀριηοῃδίσχαί οι 

ἷ8 δοπορηϊγαιθα ἱπῖο {μ6 βἱ χαϊ σαὶ πϑπια οὗὨ ἰδ6 
ἴγσαθ αυ. 70 ἤγϑι ἰιοπηϊϑίϊσῃ 10Ἀ}18 ἰηῖο ἔντο 
ΤΩΘΙΏΌΘΓΒ. 1. διοί ἐϊζκε ἰλεεε ἰε 1δε ροτίϊοπ οὁ77 “αεοὗ. 
ΤῊΘ οχργοϑβίοῃ Ῥοσίξοι οὗ ὅδοοῦ τγοιϊπὰβ 8 
οὗἩ θοιῖ. χχχὶϊ. 9: Ῥβ. χνυὶ. δὅ. Οὔβογγο ον ὉΥ͂ 
8 ὀχργοβϑϑίοῃ Φϑιόνδὴ δη Ηἰ8 βουυδηίβϑ ΓΙῸ 
ΔΡΕΥ σοι ρΓΪΒ6α ἰοχοίβορ. 2. Αχαΐη (Π6 ἔτει βϑ- 
ἴ6η09 ὴ8 ἃ ἀο10]6 ὈαΒβὶ8: 8.8 ἔοι. οἵ 84}} τ ΐη 9 
ΦοΒ ον 15 ποί 111 (86 14.019, απὰ 85 {ἰδ σεῖο 
δυὸ (8 αἀοἄ ἔον {86 ὶγ ροτίΐοῃ δηὰ ἱπδ οί ἀης6 
[86 [8γ80]10Ὁ68 τὸ ἠοΐ ἰκὸ τ 6 Βοδίμθη.-- Β τοοῖς 
οὗ Βα ἐπβοιίϊδηῃοθ. Οορ. Ὠσδιὶ. ἱν. 20; Ρ8. 
Ιχχῖν. 2.---οπ {16 γοϊδιϊοῃ οὗἨ 115 ραβϑαγζο ἴο ]ϊ. 
19, ἀπά οὗ ἰμὸ Ηοῦγον οΥὶ σία] οὗἩ (ἢ Αἰοχδη- 
ἀγίδη ἰγδηβ᾽δίΐο, Θοδα ΝΑΕΚΟΕΙ,88Β. ὑεγεπηιῖα τε. 
Δα. 8. 98, 18]. 

2, ΜΒεσίππίπ 4 ἰλε ἐπα ὁ (λὲ τειγιδωίίοπ: Οοπιπαπα ἰο (λὲ ρεορὶς ἰο τείίγε ; ζιαπιθπὲ 977 ἐλε αεδοζαίεὰ 
ἰαπά; ἰαεί τραίεὐ-τ-οτν ὁ ἰλὲ γορλεί: ἰλὲ ἐπεπιψ ἐδ λόγο ] 

Χ. 17-22.} 

17 
18 ΕῸΣ {808 βαιϊιἢ Φομονδῃ: Βοβο]α ] 

ῬΙοῖς ρ ἰδ γ Ὀυμά]ο6᾽ ἔγοπι {π6 φαγί, ἴδοι ἐπα δἰ εὐοϑι" ἴῃ αἰβίτοβϑ 

Ι 5]1ηρ' ΔΎΤΑΥ {86 ᾿Π ΒΔ ἰδ η(8 οὗ {Π]8 Ἰαπα δ [818 ὁπ 6, 
Απὰ ὑγίηρ ἴμϑῖὰ ἰηῦο βίγβιῖβ, ὑμαὺ ΓΠΘΥ͂ ΠΙΔΥ͂ Βηα 10 8Βο. 

19 ο 18 τη [01 ΤΩΥ̓͂ Βυῦῦ] ΜΥ πουηᾷ ἰ8 ἱπουΓ Ὁ]6." 
Βυΐ [ 847: {18 18 ΠΟῪ ΤΑΥ͂ Βι στ ῖηρ; πὰ 1 ν}}} ὑθδγ 10. 

20 ΜΥ ἰδηΐ 18 Ἰαϊ ἃ νψαϑύθ δῃηἋ 8]] ΤΥ ΘΟΓΒ ἃγὸ Ὀγοκθη." 
ΜΥ οΒ]γθη ΦΌΓΒΑΪΚΘ τΔ6 δπἀ ΔΥῸ ΠΘΥ͂ΘΓ ΘΓΘ. 
ΤὨΏΘΓΙΘ 8 ΠΟΩΘ ἴο ῥ᾽ ΓΟ ΤΩΥ͂ ὑθηΐ δῃᾺ βαί ἊΡ ΤΥ ουγίδι δ, 

21 ΕἘῸΓ {86 ρῥαϑύουβ ἃγ ὈθοοῖΩθ βία ρὶ ἃ δῃα βθοὶς ἢοΐ ον. 
Ηρδηοθ ὑῃ6Υ ἢδγο οἰδοιθα ποίμιηρ ργααθηΐ δηα ὑμ6ὶν ψ1016 Ηοοὶς 8 ἀϊβραγβϑά. 

22 Ἠδτῖΐκ, ἃ τι ϑϑαρθ Θ0Π168 8π4 ρστοϑὺ ᾿ὰπγ]0 ουἱ ΟΥ̓ ἴΠ68 ποσίδι σου ίγΥ, 
Τηδὶ [86 οἰ(168 οὗἩἍ Φυάδῃ δ. ἴὸ Ὀθόοιμθ 8. ἀθϑοϊδίίοῃ, 
Εογ {86 Βερι δου οὗ 780 κ8]8. 

ΤἸΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Δ ΤΠ8 δίσορμο δρασί ἔγοτμι ἔμ ξϑΏΘσαΙ γο δ Ομϑἷρ ἩΒΙΟὮ [ἢ Ὀθατα [0 ΘΒ. Υἱί. ἰχ., αἶδο 888 ΔΗΥ ματι σαϊατ ροΐηῖϑ οὕ ρα» 

1" γοσ. 19 τὰ Ὑἢ]. 21 ὐὐ δ γ" τοῦ, 20 νἱτ ἡ 32)2}}} ἰχ. 18.- δ ν ΥΝΌ γῸΓ. 22 τε Ὑ]1]. 16.--} }} 32 Ὁ) γεῖ. 22 

αϊτὶι γί, 91: ἰχ. 

κλπ). Μ 

0. ᾿ 
4 γογ. 11.- Χ.)9 (ἄπ λεγ) ἴγοτῃ 1,23. [189 Ὀονοά Ἰοροῖδβογ, {υϊϑίοαὰ ἑοχοίμογ, μαοῖς, θη]... Οπἡ "δ δ᾽ οοαρ. Οτ.8π. 

ΤΥ: τ τῶν 

ὁ 2), ὃ, 151]. χΙνί!. 2. 
Δι ΎοΓ. 17.--- Τὺ Ἰχ οΥὶ ἌΡ ΚλὰΝ ἰθ Βαροτδιιοῦδ. Οὐμρ. χχὶΐ. 23; ὅθῃ, χὶΐὶχ. 11; 1108. σ. 11; Οὐϑη. ἢ 153, ἃ: ΝΆΣοσσιδν, 

ον. 8 43,1. 0ἡ {19 σοηϑίγαςϊ ἴδιο Ὀοίογο ὑγοροϑίτἰοπϑ, οοσρ. 15. ὃ 63,4 σ. [ΗἸΈΝΌΚΕΒΟΝ τοπάοτθ: Ο ἱμμδοϊογα οἵ 86 εἰεξο.) 

4 ΤΎεγ. 19.- Ὁ) (Οὐϑηλσβ. ὃ 206, α). Οοπιρ. χίν. 17; χχχ. 13. ἨΕΎΡΕΒΒΘΟΝ: ΜΥ πο 4 ατίονυου.) 

δ ὕοτ. 20.--ἰ[ΗΚΝΌΚΕΒΟΝ : 811} ΤΥ ἴδηΐ ΡΒ δΓῸ ρΙ υοϊκοά ἀρ, ὑαϊ ψίπουΐ τϑάβοῖ.---ϑ. ΒΕ. Α. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

Αἴτονῦ ὉΥ ἶχ. 25 ἴν ἴα δδσπηϑὰ (μλὲ {86 1Δϑὲ δῃὰ 
ΟὨΪΥ πιοδμ5 οὗἉ βαΐοιγ 18 ἀοϑρ δα (86 ῬΓοΟΡ οῖ ΠΟῪ 
ἴῃ γυγ8. 17 διὰ 18 διιάγθβ8868 ἃ οοϊῃπηδηὰ [0 [Ϊ16 
ῬΟορΙο ἴο τοπιοῦο ἱπίο οχὶϊθ. Τῆο ποῦν ἀοϑοϊαιοα 
ἰαμὶ ἴθ. Βοσουροη ἱηιγοάἀισοὰ 858 ᾿λπιοηιηρ (8 

μιϊϑέογσιαηο δηι ἰ18 σα 8688 (ΥογΒ. 19-2}}). ΑΥ Ἰδβὶ 
(6 Ῥτορμοῦ δῃβοῦῃοοβ., ἃ8 8 Βογσδ]ὰ οσ δου δῃ 

οα {δο Ἰοοϊεουΐ, ἐμαὶ 1.6 ΘΉΘΙΩΥ͂ (ἰοηρς Ῥτοάϊοιεὰ 
δὰ ςα]]οὰ ἰο ὀχϑοιαίθ λυάφιμθηι) 15 ργββθηὶ (Υ8Ὑ. 
22). 
ὕει. 17. ῬΙοῖς ἂρ τὰν Ὀπηᾶϊο. .. ἅϊ5- 

ἴΣΘΒΒ. [ὑ 15. 116 Ὀτορίνοῦ Ψ ΠΟ ΒΡ6ΒΚΒ8.--- 6 23-- 

ἴτοπι {88 οΑτΙΒ, αΤΑΥ ἔγοπι ἰΠῃ6 στουπά, ἴον ἤθτϑ 
6 ΠΑΥ͂Ο ἴο ἀο ποῖ ν᾽ {μ6 Το τοαιθηϊ οὗ (6 ρΡο09- 
ΒΕΒΒΩΥΒ ἤγοιῃ (ἢ) 9 ΘΟ ΤΥ. Ὀαὺ ΟὨΪΥ οὗ 6 Βαβι 
ξαϊμοῦῖης υρ οὗ ὑπο ἴον οδεοίβ, νυ πο 8. ῬΟΟΓ 6χ- 
116 ταϊχαὶ ἰδ τῖϊὰ ἰὼ. 189 τογὰ “ Ὀυπάϊς"" 
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ἀϊδῖσθαβ. Τθο ῬΓΟρδοί βρθαΐτ8 (}18 οὗ ἐ6 Ρ6οΡ]9 | ο] ἢ] ἀγοη πὰ ποί ἤογϑακθη, Ὀὰϊ Τογβα κί ς.---Απᾶ 
ΔΙΓΕΔΥ ΘΟΨΘΥΟΙΥ αἰδίγοϑϑοα ὉΥ {ἰϊ0 ΘΏΘΠΥ͂ ἰῃ (Π6 [1 ΒᾶΥ. [πίῃ θ80 ὝΟΓΒ 8180 γὸ δαᾶνο ἃ Ῥγοοῖ 
οἰτ68 νον ΛΘ Υ πᾶν Η6(, Υἱῖϊϊ. 14. ΟοΡ. χὶχ ᾿ ὑπ: ἰμ6 Ἰδηὰ ͵8 [8.6 Βροδίκοσ.. ΕῸΡ (Π6 σγονι]8 οχ- 
9; 1.1]. ὃ. ῬΤΟΒΒ πὸ σοῃϑοϊουθη688 οὗ μυ}, Ὀὰΐ ἃ οομίοτί, 

γον. 18. ΕἘτοσ δ 15 δαὶ ἢ ρον... ΣΏΔΥ͂ , Ὑδίοα ἰδ ἰηποσοηὶ ἰδ δ᾽οηθ οου]ὰ βηΐϊ, ἴῃ τἢ6 
Βηᾶἃ ἐϊ δο. «οἷνονα} Η ̓ πι86 17 ἰϑ ποῖν ἰοἰτοάασοα | ἔποὶ (παὺ 8 ΘΛ] ΤΥ 18 Ἰαϊὰ ἀροη ἱϊ, νυ 16 πειιϑὲ 
85 ΒροιΚίηςσ, ἰο0 ρσὶνθ ἃ γόηϑοιι ἴοσ {Π πὸ σοπηδηᾷ ἴῃ ᾿ ὯΘ ὈΟΓΤΩΘ. Αἰἰἐδῃο Βδῖ!θ {1π|6 νγὃ ΡΘΓΟΟΙΥΘ ἴῃ {11689 
γ ΟΡ. 17. --οῦδι ποθ 86 ἐἰἶπλ6 οὗ (86 Φιυάγχ05 0110 Ρ6 ΟΡ 6 γογὰβ (Π6 τϑβὶ αἰϑδην οὗἩ Πορ9 ἴῃ 8 ἔπαυσα ἀοἰϊνοτ- 
δά οὔϊθῃ ὈΘΘῺ ΟΡΡΓα886ι} ὈΥ ἔογοί ζῇ ΘΠ 6 πῖ68 τοί λέη ᾿ δὴ606. ΕῸΥ ΙὩρη ΒΡΟΔΚ (ἢ 3 σου ροΟΒΘαΪ νυ ΟἹ]Υ Μν 108 
ἐποὶγ ὈΟΓάΘΥΒ, ΠΟΥ ΠΥ ΔΓ6 ἴο Ὀ0 ἀγηαρροὰ ἴδν] ὑμ 6 ΚΠΟΥ ἐμηὺ ἈΠΟῪ Μν1}} οὶ βάν ἴο Ὀθὰγ Ρ6.- 
ΔΉΓΩΥ͂ ἰηΐῖο Ὀδηϊθμηθηΐ, σΟμΡ. 88. χχὶϊ. 17 ---- ἰ Ῥοίιδὶ Ὀὰΐ ΟὨἿῪ ἰσαπβίθηι βυδοστίης. Οοπιρ. νυ. 4. 
ῬΏδι ἸΘῪ τᾶν Βπᾶ ἰἰ δο. ἸΝΥΠ" 1»). ΤΗϊ5 [ Αἰδὸ 86 βυϊῆχοβ οὗ ἐμ 188 Ῥϑυϑ. ἴῃ υϑὺ. 20 δ.θ 

ἐχργοβείοπ. νυν ΠΙοἢ ἢ85 ὈΘΘἢ ὙΟΥΥῪ ΥὙΔΥΪΟΌΒΙΥ ἰηῖοῦ- ἷῃι ἴανοσ οὐ 186 Ἰδυμιὰ 85 {6 βρθδίζοσ.---ΕἰΌσβαῖςθ 
Ῥτγοιοά ἰ8 Θχ ρ] δἰ πϑα τηοϑὶ Θ 9} ὉΥ Γαι  ὈΘΥΙης, 10. Οὐωρ. ὅθῃ. χἰΐν. 4; Νυπιρ, χχχυ. 26; 

: ᾿ ΝΑΚΟΕΙ88Β. Ον., Κὶ 70, ὁ. 
α. ἰὶ5 τοϊδείου ἴοὸ ὈσΣΩ 6, ἑῃηἴο δισα δ, ὁ. (116 6456 οὗ ᾿ ᾿ 
ΒαρΡΡΙ γίης [88 ἰηἀοβπηίιο οδεοι “ἴν᾽ (Ναβακιβῇ. γόον. 21. ΕἾοσ ἴ89 ραβῖοσβ ἂσθ ὈΘοομθ δῖἃ- 

Ον., ἃ 18, 2 44ππι.}), ς. 1868 ο1ἴο890 σοπηφοίΐοη οὔ (89 ΡΙΘῸς, ΟἸΒΡΟΙΕΘΟ: Τῦθ Ἰδμὰ 16. ἘΠ6 δροδθῦ: 
ἰάθαϑ “ἰο πὰ" διὰ “ἴο Κπον." ΠΝ σοβροοὶ ἴο 1, οα δοοουηὺ οὗ 3; 2. Ὀδοδιδο {89 ΤΘίβρμοΣ οὗ 

180 Ἰαίίοσ, 1 τοῖον βρθοίδ! ῦ ἰοὸ Ε6ο1695. Υἱϊὶ. 17 ᾿ρδϑίουδὶ 118 18 οσοῃπιἱπυθά; 8, Ὀδθοδιθο ἰῃ ἰἢθ 
(δὰ 1 βαὺνν {πὲ πδὴ σδηποὺ πα 41} ἀ οὐ Β ποτχῖὶς, ἰ ταουτἢ οὗ {μ6 Ἰαπὰ {18 βίδιϑιαθηὶ ἀο065 Ὠοὺ ΔΡΡΘΑΡ 
1Π8ὶ 16 ἀπ ὉΠῸΘΡ ἴπ0 βυῃ; ᾿μπου ἢ 8 πιδῃ ἸΔΌΟΡ 88 ἴδ τοροιϊ του οὗ ἰΐηρβ το δα Ὀθοι 8]- 
ἰο βθοὶς [11], γοὶ Β ἤπαβ 1ΐ ποῖ, δῃὰ ἐμβου μὴ 8 υνὶϑθ [ ΣοδαΥ  ὕγθα Θ ΠΕ βαϊά, Ὀὰΐ 45 10 γΟΥΘ 8 σου ἢτπιὰ- 
τῶδὴ ἐμὶηἰς το ἄποιο [11], γοῦ σἂπ Βο πού βηα 11). [ ἴοτν ὑθβυϊ ΟΠ ἤγοπι δὴ ἐπ ραγιϊ8] νν᾿[Π.6888.----Ἐ}9- 
ΟοωρΡ. 8180 7997. χυΐ. 2].---ὸ σδο ἰ8 ἀγίνϑη ἱπίο  οοῖθ βρὲ ἃ. Οοηιρ. τον. 8,---οὔϑοῖ ποιϊδίηκ 
διίγαῖῖ8 τοδὶ ρζὸ ΒΪΓΠΘΥ 6 18 ἀγίσοη, 80 αοὐ Ὁγ| ρχσυἅθηϊ. ΤῊ τππϑδηΐηρ ἰδ ἰο οἴου (παι νυν οὶ 
δδιοιίοπ ἀτῖν 5 [9γ86] πο διιοὶ βίγα (8 ὑμδὺ {Π6Υ 1 18 ργυάοηί, Βοηϑ Ὁ]0 δηὰ ἷπ 80 δύ 8180 Ῥγοϑροῦ- 
τηυϑί δηά, ἑ. 6., Κπονν πμαὶ ἰἰ 15 ΔΌονα δ᾽Ϊ πθ668-  Ο.19, ΘΟΙΏΡ. χχ. 11; ΡΥΊΟΥ͂. χυϊὶ. 8. 
ΒΆΤΥ δΔη (οἰ γα ῦ]ο [Ὸ0Γ ἰδ πὶ ἰο Κηονν,, ἰμαὲ σζτοαὶ γον. 22. Εΐατὶς, ἃ ϑδβαεβθ ... 80}κ4].--- 
“{ἰ,᾿ ποιεῖν, νι πϊοῦ ἰδουσὰ ἀηπαιηοά, 18 γ7γχ6}}} ΤΏο80 ψΟΓΒ 8ΓΘ, 88 ἰῦ τνογθ0, ἃ ἰαϑὲ ναὶ ἢ -68]}} 
πηἀοταϊοοὰ. ΟἾδΡ. [535. ΧΙ. 20; Ηοβ. ἰχ. 7. 8η4 Ββ᾽5σ)8] ψ]ο ἢ ἀδηοίοβ (σοπιρ. ἱ. 14; ἱν. 6; νἱ. 

ὕοτθ. 1984πη4 20. ὕὕο δ θ.... δοῖ ΡΤΏΥ [1], 22; νἱ]]. 16) υμαὺ [0 ΘΏΘΙΠΥ Β0 ΓΘ ΘΗΓΥ 88- 
οὐσιαΐῃθ. Τμδὺ ὈΟΪΒ {Π680 Ὑ6 868 8ΓΘ 189 Ὑγογὰ 8] πουπορὰ 18 Ὀχθδβθῃηὶ.---ΕΣ ἃ Βα δῖος, σομρ. 
ΟΥ̓ ἴ80 σου ΠίΤΥ Ῥοτϑουϊῆθα, 8 866 ὴ ἵἴτοπι “ΤΩ | ἰχ. 10. 
Φ. ]άτος,,᾽᾽ εἶσ... ἴῃ γ6 Ὁ. 20, [0 ποῖ 6. {19 Ῥγορ μοὶ 

848 ὑἱβογοΐζογο ἃ σοῃπίϑιηρίθοιβ 811 6- πο πίηᾷ.---Ἰ ΒΆΥΒ(Ὠ͵8, ΠΟΥ ἔπ Θ ῬΘΟΡΪ6, το ἃγο ἰἀθη 164] τυ (ἢ (ἢ 9 

ἃ. Ουπεοϊαίογῳ σίαποε ἱπίο (λέ ζμΐεγε. 

Χ. 28-28. 

23 [ΚΚποῦ,, 6 ΒΟΥδΒ, ἐμδὲ ποῖ ἰο ταϑῃ ὈθΙοῃρΒ 8 ὙΑΥ͂, 
70 15 ποῦ ἴῃ τηδῃ ὑμαὺ ψ δ] κοί ἴο ἀἰγθοὶ ᾿ἷβ βίθρϑβ.: 

24 Οοτγσγεοῖ τηρ, Φοδοόνϑα, Ὀαΐ ΟὨΪΥ 88 ἰὕ 18 7ι8ῖ, 
Νοῖ ἴῃ 8 ῖπθ δΏρογ, ἰοδὲ ἐμβοὰ Ὀτίπρ τὴ (ο ποίμϊηρ. 

25 Ῥουγ ου (ὈΥ̓ ψ͵δἢ οὐ 086 παίϊοηϑ τηδὺ Καον [ἢ 66 ποῦ, 
Απά οἱ ἴδ6 πδίϊοηβ [Πδὲ 68]] πού οἡ {ΠΥ ΠδΠῚΘ ; 
ΕῸΓ {Π6ΥῪ μαγθ ἀογουγοά 9800, γε [ΠΟΥ Θοπδβυμηθα δηα ἀοβίτογοα Βΐπι, 
Απά 15 ρδϑίιγο ἢδνο [Π6Ὺ 1414 τϑδβίθ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΠΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΤΟΣ. 93.---αἍ [,35|. Ῥτοότὰ 186 ΧΧ. (οὐδὲ ἀνηρ πορεύσεται καὶ κατορθώσει πορείαν αὑτοῦ) πιὰ πο Τ υἱραίο (πες υἱγέ εεΐ, 

αἱ απεδιειεὶ εἰ ἀέτίραξ ργέδεμε ξω02), 6 τοῖὶρσῃ!ς σοποϊυο δαὶ (ΠΟΥ τοαὰ 131} Ἴ7Π, 7 στὸ τοϊχἣς ΔΘΒΌΓΑΘ ΔΩΥ͂ Θχδοίῃθδα ἰη 

ἴπεϑο ἰτδπϑ]ατοἢ).9, δηᾶ {7 [ξ σσόσὸ ποὶ οὐϊάθπε ἔσοτη [86 ΟἸιδ] ἀθο ΠΡΌ. ΚΡᾺ γιιὶ απιδαϊαὲ εἰ αἀἰτγίρι), ἀπὰ τὰ 9 βϑγτίας, [μδὲ 

ΠΟΥ δἷβὸο γοδά 10. 1 ἰδ ἐπα ροβδί ὉΪο ἴο ἡδεῖ ν [86 δι. ατδιασηδί αι ἶν, 868 ἃ δίδη δ Ὀοΐοσο {86 ἰηδηϊγο. Ἐτοα ΕἼΤΑΙ 

25 Βοοοῖα  ἰμοα ποιίμίπρ ὉΥ τγοίοσθῃςο ἴο ὁ 3244, «. ΟὝΔΑΒ, ὈΥ Τγαηδροβέης ἴδ6 δι, τουϊὰ τϑαά 22, ΒΊΟΝ 18 Δ ΘΑΌΒΙΪΥ 

Ὠσυπυδὶ οοπαίτυοίυη, δηὰ μκῖγνθδ ἃ [66 Ὁ]0 δο36. Το οαδίοδὶ ΑΥ που] Ὀ9 ἴο τοδὰ [3 πῇ, 4 1.0. γοτν Δ ΟἾΠΠ Ὴ 7 οὐ [8 τοδὶ πς 

ἀϊά οἱ εἰδπὰ ἴῃ ἐϊβ ΤΥ. 16 ΠΌΠΟΣΑΙ τοϑδηΐης ἰ8 οἷοασ, Ὀαὲ τὸ τοῦδέ ΔρΘΏΘΟΩ [ὉΓ [Π6 ῥχοδοηΐ δὴ οχδοὶ ἀδίογιαϊπμδεΐοη οὗ 11} 

ποτά, 
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ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΏΘΘΟ ΤΟΣΒΘΒ ἔὈΓΠὶ 8 ὙΟΤΥ δρργορτγίαίο οδοποῖυ- 
δίοη. ΤΊ ΟΥ ἰηνοῖνο δὰ μοηθϑὺ οοηθϑϑί ἢ οὗ δ] 
ἧη σίου Οὗ Ὁ16 Ὠυμλ ΓΟῦΒ δια ζαδ οὗ ἐπ ἀἰθοοῦ Βα. 
Το δ {Πτϑαϊθηΐη δ οὗἁὨ ρα ἱδιθῃί, ΒΟΎΨΟΥΘΥ, 60 Γ- 
Τοϑροη 5 (μ9 ρο(οη ἴο Ρυηΐϑῃ ποῖ 00 ΒΟΥΘΓΟΙΥ͂, 
ποὶ ἴπ δῆροῦ, αὶ ἴο Ῥοὰγ οαὖ {)|6 ΓὌΓΥ οὐ {δμ6 
ΙἈθδ θα πϑίϊοηβ; ἔμ6 Ὀδ515 οὗὐ ψΐπὶσὰ ῬΟΙ ΓΙ οἢ. 18 
6 ἱμοοσγαιὶσ ΒΟΡΘ ἐδιαὶ ἴπρὰο] σαηηοῖ Ὀ6 ἩΝΒΟΙ]Υ͂ 
τοὐοοιθά, Ὀυὺ {π6γ6 ταιιϑὺ ἱπ ἴμ6 ζιΐϊυγο 6 ἃ ἀλΥ 
οὗ ζΖτλοθ ἴον π6πὶ, πὰ σοηροᾶηοθα οἢ {πο Ὁ 6Π6- 
τοΐθ8. πο Ῥυορμοὶ παιϑὺ Ὀ6 Τοραγάθα 85 (9 
ΒΡΘΑΚΟΣ, νὰ 88 βροδκίης Ὠοί ἰῃ ὶ8 ΟὟ ὨδΠΙΘ, 
Ὀυΐ ἱπ (πδὺ οὗ (Π6 ΡΘ60Ρ]6. 

γεν. 28. Σἰἴζῆονυν. .. δὶβ αἴθρα. δΔίδη Βα 
ποὺ 89 Ῥονγοῦ (ὁ ἀοίογπιΐπο ΠΟῪ πὰ Ψ ΒΘΓΟ 116 
Ψ}} χσο. Οορ. Ῥβ. χχχνὶὶϊ. 28; Ρχου. χυΐϊ. 1, 9; 

χἰχ. 21.---)Π ἷα. ἰἸκο ὈΥ̓͂ ΗΙΤΖΙαΞΞΡΟΥ 5 Δ ὉΪ6, 
τοοτία]. Απὰ (μὸ ποτὰ, δοσογσάϊπρ ἰο Ῥαβϑαροϑ 
Ἰκὸ ὕ8. χχχῖχ. 14; ἴν}}}. 9; οἷχ. 2ὃ, 200 χῖχ. 10, 
σαπηοὺ Ὀ6 ἀδηϊοὰ ὑμ18 τιρδπΐηρς. Βαϊ βίποο {89 
'χηοϑὺ πδίαγα] Β0η86: ἰΐ 18. ποί [ὉΓ Ιηδῃ, 80 ἰοη 0 αϑ 
λε ταἱζε, ἰο ἀοϊοτιΐηθ 15 δου γ56-ϑ6 6 8 ΘΑ ΔΙ Ϊ 
δρῃτορτυίαίθ, (9 ψψογὰ ΤΏΔΥ Ὀ6 Γοχατα θα ἃ8 Βανυϊης 
8 ἰου]ο Β6η86, Οὗ, 88 αἱ τὴς ὈοᾺ (11.680 τη Δη ἢ σ8. 

γοῖθ. 24 διὰ 20. Οοισχθοῖ 9. .. δῃὰ δἷβ 
Ῥαβῖυσθ ανϑ ἴ88ὺ αἱᾶ υσαβῖθ. ἴῃ νοῦ. 28 
186 (Πουσιιὶ 8. ἱταρ] οὐ ν σοπίδὶπμοα ἐμαὶ ἰϑγαοὶ 
Δα νἱϑθὰ ἴῃ ἷθ8 οσῃ βίγοηχίῃ ἰο ψκ ἰη 15 
ΟὟ ὙΔΥ͂ ΘΟΠΙΓΔΓΥ ἰο ὑμὸ Μ|] οὗ αοα. Ηδθ ΠΟῪ 
8668 ΠΟΥ͂ ΤΟΙ 6 δα8 βίπηθὰ δηᾶὰ βυδα 8 ἰο 
[(8Ὠ6 ΠΟΟΘΒΒΆΣΥ͂ δηὰ τηογιἰοα μι ηἰβτηθηῖ, Ῥσανίης 
ΟὨΪΥ ἴον 188 αἱτηοδὶ Ρο5581016 πιὰ 688 δ πα ζοΓΌθαΥ- 
δὴ66, Τᾶμ6 ἤπ] δομνοσβίοῃ δηὰ σο- δοοαρίδῃοσο οὗὨ 
186 ΡΘΟΡῚΘ 18 (8118 βοὺ ζοτὶδ 88 ργοϑρθοίγθ.--- ΑἋ5 
ἐβ ᾿υδῖ, σορ. χχχ. 11]; χὶνὶ. 28. ΑΒ νγὰ8 Γϑ- 
τυ] οα οἢ Υἱὶ. ὃ; ἰχ. 28, γιι81166 ἴῃ ὑπο ΟἸ]ὰ Τ᾿ οδία- 
ταθηϊ 8 πού Ορροβθὰ ἰο κῦϑοθ, Ὀὰαὺ ἰο Ὀταῖα] Υἱο- 

Ἰοῶσθ. Τ[ὸ δμυ μο818 οὗ δὴ ἽΣ 18 ποὺ ἰο Ὑ 7, Ὀὰΐ 

ἰο ΥῸ (86 νἱοϊδποθ (7) ὀχοσοϊβοὰ ἰοτγαγὰ [86 
ῬοοΓ, {ἰ16 βίσγδη σοῦ, ογρδῃ ἀπὰ ον. [ἢ σοη- 
ἰγάϑὺ ἰοὸ {18 Β6 ΜἼ]|10 σοπβοί οι} Κ᾽ τ᾽ ηδὶπμ8 [80 
βΒίγαϊρσίιὶ Ἰΐμ6 ΟΥ̓ ᾿υβι 166 ΔΡΡΘΟΑΓΒ αἰ ἾΥ αἰϑροβοα 
δηὰ πἰϊά, οἱ πὶ κίπςς ᾿νἷ8 δυ δ) οοιΐνο ἀρθϑίγοβ 18 
αν, Ὀὺύὺ βυαν ἰὴ ἰτ86} τὸ ὑπ6 οὈ]θοίϊνο ἰαῖν. 
Ασσογάϊη μὴν ἐλ8 88 ἐδ ἐδ ἡυδῖ, τ εἰσὶ οὐ θη} 
888 ἰἴ8 δητὶ 0) 0918 ἰῃ {80 Το] ον: 18 ἘΌΣΏΘ 8}- 
ΚΘΊΣ, α180 ἱπνοῖνοβ [86 ἰἄ68 οὗὨἨ πιϊ Ἰάπθ88, Ὀθοαυ8θ 
)υπίίοο ἴπ σομίγαϑὺ ἰο 8. ΔῈ Ὑ οὶ 15 118 ον ἢ 
αν, δηιὰ γοϑρϑοὶβ Ω0 ΟἴδοΓ, ΡΡΘΑΥΒ {16 τι ]]ά- 
Ὧ688. [ἰ πιυϑὶ 6 σγδηίδα δα τ }8 ἀπ 4] 1810 Θο- 
οοριΐου οὗ σοἀ ἃ8 λυβὶ ἰοννατάβ [βγϑοὶ, Ὀὰὶ ν γα ἢ- 
ἴὰ}] ἰοναγὰϑ 86 Βοδίἢ θη, 18 ποὺ (δαί οὗἩ ἴΠ6 ΝΟῪ 
Τοβίαμηθαὶ, Τδαῦ Ὁ ἰδ ἰ80 σοηυΐϊαθ ΟἹὰ Τοβίδ- 
τηθηΐ Υἱοῦ 8 Βοσῃ ΟΥ̓ Ραββαᾶεβ ᾿ἰϊτ Ῥ8. νἱ. 2; 
χχχνι!δ}ἃ 2: Ἰχχίχ. (σοτα ἰῇ υ6γ8. 6 δῃηὰ 7 οὖν 
γον. 24 ἴβ γτοργοάυοοθά); οχχχνὶ. 8, Οὔβοτγυο, 
πιογοούοῦ, ἤον ἴῃ 6 Ργορθοῖ μα Γ {Γ5 {ἢ 6 1868. 
Τὸ [ϑγδοὶ, πον Ὀοίηρ ΒΘΥΘΥΟΙΥ Ῥυη ἰδ θα, ἢ6 Ργ6- 
ΒΟΏΪΆ (86 ρῥτοβροοῦ οἵ στασο, Ὀὰὶ Ὀθῆογο (16 Πθ8- 
τ 6ης ΜΠ}0 ἃ ΓΘ ΠΟῪ αοὐ᾽ 5 ἰηϑί γυπιθηίδβ ἰῃ (ἢ 9 ριη- 
ἰβι θη ΐ οΥὨἉ [5186], ἰ8, σοιηρ] οἴ 6 ἀοϑιταοίίοη. ΟοταΡ. 
1584. χ᾽ νὶϊ. ὁ; ΗδΌ. ἱ. 11; 111}. 8-12, δηὰ 76τ.]. δπὰ 
Ἰ1., Θβρϑοίδ}γ 1. 10.844.---ς τοροι ἴοι δηά δο- 
ουμμαϊαίίοι οὗἩἉ ΥΩ ΓῸΒ ἰῃ 26 ὁ, ἰδ ἰο ΡοΟΓΓΓΑΥ ρσΥγΔΡὨΪ- 
811} (89 χᾶχθ οὗ (89 δ θτλ168, ΘοΩΏΡ. 11. δά. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΈΙΟΘΑΙ, 

1. θη τυονγ. 6. Τόσο σαπποὶ 6 ἔπτγο Ὠἰσίιοβὲ Β6- 
ἴπρ8, ΟΥ̓ ΒΓ ὑψοῦ} } ὍΘ πομ6. [ἢ (δε ἰάδα οὗ [86 
Αὐϑοϊυῖο ἰ5 ἰηνοϊνοὰ {81 οὗὁἩ ἀπϊηποηοκα. Ροὶγ- 
{μι ̓ 9πὶ Βα5 {ΠΟ ΓΘο ΓΘ μῸ δἰρμοϑὶ Βοῖπς ἴῃ (6 κὉ- 
Βοϊιιῖϊα βΒθη86. Ἦἤϊιογα, πον οσ, ἔγλσεβ οὔ 530 ἢ 
ἅτ ἔοιιηι, ρου] γ(Ἰοΐϑιη 18 δθοιιν ΟΠ τὸ τἶϑα ἴ0 
Το ΠΟ  Βοῖθπὶ (Θοπιρ. ΕΒΙΕΌΒΙΟΠ ΝΑΕΟΒΙΑΔΒΑΘΙΗ, 
πασλλοηι. ΤΑεοὶ. δ. 140), οὐ ἰο ἀΐϑβοῖ σα ἱπῖο μαη- 
{πο 31}. 

2, Ὅλο 884]} ποῖ ἔϑασ 18.662 εἴο., τον. Τὶ, 
απ ΒΕ αῦυΒ σϑραγκϑ: “8. επισίωα, Ερίεο. λε- 
πιεηϑδὲς 6 ὧς ἰοςο »γοθαί, πιμΐ)ο5 ἐχ φεπίϊδιρς ἐγδα ἐμ κ5ε 
εἰ νίασιίδδε 7260, αὐάϊίσιιε ἐπ ἦος νεμίίο πιαγὲς αἰςὶ 
ἤ)γεωπε φεηίίμπι, φμοπίαια πιμίίο ρίμγεα ἐσεάμη ὧἱ ξια 
ἐζ φεπίίδιι8, φμσπε ἐΖ ]ωσιεῖδ.᾽" Οοπιρ. οι. ἰἰ. 14, 
15, ἂπὰ Ὑμπόκῦσκ αὐ ἢ. ἐ.--Ό λα ἰ. 4 (λύγος σπερ- 
ματικὸς). 

8. Αὐασύβθτινε τϑηητῖκ8 οα {ἴδ πδηϊγ οὗἩ αοἱ, 
6 Τιῖπ., Ν. 1. “7πιεἰ σίπιμια Ζόεμον δίπ φμαϊϊιαία 
δοπιέηι, δῖπε φιαπίϊαίε τη 7ηλιπι, δὲς ἐπα σεηία οΓο- 
αἰογέμι, 8156 δι ργοοτοηίοπι, δὶπα ἀαδίίε οπιπία οοπ- 
{ϊπεμίεηι, δὲπα ἰοοο ωἰὐέφις ἰοίμιη, δὶπθ ἰφπιρογο δεπερῖ- 
ἐεγπιπι, δῖπα ἰδα δὲ πεμίμίΐοπο πιραδίἑα γαςὶοπίεις 
ηἰλίέσιο ναί επίεπι.᾽" 

4. Οὐ νεγ, 10. ἴπ Βοπιῖϑέ. α, 8 ῥσοοῦ οἵ {89 
ΤΥΪΏΪΥ μὰ8. θθθη ΣΧ ρθδίθα Υ ἴουπὰ. 80 ἐξ. στ. 
ΗΑΙΒΒΌΝΝΕΒ (εν. φγορὰ. «᾿ποπμπιεπία ἐπ ἴοσος 
οοπυπ, Τλεοὶ. ἀϊσεδία, ᾿ωδαϊη σοι, 1680, ρα χο 83), 
ΕὔΒΒΤΕΒ (3. 61), δὰ διιοὴρ ἰδ τηωοάογηβ Νεῦ- 
ΜΑΝΝ (δ. 647). 7)1ὸ αι ΒῈΥΒ.. .. “86 ραββαᾷθ 
Δοτά8 ἃ βυτο ἰδϑιϊ ππ ΟὨΥ͂ οὗ {δμο ἐσ ηἰϊατίλη σον 
οὗ ἀοὰἂ ἰπ (μ6 ΟἸΪά Τοβίδιποηϊ ἐμὰ ἔστ οὗ τλ6 
δρίχιυ, ὑμ9 }Π{6 οὗ (Ὡ9 Βδῖδον, (86 ἰκίη ράοταῃ οὗἩ 186 
ϑοῃ, δοιηργἰδίπρ ἰπ (μοι ϑοῖγ 68 (ἢ Τα π658 οὗὨ δ]] 
ΘΠ Δ 1008 οὗὨ (89 ἀἰνίῃ!8 Ἔχ βίθῃοο ἴῃ ορροϑίιτου 
ο Βοδί ἤθη βιαρογβιϊ ἴοι." Βαϊ διζαϊηδβι {18 ἰϊ ΠΛᾺΥ͂ 
6 ἀγροὶ {δεῖ ἐπ ορροβίτίοη ἴο 189 τηυ]εἰρ] Ἰοἱτ ς οὗ 
1.018 1π6 διιῦμοῦ δὰ ἴο βοὶ ὕουι] οὶ ὑπ6 ἐσ  ὨΛΐΥ, 
θυΐ {86 υαϊὶγν οὗ ὑμὸ ἀϊνὶπο ἢδίατο, 88 Β 88 ἀοπϑ 
ἴῃ Υ6Υ8. 6 ἀπά 7, δπὰ {μδὲ ΒΪ8 ριιγροβθ ἤδσγθ {τεγ. 
10) 8 ΠΙΘΓΘΙΥ͂ ἰο σοηίγαϑὶ ἰ86 [4180 σοὰβ νἱἢ ἐδ 
γα, (86 ἀοδὰ νὰ {ἰνὸ ᾿ἰνῖ πα, [Π 6 ρονγου]685 τυ ῖὰὰ 
{π9 ΑἸπιϊσηίν. Τθδὶ 186 σοπίγδβὶ 15 Ἔχ δἰ θα ἴῃ 
ἔμ Γ66 ρΡοϊηίβ, γ͵7ὲὰΥ ἄγΘ οί ἱπάθοα ἰο χοζαγὰ δ5 δο- 
οἰἀϑηΐδὶ, Ὀαΐ ἰο Θχρ]δῖπ ᾽ξ σαὶ ΒΡ ὉΥ 16 σομοτγαὶ 
Εἰ χαϊβολησα οὗἩ ὑἰβὸ πυπιῦον ἴῃ τϑο, (μ8π ΟΥ̓ ἐδι9 
ῬύγΓΡΟΒο οὗ Ἰηϊϊπιδίΐης (ἰ16 Τ ΕἸ (γ. 

ὃ. Οπ τοῦ. 14: “αἱ πιέπ ατε 70οἷδ. Ὗῳ ἔοοὶΞβ 
δηά Ὀ] πὰ, Βαγ8 οὔν ϑιινίουν (λίαιι. χχὶῖ). ϑαςὰ 
ἃ ΜΟΥ, Βροΐζο ἴῃ Βοϑϑοη ἰδῖκο9 Βοϊὰ δηὰ Ῥτο- 
ἄσσοοβ σομνυίοίίοη; αὶ ἰἴ τϑὶ ὍΘ δαἀπικἰηἰπιοτοὰ 
τ Βρίτ δῃὰ ὅσο; ἴον ἱΓ ἴθ ἰδ. ΟὟΪΥ Βυταδῃ 
ΜΟΓὰβ 10 πηθῃ, {ΠΟΥ͂ Μ111 τρδῖζο ἃ ἀυδγγεὶ οἱ οἵ 
{πθτ.᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

6. Ου νοῦ. 16 (Α 16 15 μοΐσ οαδεὶῃρβ). Τΐδ 
ΔΡΡΙΐ68 Ὡοὺ ΟὨ]Υ͂ ἴο (6 ἐάο]8 τὸ ἰοἢ τηθὴ πγαϊεα οὗ 
ΘΆΓΙὮΥ τηδίογίαἰϑ, Ὀὰϊ ἴο 8}}] δοὶ [-ἰηΩδάς ᾿άο 9 οὗ 
0 Βοαστί. Το Θδγηλ) τπιϊηὰ, τ μϊοὴ του ἀονν ἢ- 
νῆγάϑ, ἤθοϊβ δηπογθὰ ὈΥ ἴ86 ὭΘΆΓΠ685 οὗ Θοά, 
δα βθεῖκ8 ἱμϑυθίογθ δἱ 4]} {ἴπη68 ἰοὸ ϑϑοδρθ ὕχγοιῃ 
ἷι. Βιυὶ βἷποθ ϑη σδῃποὶ ἀο νίϊμουΐ Θοιε, ἢ 6 
ΙΔΑΪΚ68 ἢ ἱπη891} ἃ χοὰ οΥ ζοάβ, κ8 ἢθ νυδοΐβ [ἢ θη. 
ΘΙ ΒΟΥ 8686 ροά8ϑ τ υΥἱβὶ ὉΪ6Ὸ δπιὶ ρ8]ρ8Ὀ]}9 
ἱπιλρ68, οὐ [Π6 αὐδίτδοί ἔοΓΙα8 οὗ βρθοι αι! θη, [ἢ 6 
ὙΟΓΒ οὗ (Π6 ἰοχὶ ΔΙΨΑΥΒ ΔΡΡῚΥ ἴο ἰδ δα; 88 6γΥ 
8.6 8 ᾿ΐθ, δΔηα ἰδοῦθ 18.ὴ0 δβρὶσὶῦ ἰπ ᾿μθ, Αὁ- 
οογϊη αν ἱμόγθ 18 μού μθῃΐδη) Θηου ἢ ἰπ τῺ9 
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τοϊάδι οὗ ΟἩ γἸϑεϊαηἑΥ, δηὰ ἰὲ παν 6 Δβκοὰ, τυ οὶ 
ἷδ ποτϑο, [6 Ὧδν οὐ ἴδ6 ο]4 3 

ἢ. Οπ τοὺ. 16. Υ αὶ ροτγίοοι βίου 68] τα} γ 
δ φουβοπαι νυν ἰ5 μΠοσο' Α σρθαίοῦ οὗ (6 υπὶ- 
τοτβο βιληἂς Ὀσίογο 15, ὁη6 ἰπογοΐογο, τνῦο δᾺ8 
ὀαλιοὰ δλὶ (η κ58 ἰπῖο οχίϑίθησο ὈΥ ΗΪ5 ἔγϑο, ροῦ- 
ΒοΟυΔΙὶ υυἱἱ!, ἀπ το δἱ (6 βΒᾶτχο {ἰπ|ὸ 85 {ἰ16 Ἰἰγ- 
ἦς Ῥογυβοπα) Ησδδὰ οὗὨ 84]} ἰμ9 βρ᾽ γ1158 χουϑγῃϊης 
ἴμ 8 νου 18 ἐμ δη 6 7 ὀσχα! θὰ ΔΌΟΥΘ ΘΟΥΘΡΥ͂ Ἰἰπκΐ- 
ἰοὰ Ἰοσαὶ ἀοῖίιγ. Βαὶ αὖ ἴθ βαπιθ ἔτὴθ (6 Γγθ- 
Ἰδιίοη οὗ {19 ὨοΙΟΥ ἰο {1|8Ὲ ννου]ά ἰθ. ποῖ δὴ δὺ- 
εἰτλοὶ δηἀ ρσοηογὰ], Ὀυϊ αὶ Ἰἰντίης δηὰ ρουβοιεὶ 
Τοϊαιϊΐοα. Εον 818 να ρΡΥΠΔΔΥΙΪΎ Β0145 ἱτπηπιοα δῖα 
Ῥοτγβοπαὶ ἱπίοὐσοῦγβθ Ψ 1 066 Ὠδίϊοη οὗἩ ἴῃ 6 ΘΑΓΙΒ, 
85 ἃ [ΔΊ ΠΟΥ ἢ ἢἷβθ βοὴ, δηα Ηοσ 18 {μἷ5 παίϊοπ᾿ 8 
τοαῖϊοϑί τγοάϑι 6 δηὰ πη} 16). Ὁ6 ΡΤΓΟΡΟΓΙΥ͂, 88 ΟἹ 
πε οἵ Βαμα 186 ἡλῃΠου ὈδΙοπρΒ ἰο Ηΐπι 88 [Π6 
ΟὈ͵οοι οὗ Ηἰ8 ἔγϑο ρούϑοῃμδὶ οἰθοϊίοη, ἡ ΐο ἢ ΠΟΠΘ 
ΤΑΥ͂ ιἰἰδραϊθ ΟΥ 8πηιι]}. 

8. Ου νοῦ. 19 (1 πασβὲ Ὀθᾶσ 11). “41 ΡΓΔΥ 4]} 
ἐδβοΐοτβ ἴον οὐ 8 βαῖίο, {αὖ ὑπλ6Υ γοῆϑοί δπὰ οσῪ 
ποῖ, ἐμδὺ ἴον ὁ ποῖ, 'ἰπ ογάδγ ἴο τοϊαϊῃ {ποὶν Ἰὶν- 
ΐηκζ. τοραϑϑὶ (680 ψοτάϑ οὗ Ψογοπιῖα, δ σοΥοῦ 
ὮΡ ἰδεῖν ἰαζί 689, 111-ϑσο6655, ἔγιγο ἐν, τΠ οἷν οὐ 
πηὔγυϊἷηθ085 ἀπαὰ 869} 688, τί ἢ (ἢ 6 ἜΧΟι156, 
“1815 18 ΤΥ οΪασιθ.᾽ Ο πο, νδὶ νγγο Βμουϊα 68]} 
8 Ρἷασις ἰ8 Ὀυγάθῃ8 οὗ 8 υπάτοά- οὶ μαι, ἔτγοπι 
Ὠϊο ἢ γα ἰοης ἴὸ Ὀθ ἔτγορα, ψ οἢ οΥ 8 ἢ 15. 6]- 
τροϑί ἴο ἀδϑιἢ ; ῬΟΥΒΟΙΒ ἔγοτα τ οῦ] γγ6 "γου]ὰ 66 
8.5 8. Ὀϊγὰ ἔγοιῃ 8 οΘᾶζΧ6; ἃ ΡΓΘΒΒΌΓΟ ὑπ 0 Υ Ὅσο 
0 8Γ6 ᾿ηΔγίγγοὰ πὶ 8η 116, κῃ γοὺ αν ΠΟ 
Ῥοτγι ἰδίου ἴὸ ἀορατί. Τμθ80 Ἰἰομὰ οὔθ ἤμην, 
δίϊεν πιδηῦ βίτυγχχιοβ δα οΥΪ68 ἃπίο ἴΠ 6 [ογὰ [ῸΥ 
δ 15 ἀἰϑιη 880, δὰ δἷνου ΔΠ θοῦ οὗὁὨ δϑϑοϊ 6 
ἀοηΐα), ἴἰὸ ΒΔΥ ἴῃ οἰ πη 688: 1 Ὀοϊΐονθ ἐπ 18 18. ΠΟῪ 
ΠΥ ῬΡίαζιια, δηὰ 1 πηρϑὶ Ὀθαν 1ἰ.᾿ ΖΙΝΖΕΝΌΟΚΒΡ. 

9. χα τοσγ. 20. “716 θα] οι ϑΥ οὗ ἴμ6 ϑανίουτν 
5 80 Βίγίοι, (41 Ηδ6 νΜ}}} ἴδυθ Ηΐβ8 οδίϊάγθη ἀϊ- 
τοοίοα ἰο Ηϊπι ([88. χὶν. 11), δηὰ {πὸ ἰάδδ οὗ (ἢ 9 
Ῥδϑιοτα)ὶ οΠοΘ Ὑυἱ ἢ Υ 816 Βοῖηο φοοι θα 6 ΓΒ ΔΥΘ 
Ἰπῃϊοοίοα, οὗ τοχαγάϊης δπὰ ἰγοαϊμς δου }8 ἃ8 ἐλεὶν 
80.}}5, 660 88 ἐλεὶγ ΒΏΘδρῃ, σδ ἢ ἀγοη 85 ἐλεὶγ οἰ 1}- 
ἄτη, ἰΒ 'ῃ 86 εἰσί οϑί ἀορῦθο ορροβϑιὶ ἰο Ηἰ5 νν}}}. 
Ηδδοοϑ Ηδε οἴϊθη, [ὉΓ 8 08: πα σηχοπὶ, ἀο068 ἢοἱ α]- 
ον ἰδ οἷν ΟΥ̓ ἰἢ 500]5 ἴο ἰαβ8ῖ, Ὀυὺ 1οί5 (ΠΘιὴ 866 δπὰ 
δοποίι 6 πιοτα οὗὨ ἰμοὶν ἀθοϊΐπο δηὰ 1685 οὗἨ ὑιοῖν 
δυσσοδα, ἐπδη ὑπ6 0 ΤΟΔΪῈῪ 185... Εον Ηο ν]}} ποὶ 
ξὶτο ΗἸ8 ρΊΟΤΥ ἰο δποίμον, δηὰ ἢ 6 ἰθ ο ἢ ΟΥ̓ 8 ΔΓ ποὶ 
Ομεῖϑί, θὰ κοηὶ Ὁγ Ηΐπὶ, ὀφίογε ἤδη." ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΣ. 

10. Οπ νϑγ. 21. “48 Β860Ρ τη181, οἰ 6 Ὁ Βίδυντθ 
ΟΥ ὃὉθ ᾿οἱ ἴο ΔΙ ΠΥ δηα ροϊβοπουθ ραβίυσο, 1Γ {ποὶν 
δΌΘΡΒοΓὰβ ἀῦὸ ἴοοϊβ, 0 ἀο οὶ Κηον ον ἴο 
Τηϑηῖζα ΒΏΘΘΡ, 50 185 {1118 τη ιο0}} το γα {86 6886 ἴῃ 
1ῃς βρ͵ γι 8] ραβίογδίθ "ἡ ΟΒΑΜΕΕ. 

11. Οη νϑγ. .8. “" ΤῈῺΘ 8ῖ605 οὗἨὨἁ ἈΘΟΥΘΓΥ͂ ΤΠΏ8 8.10 
οτγοτγοὰ Ὁγ ἐμ οτὰ, νῆδὲὶ τππϑη τη ἀογείληβ Η 8 
ὙΑΥ (ΡΓΟΥ͂. χχ. 24). Απὰ ΘΥΘΓΥ ΤηΔὴ 8 ΨΆΥ 8 
τίσιν ἴῃ 8 ΟὟ ΘΥ̓68, Ὀυὺ {86 ᾿ογὰ δἴοηθ πη κοι ἢ 
με Βοιγίβ σογίδια (σον. χχὶ. 2). Τμογοίοσο τὸ 
τουδὶ Ῥταγ: [οτὰ, τῇ Κ Κπόνγῃ (0 τὴ {89 τναῪ ἴῃ 
ψδῖοὺ [8811 πα], [ῸΓ αἷϊον Τη66 18 τὴν ἀ 681 γθ. 
ΤοαΘἢ πιὸ ἴοὸ ἀο ΤῊΥ ν|}}, ἴον Τηοὰ αὶ πὶ Θοὰ: 
1ει ΤῊΥ χοοά ϑρέγιν σαϊὰθ πὶ 'π ἃ ρ]αἰη Ῥαϑιὶ (8. 
ΟΣ Ἶ, 5-10).᾿ ΟΒΑΆΜΕΕ. 

12. Οα νον. 28. “" (εγίμηι οδί, ποῦ υεἶἶδ, σιπιὶ Ὁ0- 
ἐμπιιϑ, τεα {6 γαοῖ!, μέ υεἰϊπιια δοπεπι, ὧδ φιο αϊο- 
ἕωπι “51, φιοά ργωραγπίεν υοἰμηῖαϑ α 7)ονιῖπο (Ῥτον. 
γῇ. 80 κοο. ϑὅθρι.) Ογήμτι ἐδ, ποδ Ψαδεένο, σαπὶ ζα- 
εἴτι, ἐεὰ εἰἶε γαεῖί, μὲ γαείατημδ ργδόηαο υἵτός ε}- 
ἐαεϊδεῖπιαα σοἰωμπίαίζι, σμὶ αἀἰχ ; 7αεῖαπι μἱ ἐπ 7μδ(}- 

οαἰξοπέδιιδ πιεὶθ ἀπιδωϊοίῖς εἰ γμήϊοϊα πιρα οὐδεγυοίίβ 
(ἔτοῖι. χχχνὶ. 2ύ, 27). Αὐαῦϑτιιν. 2ὲὲ ταί. εἰ 
ἐϊὸ. ατὸϊίγ. ΟἋΡ 1θ. 

18. )α νον. 394. “««ΤΏοσο 8 ἃ Ὀθδα {{8] αἰδίϊ π6- 
τ(΄οη Ὀοίψοοη ἴδ 6 βυ δον δηὰ ρῥυπὶβτηθηῖ οἵ 
{16 Ρίουϑ δηὰ (6 ἀροῦν, νι ἰσὶὰ ΘΟ 5.818 1π πιοάο 
εἰ ἴπ πε. ἔον ψ ἤθη Οοα οδη8ι1568 ἴΠ6 ῥΡῥίοιιβ ΗΘ 
ἄοοϑ ἴὺ ποὺ ννῖι ἢ δον δπι ΓἼΥΣΥ, αὶ 8488 ἀἰβοτγϑοί 
δηὰ [εἰ ηἀ δῖ) 6 Γ᾽ οὐ ἤθλο ου τηὰγ ἀἰβοὶ Ρ]1η 9 18 800 
δῃα ἀἰδβοῖρ]ο, νιϊουΐ 1}}-υοτ. Τυ8 4190 Θοἀ 
ἀοθβ ψὶΐ Ηἰ8 οἱ άσθη. ἣἮφ ἀοαβ ἱϊ, ποῖ δαὶ ΗΘ 
ὭΙΒΥ͂ Ὀγίηρς ἰπθὰ ἴο ποιμίηρ, αὶ ἐμαὶ {Π6Υ ΠΙΑΥ͂ 
οὶ δβίθθηι ὑΠΠ ΘΒ ΘΙΥ 68 Ἰηποσθηΐ (χχχ. 11). Οα 
116 Ο ΘΓ δδπὰ ΒΘ τα ῖζθὰ δὴ οπὰ οὗἩ {μ6 υηροῦϊν, 
δηὰ [ΠΟΥ παυϑὲ ἀγὶπὶκς ἃρ ἴμ6 ἀγορβ (Ρ8. Ιχχνυ. 
8).᾽᾿ ΟΒΑΜΕΒ. 

14. Οὐ τοὺ. 286. “ ῥιιωγὶ ροίεϑδί ἀϊΐϊο, απ σοπίτα 
ἱηἤαοίοδ, αἱ ἀοαϊα διπί Τωτγοις εἰ υμάροει, οταπάμηι 3 
Οναπάμηι ὁδί σοηίΤα δ08 οἱ ῥγὸ 58. Οοῃίγη ἐθ8, φμαίο- 
πῖι8 ῬΕΥϑεφμμ ΠΥ ἐσεἰεδίαπε, ὉΤῸ ἐἶδ, φμαίεπι ἐσοίοδίαηι 
πΟῊ Ῥεγϑοφμμιπίμγ, εἱ σοπυοτίαηλμγ, φμοπιαάπιοάμηι πὲ 
ἐπ ἡ τιαπία ; ἴοταῖνθ ΟἿΤ ΘηΘπιΐ68, ρογβοσιίουβ δηὰ 
ΒΙΔΒΘΓΟΥΒ, δηἀ ἰατῃ (ποῖν θατί5.᾽ ΕὔΒΒΤΕΒ. 

ΒΟΜΙΒΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. [0χ νϑγ. 7. ὅαῦβιν :-- ΕΘ ΩΣ ΤΊΔΥ 61. Το Ὶ- 
ΤΟΥ. 2. ΑἍἜὄἀϊδβροβιίΐοι ἰο τοηᾶον αοἀ4 84]] (ἢ ννοῦ- 
ΒΡ Ηδ γϑραυΐγϑϑ, ἴο βιιθτωῖϊν ἴο 41} (ὴ6 ἴανγβ Η 6 ἰπι- 
Ῥοβ68, ἴο ΘΟΏΘΘΟΙ͂ΨΘ 8]] 116 δι οί 008 οὗ διτταί ᾿ οΏ, 
ἀονοιθ 688 πα ἰογο, ἩΔὶδὴ 186 δι Θη66 οΥὨ Η 9 
Ῥοτγέροιϊΐοῃβ ἀδπιαπάβ. 8. Α ἀϊϑροβί(ου. νυ ΐο ἢ 
σοημβίἀοΥβ Ηΐπὶ 458 δ'ομθ ρῬοββοϑβίηρς δ} (δὶ σϑῇ 
δοπίγὶαΐο ἰο οὐν ΒαρΡρί 688 δηὰ τ ϑοΓΥ. [π (ἢ 
Ἰαϑι. 8688 (Ὁ 16 ἢ 15 πιοδηΐ Β6ΓΘ) αοἀ 18 (ἢ 6 ΟὨΪΥ 
ΟὈ]οοὶ οὗ ἴδαγ ; ἴογ 1. αοἀ 18 ἃ Ὀθίηρς ψγοβο νγ0}}} 
8 801 {-οἴποϊοηί; 2. [Π6 ΟὨΪΥ Ὀοΐὶπς ψὙὴ0 σλ δοῖ 
᾿ππη θα αὐ  γ οἡ βρ τὶ] βοι]8; ὃ. [6 ΟὨΪΥ Ὀ6- 
ἰπς ννῖο σ8 ἢ τ 6 811] ογοδίυσοϑθ σοηοὰν ἰὴ Ηἰ8 
ἀοϑὶρηβ.᾽᾽ -ϑ. ΒΕ. Α.] 

2, Οὐ σοῦ. 10. ΤΊΏΟΣΘ ἀρὰ {66 τηδίῖη ΤΌΣ ΠῚ8 οὗ 
ἰἀοϊαίνΥ : 1. Ῥοϊγιοΐδπηι, νυ ἰο ἀοο85 ποὺ ἀθηγ [89 
Ῥτοάϊοαία5 οὗ ἀοὶῖγ, Ὀαΐ διιγ] Ὀϊι65 (μ6 πὶ ἰο 7489 
8 Ὁ] οοί8.---ἢ. Ῥδης(οἶβπι, τυ ἢ οἢ ἀρηΐοθ ὑἰπ6 βυὺ- 
θοὶβΒ δπὰ (Π9 Ῥτοάϊσαίθ8.---8, 6 ́ ϑηι, νυ ῖοὶι σοη- 
ἴο8868 (ἢ9 80)]6οἱὐ ὈὰΐΓ ἀθηΐθβ {86 Ῥγοαϊοαῦθϑ. -- 
ΤΉ ΘΒ6 ΘΥΤΟΓΒ ΓΟ ΟρΡροΒβοά ἴῃ σϑῦ. 10, ἔγοπι νν ἰοὶὶ 
ὍΘ ἀοτῖγο {6 ἰμολο:---Τὴο Βονὶρίαγαὶ ἀοσίγηθ 
οὗ αοά ἴῃ ορροβὶιϊΐοη ἴο ἐΐ6 ΘΥΤΟῸΓΒ οὗ Ἰἀο]αΙίΓΥ. -- 
ΤΊ|Ι18 ἰθσ ἢ 68 ἃ8 ἰοὸ Κηον αοά, 1. 88 ἴδ 6 γε, σεαὶ 
αοά ἱπ ορροϑίιίοι ἰο {086 Ψὰιο δἰἰσὶ θα {116 α]- 
Υἱπο ῬΓΟρΡοΥγίΐο8 (0 ἱππλ  Ι ΠΑΡῪ ἴα ͵ 86 ροάϑ; 2. 8.5 
116 ἐυώϊσ αοα ἴῃ ορροβίτίοη ἴἰο (086 Ο ΓΟΡΓΘ- 
ΒΘ ἀοα 88 8. ΤΊΘΓΘ 811 ρουυδάϊηςς ἴογοο; 8. 88 
{π6 δἴϑσγπαὶ Αἴπσ, ἰπ ορροβίἐΐοη ἰο ἴΒοβδθ νο τὸ- 
Ῥγοϑοηὶ ἀοὰ ΟΪΥ 88 8ἃ ὑγδηϑιίθηΐ ὙγΥ - πα βίου, 
δηὰ πο 8 86 Θουδν δοίϊνϑ γον οὔ ψου]ὰ, 

8. ΤΒΟΤΟ 156 ποῖ γ οὗ Οτίροη (Ησοπι. ΥἹΙΙ. οὐ. 
ΤΠΟΜΜΑΤΖΒΟΗ) ΟἿ ΥΟΓΒ. 12-] 4, ἱπ τ ἴσα Ὀγ [Π6 ΘαΥΙΒ 

δ6 υπάδογβίδηαδβ [ἢ 6 ὈΟΑΥ͂, ὈΥ͂ ὮΔΠ (οἰκουμένη) ἱμ8 

806], Ὀγ (86 ΒοδΥΘΠΒ ἐμ Ββρὶτὶϊ. ΤῈ οἷουα 8 (τΐ8ι) 
γον. 18 ἤσοτῃ ἴῃ 6 ὁπ 8 οὗἩ (9 Θαν ἷ 8Γ6 86 ΒΑΙηἰΒ 
σῆοπι (ἀοα ᾿δ85 σἰοΒθὴ ἔγοτα {Π6 ἰοαδὶ οὗ (δ ΘΔ. 

4, Οη γϑγ8. 14-10. [0 δ ταδηϊίοδί (πὶ {86 ἰδ5ἰς 
οὗἉ γοϊϊ σίου ἰ8 ποὺ ἰο τῶδκα Θοι, Ὀὰὶ ἰο τϑσοὶγθ 
Ηΐπι, τῆ 15, ἰπ Τα ἢ. ΕΘΥΥ ᾿πδηυΐδοίατοα ρσοὰ 
ἱβ δὴ ἰᾶαοἱ, Ὀ6 11 8 ν᾽ ϑὶ ΌΪ6 οὁη6 πιδάδ υνιϊῃ ἤδη, 
ΟΥ̓ 8ῃ ἰηνϑ᾽ Ὁ1Ϊ0 ὁ τηϑὰθ ΟὨΪΥ ἰπ δουρί. ΤΊΘ 
Ἰδίίοῦ κὶπὰ οὗ ἰάἀο]δίΓΥ ἰβ 8188] ΥΟΥῪ Ρῥγουδ]θὩϊ 
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διηοης 8 ΟὨτγίβιίδηβ. ΕῸΓ 6 νδιηΐϊηῃρ δραϊηδὶ 
δυσὶ τυΐϊηουϑ μογοβίοα, δηὰ (ῸΣ ὑπὸ οοηϊτιμλαὶΐου 
οὕ οὖν ἔἤλϊιἢ ἴῃ τἴ86 αοά, ψῃοῦλ ἃ5 Οτἰϑιϊδηβ τγχ ὁ 
οὐυχῶϊ ἴο βοσύϑ, γὸ ἰηϑιἡατ9 οα ἴμ0 Ὀαϑὶ8 οὗ (89 
ἰοχῦ, ἃ σοιῃραγίϑου Ὀείνγοοη ἰδ6 πιρληυΐδοίαγρα 
ξοὰβ δηὰ 9 οὐ, οὗ νου ἴμ6 ϑοτίρίυγοθ ἴθϑοὶ 
9. 1. Το τοδπυΐδοιιγοά μοάϑ, 1. δύο ἀδοοίι, 
εἰς., γοῦβ. 14, δ; 1ὅ,α. 2. ΤΟΥ ρϑυῖβἢ ψ]ιθἢ 
{ΠΟΥ τὸ νἱβὶἰβὰ (ἰπ ἰδ ἀδΔγ οὗ ἀἰνίηο ἠυάριμοηΐ 
προη θαι (ΠΟΥ͂ ΥΔη 188} ἱπίο ποίη). 8. Τ 080 
νγ0 πιδάο ἐἰοπὶ τ πιὰ 8}} ὑἐποὶγ 8.}}} ρυῦ ἰο 
Βδπιθ. 1. Το 6ὅοά, οὗ ψοπὶ ἱμ6 ΗΟΙΪΥ ϑοτῖρ- 
ἴατγο5 ἰθδο}! 08. 1. ἢθ ἰΒ Ὠοϊ ἃ ᾿1ἴ61688 ἀθοθρίϊνο 
ἱπιαχα, ἴον ἢο ᾿88 ογοδίϑα 4}1} ἰΒίηρϑβ, (6 νἱβ᾽ Ὁ16 
δηὰ {16 ἰῃν 81 Ὁ]6 (ΤΘμονδ Ζθῦδοιμ). 2. Βοίπρ 
(1.0 Βοιγοθ οὗ Δ} ᾿ἰἴο Η6 οδῃποὺ ρογὶβ. 8. ΤΊλοβΘ 
ὙΠῸ δβοῦτοὸ Πίπὶ τὸ ποὺ ριὶ ἰο διδπι|θ6, ἴοῦ Ηθ ἷ5 
ἐἰιοῖὶν ἰγοαϑαγο, 88 ὑπ 6} ἀρχαΐη τὸ ΗἸβ δογίίαχο 
(Η18 18 ποὺ ου͵γ ᾿πβηϊιο] Θχα! θά ἀθονο {ἰπ|6 δηὰ 
δρ866, δυὺ ἱπβη1 16 }}7 ΠΘΔΓ 8, Η δ Ομ] ἀΓθῃ). 

ΤῊΕ ῬΒΟΡΒΕΊ ΧΕ ΒΕΜΙΓΛΑΗ. 

ὅδ. Ου γον. 10. Ετοπι ἔμθβὸ ποτὰβ οὔ {μ6 ῥσο- 
Ῥα οὶ ννὸ ΠΔΑΥ͂ ἰδᾶγτη ΨΠδὶ ἰΐ 18 ἰὴ φσγοδὶ βδβλ)οιου 
δηά ΒΟΓΓΟΥ͂ οὗ μϑησί ἰο δοισ “πάν ἰλὲ πιϊσλίν λαπά οἵ 
αοά. [ὰὶ ἰ81, τᾶ ἃ δ Γθοοζοίζα (6 ὦ οΥΙ Ως 
88 ἠὶς Βυβονίηρ, ἱ. 6.. (4) 88 {αὶ ψἰσὶ. πὸ Β85 αΐαι- 
Β6 ἢ ργοραγοὰ, (ὁ) ἃ8 [δὲ νν ΐσὶι ἐς σισλί τὼν ἀὐπα, 
ὦ. 6., Ὠοΐ ἴοο ΒΘΑΥΥ͂ δὰ ποὺ ἴοο Ἰἰρὶιῖ, Ὀὰϊ Θχδοιν 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἰς ἰο ἰἰ8 Ὀοποβοοσπὶ ρυγροβο: 2, (δαὶ 
86 Ὁ Βυ 9. νην, (α) ἴῃ Ραίΐοποο, (δ) ἴῃ ΒΟΡε. 

θ6. Οα τοῦ. 28. ΤβοιιϑΘ: Μδῃ ῥγοροβοβ, οἱ 
ἀΐβροβοϑβ. Ταΐβ ἰβ 1, ἃ απ ]ηρ οἵ οἂν ῥσχίάο, 2, 
ἃ δίγοηβ δΒυρροσί οὗ ΟὟγ ΠΟΡΘ. 

Νοτε.--- ΕὔΒΒΤΕΚ ΓΟΙΔΓΚ8 ἰμδὲ ἰἴ 686 ὑογὰϑ 
ΤΑΔΥ ΒΟΥΡΘ [ὉΓ [Π9 ἰοχί οὗ ἃ οοποίο υαἰεαϊείοτία. 

7. Οη νϑὺ. 2656. Τῆοιιο: ἢον ννὸ βἰιου]ὰ Ὀδ δ Υο 
αὐάον (6 οΠδδιϊβοιηθηίβ οὗ αοἄ. 1. Νῇ 6 βου!ά 
ΒΟΙΔΌΪΥ Βα Ὀπι}ὺ ἰο {61 85 ὩΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἈΠ νγ80]6- 
ΒΟΙ16 πηθ8}8 οὗ ἱπργογοθηὶ. 2. ͵6 δἰιου ὰ ὃς 
οογίαϊη ἐμὲ 6 Υ Μ01}} ηοί (68 ἰΓΔΏΒΡΤΓΘΒ8 ἴδε 
Ὀουπιβ ΠΟΣ ΡῬσοσθοά ἰο ΟοΌΡ ἀδδιγιοίζοῃ. 

4. ΕΟΌΒΕΤΗ ὈΙΒΟΟΤΞΒΒΕ. 

(ΟἬΑΡΤΕΒΒ ΧΙ.---Χ]].) 

ΨὝΨΙΤΗ ΑΝ ΑΡΡΕΝΌΙΧ. ΟΒΑΡ. ΧΙ, 

Τλε ἰἦτοο ολαρίενε χὶ.-χὶϊϊ. ατὸ λεααεα ἐπ οοπιπιοτι ὃν α ἴοπ 7 εΓ διροτγδοτίρίίοη (χὶ. 1) φμοῦ αἋ ἰλοδε εοὐ ὰ «ολιελ 
“εγοηαΐ ἐδ ἀαοουϑίοπιεα ἰο ἐπίγοάιος ἰὰε φτγεαίεν δεοίίοπδ. Α δἰπιϊΐαγ ὁπ ὀσουγα ασαΐη ἴη χὶν. 1. Βιμ 
δΏΔΡ8. χὶ. δηὰ χὶϊ. οπὶν ὕζόσπι α οοππεοίεα τολοίε, αδ τοἱϊὲ λετεαζίεγ δε δλοιση. 1π|λὲραδεαφε χὶϊ. 14, 
τολογα (λ6 Ῥγορλεῖ δρεαζε οΓ {ἠ6 τοϊοκεά πεισλδοτδ ὃν τολοὶ ἐδε ἱπδεγίίαποε ΟΥ̓ 7εγαεὶ τραϑ αεεαϊϊοά, απ 
αἰϊιμδίοη, ἦα8 δεοη Τομπά ἰο ἰλε ἐυεπί τερογίεα τη 2 Κίηρμβ χχῖν. 2 απα (λε (ἴηιε ὁ σοπιροϑέίοη 97 (λα ἀδ- 
ὁοιγδς αεἰεγταῖπεα ασοογαϊπσίψ. (8ο θΑησκα, Μαύβεβ, Ηϊτζια, ὈΜΒΒΕΙΤ, ΘΕᾺ»). 
τρομα ἀσοογαϊπησίν Ρεγίαίπ ἰο ἰλε ἐπα οΓ ἰλὲ τεῖση οΓ σελοϊακίπι. 

Τὰς αἰδοουγεέ 
Με ἴπ ἰλὶ σαϑ8ὲ “εγετειαὺλ πιϑί λατὰ 

παπιοαὰ (λὲ Ολαίάεαπϑ αΔ (ἠὲ ἱπείγωπιεηία οὗ ρωυπίδλπιεπί, αϑ ἦς ἄρες ιοίλομέ Ἔχοορίέον ἐπ αἰὲ ἰλε ἀἱδ- 
σοιι" 868 αεἰϊυογεαὰ αὐόν (λὲς δαίί(ἰς οὗ Οατολοπιίδλ. ΤὴὰἬς ζαοί ἰλαέ ἰδε Ολαϊάεαπε αγεὸ ποί πιεηίἰοποά ἴς ἃ 
διγό δίσπ ἰλαί ἰλε αἰδοοιεγϑα ισαϑ ἀεἰϊυετοα δείογο [λὲ ἄαί6 πιεπίίοποα, τοὐίολ 7ζαἰ ἐπ (λα 7ομγίλ ψεαν οἵ 
«ελοιακίπι (χχν. ἃ: χὶνὶ. 2). ϑίποε ποιο ἐπὶ (λε ἐ{ίείἑπια 0 ᾽ οδαἦ α υἱοία!οπ 97 οουεπαπί ἐπ ἰλε ἄδφτεε 
«οἱ τολίελ ἰλε »Ῥεορὶε αγε τερτοαολεά ἴπ χὶ. 9-18 (οὔεετυο ἐδρεοϊαἰΐῃ γον. 18) ἐδ ποῖ ἰο ὃε ἰλουσῆϊ οἵ, απὰ 
ἐλε ἰδγοθ πιοπίλεο᾽ τεῖσπ οΓ ϑελοαλαξ 'ἰ5 δοαγοεῖν τοογίδ σοπδίαεγαίίοη, τὸ αγὲ τοίεγτοά ἰο ἰδὲ Ἀτεὶ 
ψεατα οὐ Χελοϊακὶπι, σοπδεφμεπίῖν 1λ6 ἑαπιε ρεγίοά 10 τοὐϊοὴ ἐλε ρτεοεαϊπφ ἀϊδοοιγδ (οἰ. Υἱϊ. 10) δείοπφε. 
1 ὡλαι ἐξ ϑαϊά τη χὶϊ. 9 “4. οἵ υἱοεκχεά πεισλδοτδ λα δοπιὸ τεΐεγεποε (ὁ 2 Κίιρϑ χχὶν. 2 ἐξ εαη οπὶψ δὲ 
ἰλαί τοὸ πιαν ρετοείυε ἱπ ἰδέ ἰαίίον (λε αἱ ἰεαδί ρατίϊαὶ {μἰπίπιεπί οΥ ἰδὲ γοτπιεσ. Οπιρ. ἰλε ᾿σοπιπιεπίᾳ ΟΒ 

χὶϊ. 14.--ΟἸ, χἰνὶ. ἐς ποί σοππεοίεα ἐλ ΟἾΔΡΒ. χὶ. δπὰ χὶϊ. 7ε ῶγπιβ α τοεϊϊ-οοπιραοίοα τολοίε, (ἠδ 
{πιε ἀπά οτίσίπ οΥ τυλίοἢ πιαν δε ρεγοοϊυεά ρατιῖν ἤτοπι {18 δίίεπος τοϊίἀ τεδροοί (ο (λε Οἰαίάεαπε, απὰ ρατιἷ 
οπι ωλαὶ ἐα ξαϊὰ σοποοτπίπρ ἰλὲ ρῥγἱάς οὐδε ζχίπσ. 1 πιμδί ἐϊκειοίδε δείοπφ ἰο ἰλς Π͵δί ψεαγε οἵ «ελοῖα- 
Κίπι. 
αἰεο ρετγοορδίε. 

Οοπιρ. (δ ργεἰϊϊπιίπαγῳ τεπιατὰδ οπ οἷν. ΧΙ ΪΪ. Τὰε »γιποίρίο οΥΓ ολγοποίοσίοαὶ αἀγτγαηφοπιεπί 8 λεγε 

Τῆαι χὶϊ. 7-11 ἰὁ ποί α ἰαίεγ ααήιίίοπ, αα ΜΑΌΒΕΒ, ΗΙΤΖΙα απᾶ Ο.ΛΙΒΑΥ δώρροδε, ὦ ευἱάεπί, ἀ2 ἰἰ δέει ἴο 
πιϑ, ἴγοπι ἰλε δἰγωσίωγε οὗ (ἂς τολοίε. 

Τῆς Μιπααπιεπίαί ἰλουσὴϊ οΥ (λ6 ἀΐδεουγδε ἐδ: 

ΤὮΟ οοὨίτσαδι οὗ [86 οονυσθῃϑῃϊ δ ἃ ΟΟὨΒΡΌΪΓΣΘΟΥ͂. 

(ΓΔ διὰ ὙΡρ.) 

αφαϊΐϊπεί ἤπια, χὶ. 9-18. 

δίγτορλε). 

“4 Οὺ ι. ὁ το. 

. Ἀεπιΐπαεν 9 1λε τεσοηὶ τοπεισαῖ πάν ζοεϊαὶ ὁ ἐλε εουεπαπί δείισεεπ ζελουαὴ ἀπά ἰλδ ρεορῖίε, χὶ. 1-8.. 

. 1Σἔγεἰ δίασα οὗ ἰλε σοπδρίγαον ; ἐπίίγε 7εγαεὶ, ἱποίεαά οΓ ἀεερίπρ ἐλὲ οουεπαπί το «Ψελουαὴ, οοπερίγέε 

Ῥωπίδληιεπί 97 (λε εοπερίγαοψ απ ἱπευϊίαδῖε, δεύεγε 7μάσπιεπί, χὶ. 14-17. (Δρρεπαάϊκ ἰο ἰὰε ρτευΐοῦν 

. ϑεοοηά δίασε ο (δὲ σοπερίγαον : ἰλε »ῖοί 97 ἰλε Απαίοί(ε8, χὶ. 18-28, 
. ΤΑϊτα δίασο ο7 (λὲ σοπδρίγαοῳ : ἰλε ρίοί ἐπ ἰλε ρῥγορλεί᾽ 4 οἱοη  απιϊψ, χὶϊ. 1-6. 
. Τὰε σοπερίταον ὁ 1εγαεὶ ρεπίδλεὰ ὃν (λὲ οοπερίσαον οὗ (λ6 πείφλδοτϑ αφαϊπεἰ ἰδεπι, χὶϊ. 1-18. 
. ϑοϊι(ίίοπ 97 αἰδ απίίίλεδεα ὃν (δε ἥπαὶ πίον 47 αἱ ἐπ ἰλ6 Ζοτά, χὶϊ. 14-17. 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1-8. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ, 

Ἱ. ᾿επαίπάεν 977 ἐδά τεοεπέ τεπεισαῖ ὑπαεν υοσίαλ 07 (λε Οουεπαηί δείισεεη ελουαὶ απά ἰλε ρεορΐε. 

ΧΙ. 1-8, 

1 Το ποσὰ ψϊοἢ σϑῖὴθ ἴο Φο γι δ ἔγοτα Ψ ΘΠ ον δ, βαυϊηρ: 
2 Ηρᾶγ γο {μ6 πογαὰβ οὗ ὑῃ18 οονθηδηΐ, 
Απὰ ϑρ68Κ γϑ ἴο {86 τχϑῃ οὗ 008}, 
Απᾶ ἴο [Π6 ἸηΠδ] 8η8 οὗ  ὀγ βαίθτα. 

8 Απηὰ Β84Υ ἴο ἔβα: Τῆι β6 1} Φοβονδ, {π6 αοά οὗ [886] : 
Ουτγβοά' 6 88 Ὡϑη ΜὙῺῸ ΠΟΔΥΒ ποὺ ἴπ6 ψογάβ οὗἁἉ {]159 οονθηδῃΐ, 

4 ὙΠ ΒΙοἢ 1 σοπιδηαοά ἰο γοὺΓ ΓΑ ΠΘΓΒ 
ἴῃ {86 ἀν μ8Ὁ 1 Ὀτουρδῦ ὑμοὰ ἔογι ἢ ουΐ οὗἉ [ῃ9 Ἰαπά οὗ Ἐργρὶ, 
Απὰ οαΐ οὗἉ [Π6 Ἰγοη ΙΓΗΒΟΘ, ΒΑ ΣΊαβ, 
Ηραγκθη γὸ πηΐο ΠΥ γοΐοθ δὰ ἀο ἱ 
Αοοογάϊηρ ἴο 841} {μαΐ ψ ῖο 1 οοπμχηδπά 

ἸΘΠῚ [ΠΥ ΘΟ 1868] 
γου ; 

80 588}} γ Ὀ6 ΓΑΥ͂ ῬΘΟρΡΪ6 84 1 11} Ὀ6 γουγ αοά; 
ὃ Το ρογίογῃχ ἔμ οαἱῃ Ὑΐοἢ 1 βσογο ἴο γοῸΓ ΓΏΘΓΒ ; 
Τὸ γῖνο ἴθι ἃ ἰδυαὰ βονίπρ ΜΠ πα }]ἰς ἀμ ΠΟΠΘΥ͂, 88 1ΐ 18 ({18 ἀΔΥ. 
ΑπαῚ βαεαϊἃ, Ατποθη, Φϑθονυδα 

6 Αὐὰ Φομονδὴ βαϊά υπῖο᾽ πι6, 
Ῥιοοϊαίτα 411 [686 ψΟΓαΒ ἴῃ {80 ΟΥ̓ οὗ δυἀδὰ 
Απά ἴῃ {86 5ίγοοίβ οὗ “θγυβα  θτι, βαυϊηρ, 
Ηϑᾶγ γὸ ὑπ ποτάβϑ οὗ μ}8 σογθηδῃῖῦ δηᾶ 4. ἔδϑτα ἷ 

Ἴ ΕογΙ ἰοϑκῆ64 ἴο γουγ δύ Β6γ5 οἡ {86 ἀδ 2 

Τῆδι 1 Ὀγουρῇῦ [πθπὰ ουἱΐ οὗ {μ6 Ιδηά οὗ πε 
Ενοϑη ἴο 0818 ἀδῪ ὈΓΡΘΠΠΥ͂ δά ὑῃοθαβι ΡΥ: 
Ηράγκοη Ψψὸ υπΐο ΤΑΥ͂ νοΐοθ] 

ὃ Βαὺ {Π6Υ Βοδυθηδα ποῖ, ποῦ ἱπο]]ηθ6α {6 Ὁ Θ8γ, 
Απᾷ πρηῦ, ΘΥΘΓΥ τηδῃ ἴῃ 6 ΠδΙΓάΉ 688 οὗὨ Ηἷβ. ψὶοϊκοα Βοατί ; 
Απα 1 Ὀτοιρῦ ὉΡΟῺ ἵμαπὶ 4}1 86 πόογαβ οὗ (ἢϊ8 σογθηδβῦ, 
ΒΊΟΝ 1 σομμπηδηαοα {Βοῖὰ ἴο Κορ; θὰῦ {μ6 Ὺ κορύ ὑμθπὶ πού. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΞΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ΗΥ̓́Εγ, 3.---1 “ἽΝ τότ. 8, δηα ἴ[Π6 σοττοϑροηάδίης Ἰ9Ν, Υογ. ὅ, σοϊηλϊηἀ υ οὗ Ῥουὶ, ΧΧΥ͂Ι!, 16 αᾳ., οϑρΘοία ΠΥ τοῦ. 28.-- 
τ ΣΤ 

1ΔΟΧ ΥΌΚΝΑΟΚ [5 ἰοπηὰ οὐΪΥ ἢ Ὠοαϊΐ. ἰν. 20 ἀπᾶ (85 ἃ ᾳποίεεἰοη) ἰη 1 ΚΙ. τι]. δ1, ἡ ἽΡΙ ἰθ ποί ὀχο! αδίυ οἱ  γεὺ ἜθρΘΟΙΔΙΠΥ Ρ6- ἊΣ 
ζὉΠ12τ ἰο Ὀεπὶ., εἴποο βοδί ο8 θη. χἕίΠΠ. 3; Ετοά, χίχ. 21, 22 ἰξ οσσῦτα ἰὰ {Ππ|ὸ Ῥοπίαδιίθυ οι ΟἹ Ὠοαΐ. ἰν. 26; υἱϊΐ. 19, χχχ. 19; 
Ζχχί, 28; χχχίϊ. 46.--οῦοὔ2ῦδοὺιὸω το. 8, ἰ5 Του ἰὰ [16 Ροηίαϊθαοὶι ΟΕ Ὺ ἴῃ Ὠθαῖ. χχίχ. 38. ΑἾδβὸ ἐμ0 Ἔχρσχϑδϑίουϑ δὸ ἐλαϊ γε δὲ 

δὲν Ῥοορῖξ, του. 4, απα ἃ ζτηπὰ ριυίησ, εἶς.. ἀτὸ Ὠοῖ ἱηάδορᾶ ρϑοῦ αν ἴο, ὈπῚ ΤΟΥῪ σοπηαοῃ ἰη ὈοπίοτουοΥ. (ΟοτΡ. ἴῃ Γοίθγθποθ 
ἴο ἰδὲ οσπηςτ Εχοά. νυἱ. 7; [ουἱ. χχυϊ. 12; δπὰ δοαῖ. ἰν. 20 ; υἱί. 6; χίν. 2; χχνὶ. 18; χχίχθ; χχίχ. 12,---ἰὰ σοίογοποο ἴο 
ἴδιο ἰδίοις Εχοά, 1|]. 8, 17, δὴ θοαῖ, ν!. 3; χὶ. 9; χχυὶ. 9, 15. χχνυὶ!. 3; χχχί. 20). 

ΞΎτ. 1.- ΟὟ 3 νὸ βμου!ὰ ὀχρϑοῖ Ὁ. Ἐπ ΤΌΓΤΔΕΣ ἰθ ροτὶμαρ8 οσοδαίοηοὰ Ὁ ὨἾ"3, τοσ. «. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

ΤῊΪθ Βίγορμβο ΦΌΣΤῚ5 ἰ8 6 Ὀ4518 οὗ (89 ἀἰΒΟΟΌΓΒΘ. 
Ιευϑῖ ἰποτοῖοτο, ἴο 6 υπὰἀογϑίοοά, Ὀ6 τοπάοτοα 
ἴῃ οἴοθοϑὶ οομποοίϊζοι τι ἢ} τ μαῦ [0] Οὁγ8. [ὑ Γγθ- 
Ἰδίος ον ἴμ6 οτὰ ομδα (ἴῃ {δ 18} γοᾶν οὗ κΚίης 
δοβίαι, 2 Κίηρϑ χχὶϊ.), αἴϊον (6 ἀἰβοοΥ ΣΎ οὗὨ [86 
Ὀοοῖκ οὔ [16 ἴα, δ ποι 864 ἴο (8 9 ΟοὈβοσυϑῃοο οὗ 
186 σδονοηβπὶ οτπηοὰ Ὀοίγοθη ἶπὶ δηὰ (ποὶν ζα- 
ἴΒεγθ, δπἃ οβροοί ΑἸ ποσοτάϊης ἴο ἐμ9 βίδπάδγὰ 
οὔτ διὴ Ὀοοκ οὗ ἰδ ΤΌτΔΒ, Ὀοϊὰ οα ἰμᾷ6 τΒοΪ9 
(τογϑβ. 1-8) απὰ ραν σαἶανβ (ἐ, 6., ὈΥ γορϑαϊοα ῥτο- 
οἸδπηδίϊοη ἴῃ {1|ὸ οἶκε 8 οὗ Τυἀδὲ δηά βίγϑοὶβ οὗ 
δετγαβα]οπι, του. 6-8) ἱπάϊοαίηρς θοία (86 Ὀ]65864 
ΠΟ ϑοη 16 665 οὗ σογοηδϑη - 6} γ (νογ8. 4 ἐπα δ) 
δηὰ (ἢ 5 Υυἱποῦβ ΘΟΠΒΘΟΙΘΏ66Β οΟὗἩ ἱπΠΠ ἀ6}}1} (τον. 
8). ἴῃ 80 ἴδσ δβ ὑϑγ. 10 σοϊδίθβ (9 Ὀγϑδοὴ οὗ (9 

σονϑηϑηῦ 80 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΘΗ οἱ π6α ἴῃ {18 Βίσορο ἐὺ 
8. Β66ῃ ὑμαὺ {π18 ἱπΠ)} χποίΐοι ταδὶ ἤλνο Ὀ66ῃ τηδὰθ 
ῬΓΟΥΪΟ ΒΥ, (δαὶ (Βογοίοσο {118 βίγοριιθ χἱτθβ ἃ 
Τοργοϑοηϊαϊϊοη οὗ ἃ ραϑὶ μοὶ. Βυϊΐ 80 ἴὯΓ 88 (9 
βίσορῃο γοροτγίϑ ΟἹΪΥῪ (δ ῖ8 Ἰησυ]οαιοη οὗ {[Π6 δονθ- 
πδηΐ ἴὑ 18 οἶθασ ἰμαῦ ἴδ Ροϊηΐβ ἰο βοιποί ἰης ἰαΐθῦ 
ἰμδὴ 118 γοαϊηϊορσγηίίοη, 

γογβ. 1 δπὰ 2. ἘΠ) νοσὰᾶ 0 ἢ οατθ... 
δηἃ ἴο ἴδ90 παρίδῃ ῖβ οὗ “ϑευβαίθσα. ΤῊ 
ΒΌΡΟΥΒΟΥ  ρ(Ιοὴ 15 κα Υἱὶ. 1.- -Εἶθαᾶσ, εἰς. ὅἴησθ, 
Ὁ8 Ὀτον ον Το Κοα, δῦ ἔο] ] ον 8 18 το Ὀ6 Γ6- 
βαταρὰ 45 1Π6 παγταιἷνο οὗ ἃ ἔδοὶ τυ ἴοἢ οσσαυγτγοα 
ἴῃ ἤοτυτη ον {{π|68, ΘΑΣΥ 065 ποὶ Χοῖον ἰο (Π6 60ῃ- 
ἰθηῖ8 οὗ (π6 τυνοτὰ ργοοϊ αἰ πιθά ἵπ υοῦ. 1, Ὀυΐϊ οὗἉ δὰ 
ΘΑΥΪΣ πογά. Ὑεγ. 1 σοΐοστβ ἰμοσγοΐοτο ἴἰοὸ ἐ}0 
Ψ ΏΟ]0 ἀϊβοουγδο, πὰ ὈΘΙΌΓΘ ΘῈΣ ἷἰΒ ἴο ὈΘ Βὺ}- 
ῬΙ ]οἃ απ ἰπἰγοάιισίοτΥ ἴογτηα Ἰοδάϊηρ ὈδοκΚ ἰο 
189 τ 8] ἰἶπι6 οὗἁἨ (18 ἱπου]οδίϊοπ οὗἁ [10 σογδ- 
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πϑδηὶ. Τ6 βυῦ]οοί οὗ ΒΘΩΣ ἰβ8 πιοβί ΡῬγΟΌΛΌΪ 
δοσογι ΐης ἴοὸ νοῦ. 6, ἐἶνθ Ροορὶθ οἴ 8} δηὰ .6- 
τυϑαϊοα. 11.196 νογάβ βίϑηϊ δἱ 6 βοδὰ ἃ8 ἃ 
ἔϑηθγηὶ 68}} οὔ δινναϊκοαίπς δηιὶ δαἀπιοηἰίοη. 
ὈΠῸΣ, ὩΧΧ., καὶ λαλήσεις, νι αϊσἢ Τασοιημπχομ 
186 τοις ὈΔΞἼ). Μδυὶ δοσοταϊηρ ἰο τ1Μ6 τοδὰ- 

τ. 

ἴην οὗὨ ἰἰὸ ἰοχὺ ἴὰ ἰ8 ὑπ ργἱοβίβ, οἰάοτβ δη4 ργο- 
Ῥμοῖβ. ψῃο πῃ 2 Κιηρ χχῖϊ. 1; 2 Οἤγου. χχχίν. 39, 
8ΓῸ ΟΧΡΓΟΒΟΝΥ͂ τηοῃἰϊοηθα ἃ8 ραγιοἰραϊΐηρ ἰπ ἴδ 
σογοπῆηϊ. ΤΠ ῈΥΘ 8ΓΘ 88 ἰΐ Ὑ6ΓΘ {ΠΓ66 σοη σθαι ΓΟ 
αἶγοῖθθ, Τρ βιῃ}16ϑὲ ΤΟΥ βοα 8 7 ΓΘ ΔὮ, 110 
σου]Ἱὰ Ὀτίπς Βοσιο ἴο [89 ῬΘορίΘ 86 ᾿ἱππροτίϑησθ 
οὗ Κοορίης (9. σονθηαπί. Βυὶ ἰῦὺ σαηποῖ Ὀ6 4ἀ6- 
πἰοά πὶ 16 γδηΐ οὗἩἨ δ ΘΧΡΓ6588 ἀοπὶ χηδίΐοη οὗ 
[8.6 δι: 76οὐ ἰ8. τοιῃδυϊα ῦϊο. ῬΟΓΙΆΡΆ ἰδ Ὀτον Υ͂ 
ΟΥ̓ {}Π|ὸ ἐχρυοβϑίοη ΠΥ Ὁθ (ἢ π9 οχρ]αἰποιὶ ἐπ αὺ (ἢ 9 
Ῥγορίνοὶ τ βηῃθὰ ἴο χὶνθ τ 6 ΓῸ ᾿1η15, ηοιννίης ἰμαὶ 
686 ψουἹὰ Ὀ6 βιιβιοίοης ἰο γϑολ]ϊ ἰο τῆ 6 πιοτη- 
ΟΥὟ οΥ̓͂ εἶθ. ᾿ἸΘΆΓΟΥΘ [ἢ 6 ΤΌΓΠΊΘΡ ΙΏ0γ0 Θχίθηδοι 
αἰβοοιγβο9.- 9 υυοσᾶβ οὗ ᾿μἰα οονθηδῃῖ. 
ΤὮο ρτοποιη Ὁ 18 "8 κηαῖο9 (ἢ 6 σονθηδηί ἃ9 006 
Ὀοΐογτο ὑποὶγ οὐο8 δπὰ νγ6]}- πον. Οοπιρ. (8 
Ῥαββαρὸ νὰ 2 Κίηχβ χχὶϊ. απά χχίϊὶ. : 2 Ομγοη. 
χχχίν. (ΠῚ... Θϑρϑοί ΠΥ 2 Κίηρθ χχὶϊὶ. 8, 60]]. 
ΧΧΙΣ. 18: χχῖϊ. ἢ: 2 σἤτουη. χχχίν. 80), πη. {89 γὸ 
ὁλη ὃθ6 πο ἀουδὶ ἰμαὶ ὈΥ (ἢ τοτγὰ9 [δὶ οονο- 
Βϑηῖϊ ἴα σνοτϑ. 2), 8, 6, 8, ἰ πιοφηῖ ἰαϊ, {11ὸ 8γτ- 
οἰυἶν 5 οὐ υῆϊοὶι γογ δοηἰδὶ ποὰ ἴῃ {Ἰι9 ὈοΟΚ ἰοααὰ 
Ὀγ Ηεζοκίαλῦ. Τὴ οχργθϑβίου ἰΒ ἕο ὰ Ὀοϑίο5 
ΟὨΪΥ ἰη θαι. (γ. δ; χχίχ. 18). Τὴ οχρτγοβϑίοπη, 
συοσᾶβ οὗ ἴ}9 οονθῃδῃηῖ, 0591469 2 Κίηρϑ χχὶϊὶ, 
2: ὦ Οτοη. χχχίγ. 80, 15 ἔοι πὰ οἡἹῪ οαΐ. χχυ ὶὶ. 
Ὁ; χχίχ. 8, βηᾶ ἰπ ον. χυχῖν. 18. Τῆΐ5 ρηβθλρθ 
8190 (10 δητἰ οἰ ρλ}6) σοηίϑὶ 8 Β6ΥΘ ΓΔ] ΓΘΙΈΓΘΠΟΘ8 ἴ0 
ΘουιΘγοποιηῦ, ἴτοπι Ἀν ἴο ἢ 10 ΓΟἸ]ονν 5 (8. (6 σοΥ6- 
πλῃϊ-τοσογᾷ, ψῃῖολ ῬοΙ ἢ Φατγοῖλ ἐπ (δ ἷ8 Ρ45- 
δῆσθ δηά (Π9 πυι]ογ8 οὗ 89 ὈΟΟΚΒ οὔ ΕΚίηρβ δὰ 
ΟἸιτοπ 169 (3. Κίηρβ χχ. δυὰ χχίϊὶ.; 2 ὕὑπτοη. 
χχχὶν.  ἰνλνο ἴπ τἴοιν, ἦε (0 6 ᾿τἀογοίοοά δἱ 619. 
ῬυϊπηαΥΥ̓ απ οαρὴ Ἐν ἰο Ὀ6Ὸ ΘΙ ΘΓΟΠΟΙΏΥ.--- 
ἹἸῖθΘ: οὐ ιάδ. (Οὐυπιρ. Γοπ.8. οα ἷἰγ. 4. Οἱ ἴδ9 

ὀχοθδηχθο οὗ ἣκ δηὰ ὔν, 866 ΓΌΙΩ9. ΟἿ Χ. ]. 

γεγϑ. 8-ὃ. Απὰ δαῦ ἴο ἴπϑοι.... Ασῖθα 
οβονδ! σοτγοαιίαὶι Τοοοῖν 98 186 δΒροείΐα] ορα- 
τα ϊβϑιοη ἴ0 ρυθϑθηῦ Ὀθίογθ 89 Ῥ6ΟΡ]8 18:6 ᾿π|ροι- 
ἴδηο06 οὗ Κοορὶηνς ἴ80 σογοηδηῖ: ουγδίυρ δῃα δ]ο9- 
ϑίηρ Ὀοΐηςς ἀδοροπάθηϊ οὐ ἰΐ, ΨΥΒ1 6 1ιι τ γ5. ὃ, ὅ, 
[Π6 ἀϊδοουγδο βθϑηβ ἰ0 ὉθΘ δἀ ἀγοββοὰ ἰο (ἢ πθ0]ο 
οὗ 116 ΡΘΟρ]ο, ἰδ ἴαγπβ ἴῃ γογϑ. 6-8, το 186 με- 
ἰλοαϊδν ροτιίοηϑ. ΕγιδΘΥ, νν Β116 {ἰν6 ῥγορδεῖ ἰἕῃ 
τ. 8-ὃ Βο᾽ 8 Ὀθίογθ τ} 6 Ρ6Ο0ρ]6 μ:6 ἀϊνίτθ εὐτθὸ 
δηα Ὀ]οϑδίηρ, π6 Β06 Κ8 ἴῃ ὑυόῦβ. 6-8 (0 τηβζε δῇ 
ἐπ ργ βϑίοη οἢ ἔμ θτα ὈΥ͂ ροϊηϊίης ἰο 186 [Ὁ] ΕἸ πιραὶ 
οὗ 89 ουὐτβθ δἰγοδαυν ἰδίῃ ᾿Ϊδοθ οἡ {{ οἷν ἀϊδο- 
Ὀραϊοηῦ ἔμβίμοτβ.---Ἴἢ [86 αΔΥ͂, εἰς. Οὐυπιρ. τίϊ. 
22; Χχχίγ, 18.--ΘΤΠ 6 ργομουῃ ἘΆΘΙΩ ἷ5 10 ὃε Ττὲ- 
ἔογτγθὰ τὸ 6 ρῥἱπγαὶ σοπσορίϊοη οἵὗἩ οοιηπισπὰν ἰΏ- 
Ρ[Ιοἃ 'ἰπ δοοοσᾶἄϊῃρ ἴο 8]]. οοπιρ. ΝΑΈΘΕΙ38. 
στ., 8 6], 1.--Ῥ ΙΙὧ Ροσίοσχω 86 οδῖβ. [ὑ οτγὰεν 
ἰο τϑ}}120 {Π6 οχἰβίθηοθ οὗἩ [86 οὐτἢ, δοιιρ. θεαί. 
Υ1}}. 18, οοἷϊ. ; χχνυὶϊ!. 20.---Ατλθ, 6 Βονδᾷ ἰδ, 
8ἃ8 Χο γκοα, ἃ αὐυοίδιϊοη ἔγομι οι. χχτὶϊ. [ὁ 
8ηΔ Τμθο ΡῬυόορ δὶ ρἶνοβ ἰΐ ἴὸ Ὀ6 παπηεοτϑιοοὐ "ὉΥ͂ 
{19 Αγποπι ταῦ 16 μ88 υπογβίοοά {116 δὶ βίοι 
οοπίδἰποά ἰῃ ΟὨτΣΒΘᾶ, γεσ. 8. 

γοτβ. 6-8, Απᾶ οβονβὴ βαϊἃ ππἴο π|6... 
Ὀπῖ [ΠΟΥ ἱκορὶ ἴθ ἢοῖϊ. Τᾷδὸ ρῥτοριοῖ δεῖε 
Το 868 10:9 δσοπιπιϊβϑί ἢ ρίνοῃ Βἷπι ἴῃ τἰ6 181} Υγοῦ 
οἴ οϑ᾽δῖν, ἴο τη κο Κπονη (9 ννόογὰϑ οὗ {86 σ078- 
Ὡδηΐ ὈΥ͂ τοδάίηρς ἰμοπὶ ποὶ ΟὨΪΥ͂ ἱπ {1|6 οοηϊταὶ 
ΒΔΠΟΙ ΔΤΥ͂ (οορ. 2 Κίηρ58 χχὶϊ!. 1-8), Όὺι 8180 Ὁ 
τοροϑαιθα γοδάϊΐηρῳ ἴῃ {π6 οἶτ169 οὗἩ Φυιαἱι δηὰ (δὲ 
βίγοοίβ οὔ Φοτυϑαϊθῃ. Τθ ῥγορδιδϑὶ πιδὺύ ζ87ὲ 
δοοοιῃιρϑδηϊοὰ Κιηρ Ψ ο918}} οἡ ἢΐ8 οἰγουϊί, ὑπ αἰοὶ ἰ9 
ΒΡΟΪκΘι οὗ 'π 2 Κίηρϑ χχίϊὶ. 1δ-20. ϑίποο ἴἰ τῶ 
86 πιακίπς Καονη οὗ ἃ τυίϊοη ἀοσαπιοπί, [88 
Ῥτοοϊδιπλιίοη ἰδ πιοϑὺ ῬΤΟΡΆΌΙΪΥ τποϑοὶ ἰα (δθ 

80,89 οὗ Το Ζ, 88 ΚΡ ξοΠΘΓΑΙΥ δἰ ζαΐβεϑ ἰ 

τολι αἱουᾶ; σοπρ. 2 Κίημβ χχὶϊ. 8, 10, 10; χσὶϊ! 
ὡ: ον. χχχυΐϊ. ὁ, 8, 10, 18, εἰο.---ΕοΣ 1 ἰο6δῖ- 
Ποᾶ. Οὐπρ Ρ5. ]. 7, δηὰ {μ6 Ῥυϑυϊοιϑ!ῦ οἰϊοὰ 
Ρηπϑασ65 ο' θα, ---ἈΥΡ ΘΔ ΕΙΥ. Οουρ. γἱὶ. 18, 95. 
-Β αὐ ΒΟΥ ϑασςθηϑὰ οῖ. Οοπιρ. Υἱὶ, 34.-- 
Βασι} 6855. ΟΟΠΊΡ. τ πιδ. οα ἐἰϊ. 17. 

2. Ἐπιΐγε 7εγαεῖ, ἱπείεαὰ 9 ζεορὶηρ (λὲ εουεπαπί ιοἱ ἢ Ψελουαὴὶ, επίεγε ἱπίο σοπϑρίγαον ασαϊπεί Πα. 

ΧΙ. 9-18. 

9 Απᾶδοβδονδῇ βαϊα πηΐο τη6, 
Α σΟΠΒΡΙ ΓΒΟΥ͂ 15 θΠπα διλοηρ μ6 το οὗἉ πᾶ δῇ, 
Απὰ διμοηρ ἴδ6 οἰ {1268 οἵὗἨ Ψ6ΓὙ118816ῃ}. 

10 ΠΟΥ͂ ἅγὸ γοϊαγηθά ἴο [ἢ 81:8 οὗ ὑμῖν ΓΒ ΘΓ, 
ὝΥΟ βοογῃθα ἴο Π6ΆΓ ΤΟΥ͂ ΜΟΓαΚ ; 
Απὰ δγζθ ροηδ δον οἵδον μοάϑ, ἴο βοῦνο {ἢ} 61}. 
ΤῊο ουβα οὗ [9γδο], δῃηὰ ἴῃ6 Βοιι86 οὗ Φυἀ Δὴ 
Ἡδνα Ὀτγοόΐοη {86 σογοηδηΐ ποθὴ 1 πϑδάθ Ὑ 0 ὑμοὶν ΤΑΊ 6Υ8. 

11 Τποτγοΐογο ἐυ8 βαῖτῆ Φοῃονδῇῃ, Βομο α ] 
Ι δ τίηρ ὕροη {Π6πὶ 6ν]], ἔτοπι ]οἢ ΦΠΘΥ͂ ΟΘΘμΟὗ ΘΒΟΆΡΘ; 
Απὰ {Π6Υ Μ|}] ΟΥ̓ ἴο πιθ, θα 1 «11 ποὺ ἢθδγ {Π6π|. 

12 Δηά {Π6 οἰζ168 οὗ Φυάδῇῃ δηα οἰ] ΖΘ 8 οὗὨἉ ΨοΓυβ8] 6 πὰ 8}}8}] ρῸ, 
Απηά οΥΥ [ο [16 ροάϑ ἴο σϑοῖ {Π6Υ ὈΌΓΗ ᾿ΠΟΘΏΒΘ, 
Βυΐ Β6ῚΡ (δθιὰ---ἰἢ 18 (ΒΟΥ Μ11] ηοἱ δί [89 (πι6 οὗἉ [ποῖγ οδ] δα (Υ. 
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18 ΕὸΥῦ 88 [86 πυμα οΓὉ Οὗ (ΠΥ οἰ(168 ἃγὸ ΠΥ ροάβ, Ο Φυάδῃ ! 
Δῃα 88 16 πα λοΓ οὗἉ [ῃ6 βίγοοίβ ἴῃ “6 γ Βα] ηλ 
Ηκνο γὸ βεῦ ἊΡ 81{818 οὗ βῃδιηθ, 
Ενοη δ|[8γ8 ἴο θΌΓΗ ᾿σθηθ6 αηΐο ΒΔ88]. 

ἰο ἐδο σονοηδηΐ (3) το 18 ἱπ δοσοτάδηοθ 
ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ» Ὑγ ον τῖσαι πὰ ἀαίγ. Ιπ βυοὶι δοηϑρίγαοίο8. (9 

Το Ἰοτὰ ἢΔ45 τὰ πὶ πὶ σονοηβηΐ νι ἰἰἢ [ἢ 9 ῬΘορΐο, ᾿Εν Τβ τ ΦΟ  ἀδῃ Ὁ δ} εν ΘΟΕ ] ̓ 
δαί πιθθπ (ἢ 8 ῬΡ600]8 ἃτὸ γοσιγάθα ΠΟΥ (δ {Π6 {{π|9 80; χνὶϊ. 4), ἊΣ ΠΟΠΟΓΘΙΥ ἃ ἀἰϑροϑί τοι ἴσ όη: 

ΔΕΙ͂  ΠΘΡΕΙΒΊ ΚΗ, ἀν ΘΡΈΩ ΚΟ) ΓΕΒ ΘΥΕΌΙΒ πο ἸΟΒΚΟΤ᾽. Βρΐγο 18 δίγὶ θυ θὰ ἰο {μ6 76 "78 (οοηρ. ὨΒΈσΠΒΕπ 
ΔΏΥ ἴγῖσε οἵ ᾿ξ (186 σονεπμηΐ τῆλ ἴπ (110 γοῖφῃ Οὗ 1 το 156. τὴϊ. 1). Αοίβ χχῆϊ, 1Ὁ 844.).-- 6 ὁχ- 
9ο5145} ἰο δ6 ΤΓΟαη4, Ὀαὶ οη] ἱ . ΤῈ - ὑπ τ ἱ  Α ᾿ 
τ ΕΝ  ΣΥΘΟΡΒΗΘΕΥ χο ὐϑν ῬΓΘΒΒ1ΟΌ ἰδ. ῬΓΘΒΈΡΡΟΒ68 (89 δονοπδαΐ τηϑηἰϊοηθα. Ῥίιοει 58ονν8 18 δχίβίθησδο οὗ βιισὶ) ἃ ΠΟ ΒΡ ΓΔΟΥ͂ ἴῃ | 

ἴθγθο δἴηοβ: 1, ἴῃ (μ6 δηζτο ρϑορὶθ οὗ [βιύμοὶ ἴα σοῦ. 1 Βα6.ν δηἃ Ῥυουο8 ὑπαὶ (18 βοοίϊοῃ 18 ἴὸ 
(τετϑ. 9, 10); 2, δπιοπς ἰἶἰθ ρϑορὶο οὗ παιδιοῦ! [Ὅ8 τοραγάθὰ ᾽8 ἃ σϑιαϊπάθσ οὗ 8 ραϑὶ ἵποι.--- 
πὰς 18.28); 8, ἴῃ [89 ρτορμοὶ᾽Β οσσὴ ἔα πὶ ϊγ (χὶ}. ἰ Εουδθ οὗ 18:89], εἰς. Α σοπιργοοηϑἶνο Β0- 
-Ὁ). τοῖα 1818 βϑίσορδο (μ6 οχἰβίδηοο οὗ βιιοὶν σοπ- ΥΘΥ: ποῖ πιΘΓΟΥ Διάαὰ δηά Φογυβαίθαι (νογ. 9), 

ΒΡΊΓΔΟΥ δἰηοης [ἢ 6 ρΘορΐο ἴῃ ΖΟΏΘΓΑΙ ἰΒ }ιεὺ βίαι δα ' δι [5.86] ἂἀπὰὶ Ψτπἃ4]1 να Ὀτο το {110 σοΥοπλῃΐ. 
(τετβ. 9 δπὰ 10), ἱῆθῃ 118 ρα πίβδαθην ἰ8 8ὴ-[ἰ γ8.11-18,. Τ᾿ ϑσϑίοσθ 88 δαὶ! ον Δ ἢ 
πουποοά, (τον. 11) τίσι νυ 1}} θὸ οὗἉ Ββυ σὴ 8 παίαγο[: . .. ἴο ὈΌΣΩ ἱΠΟΘΏ5Θ ἴο Β88]. Αππηοιιησο- 
(4 [6 σοάβ ΜΨὉι|}} Ὀ6 ὉΠπαΌΪα ἰο ἀοϊῖνον ἔγοπι ἰἴ  τοηΐὶ οὗ Ῥαπ᾽ 5 πη θηϊ.--- ΕΣ χῖνο5β (16 σοάβου απὰ 
(τον. 12), του Φυάδη βηὰ Φεγυϑαΐϊθιῃ ἡγοῦ ϑὶρ  οχρί απαιίοη οὐἁὨ (μ9 ἀθοϊαγαιίοη οὐ σον. 12, (δαὶ 
Β0 ἴατθ ἃ Πυπι ον οὗ ἴπΠ6πὶ (γον. 13). 1βγδοὶ νὴ] ἰαἶκο σοΐαρο τ ἱ τ [89 14018. 7}}}8 τ Υ 

όετα. 9 410. Α σομϑδρίτδον ἰδ ουαηᾶ... [Ὠπρροη Ὀδοδι596 ΠΟΥ Βᾶγνο 140]5 ἴῃ ὩΣ 5, δηιὶ 
ὝΒΙΟΙ 1 πλαᾶϑ Ὑὐτἢ τμποϑὶνς ἔδῖμθιθβ. ὁη [58 οὔἶδεν ἴο [θῖ ΠΟ ΓΟὰΒ 808 ΟΥ̓ ΤΟΥΒΕΪΡ.---Ὧ5 ΓΘ 
ἰουαπᾶ (δ 73)), οορ. 1ϊ. δὲ; ν. 20. Ὑρπποοι- παπαῦθσ. Οοπιρ. ἰΐ. 28. ---αἰΐασβ οἱὐὁἨἠἁ 5}δζωθ. 
δρίτον δφαϊπδὶ {ἐμ τ ραυαὶ Ἱοτά, ἐπ ορροϑιιῖοπ ] ΟοπηΡ. τθτα8. οα 111, 24; Ηο5. ἴχ. 10 

8. Τῆὴο ριωπίελπιοπί οΓ ἰλ6 σοπϑορίγαον 15 αη ἱπευϊαδὶ6 ἀπά δευεγα 7μάσπιεηί. 

. ΧΙ. 14:7. 

14 ΤῊ ΓΘΙΌΓΘ ὈΥΔΥ͂ ποὺ ἐμοὺ [ὉΓ [1158 ρ6ΟΡ]6, 
ΝΟΓ ΤΆΪ86 [ῸΣ ὕπτια ογυϊηρ δη4 βιρρ!]οδίοα ; 
ΕΌΓῚ Βοδὺ ποῖ, 1 [ΠΟῪ ΟΥΥ αὐΐο πλ6 οἡ δοοοαηΐ οΥ̓͂ {6} ΘΔ] ΔΙΑ Υ, 

15 αι δα8 ΤὰῪ Ὀαϊονθα ἴο 40 ἴῃ ζαῦ Ὠουβ6 
Τὸ ρῥγδοίϊβθ 10--τἰἢ!ϑ δμογπῖ ἢ 
ΤΠ] ογγίηρς δῃὰ ΠΟΙΥ ἢδβἢ ἴδ κθ ΔΎΘΥ ἔγοτα ὑμοο (μγ Βαγὶ ἵ' 
ΤΠοη τααγοϑὺ ὑποι ὅχα] ! 

16 “το οἰνο-ῖγθο, βρ ομαϊὰ τὶ ἢ σοοά!γ ἴσυϊ,; 
Τρ ἀἸά 6 Βονδὰ 641] (ΠΥ ΠΆΠ26. 
Αἰμὰ στρ ἰπαΠ6Γ ἢ βοὺ ἔσο ἰο 1; 
Αὐά τΠ6Υ ὕτοῖο---ἰΐθ ὈΓΔΠΟὮ 68. 

17 Αηά Φοβονδ Ζοθδοίῃ, τῆο ρῥ]δηίοα ἐἢθ6, 
Ηδιἢ ὑσγοῃουπορά 671] αρδίηβϑ [866 
“Οη δοοουηΐ οὗ [86 Μ᾽] ΟἸΚΘἀΠ 688 οὗὨ ἔπ 6 Βουϑ6 οἵὗἉ Ι5γ86] δῃᾷὰ (6 Ἀουβο οὗ Φυ 8} 
ὝΒΙΟΒ {ΠΟΥ͂ ῥσδοιιβοα ἐο ἐμοῖσ οση δΒυτί, 
Ῥτογοϊκϊηρ τη0 δηά Ὀυχηίηρ ἱποθηβο ἰο Β48].᾿ ὃ 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1Υ̓͂α 18.--Π:ὁ0 ἴοχέ ΠΟΙ 5. ΟΟΓΙΆΪΗΙΥ σοττιρὶ; 1, ῬοοδΠ56, 85 ἰξ τοις αἱ ργοβοῃξ, [ξ αὐὔοιὰϑ πὸ πιο 1 1 016 τπιοαπίησ: 2, 
δοκζᾶσδο [Βα αὐςίοῶς ἐγ: δ 0.5 ἰηἀΐοδίο οἵπος γοράϊημθ. ὮΝ 3 ὙΓῚ ΘΒρΘΟΙΔΠΥ ἰᾳ υηϊ 61 010, Ὑ Ποῖ οΣ 9 σοηηθοῖ ἰδ νγἱτἢ 

5 

ἌΠηη1 ροοα Ὀοΐοτο οὐ αἴἴοσ. Το ΓΧΧ. Ἰτγαπεϊαΐα μὴ σὐχαὶ καὶ κρέα ἅγια ἀφελοῦσιν ἀπὸ σοῦ τὰς κακίας σου. ὙΠΘΥ͂ δοοτὴ 6 η 
δ, βάτο τεωΐ Ὁ 22 88 ΒΟΙῺΘ ΒΌΡΡΟΔΘ, ΟΥ̓ ΙΟΓῸ του] Ὁ2 7 (Βυχῖομρ, Μαύυκεβ, 6καν). Ἐν Ἰδιτίοσ σόογὰ, ἰηάθοι], οα- 

ἐπ ΟἿΪΤ ἴῃ Ῥα. χεν ἢ Ἴ ἰὴ 126 ΘΧΡΤΙΟΒΑΪΟΏ δ)9 Ἃ: δυΐ δἰποῦ ἐμ νοτγὰ ἰ9 Τοττησὰ αὐΐΐο το ΥΥ (σΟΙΏΡ. ΡΠ, ἢ, Τ», εἴο.) 

{Ππ᾿ν᾿ὸ ῬΊΌσΩΙ Ὁ ΣΟ (ἐπϑ᾽λοοά οὗ Δ, το ΟἸΘΘΎΒΘΓΟ 18 οοτίδ  ΗΥ ἘΠ6 ΪΙΌΓΙΩ ΟΧοΪ υδίγ εν υδοὰ : σοταρ. ΟΙ,35.. ὦ 156), ὈοίπΣ Απ6]10- 
- ς ὦ . .Ὰ 

᾿ 

ξουβ ἰο 186 ἕοσιαβ Σ, ")]}Π, εἴδ., εἶποθ ζσίδποΣ ΓἼ3 Ἢ, δ16ὸ Υἱἱ. 16; χὶ. 14; χὶν. 12, 901]. Ῥβ. χυΐΐ. 1; 1 Κι. υἱ]}. 28, εἰς., ' σα 68 
. ᾿ καὶ . 

ἐυρρὶοαίίον, Ῥσανρν, δηὰ " ἐγδηδ᾽ δα ἴῃ χί. 14; χίν. 12 ὉΥ {Π0 υ ΧΧ. δέησις, Βίησο ΠΊΔΙΥ [80 ἰάσα οΥ̓ “' ὈΟΒΘΟΟ  πρ, σγγίπα,᾽" 
ΟυΥτεπρυη δ ΟΧΑΓ ΤΥ ἴο ὈΝΎΡ. Σ τοχαγὰ 1Ὁ δὸ πιοβῖ ὑσοῦα}}5 μαὶ Ὁ) ψδϑ 0 οτίκί μὰ] ννοσιὶ ἰῃ [118 Ρ]δοθ, ναῖ τας τἢ9. 

τ ιϊτ 
9 



180 ΤῊ ΡΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΛΗ. 

ποτά, οἰ ΡΌΓΡΟΒΟΙ͂Υ, Ὀδύδαδο ἐξ ἀο68 ποὶ ΟΟΟΌΓ Θ᾽ βού γα, οὐ ὉΥ τη ΐβίδιο, 88 σμληρϑὶ ἰηΐο [8 8] σι Δ οιυις Τοτοι 

Ὁ 5. ΙὉ [)ὸ ᾳφαοριίοη Ῥοαίὶπς νη ἢ Ὁ 3 ὙΓ, [86 10] οί, Ὁ ἰὼ ΑἹ Ὕ723 18 ϑῃ εἴτ ον ἴῃ Ρἶδοθ.-- τ ἷᾳ Τοῦ 4 δ]εὺ ἴῃ 
πεν ΞΙΞ ἣ ΞΞ 
τ . ᾿ : 

Ηδκα. ἰἰ. 19 οὗ τὴρ Πδόβῆ οὗἉ πποῦὶ ὅσο, ἈΠα ποοιν ὮΡΤΟ ΘΒ ΘΟ ΠΡ ἴο πα σατο π0 Πη ορακία’α ον θη τη -οἴο Ύί σα, [ἢ σι ϊσἢ 186 ἤδα]ι 

οὔ 15 ἀπ πλ8} ἰβ Πα γητ {εν ἐμ. Τὸ ΠΠον πμκ νυν ὁ 13. ἃ ὁ ΒΟΛΤΘΟΟΤΥ ΤΟ ΠΊ  ἴ ΜΙ ΠΣ ἢ Το ναί οὐ τιν Τὸ λυ, 

ἀπογοΐστο, αὐτοῦ (6 ὁχαίμ] οὗ ΠΙΘΠΥ σου ΔΓΟΓΟ, ΟἼΟΥ γοπ θοῦ 2 Ἢ 25 45 Πρ. ΟἸἸΚῸ 5.2 07}. 9υ,.2,. Ἑίὰς τὴ ἰρσ.), ΟἹ τοδὴ 

ΛΔ ΣΣ. ἯὟο σοηῃθοοί 3 αἴϊοῦ 75 »ῈῸ ΟΧΧ. Ἐπαρρ, Μειεπ, εἰς), ἀπα οὐϊδίη [86 8686, ΡΝ τὰν Ργαγεῦς απὰ ξαοσγίλεα ἰαζε 

αἰυαν ἰὴδν ιοϊοκεάπεες (ΠΡ [δ ἴμο ἀου}]9 Βθη80.«δ'π αηὰ Ῥαῃἰβιιτλθ ἢ) ἤγοπι ἰδεε 7 Το τπουρμῖ ΤΠΘΏ ΠΟΥΤΕΕΡΟΙ δ ἜΧΟΙ ῦ 
“Υ. 

ἴο ἴππ|6 εἴοπα οὗ νον. 14. 
[ΓΒΏΛΥΝΕΥ τοηάογα: 8511411 σοντβ ἀη ἃ ΠΟΙ͂Ὺ ἤθεῃ Ὁ Δ] ονγοὰ [0 σοπιθ ἔγοτῃ [ἢ λ6} ὙΠ Θη ΤΠ οι τί πιϑ] ! σπδπί, ΒΤ ΤΒ σα τδρῃ 

τοϊοίσο ἡ ΝΟΥΕΒ πὰ ΗΈΝΌΣΗΘΟΝ, δ πογίης ἴὸ το τύχα, σοπίοτῦ, [6 ἔυταιοῦ: ὙΓΠΜΠ19 ἸπὨΥ̓ ΡΟ] αἷο ς ΜΓ ΠῈ ΜἸΟΚοάη»Ά Τὴ 
μὸν ἤυϑη Β8.}} ραν ἀντὰν ἤγοια τποο. ΕῸΓ ρα τοῦ ἀσυϑῖ 6Ύ}}, ἔμοα τοῤοίοοθε; [6 ἸΔΕΘῚ : Ουπληλ πὶ δὰ 580 ἀυϊὰ 188 

τ Ὁ} 1 ὁπογπιίτν Απά {{τὸ ΠΟῪ ἤρ5}} παι μκ τ το ἀΜν ὕγοιχ {1100 δίς, 1 ΒΟΘΙΩΔ, ΒΟΥΤΟΥΟΣ, δίγαϊηθα ἴὸ γα εγ ἐλ16 εχ 

Ῥτοδηίοη “" ρ4188 ΑΎΓΑΥ " οὗ (μοἷτ βασγί σον Ὀϑίτρς τ πσσορ 4 0} 16 ἴο (Σο4.---ϑ, ΒΕ, Α.] 
2 γογ. 11.--ΠΈΝΡΚΒΒΟΝ : Ἢ εἰσ (ΒΟΥ σοπιπἰρὰ ἀραὶ ηδὺ {Ππ0ηλϑοῖνθ8.} 

Ὁ Υοτ. 11.-τ-θὰ {8ο ἰαβηιεῖτοι .)0}}5 11), Ὕ192.}.7. Οοταρ, ΝάκοξιδΒ, ΘΓ α θ6, α. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΛΙ. 

ΤῊΐθ βοοίΐοα ἰ8 οΟἸΟ801Υ αἰίδομῃοά (ο ἰμ6 Ῥγθ- 
οοὐϊηρ ἃ8 δὴ δρροπαΐϊχ. [Ι͂}ἢ υϑῦ. 1] ἰΐ ψ88 βαϊὰ 
(δαΐ ἃ Ραηϊϑηλοηὶ οὗ [βγϑ] νγὰβ ἀδίογπι πη θὰ τ ροῃ, 
νι οι (ΠΟΥ σου]ὰ ποῦ Θϑσᾶρθ. ΕῸΡ ΘΠ 6 νν}}]} 
{16 Γογὰ θὰγ ἐμ οῖὶν οτὶθϑ, πον ἐμ Ιάἀοἱἷβ Ὀ6 Δ0]6 

ἰο μοὶρ 186π1.---ἼΒο ἱποῦραι 1 Ἀθασ ποῖ (νοσ. 1] 
δ), 5 Τατίου οχρ]αϊποα ἰῃ {18 βίγορμο; 1. Τ86 
Ττοτὰ νν1}} ποὺ ονυθὰ θαν ἢμ6 ρτορμοὺ (γον. 14 α); 
2. ποῦ {1|ὸ Ῥθορὶο (γου. 14 ὁ) ὀυθη ἱβουρὶι ὑμον 
ΟΥ̓Ρ ΡΓΆΥΘΥΒ δηα βδου ἤσοοϑ ἴῃ ΗΪ8 ἰδ ρὶ]θ (Υ6Γ. 
16). ΑἸιπουρὰ (86 Πογτὰ ονυθη δοκηον)οαροϑ 18- 
Υ86] ἰο Ὁ9 8 Ὀοδαϊ μι} οἱϊνο- το νος Ηο Ηϊτ- 
561 ρ]δπίοά, γοὶ Ηθ τηϑί δάμογο ἰο 1118 ἀοί ογηΐ- 
παίϊοη ἴο ρΡυπἶβῃ οα δοσουηὶ οὗἉ (86 ν᾽ ο ἀπ 655 
αἰ οι [Βγ86] 489 Ῥγδοί 86 (τογ8. 10 δηὰ 17). 

Ἴογ9. 14 απὰ 18. Ἰμβοσθίοσθ ὑσαὺ ποῖ ἴΒοῦ 
... 6 δγοδὶ ἴμβοῦυ οχαϊῦ. Αὖ ἤγϑβι (9 
1ιοτὰ οχρ  αἴπϑ ἰμαὺ ἐπα ἱπίονυσοβϑίοη οὗ (19 Ργο- 
ΡῬΒού ψ1}} Ὀ6 οὗ πο ἀνα]! ἴπ τ Βα πθ ἸΤΟΓ 8. 88 ἴῃ 
νἱϊ. 16 601]. χὶν. 11. Ηδ (δὴ βαὺ8 (πδὺ [10 Ρ60- 
Ῥὶθ᾽Β ονῃ ϑυρρὶ σαϊΐοι ἰο ἀνοτὶ (ἢ 6 σΔἸ ΠῚ ΠΥ ὙΨ1]] 
ὍΘ ἱῃ γαΐϊῃ. Τ.Ϊ8 ᾽6 οἰαοσίιαί 68 ἴῃ τον, 14, ὈῪ 
βιονίης (μαὶ (18 ὈΘΒοοοδίηρ, ἐπουρὶν οὔετγοὰ ἴῃ 
(18 ἰααρὶθ απὰ τυ ῖ Βδου! ἔσο69, 18 ΟὨἸΪΥ ἃ ἀοοορίϊνθ 
μιαϑς, αηᾶον νοῦ 18. ἰάἄθα ἴΠ6 οὈ] οὐ οὗὨ δοη- 
εἰπεῖ ἴῃ β'α, ὙΠ 18 ποῖ Φ ΟΥ̓Δ ΠῸΓ {116 ῥΓγο- 

Ῥἰιοῖ, δας [ἢ 6 Ροορὶθ, (818 Ὀοίηρ ᾿πρ γα Ἰν οἷν ἀ6- 
τηδπ ρα ΌΥ ἐδ 56η86 οὔ {6 αἰ 6ϑι:οη. ᾿Υηδὐ ἢδ9 
ΤᾺ Ὀοϊογοιὶ ἰο ἀο πῃ ΠΥ που ἢ οδὴ Ὀ6 δϑκϑὰ 
ΟὨΪΥ οὗ ϑ6Ἀ ἃ Ὀοϊονοὰ, ᾿ν8ῆ 586 ἈΡῬΘδγλΠΟΘ ἴῃ (ἢ 6 
Βου86 οὗἩὨ [88 Ποτὰ 15 ποὶ ννοίσοπιθ. Τ7Τ|118 ὁδὴ ὉθΘ 
19γ161] αδἴοπθ, ψῃο, ἃ] πουσὶν πὶ {ἰοπιβοῖνοθ. δηιὶ 

οὐ σίπ8}}Υ τ 6 Ὀοϊονοιὶ οὗ ον, ματα γοῦ ὈΘ66ῃ 
80 δβίγαη ροά ὕγοπι Ηΐπὶ, ἐμ αι (Π6 αὐ οϑι 100 ΠΙΔΥ Ὀ6 
ἔΑἸΤῚΥ δβκοιὶ, ναὶ {Π15. 1 {1688 Ὀ6]ονθα (ΠΟΥ͂ 
ἸΛΟΠΊΘΑΙΥ 80 64}16.}} Ἰνὰ8 ἴο ἀο 'π [π6 Ποι886 οὔ (Π9 
[οτὰ  ΤῈθ οχργοβϑίο ἌΡΡΟΘΩΓΒ ίο δ θηΒ04 οπ 
Ὅεαιϊ. χχχὶϊὶ. 1.2, ν το 6 ηαπιῖη, π᾿ ον] ϑηΐ α]- 
Ἰιδβίοη ἴο ἰκι18 ἀν ἸΠς ἴῃ {11ὸ νἱ οἰ ΠἸ Τὴ Υ οὐ [Π8 π8- 
ἰἰοπαὶ βαποίμητΥ. 15 σα] {1πὸ Ὀο] ον οιὶ οἵ Ψ Π ον ἢ. 
Οοπι. Ὀοβίάο8 [8α. γ. 1: Ῥβ8. ἰχ. 7: ον, 1; 
αχχγυιι. 9.-ττιῖο δηϑνοῦ ἴο {{9 αὐοβίϊοη 15: Ὸ 
Ῥτδαοῖϊϑο ἰδ... ΓΘ ΘΏΟΥΩΣΟΥ͂. 4Σλλ8 Ἃ0 {116 6ο1}- 
δίσιισίίοη οὐὁἨ ἔῃ 689 ψοτ8, {Π 6 πιο ραιου οὗ (86 
οὐ͵θοῦ ὮΥ ἃ Ῥτγοποιιὴ 18 ποί ἴῃς απηαϑιι.}, ΟΟπιΡ. 
χχνυὶϊ. 8: 11. δδ; 1 81π|. ἰχ. 13: ΝΆΚΟΕΙΒΒ., ΟὙΤ., 

2 ΤΊ, 3.-τθαὶ ΠΥ τἰ}8 δημοἰραιίοηῦ Βοτο ἢ [ἰ 
ῬΓΟΒΊΡΡΟΒΟ5 ἐμαὶ τῃ6 οὈ͵οοῦ [8 Ὀ66Π ΔΙΡΟΛΩΥ 
Τηοπιϊοποᾶ, οὐ ἰ8. ρσυπότγα νγ Καονη. Νονν {18 
113}, ὈΥ ΜΝ ΒΙοἷν ποῖ ΔΠΥ͂ μν Κοά 658, Ὀὺπὶ ἴῃ δ6- 

ῥβϑιιάο- του ΒΕ Ρ οὗὨ Το Βονδὴ 18 ἐο Ὀ6 απἀογϑιοοὶ, 
48 ποῖ Ὀδδῃ τηθἰοποὰ ἴῃ {116 ἀἰβοοιγβθ ἈΪΠΒΕΓ- 
ἰ(ο. Βυῖῦ ἴὰ σιδίογίσ] υἰνϑοῖν {1.6 Ῥγορ οἱ ΡΓα- 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ 845 Κπόνψη, ἰμαῦ ψΒοΐ, ΠΟῪ 85 ὈδίοΓε, 
ἀθοΡῚῪ ἰγου Ὁ ]6 8. δΐοι, δηά Ὑμῖο ὉΥ {86 ἰμ}18] 
ΜΟΓΒ οὗἨ [π6 γοῦβθ 86 μα8 ἱπάϊσαιϊοὰ σὶιἢ 80ΐ- 
βοϊοπὲ ρῥ᾽αἰπηθθθ. Τθὸ ἱδουρῆ! δηὰ {π6 οτρτγεβ- 
βίου Γ608}} τη τη! Βύα ΚΑΌΪΥ (88 λίαυβε γθινδγκθ) 
γἱἰϊ. 10: ““δηά (δὴ γα δοπιο δπὰ βίδηιξ ὈοΙΌΓε [πὸ 
ἴῃ {86 Βου86 νι ἰσἢ ὈΘΆΓΗ ΤΩΥ̓ ΠάΆτη6, δ 58Υ, δὲ 
816 δἰἀάοῃ---ίο ἀο 41} {11686 ΔΌΟτΑΙ Δ ]Οη8. Α8 
Βογθ (νἱΐ. 10) {πὸ ποδὰ οὗ ἴμ8 νεῖ οκθάηῃ 688 3 
ἴουπά ἴπ 1.18, {παι [5ταεῖ γαραγὰ {86 ταπιρ᾽ 6 - 86 Ϊ ὃ 
88 ἃ β8οτί οὗ βον- ναί (2 Ῥοί. 11. 22), ἴο σ]]οὶ 
(6 Ὀοίαϊκο ὑποιηβοῖνοβ, ποὺ ἰ0 ρυτὶν {πο πιβεῖ γο8 
ἐΒογουΐν, Ὀὰὺ ΟΌ]Υ ἰο τα ῖκο σόοῦι ἴοτ ἤγοϑιι Αἰ}, 
80 ἴπ {18 Ῥαββᾶκδ {ΒΘ ῬΧΟΡἨ οἱ Βα γ8 [Π8. 15γϑεὶ [5 
ποίμΐπρ ἰο ἀο ἴῃ (89 Ὠου890 οὗ ἱμ6 [οτὰ, Ὀυὺ “10 
ἀο ἱϊ, {πὸ τν2ϊοϊκοά ἢ 685, παι οἷν, (πὶ ἀδδβοσγι θθὰ ἰα 

ἢ δρΡ. τνἱΐ, νι ίοι, απᾶϑν ἢ 6 ΔρΡρολγαπσα οἵ Μ|5}- 

ἱπρ ἴο δὰ Γγορά ἤγοπι βίη, οαἷν ΐ 468 {16 ΟὈ]6οί οἵ 

τηογϑ σοπιρ οἰ ον οοπια τς ἰ. ΑΟοοτι φῦ 

ΓΘ 113 16 Βοσα ἴο δ6 ἰάκεῃ ἴῃ {86 Β6Ώ80 ἰῃ πιο δὶ 

τηοϑὲ γα] ΘΏΠΥ οσσυγ5, οἷΖ,, ἴῃ ἐμαὶ ΟΥ̓ 6Υ]] ἀε- 

βίη, οὗ ρυγροποά, σοηδβοΐοιιβ ψἱοκοάηοβ (8. Σ. 
Ὡ; χχὶ. 1); οχχχίχ. 20: Φοῦ χχὶ. 27, εἰς). Τὸ 

τιογο α]ϊ]-ϑοιπαΐης ἔοτια (οορ. ΟἸ,38. ἃ 188) 88 
ἃ γιοίοσὶ δ) γθϑ 80, 8.8 850 {116 ΓΆΤΓΟΓ ΔῈ  [ΟΓΙΙ3 

Το] ον 3. Τιῖβ ἀου]ο ἴοται, (νν Εἰ σἂ ἀ068 ποὶ 
ΟΟΘΌΓ ΘἰΒΟΊΎΠΘΓΘ ἴῃ ΦοΓΘΙαΪ 8) ΤΥ ὈΟΙᾺ ἴα [{66} 
διά ἴῃ 115 κοουτηυ]αίϊοι, Ὀ6 ἤον 116 Ῥυτγροϑδ οἵ 
τιοιογῖσαὶ οἴὔδοί ἀπ τότ Ῥδτιϊου δεν (δὶ οἵ 
ἴσου. ὙΠ {π8 ἀρτθθ8 8.6 ἀϊδί! πον ἰτοπίςϑὶ 
οχρτοββίου, [θη ταγοϑὶ μου ΘΧῸΪΣ, πϑϊοὶ 
ὈΘΔΥτΒ Γοΐογοποο ἰο δὲ 888 ΥἹ ὈΘ]ον 687 εἰς, 

ἐμαὶ 18, ἴο (Π9 ΤΒΏΠΕΟΡ ἴα Ὑἴο ιν (116 ῥτοιὰ δαὰ 
ΒΘΟΌΓΡΘ ῬΘΟΡΙΘ λρροαγοά ἴῃ {ἰἸ6 ἰδ αν ρ]6. Νοὶ ΠΟΥ͂, 
[6 Ργορ μοῦ τηθλῃ5 [0 ΒΑΥ͂, Ὀαΐ (ΠἸ6 Π ΤΠΛΥ͂ τοὺ ΕΧ- 
αἱῦ, ΤΏ ΘΩ ΥΟῸΓ ῬΓΆΥΘΥΒ πα βδουίῆσοβ δνο Βεἰρεὺ 
γου. 

γεγβ. 16 δ 17. ασθθα οννο-ῖσθθ.. .. ἰα- 
ΟΘ:89 ἴο Β88]1. Τιιο οὐσαϑίοη οὗ {6 (πουκαϊ, 
ῬΓΆΥΟΓΒ, δίσ. ΜΠ ποῖ ανοσὶ {ΠΥ οαϊδιαϊίγ. Τ|}8 
Ἅ1}} 6 οὐ {πῖα δοσοιιηῖ, υ»Ζ.» παῖ (6 [οτὰ, (δουφξὰ 
Ης κοκπον]οᾶκοβ ἰαγαοὶ ἴὸ 6 8 ὈοϑιΓΓεἱ] οἰἶτο- 
ἴγθθ, ρἰδηίθὰ Ὁγ Ηϊπνβοὶῦ, Βα8. ἀδι ογπιϊ θὰ ἰὸ ἐθ- 
ΒΙΤΟΥ πἰπη, 116 ΡΑΓΔΌ]6 οὗ δα οἸἶνο- ἴτθο ἰῃ Τὸ- 
ἔογϑῃοο ἴο [8τ86] 18 Το ἃ 4180 ᾿π 8. 11]. 10 [8]: 138. 
χΥΪ;. 6; χχίν. 18: Ηοϑβ. χὶν. 0.--- Απλὶ ἃ σαὶῖ Γ, 

εἴς., (Ὁ) ΘΟΠΡ. ΟἿ Χ. 18.---ἰ ἸὙὉΓἹ ΕΥ ΠΟΌΥ πιου3 

πὶτα ΠΤ, θ6814.65 ΟὨῚΥ ἴῃ Ἐσοὶς. 1. 24, ΤΊνε ῥτο- 

Ῥθοὶ σοπαρδγ88 ἰπ6 σα δ Βίσορ 6 (Ὠτοδίθηϊ κα [5τδεὶ 

δοσίίδηοο ψὶὰ μα ααθϑιΐοα, ἐμ δ ΡροΟΥ 168] [ ἰο ἃ ἰοῃροϑί.--- 56 Β1Θ, εἰο., σοί. χυϊὶ. 27; χσὶ. 



ΟΗΑΡ. ΧΙ, 18-28. 

11: χἰτϊ, 12. χὶῖχ, 27. 1. 82; Απι. ἱ. 14.--- ΠΘΥ | ἰηὶο {86 Βρβοτο οὗ γϑα] γ (παπιοῖν, ἰὰ σοβρϑοὶ ἰᾳ 
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Ὀτοΐκθ. ϑίησθϑη ἰηἰγϑηβίἐἶνο πηϑϑηΐηρ οὗ (μ6 οΥἶχί- 1 (86 5} 0}661), 6 γ9 το ρδγοϑῖγο [6 ἰγϑηβί(ϊοπ ἰᾷ 
πα] σογὰ σδηποὶ Ὀ6 ρῥγονθϑά, νγῦ8 πιυϑί Γοραταὰ ἃ58 .ἰμ9 , Ὀ6 σοπιρ]θίθ. 
βυδ] θοῦ οἰ μὸν (ὉΥ̓ 8 σδρί ἃ ἐγδῃβιιϊοα ἔγοτη ἤριυγτθ 
19 τρια 7} (Π6 Θπθλΐο8, οὐ ἰὺ 18 ἰο 6 ἀοτιγοα 
ἔτοῦι δῃοῖον τοῦ »ΡλῸ, (16 γδάϊδα] τοοδηϊηρ οἵ 
ὙΠΟ 15. τὠωρπμἐϊμαγὶ, ασιίαγὶ, οοποιίαγὶ (σοιῃρΡ. 
Εσυεδδτ, Η. Ἡ. Β. διὰ ὠοποογά. 8. υ) ΤΒο ἴον- 
ἴπῈ Ὁ 18 ἴ0 Ὀ6 ῬΓοΟογγοά, βίη γο ἰβ ηοὶ 10] ονοὰ 
ὈΥ 8 ἸΏΘΓΘ 5Βμα κῖπῷς θυ ἃ ὈΓΘαΚΙ ΩΣ οὗὨἨἁ ΨὈτδποῦΘ8. 
--Αὐὰἃ Φοβονδὴ Ζοῦεδοϊδ, εἰς. [ἢ ἴῃ βῃᾶ 
ΆΘΥ ὈΣΟΙΘ ψὸ Ῥοσοοϊγοα 8 Ραγ δ] ὑγϑιαβὶίοἢ 

1ι ἰ6 ἀθοϊατϑα ἴῃ ρῥἱδὶπ νψογὰβ ἐδ δὲ 
{86 οτὰ 88 Ῥγομουπορὰ (9 ἰαθρτηοηὶ οὗ δοη- 
ἀοπμπαίίοη οἡ ἴβγϑοὶ, (χὶχ. 1; χχυὶΐ. 19). [πη (86 
νοτὰ Ρ]αηϊθα οΟὨἾΥ, τ Ιοἢ σοηίαϊηβ 8 ΘοΥΓΟΌο- 
Χαϊνθ ροϊηΐ, 88 ἷζ ἰγϑσοβ ηοῦ ΟὨΪγΥ (6 πᾶπιθ Ὀὰὲ 
αἶβὸ {86 οχἰβίθηςσο οὗ ἴ80 Ὀθδη ἃ] οἷἶϊνο ἴσο 0 
αοὰ (ὁδοπιρ. ἰϊ. 21) 18 186 ἥριυγο 811}} γοίαϊ πὰ. Οἱ 
Ῥτδαοιδϑᾶ ἴο ᾿μϑὲσ οὐ υσῖ, σομρΡ. Υἱὶ. 19; 
Χ]ῖν. 8. 

2. ϑεεοηᾶ δίασο 97 (δε εοπερίγαον : ἰλά ρίοί 97 ἐλ Απαιλοίλίξει. 

ΧΙ. 18-28. 

18 
ΤΆοη ἀϊάϑι [που ΒΠΟῪ πλθ ὑπο ῖγ ἀοΙ ΡΒ. 
Απᾶ Φοβονδὴ ἱπβιγυοίθα πλ6 δηᾷ [1 Ιϑδσηρά. 

19 ΒυΓΙ νὰ8 88 8 ἴδηθ Β866ρ, (μα 18 164 ἴο ἔπε 8]δυρ ἴσου, 
Απά τριδγῖοα ποὺ, ἐμαὶ {Π6Υ δα μδα ὑπουρ 8 ΘΟΠΟΘΙΏΪΩρ᾽ ΠῚΘ Ὁ 
“Ἰμβ[ ὰ8 ἀδβίγου ὑ86 ἔγϑθ ΨΙ 108 ἔγαϊ, 
Απὰ οχιγραίθ πἰπὶ ἤγουν ἔμ Ἰαηα οὗ {π6 ᾿ἰνίηρ, 
Τηδὺ ἢΪΒ Ὡ8Π16 ΠΙΔΥ͂ ΠΟ ΠΊΟΙΘ Ὀ6 τηθηςοπρα.᾽" 

20 Βυὺ Φοβονδῇ Ζεθδοί Ἰυάροθ τ ᾿υδοο ; 
Ηδ ὑτἴοϑ {86 ΓΟὶῃ8 8Ππ4 ᾿ιθδγί. 
Ϊ 95}}4}} 866 (ΠΥ σϑθῆρθϑῃοθ οἢ ἔθ 1, 
Εὸγ οα (ῃ66 δυο 1 ἀθνοϊ θα ΤῊΥ̓ 68.186. 

21 Τηογοΐογα Π|8 βαῖ ἢ Φοβονδῃ οὗ [86 πχθὴ οἵ Απδίποίῃ, 
ἾὟΥΒΟο βουρβὲῖ δἰΐογ [ΔΥ 11{6,βαγίηρ: 
“ῬΓΟΡΠΘΒΘΥ ποῦ ἰπ [6 Ὡδπλ6 οὗ 6 ΒοΥὮ, 
Τῆδῦ ποὺ αἀἴ6 ποῦ' ὈΥ̓ ουν Βαῃα "-- 

22 ΤΠογοίοσο [88 Βα: ἢ Φομονδὰ ΖοΌδοί : 
ΒΩΒοΙά, 1 νἱδιὺ {ΠΏ 6π|, 
ΤῊΘ γουηρ; ταθῃ 888}} ἀϊθ ὈΥ͂ {π9 βιυνοτᾶ ; 
Τοῖτ ϑοὴ8 8δηα {ποῖν ἀδυρὨοΥβ 888]} ἀϊο οὗ ΤΩΣ 6. 

29 Απά {ῃογὸ 888}} Ὀ6 ἢο ζοιμηδηί οὗἩ [Π6Π], 
ΕΟΓΙ Μ1}} Ὀτίηρ, σα] απ Υ οἡ [86 πλθη οὗ Αμδίμοί 
Ϊὴ (86 γϑδᾶσ οὗ {ῃ6}γ ν]Ἱβι δι] οη.ὅ 

ΤΈΕΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΊΙΟΑΙ, 

1 Ψαν, 21.-- δα 110 οσοηφγαςίίου οὗ ΠῚ "Ὁ, σοΏρ. ΝΑΞΟΕΙ3Β. Οἷ., ἢ 89, 8 ὃ. 
Υ ἢ 

2 γὙεῖ. 22.---ῷῷἍ" 107) ἰδ ηοῦ τη δοουπδῖίτο οὗ ἴμ6 οὈ͵οσξ Ὀπὶ οὗ 9 ἔἶταϑ. Οοιαρ. Χ. 1 ὉΠῚΡ9 ὯΡΞ [ΒΕΧΡΕΒΒΟΝ τοῖν 
πον ττι : δ“: 

ἄεγε ἴϊ 8 ἴδο ἔοττπογ: ἴδιο σϑασ, ἐίς.---38. Ε. Α.} 

ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Τὴ ρσορμθὶ θοῦ 4180 δυ θη }} ΒΡΟΔΚΘ οὗ αὶ 
σΟπΒρίγαοΥ, δηὰ οὗὁἨ οπα ψΒϊοῖ οχίϑίθα ᾿π 8 ΠΔΓ- 
τοῦτον οἶγο]ο ({π6 οἷν οὗ Απϑίμβοίῃ). ον. 18 
οροη8 υἱτὶὶ τ 6 ἀοσοϊαταῖίοη ἰδὲ ἴῃ ψ μδὲ 90]10 τν8 
8 ἴδε Μν}}} θ6 σοπιτπι πη οηϊοά, οὗ ψ ϊο ἢ ἐδ ῥτο- 
γδϑοὶ τεσεϊτοὰ ἱπιο]]σοηοθ ΟὨῪ ἔγοτα {116 Τογὰ, 
Ἰῃ τον. 19 ἴτ 15 διαϊοα (Π8. [818 ἴ,΄οἱ οοπϑίϑίθα ἴῃ 
ἃ ῥἱοῖ αγχαϊπϑὶ (δ ς 1176 οὗἩ (6 Ῥγοριιοῖ. [Ι͂ἢ νον. 20 
ἴ08 Ῥτγορίνεῖ ΟΧΡγοαδο5 ὃἷδ ΒΟρΡ6 [Παὺ 86 ᾿οτὰ μψὶ}} 
διρῆρο ἢίη. Ὗογ8. 2]1- 28 δῃηῃοιποθ ἰμ9 γθὴ- 
ζολησο οὔτΠ6 ἱμοτὰ ἴπ γοβροτΒ6. 

Υετβ. 18 δη 19. Δπηᾶ ϑϑβονβὰ ἱπδισυοιῖθᾶ 
ἴ29. .. Ὡὲ τζοσζο Ὀ6 ᾿τιϑηϊὶοηθᾶ. Το ο0ῃ- 

ποοίϊου ὙΠῸ Ὁ Βῆονθ δα {86 ζ0]] οὶ ὙΘΡΒΘΒ 
δ.ΥΘ ΟἸΟΘΘΙΥ σοπηθοιϊοα Μιὰ ἴἰη6 ρῥγϑοδοαϊηα. ΤῈΘ 
σοηῃπίγαοίίοη ἴῃ τοῦ. 18 α ᾽β8 ἰκθ χχ. 7α. ΒΥ 
ἐμπαϊσυοῖθᾶ σὴ 6 (6 Ρτορμοὶ χίνοϑ Πα ᾿οτὰ [9 
ΚἸΟΣΥ διά ρῥγοἰηἰἰτηδίοβ δ ἴῃ 6 β8πι0 (ἰτὴ6 ὑπαὶ ἱΐ 
ν͵ἃ8 Βοπηοϊὶηρ Βοογοί.---ῬΠμοὶσ ἄοϊη μα ἀδφοϊατοβ 
(δὲ (818 δοῃδὶβίθα 'π δὴ δοὺ οὗ νἱοκοα πηθῆ.--- 
ΤΆιΘ, σοΏΡ. ἰἰϊ. 4; 2 ϑαπ).. χὶΐὶ. 8. [ξεν ρεβ- 
Β8ΟΝ :--οΟο᾽Ἰαπιὺ (δὲ 88 θ6θη ἰδηιθὰ 8Βὸ 88 ἴο Ὁθ 
ῥδτΑΣ Πὰν δὰ οἷα ῖ1 οἰ] ἄάγθη. Οπμθ 886] 18 
ΘΟΙΩΣΠΟὨΪἾΥ ἴο 6 Τουπά 'π [Π6 ἢουδθ οὗ 6 ΑΤΔΌ. 
--5. Β. Α.]-ἡὐ 15 σταῖς. Ηιτζια σνου]ὰ 
τοδὰ Ἷ3 ἐπ ἐϊ8 “αρΡ (οορ. θουῦ χχχὶν. 7; 

Ἐσεῖς. χχί. 8) Ὀθοϑυβθ ΠῚ δ᾽ χη δθ8 σοσῃ, ποὲ 

{δ8ο ἔγυϊ οὗ ἴσο. Βυὶ ἰδ9 ἰάθ6 οὗ ἰδ Ῥτοάιποὲ 
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δον οα ὈΥ ἐδ6 ἰγθθ βΒοἢ 88 ΒΕΥΥ͂ΘΒ [ἴὉΓ [004 ἷ8 
Β6ΓΘ οβϑϑῃίίαὶ. ΟΟἿΩΡ. ΥοΥ. 2] ὁ. περ, 88 1ἰ ἰ8 

δοκπον)οάκοα ὉΠ οΥἿ κα Δ}}Ὺ τϑδηὶ ζοοα ἴῃ μο- 
ποτα] (οοαΡ. 6η. χὶνὶὶ. 12; [84]. ἴχν. 2ῦ; 9Φ0Ὁ 
ΧΧΥΪΙ. ὃ: γον. χχυΐϊἹ. 27) ψ 6γὸ δἷβο ὑπάου- 
βιληιϊ ὉΥ 1 {86 610]6 Ῥτοάυοὶ οὗ ("9 ἴσγοο. Τῖδβ 
8 σΟΓΙΔΙΒΙΪΥ ἰδ9 γα ἱπ Ορροβίτο ἰοὸ [86 ΒΔΡ, 
νγοοί, ἸααΥ68, εἰ6. Οἱ 3 -- σὠπὶ ΟΡ. ΝΑΞΟΕΙ,58. 

σν. ἃ 12, ὅ, α. 
γενθ. 20-23. Βαϊ δοθόοναῖ Ζθύδοῖξβ.. ἰῃ 

[86 γϑδσζ οἵ ὑμοὶσ ν  βἱϊαϊίουῃ. γεν. 20 8 στϑ- 
Ῥοαϊοά δἰτιοϑὲ υογθδιϊαι ἰῃ χχ. 12 60]]. χυὶΐ. 10, 

ΤῊΕ ῬΡΒΕΟΡΗΕΊ σΕΒΈΜΙΑΗ. 

--ἰ[Τϑ6. ΤῊ Ῥσορδοῖ ΔΡΡΡΑΪ8 [ὉΓ ἃ οοπβτσηδίϊου 

οὗ ἷβ ἰᾳποσθῆοθ (ο ἐμ οἰπηϊδβοίθαί Θοὰ.-- 

Το ἔογιὰ δοσογαΐης ἰο Ρίοὶ, ἔγοτι ἊΝ Τ|ι 

οοηδοοίΐοη ὨΟΤΘΥ͂ΘΡ ΓΘαυΪΤ69 (ἢ 6 πιοδηΐηρ “0 
Βῇοτο, ἰο το ]],᾿᾿ τυ ἰοἢ 18 δῖβο ἕδυογοα Ὁγ (8 δ8δ- 
ἸοΥ οὗ ἰπὸ ρδϑϑαρθθ, Ῥβ. χχὶϊ. 9: χχσχυϊ, δ: 
ῬΓΟΥ͂ ΧΥ͂Ϊ. 8, ΘοπΡ. ΕΤΑΙΡ, ἢ 121, α. -- ΟΙΟΡ ΒΘΗΥ͂ 
Ὡοῦ. Οοπρ. Απὰ. ἰϊ. 12; γἱῖ. 18. ουθ 1688 (89 
Ῥἱοὐ νγὰ8 (0 ρου οστα ἐ8 9 ἈΠΌ ΘΟΘΒΒ[}] (ἢ Γοδί θηἰ ἢ . 
---ἰὰ νοῦ. 22 (86 Ἰῃηἰτοἀιϊιοίογν ἤογ]δ 8 τορεδί εὲ 
Δίου ἴμ9 ἱπιίογσιιρίϊ 0η.--- ὙΧ}1} Ὁχίης οδἰδ- 
ΣΑΪΟΥ͂, σΟΙΏΡ. χὶχ. 1δ; χχὶϊὶ. 12. 

δ. Τλὶγἃ δἰασε οΓ (λὲ οοπϑρίγαον : ἰλε »ῖοί ὃ: (λὲ Ῥγορλοί᾽δ οἱση 7απεϊζῳ. 

ΧΙΙ. 

1 

1-0. 

Του ταδί ἰδ ηοϑὲ ̓ δίϊοο, Ο ΦοΒόυϑα, σ ἤθη 1 ρ]θδα ὙΠ (δ 66. 
ΟὨΪΥ͂ οἡ τηδίζουϑ οὗ Ἰυάριηοηῦ Μ1] 1 Βρθαῖκ ψιἢ 86. 
ΑΥ̓́ΠΥ 18 1η6 ΜΆΥ οὗ {116 Ὑ]ΟΚΘα ΡΓΟΒΡΘΓΟΙΒ ἢ 
ὝΥΆΥ ἀο 41} ᾿ῖνθ ἴῃ ρϑδοθ, ψἘῃοῸ Ῥγϑοίῖβθ ΚΉΔΥΘΙΥ ἢ 

2 Του Βαβὶ ρ]δῃιθα ὑπο πὴ δῃὰ {Π6Υ͂ ΠαΥΘ ἴδκϑη σοοί; 
ΤΠΘΥ͂ »ΤΟΥ ὉΡ, ὑΠΟῪ 480 ὈθδῚ ἔγυϊ : 
ΤὨου αὐ Ὡρδγῦ ἰῃ ἰδοὶν ταουΐῃ, Ὀυΐὶ ΔΓ ἔγοσαῃ ὑπ ῖγ ΣΟΙ, 

8 Βυϊ (δου, Ο Φομονδῆ, Κηονγοϑὺ Τ16, 
Ἑορατὰ πιθ δηὰ ῥσόούθ ΠΥ Βοατί ἰοτδταβ ἔπ 96 : ἦ 
ῬΊαοΙκ ἐμοὶ οὐ 833 ΒΏ66Ρ ἴο [Π6 ΒΙδιρ Ὠΐου, 
Απὰά βού ἔμθῃὶ δρατὶ ἴῸγ [86 ἀδγ οὗἨ δχϑουΐϊοῃ. 

4 ον Ἰοηρ 888}} ὑῃ Ιαπὰ τηου ΓΗ, 
Αμπά {6 στϑϑὴ οὗ {86 ψι 8016 ρ]δῖη πιθοτῦ 
Ετοῖῃ {86 Μ᾽] οἰκο 688 οὗ ἴμοβα γ8οὸ ἀν61] ἴῃ 1, 
Βοαϑί δηὰ Ὀἱσγὰ δζὰ οοῃϑβυιϊηθα : 
ΕἘῸΓ [86 884 Υ, 6 888}} ποῦ 866 οἿΓ πᾶ, 

ὃ ξ τμοὰ Βαδὺ σὰ ἰ οοίαθη δηὰ (ΠΟΥ ψϑασ θα {ἢ 66, 
Ηὸον ταδγοθϑῦ μου οομίοηαδ τὶ [ἢ 6 ὨΟΓΒΘΒ ἢ 
Απά ἴῃ ἃ ἰδῃά οὗ ρϑϑοβ ἱβοὰ ψϑβί βθοῦγο, 
Βυύ μον ψὶ]ῦ ἰοὺ ἀο ἰπ {Π6 ῥγαθ οὗ δοτγάβδῃ 

6 Εὸγ ουϑὴ ΠΥ Ὀγοίῃγοη δηὰ {π6 μου86 οὗ (ΠΥ ΑΙ ΠΟΤ, 
Εγθη ΠΟΥ͂ ἢδνο ῥγδοίϊβοα ΚΉΘΔΥΟΣΥ ἰοναγαβ {866 ; 
Ἑνϑη ΠΟΥ 0 ἃ Ἰουἀ οΥῥ Βδνθ Ρυγβυρα {Π66. 
Ττυβὲ ὑμ61 πο ΤΏ Θη ΓΒΟΥ͂ Βροδὶς ροοά ἴο (866. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Το ον. 3.-Ἰ ἀοροπβ Οἢ “5. ΤῺΘ τηοαπίημ ἰδ 69 ἰῃ 2 ὅδ. χυὶ. 17; ΖοςὮ. Υἱ!. 9. ὅς ἢ: 
4 ον. 4.--- Δ 80. ἡ [πὸ σοποίγαςσίίοη σοπιρ. ΝΆΡΟε 58. Ον, Καὶ 105, 4 ὃ. 
δ γον. ὅπ Τιρμοι. Οοπῖρ. χχὶϊ. 1; Οκβαν. ὃ 55, δ; ὕπαιῦ, ὁ 122 α ; ΟἸ8Η. κΚὶ 2δὅ α. 

4 ον. 6.--- 70 δὲ βάγοσὺ (χων. ἱ. 10) -- ρίενις, ρίξα υϑρε. δ} 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙΣΙ. 

ΤΊβ Βίσορ; δίίϑδομ δβ 186] οἱ οβοὶν ἰοὸ (6 Ῥτο- 
οοαΐης, ῬγΟΥῃ; ΘΟΠΒΡΙΓΒΟΥ οὐοη ἴῃ (ἢ6 ΠπΑτγον- 
θϑἰ οἴγοὶθ, ἰῃ [6 ὕω οὗ (8 Ῥτορμοῖ, ν Βοτο ἴὶ 
ἯγΛ58 (Π6 Ἰοδδὶ (ο Ὀ6 ἀχροοίθά. ΑΥἿδΡ ἰδ 6 Ργορμοί 
δὰ αἴνοι ἐμ6 ᾿υογὰ ἰο ἀπάογδίβηα κιἷ8 ἀἰββαιὶϑίδο- 

ον». ἱν. ὅ, 12. 

ἴοι {π8ὲ (86 πφοάϊγ, οὗἨ πβοπὶ οἷ!. Χἱ. ἰγεδίϑ, 
811}} Ῥατβαθ ἐμοῖτ σουγβ ἴῃ βαίθί υ (Υογα. 1, 2) δυά 
ΑἰΓΟΓ 6 ἢ88 ὀχρτοββοὰ (9 μορθ οὗὨ 818 ἡαδιϊδοι- 
υεἷοπ δηὰ ἰμοῖν ἀδβίσυοίίου (τοῦ. 8) {8.6 πιογθ οὐδ΄ 
βάοπίγ, ἐμὲ (μ686 Ῥϑορὶθ ἰμΐδοῖ {86 αἷγ, 49 " 
Μ6ΓΟ, τ (Π6 Ροΐδοποιιϑ Ὀτοϑίὰ οὗὨ (δεῖν παῦε’ 
Ἰἰοῦ, δῃὰ γϑηάοσ τὸ Ἰδηὰ πη ῃ δ (Δ ὺ]6 (τΕΓ. 4) 
ἰδ9 ᾿ογὰ δηβῖγοσϑ Ηἰπι: 1 δου 86 ομ οἷ 



ΟΠΑΡ. ΧΙ. 1-6. 

[8οβ86 δὶ ἃ αἰβίδ:ηῃσαε ἰ8 80 ἰπίοϊυὮ]6, τ δὶ τι! 
ἰ8ο ἀο ψίιθα {116 ταϑῖῃ 6 ΓΒ οὗἨ (μη ον ἔλα Υ 
ἈΓΟΔΟΒΟΓΟΙΒΙΥ͂ ΓΑΥΪΔΥ ἢ 66 (Υ6γ5. ὃ ἀπὰ 0) 

γεγβ. 1-8. ου τηδὶϊδὶηθδὶ ἐπδιὶοθ... 
ἄδγ οὗ ὁχϑθουϊίοῃβ. Το ριορὶιοὺ (οοαρεγθ 90- 
ΒΑ θοίογο ΝιΏ6Υ6}) 85 νγαϊίο ἴῃ τὙδίη ἴον (16 
Ῥοτγίογπιποθ οὗ {86 ἱπγοαίθηϊη 89 ῬΓοποαησοιϊ ἴῃ 
ΧΙ. 11-21, εἰς. δ ον νομί γο8 (ὁ Βροδῖς (0 {116 
βοτὰ σοπσογηΐης ἰ. Ηθ Κπονβ δαὺ (6 Ποτὰ 
Ν}}1 πυιδ᾽ πιδίη (η6 τὶ ιιὶ (οοΡ. 8. 1ὶ. 6; Φοῦ ἰχ. 
2,8544ᾳ.; χχχίχ. 8. ; Βοαι. ||]. 4; ἰχ. 30) μα νν}}} 
ΟὨΪΥ͂ ἰΒογοΐοτο ἰπαυῖὶγθ ὶαο ΗΪ8 λυ ρσιιοπίβ (ἰ. 10; 
ἷν. 13) 1ὰ ογάδν ἰο γϑοοῖγο 1|Πυταϊ πϑιῖοα. Οἡ 7ὲὲ 

ΠΟ γ. δ. Βεϊῃρίοσιδ ἔσαϊῖ, Τοΐογοποθ ἴο χὶ 
11,18. Οομρ. 8. χχχυῖ.  8ῦ. ---Ἰ θα, εἰο. Ἐο- 
Τυϊατίοη οὗἁὨ 8.6 οὈ]θειϊΐοη (μαὺ (8686 Ρ6ΟρΪΘ ΒοΟΓγΘ 
Φεοθονα. [Ὁ 18 ΟΠἹΪΥ ἸΙρ-Βουνίοθ, ὙὙ81}16 {Π6}Ὁ 
μιοαγίθ 8.0 δΙοπαϊθαὰ ([86ἱ. χχῖίχ. 18; Μδ}. χν. 
8).. ΤὨα φγοριοῖ οἡ {116 οἴ οΥ ἰα πιϊ σΔῃ ΔΡΡΘΩὶ 
ἴον τ[86 γϑοιίτιι 16 οὗ 15 ἀϊδροδιἴοι ἴο [16 Κπον- 
Ἰεάχο οὕ ἰδ δδαγομον οὗ δαγίβ, τ ΒΟ πὶ, ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΓ, 
ἴον τ 6 β8Κα οἵ ροτγίοθοί εδιϊβίμοιίο, ἢ 6 ἐπνὶι68 0 
ἃ τοποισοιὶ οὐβοττδίϊοη δηα ἰγίδὶ οὐὁἨ 8. μι δατί. --- 
ῬΙποῖὶς ἴθ οαϊ. Οα ἰδ9 βυ δ] ες πιλί (ον ΘΟ Ρ. 
Φοῦ χχὶ. 27 8βαᾳ.; 5. Υἱὶ., ἰχ., σ., χὶ., ἰχχῖ ; ΜᾺ]. 
1. 18 844.. ἐίο.--- Ὁ} σοΡ. Υἱ. 29. ---δϑοῖ ὈΒΘΙΣ 
ἃραιῖ. Οομρ Υἱ. 4; χχὶ!. 7; 11. 27; 1βδὶ. χὶϊὶ. 8. 
Ιω 16 τνοτὰ8 ᾿ς ὈΆΘΙΣ, εἰς., Φογοπ δῖ δἃ8 6Χ- 
Ῥγοαβ6 τοὶϊαὶ [ἢ 19 ορί ηἰοι 18 10 Ὀ9 ἄοῃθ ἰο {Π|6 υη- 
Ε0.}ν (δοπιρ. ΡΒ. χ] χ, 15844ᾳ.} [ἢ νυ ὶαῦ {0110 75 ἢ 6 
Εαρροτὶβ {118 ορ᾽ πίοπ ἔγοιῃ δῃηοί ΠῈΣ Ροϊηῦ οὗ Υἱόν. 

ει. 4. ον Ἰομκ 588}} ἴδ ἰδ! ἃ ΣΟΥ ΣῊ 
“ον ΒΟῖ 568 ΟΣ Θηἅ. [ἃ [18 γ6γ860 8 σοπίτη- 
ἀϊοίίοη 85 Ὀ66η Τομ ἃ ἴἰο {9 ργσοθάϊηρ, δὰ Η:τ- 
Ζι0 νυουϊὰ ᾿Βοτοίογο βίγικο ουὐ (Π 6 γοσθ6 ἔθ τ δης 
ἰηϑετὶ ἰὶ δὲ χίνγ. 1-9. Βυὶ ΟΙΒαΨΚ ΘοΟΥΓΘΟΟΪΥ χο- 
ἸΩΔΤΚΒ (πδὺ (ῃ6 ὙἱοκΚΘα (γογ. 1) 8180 ΔΡῬΘδΓ 88 
ξυπν ἴθ 186 συτβο οΥ̓͂ ὈΔΥΓΘΏΏΟΒΒ, 88 [8 64]6- 
ἸΏ Υ ἰ8 ΟΥ̓́ΣΡ Γοχαγάρα 88 ἃ αἰνίηθ ρυπὶβῃπιοηί 
(11, 8; ν᾿ 24, 25; χῖν. 2 βαη.; χχὶϊ. 10; Ηοϑβ. 
ἶν. 8). 1δαἀὰ ἰο ἐμῖ5, ὑμπαῖ ἐϊ 18 ποὶ βίῃ ͵ο νἱοκοιὶ 
ἱπαϊν  ἀλ8}]58 τὸ δγο ἀοδίρηδίοα 848 (Π 6 δι Π 08 οὗ 
(86 δάγουγϑὶ ιν οὗ 84}} ἐπ ῖν ἔθ] ον - οἰ Εἰ Ζθ 8, Ὀαὶ ἰΠ αὶ 
86 “ἸπῃδὈϊΔηἰ8 οὗὨ ἐμ Ἰαπα,᾽᾿ εἶιο τοῦ σΘΏΘ ΓΑ] Υ͂ 
(45 ἴῃ λαοῦ ἴῃ χὶ. 9 ἐδ Ὑ}1010 Ῥορυϊδίϊοῃη 8 86- 
οαβ864) ᾶτο σοηϑίἀογοὰ συν οὗὨἨ τ[Π6 ἀοβιγυοίϊοη 
οὗ ἱπηοδοηΐ ἰγχαϊ ὁ] ογοαίιισοϑ. 2. Τ|δὺ ὉΥ 86 
κοηΐθηδα ΟΣ ΏΠΘΥ͂ ΒΑΥ͂, εἰο., πον υῃ 6] 1 ουηΣ 
ΒΟΟΤῺ Οὗ ἴπ6 ἀἰνὶηθ ννοσὰ ρῥτοοϊδί πηθα ὈΥ͂ (ἢ 6 Ρὕτο- 
Ῥδεὶ ἰ8 δβ ρϑοΐδ! } Υ σοργθϑοηιθα 48.1}6 σδι80 οὗ {}}}8 
ΘΏΓΒ6 ἩΠ[ΙΘᾺῚ ἢδ88 σοΙηθ Ὁροπ ἰδὸ Ὑ8010 ᾿ἰδπηά. 
ἩδοΩ ἴῃ τον. 1 ἰΐ ἰβΒ βαεϊὰ “09 ὍΑΥ οὗἉ (δ τπ- 
ΚΟΥ ἰδ ῬΓΟΒΡΟΓΟῸΒ ; 8} ὑπ Υ ᾿ἶνθ 'ἴπ ρβεᾶοθ ὙΠ0 
ῬΓΔΟΙΒ6 Κπαυογυ,᾽ {15 18 ἴο Ὀ6 ῃτἱπάἀοτβίοοα σοὶα- 
εἰτεῖὶγ. [Ιἡ ἴμ9 ταϊάβὲ οὗ (πὸ παίΐοπαὶ οδ απ ὶν ἰΐ 
ἷβδ σοι ρΑΓΕΥΟΙΥ κ5.}}} τ 6 }}] σἱτ {8 6π|.--ΟἶΟ Ὁ 
8}84}} οῦ 500. Τὸ διυῦ)οοῦ χηυδι Ὀ0 (6 Ῥτο- 

183 

Ῥιοὶ, ΠΣΝ ἰ89. (6 Ἰαϑὲ, οχίγϑιηθ δπά, {16 θ14] 

[αἰο (σοτὰρΡ [βε]. χὶνὶ. 10). θα (ΠΟΥ ΒαΥῪ (ἰιαὶ 
{6 Ῥτορ νοῦ Μ}}} Ὡοὺ 866 ἰἰοῖὶν οσχίσγοπιυ, ἐπαὶγ 
βηκὶ ἴδί 6, (Π 6 τηϑὰῃ {μαι {ΠΟΥ͂ τν}}} Βυγυγο ἈΪτΏ, 
ιδῦ ἢθ ΝΝ}}} ρου" Ὀεΐογο ὑἰθπὶ. Οορ. οη ἴδ9 
δι 0)6οῦ ν. 18, [ΗΚΝΡΕΙΒΟΝ :---λ 1 ἰακ6 015 (0 Ὀ6 
προυβοηδὶ: Δο οπε δῃαϊἑ 8ε6 σὰ ὁπά; ιἰιαὶ ἰ8, ἴΐ 
88}} ποὶ 0 ΓοΔὶἰΖΣ6α, νν9 δἰ1}} οὶ Ὀθ ἀσβίγογοι. 
ΤὮο νου]ᾶϊν 56.0.18 Βαιογαὰ {ποιηβϑοῖνοβ ἱμαὺ {ΠΟΥ͂ 
τὰν ΒοσυΓοΙΥ Ῥυτβαθ {86 1 ἈΠΖΟΟΙΥ οοιΓβα, ἀἰ8- 
Ὀ6] ον πη ρ 4}} (μ6 ρτοαϊοίοη8 οὗὨ δα] υἱἱογοὰ 
ὈΥ τὸ ῥτορδοί.᾽" ---ο-ϑ, Β. Α.] 

νοῦ. ὃ δηὰ 6. Ζ{ἴοὺ Βαδὲ σα τὶ τ 186 
οοϊθὩ.. θη ΤΘΥ βρϑαὶς κοοᾶ ἴο ἴ866. 
7ὸ 116 αποϑίΐοι οὗὨἩ (9 ῥγορμοῖ (νογβ. 1, 2) 186 
βοτὰ πρλκοβ ὯΟ0 Οἴδοῦ ΒΒ ἴδ (8: [86 
ΡΟΝΟΣ οὗ (6 απ ΠΟ  ]Υ,, οὐ  ἰσἢ του σοπιρ δἰαθδί, 
8 ποὶ 10 ψογϑί. 811} σγοσϑθ 18 (γοαϊδηΐϊης 
(66, {μ Θημἱὶν οὗὨ ἰἶἰο τη θτὰ Ὀ6Γ8 οὗ (πὸ ον ἴδ- 
τ ϊγ. Ηδοτο 18 δου ἀθηί]ν ἴῃ9 ροΐπὶ οὗ ἴδ οἰϊμαχ 
Ὀθχαη ἴῃ χὶ. 9, (}}0 ΘΟΠΒΡΙΓΑΟΥ͂ οὗἩ 8 δβϑϑοοίδί 8 
ἴῃ 1116 παιίοη, (86 ἰον πη Δηὰ (Π6 ἤαταῖϊγ. Το Ἰαϑὺ 
18 (8}9 πχοϑὺ ἀορ] οΥ Δ Ὁ]6.--- ΤΣ αὶ Ια ἃ, εἰς. Ἰπδιραὰ 

οἵ νσαδὶ βϑθοῦσϑ, ΤΙΣ, Πιτσια σου] τοαὰ ΓΛ 
"εοῖησ. ΤὨθ οχρυθβϑϑίοῃ ποι] σου δι Ὁ 6 ΠΊΟΥΘ 
σογγοοῖ. δαί {1|ο βισγυοίατα οὗὨ [8 6 Βοοοπα τη ὈΘΓ 
ἰϑ ποῖ Ἰἴκο ὑμαὺ οὗἩ ἰμς τβί. Ηδργο ἰἰ ἰδ ποὶ δἀ- 
ταϊτ(οἀ ἐμαὺ (86 Ῥτορμοὲ 45 ἃἰΠπογίο μα δὴ δνὶ] 
ἐχρουίθησο. Το Ἰοτὰ Βαυβ, ἐν σοῃάϊίϊοι δ οτ- 
ἰο "8.8 66} δοια ρδΥϑ  ν ΟΥ̓ ΒΘΟΌΓΘ, 88 οὗ ἃ πδὴ "8 0 
᾿ν68 'ὰ 8 Ροδοθί] σοι ΓΥ. Τῃθ αἰΐδοῖβ ρῥτονὶ- 
ΟἸΒΙΥ τηδὰϑ Ἰοῖν (60 ἴῃ ἃ σοῃά οι οὗ Βρουτ 
σοιηρατοὰ σὴν πυῆδὶ 8 Ὀοΐογθ ἴη66. [1 18 δνὶ- 
ἀοης μαϊ 6γ0 ἰθοΥθ 8 ἃ οἰϊπιαχ, (6 Βοσοῃὰ πιοηλ- 
Ὅογ οὗ (ἢ ϑοῃηίοποθ Ὀδὶηβ ΒίΓο ΟΡ μὴ ἴΠ6 ἤτϑι. 
-- ᾿χἰᾶθ οὗ δοσἅἄδβῃ, (“τ 1122) Ηϊιτσια, ΜΕΙΕΕ, 

πᾶν υπάἀογδίαῃα Ὀγ (15 {86 ὈΔηΚ οὗ ὑπὸ Φογάδῃ 
οὐογχγονη ΜΠ} ἰτ6 05 δηὰ (8}} γοοὰβ (σορ. Καυ- 
ΜΕΒ, (αϊδεί. ΤΥ. Αι. 5. 68), ν] σὰ δοσογαΐϊηρ ἴ0 
ογ, χιχ. 19, 1. 44; Ζοοῖι. χὶ. 8 βουύνϑϑ ΤἴῸΓ 189 
τοβίἀἄθησο οὗ ᾿Ἰοη8 (σορ. Κὔύητε, ϑαολ. 11. 3. 
109). ὅ΄᾽΄πο9 ποιμίηρ 15 πον οὗ ἱπιιμἀ δι οῃ8 οὗὮ 
6 Φοτάδῃ 88 ὑδυι συ] ΓΙ οχίθηϑὶνθ δηὰ ἀδη- 
ξογουϑ, {818 Οχραπαιΐοη ΤΑΥ͂ ὃδ σογγοοῖ, (Που 
[9 εχργοϑϑβίοη ἴῃ 186] (σορ. Φοῦ χχχυῖὶ. 11) 
πιΐχμὶ σοί αἰ εἶν ὉΘ ιι8εἀ οὗ ἱπυπααίοη8, [ἢ τον. 
Ὁ νὸ Ῥαγοϑῖνϑ {116 ἰγ608 Οὗ ἃ ΘΟΏΒΡΊΓΘΟΥ ; οἢ (δ 6 
οη6 δηπὰ Ὀομανίοαν ἱπίοπ ἰθὰ το δ κοη οοηᾷ- 
ἄδποο, οἡ ἐἶα Οἰ ΒΟΥ 3, ΓΓΟΔΟΠΟΓΥ͂ ὙΠ 1ΘῺ τηϑηὶ- 

ζοϑί5 1861 πη {π18, ἰδ 81 Ὀοπἰηά (ἢ6 Ὀδοὶς οὗ κἷτη 
νὴ0 ἰΒ ἐπγοδίοποά (Τ᾽ ΤΣ ἀοϑὶηδίοδ ΔΌΒΘΏΟΘ, 

γον) ἰ0 Βυ 6 ἢ ἃ ἀἰϊδίαποθ, ἃ8 ἰο Ὀ6 οαἱ οὗἩ Π6ΔΓ- 
ἴῃς οἵ ἃ 68}}} {Π| 6 7 Ἰου αν ΟΓΥ δῃηάὰ δρίίδιθ δρζαεϊπϑὲ 
δἷπι.---Οὐ ἰ86 Βυ 7θοὲ τηδιῖοσ οοπιρ. Μαίιἢ. σ. 86; 
ΧΙ, δ7. 
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6. 71: οοπερίγαεν 97 ]εγαεῖ ρυνιίδλεα ὃν ἰδέ σοπϑρίγαον οΥ (λὲ πεισῆδοτα ασαϊπεί ἰδεπι, 

ΧΙ. 1-18. 

7 [πᾶν ΤὈγβάίκθη ΤΑΥ͂ ἤοῦδβο, Τορυ ἀἸαὐθα ΤΑΥ͂ Βοεϊίαροα; 
Ιμᾶνο ρίνθῃ [μ6 ἀθϑῖγο Οὗ ΣΩΥ 808] ἰηΐο 1ῃ6 Πδη45 οὗ ΠΟΙ ΘΏΘΙ,168. 

8 ΝΥ δογιίαρθ 18 ὈθοοτΘ ἴο 116 88 ἃ ]Ἰοὴ ἴπ {86 ἴογοϑί ; 
Τὺ μ88 τοαγϑὰ δρβίῃϑι' τη6, ὑΠΘΥΘΙΌΓΘ ἤᾶΥθΘ 1 Ὠδίρα 1. 

9. [8 ΤΥ Βογιΐαρο ἴο 116 8 ραγί-οο]ογοα Ὀ᾽γα ἵ' ΒΙγαΒ σουμά δϑουῦΐ ἰε 
(σο, 8886} 0]6 γα 811 (ῃ6 Ὀοδϑ(8 οὗ [86 86]ά, 
ἘδιοἢΣ [Πθ. ἴο ἀσνουτ. 

10 ΜδῃΥ ρδβίοιβ μαγνϑ ἀρβίγογϑα ᾿αΥ͂ υἱπογαγά. 
ΤΉΘΥ͂ μάν ἱσοάάθη πη δὲ ἔουϊ ΤΑΥ͂ ἔτος ῬΓΟΡΟΓΥ, 
Ἦδνο τηδα6 [86 στουπα ΡΓΟΡΘΟΙΙΥ ο ΤΩΥ͂ 68:76 8 ὈΔΓΤΘῺ τγαϑίθ. 

11 Τδογ' ἢαγα ταδάθ [Ὁ ἃ ἀοϑογί, 1 τηουτηθίἢ ΤΟ ΔΙΒ τλ6 848 ἃ ἀσβογί. 
Τοϑοϊαίοα ταῦ 16 πο]6 Ἰδη4, [ὉΓ {Π6Υ6 γἃ8 ΠῸ Οὴ6 ψ͵πῸ ἴοοκ 1ἱ ἴο Βροδσί. 

12 Οἱ 4}1 ὑπὸ Πεῖρῇῃϊθ ἴῃ τ6 ἀαϑογῦ δ ΓΘ ΘΟΙῺΘ ΒρΟΪ]6Ι8: 
Εὸτν Φοβονδὴ ἢδ8 ἃ ϑιυοσγά, ψ ῃο ἢ ἀσνοῦγβ ἴσοηι ἰδηα ᾿Βςθπα ἴο Ἰδηα Β-ϑηά. 
ΤΒΟΙΘ 18 π0 ΠΘΘἢ {πα΄ οδῃ βηα Τγ68}8 ο Θ8086. 

18 ΤΒΘΟΥ μᾶνο βούῃ ψθδὺ Δηα τοαρϑα ὑῃογῃΒ; 
ΤΆΘΥ πᾶν Γοτιηθη θα [ΠΘηΊ861γ 68 δηα Μ01}1 ῥσοῆί ποίμίηρ : 
80 18 6η---γῷ 8881} θ6 ᾿βῇῃϑπιοα οὐἁἨ γοὺυγ τουθπιιθὺ 
Βοίοσο [16 Βδγοθηῆθδβ οὗ ον Β Ὑ ΓΑΒ. 

ἸΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 γον. 8.-- Τ)ο ΘΧΡΓΟΕΒΙΟῺ 355 132 [8 Ἰουμά 130 ἴῃ Ῥβ. χὶνϊ. ἢ. Οοιρ. ΓΟΙΩΒ. ΟΥ Χ. 18. 
: π Τ' 

3. Μοῦ. 9.--[ΠΈΝΡΕΑΒΟΝ : ἃ προς κίοα υἱτὰ οὔ ΡΓΕΥ. ΝΟΥΕΒ 0] ον ἰὴ [86 ΕΧΧ, : ἃ τὰραοίουβ Ὀθαδὲ, ἃ ἤγϑῆδ; ΒΙΑΥΧΕΤ. ἰἣΨ 
ΤΑΥΟΏΟΣΜ ὕἱγιὶ ᾿ΓΜΌΡΟι.--ὐὸὶ Η. Α.] 

ϑγρογ, θι-Ὸὰ 3 88 μὴ ἰμιροταξίνο ἴογπι οὐ ρ. ΟἸ3Η. ᾧ 2596, 8, 568. 
᾿ κε φ. ἡ . 

4 Υογ, 11.-- }Ὸ βυυ]οοῖ οἵ ΤΙ Ὁ [8 ἐοσταλ!ν πη Δοϊοσταϊ ποὰ (.-. (ΟΥ̓, σοπὰρ. ΝΆΣΚΟΕΙ,5Β, Οὐτ., 101, 3) θα ὕγοτα 86 σοπθθο. 
ττ Η . . 

εἰοπ ἐξ ἰ5 ι:6 ῬΧΘΥΪΟΌΒΙΥ πιοατοηθὰ ϑηθιμΐθβ. Οὔθοσυθ [89 ΟΪΔΥ ὩΡΟῺ ποτὰ ΠΡ), ΓΤ: 0), 2 Ὁ), 9.2, Ὀδ. τα 
ΤΥ ττι Ὁ ἐν ΥΤΤΤ τ 

1δϑὲ ἰϑ υπδοὰ νὰ τοΐοσομοο ἴο 2.5), Ὑ 8116 ΓΕ ΊΑΙΡΊ ΤΠ σοττοβρου ἴο 5)-ῷ» Ὀδ »ὖ). 
ττ 1ΌτὧΓὦϑ᾿ - ττ "5 μὰ 

ὃ ΤΥ. 13.-.Ά ἐβ ποῖ πΘΟΘϑΒΑΓΥ ἴἰο τοϑὰ ὉΠ Ν 29, ἈΙΓΟΣ ΠΟ ΤΊ ΧΧ, ΤῸ ὁδαηξο οἵ ῬΟΙΒΟΣ πορᾶ ποὲ οὔοῃά (002. 

ΝΔΈΘΚΙ5Β. Ογ., ὃ 101, 45.) ποῦ 186 οὐ ρδιίς δῦ Ὀεΐοτο (89 ἱπιρογαεϊνο (σοι. σοι, 8. οἡ ἱ1. 19). 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῺ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ. 

Α5 086 υπάονίαἰκί 5 οὗ [6 σοηβρί αίοσϑ ἃραϊπδὺ 
ἐπὸ Ῥσορμ θὲ 6.6 ΥἹΓΙ ΔΙ ἀρχαΐηϑὶ (μ6 Ποτα 4180, 
Β0 {1160 ῬτΟρ μοι 8 δοίΐοῃ 18 8 βυιῦοὶ οὗ {μ6 ιὰρ- 
τοὶ ψ ὰϊοἢ η6 ᾿ογχὰ Μ1}} ἰηθὶοί πῃ ἰατροῦ πηὰ 
ΔΟΥΘΤΟΥ ΙΏΘΆ8γ6. ΤἈΘΓΘΙΌΓΘ Ὑ8δί ἰΒ βαϊ ἃ 1 γ 68. 
Ἴ δῃὰ 8 οὗ δραπάοπίης ου80 δηὰ ποΥὶίδσθ 8 Ρ0- 
Ῥ 168 δὺ {πὸ βΒ8ῖη8 {ΐπ|0 ἰο ἴπ6 Ῥτορμοῦ Μ}η0 ἸΘΆΥΘΒ 
8 Ῥδίθυ πα] ἤουβ6 ἰῃ Απαίδοιἢ, δηὰ ἰο ἴ86 Τωοσὰ 
Ὑ0 ΓΌΥΒΔ 08 ίβσϑοὶ, Τ|6 ροϑβίεἰνο ΡῬιιηΒτηθηϊ, 
ΒΟΜΘνΟΣ, ὙὙΠοἢ νν}}} σομβὶϑί ἴῃ 6 σοιῃ Ια ΐοἢ 
ΟΥ̓ ΤΠΙΒΏΥ ΘΠΘΙΓ) 68 ἀραϊηδί [5γ86] (ν6γ8. 9-1]} οοῦ- 
ΥΟΒΡΟΠΒΘ. ΘΟΧΛΟΙΥ (0 {Ἰχαΐ τὰν σΟΙ ὈΪ ΠΔ 10Π 
ἀρϑιηβὶ {μ6 ᾿οτὰ δηὰ ΗΠ8 ῥὑσορ δῖ, ΒΡοΚοπ οὗ ἴῃ 
Χὶ. 9---χῖ!. ὁ. 

ογβ. 7 δπὰ 8. Σ Βαᾶνθ ἔοσβδαῖὶζσθῃ ΤΥ Βοῦδ6 
᾿ς ΒανοΙΒαϊοᾶϊς. Αἴτον ν δ, δοοοσαΐϊηρ 

ἴο νοῦ. 6, ἷβ Βου86 ἢπ8 ἱπῆϊοιοα ἀροπ ἶπι, ποῖ ἢ- 
ἴῃς ἰ8 ἴΏΟΣΘ δίυσγαὶ ἰμδὴ ἢ6 8μιοι ἃ ἰοανο 11, 1 
ἦθ, (Βογοίοτο, 8 τηδίίοῦ οὗἨ σοιγβο, [0 γοραγὰ (ἢ8 
Ῥγορδὶ Εἰμηβοὶῦ 88 ὑλ 9 βυ δ᾽ θοὐ οὗ ἴ16 νοῦ αν θ 

οσβα θη. Βυὶ ἴῃ (Π6 σουγβα οὗ ἐΐι6 βρθεοὶ ἰν 
σον Ι ἸῪ ὈΘΟΟΙ.6Β ουἱάθπί {πδὺ «ΨΦο᾽ιοναὶ ἰ8. {ἰ 
ζούβα Κοῦ δηὰ ϑγβοὶ {110 ἔουβα Κο θὰ δὐϑαπίάοηο! 
Βου86 (τοῦ. 9 8Βαα.). ΖΜΙΝΟΙ δηπὰ ΒΟΟΘΕΝΆΛΟΙ 
Γοργὰ γογ8. 7 δ 8 ἃ8 [88 ννογὰϑβ οὗὨἉ [6 ῥτορθθί. 
ΤῈ6 ἔοστοοῦ σοηβίοσΒ {πλὶ 96 ῃονα Ὀορίμθ τὺ 
ΒΡΘδΙκ δὶ “ 6.0.᾽ 1 δῖ οὗ ορϊ πίοῃ, ἃ8 δ᾽ γοδὰγ τὸ- 
τιλΥθα, υῶΐῖ {ὴ 6 ΟΓὰΒ τὸ ἴὸ Ὀ6 υπηἀογϑιυοί 45 
αν 8 ἀοιι]Ὲ τϑέθγθησθ Τὴ ργορ οὶ ἀφοίατεβ 
μὲ δ ΔΒ ἔουβδίθη 5. ζα {ΠΟΥ ̓8. Βοιι86 ἴῃ Λπλ- 
(μοί, πὶ ΒΘ 48 δοδηδοηϑα μἷβ μογίϊαρο, εἰϑ 
Ὀαϊονοά, ἰο {86 Ἰιιμά5 οΥὗἩἨ [Π086, τῈ0 ἔγοιι ϑμ Ὁ 
(ον γ8 ἰ[8 ΡΟΒΒΌβΒοσΒ ΟυΪ ἃ ΔΌυ86 ἰϊ. Υοδ, ἐδ 
δ 5 Ὀδθη σοϊῃροὶ] οα ἰο αὶ δηὰ βιη ἢΪ5 ΠΟΥ ΔΓὸ, 
βϑῖῃοα 10 Ὧ85 ὈΘΟοσ6 Ἰιοϑίῖ]6 ἴο μἷτῃ, δ ἃ πὸ ἰοπξεῖ 
ΔΗογαβ Ηἷτὰ ΔΗΥ͂ Βοοιγὶίγ. Ηρ, πδοβο {ΠΠ|π (δὲ 
Ἰητηδίοβ οὗἩὨ ()6 οῦβθ ΟΓΘ δοθκίης, τῶ τθϑὶ 
[γοδιοηδα ἴῃ ἴῃ6 ΥΟΥΥ Βουδο6, τ οι ἢ 6 να ἰ8" 
Βα ϊηρς νὰ ἰμθ. ΗΘ ὑπο ΓΟ ΙΌΓΘ Βλγ8 {δὶ δ} 
Ιιογὶῖαρσο ἢὰ8 ὈΘΟΟΙ6 ἰο Εἷπι 848 ἃ Ἰΐοι, Ἐν ̓ἰοὶ 0.0 
τηοοὶϑ ἰῃ {6 ζοτγοϑί ; δηά ἐμαὶ ἢθ ἀοθϑθϑ ποὶ ἴδ 
(86 Ἰοι νι μουΐὶ ΓοΆΒος, 18 Β66ὴ ἔγοτῃ (λα ἤδοί (μδὶ 
ἦν [88 Σοδγϑὰ δραϊηβί δἷπι, ἰὴ νιῖοὶ 15 δὴ 67" 
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ἀραὶ δ᾽] υβίοπ ἴῸ 4“ ψ ἢ 6 Ἰουὰ ΟΥΥ Βαγνο ρυγβιοὰ 
866, τορ. 6. Αἰ ίδ6 δβδῖη6 ἰΐη)6, ἃ58 δΪ 6 δοπὶ- 
ἸΩΘὨΪΔΙΟΥΒ ΓΘΟΟΖΏΪΖΘ, ἴΠ686 ογὰβ 86 ῬοΥΘΟΙΪΥ 
ΔΡΡΙΙοΔΌΪθ ἰο Φειιοναῃ.. Τ86 ροϊπηί οὗἩ σοπῃδοίίοη 
ἦδ τι 18, (δι 1Ἐπ6 ἰπἰπΐϊσαὶ σοϊα το οὗἩἨ (86 ῥτορμοὶ 
διὰ 18 ουι86 18 ΟΠΪΥ͂ αὶ δγμρίοπι οὗὨ {ἷ 8 ΘΠ 
πο ἢ Ιβγϑοὶ, 45 δὴ δηϊὶγο᾽ ἡδίϊοη, ΘΒ ΓΘ ἃ ἰονγαγὰ 8 
(80 [Γοτὰ ἐμοὶ ασοἱ. Ηδησο ἰτ τοβ 8, ἐἰμαΐ {Π|0 
Ῥεηεεία ἴῃ 118 ΘΠΕΓΘ ραββᾶχθ ἃγο οὐ δ [οχ ιν 
Ῥτορλείίς ρετίεςσιθ. ΕῸΣ {ΠῈ0Ὁ} τὸ Ὀαβθὰ οἡ {86 
ἴδεϊ (μὲ τ 6 Ῥτορ οὶ 18 ΟὈ] χοὰ ἰο Βρϑαὶς οὗἩ (δαὶ 
ὙΠΟ ᾿88 οσουγγοὰ δοίννθοη ὨἰΒο ἢ δηὰ δ 
Βουδο 85 οὗ ρϑβὶ δοῖϑβ. Ηθ οδηποί, ἐΖ. 97., Ξρ6δῖ 
οἰβεγ Βα ἰ γ6 5. 7 δηὰ 8, ἤδη 1 λανέ ογβα θη, 
Τορυαϊδιοα, σίνοη, μβαιθα. Βυϊὶ βἴησο ἐδ ͵ 8, δὶ {6 
ΒΔΙΩ6 ἰἰτη6, ΣΟΙΘΥΒ (ο ΘΒ ΟΥ̓Δ ἢ, {1.056 ὑπ δὸ γατ 8ι}}} 
ζαίυτο ἴδοίϑ τὸ οσχργοβϑϑϑὰ ὈΥ͂ ργεοίογι[θ8, τ ΒΙ 6 ἢ 
γἰ6]ἀ5 {86 τηθηπίπρ [μδὺ (Π6 δοίΐοη οὗἉἩ {π9 Ῥγορδοῖ 
88 ΘΙ Ὁ] πη|δῖ 1 64] ἱποϊ 468 ἐμ 9 δοϊΐου οὗἩ Φοδονα!. 
Ηξφῃοα ἰὰ 8, αὶ ἴῃ δοσογάδποθ τίὶϊὰ [86 τηαΐη 
ἴδοι ἴῃ γθγβ. 7 δῃηὰ 8, 116 ψ}ῆ.0]9 ἀϊβοουγβο 18 ρσϑ- 
Βοηϊοα 848 ἴῃ ραβδί ἰΐηθ. [ἢ 80 ΓᾺΡ 88 {1:60 υγογὰ 8 
οἵ νογ. 7 τ Ιου ἴο ΨΦ6πουϑ, Ὑ7Θ "“ΙΩΔΥ͂ ΒΡΡῚΥ ΣῪ 
Βοῦδθ τὸ (86 ἰδπιρ]6 (οορ. γΥἱΐ. 2-10, εἰς.}, δῃὰ 
ΤΑΥ͂ Βοτίϊαρθ ἴο (6 Ρ60ρ]6 οὗ [5γ46] (ΘΟΏΏΡ. 
θευῖ. χχχὶϊ. 9), ψ]θ ἔμ) ἅθϑίσθ οὗ σὰν 501} 
(ΠΤ, ἀπ. λεγ., σοῃρ. χὶ. 1δ; Ρβ. Ἰχχχῖν. 2) γϑ - 
ἴεγ8 ἴο (86 τ ΒοΪΘ6. 

γεν. 9. 15 τῶν Βοτιίϊαρθ... ἴο ἅἄσνουςσ.--- 
ΤΙδὶ »Υ 18. ἃ Ὀϊγτὰ οὗἨ σοῦ, οὐ οο]]οοι ἑν οἶγ, 
ὈΙγὰβ οὗὁἨ ΡΓΟΥ, 15 γἱδοθά Ὀογοηᾶ ἀουδὶ Ὀγ Θ6η. 
ΧΥ. 1]; 188. χνὶ. Θ; Εζοϊὶς. χχχίχ. 4: 9200 χχυ!]ὶ. 
᾿. ΤΕῖθ πιρδηΐηρ ἰ8 ᾿μογοίογο βδϑϑυγὰ ἴῸγ (ἢ }5 
Ῥάδδαζα δηὰ 88. χὶνϊ. 11. λῶΣ, δοοογαΐϊης ἴὸ 

ΤΞΙ, ΟΣ, Ζυὰρ 68 ν. 80 (οορ. Ασδπι. "85 ἐΐπ- 

7εγ6) σδ δἰ σὨΥ͂ ΟἿΪΥ ὑπ εοἰογεα, υαγίσσαίεα, 8.8, 
τοῖα Φθσοιὴθ δηὰ ὑμ0 ϑ'υσῖδο ἀο 8,8, τποϑί, οὗ 

(6 σοιμτηθηίδίοῦβ ἰγδη 8] ἰ( : {118 Ρατγιϊ-σοϊ]οτοὰ 
Ὀἰϊγὰ, νψ]ιοῖ ΔΡΡΘαΓΒ ἴῃ {αν τη 9., 18. αἰτὰο κοι 
ὉΥ [86 οὐδοῦ ὈϊΓγά8. Οοιῃρ. [16 γοιισ ο 8 ἢ ΗΙΤΖΙα 

3. ἴο 126, ἰ8 ποὶ Θᾳυϊναϊοηϊ ἰο ἐπ σεέα(ἰοη (0 πιδ, 

δυΐ ΠΙΘΓΘΙΥ͂ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β ἱπίογοαὶ (2)ω,, εἰλίσμ5). 
ἩΒοΙΒ ον ἴμ6 Σ ἰὰ 1116 βεσυπὰὶ ΟΠ ἰβ δὰ εαὐιἰοὶθ 

οὗ ἱπίογγορηιῖνο 8 ἀοι Ὀ{{]. Αταιμπιμ σα Π ὴῊ (ἢ 9 
ἰαι ον 18 ργοίογδοϊθ, Ὀὰὶ (16 ἤογον ἀσσοι 9 Ὀοαὶ 
τ (π9 8Βθη806. Ομβηάῦϑεν, ᾧ 100, 1, τπδὶμταῖ 9 
παῖ ἴὰ 18 σταπιη δ 6 }}ν δα πιΐβϑιυῦ]ῖ. Τλκοὴ ἃ8 8 
υδϑιΐοῃ, ἢ ΘΧΡΓΘΒ868 88 οἢἰϑμιηθηΐ (ΘΟ. Υἱ!. 
9) πὸ ἰ8. δϑιγπιαιΐνο πὰ δομῆγιμμίοῦν : γθα, 
ποΐ ΟΠἸΥ͂ {86 Ὀϊγάμ, 411 ὈΪγὰ8. (ἑ. δ... 8}} πιδι10}}8) 
8}}8}} (Δ}1} ἀρόοῦ 186 πογιίαρο οὔ ἰλθ [ωοἱ ἃ, 

γεν. 10. Μδὴν ρϑδῖοσβ... ἃ ὈΒσσθὴ τυδδῖθ. 
ΤΙιῈ βῶ 9 πιαίίοῦ ἰῃ 8 ΠΘῚ ἴογτα. Οὐπιρ. νἱ. 8: 
Μία. ν. 4, ὃ. -- ΓἐΠΕΠ8ῸῸ βτουηᾶ Ριορθσῖν οὗ ἣν 
ἅθϑίσθ, σορ. 11}. 19. 

Ἄογβ. 11 δηὰ 12. ΤΌΘΥ ἢᾶνθ ᾿τδᾶθ ἰδ ἃ 
ἅθδοσξ... δηἃ Ὡϑδῃη8 ἴο Θβθοαᾶρϑθ. Νοὶ οῃ])ῦ 
6 ἱπμβϑὈϊΪοἃ σοιηΐῖγυ, Ὀιὺΐ {ἰὸ ρΡ]αϊη5. τνϊοῖι 
ΒΟΓΥΟ [ὉΓ Ραϑίυγαρο Ὑἱ ἢ (οἷν 1118 (σοταρ. 1ἰ1. 2, 
21 : χῖγν. 6), ἀγϑ ἰαϊὰ ψδβίο, 8δο (δὶ (ἢ ἀενουτγίης 
βου 48 δορὶ ἱῃγουρὰ ἰἢ 6. ψ]ιο]9 Ἰαη ἃ Ττοιὰ 
0Π6 οπὰ ἰο {86 οἶδβαῦ (σοιῃρ. Υἱ. 26; χχυ. 20, χ]ὶνὶ, 
10, 14). 
ον. 183. ΤΟΥ αν δου σδοαὲξ... 976- 

Ὡονδδ 5 ιδῖῃ. Τοίδὶ σοϑι]ῖ:---ΝῸ Πιατνομῖ, 
Ἰὰθογῦ 18 νδΐῃ,- τ Δ ΚΠ 688, δαηθ. ΤῊ τπουριῖ 
8 ποί, Ὑδλὺ 8 τδη βούνοί ἢ (μπὶ 58]12}} 6 ΤΟΔΡ, 
Ὀιπὺ ᾿νὰπὶ 8 πῆϑη βοννοίῃ ἢ.6 8881} ποί ΧΘΔΡ, {ἰ10 
Βαγυοϑιὶ 8}14}} 1411, 41} (8 Ἰδῦοσυ οχροηάοθιὶ 8}14}} 
ὍΘ 1οϑ8ι. ΟΥ̓ δου ἰΐ 18 8 τηδίθγϊαὶ μαγνοϑὶ δἴομθ 
νγ ἢ 1οι 8 Βροίθῃ οὗὅ, δορ. θαι. χχνὶΐ. 80 πηη. ; 
54. Ιχυ. 21, 22. Ἰχιΐ. 8.---Οὐ τοσταθηϊοᾶ τ. Θ:- 
ΒΟΙνΘ5, σΟΠΡ. χ. 19: Εσοῖὶς. χχχὶν, 4, 2].--- Οὴ 
Ῥτοϑῖ ὁοοωρΡ. 88. χὶν}. 17. 

7. ϑοϊωίίοπ 97) αἷἱϊ απείίλεδοα ὃν ἰλε ἥπαϊ υὑπίοη 97 αἷΐ ἐπ ἰδὲ Ζοτά, 

ΧΙ]. 14-17. 

1 ΤὧΤθυθϑ Β510} «6 Πονυ δ} ἀρδὶηϑὶ 8}} ΓΩΥ ποῖρθθοτθ,, [86 π]οϊκοά, 
ὟΝ ο διἰίδοϊεοα (ῃθ ἱπῃογιΐδηοο πῃ 1 
ΒοΒΟ]Α 1 Ρίυο ἐμ θη ἴογιἢ ουΐὐ οὗἉ {Π6ῖΓγ 

ξπνο ἰο [ΒΓ86], ΓΩΥ ΡΘΟΡΙΘ, ὕο ῬΟΒΒΘβΒ : 
δά, 

Απὰ [86 Βουβθ οἵ δυάδῃ 1 ψ1}} ρ] ποῖ ἔουί οαἱὐ οὗἉ [Ποῖ τα ϊαβι. 
15 Αμπὰ ἰὑ 5388}1 οοπιθ ἴο ρ888, δἴτογ 1 ἢδνυθ ρ] θα ὑμθαὶ ουΐ, 

Ϊ ν}}} αραΐϊη μᾶνθ ΘΟΠΙρΡΑΒΒΙΟῺ ΡΟ ΠΏ ΘΠ, 
Απαὰ Ῥυίηρ ἴπϑηι Ὀ80 Κ᾽ ἜΘΟΥ Πγ8} [0 ΗΪ8 ΠοΥΪαρΘ ἈΠα ΘΥ̓ΘΓΥ͂ τῆδὴ ἰο ἢΪ8 ἰδηά. 

160 Αμὰά 1 584]] σοπλθ ἴο ρ888, 1 (Π6Υ Ιθάγη 1ῃ6 ΨΦΑΥ͂ Οὗ ΙΔΥ ΡῬΘΟΡΙΘ, 
Τὸ ϑνοδσ ὈΥ͂ ΠΙΥ͂ Π8Π|6 “ Φεμονδὴ Ἰἰνοίῃ, 
Α5 Ἰμοὺ Βδνὸ ἰδυρῇῦ ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ ἰο βὰν ὈΥ͂ ΒΔ8]: 
ΤΉΘη 8.18}} ἔμεν θ6 Ὀ01}0 ἴῃ [86 τηϊάβι οὗὁἨ ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ. 

17 Βυῖ 1 ἼΒῸῪ Βοὰγ πού, 1 ψ|}} αὐύοῦ!γΥ ρ]υοΚ ἃρ 
ΑΔμα ἀδσΒίΧΟΥ͂ β6ἢ 8 παίϊοη, βα 11} Φ 6 Βονδῇ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

ἽΤεν, 14.-. 2 Ὁ), ἱταυδιεἴοη ἰο ἐπα ἥτε ροσβοῃ, ἂν ἰῃ χίν. 16. ΤηῈ σοπηροϊίοι χε ἐμ Ῥτοοοάίϊης Βί ΟΡ [8 πηι  βίδϊοο» 

δὶς. σοταρ. ΣῊ ΤΣ βαοὰ 5) πί(ἢ ΤΌΤ) δηὰ 0). νοῦ. 1, 8544. 
-τι στ ΞῚΙΣ ττ 

Σιν. 15.--οπἱ «ἢ 2 ΝΜ, ΟοδΡ. ΝΆΣΟΣΙΒΒ. Οὐ. ὃ 95, 9., Αι. 
τ 
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ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Ἑνοη ἴῃ {686 σοποϊυἰης ψοτὰθ. {116 ἔχπάα- 
ταϑηΐδὶ ἰάοα 18 δου  ἀθην (Ἰναΐ οἵ Αβϑοοϊδιΐοη. ΤὴΘ 
σΟΙΒΡ ΓΔΟΥ͂ οὗ {1190 Ὡδιϊοη8 δρφαϊηϑὶ (δ6 σονϑηδαῖ 
Ῥοορὶθ ΨῈΟ δύο σοῃϑρίγοὰ αρηϊηϑὶ ὑμοὶγ ᾿οτὰ 
(χὶ. 9; χὶϊ. 6) μα8 ἔον 118 ἄγϑυ σομβθάιθῃσθ, ἰδ δὶ 
(6 ὑνο δῖ δϑϑοοϊδί δὰ ἰῇ ρυπίβχθιῖ (γον. 14). 
Βαϊ αὐϊζογνατὰ νῃθὴ (ΠΟΥ͂ ὨΔΥ͂Θ 86 ΘΟΙΏΠΙΟΣ 
οάυ86 ἰπ Ῥοπίίθηςο, δηὰ ἱατηΐῃρ ἰο (μ6 ᾿ογὰ, ὑπ 6 
το ἰο Ὀ6 δα. Ἐ}Γ τοραγα θὰ ἴῃ ἐποὶν σοἀθωρίλοῃ 
δὰ το- Θϑι Ὀ ϑμοαὶ (τον. 16). [ἢ (818 ΟὨΥ 18 
{πὸ γο αἀἰβϑιηλ αν, 018{ ἴῃ (116 Ποα Π ἢ Πδ(1 008 8 
ῬΟΒ3: ὉΠ οὗ ἀϊδοδοάϊομοθ δῃὰ σοῃβθαιθηὶ ἰοιε] 
(αι γοἰϊοη 8 δϑδιθ, ποσὰ 18 ποὺ (ἰ16 6886 
ὙΠ τοϑροοῦ ἴο ἴβγαοὶ (τον. 17). 

γον. 14. Τυδ βαϊ ἢ ϑθβονδβ.. .. ρῥἱπυοὶς 
ἔοτῖἢ} ουϊ οὗ τμοὶσ τἱᾶπι. Τ)}ιῸὸ δϑιιθιχΐθϑ ν]10, 
δοοοτάϊης ἰο γος. 9, σοτηῖηθ δραϊηϑὺ ἰϑγϑοϑὶ, δ ΓΘ 
Βογο Β66ὴ ἰο ὉΘ Ομ ΟΥ̓ π6ὲὶΡ πο ΚΠ ΌΟΓΒ; δοιῃρ. 2 
Κίηρϑβ χχὶν. 2, (ο ψ σὰ ραββαρθ, ΟΜΘΥ͂ΘΓ, 1 ΓΘΙῸΓ 
ποῖ ἃ9 πο οσοδβίοη, Ὀὰϊ 88 ἴῃ 6, αὖ ᾿οαϑί, ραγί α] 
Τα]. οὐὗὍὨ ΟἿΣ Ῥτοριθου. 1716 δγγίμηϑ, 
ΜοβΌΪϊιο8 δηὰ Απιπιοιίΐίθθ, ἅτ ἤσθγο τηοηϊϊοηφὰ, 
οὐὰ ἰ ΡΒ. οχχχυῖϊξ. 7 16 (λοι ἰ 068 880, 88 διιχ ]ῖ- 
αὐὶθβ οὗ {μ6 Ο]δ] 665 ἰη (᾿ὸ ποσῖς οὗ ἀκα }}᾽8 ἀ6- 
βἰγαοί οη.--ἰα ἀὐδὰ απὰ ἐπ πεὶ ον πρ παι! οῃ8 
111 τοὶ (6 Βᾶπιο ἔδὶο, Ὀθοαϑ9 {6 Ὺ ἰανθ Ὀο᾿ ἢ 
βίῃποά ἡραΐϊηϑὺ Φοβοναι: ΦΔΦυαάδῃ ἀϊγεοῖϊγ, (6 
οἴλοσϑ ἱπάϊγασιΥ; ἴον δὶ ΠΟΥ ἀϊὰ ἀραϊηβὶ δ ὰ- 
ἀλλ, 8 βραϊηβί 18 ἀοἀ.--ἈοΟαὐὐὧἱ οὗ ᾿μοὶτ 
ταὶᾶβὲ σοῖογβ 9 (ἢ 6 σοοζγΆρ] 168] ροϑιοὴ οὗ δυ- 
ἀα}ν, απὰ δὖ {πὸ ϑαῖπο {ἰπιὸ ἴο Υ6 7. 9.---Ἴ ἢ 6 ΘΑΥΓΥ- 
ἴῃς ΔΝΑΥ οὗἉἩ Φυάα!ι ἰηνοῖνοβ {Ἰ16ῖγ ᾿ἰθοΓαιοη ἔγοια 
π6 διἰίαοῖϑ οὗ ἱἐμοῖὶν μοῖρ ῦοτβ. Οορ. Ὀδβί 68 
ΧΧΥ͂. 1Ὁ Βα]6. 

γετ9. 186-17. Απὰ ἰξ 588}} οοσθ ἴο 888 
.ὐς ἀθΒῦσοΟΥ ΒΌΟἢ ἃ μαϊίοι, βαὶ ἢ ΘΒ ονβ. 
ΕΥΟΥΥ πίθου Ἐἰ}} Ὀ6 Ὀγουσιῦ Ὀαοὶς (δοπιρ. 
χῖνὶ. 920; χὶν! 47; χ]χ. 6, 89), {πΘΥΘΙΌΓΘ 130 
18γ86]. Οοηβοαιοηιν (ΠΘΥ ΔΓ6 ΑἸ Κὸ ἴῃ {1118.-- 
Τῆς ἰχμοβὺ δὰ τηοϑὶ αἰογίοιιβ βίαρο οὗ {Π6 8580- 
οἰδίϊου ἰ8 {π18, {841 [86 ὨΛΤΊΟΠ5 Μ0}}} Ὁ ὁη6 δηοης 
(ΠὨοϑοῖνοϑ δηὰ νἱῖῦ ΦπἋ Δ ἴῃ Π6 ἴσὰθ νου 
οὗ 716ἱιονδα, νι ΐο 18 ἘΧΡΓΟβΒοα ἃ9 βισθαγίηρ ὈΥ͂ 
ΗΪ8. πῆθ αοηο (σοιαρ. ἷν. 2; τ. 7; θυ. υἱ. 18; 

χ. 20). [ὦ 818 ἰβ, αἱ (86 βαῖηθ ἰΐπη6, σίγθῃ ἴδο 
τἀπὶ οὗἩ αοἀ νι πιθῃ; Ηο ἴῃ {Π 6πὶ, 6 Υ ἴῃ Ηΐπὶ 
(ΦοΒὴ χυὶϊ. 21, 28). 1 18 ποί ουγουίν (αὶ {Π6 πᾶ- 
(ἰοῃ8 δγθ ἴο Ὀ6 Ὀ0}1 (3 7.3) ἴῃ 189 σαϊᾶβι 

οὗ ὩὮΥ Ῥϑθορῖὶθ. [[βοῖογσο Ζεγαεῖ ψᾺ8 ἰῃ {μοὶν 
πιϊὰϑι (τ γβ. 7, 9): ον λον ἅτ ἱπ [ἢ 6 ποϊάβὶ οὗ 
5γδαοὶ. βγϑ80] 18 ΠΟῪ ποῖ τπουοὶν τἰἰ6 ᾿ά64], Ὀαΐ 
186 Τ68] ϑίοοϊκ ννιῖσὰ ὕθι' 8 41}. (Οοπιρ. Βοαι. χὶ. 
11 514.-ἰθ98. χῖν. 25 βαᾳ.: Ἰνὶ. 1 βα4.: ἰχυ. δῃηὰ 
Ιχνυὶ.). τὶ {π|8 ΟΥ̓ ἃ 1591 π|}]ΔΓῊΥ̓͂ Ὀοί ν 6 η 18- 
γαθὶ δηὰ {16 παίἱοη8 σοῖηθ5 ΓἈΪΓΪΥ το ᾿ἰχης, {πμᾶὶ 
1.6 ῬοΟϑΒ. ὉΠ} οὗ τ οβ βίπποο ἴο [06 Ἰονῖπρ ΡΌΓΡΟΒΘ 
οἵ ἀοἀ ᾿5 ρΡγοβϑυρροβοι οὔ τ1πὸ ἰατίοτ, Ὀὰϊ ποὶ οὗ (ἢ 6 
ἤρου (σορ. χχχ. 10, 11]).---Οὐ ᾿ἰθᾶσὰ [89 
ὍΤΕΥ Β, 60Ώ}Ρ. Χ. 2; ἰϊ. 88, 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1, Οἱ χὶ. 8. “710 οὐυτγβο οὗ ἐπ [τὺ ἀχοΐίθβ 
Ὥρα, Ὀα( [6 συ γ86 οὗ (6 σογβῃδηῦ ΔΡΆΒΉ 68. 1 
Ἰᾶνο βοὴ δὴ δἰ οἶδ ἰγοιἷο δ ἰ6 ψοτβ “1 
ΔΗΥ͂ πη ἴον ποὺ ἰ86 ᾿οτὰ 9688 ΘΟ τἰϑῖ, Ἰοἱ Πἰπὶ 
6 δηδίμβοιβ (1 ΟΟΓ. χυΐ. 22). Ηθ τοιδικοὰ 1 

δἰ] ἢ, δπὰ βουσὶ ἰο ὁχοῦβα Ε᾽ 96] ὉΥ βαγὶηξ 
ἰὖ Μ͵ὼ8 ηιοίω8 τηυοἱϊμπίαν." Βυϊ ἴὰ τνῦλϑ ἴὃς 
τ ΟΓὰβ οὗ {86 σονρηδηΐ, Ἰου 58 8}} ν.᾽᾽ ΖΙΣΣΕΧ- 
ῬΟΒΕ. 

ὦ. Οπ χί. δ. “Π|ιὸ παίδευμα ἰαίει εἰ »γοὸ πεηἴδ- 
ἐγὶδ υεγϊ, εἰ »γο εογιπι αμαάογιὐα. ΑΓ δ γὶ ἐχοπ- 
»ίο ρῬγορλείε τπποπεπίμτγ, εὐ δπίίοπι ἐπ οὔέεϊο Ῥγοπεῖῖ» 
{μαάίπεπι εἰ απὶπιὶ αἰαογί(αίεπι 71)ε0 »γοδεηί, φμοποά- 
πιοάμπι εἰἰαπιὶ ὧδ υεδα)α ἱεσίίατ, νἱ. 8. ΑΑιάϊοτγες 
ἀϊα ἀοσεπίμγ, εὐ αἀἋ υοἰμπίαίς Ζ)εὲ 67 τπυογδο πιοηϊίὶ 
ἐπ οοτάε δο αἀἰσαπί; αἀπιόπ, ργοημὶ εἰ ραταίὶ αὐ οὐε- 
αἰεπίϊαπι υεγὸο ρ»γωϑίαπάαπι.᾽" ἘΘΒΒΤΕΕ. 

8. Ου χὶ. 111. ““Ἰη οΥοοβϑίος [ῸΓ 8}1 65 ἢ 88 ζοοά 
ΤΘΆΒΟῚΏ ἴον ἰΐ ἴῃ πὸ Ἰονο ψΜσο 15 ἀιλ6 ἴ0 ΟἿ Θ᾽ 8 
ὨοΙ ΖΒ ΌΟΓ, δὰ ἰὶ 18 δδο σοπηηδπαρά, 1 ΤΊαι. ᾿ὲ. 1, 
2, Ὀπὺ οη ἐδθ φασὶ οἵ ἱποβο ψγῆο ΟΥ̓ΘΥ 1ἰ, ἃ οεσίδι ἢ 
οὐ ἀδν ᾽8 σοαυϊγοὰ 80 {ἰπᾶὺὶ 1 ἸὩΔΥ ὍΘ Πρετγὰ (Γυκθ 
ΧΙ Ϊ!. 8,9; Φφοδη ἰχσ. 81). [ἷακαιὶ Ορ. διδὶ, 

4, Ου χὶ. 1δ. “1 ἰ8 ἃ 8Βῆ8 Γθ ἴο 8 τηϑῇ (0 Ὁ18- 
Ῥθθπιθ μ6 δοὶγ, δηὰ δίϊεσ ἐμαὶ ἰο βϑοὶς τοῦϑβ 
[αἴϊονῦ σον8 (0 τρδῖκα ἰδαυγΥ} (Ρτον. χχ. 24). 
ον (μαι 18 (86 ΠΆΠΠΟΥ οὗἉ ΠΥΡΟΟΓΙ(6Β, ἴο οἷον δῖ. 
Μαγίΐη ἃ ΒΘΠΠΥ δηὰ πο βίθαϊ 8 δοῦῖβο: δοὰ 
ΜΠ οη ΠΟΥ παν ορροϑοὰ αοὰ δηὰ Ηἰβ8 ποτὰ 
ἰο ἰἕμ!6 υἱμηοβὲ, ἴο ἰυγ δἰϊοῦ ναγὰβ (0 δβορὶἤδθ8, 
ἴαϑίϊης; δπὰ δἰ, δὰ τ ῖϑὰ (18 ἴο Ἔχουΐρδὶο 
1 οπ 86 1ν68.᾽᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

δ. Οα χὶ. 16, 17. ““Θοὐ δκ8 δρροϊηϊθὰ 8 ἴο ὃ 
ἰγθθβ οἵ τἱριἰθουδη688, ρἰαηίβ οὗ (89 [μοτὰ ἴον ἢ 5 
αἰοτυ (188. ᾿χὶ. 8). 116, Βονγονον, 80 ὈΓγίηρεῖὰ 
οὶ ΤὍτΣ(ἢ μκοοὰ ἔνγυϊ, ἰδ οττ ἀονν δηὰ οαβιὶ 10 
π6 το (Μαι. νἱΐ. 19). σπάμεπ. [5 ΕΥ̓͂ΘΓΥ 518 
αραϊμβὶ αοἀ 8 ἃ 85 δμαϊηϑιὶ οὐ γϑοίνθθ, δη 5ὺ 
ἦν ΜΠ] Ὅς ἤουημὰ ΒΟΟΠΟΙ οΥ Ἰαΐογ." ἢν πΥ.- 
5. Ἀ. Α.] 

6. θη χὶ. 18. “ΑἸπουρὰ (ἢ 6 Βυηδη Βοατγί οδῃ- 
ποί Ὀ6 ΤΠ οιηο (.}ἐτ. χνὶϊ. 9), γοῦ ποίη οδΔἢ 
ὈῸ δἰμάδη ἔγοιῃ αοὐ, δπὰ Ηθ θα θη} Ὁ τ οΥο8}8 
Βοογοῖ σουηβοῖθ, 80 παῖ ΠΟΥ ἃτὸ ἱκπονη δηΐ 
τ ἢ οβί, 88 ἰη [86 6486 οὗἩ ΑὈβαΐοπι αὐ Αἰ ορ οἱ 
(188. γ1}}.. 10). ὙΒοτοίοτο ἀο ποίῃϊπρ ἴῃ βθοτγεῖ, 
ἴῃ 180 Βορθ ἐμδὶ τ ΜΠ} γοιβαῖῃ ἰάθη, ἴον τδ6 
Ὀϊγὰ5 οὗἨἩἉ Πσανυθῃ ΘΔΥΓΥ {116 τοῖο, δηὰ (6 να ρεὶ 
τοροϑὶ ἰὐ (Εσοῖ68. χ. 20). Οπϑάμεᾷ. 

. Οχυ χὶ. 20. “1Τ})ιὸ ὅγβι Νὲν Τοβίδιηθηϊ τϑῃ- 
ἔβδησο ᾿ν88 Ἔδχθουϊθὰ ο {16 ΟΥΌ88, γ]θὴ δὴ 67]}}- 
ἀοον ψ]ῖὸ δαὰ πιοοϊκοὰ δὶ 9685, οὐ σοὶ οἡ [89 
6ΓΟ585, δὰ βϑκοὰ [ὉΓ 8 φγδοίΐουβ συϑιροπι ΌΓΒΠΟ6. 
ΤῊΟ Γαπιὺ οΥ̓ αοἀ οου]ὰ κολτοοὶν σγαῖῦ (Π6 11π16 οἵ 
γνοηβοδῆσο: Το-ἀδγ, βαϊὰ δ, Βα] ποὺ 06 πιὰ 
Μο ἴῃ Ραγδάΐϊβθο. Ασοογάϊηρ ἴο [818 πιδὺ {6 96 :- 
οἰ ἶα} 19 οὐ Οὐγ (ἴπη65, (8 6 ῬτΤΟΔ6 6 Γ8 οἵ ΓΙ δι ουϑ- 
Π685, ἰακοὸ ἴὸ πηϑαϑυτο οὗ (μοῦ ΒΟΙ͂Υ ἀοδῖσα ἴοῦ 
γὙΘηοδη06.᾽ ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΕ. [“Ἰὺ 8 6 σομίογί, 
ὙΠΟ ΜῸ ΓΘ Ὑγοηροα δαὶ νγὸ αν ἃ Θοά τὸ 
σοπηπλὶὶ ΟὟΓ σδι189 ἴ0 ; δηὰ οὔν ἀπίγ ἴο δοτμταῖϊὶ 1ἱ 
ἴο Ηΐα, νι ῖτἢ 8 σοϑοϊαιϊίοη ἰο δοαυΐοδοο ἰὼ Ηἰ8 ἀ6- 
βηϊίο βοῃίθησο; ἴ0 Βυ Ὀ5οσὶ ὈΘ δπα ποὶ ρτιοϑογὶ ὃς ἴ0 
Ηἰπι." Ηξνκυ.-ὅ. Β. Α.] 

8. Οη χὶ. 206.0. “4Α ἰθδοῖιοῦ 18 δανϊβεὰ [0 588 
(ηἷ8 16 6 σδῃ, “1 δυθ οοβϑβοὰ [0 σοῦσαρῃ υβεὶΐ 
δου τχγ 801. ΚΒ. ΌΤΗΕΒ ΒΑΥ͂Β, 

Οηο6 ἵ ρκτασροᾶ ἴο0Ὸ ΤΏΔΩΥ τὨἰη 48 :-- 
Νόοπο δῖα! ἃ ; ΤΠῸῪ αὶ μα νίηκε: 
Βυϊ δίησθ {νὰ ΘΆΓΥ ΚΤΌΨΏ, 
Ατπῇ δ} ΔΜΑΥ ανὸ τὨγοννη, 
Νοῖ οὔθ ἔγοτ) ἴὴϑ 8 πονῇ. 
Απὰ ἀὁ γοῖϊ ἀδκ, ον τῇ ἰς 6 {ΠῈ58 Ἶ-- 
Βεέσδυδο 1 Ὑ6 ολϑὲ ΠΥ δ} οἡ ζοϑαε. 

ΜοβθοΏ ΚΟ ΥΒ δ ἃ βοσυδηίβ, 80 Θοῦσοση (ἢ 6 
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βοῖνοα. δϑουξ μοῖρ σὴ ἰπίυγὶθ8 τί πᾶ δὰ 
Ιηδϑίοτβ.᾿ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

9. Οαχὶ. 235, θη (6 Ρ60ρ]6 11] πού ϑηάιιγθ 
(86 τοὰ οὗἩ Οἶδε 8 πιο, τὴ τ σὰ Ηδ βιιὶ688 
{86 δα γί (1881. χὶ. 4), ἑίεπὶ Ἠΐ8 τοὰβ Βϑαιιν δῃηὰ 
Βδηὰβ (Ζεοῖ. χὶ. 7), ἀοἀ βοπ 8 οὔθ ψ ἢ ἐμ ϑιυνογὰ 
0 Ργϑδοὶ, ψΒΙΘὮ ἰδ ΓΟ] οὐνϑα ΌΥ͂ {110 Γεὰ 8ρῖ66, δηά 
ἰδ 6 809 γβδὲ {Π Β)ΟΟΪῈ ργΘΔΟΊΟΣΒ ΠΥ͂Θ οἷ- 
ἰξοϊοὰ (18ι]. χχχ. 10).᾿ ΟΒΑΜΕΒ. 

10. θη χὶϊ. 1. “Βαϊ σΔῃ νγὰ σοῃοοῖγο δηγ ἱης; 
ἸΏΟΤΘ ἢ ΌΠΙ8Π6 δΔηα στδοίουβ ΒΔ ΟἿΡ ἀοδ8γ [μογὰ ἢ 
Ἧι ΚΟΥ Ὀοζογοδηα δαὶ ἴγΥὙ6 ἃγῸ Ὑσοὴς ; Ὑ6Ὸ ἃ(ο 
ποί ἀοιδὶ ἐμδὲ Ηδ ἀο68 Δ]ὶ νοὶ], Ὀὰὺὺ ἴΐ γοῖ ορ- 
Ῥγαβθεβ ὑὉ8.(. 6 βου ἰκΚ ἰο τλκθ ἃ οἴοδῃ 
Ὀγοδϑί οὗ. ἩΒΘΓΟ 8}.}8}} νγὸ ηὰ οὔθ ν᾽} νοὶ 
γὸ 600]4 ἀο ἐμδῖ Τηο ΝΥ οὐ ἴ6 νν8}}, {1:6 ἀο- 
τηρϑίϊο, τ 6 σομτἸὰ, ἐπὶ σοι 6 5 ἰἢ ΟἿΥΓ ὙΔΥΪ Α5- 
δυγοάϊγ πο! Βιγαϊσιὶ ἰο ουὖν μοτὰ, ἐπ δἔθυ μα] 
δηὰ Ἰἰνίης αοά, ψὶϊῃ 4}}1 οὐν 111-ταον, ἀοιί, 
οϑτο, ΒΟΥ 65}; ουΓ ουὖἱ γου μοαγί Ὀοΐοσο Ηΐπὶ 
(Ρ5. Ἰχὶϊ, 8).᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΨ. 

11. 0 χὶϊ. 1-8. “1 18 8 δοιηηοη ΦΥΊΘΥΘΠΟΘ, 
ἴο Ἰίνο ἃἀπὰ δχσρογίθῃσο {δὴ ἐἰ86 ὑπ χοαΪΥ ΔΥῸ 
ῬτΓΟΞΡΟΓΟυΒ δὰ [ἢὴ6 σΟΟΪΥ 4.6 υπέοτί αηδῖ9 (5. 
ΧΧχΥ. 20; ᾿Ιχχὶϊΐ, 12: Φοὺ χχὶ. 7; χχχὶ. 2), 
δζαϊηδί τ ἃ σἢ αν νγοῖο ἰη0 χχχυϊὶ. ΡΒ. Ηδλγυο 
ΤΟΘΟΌΓΒΘ (0 [86 ΘΒ. ἸΔΟΥ͂ μα (ΓΘ 18 δηοίμοΥ 
1ἴο, δ ἐμ 6 ἐΔ Ὁ]65 ψν':}} Ὀ6 ᾿αταοὰ δηὰ {Π16 ου]] 
Ὑ|11 6 Τοσοηι ρΘ 864 ἢ ον] δπὰ ἐἰῈ σοοὰ νῖϊὰ 
ξοοὰ (134]. [χγν. 13). ΟΒΑΜΕΕ. 

12. Οὐ χὶϊ. 8. “ΤΟ Ῥγοβροσγὶυ οὗ 88 υη ροῦν 
δου] ἐχιιογὲ ἐμθαλ ἰ0 σορομίλησο ὈΥ {6 Ἰους- 
δυϊογηρ οἵ ἀοα (Βοπι. 1]. 4). Βαΐ ψ]ιθὴ δύθῃ 
18 ἀοε5 ποὺ δυδὶ, [ΤῸ ἃτο 8.1}} ρϑορ]ο οὗ {}}}5 
ΜΟΥΪὰ, τυ ῖο Βᾶγτθ ὑμποὶν ρογίΐου ἴῃ {18 118, Ἦν ]1Ὸ 
811 ΟὨἿΥ μοῖρ ΘΙ (8. χνυὶϊ. 14) δηὰ δδυτΥ 
ποίη ἀσῶγ. ἘΠ Βα Ῥσγοῦὺ {Π6ῃ 18 {ΠῈΣ ἴο (ἢ 6 πὶ 
ἐσθ ἢ τον δα ἴδ 6 τύ ο]6 ψν οΥ]Ἱὰ, δηά βυῦον ἴη- 
ΌΓΥ ἰο {μοῖρ βοὺ]5 (Δα. χνυὶ. 26. ΤῸ σἱοὰ 
ἸΩδ) ἰῇ [0 χνΐ. 23).᾽ ΟἜΑΜΕΒ. 

18. Οχ χίϊ. 4. “1 ἰ8. βίγαηρο (δαὶ ουθὴ ἴῃ {110 
ῬθΟρΙΘ οὗ αοα ἐμ Ερίσυτοδη ορὶῃΐοι 85 ζουπὰ 
δοσερίδησο, ἰμας Οοἀ 8115 ἰαΐγ ἴῃ ἴῃ 6 ὨοανθΏ8, 
ΟΡ ποι πίη βου τ Πδὺ σο68 οη. Ὀοΐονν, ἀοὶπς 
ποιιδοῦ ἐδαὺ νι οἢ 18 σοοα ποΥ ὑμδαὺ τ 816} 19 
671], (Ζορὶι. 1, 13), βοοίῃξςξ ποὶ ν])υδὲ τηϑθῃ ἀο (ἔξ Ζεϊκ. 
ὙΠ}. 10, ἰχ. 9), απὰ ἵμὰὶ ζπίατο τὨΐησ8 8.6 
Δἰἰοσεί ον ἰάθη Ὀολ ἔσγοτα εἶτ πὰ ἷ8 Ῥσορδοί. 
80 Ρον ΓῺ] 15. 1.10 ἀ6Υ1}} ἀπιοὴς (ἰ16 οἰ ϊάγοῃ οὗ 
ὉΠΌΘ]1οΥ.᾽ ΟΒΑΣΝ ΕΒ. 

14. Ου χὶὶ. 4. “7 αἴ λοάϊε διπὲ Ἐρίσιτὶ (6 στέσε 
Ῥοτγοὶ, συϊὼμδ δίερε ἐδί ἵπ οὔέ, ἰ6 ἀ6Υ} 8 ποῖ 80 
δΙΔοκ, ἢ 61} 18 ποὺ 8ὸ Ποῖ, 88 (6 ραγβοῦ ἴῃ ἰδ ρΡυ]- 
ῬΠῈ τΔ.κ65 οιἷἵ. δεά ἀξ ἀξείογία αἰυϊί(δ φρμλοηῖδ 
οεείπεπάα (6 χυὶ). δ ήαπι ἰδϊ----ΟἸὨγ δὲ Ραΐδ Του 
18 Βαηὰ ἰηῖο 8ι6}}- γα, βῃδίοθθβ α Ὀσαπὰ ουί 
᾿βογοΐίγοτηο, πὰ 8015 ἰΐ ἱπ (6 ἔδοο οὗ 811 Ἐρὶ- 
ΘΌΤΟΘΏΒ, 845 ἱπουρσῃ δ πνου]ὰ βαυ, βπ|6]], Β:}6]), 
ἢονν Βοὶ 6}1- το 1...᾿ ΕδΆΒΤΕΠ. 

16. Ου χὶ!. δ. “1 ανὸ ποαγὰ ἰδδὶ δὴ 80}16 
ῬτοδοθοΥ, ὙΠΟ δο δὰ [ὁ ἀοἾΥΟΣ ἃ {τἰλ] ΒΟΥ ΠΙΟῺ 
ἴον ἰ86 ροκιίϊοη οὗὨ σουγί- ΡγοΆσθοΓ, (ο0}ς 0818 (οχί. 
Το ἐχροβϊίίοη 18 ρ]αῖη. Νὼ βοτύδηῖ οὗ ἴμο οτὰ 
Ἑβουϊὰ Ἰοτρ; ἴῸΣ ΙΠΌΓΘ ΤΒΡΘΟίΔΌ]6, γτἱοὶν, ἀϊβογθοί, 
ἐοοσίδδ᾽6 Βοῆσοσθ. [μο[ ΘΥΘΓῪ ΟἿ6 ΔΡΡΓΟΥΘ ἰιΐτη- 
βεὶ Γ ἱΒογουρΉΪΥ ἴῃ 41] σΠΔΉ 68, ἀπά ὈΘ ΒΓ οὗ 
μὶ8 δα πξο δπὰ Ἰθδῃ ποῖ ἰ0 δὶΒ οὐ υπἀογείδπαϊης.᾽" 
ΖΙΧΖΕΧΌΟΒΡ. 

16. πη χὶϊ. 6. ““ΜδὴΥ τὶ δἀὰά (ο (δ ἷ8, τ ]ἴο, 
911, οοἸ οαζυθ, ἀοπηθδίῖϊοβ, δὰ ἩΠδίοΥΟΣσ ΠΙΟΓΘ 

(86 ϑανΐουν τπθ μι  οη5, ΥΒῚΟὮ ΠΙΛΥ͂ ὍΘ ἀραϊπδέ 8 
8. Οἷθ 18 οἴϊθη οὔδσγοαά ὮΥ δὶβ πποίπορ ἰο (89 
ἄδαγς αοἀ (ἰ. 6. ἀφδαϊολῖο ἴο 1.10 Ῥαβίοτδὶ οἕὶςδο) 
Ὀυύὲ ἴῃ δὴ δ᾽ιοχζοίμ ον αἰ ογθηΐ Βοη86.: δὴ θη 
ἢ δὐζογ αν 8 νὰ} Κ8 89 Ὀδοοιμ 68 Ἀἰπὶ, δοοοταΐϊης 
ἰο ἔμ)6 χοβρεοὶ οὗἨ Ομγὶβί, (οθ6 δΓ .ἷ98 ὈϊτΓαγοϑὲ 
Θηθηἶθδ, γ)λὴο0 ορθοὰ (δ 6 τηϊφὶιῦ σοπιΐοτι {Πο᾽ὰ 
ἴῃ 41} ὑπεὶν ἔσαν}, ἃπὰ γγὰ 0 ποὺ οἵ ἀο ῃοΐ καὶ 
δηγ ἰης ἤγοια 18 ἸΔΌΟΥΒ 88 8 ᾿ν ἰΠ 658, Ὀὰϊ τχιδὲ 
ὈθαΣ ἰδ9 Βιδῖὴθ δηὰ χἱάϊουϊο, ἰμαὺ ἰμοὶν 80Π, 
Ῥτγοίδμοῦ, δουβίη, 80 Δηΐ, γί Ρ, ἔτ οηὰ, οἰο. ψὶ]} 
γοῖ σϑηον ἐμ 6 πὶ ἃ]} απίοτιπδ06.᾽ ΖΙΝΖΕΝΡΟΈΡΕ. 

17. Οχ χὶΐϊ. 7, δ4ᾳ:Ὺ “ΤΟΥ͂ ἀγὸ βύυοοῦ ψ οσι 5 
δηὰ Ὀοαυτ τα] παμθ8 ἢ πο {πὸ Γοτ ἃ ὈδΡ- 
1265 δη πδῖηο08 1118 ΟἷΥ, δηὰ 1ὑ 18 80 βατὰ ἔογ ἰΐ 
ἴο Ὀ6 Ρυπἰβἰιοα ὈΥ αοὰ [ὉΣ 1.8 5᾽η8 ἰλι ἵν 8ΓΘ 
Ἰοης ἴῃ Ἰοαγπίηςβς ἰο δοηϑί ον Οὖν οὐ δοοουηῖ.᾽" 
(Βοαι. χὶ. 21). Ομ εβ. 

18. Οη χὶϊ. 7, βαα. “1.6 Βοατὶ οὗἩἨ 8 Ὀθ]ΐοσοΡ 
ἷᾳ Οοα᾽ 5 τηοϑὲ σμαγὶϑῃοα αϑοάρ, Ὀυὲὶ ἱἔ τηλη ὁοΥ- 
γαρὶ ἃ ἢ Μὰ} βίη, ασοα τηβὶ ἔογϑαϊςο 1}}19 
μου 80,᾽ (15α]. }ῖχ. 2). ΒΤΑΆΠΚΕ. 

19. Οη χὶϊ. 10, βᾷᾳᾷ. ““Α βογυηηὶ οὗ {6 Γοτὰ 
ψ0 βιοι ἃ Ζ0]]ονΥ οα ὑνγοῖνο Εἰ γοϊησϑ ΟΥ ΟἾν 69 
ΤΩΔΥ ἀοροηά οα (18, ἰδ. 6 μι} ἅπα ποίην 6159 
ἱπλπ ἃ ἰἰουβο, 8 υἱπογαγὰ οὗἩ (ἴὸ ογὰ, Ὀὰϊ ἃ ἀ6- 
βοογηϊθ ἤου80, 8ὴ Ὁρτοοίοα νἱηογαχι, ἰῃ ψΒϊοἢ 
ΤΠΔΗΥ͂ ΡΓΟΡΑΓΔΙΙΟΏΒ δΓ ποοάρά οί ἰ.6 δ ῥσο- 
αϑοὰ ἴἰο }}5 ταχζιι αν τοῦ. ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΨ. 

20. Οη χὶΐϊ. 14, βχᾳ. “Το Ομ γιβίϊλη ΘὨυΓΟὮ 
.λ8 ἃ ἰτἱρὶο οοηϑβοϊαιίοη, 1. ΤΊ αῦ 118 Θῃμοτηΐο8 ψ}]]} 
Ὅο Ρυραμοα; 2, Τὶ αοα δραΐϊῃ 88 ΙΔΟΤΟΥ͂ Οἢ 
ἴ; 8. Ταῦ ἰἰ α͵8ο σοηύογίϑ ἃ ρασί οὐ 115. θη οὶ 65 
δηα σαίμογβ μοῖὰ ᾿πίο 108 11{{10 ὅοοκ οὗἨ ὈδΙ ον  Γ5.᾽} 
ΟΒΑΜΕΒ. 

21. Οαχὶὶ. 16. ““8οπιθ {ἴπ|0 δῖποο 1 ἕοπηὰ ἴῃ ἢ 9 
50-6]]οὰ Παγσηθαΐ Ἰοὺ-ὈΟΟΙΚ ἴον (6 γοαν 1787 8.0 
ψνογὰβ πὰ ἰμ6 νἱβίοη οὗ βϑαίδῃ, Ἰὶχ. 17: ΤΥ ἀθ- 
ΒίΓΟΥ͂ΘΡ δηᾶ {6 ὑπαῦὺ τηδάθ (ἢ 60 ᾿γδβίθ 8}18}} ρῸ 
[οὐ οὗ 866] ὕηάον {μοπὶ ΟΓΘ 8686 ἔννὸ 
Ἰη68, “Ἰοὺ [Ποτὴ τδίϊον Γοπιαΐη δηὰ δἰίβμοι θυ τ0 
8. Τ 8 15 ν μαὐ ΦοΓΘη Δ ἢ ΒΆΥΒ; ΓΙΟΥ͂ ΤΠΔῪ γοῖ 
οοηθ ουΐ χἰριί.--Ρ Δ δ 48 οομγπιθ 10 ΌΥ ἷ8 
Θσχϑῖίηρὶθ. ὮΙ (Π γ6 0 ἀλΥ8 6 νγὰ8 ἃ ῬΟΥΒΟΟΌΓΟΥΣ, 
8. ἴα͵86 ἰδ οἴ 6, ἃ ΡΟΟΡ ΒΥ, ἃ υβι 1 οι ΒΩ Π6Γ, 
ἃ ἰΐη688, Δἢ Δροβίϊθ. 11} 1ῸῪ νουϊὰ 1 Ὀσϑίοιν 
[86 ΒΔ1η6 ὨΒΡΡΙΠ 688 ΟἹ ΘΟΥ̓ΟΤΥ ΟὨΘ Οὗ 086, νν ΟΠ. 
Ιδὖ {}18 πιοπιθαΐ οδηποῖ τοραγὰ οἴ μο Υνν 586. (8η 
85 {110 ΘΠ 68 οὗ 9 ΟΥΌΒ8 οὗ ΟὨ γί δι. ΖΙΝ2ΕΝ- 
ὍΟΕΣ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΔΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Οηχὶ. 1-10 πότ 18 οχίδπὶ ἃ βου ἐΥ Οὗ ΟΕΙΟΘῈΝ 
((86 91} ἴῃ ΤωοτηπιαῖΖβο μ᾿ 8 οι.) ᾿ἰ Κανγ 186 οἡ χὶ. 18-- 
χὶϊ. 9 ((86 1018} δὰ οἱ χἰϊ. 11]-- π 11}. 1 (186.111}.} 

2. ΕΒΒΤΕΒ ΓΟΙΏΔΡΚΘ ἱδαὶ χὶ. 19, 20 δοοογὰϑ 
ψῖ Μδιι. χχὶϊ. 18 8αα. (ΧΧΙΠ. δασάδαν δον 
ΤΥ.) διὰ {πὶ ἐπ 9 ρογβθουϊοη οὐἁὨ Ψογοιηΐδἢ ΘοΥ- 
ΤΟΒΡΟΙ 8 ἰο ἴδ6 βιβογίηρσβ οὗ ἰἢ0 ᾿ογὰ, [Π͵Κθ.. 
νἶἷβο {πα χὶϊ. 2 Ὀθαᾶτϑ τοϊδίϊοη (ὁ υκΚ χυὶ. 19 
844. (1. Βυαπά. αὗξον Ττὶη.) δὰ χὶΐ, 7 ἰο Αοἰβ γτἱ. 
8 Βαᾳ. (ϑι. ϑύορμ θη Β ἀδΥ͂, ϑυμπάδυ δἷΐζον ΟΠ γί ϑὺς- 
ὨΙ88), δπὰ ἰο [19 χὶχ. 4] βαα. (Χ. αἴτον Τ ϊη.) 

8. Ου χὶ. 16, 17. Το αϊνγίηο αἱ οί 18 ΠΟΥ͂ΟΡ 
ἰπιοηἀοα ἰο ὃὉθ 8 Ἰἰσοη86 ἔγοτῃ 8411 ἀἸβοὶ ρ! 16. [π- 
ἀροά ψῆθη θη Ὀγοαὶς ἰμ 6 δογοπαηῖΐ, [ἢ 6 ]οτὰ ἰῃ- 
ἴθγροβοβ τὶ ρα ἰβῃτηθηί, νΥ ἰ ας ἢ ΤΠΔΥ ΡΓΟΟΘΘα ἰ0 
ἰηβιδηϊπθοὺβ ἀδβίσυοιϊίοη. βυγοὶν Οοα᾽Β ρἱ 8 
διὰ οδἸης δῖ πιἰϊμουΐ σοροαΐθηοθ. [ἢ ἰδο 
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ὈΥΘΔΏΘΒ68 οὐἱ ΟἹ αὐἰὰθ ποὺ πῃ ἀμ] 16 ΠΟΥ Β88]] 
6 σταβοι ἴῃ; ἴον αοαὐ ἰβ 4010 ἰο ρφσγαβ ἰμβθῖὰ ἴῃ 
διχαΐη, Βοι. χὶ. 28, 29. 

4. Οπ χὶ. 21. Τβαῖ ψ σα (ἢ 6 Ῥ6ορ]ο οὗ Απη- 
(οι ἢ ΒΥ μογθ ἴο Φεγθαίαὶ, 186 ῬΘοΟΡΪΘ οὗ [8 
ΜΟΙ ΒΔῪ ΘΥΘΥΥΒΟΓΘ δηὰὶ δ 811] {ἰπ|68 ἰὸ ἰδμθ 
ῬΓΘΘΟΒΟΙΒ οὗ {πΠ6 ἰγαϊῃ. Οοιρ. 2 Τίπι. ἵν. 8, 4. 
1 ἰ9 ἱπιρογτίδηὶ {πθὺ ἰο Ῥσγοδσῖ ἰδ6 ψνοτά, ἴο Ὀ6 
ἐπίδῃς ἴῃ βοαϑοὴ δῃηα οὔ οΥ̓Ὠ ΒΟΆΒΟΝ : ἰ0 ΓΟΡΤΟΥ͂Θ, 
χοῦυκα, οχιιοτῖ, τσ ῖτἢ 411 Ἰοη -ϑυ δου; δὰ ἀοο- 
ἰστῖὴς (3 ΤΊπι. ἱν. 2). 

δ. Οα χὶὶ. δ. [18 ποὺ Ὀϑοοτϊαῖπ ἰδδί τγχὸ Ῥγθ- 

ΒΟΥΪΌΘ ἰο αοά, ἰο νιοὶ ὀχί οπύ Ηθ β84}} ἴὰγ Ὀυτ- 
ἀθὴϑ ὑροὴ 8. ΟΥν ρδίΐϊθῃησο ἡπὰ βιοδα Γβί ἤΘΑ5 
ΔΓΘ ἃ8 οἰαβί] 6 διὰ οχίθ 5 Ὁ] 6 ἃ8 οἱγ (ΑἸ 1} 19 ἤττα 
δηἀ σοοκ -ΠΚο (Ροϊγίπο, ΜΙ τ. χυὶ. 18. 

0. θη χὶϊ. 14-117.  Πνοη πιὰ ἰορηγὲ ἤγοπι 
αοα {ΠΥ Ἰο8δ6 (6 Ὀθοπὰ οἵ αὐἱτν ἀμ οἱ μεέωου. 
ΤΟΥ τὸ αἰνί δὶ τἤθη ἱπίο ραγίϊθ5, τ ἃ ἢ δοῦ- 
τοηὦ νι ἢ ἀπὰ οχιίοσπιϊηαίθ δλοὶ οἴμοσ. Βαϊ 
ΜΆΘΩ {{π|680 λγο ἀρηΐϊη απο (ΒΘ βοῖγοβ τ [ἢ 
16 Κοτάὰ, 786 τη} οὗ 116 ποι ὈΘΓΒ 18 τοβίοσοα, 
ΤὨΘΓΘΙΟΥΘ ἔμ γο 18 Ιου γ, ΘΑ] ΔΙ δηὰ ἔγδιο- 
ΠΥ ΟἿΪΥ ἴῃ {89 1μογὰ. 

ΟΠΑΡΤῈΕῈΒ ΧΙΠ. 

ϑίποο ἰλε Τογογοίπα αἰδοοιῦ 86 ἐδ σοπιρίείο ἴπ ἐἰδοῖ, τί ἐδ ποί σογτεοί (ὁ δαψ ἰλαί οἾὮ. χὶ.-χὶ!]. όστηι “α τοῦ οἵσ, 
οπὲ »τορἠει ἐς ἀΐδοοιιγδε  '(ἀΒαν, 8.174). ΟἾναρ. σὶἱ, ὁπ ἐλὲ σοπίγατν ἴδ απ ἱπάορεν επί μοτίίοπ, δε 
οοπίειπροταηποοιδ τοι ὦ 4λὲ ργϑοραϊπσ. δὴ’ αἰϊλου σὰ ἰὰε οἱ ἵπ ἰδέ τοοῖ ὧψ ἰδε τίνοσ Εηρῆγαϊες ἕη- 
υοἱυσεϑ απ οὐδεοιτό ἐπιϊπιαίίοπ ΟΥ̓ 1λ6 Ρνίαοε οΥ εατέο, ἐλ6 δηοηιΐδα ἕγοπι (δες Νογίὴ αγὸ δι δροζεη ὁ ἱπάδῆ- 
ηῃἴ εἶν (οοιηρ. οα γοσ, 20). Ζ7Α(δ ρογίϊοπ (λετοίοτε δείοησϑ ἰο δε ρεγιοά ὀφξίογε (ἠέ Τομγίλ ψεατγ Ὁ “:ε- 
λοίακίηι. ΖΤὰλε τοῖγη οΓ Χελοϊακίπι ἐδ αἰδο ἱπαϊσαίεά ἐπ τιολαί ἐδ δαϊα 9 ἐἰλε ρμγίάε οὔ ιλε στεαί, απά εαρε- 
οἰαἰψ οὗ ἰλὲ ὐισ, νον. 19. βαη.---Οὐτηρ. οἡ δε ἀεδροίίϑηι ὁ ζελοϊακίπι, (οπιηι. οὐ χχὶὶ. 18--19. 

Ας ἰο ἐλ ρωγρονέ οΥ (λὶ8 Ῥα88ασε---ἶί ἰδ α τῳτοο οὕ Ῥτίάε. Οοταρ. τον. 9, “7 οἱ πιαν Ἰὰς ῥγῖάς οὐ σμααὶ 
απά (ἐι6 ρεῖϊάδ 9  .εγωδαίοπι, 70 Τ᾽ ἐ{ 8 σγεαί ;᾽ γ6γ. 2, “« δοί(ἰε,᾽᾽ ἀπά (ἣς ἱπ!οτρτγοία(ίοη σευει Οὗ τ; σοτ. 
16, ““δὲ πο ὑγομᾶ ;," σοῦ 17, “",ὋΡ ψον γί," σοῦ 18, “" λμπιδίο ψομγκοίθδϑ, δὲ ἀοιση.""-- 
Τὴς τοργοοῦ ἰδ ἠοιοευεῦ αὐἀώγεδ86α ἰο (δὲ Ῥεορίε ἐπ α ἰλγεργοία σγακαίοπ-ττϊτδὲ ἐλὲ τίς οὗ Ιλ σλοόβεη 
»εορίε φοπεγαϊψ (τον. 9, υμαάαλ απά «εγμδαίεπι) ἐδ τοδιιλοα μπάδν ἐλ γσιτο οΓ α ἀεδίγοψεά σίγαϊς. ΤΆΣ 
8 (λοη ἄπο το φεδρεοί ἰο (λ6 »ατγίϊομίαγ' οΥ̓ἀθγ8 δημπιογαίοα ἴπ ὑεγ. 18, τολίεν ατό τεργεβεπμί δα ππιαῖεν 
ἐλε ἤσιτε ο ἀγμηζοπ ρι(ολϑτε ὅτεαζίπσ εαοὴὶ οἰλεν; βπαίίψν ἰλὲ »τορλεῖ ἀμπιϑϊες ἰλε γιά οΓ {ἠὲ λισὰλ- 
ὁδί, (λὲ κί απά (δε κῖπισ᾽ 8 πιοίλετ' (Υο τ. 18) απά (λε 7ογπι οΓ (λ6 σοπογείε πιοίλοῦ οΓ ἐλε εομπίτῳ σγσάπ- 
αἰΐν ρα8868 οὐεῖ ἵἱπίο (λὲ αδίγαοί, ἱ. 6.) ἑάφαΐ, ρέγδοη 9" λα ἀαυσλίεν 9 Ζίοη (“ εγιδαίεηι, σὰν. 21). 
Τλεγε ατὲ ἰλμ8 (ἦγεε δίτορλεδ: 

1. Ὑεγβ. 1-11. Τλα ἐπίῖγε οὐλοδεπ παίΐοη α ἀεείγογεά σίγαϊο. 
2, Ὑοετδ. 12-17. Τὴε ραγίἐσίατ ογάογα ὄχγοζεη Ῥέ(σλῶΓα. 
ἃ. Ἄοτβ. 18-27, Τάς  αίλεν απὰ πιοίλεν 97 ἰλὲ σομπίτῳ ἀμπιδιίεά, ἀγίσεη αἰσαν, ἐπεμϊεα, 

1. 7: επίἴγε ολοδεπ παίίοπ α ἀδείτογψεα σίταϊ6. 

ΧΙΠΙ. 1--11. 

1 Τὺ βαῖῖῃ τῃ6 [0 ΕὉ [96 Πονυ8}} απΐο το, ΘὉ δῃηά ροὺ [θυ] [866 ἃ ᾿πθη ρσίγάϊο, 
2 δηᾶ ρυΐῦ 10 ἀροη ἈΥ Ἰοΐῃ8 δῃα ρμαυΐ 1ζ ποὺ πῃ ψαῖθσ. 80 1 σοῦ [θουρῃϊ, ργοουγοα ]} 8 

[0867 σίγα ]α δοοογάϊηρ' ο [88 ποτὰ οὗ {88 ΤΠΟΚῸ [ΦΨΦΘΒον8}}, δηα ρΡαῦ 10 οὰ τὰν Ἰοὶ 8. 
8 Αμά τ ψοτγὰ οἵ [89 0Ε}Ρ σδὴθ [νψ)ἃὋβ8 δοϊητα 1] ο 64] ἀπο τη ἴἢ6 δϑοοπα ἰΐτηο, 
4 5αγίηρ : Τάϊο {86 ρίγα]ο [πδ΄ ἴὰοὰ δύ ροί [Ὀουρῃϊ, ργοοιτθα], νοῦ 18 ἀροὺ ΒΥ 

Ἰοΐηϑ, δηά ἀγίβθ, ρὸ ἰο Ἐμπιρηγαῦοθβ [ῬΏΓΑΙ ἢ] δηα 146 10 {Π6Γ6 ἴῃ ἃ [016 [ς]6}}} οὗἉ τῃ6 
δ τοοῖ. ὅδὸ [Απάᾶά]1 παηῦ δηά δϊὰ 10 ΕΥ̓͂ Εργϑίθϑ [ἢ ῬΆγδί, οΥὁἨ οὴ ἴ6 ῬΈΓδ1}7 88 
6 {[πΠ61.0 80 [96 πόνδὴ ἢ841] Θομμταδηαθα τη6. Αἢηὰ ἰῦ Θ8 16 ἴο Ρ888 ΔΓ ΤΘΩΥ ἄγε, ἐμδὲ 

[ῃ6 ΠΕΡ [ΨΦ6ῃονδ] βαϊα ὑμπίο τη6, Ασὐΐβθ, ρὸ ἰο ΕἸπρ γαίθ [ὃὈῬηγαί}} δὴ ἴβξθ 
1 [{0[6}}} τ76 ρίγα]6 ἔτοια ἴβθηθθ, μοῦ 1 σοιητηϑηαθα ἰμ68 ἴὸ Ιάθ ἴπθτθ. ΤΆΦΩΙ 

ποηὺ ἴο ΕΠ ρΡἢγδίοβ [ῬΏγδίἢ] δηα αἷρροά, δηὰ ἴοοῖς {π6 ρὶγα]6 ἔγοτι ὕΠ 6 Ρ] 8.0 ὙΏΟΥΘ 
1 παδὰ πϊὰ τ, δηά 680], ἴΠ6 ρίγα]6 88 πιδγγοὰ [8ρ01166] ; 1 τγὰϑ ργοβίδ Ὁ]6 [σοοὰ] 

8 ἴον ποίβίηρ. Τὴ (μ0 ψοτγὰ οἵ 80 ΒΡ [968 Ον8}}} οϑηθ ὑπο τΏ6, Βα γὴρ : 
9 ΤὭυβ βαι (ἢ Φοθονδὶ : 
ΤΙ. Μ}}1} 1 Βρ01} ἴπ6 ῥγίάο οὗ διά, 
Αμάὰ {86 ργάδ οὗὨἉ Φογυβαίθηι, μι ὶο ἢ 18 στοδί, 

10 Τηῖβ ψὶοκοά ρθορ]θ, 8 το  ϑοα ἴο ΒΟΒΓ ΠΑΥ͂ ΨΟΓΑΒ, 
Ἶγ)ὺ νΑΙΚοα ἴῃ [6 αγάηρϑϑ οὗ ὑπ οὶν Ὠθδσγί, 
Αμπὰ νγϑηΐ διἵδσ οὐβὸὺ ροάϑ ἴο βεῦνθ ἤθη δηα ἴο ΜΟΣΒὮΙΡ {6 πὶ, 
ΤΉΘΥ 888}} ὀυθὴ ὃ6 88 {818 ρίγα]θ, ἡ Ἀ]1ο} 15 ροοὰ [Ὁ ποίμίηρ. 
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11 ἘῸΓ 88 8 ρίγα]ο 1169 δγουπα (δ6 ]οἷη5 οὗὨ 8. ΤΏ8}, 
8ο δδνθ ἰαϊά ἀτουπὰ τυβοὶ ἢ [86 στῇ ο]6 ἢου86 οὗ [ΒΓ86], 
Απὰ [86 πΒοΪο Βουβο οὗ .ἀΔῃ, βαῖτ Φϑβόνδῃ, 
Τμδὲ (ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 [0 Τ16 [ὉΓ ἃ ρΘΟΡΙθ, 
ΕἘῸΓ ἃ ὨΔΠ16, [ὉΓ ᾿ΓΑΐβ6, 8πα [ὉΓ ὈδδαΐΥ ; 
Βαϊ {Β6ῪΥ ὨδΔΡΚοηρα ποῖ. 

ἘΧΕΟΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ὕεγβ. 1 δπὰ 2, 60 δηᾶ ὈΐΥ 1866 ἃ κἰχάϊθ.. 
ΟἿ ΣΩῪῚ Ἰοΐῃα. Τὴ ΓΘΆΒΟῺ 'ν ὮΥ̓ 1116 ργορ οὶ νγ88 
ἴο ὈῈῪ ἃ σιγαίδ ἈΡΡ6δγΒ ἴη νου. 1]. Α8 οὗ 8}]} ρασγίβ 
οὗ 186 οἱοιϊίηρ ὑμ6 χίγάϊα 18 ἐμαὶ τ ΒΙΟ ἢ Αἰ ποδί 
οἰοϑοὶν, 80 [5γ86] οὗὨ 8}1] παύϊοῃϑ 18 [}0 πχοδβὲ 6] 56} 7 
οοππθοῖοὰ 1} Φομ ον. Απάὰ 859 4 θυ Ὁ}}} 
οτῃϑιηθηϊοα σίγα 9 ΒΟΡΥΘ5 (0 ΒάοΓη 8 πιδὴ (σοτῃρ. 
Βεβζοα, Πεαί- ἕπε., Υ. 8. 407 ; ὙΠ]. 117) 8ο (}9 
Ιμογτὰ ἱπουσῇιν ἴοὸ ρὰΐ οἢ ἰϑγϑοὶ ἃ8 δῇ δυιηπιθηϊ. 
ΤῊΘ Ρτορ οὶ νγχᾶβ ἴὸ Ὀ.Υ͂ ἃ ἐΐπεη σὶγά]ο ψἰιπουΐ 
ἀοαδέ, ὈΘσαιλ86 189 Βαογϑὰ ραγιπθηῖβ οὗὨ [μ6 ῥγίθβίϑ 
ποτ Ππ6 (σοιρ. ἔχοι. χχυΐ!. 40; ΗκβΖοσ, Κ.- 
πο. Υ11. 5. 714) δῃὰ Ὀοοδυ8θ 19γα 6] νγἃ8 ἴ0 Ὁ ἃ 
ΒΟΙΥ, ῬΥΙΘΘΟΥ παϊΐοη (Εχοά. χὶχ. 6). θὰ ἐδθ 
ιιεϑιῖο ἢν (86 Ῥτορμοὶ νν88 ποΐ (ο Ῥαὺ {6 χὶν- 
αἀἰὸ ἰὰ νγδῖθῦ ἴθοτὸ Βὼ8 Ὀδθὴ τσοῖ ἀθθαίθ. 
παν β τίονν ἐμαὶ ἱπθ χίγά]θ 88 ἰο Ὀθ Ῥγοβογυρὰ 
ἔτοῦλ ἐμ6 ἐηγωγίομϑ εἴἴθοῖϑ οὔ 189 ψδίβνργ, δῃὰ Κορί 
πον πὰ υηδδπιηχοα, τοζαυΐθ ᾿ἰ86] 5. ΕῸΥ πὸ ἀδ- 
τοδραὲ που]ὰ ὃς ἄοπο ἴο ἃ ᾿ἰἰπθῃ χὶγὰ]θ ὈῪ ᾿88}- 
πᾳ, Ὀπὶ ἰν νγουϊὰ γαῖμον 6 τον, Το Ῥγο-: 
δι υἴοι το Ρὺὶ τπ0 σίγα] ἱῃ γαίον ουϊά θην ρῥτθ- 
ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ ἰπαὶ (6 ῥσορῃοὶ σουϊὰ μΒᾶνο νϑϑηῃθὰ 
ἴδ χίγαϊο ψ θη τ Ὀοσδιηθ αἀἰγῖγ. Βαϊ (18 τὰ8 
ποὶ ἴο ὈὉ6 ἄοῃ. [Ιὲὶ ν͵γὰϑ ἴ0 ΧΣοηδίη αἰγίγ. Α8 8 
ΑἰΓΙΥ αἰγαὰ]ο 18 νγῶβ ἰὸ Ὀ6 ἱδκϑῃ ἴο {80 ΡΒ Σδῖθ8. 
δίποο ποῦγ [886 σίγαϊο ἀδποῖθβ (06 ῬΘΟΡΪΘ, ἰΐ νγὰβ 
δ ἰο Ὀὸ 5Βοῖ Ὀδίοτθ ἐποὶν οΥ̓Ὸ5 ψῃδὶ ψ88 ἴπὰ- 
Ῥϑθπάϊηρ ΟΥ̓ΘΣ ἐμ πὴ 88 ΠΑΥΪΏβ ὈΘΟΟΙ]Θ ὩΠΟΪΘΒΏ, 
δηὰ γοὶ Ἰος; ὈΟΤΏΘ ὈΥ͂ {86 οτγὰ ἰπ μοῖν ΑΒ. 850 
ΒΟΘΕΝΜΟΌΙ ΕΠ πὰ ΔΙ ΑΟΒΕΒ. 

γογθ. 8-7. Ταῖζο ἴδ9 μἰτᾶϊθ. .. ὑσοβδιβΌ]θ 
ἴοσ ποϊδίῃηρ. 9 18. πὰ Φογθιλ δ ΔἸ Υ8 (89 
ἘΟρΡσαίοβ, χὶνΐ. 2, 6, 10; 11. 68, ἰδβουσὰ ἱῃ οὁἈ. 

ΧΙνὶ!. τὸ δἰ Υ8 δὅπὰ ΓΎΒ ὙΠ). Νὸν ἴς ᾽8 ἱποου- 

σον Ὁ]6 (δι  ΘΥομ Δ δάθ (89 Ἰοπρ ἸΟΌΓΠΟΥ 
ἴο ἴῃ6 ΕΌΡὮΏΓΑΙΘΒ ὑνὶσθ “ ΠΙΟΤΘΙΥ (0 ΒΠΟΥ ἴῃ δὶ 8 
Ἰΐηδη σίτϊο 18 ἀοβίγογοι Ὁγ ᾿γίηρ ἃ Ἰοις {ἶπι6 ἰὴ 
δε ἀδιρ.᾽ ὙἸδογοΐίοσο ΠῚ 18 βαι ἃ ὈΥ͂ βοῖηθ ἴἰ0 
Ὧδε ὁ τϑίον- ὰρ (73) ἈθὰΡ ΖΟΓ 5Ά]θ τὰ (Ε τ αἱ), 

ὉΥ οἶμβοσβ δὰ ΒΟὈγονϊιΐοι οὗὨ Π Θὲ (ΒΟΟΗΛΕΤ, 
ΈΧΕΜΑ, ΗΙΤΖΙΟ), ὈΥ ΟἰμΒοΥΒ δαραΐη {π σοῖο 18 
Σερλγαρὰ )τ8. πΊΘΥΘΪΥ δὴ δἰθροῦῖὶσαὶ ΠΑΡΓπΪγθ 
ΠΤΑΚΌΌΩΙΝ, δίεως δεῖν. σεν Εγὶ, ἀ, δίδὶ, Γτορλ. 
ὅιι., 1791, 8. 129 βηᾳ., 6 ΒΑΡ). ιν 1 ἀο ποὶ 

δ06 ΠΥ [86 ννυΟΓᾺΒ ΙΔΠΥ̓͂ ποὶ ὃΘ χαράν οὶ 88 818- 
ἰογῖςα] (σαὶ ἢ, 1 ΟἾΪΥ 'ν ἀο ποὺ ΔΡΡΙΥ ἰἢ8 βίδπά- 
δ’ὰὼ οὗἩὨ 6 ΡΔΊΓΓΥ Ῥγοϑοπὶ ἴο {89 στοαί. ραβϑί. Υήα 8 
δϊ ἰο9 τυ σἢ [ῸΓ 8 Ῥτορἢθί ἴο τ 8 8 Ἰοὴξ; ᾿Ο ΓΤ ΠΟΥ͂ 
ἴῃ ΟΥΔΟΥΡ [0 δβοῖ Υἱβι ΌΪῪ Ὀεΐογο 186 δυδδ οὗἉ Ἀη18 
Ῥθορὶς ἰμεῖν ᾿ροπάϊηρς ἔμί6  ΤΏΘΓΘ ἄγ ἱπ ορὰ 
ΠΑΤΤΑΙΪν 5 οὗ ϑυσῇ 8 Κ'ηι 48 ὈΘΔΥ ἴῃ {ΠΘΠλΒΟν 68 
18:0 ΠΟΟΟΒΒῚΥ οὗ ἃ ῬΑ ὈΟΠ 6 ἰπἰογρυοίϑι 0}. 62. 97. 
ψὈΘῺ Φογοι ἢ ἴῃ ΧχΥ. 15 866. 5105 [δὶ ἢθ ἰοοἷκ 
86 πὶηθ σὺ οὗ [ἌΓΥ ἔγοιῃ 1Π6 Βαηά οὗ {μ6 οτὰ 
δηἀ οδυιϑεοὰ ογιιβδί οι τυ ἢ Δ}} [86 οἰ[168 οὗ πἀδῇ, 
ῬΏΔΥΘΔΟΒ 84 ΤΙΔΩΥ ΟἾΠΟΣ ἰκεηχ8 διὰ ῥυΐῃοθθ ἴ0 

ἀγίηϊ οὗ Δ. Βαυὶΐ τ βογο {818 18 ποὺ 8:9 6486 τῦϑ 
τι ὉὯΘ ΟἹ Οὔῦ συκλτὰ δραϊηϑὺ ἰσαηδίδυυϊ η ΟἹἹΡ 
δίδημ ἀαγὰ οὗἁὨ (16 Βαϊ 8 016, οΥ οὗἩ {16 τηογὰ]}}Ὺ δηςὶ 
ΡΥ ΒΙΘΔΙΪΥ ῬοΟΒΒ1Ὁ]6 ἴο ἐμ ο80 {ἰπ|68. 1 {ΠΣ ογθ 
ἀο ποῖ Ῥογοοῖσθθ ΨὮΏΥ {π6 δοσουηὺ ἱῃ 103. 1. ; 
Ετοῖὶς. ἵν. ὅ 18 1688 σαὶ ἰὴ Ὑμαΐὶ τὸ τσολιὶ ἸῺ 
6 Γ. χὶχ. 1 βαᾳ. ; χσυύϊὶ. 2; ἴβϑη. χχ 8. Απὰ Ποῦθ 
880 Φογθι δ ἢ ΓΙΠΔΥ ΠΑΥΘ ΓΘΆΪΥ ΠηδιὶϊΘ 8 ἀουῦ]θ 
)ΟΟΥΠΘΥ͂ ἴο 1.6 ΕΌΡὮγαίθδ ου 6. τηοϑὺ ῬαὶρδὉ]9 
Ἡντπΐηρ οὗὨ μΪ8. Ῥ600]6θ6, βαὶ οὶ τ.1ι8 ποὶ οχρϑοῦ 
(δὲ δον ἢ 111 γου Ὁ1Ϊ9 11 πι|86]7 ἰο ΔΒλν ἴῃ 
ἸΏΔΩΥ ΟΓὰ8 δὶ στοδὶ σοβι}}} ἢ 6 δαοσοιηθ } 8.6 ὦ ̓ 
ὉΥ (680 ΟΌΓΠΟΥΒ. Ηθ ΨὮο Σοϊαί 68 80 Β ΠΡ ῚΥ, 
νι οαΐ ΟΥ̓ ἢ 8} Ἔχοϊαπηδίϊοπ, μον 6 νγἃ8 [ἤγοΟ ἢ 
ἴμῖο 1116 ΠΪΡῪ Ρἱΐ (ἢ. χχχν.} ταὶ σιν ἤοΓΘ 80 
Ἰοδᾶυο ἰῦ ἰο 8 Σοδάϑσβ ἴο δαιπιαΐθ 86 ρυγίδ 99 
οὗ {6 ἔδοίβ. 

ΗΕΝΘΕΙΒΟΝ :--ὐρ ἡ δου ον ΟΊ ΒΟΙΧΧ,, 
γαὶς. πα οΟὐμοῦ δποίοηὶ σϑυβίοηβ, ἱΌ 88 ὈδΘἢ 
ἰδ κθη ἔοσ σγδηίοθα, ἱμδὶ ὉγῪ ΓΞ Πογθ 86 σΣἰΥῸΡ 

φι 

Ἐμωρλναίες ἰδ ἰὸ ὃ06 υπᾶδοτβίοοα. Τμαΐ ἰπ6 Ὠδπὶθ 
15. ΘΙΒο 616 ΘιηρὶοΥθὰ ἰο ἀοβίμπαίθ {αὶ ΥἾΥΟΥ 18 
Ὀογοπὰ ἀΐθραΐο. Νοί τϑοκοηΐϊπς ι}16 Ῥγοϑθηΐ γ Υ86, 
ἰξ οσσυγβ δἰζοοη (1η168 τυ 118 ἀρρὶϊοδίίοη, Ὀυϊ 
οχοορὶ ἴῃ {μγθ6 ᾿ηϑίαμοοβ, ὅδη. ἰἱ. 14; 2 Οἰγοη. 
χχχυ. 20: Ψ6γ. }1. δ, Σὲ ὭΘΥΟΡ βίϑπαβ δίοπθ, Ὀαὶ 
ΑἸΥΔΥΒ Π88 ἼΠ), σίυοῦ, διἰίδομοαὰ ἰὼ 1. [Ιηδροοὰ 

ῃ 6 Β8110 Γυμδὲ πα ἰδ κοῃ Ρ]δοθ ὅδ6ηῃ. ἰΐ. 14 17 
ἰδπὶ νοτὰ δά ποί Ὀδθ 808 ἱπηηοαϊκίο Υ ὈΘΙΌΣΘ 
ΓΘ, 8ο ἱπδὶ {818 ρβαδβϑδρὸ οὔὐρὶ ποῖ ἰο Ὀ6 ἰδ Κοδ 
ἱπίο δοοουηὶ. ἩΠῺ σοβροοὶ ἰο Φογ, 11. 68. 8180, 
ΠῈΥΘ 28 ὯῸ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ ΤῸ δα ρογὶης 86 α}8]}- 
ἔγὶηΣ Ὡουη, 89 ϑογαῖϊδ 8 βΒιρροβθοὰ ἰο Ὀ6 δὲ 
ΒΔΌγνΪοΩ δἱ ἐπὸ ἰϊπη9 ἴο ψὶιϊο ἢ τοΐρθγοησο 8 8079 
τηϑάθ, ΘΟΠΒΘΟΑΌΘΕ(Υ ἱἰη ἰμ6 οἱοδοϑὺὶ οοπῖδοϊ ψ 
189 ΕἸΡΌΓΑΙοΘ. [1ὑ δθθπ)|9 Ὡού ἃ 1{{{10 βίγδῃχο, 
ἱμογοίοτο, ἰμδἱ (89 πδιγ8 βἰχλουϊὰ ΔΡΡΘἂΓ ποὶ ἴδον 
[8 ΤΟῸΡ (ἴπ)68 ἴῃ ἐδ6 ρυθβθαὶ στ γβο ΜΠ Πουΐ [89 
86 οΟὗὨ ἰὴ αὐ) γίης ἰοται, ἱἶ ὑπαὶ σχῖνον δὰ 
ΤΘΆΪΥ Ὀθοη ἰηἰθηἀοὰ. ΤῊ ἷδ οἰγουτϊηϑίδησθ ΔΡΡΘΆΓΒ 
ἴο ἢδγα βἰνγυοῖὶς (86 ΟΧΧ., τψο86 ἰοχί, γογ. ἴ, 6Χ- 
0118 τὸν Εὐφράτην ποταμόν. ἘνΑΙΡ, ]ιο τὸ- 
7668 80 ΕΟρΡγταίοθ, γοηάθγβ 9 νοτὰ ὉΥ 27 84- 
ωμν (Ὀδηῖ οὗ ὑπο σῖνθυ) δηὰ {πὲπκ8 ὑδαῖ 1ἰ ΤΠΔΥ͂ 
Ὅο υϑοἀ οὗ ἔγοβἢ οὐ βυθοὶ δῖον ΤΊΥΘΓΒ σΟΠΘΓΑΙΠΥ, 
ΟΓΥ ὑπαὶ 1 ΙΩΔΥ ΘΧΡΤΘ88 0 Βδπὶθ 88 ἰἢ6 Αζγδῦ. 

Δ. ὃ .,"᾽ ἃ τοηῦ ἴπ ἰΠ6 Ἰαπὰ ζοΥΙΘα ὉΥ σαί ον. 

Ι Ῥστοῦον ἐδ βΒοϊ]αυς:ο Ῥτοροβϑθὰ ὈΥ͂ ΒΟΟΒΑΕΤ, πὰ 
δαορίεἀ Ὁγ ΥΈΝΕΜΑ, θΑΤΗΕ δηὰ ΗιτζΖισ, αὐ (9 

18 Β6ΓΘ ΟἿΪΥ δὴ δ ΓΡοΥ αἰΐοη οὗἁ ΠΊΘΝ, Ἐρλταιῇ, 

ἩΠ1ΟἷΣ ΔΡΌΘΔΙΓΒ ἰο Βανθ Ὀδοὴ (π6 ΟΥ̓ 8] ὨδΠ10 
οὗἩ Βοιμίθθπι δπὰ 118 ψ᾽οἱΥ, δηὰ τηοϑὲ οοῖὰ- 
ἸΠΟΠΪΥ͂ ΔΡΡΟΛτΒ τὶ (06 Ρατηρορίο ΠΛ ΘΝ, 

Ἐρλναίλα. Τὴ Δρμεογοϑὶβ οὗ 80 φγοβίδοιϊο δὲ 
8 ποὶ τυ ῖζουῦ ΘΧΆΠῚΡ]69.--- 8 ψν οἷθ οχίθηϊ οὗ 
(60 ῬΓΟΡΙοιἶ6 ἸΟΙΓΏΘΥ βου οσΘ τνὰ8. ΟἸΪΥ πουΐ 
ΒΙχΧ πιῖ]68 ΒΟΥ νατὰ οὗ ΨΦογαβα]οπι. ΤΠοτΘ δὲ 
ΒΟ ΒΊ θαι, 9 8 ἴο Ἀἰ46 ὑμ0 αἰγά] ἰὰ ἃ ὅ88υγ9 
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οὗ »)51, ἐλὲ τοοΐ, Βοτὰθ ὑ 6 }}-Καόνῃ τοοῖς 'π [89 

ΨἱοΙὨΪΥ οὗ ἰθὺ ἰόν. ῬΩΥ ΒΘ νγαϑ8 ΘΒρθϑοΐδ) 
βοηΐ ἴο δαὶ ρΐδοο ἰὐ 18 ἱπιροβϑὶ Ὁ1]0 ἴο 887, δχοϑρὶ 
ἐἰαῦ ᾿ς Δ Ὺ αν 66 ἰδὲ (6 '86 οὗ ἰμ9 (6 ΓΠὶ 
Ῥκαιὰ υυἱϊφὰῖ Ἰοδὰ (16 76 »νγ8, νν θα (116 ΒΥ πὈΟ] σαὶ 
δοίϊοη5 οᾶπιο ἴο ὈΘ υπάογβίοοα ὈΥ ἰδ θῶ, ἰο (]ηἰς 
οὗ 86 ΕΟΡΒτγαίθϑ, ἴο τ σὰ ΓΠΟΥ 6 γ0 ἴοὸ ὃΘ οδν- 
χίοά δ σαρίϊνο, 88 ἀοβζηδίθα ὈΥ {8.86 88ῃ)6 
Ὡδιη0."-Ἄ5. ΒΕ. Α.] 

γετο. 8-11. Τθη ἴδο σνοτᾶ... Ὀυσϊ ΒΟΥ 
Ἀθασθηϑὰ ἢοῖϊ. Οὔβογνο ἰῃ τοσβ. 9 δηὰ 10 
[11ὸ τοϊδιοη οὗἁὨ [818 ΡΔΓΔΌΪΘ ἴο ἐδιαὶ ψ ἢ σὰ [0]- 
Ἰονβ, οὗ {ἰ6 ρἰίομοτθ. ΤῸ ρίγαϊο βὶρηΐῆθθ (Π 6 
ΘὨΓΙΡΟΙΥ οὗ (16 ΡΘΟρ]α, (86 ρῥἰζοοῦθ 6 ἰηαϊνὶ- 
ἀι.4}89 οὗ 11 σγαηκϑ. Ηδθπηοθ ἰη σον. 9, ἴΠ0 ῥγὶὰθ 
οὗὨ Φυϊλῃ πηὰ ΖογΓαΒδ]οῖη,᾽᾽ δηἀ ἴῃ υϑνρ. 10, ““ (ἢ 18 
ΟΥ̓ Ρ60Ρ]6,᾿᾽ 15 Βροίζοῃ οὗ, ὙΔ11Ὸ ἴῃ γον. 18 δ]] 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΊ ΦΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΓΔΏΪΒ ΔΘ πα πηογαίοα, Τδο τπρδπίηρ οὗἁ {ἰρ ι16- 
βιίγυοίϊοη οὗ μ6 χὶτά]ο ἰη ὑπο οἱοἷ οἵ {μὲ σοικ 1 
ἀφοϊαγθα ἴῃ γογβ. 9 δ ηα 10: »γίαδ 8}8}} Ὀ8 Ὀτοιρὶ 
Ἰονν, 1116 σ"οϑ 6 Ῥ6ΟΡ]Θ 8}}8}} Ὀθοοῖλο 88 ἃ ρ γι 
νοι 18. ΡγοδιθὉ]0 0 ποιΐης. Δηὰ δοτταϊοὶς, 
υπουρὶ {Π ΘΓ τν88 8. ραγί ] σοΐϊαγη ἤγοπι οχῖϊο, τοι 
ἢ 186 σαριϊνὶν ἴῃ Βαθγίοη οοαβοὰ (86 οχὶ-ῖ-. 
6008 οὗ [8Γ86] 88 δὴ ἰπδροηάίοηι δίαϊα ψ 1 στ - 
Ῥᾶοὺ παϊΐομαὶ ἀπῖγ. Οὔθϑοσνα ἴῃ στὸν. 9 186 
ἀουδ]ίηρς οὗ (6 βίγσοηρς ψοτγὰ ἼΩΣ Ῥχϊᾶθ, στιὰ 

(6 κἀά οι 2 ὙΠ, Βτιθαῖ. Τὰ τηλίη (ἰοιχἂι οὗ 

{Π6 Ῥαββᾶσθ ἰ8 (Π8 ΘΙ ἢ η51264.---ἴη {16 νον 8, 
οσ ἃ ὩΒΙΏΘ, ἴοσ ἃ ὑσϑβίβθ, δίο., ἰθτ δρροῆγ: τὸ 
Ὁ6 δὴ 8] } υβίοη ἴο ἔχοι. χχυὶ!. 2, δ γο ̓ ἴ 185 βαϊὰ 
οὗἨ {πὸ ΒΟΙΪΥ͂ ραγπιθηίβ οὔ ἄλγοη {αὶ {6 Ὁ Βιοι α 
ὈΘ “[ῸΓ ΝΊΟΥΥ δηὰ ζὸσ Ὀϑδυὶγ.᾽»; 

2. Τλε ραγίϊσιϊαν ογάεγἬ---ὅτοζεπ »ί(ολεγε. 

ΧΙ. 12-17. 

12 
[Φοβόνδὰ [86] οα οὗἉ [ϑγβϑεὶ, 

Τμογοίοσο [Ἀ6] δου 884]. Ὡς αηΐο ἔμοῖὶ {ῃἷ8 ψογὰ : ΤῊ βαῖϊ (ἢ ἐδ 1.0 Ὲν 
ΨΘΓΥ͂ Ὀού[16 [ν 6886], ρ ΓΟ. 6 0} 8}84}} θ6 8]16ὰ πῇ 

ΜΪΠ6; δΔηα ὑΠΘΥ͂ 8881} [7}}}} Βα Ὁ υαηΐο 866, [)ὴ0 γα ποῖ οθγίϑί] Υ Κπονν {μαὺ δνοτΥ 
13. Ὀοι16 [Ρ᾿ το Π 6] 88.411} Ὀ6 Α]]6 ἃ τι πὶμθ ΤΏδα 88 410 ἰοὺ βᾶὺ υπίο ἰδθω, ΤῊ 

βδὶ ἢ {Π6 ωοτὰ [ΦοΒον8}]: 
Β6δβο]ὰ, 1 4}] 411 (86 ἱπῃδθιίαπίβ οὗ {πὶ8 1δηᾶ, 
Απά {86 Κίπρϑ ψ80 80 ἴ0γ Πᾶνα οἡ ὨΪδΒ {ΠἸΓΌΠΘ, 
Απάα [89 ργίεθίβ δηα [86 ργορμθ(3 δηἃ 4}] (868 οἰ {126 η8 οὗἁ 6ΓΆΒΑΙ6 τα τ ἀγα Ἰκθηηοβ, 

14 Αηὰ ἀΔ8} ἰμθηλ ὁη6 ϑιρϑιηβί 8δῃο ΠΥ, 
Απά ἴλ9 ἔδίμοτβ δῃ4 βοὴβ ὑορϑίθογ, βαῖ [ἢ ΘΒ ονδΒ. 
ΙΜ11 ποῦ Βρᾶγθ, ΠΟΥ ἢδΥΘ ΡΙΓΥ, ΠΟΙ ὯΘ πιθγο ἢ], 
8.0 848 ποῦ ἴο ἀΘΒ(ΓΟΥ͂ ὑμ 61). 

1δ Ηρδγν γ6 δπὰ αἰΐῃηὰ Βα ποῖ μἰρἢ-ταὶπἀθα  ΕῸΓ Φομουδῃ μδὺμ Βροίκθῃ. 
16 Οἷἴνο ἰο Φοβονδῇ, γοὺγ Οοά, {Π6 ρΊΟΓΥ, 

Βοίοτγα ἢθ σϑιι868 ἀδυίζ 688, 
Απὰ γοῦν ἔδοῦ βία Ὁ]6 οα ππουηίδίηϑ οὗὨ ὑπ] ρ ΐ, 
Αηάὰ γο ψαϊῦ ἔον ᾿ἰραϊ, θὰῦ 6 ὑαγηθί 10 ᾿ηἴο ἀλΥῖκς βηδάον, 
Απά οἤδησο ἐ Ἰηΐο οἰου αν ηἰρῃϊῦ. 

17] Βυι ᾿ξ γα Ὦθλγ 1 ποῦ, ΤΑΥ͂ Βοὰϊ Μ1}} 66 Ρ ἴῃ βϑογοῦ [Ὁ Ὑοὺ ῥσὶᾶθ 
Απά τ]Πη6 6Υ68 8118}} ΘῈ Ρ βοῖβα δῃα στη ἀονη 10} (68 8," 
Τὶ {86 ἤοοῖκ οὗἁἩἨ Φοβονδὰ 18 δαυυϊθα ΑΎΘΔΥ ΘΔΡΟνΘ. 

ΤΈΧΤΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ὶ γον. 16.-- 2 Ὁ) τοίοτα ἴο Ἅ}ὲ, τε! ἢ [6 πδοᾶ 68 ἃ Ἰοταϊαἶπο ὑθϑί θα ΟὨΪῪ ἴῃ 200 χχχυί. 82, Οορ. Εταιν, ὃ 174 ς 
4΄γεῖ. 10.-οὔἼο Ομοιμίθῃ Δ) ἴον Γ᾽ 2)" ἰ6 1ΙΟΟ} 8}. 

. .Φ . Υ 

8. Ὅτ. 17.--- ῬΌΘΣ τοίογα δϊο ἴο τοῦ. 16. ΤῊΘ ζοπιίπίηο σαθχ ἴῃ ἃ ΠΘΏΪΟΥ 5656. Οομορ. ΝΆΚΟΚΙΒΒ. Ον., ὃ 60, 6 ὃ. 

4ΥὙὸγ, 17.-- ΟἹ τ. οομοισγυοτίοῃ, σοΡ. ΝΆΞΟΚΙ5Β. γ᾿, 8. θ9, 2 α.; ὅοτ. ἰχ. 17; χίν. 17; 1,81. 1. 16; δἰ]. 48. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΘΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 13, Αππουποοπηοηΐ οὗὨἩ ἴδ Ῥυηϊνα υἀ ρ- 
Ἰηθηΐ ΠΟΘ ἃ πον ἄριτο, ἐπα οὗὨ Ρ᾽ΛΟΠΘΥΒ ἰ0 ὉΘ 
4]]6ο ὦ, ψνυΐϊσ ἰβΒ. ποῖ υπάογβίοοά ὈΥ͂ (6 ῬΘΟΡΪΟ. 
Φο ον ἀσχρίαίηϑ ὑπΠ0 ἥφσατγθο, νοτβ. 18,14. Αά- 
τηοηϊϊίοι οὗ ἐπ Ῥγορδοῖ ἴο 9Ὸ]1ὁν (89 ψδρδϊης 
οὗἩ ψοβουδῆ, γοσϑ. 1ὅ- 17. 

γεν. 12. Τ᾿ μβοσϑίοσο ἴμποιυ βθδὶὲ δρϑαῖϊς... 
8..8}} ὍὈΘ 8116 ἃ νυ σίῃθ. Αἴϊογ 116 ἀδοῖα- 
Ταϊΐοη, ἰὼ [86 ΟΡ 8 ἸΒΟΥ ἱνουϊὰ ποὶ Ποατ,᾽" τον. 
11, (αὐ {86 Βυτ Ὀο116 8] δοϊΐοπ λὰ Ὀθθὴ παδο- 
οοββίαϊ, ἃ πον διἰθιηρὶ 18 8εῖ ου ἴοοῦ ὮΥ δ υἱβὶ ὈΪ6 
ῬΑΥΔΌΪΟ (0 ΙῃΚ6 δὴ ᾿πργοβϑῖοη ὁἢ ἴΠ)6 Ῥρθορῖὶα. 
ΤΙΘ ἔγβὺ βύπιθ 0}164] δοὺ γγ88 ἱπίθηἀοὰ ἰο Ὀτίης 
186 ἱΒοιιχβ οὗ αοα μοῖθ ἴο 139 Ῥθορ]θ ἴῃ δὴ 
απαϊνεϊοαὶ ΔΥ, {80 ὩΘῸ ῬΘΣΔῸΪΘ ἰδ 08 ἃ σψηίλείέ- 
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εαἱ ἴογτα. Το βμοτὶ βϑηίθῃσθ, “"ΘΥΘσΥΓ Ὀοί[ϊθ 
δι} ὍΘ δΙΙοὰ τὶ νυῖμα,᾽" 18 δβοὶ αὐ {πὸ θα] οὗ 
δὴ ΟὈΒΘΟΌΓΘΟ, τλυβίουίουϑ Ῥγοῦϊοῃ. Τ6 Ῥθορὶθ 
ἜΧΡΤΟ55 {Ποῖν υπαογβίδηδίηρ οὗἨὨ [6 Βοπίθηδθ ἴῃ 
ἴλ6 τοοϑὶ ποίυγαὶ Ῥ᾽ γ816.} βθη86, Ὀπὺ τὶ {Π0 
δος αϑϑατηρίϊου {016 Κποιν ἐλαέ ὈΘΙΌΓΘ, ΠῸ ΟΠ 9 

“ προά ἰ6}} ὰὰ8 τη8ι. Οοαιρ. αοη. χὶὶὶ. 1) (παὲ {18 
ἰπιογρτείδιϊοη 18 ποὶ βαιβίβοϊουυ. 180 Πυογὰ 
ἐδοτοΐοτο ἀθυθῖορθ Ηἰ8 τποδοϊη ΙΔΟΤΘ Ῥδγϊου- 
ἸΑεὶν ἴῃ δὶ ΓΟ] 1οΥν8. 

γεγβ. 13 δη4 14. ῬΏΘΩ 5881 ἴποῦ βαὺ πηῖο 
ἘΒΘΩΣ.. . ἀΘϑΣΟΥ ἴμθσ. [Ιἰ βῃοιϊὰ ἤγϑι Ὀο 
οὈξοτνοὰ (πὶ ἴῃ 16 ἴγ66 ΡΑΓ8Β οὗ [18 ἀἰβοοῦγϑο 
(ες. χὶ 1.) {ΘΓ 18. ἃ ΟἸϊπλαχ, ἴῃ 80 718τ 85 [)Ὸ ἢγβι 
Ῥαγὶ (νοτϑ. 9, 10) 18 δή άἀγοββοὰ ἰο ἐμ σῃλ85 οὗ 
1:6 ρεορῖίθ, πὶ μουΐ ἀἰδιϊηοιίου οὗ {}}6 ῬΑτ ΑΓ 
ΟΥάοτϑ, ἴΠ6 βοοοηὰὰ ραγί βροοϊῆθβ 8.686 ΟΥ̓ ΟΥΒ 
ὙΠΛὺῚῚ εὐϊἀθοὶ ΘΙ ΡΠ Α5818 οὐ ἴῃ ἴανογοὰ οἾ88868, 
ἔδο ἐπἰγὰ ρδγὺ ΒΡΡ]168 ἰο (89 Κἰπα δηὰ (Β9 Κι᾿ 8 
ΤΩΟΙ ΠΟΥ Δ]Οη6 (ΥοΓΥ. 18). ΤῊ ρῥγοπιΐηθῃοο οἵ {10 
ΒΙ ΖἸΟΡ ΟἾα5865 ἰὼ [86 βοοοπὰ ραγί 8 ἀου.]0585 
ςοοαποοίοα ψῖ (ἢ 6 Ρατροτὶ οἵ (6 Ῥαγδοϊθ. ἘΠΟΥ͂ 
ΔΓ σοι ρατοα ΜΠ} οαγί θη Ρἰΐσμοτθ. [ΠΈΝΡΕΕ- 
ΒΟΝ: “Τίιοθθ Ὀοΐ(168 δτὸ γθαυ θη} }γ οὗ 8 Ἰαγρθ 
δἷζθ. Οἱ βηϊοσγίηρς {86 οἷν οὗ ΤΊ 5, ἴῃ 1821, (110 
ΔΌΣ Του ηἀ [ἢ τηδΥ]ζοί- Ρ]δοα [0}] οΥὗἩἨἁ Βιιοἢ Ὀοί- 

, Ἴ165, σοηϑ᾽δίίηρ οὗ {Π6 8.18 ΟΥ̓ ΟΧΘΏ, ΟΔΙΥΟΒ, ἐἴ0., 
αἰϊο: δπιἰοὰ νεῖ ἢ} τ ϊΏ 6.---Ἴἰ 18 ὕγουι {15 συβίοιῃ {Π|δὶ 
οὖν ΕὨΩ 5} ννοτὰ λοσελεαά 18 ἀοτὶ γοα---ἰ αὐ ἰθΓπὶ 
ὈοΙηςΣ 8ἃ σογγυρὺ Ῥτοηυποϊίοιϊϊοη οὗ οχ-͵6.᾽"--- 
Βυὶ ΗἸΙΤΖΙΟ τοηάοΥβ πὶπο-»ρέΐολόγδ, δαγίλιεπ Ὑ6586}8 
ΟΥ ΡοΙ(5.---κ3ἂ'. Κι 4.1 (ὐοπιρ. 96 γ. σχῖνι)}. 12; [88. 
Χχχ. 14; [μ8]. ἰν., 2). ΤΠ686 ῬῚ ΟΉΘΓΒ 8. Ὁ6]- 
116, ἰο 8 δογίλἰη οχίθηΐς βν ο θη, Ὀὰΐ ἱπίο ΓΔ} Υ 
ΠΟΥ͂ δὃτ ΠΟΙΙΟΙ͂ δηὰ ΘΙΡΙΥ δηθὰ ΠΟΥ ΟΥ̓ οὗ 
ἔγητι σὶ Ὁ]9 πιαίοτ]. ΤΉΘΥ δύο ἱμογθίογο δὴ δχ- 
661] 6 πὶ οπιδίοπι οὗ (δαὶ σΆΓΠΑ] δυϊϑίοογδίϊο ὑγὶὰ 9 
ο τυβὶοἢ ἰΠ 6 ΓΘ 18 ΠῸ σΟΥΓΟΒρΡΟΠἀἰηρ ἸΠΠΘΙ ΤΟΥ Ϊί. 
ΤὨδιὶ (15 5 [6 ῬΤΟΡὮ ΘΙ Β πιθληΐῃρ 15 Οἴθ δ ΓΟΠῚ 
186 ΘΙ ΡΠ ΔΕΒ ῥτοδχοὰ ΒΘ ποῖ Ὠἱρμ .ταἰπᾶ- 

οᾶ β.32ρ τ), Υοῦ. 16, δηὰ ἔγοπι σι ἂθ (17)}), 

τον. 17.--- δαὶ ἃ βυϊὉ]6 Ῥαπίβμτηθηῦ ἴῸΣ βυοἢ 
ΤΩ Ώ, ὙΠῸ 8τὸ ᾿ἰ{9 ΡΟ ἢ 6ΥΒ, ἰο Ὀο 8116 τ ἢ τ ἷπὸ 

οὗ ἰηἰοχίοαιίοι ᾿9ῦ, στ Ἰςθη 6885, ἀοεὶς- 

παίθ9 ἐἢο ἱπιπιοάϊαῖθ βιι 0) οἰΐνγο οὔἶοοί οὐὗἩ {6 τ 18 
οὗἨ ΤἌΡΥ (σοπιρ. χχν. 10; 18... χχνὶ. 7; Ἰῖ. 17; 
19. ἴχ. δ), οὔ νϑῖο ἴλ6 ἤαγί μον οὈ)οο νο οἴδοοὶ 
19 οοἰ ἰϑίοη απὰ Ὀγοακίης ἴο ρίοσοϑ, ΤῸ ΜΠ|αΪ- 
δηϊ (68 ( υὐρα8 Υἱΐ. 22) δπὰ {116 ῬἈ1]1801π68 (1 ὅδ. 
χὶν. 20), σο οχί ον αἰ παῖθὰ οθδοὶλ ΟἴδοΥ, Ὑγ6ΓῸ 
8180 δοίχοα ὈΥ ἃ βρίνγὶὶ οὗ Ἰηϊοχί οαἰϊΐοη. [Ὁ οὶ 
ἴῃ 8 Θ6ῆ86, γοῖ ἴῃ {δα οἵ τηαΐιιὰ] δμαϊγοα, Γο- 
οἰρτοσδὶ ορργθϑϑίου δηιὶ ἰΌΓΥ πὰ σοποΓαὶ, [89 

Ῥτορδοὶ δρρ]168. 2. Ὁ ,.3), ὅδ: ἔβϑσα, ἰο {6 
Ιϑγλο 5. Βυΐ πθθη 84 Κίηράοπι 18 αἰνϊ ἀοά 
δζϑϊηϑὺ ἰἰ86 1 Γ 1ϊ σδπηοὶ βίης, Μητὶς 111. 24.---ΤῊ9 
Ῥίατα) Εἰ ἢ 6.85 ἴῃ τοῦ. 18, ἰῃ{ἰπηαύθ8 {μὲ ποῖ πιο ΓΟ 
189 ἐμθπ γτοϊρηαΐϊης Κίηρ, Ὀὰϊ ΒΟΥΘΓΝΙ, ΟΠ 6. ΑἸΟΡ 
δηΟΙΠΟΥ (88 1ἢ.6 ΤΠ] Υ οὗ (6 Κίπρϑ δοηἰθιῃρο- 
ΤΑΤΥ͂ Μ1} Φογθπ Δ ἢ ἡγοτο οἰ -αἰϑροϑο) ἡγοτο ἴη- 
οἰυἀεαὰ ἴῃ (μἷβ σαίο ον. Τ|16 δα αϊιϊοη, το 
εἷϊ ίοσ αν (οοΡ. χχὶϊ. 4), βεῖ8. ἕοτί ἢ ὑπαὶ 
ΥΘΓΥ͂ 6]οπιοηΐ οἡ ΜΒῖοἢ {π6 ῥγϊάο οὗ [μ680 Κίηχζϑ 
ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ σοϑίρἃ. (ΟὉοωρ. 2 ὅϑιι. υἱ].). 

όογβ. 18 ἀπὰ 17. Ηῖθασ γὸ δηᾶ αἰϊϑῃᾶ... 
Οδισὶθϑᾶ αὐνᾶῦὺ οἀρῖϊνθ. Τὴθ Ρῥγοριιοὶ ἱπίου- 
ῬΟΒ68 ἃ8 ἃ πιοάϊαίον νν1}}} δῇ οαγηθϑδὶ δαἀγηοπίιϊοπ 
ἴο ΟΌϑοσνο ἴΒο ἀϊνῖπο ναγπίηρ. Οἡ ὲΡὮ-τΐ ἀϑα 
σοσρ. ἰδ Τογοσοίῃρ ΤΟΥ ΚΚ8.---ΕῸΣ ΦοΒον δὴ 
ἈδΔΊΝ δροΪςΘΏ, υἱΖ., ΘΥΟΡΥ͂ ὈΟ[10, εἰδ., γον. 12.--- 
Οἷνθ βίοσν. Οοπιρ. 208}. νἱὶ. 190. 1Τι 18. ορ- 
Ροβοᾷ ἴο ὉὈΘ Ρὑσουᾶ.---Οἀ0δ80 ἄασὶςηθδδ. Οοτρ. 
Ῥ8. οὐ. 28; οχχχίχ. 12, Αοοογάϊης ἴἰο ἐπα δοῃ- 
ΘΟ Οἢ ἰύ 18 ΘΑ ϑἰθδί ἰοὸ γοχαγὰ Οοἀ 88 ἰἴ)6 5766. 
---ΒιυσΌ]6, τοΐογοποθ ἰοὸ ὅδ 5 τοβοῖῦβοσ, νου. 
14..-- ϑανὶς τπουπηίδἰ 8 ΔΥΘ ΠΊΟΥΘ πδὴ βίοποϑ οὗἁ 
βία] ρ. ΤῈ Ῥγορβοῦ ἱππαχίηθβ ἰθοπὶ ἰο ὃθΘ 
δηογίης ἴῃ 8 ΤἸηουη ΔΙ ΠΟ.}9Ν ΘΟΟΠΙΣΥ͂ ἀπά ἰὴ ἃ 
ἀαγῖς σαν. Οομρ. Ῥβ. χχὶϊὶ. 4.--- Σὰ βϑοσχοῖ 
Ῥίδαοθα. Τ7|ιὸ ρτορὶιοὶ μι ]] σοῖϊγο ὕγοιῃ {ἰι6 ρα Ὁ- 
Ἰιοὶγ, πὰ τ ἢ 0 ἢ 18 ἈΣΒοτίο ᾿ἰνοὰ δη Ἰαθοτοά, 
ἰπῖο βοϊϊμάφ, ἱπ οτον (πα ἢ6 την σίγα ὙΔΥ (0 
159 ΒΟΥΤΟΥ͂.--τθ] 96 ἰη σοηίχαβί τυνῖῖ ἄχτι ὩἸΣΘΏ - 
ὯΘΒ8, ΥοΓ. 18: {ἢ ῬΓΟΡ Οὐ 8 ΘΥ̓68 νν}}}] ογογῆον 
νι ἰ688.---ΕἼ οοἷς. Οομρ. γον. 20; Ζοοδ. χ. 
8. Ἐγνοπ ἰμ0 ἀἰϑοθοαϊοηῦ Ρ600]6 σοπίΐηυθ ἰο ὉΘ 
89 ᾿ογ 8 θοοῖ. 

8. 7λε 3αἰλεν απαὰ πιοίλεν 977 {λε οουπίγτῳ λιπιδίοά, ἀγίυοη αἰσαν, ἐπδυϊζίοα, 

ΧΙΙΠΙ. 18--27. 

18 Βαν ἴο ἴδο Κίπρ δηα [Π6 ῥγΐῃοαβ, δι. ἄοτη Ἰον,ἷ 
Ἐοτ [8116 ἷβ γοὺγ ΟΠ] οὗ οτηδιηθηί,} γΟῸΓ ρ]οΥ Οὐ Β ΟΤΌΤῊ 

19 Τα οἰ68 οὗἩ {Π6 βου ἢ ἃτὸ βδαϊζ "0, 8η ἃ 0 τβδῃ ορϑῃθί {θὰ ; 
Ψυάβῇ 15 οΑγτιοα δγ,8 ΜΠΟ]}Υ, σαγγιϑα αὐῤνὶ 

20 Ιλῖ ὉΡ ΥΟῸΣ ΘΥ68 8η6α 506 ὙΠΟ 8.6 δοιηΐηρ Γγ 
ΘΟ οἴ 6}γ.ὁ 

οἵα 6 ΠΟΙ. 
ὝΝ μοτο 19 [890 ἤοοκ [μδ΄ ταϑ ρίνϑη (866, (Ὧγ Ὀοδυ α] βοοῖς ὃ 

21 ὙΥΠαῖ 110 ἴπου 5840, τ ΠΘη ἢθΘ Βοῖβ οὐΥ̓ΘΥ {866 ἴΠο86,} 
ὝΝΒοῖ δου ἢ αδὺ ὑΠγ86}} ἀγανηδ ὅο [66 [ῸΓ ἔγΙΘη68, 88 ΟΠ] ο Υ 
ὟΨ111 ποῦ ῥΔῃρΒ 861Ζ6 [866 85 ἃ ρασγίυγθηῦ οπιδὴ 

22 Απὰ 1 ἰδοὺ βαγοϑὺ ἴῃ ΤΥ Ποδτῖ, ΠΥ ἤν [8686 ΓΒ ηρ8 Παρρϑηθα ἴο σῃϑῆῦ-- 
1.0: 
ΤῊΥ οοὶβθ δϑυβϑα. 

οϑίῃρϑϑ οὐ [ΕῪ ἰῃϊαυ ΠΥ ἀγθ (Ὠγ βκιγίβ ἀἰβοουογοᾶ, 



142 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΛΗ. 

29 ὟῚ] ἃ (δ ῃϊῦ8 σἤδησθ ΗΪ8 βἸκίη, ΟΓ ἃ Ἰδοραγᾷ ἢΪ8 βροίβ 
ΤΠ θη 5118}} γὸ 4180 Ὀ8 8016 ἰο ἀο ροοά, γα βοσυβίοηιοα (ο 6ν]]-ἀοΐῃρ 

24 Τποτγοίογθ 1 Μ1}} βοδίίου {λοι 88 186 Βί Ὀ016,᾽} 
Ταδῦ μαϑίοι ἢ αναυ" Ὀοΐοτο Π6 πὶηὰ οὐἩἨ [μ6 ἀοβοσί. 

25 ΤΗΐ9 15 (ΠΥ Ἰοΐ, (ΠΥ τχθαϑυγοά δ ρου οι ἔγοπι π16, βαῖ ἢ 6 ΒΟΥΔΕ, 
Βοοϑιιβα δου ἀἰάϑι οτραῖ ᾿η6 δηά ὑγυβί ἴῃ ]βοῃοοά. 

29 Τμογοίογο 1 αἾ80 ἢανο αἰβϑοονογθα ΨΠΥ βΚἰτίβ ἔσομαι ῬϑίΌσο, 
ΤΠαῦ ὁ (ΠΥ Βη ΔΘ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΒΘ6ΘῊ :--- ' 

271 ΤΥ δάυ]οσῖθθ δηὰ αγάθηῦ ποῖ σΏρ8, {Π8 ΘΠΟΥΤΑ ΕΥ̓ οΥὨ ΠΥ ὑπομαβε  ἐγ--- 
Οη (88 8115 ἴὰ (6 Β61ἃ Βαγα 1 βοὴ ΠΥ ρου ηϑίϊοῃϑ] 
Ἶγο ἰο (ἰιθ6, Ο Φεγυβδίθι  ὙΥ10 ἰδοὺ ποὺ Ρ6 ο]οβηβθα ---βὶ} }} αὔζοσ μὸν ἰοηρ! 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝ ΘΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑῚΙ, 

1 ΤΥ. 15.---δὺ {πο οοπϑίχιςίοη σοτρ. ΝΆΞΟΕΙ ΘΒ. ΟἿ᾽, ἢ 9δ, 4πηι. 

8 γόοτ. 18.-Ὁ 2 ΣΝ 2. Του ρυποιυλίοά {π0 ντογὰ ἰδ ἰοαπὰ μθτθ ΟὨΪγ. ΟἹ ἐδ ἀοτίταϊξίοπ σοωρ. θ14Π. ᾧ 191,0 8 

874. Το ταοδηΐης ἰϑ : [αν πα οὶ ἰφ Τοαῃὰ αἱ [μ6 μοι οΓ οα ἐδ6 Παδά, (Οοπι". ὨῚ. 2 Βαϊ {{|. 4,1, 8,14). Εἰθεπμεν 

νὸ δηά (οσσυ τίη ΟὨΪΥ͂ ἰῃ ἐπἰ8 (0ΓΠ}) ἸΊ  2, θη. χχνὶϊ!. 11,18; 1 βδατ. χίχ. 13, ὸ, εἰ. δ (ΟΥΤΟΏΘΟΥΒΙΥ Ραπείπαιοὶ) 

9, 1 ὅλῃ. χχνί. 12.- - Ποῖ πἈΙΘΗ [5 (ουπὰ ου ἴπο Βοιά [5 ἴπ6 ὁτῃδπιθοῖ, ν᾿ ΔΙ“ ἢ ἐ8 πιοτὸ Ρασε Ὁ]ΑΓΙΥ ἀοοίφηλίοα δι [89 

ἘππδσΙ θη 1ΠπὸῸ βί πε. τῇδε. Ἴ σοΡ. ΝΔΕΟΕΙ3Β. Ον. ὃ 105, 4 ὃ, 3. 

8 γοτ, 19.-- Δ. Οοιηρ. ἱων. χχν, 21; χχυΐ. 34; 2 Κὶ. ἰχ. 37 (μοι 08): Ἐπάαι;, ὁ 194 α; ΟἸΔΗ., ἃ 296 ὃ, Κὶ 442. 

4 γοτ. 19.- 27) δ γοσιί νοις Ὁ) ὑπέορεν. Οὐπιρ. Απι. 1. 6, 9. 
δον. 91.--ἴησο Πότ ἰ5 ἢΟ ποκα το ἴο ἼΡ9., εἰτἴδος τοϑπεϊομοὰ οΥ ἐπαρ θά, ἐπ ἐμ οοππθοίίοι, [ξ πιαϑδὲ δ6 οἰ δ εῦ ιω 

ἰάθα]- σοηόγαὶ δ Ὀ)οςς (000), οὗ ομονδῃ, π}ισ ἢ ἴῃ Β6Ώ86 ΔΙΠΟΠΗΐδ ἴο {ἰδ βϑτωο (Ὠηᾳ. ΑΙΙ (89 ςοταπιδηίδίογς γερο ηῖϑδ 8 

Ῥδγοητποβὶβ 85 δορί πεῖ (ἢ ἸΝῚ. Βιυιῖ βοπιθ σοῃοϊαὰθ ἐμ 5 ἢ Ὁ Σ ((1ΔΔ8), οἱ βοτα τὶ ἢ ΕἾΝ (ἥπτσιο, 649), οἵδε Π 

ν. 212 ὈΘΟΝ (ΕἸΘΗΗ͂ΟΕΝ, 8 ὙΓΕΤΙΕ, ὌΧΒΕΞΙ). [ἐ ἰ6 ορροβϑά ἴο [0 δαὶ τοπάογὶης ἴλας το ἐμὸ δεπιδὸ οἵ ἌΔΡ, τοιιδίῃ, 

ἱπἀοῆπίτο, τὸ 11Π|ὸ δοςσοηΐ, ἰπαϊ [ἢ 6 ῬαγοαΠοβία 5 οἰ ΠΟΥ ππρογυου, 7 τὸ σσπϑίοΣ 7}»- 7 ον, ΟΥ 88 ᾿ιμοουτεο ἷῃ» 

ττοάτισοι ὮΥ̓͂ Ἱ, {{ 15 » ἷᾳ ἴο Ὀ06 οοπδίΔογοα 88--ασεεῦ διεηιὶ ἐς (Υ]ς.,. ΗΠ Ἰτσῖα). 1ἰ πψου]ὰ {μθη θεὰ ἴἰο 0 2. Ι (ιογοίοτο δϑτϑθ 

ὙἸᾺ τηοβο νίλο ςομοϊάο [6 ῬΔΡΘΏ ἢ 85 Ἡ ΠῚ Ὁ 5 Ν. ΤΊΘῈ ἸΝῚ ἰᾳ. Βοηΐοποο οὗ σοπαϊίου τ ΠῊ δὰ οὐἀτογβαίίτο πόδα ϊοβ 

(ςοτηρ. Ν᾿ ΛΕασυσΩ, αν. 6 100, 4 6) να] ς ἢ ἰη ἰΝ οπείτοῖν [9 ἴο ῦὉ6 Τοζαγοα α8 ἴδο οὐὐοοῖ οὗ Ἵῤ9". Τ86 ταρδηίης οἵ [δ τεῦ 

ἐθ (δα τ αἰ οἢ ὀσσῦγθ ἔγο ὨΕΠΥ : ἐὸ δε, ογαΐπ ΟΥΦΤ' ὁπ (ςοΡ. ΧΥ͂. 8). 

6 Τοτ, 21.- 2 )ανῖο δοσυβίοτῃ, ἰο ἐπίῃ, οὗὨ Ὀ689ἰ8 (χχχί. 18; Ησοϑ. χ. 11), οὗ τῆϑη (χ. 2). ἴῃ ἴ8ο Ἰδίξοσ βδβεβδδὸ ἢ [5 οὐ 

κἰτιοὰ ΟΝ Ὧν αἴθον 0 ὨΟΓῸ ὮΔΥ͂Θ Ὁ, ὙὨσὮ ὈΓοΡοδὶ 018, 885. γα ΘΏΕΙΥ σοτηλσκθα, ασὸ οὐζοη υδϑοιὰ δ κΥ ΠοηΥΠΊΟῦΣ μ 

Φογοτηίαϊι (ςοπιρ. οἡ χ. 2).-Τ|1.9. σοππεττιοτοη τ ΠΠ ἃ ἀσι.}1]6 δοσιιβαιίνο ἰ6 βἰ λ ΠᾺΣ ἴο 11. 38, ΟἿΥ ἤότο [{ ἰ9. ἃ ἀου 8 δοζυθθ' 
εἶνο οἱ μοόγκοης κίησο [Ὁ ἰΝ πο δα 1: τῆοα ταλοομε [θὴχ ἐπτίππαςγ, ὑαὲ 86 ἰπεἰπιαῖοθ, τε] ἢ ἰ5 τὸ ὑθ τοκαγάθα 88 αὶ ὑγοϊἐροῖ 
ἴο ὑς ἱποϊιιί αὶ ἴμ (119 ςϑὸ9 ὁ πχογαϊο ἴῃ ΝΑ αευπΒ. Οὐ ἢ 09, 3. ἢ 

ον. οἵ. Ὁ), ἴμὸ (Πποπρὶι ἰ8 ἐὯ0 580 88 ἰὼ [Δ :ὰ. ἱ. ὅ. 

8 Ὑοτ. 21.---τ-ὉὌ0ἋὉ} ἸΌΝ, πειψίον μαγίμε; ΘΙϑο ΓΘ δὰ (οοΡ. τἱ. 24; χχὶ!, 28 : χιὶχ. 24), τυ Ῥοδί δα οἡἱν ἰΡ 2 Κ᾿. δος Ἐϑ 
χίχ. 3; 188. χχχυὶὶ. 3: ΠΟορ. ἰχ. 11. 

9 Το. 29.- Δ} γ12)). Οοπιρ. Ναῃ. ΠῚ, δ.. 
10 Υόσ. 9... Ἴὸ Νίμ!ι. 3 ΤΊΣ ἰλοτὸ ομ]γ. ΟΟΏΏΡ. χχίΐ. 8. ἘΠῸ σδρῖϊνο ἀσίγθῃ Ὀδίοτγο [9 ΘΏΘΙΩΥ ἰϑ οχροδοὰ ὑοὶὶὶ [ο Εμ4Π|Ὲ 

δηᾶ αὐτὸ, [ΠΊΝΌΕΠΒΟΝ : " Τὶνο τολϑοπ ἣν [πὸ ΠΟΟΙη ΑΓ μαγ ΪσΪΑΥῚΥ τηοηςοῃοα, κοοῖπ ἴο ἵνα (Ππαϊ {Π|Ὸ7 παπ] τα (μεἰρυνὰ 
ὉΥ͂ ἃ κἴπιρ οὐ τυ Μ ἶον σάπιο σοῦμ ον ἰνο πι66] τὸ τίνο ἰπϑίουν. ΑΚ {Ππ|ό ΒΆΠᾺ} νὰ ποῖ κὸ σακ]ν σοιονο κα ἢν ΒΑΙΣ 
ὍὰΒ Τὔγη ἀρ, ἤσηθ [6 ἀρργομργίδϊο βοϊοοξίοη οὗ {πὸ γοσὺ ΟἿ, ἴο ἴοαγ οὔ, οὐ ἀο δηγιδίης ν᾿ Υἱοϊθοο. Ββοῖ μΑΓΏ 

τ 

[86 ἀοβογίμιϊοη ΠΠΙΟΓΑΠῪ ΔΡΡΙΥ ἴο [ό8α 0 Ἴσοτο τοτηοτϑα ἰηἴο αὶ Βίαϊο οὗ ἐχραίϊσίδιίοι ὈΥ ἃ υἱεϊοσίουβ ἃστωγ."--ϑ. Β. Α.] 

Ἢ γος. 5,.--ῖὐἰῦ βία 0]... Οορ. Ρβ. ἰχχχίϊ. 18: 188. χῖὶ. 2; χὶνΐ!. 14. 

12 Τοτ, 24.----)}}} ἌΔ21}». Π{ ΥᾺ ΠῚ δία ὈΌ16, Ὑ Πἰςἢ [8 χοϊαϊοὰ ἴο {πὸ πὶ ηᾶ Δ8. κοίῃρ δίοπα, σι}. ἢ στα ὕγοπι 180 πίμά, 

Ὑμδῖ Ἢ2)}» 4180 βίχιιὶ ο5 ἀὐδοοώετε, αὐίγε, αἰρ εΥτὶ 18 ϑθοτι ἴγοτὴ βϑδδαζοϑ 1κὸ 8 1. 8: 2 ΟἌτοη. χυ ὶ, 23; Ρυ. Ιχχχὶ. Τ; Ἐμῖ. 

χὶν ἱ. 14. Οομρ. 2» Υ2. 188. χχίχ. ὅ. 

15 Τοσ. 25.- Ὑ 2: 22. Ιη Φοῦ χί. 9 αἷβο ΔΕ 8 ἴο ὕὉ9 ἀογίνοὰ ἴγοιι 9, ψὶτ τη τιοδηΐησ τιοπσίγα.- ΤΥ. (ὈκΡ. 

οτ8η., 8 139, Δ. 320Ν; ΕΞ ΒΕΤτ., ὕοηο. δ᾽. 610, 4. υ., 2. Ὑπογοίοτο 10 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ΤΘΏ ΘΓ Ἵ ἈοΓΘΤΜΡΡΕΓ φαγηκεδί, τὰ 

γοΐογοςσς ἴὸ πὶ {1}, 10 (ς01]. ῬΒ. χὶ. 6; 188. 1χΥ-. 6), [48 Ηττειο ἀοο5, ἀδοἸατίπρ ἤνωϊ 2. ΠΟΥ͂ΘΤ ΠΠΘΔΏΒ πιτδμγα. ἨΕΝΡΣΒΙΟ: 

“ΑΒ {116 ποῦῃ [8 ογο ρηγα]10] ἢ Ὁ 1), ἐλε ἰοὶ, ᾿ς 88 δρϑοΐδ!ν τη ρ] ογοὰ ἰῃ ἀοίογταϊηἰπρ ρογίίου οἵ ἰβηϊὶ, ἐξ ϑ6θῖο! 
τ 

Ῥτοίδγα Ὁ]. ἴὸ οχρίαίη ἐξ ΟΥ̓ βιιοῖν τηθαδαυγοιλθηῖδ."-ϑ. ΒΗ. Α.] 
14 Ὑογ, 20.-ἰ )ὲξ [9 ταυμ]. Οὐταρ. “088. ἱν. 28. 1 ΚΙ. γνἱϊ!. 88, ΖϑΟῖ, ἱ. 1δ. 

ἴο 86 οαδὰβ οὗ ἐμ Βιαίο (δοτρ. οἡ σον. 18). ἢ 
ΒηΠΟΊΠΟΟΒ Πα Ὁ πρὶ Οὔ ῬτΙ ὁ (νοτ. 18), ΟΥ̓ΟΤΙΒΡΟΥ͂ 

ἘΞΕΘΈΤΙ ΑΙ ΘΝ ΣΟΒΕΤΊΟΑΤΑ οὔ ρονγοὺ δπὰ οσχίϊο (του. 19). Επθπαῖοβ ἔγοπι (88 
ΤΗο ἀἰβοοῦτβο οὗ μα Ῥτορὶιοί βὲ}Π} στ βίης εἰ ρσδοσ, [ που (τοσ. 20), τβοβθ ἔγίϑπἀβμὶρ πδβ ότι! η!] 

ὶβ ΠΟῪ δ ἀγοββοα ἰο 80 Κίς δῃὰ ἷβ πηοί ον, ἰδ ὰ8  ϑουχζῃί, τ} Ὀγίηρ ὑμ18 δδουΐ ἴο (9 αχίγεϑ 



ΟΗΑΡ. ΧΠΙ. 18-27. 

ΤΩΙΒΟΤΥ ΟὗἨ 16 Β Ὀ76σ[9 (Υ6Υ. 21). ἃ8 ἃ Ῥυηἰβιτηθηίΐ 
ἴον τποῖν βῖη5 (τον. 292). Αηὰ βίηδθ [ϑγ86] 18 ὁου- 
τυρὶ ἴο ἴ)6 Θ0Υ6, 8η διῃθ] γα ο οα (ἢ 6 1] ρϑτὶ 18 
ποῖ τὸ Ὀ6 εχρθοίβα (γον. 24), ν βογοίοσθ ἴ86 ογὰ 
Ιηϑὲ 8130 Βολί(6Υ ἴθι ἴ0 {86 νεϊπ 48 (γ6Γ. 24), δὰ 

85 8 7.9. ρα πη πηοηὺ ΟΥ̓ ΤΠ οἷν ΚΘ Π 685 (Υ6Γ8. 
25-27 αἡ, ἀοἰίνον ἱμθῖ ἊΡ ἴο ἰπσοποθὶν  Ὁ]6 νγ00 
(τον. 27). Τῶθ δάάγοββϑ, ὑ]ιϊο δὲ ἔγϑι Ὧ88 
με Κη δμὰ ἈΪ8 τοί 6 δἰοηθ ἴῃ Υἱο  (Υ 6 Γ8. 18, 
19), ΡΑ8865 ΟΥ̓ΣΡ ΖΥΔ ΔΙΥ ποῦ ἰὸ ἴπ6 Ἰδίίοῦ 
(τοτϑ. 20-22), δῃὰ αἱ Ἰαϑὺ (ϑῖμοο (88 Κίη κ᾽ Β πιοῖΠ 6 
ἸΩΔΥ ΘΑΒΙΪΥ Ὀ6 τοραγάθἃ 89 89 τροί ον οὗ (86 
σοαπίγΥ πὰ σοργοϑοηίδίνο οὗ [80 πιο Βογ- σοὰῃ- 
{7} ἴο ἴ6 δα ΣΟΥ οὗἩ ἴμ6 παϊΐοη (νογβ. 28-27), 
{πὸ οηὰ οὗὨ 186 ἀϊβοοιγβο ἰδιι5 τοί αταῖης ἰο ἰδ9 
δεχίπηϊης (σοπαρ. σογβ. 9 δηὰ 10). 

γεοῖθ. 18 δηὰ 19. δ ἴο ἴδθ κίπξ.... 

οδετίθα ἀὐναν ΟΟΥΔΡΙΘΊΘΙΥ. --- [132 18. (9 

φυθοη-τηοἱ ΠΡ, τῆο δι ργοοδάσησθ ἢ ΓηΌΪς ΟΥ̓́ΘΡ 
ἐδ ἸΏϑηΥ σοῦ τψοθη οὗ (6 αγολ. ΤθοΓΘ- 
ἴοτο 86 ὈοοΚ οὗ Κίπρβ (νἴ}} ἔνγο Θχσαορίϊο 8) αἱ- 
ὍΔΥ8 ΠΟ 0Ὲ5 υνἱτἢ 16 παηη9 οὗ ἰπ6 Κίηρ, ἰδ δι 
οἵ "15 πῃ οὔ "6 Γ.---ΟΟρΡ. χχῖχ. 2: 1 Κίημϑβ χν. 12; 2 
ΕΚιηρχ. 18 (2 ΟΒτοη. χυ. 10).--- 1 ἄονσπ. Ηοτο, 
δἰκο, (6 Ῥγορμοὺ αἰίλο κα νου Ἰγ ρῥγὶα6.--Οὗ 
89 δουῖ. Α5 ()6 ΘΕΘΙΛΥ͂ ΘΟΠ 05 ἔγοπι (ἢ 6 ΠΟΥ, 
6 βίοψο οὐὗἁἩ {86 οἰ[168 οὗἩἨ [6 δου ἢ 8 ἃ ϑίχζη ἰἰαὶ 
(86 σΑρ Δ] 15 Βαγγουπά δά, δὰ παι ἤϊσηῖ το {Π6 
δουϊδ, 15. ἢῸ ἸοΏΖΟΥ ροβ81010θ.0.0 [ΗΈΝΌΕΒΕΒΟΝ [0]- 
ἰοσίς ΗιτΖια, πλοῦο σΟΥΥΘΟΙΪΥ Το 8 (818 ἴο [86 
δοαρίοια ἀοβοσίΐοη οὗἩἨ {Ππ6 οἰτ169,--ο 6 ἐπ ΔῸΪ- 
ἰΔη18 Βανΐηρ 8}}1} Ὀδθη ᾿σαγγὶθαὰ δΝΑΥ ἰπίο σΔΡ- 
{ἰτγ, δηἃ ποὺ Β0 τοῖο 88 οὴ9 Ἰοἴδθ. ἴο ΟΡΘῺ ἰ]ι6 
ξϑῖοϑ ἴο ἃ ἰγυϑίογ.᾽᾿ --ῷϑ, ΒΒ. Α1. 

γέεοτβ. 20-22, Τωΐὸ ὡὦρ γοῦν ογϑα.... ἴὮν 
866015 αδΌυδοᾶ. Τὸ οἰγουϊιϑίλησο {μαὺ (89 
Ῥτίποοϑθ 16. πιρηςϊοηοα ἱπηπηθ αἰ 6 Ὀθίοτο, δηὰ 
μι τὸν. 20 ὃ ἈΡΡΘΔ.γΒ ἴο τοίοσ ἴἰο {86 Βῃ6ρ)ιογ 8 
οἵ 1π6 ρϑορὶα (116 1άθαὶ ρογϑοῦ οὗ ἰμ8 ρϑορὶθ ἰ8 
ΤορΓόπουϊοι 85 το, το μον, ἀλυρχῃίον, Ὀὰὺ ΠΘΥΟΥ 
85 ΒΠΟρΠοτιἰ 654), ΒΡΡΟΑΓΒ ἴ0 πιὸ ἴο ἱπάϊοαϊο ἐπαὶ 
ἰδα ρτορίιεῖ 5 πιδάθ 086 οὗὨ {π6 ἔοπιϊηἶ πα ΌΤΙ 

ἘΠ ΧΟ ΟΣ ὩΡ ἀπ ἃ 566), νἱῖτἢ ΡΥΪΠΔΤΥ τοῖοτ- 

δῆ66ἴ0 ρτῃ 6885:--οὺ δδ8ῖ ἴγ856]} ἄσχατνν ἢ, 
γοΥ. 21. 4150 βαρ ἴο ἕανον 118. ΕῸΓΣ βΒασὶ δοῖ5 
δἰ σαγβ8 ὑγοοοθάδα δϑρθοὶλ} } ἔγοια (86 ἤθη.18 οὗἉ 
86 ροορὶθ, δῆ μον ρον οτγίαὶ ἴμ6 ἰηδαδηοα οἴ 
86 ῥυϊησοθβοϑ τα, 18 ον ἰῃ ΜΑΔΟΏΔἢ, {116 
τῃοίμον οὗ 49:8 (1 Κίωορϑχνυ. 18), 76 2606] (1 Κη 
ΧΥΪ. 4] 541.) δῃὰ Αἰ 8}14} (2 Κίημβ χὶἹ). Τ|θ 
βυἀάοη οἰ σα οὗ Πυ ΠΌΘΟΣ 18 ποί πη 85]. ΟοΙΏΡ. 
ΝΑξοει5β. Οἷν., ᾧ 105, 7. Αππι. 2.--ϑ σουίδ᾽ αν 
85 (186 Ῥγορίιοῦ Ππηθ8ῃ8 ὈΥ̓͂ ἑλοδε οοπιῖησ ζγοπι ἰδέ 
ποτ (ἢ 6 βΒδηγ6 ΘΠ ΘΙ165, οὗ ὙΔΟἢ 6 ἢπ8 ΔΙγΘΔαΥ 
δροόκοη ἰη ἷ. 14, 15: ἵν. 6, δίς., 80 δογίδ᾽η 18 ᾽ξ 4190, 
ἵδαῖ 6 ἀο68 ποῖ Κηονν ἀΘβηΣ ΟἿ τ Πδὶ ΠΟΥ ΠΡ 
Ῥεορὶα τόσο τοθϑῃΐ ; ΘΟ. ΓΘΙΊΔΥΚ5 οὐ ἱ. 14. 
ΤΏὰ58 [1 158 α'8ὺ ἀδοίαγϑά ὑπαὶ {118 ῬΥΟΡΈΘΟΥ ταιϑί 
τὸ ὈδΘΘὴ ἀο] τότ Ὀείοτο ἴμ6 Του τ ἢ γ68γ οὗ 96- 
Βοϊακίπι. Εοῦ ἔγοτα (818 Υ 68 Ὑ (ΘΟ Ρ. ΟΌΒΡ. ΧχΥ.) 
Φογοα δ Καον5 ἀοδηϊ οἷν τ μἴ (ἢ 8. παιμίοη ἰ8 (86 
ΟΒδὶ ἀε818.--- αὶ τ ἴοῦ ΒαῪ, νον. 2]. [ἰ 
βδνυίης Ὀθθη βαϊὰ οὔ [8 γυϊΐηρ ρμδὶγ 'πὶ (16 ῥΓ6- 
ψίου τ στγο, (Πηὶ ΠΟΥ ἄγ 10 ἴοβο (μοἷν Βοοῖς, [ὑ ἰ8 
Βετο δ οὶ ὉΥ νᾺΥ οἵ οἰ Ἰτηαχ, {πϑὲὶ ἐδ ον τ ἢ }]} 0} 6 ῃ- 
ΒοΪγο9 σοῦ ὈΠῚ6Γ ἰἰα ἀομϊπίοη οὗ οἴ 6 γ8, ππὰ 
ἰπάδοι οὗ {μι88 ψ]1086 ζγ1 ἢ ἀ5]}10 πϊχὶ γλί μου 
Βανθ Ὀδθὴ δχροοίοα ὕγοιῃ {π6 ργουίουβ γοϊδι  οἢ 8 
οὔ τς κίῃ 5 οὗ Φυάδι ἰοναγὰβ ἰβο, Ταΐβ οδῃ- 

14Ά 

ποί, ἱπάθο, Ὀ6 5βαϊὰ οὗ Ζομοϊακίπι, ἕοσ ΔΙ που ἢ 
6 πδᾷ ηοὶ ορηραροὰ ἴῃ ἀϊγαοῦ οΒ( ΠΠΠ{16 5. ἀραϊηβὲ 
186 Κίηρ οὗ αδγίοη (13 τονοῖι, 2 Κιίηρ5 χχίν. 1, 
ταϑὲ παγο ἰακοὴ ρμσο αἷϊοσ {πὸ θαι οἵ ΟΔΓ- 
αἰνοι 8}, δῃ ἃ τ γοίοτϑ ἰοιρ; αἴτον {πὲ ργορ] 667), 
ἰνιθ τἂϑ γοῦ ἃ σγοδίυγο οὗ ἰιϊ8. ὀρροθθῶι ῬὕΒαγϑοὶι 
Νϑομοὸῦ (2 Κίηρμβ χχιϊὶ. 81). ιβδαῖ οὗὨ να. ρτο- 
ἀθούβθουθ, ἔγοπὶ μὰ οὐνατὰ (οοπιρ. 2 Κίηρβ 
χνὶ, 7 814.}, πιοϑὶ οὗἩ ὑμειῃ 81 ΘΟ σοα ἰηἴ0 ΤΔΟΓΘ 
ΟΥ̓ 1688 ἐπιϊπμλῖο τοδί ΟΩ5 τυ} 0} (110 ΠΟΥ ΓῺ Θα 
ΡΊΓΘ, ῬΑΓΟΥ π8 βϑοκίῃρ αἱὰ ἔγοπι ἰΐ (δοιΡ. οἡ ἡ. 
18, 80), ΡΑΓΟῪ 88 ἰηϊγοιποίης διμοης ὑπ ΘΙ 56 1768 
{Π6 ἔογη)8 οὗ γτοϊϊρίοη ποτ ργθνη ἔπ (σοτΏΡ. 
Μαμαββοῦ, 2 Κίημβ χχὶ. ὃ: ἀπιοῃ, 76. χχὶ. 20; 
ΖΘρβι. ἱ, δ 601]. 2 Κίηρβ χχὶ. δ, 11 844.}, ῬΑΡΕΨΥ δὲ 
ἰοαβὺ 11κὸ Ηδζοικῖ δ ἴῃ 8 ΔΡΡΔΓΘΉΠΥ ᾿ΠΠΟσΘΌΟΙΒ, 
θυ ΓΘ ΔΎ ζδι4] ἀἰβρὶαν οὗ σοιιγίεθυ. [Γ᾿ (δὲ 
6 ἰδ κΚο ἰηΐο δοοουηὺ [86 ΓοΪδί!0η8 οΥ̓ (ἢ 68 ΖΘ Β 8 
Κἰη8 ἴο Αϑϑυτία, 88 Μ6Ὶ] 88 0 ἰδ Ὀν]οη, τΘ δΔΓΘ 
υδιιδεα, Ὀοϊὰ ὈΥ 16 νγογὰϑ οἵ (Π18 ριββαζο, νυ ἢ] ἢ 
ΒΡΘΒΙΚΒ ΟὨΪΥ ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ οὗὨ ΠἸΘΧ Ὁ ΝΞ, δῃὰ 186 ἴπ- 
ΠΟΥ ὉΠΙ(Υ οὗ {Π086 Θπιρὶ 68 (σοπρ. {π6 πϑιῃθ Α8- 
ΒΏπΡ, ἰταηϑίογτοα (ὁ {116 Βα γ]οηίδη δηὰ Ρογβίδῃ 
ἹΔΟΠΔΓΟΙΥ ; 2 Κιημ8 χα. 29: ΕΖτγ. νυἱ. 22). 

γοΥβ. 28-27, ἍΜ] ἴ86 Ουδδίῖα.... αἴϊοσς 
Ὡον Ἰορ! Τθογο αἰσμὶ 8.}}} 0 ἃ πη68Δὴ8 οἵ 68- 
080Ρ6---ΠΒείοταθ. Βυὶ (1818 ποὶ ἴο Ὅο οχρθοοίοά, 
Ὀ6681150 6Υ]]- ἀΟἸΠΖ 88 ὈΘΟοπΘ {Π6 Ῥαορίθ᾽ 8 86- 
οοηα παίαγο. Οομρ. τ. 8; νἱ. 10, 18-1δ, 27 βΒαᾳ. ; 
Υἱἶ!. 4-7:. ἰχ, 24, 2ῦ.- Ὡοτοίοσθ 1 α5ο. γαυ. 
26. Τ 6 ἀφοϊαγαιϊοη οὗ οδ8θ δη ἃ σΟ)ΒΘαΠ ΘΏ6Θ 
ΔΥῸ οηἰνίποα αἰΟΥ {Π|6 ΤΙΙΔΏΠΟΙ οὗ 8 οδαὶη ἴῃ 
ΥΟΥΒ. 28-27.: γοῦ. 28 δλυβο, υοῦβ. 922, 256 α, ὁοοῃ- 
ΒΘαΊΘΩΟσΘ; ΥΟΓΡ. 2 ὁ, τοροδίθα ολιι8θ; σου. 26, 
ΘΟμΒοαΊΘΠ66; ΥΟΥ. 27 α, οα.86 ἀραΐϊη; νοῦ. 27 
ὃ, {60 ὅπ] οοηϑοαάθησθ. ΥὙΥὔοί βίῃςο Ψ ᾶανθ 
ἃἰβοονοτιϑᾶ ἴδν βι χίσιβ, ουϊ θην ροϊηὶθ Ὀδοῖκ 
ἴ0 Υ6 Ὑ. 22, 6 γο 18}6 858Π16 158 βηϊά οὗ [Π:6 ΘΩΘΕΛΥ͂, 
ἀμογο 18 ἰὴ 116 ψογάβ, ΤὨθιθίοσθ 1 8180, ποῖ 
ἸΏΘΤΟΙΥ (0 ἀηιἰ{π6818 0 ἴδου ἄϊᾶδι ἐοτβοῖ 
ΤΩΘ, τοῦ. 25, Ὀυΐ 4180 (6 ἱποιχιῖ: ψηδίονου (Ὠ6 
ΘΏΘΙΩΥ͂ (065 ἰ0 (866 18 ἀοπθ δοοογάϊηρ [0 ΠΥ Μν}]]; 
[Ὧπ ἤσα ψῆο ἀοθ68 ἰἰ. --Εοσὰ Ὀθέοσθ. ογοιδἢ 
ᾳιυοία8. ἤ6τα ΟὨΪΥ͂ ΝΒ. 111. δ, να] ἢ ῬΆΒΒΑΡ6 4180 
Γοΐογβ Ὀδοὶς (0 ἴ88. χὶνἱὶ. 1-8 (σοῦ. ΚΎΕΡΕΚ, 3, 
186, ϑτπλυβ8βοη δΝαλμπι, 5. θ96).--α πὰρ βίγδη οὶ 

τοδὶ ἰδ ἢ5 ἐμαί 729-Ὁ} σδῃποί τθδῃ “ΟΥ̓́Θ᾽ (ΕΥ͂ 

ἤλοο," (πὶ {16 ἜΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ ὭΘΥΟΓ [88 {}}}5 τη 68}- 
ἴπζ. [τ ῦου οἿἱγ ἰο 1 Κίημ χυ!. 7, 89. Βαὶ 
6190 Ὀοϊΐαγα ἰμαὶ (6 τηϑππὶηρ μος 18. ποί ἰο ὉΘ 
Ἰηδβἰβίθἃ ἀροπ, Ὀὰὺ δαὶ Ὁ25 τ ἃ8 ἔγ. ἀΘΗΕΥ͂ 

(οοιαΡ. ἱ. 13) βίῃ  ῆοϑ {116 ἕοτ- ρατί, ---Ξθ 11] ΔΙ͂ΟΣ 
Ὠονν ἰοηρ! «{οτγοπιϊαι δ πιλϊη δἰ ποιὶ ἴῃ ΥΘΥ, 
28 τὴς ἱποοττῖ Ὁ} ΠΥ οὐ (π᾿ Ροορὶθ. Ετσοπι {80 
σοπηοϊαϑίοη οὗἩἨ τον. 57 ἴἰ ἰΒ βθοη, ἰῶ1| 6 ὑπ 6Ὁ- 
βίδηβ {}|18 ΟἿἿῪ Οὗ ὙΠ 6 [586] οὗὁἩ (6 ργοβκοηῖ. [Ι͂ἢ 
{π6 αίατγα, {ποι ἴδ ν ἀἰδπίαῃ!, ᾿16 Βρῖ8. ΤΌτἢ ἴῃ 
Ῥτοβρϑοί {86 ριιγι βοδίϊοι οὗ {π 6 ρύορ]θ, δορ. ἐἰὶ. 
18 βΒαᾳ.; χὶϊ. 14 βα4. 

ΤΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Ου χἰϊὶ. 1-11. Το ον 8 ραϊ οἡ [ΒΓδΟῚ 
85 8 αἰ γα] [ον {18 οὐνῆ δἀογητηθηὶ αἰ ἴον [ΒΓΔ 6}᾽8 
μϊσιοϑὶ φίοσυ. Τ7}}15 ἤρατο 15 ἀπ αυ ΘΘ{ἸΟΠΔΌΪΥ ΟἿ θ 
οὗ τα πιοϑβὶ ῥταοσίουςν τ αἰσὰ (ἢ 6 δογρίιγο ΟἸΏΡΙΟΥΒ 
ἰο Τοργοβοηΐ {ἢ τυ ΒίΟΥΥ οὗἉ οἰδεῖ οη. ΕἸΒΟ ΒΘΥΘ 
[5τϑοὶ 18 σα] δὰ Φοιιον 8. ἰ ογ ποθ (ουῖ. ἱν, 
20, νἱΐ. 6), Ηἰ8 πιῖΐο δὰ Ηἰ8 Ὀϑϊουβὰ Ὀγιἀθ (1108. 
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ἰϊ, 10 βαᾳ.: Φ6γ. 1ἰ. 2), 18 ἀγϑί-Ὀογη βοὺ (Εχοά. 
ἦν. 33). Π|5 βουνδπὶ ([8α. χὶὶ. 8), Η18. Βοοῖς ([6γ. 
ΧΙ; 11), 818 νἱπογαγὰ (188. νυ. 7), 1ν18 βίσιιϑι- της 
(Εαρς. ἰἰ. 28. γιά. Κύμικε, 5. 114). πι|κ {10 
1δ91 οδιμὈϊοιη, ὑ06 χίτὰ]θ αἷἶδο ἀθηῃηοΐθθ [86 αἰοδβοϑί 
ἰμι Δ ΟΥ̓́, ἸΠαΙΒΡΘΗΒΔΌ]Θ ΒΟΥΥΪΟΘ, ἃ γα] Ὁ]6 ΟΥ̓ δ- 
τηϑΐ. Βα στοαὶ 88 8 ἴπο ἴουσθ νοὶ (86 Ποτὰ 
18 ΒῆοννΒ ἴο [5γδοὶ ἰὰ οαἸ]ἶαρ 6 πὶ ἢ15 σίγα ]ο, 
83 στοαὺ 15 (}16 Βονοῦιν ψἱ{8 νι ἢἰσ 6 ἀροίατοϑ, 
ἰδὲ τ6 οῦοῦ (ἢ 8 τοσοϊγοα Μ1} οὶ βαναὰ {ἢ 6 1ὰ 
ἴγουι ἀφϑίσιισιΐοη. ωοὲ ΘΥΘΡΥ ῬαγΓΙσυ]αν ΟΠ τἰϑιϊδη 
οδυγχοῖι τηλτῖς {015} ΗΟΘΥΟΣ ΟἸΟΒΟΙΥ ᾿ξ ΤῊΔΥ Ὁθ 
διϊδοϊιοιὶ το (6 οτὰ, (8 ΒΆνοϑ Ὁ ποῖ 6 Ὁ ἔΓΟΠὶ 
Ἰηϊογηαὶ σογγυρίίοη, ΒΟῸΣ ἴγοπι οχίθγηδ) Ἰυἀριμθηί, 
δοΡ. [κο 11]. 8, 9. Νοὶ {ἰι|8 οὐ ὑπαὺ ρϑγιϊ σαν 
οὔατοὶι, Ὀυὺ [ἢ 6 τ οἷΘ σατο ἢ ΟὨΙΥῪ ἢ 85 [ἢ 6 ΡΓΟΙλ͵86 
οὗ 1 0}}} 0} 0ἷ) (Φολπ χνὶ. 18) ἱμνιηοἱ ὈΣΔγ δηὰ 
Ῥογδμοηῦ οχίϑίθποο, (αι. χνὶ, 18). 

2,,. ὁὰ χἰϊὶ. 17. “ΤΠ 815 18 ἃ ροοὰ φἀνίοθ. [Ια ἐδ6 
νοῦ οὗ ἃ γα, “ὙΠ6 ὉΥΪ[658095 ΠΩΥ͂Θ ΒΟΊΤἢ 
Οοὐ 5 νογὰ, {07} τδίου 1 νι [ἢ ΡΓΆΥΘΡ δῃ ΙΩΔΗΥ͂ 
ἰπουϑιπὰ ἰθαγϑ.᾽ [Ι͂ἢ οὔθ ἤοὰγ ΠΟΙ στδσο 18 
ἀγα ὈΥ τνσορίης ἴγουι αἀοἀ ἰδ Ἰονοτῦ οΥ̓͂ ᾿ἰἴδς, 
νγὴο ΔἰἸοιν9 ΗΠ 80] ἴο 6 ἱπιρ]οτο, δηὰ ψῃο 
Βραυοϑ ἴὸ {116 γοῖδσο οὗ ΗἸβ βογναδηϊβ: δ8ηα 
Ὠραγία, τυ ἢ ρα] (η)6 ἰθαγϑ οΥ̓ (Πποὶν ἸΟΥΘΡ, 8 ΥΘ 
ἀμ 9 Ὀνου σ ῦ ἈΘΔΡΟΡ ἰο ἐπ οὶτν ΟὈ] οὶ ἴῃ ἃ αὐ νον οὗ 
δ ἰἰοσν, τ σοιὰ Ὅθ6 δοσουιρ᾽] ϊϑιθα Ὁ {8 Ὑ69 
ΒΟΓΙΏΟΠΒ. .. “Ενονγυ(ΐης 18 Ὀοτὰ ἰῃ ρῥδίη.᾽ .. 
ὝΠΘη γὺ δᾶῃ (ἰο Ὧ0 ΠΟΘ, γ6 ᾿](Π65868, ρῸὺ 8πηἀ 
ὙῸῸΡ ὦ τχοϊδίθη γοῦν 8006, [Β6η γοῦὺ Μ1}1} δοῦθ 
ἀραῖη [ἢ 70 ὈτΙησίης γουν βῆεανοϑ ἢ γου.᾽" 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΜΕ, δ γέςεβ εἰ ἰασγῦηδε διπί ἀγηιαὰ ἐσοϊοδῖξ. 

8. Ου χὶϊ!. 18. ““ηθη {π6 ΘΏΘΩ168 ΔΓΘ αὖ (.6 
ἔαυϊο, {π6 ρῥΙαχαθ 'π (16 ΟἿ οΥ ἴδ γνἱϊαρο, δπὰ 
1Π6Γ6 139 Π0 656ΔρΡ69, δηὰ Βυπιδπ [οἷ {ἢ 6ΓῸ 18 ὨΟΏΘ, 
{π6ὰ 1ν 18. οὗὁἨἍ Βο6 0.80 0 ῬΓΟΔΟΙΘΥΒ (0 ΒΡΘαΚ ἰο 
(οἷν μγϊθσοβ οαἱ οὗἁὨ ἰμηθ; δἱ οὐ {π|68 ἐπ 
τοῦ Ὀο τορατάἀρα 89 ἰπϑοϊθηί. . . . ϑοιμοί  πλυ8 
αοἀ᾽ 5 υνἱΐῆ 5868 ἅτ οἷοίβοά τὶ δὴ Δα ΒΟΥΪΥ͂ 
ψ ἶσα} πο οη6 υπἀογβίδ 8, Ὀὰν Δ}} ἴθοὶ., Φ268ο- 
ΓΑΙ 8 νἱ8}} ἰο ἘΠ1Β.Ὰ. 88 [ὉΓ [116 ῬΌΓΡΟϑΘ οὗ ἀ6- 
οαρ δἰ, πἶπι, δηἃ ἃ Ρροϊ ἴθ σοιινογβαιίοη τνἃ8 
86 τϑϑυϊῖ, (2 Κίημβ υἱ. 80 8,.4.} ΖΙΝΖΕΝΌΟΆΒΡ. 

4. Ου σίϊ!. 18. “Α Ῥγθδοιονρ ἰ8 ποῖ ἴο ἴδῖκθ 
σουγί-8Ο00Ρ δηαὰ ΤΟΌ68 οὗ ρφγῦβοθ δηὰ Ἰθᾶνθ [0 
Βαγοβ ἰἰθδὰ υπαϊγὶρί, Ὀαὺ ραν 82}.. ἀνθ ἰηΐο Ηδ- 
γοά᾿β ννοιηά5.᾽ ΕύπδτΕπ ἴγοιῃ ἃ βουθοη οὗ ("- 
τσ, ὃ οπι. Ααἔυ. 

δ. [ὁ0η τοῦ. 28. “"Ϊηγοίογαίθ δ ὈΪ.8 ἀγὸ 817 
Τοχδγι θὰ 438 ἃ βοοοηδ πϑδίιυγο; Ὀυὺ ὈΘΙΠ ΤποΤᾺ] 
ἴῃ ἰχοὶν σππγαοίον, ᾿Ἰμϑιοαα οὗ οχίοπυδίϊηρ (ΒΘΥ͂ 
αϑπταγαῖο ἰμ6 ρ}}δρθ' οὗ (088 0 8.ΓΘ 186 83:0] οἱ8 
οὔ ἰμ6πι. ϑίγοηχ, ὑπουοίοτο, 88 18 {πΠ6 Ῥἢγ 5168] 
ΤΟΐογΘ 06 ὮΘΓΘ πη 6, 1Ὁ σα ἢ ν} 0} ΠῸ Ρτορσί ον Ὀ6 
δ Ρ᾽ οΥ θα ἱπ βυρροτί οὔ (Π6 Ρἢ γβὶοα)] ἱτ ροβϑὶ ὈΪΠΠΠ ἢ Υ 
οὗ ποτα] γοίογ πηι 0ἢ.᾽ ἨΈΝΌΕΚΕΒΟΝ.---  οαγη θα 
ΤΘἢ ἱῃ ΟἿὟΓ 28 ἀο ηοἱ ΓΙ τοῖον ἰο {19 Ρ85- 
δαχα,  ἤ6η {ΠΟΥ Βοοῖὶς ἰο Ῥτοῦε (αὶ ἴμ6γὸ 8 Ὧ0 
ἴγϑθ- ν }}} ἴῃ δὴ; ἴοτ ἰΐ 15 ποί δἰ ΠΡΙῪ [6 πδίαγθ 
οὔ τἸπλὴ Πϊσἢ ἰ8 βροκοῆ οὗ πογο, Ὀυΐϊ (ἰ6 ΒΑΌΣ 
(αὶ 15. σοηϊγοσίοα ΟΥ̓ Ιοπ ῬὈγϑοίϊοθ. Ασίβιοιϊο, 
ἃ ϑίγους δαγοσαίο οὗ ἔγϑο ν}}}, δοῃἴθϑβϑθϑ ἰδ δὶ ἱΐ 
ἰδ οὶ ἰῃ 288 ΡΟΥΟΡ ἴ0 ἀο τἰχιιΐ, θη Βα 18 80 

ἰπΠ ΓΟ ἴῃ 818 ν᾽δθβ 88 ἴο ἤδυθ Ἰοδβί 8 ἴγϑθ 
ομοῖσο (7 Ζῖδ. διλίοοη) δηὰ {1}18. 4190 18 ν ῆδι οσ- 
ΡΟΓΙΘΏΘΘ Ῥτονο8. 6 6 π06 866 ἰδδιῖ {1113 Ρλ9- 
ΒΆΧΘ 18. ἱπρΡΓΟΡΘΥΪΥ δ ἀποοὰ ἴο ᾿ΓΟΥΘ ἃ βοπιϊθηΐ 
γγ}10}}) 18 γοῖ ἔστ δηὰὶ ΕῪ δοπῆτγπιο ὈΥ ΠΙΔᾺΥ 
Ῥδββαροβ οὗ ϑογὶρίυγο.᾽" ΟΑΣΨΙΝ.--πθῶΔ'ὶ ΒΕ. Α.} 

ἩΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. Οχυ χὶϊὶ. 1-1]1. “.αΟοὐ δια8 οδεὶ οἵ Ηἰ5 ἤγνί 
Ῥοορΐθ, 86 8019 ου8ε οὗ Φιιἀδι δηὰ ἴα Ποιιβὸ 
οὔ Φογτυβδίοιῃ.. ἀοἀ Βὰ5 Ρᾳαΐ ΟἿ 18 88 8 ρσίγαάϊο ἴῃ 
ιοῖν δίοβά, Εον Ηδθ ἢὰ8 ποῖ {πῃ γον ΔΝ 2Υ [ὃ6 
εἰτα]ο δηὰ σοπχδϊ θὰ παϊζοά, Ὀυΐ μκ8 νόουϑη ἢϊῃ- 
801 δηοίμῃοσ. Τιιΐϊβ σιγά] 18. [Π6 οἰνυτοῦ ἔγοπι [86 
θα θη. [0 μου] Κηον {Πκι 45 ἀοἀ ερατοὰ ποὶ 
6 ἤΌΓΠΙΘΤ, ται! ἢ} ΤΟΥ ν0}}} ΠῈ ποῖ βράτο ἢ, πῇ δα 
1 8108 δῃὰ 15 ποὶ ψόγίῃν οὗ Οοὐ᾽ 8 Ἰοὶπ8. Βιϊ}ς 
ὙΠῸ ἰ8 Ἰοϊηδάὰ ἴο (᾿)0 [,οτὰ 18 ὁπ 8ρ᾽ τὶς (1 (ον. τὶ. 
17) πὰ Ομ γίϑυ 9685, ἴο ὑν βότὴ δα ΖΊΟΥΥ ἀπά ἀοῃ- 
πΐου [Ὅγαγοῦ. Απιοη.᾽ ΟΠΙΟΘΕΝ, 2οπι. ΧΙ. 6. 

2. Ου σχὶϊὶ. 12-17. Ἐχβογίαιί οη ἰο Γοροπίδῃρο: 
7λε εαγίλεπ ισϊπε-ριοἦετα οὐ (ἦς γτορλεῖ «Ἱεγεραῖ, 
1, πεῖ (Π6Υ βί χα! ((Π6 Ῥγοσά γοιὶ ρεγικη δῦ 8 
φορὰ); 2. ηδῖὴ νν}}} 6 {πον ἤδία (νοῖε. 11,11): 
8. ὙὝηΗαΙ 18 (89 πηθδη8 οὗ ϑϑοδρίῃρ {118 ἴα 6 {068. 
16 δηὰ 10). 

8. [θα νοῦ. 17. ““Ῥνῖάθ [δ 6 στολί Ἀἰηάτγδησε (0 
{6 τϑοορίϊοη οὗ (86 ψογὰ. υϊάβ ν1}} υοἱ βεεὶ 
1, 10 Κηον]οᾶρο οὗ Θοά. Ῥυγίάφ (α) μ}} ποὶ 
ὉΤΟΟΚ ἃ τῖγνα] : (6) 158. ἀν Πἰῖηρς ἴο ὃ6 ἰααχβι, () 
8 ἈΠ Πρ ἴο 186 {11|ὸ θα η9 οὗ Κπον]εᾶρο, (4) 
8 υπν ΠΠ[ὴρ ἰο ῬΓΔΥ ; 2, 89 ἕἴανον οὗ Θοά; 8, 
᾿ἸΚομ 6889 ἰο ἀὅὕοἀ: 4, οουμλιηΐοη τὰ Οοἀ.᾽" ῬΑΥ- 
ΒΟΝ 0η 58. χ. 14.--ς 5. Β.. Α.] 

4, Οὐ χἰϊ. 38 8ᾳᾳᾷβ: 16 δχργοϑϑίου ἴῃ ΥῈΓ. 
28 ΟΡΘἢΒ ὉΡ ἰο υ 8 σοιῃογ (1655 ροτγβροοίϊνο. Βυΐ 
Ὑ10Π αοα ποιμίηρ 15 ἱπιροββ Ὁ]9 (ΔΜ δι. χὶχ. 36). 
Το σοπο]υβίοη οὗ γϑὺ. 27 Βῃονγβ 8 (᾿ιᾶΐ ἃ ρυΓ 
δοδιΐοη, (ποὺ ἢ β'ον δπὰ βυσοοβδῖνο ἰ8 Ῥοβϑιθ]δ, 
ἷῃ ὑμπαὺ νὸ οὈίδίπ ἃ ροϊπὶ οὗ δυρροτὶ πίϊδοαί 
ΟἸγΒ6Ϊνγ 8, (Αὐ οἰ πιο 68), ἀπὰ ἃ πον ῥγίοίρ!ε οἵ 
116 πη Ομ γίϑυ Φοβὰβ. [0η τοὺ. 28. 1. Το γτοδὶ 
ΑἸ ΒΘ Υ οΥ τοήογπιϊηζ υἱοΐουβ ΒδὈϊ 8, οἵ οἵ 
οἰδηρσίης; ἃ Ὀδὰ σοιΥ86, Δ.1868 1, ἤγοτι ἴπ 6 ζ686- 
ταὶ παίαγο οὗ πδΌϊ(8 ; 2, ἔγοιῃ 8:6 Ῥαγίϊσυϊδτ Ὡ8- 
ἴατο οὗ Ὀ84 πεαδἰϊθ; 8, ὑ80 παίιγαὶ πὰ 7υάἀἰεἰεὶ 
ΘΟΠΒΟαΊΙΘΠ668 Οὗ ἐπ 9 στοϑί Ῥτόζγοβϑ δπα Ἰοπζ ἐ08- 
εἰπυδσο οὗ ἃ Ὀλὰ δουγβο. [1. Τ|λνἱβ αἰ συ}}} 15 
ποὶ ἀοϑροιαίο, Ὀαΐ ἔτ 18 Βοτὴθ στοιπα οὗ ΒΟΡ9 
δηὰ δποουγαρομθηί. 1. ΤΒΟΥΘ ἰβ Ἰοῖι ὀυδὰ ἰδ 
[86 "νογϑὶ οὔ πιθῆ ἃ πδίασδαὶ 8680 οὔ 1:9 ουἱὶ! δηὰ 
ΠΡΘΑΒΟΠΑΌΪΘΗΘΒΒ ΟΥ̓͂ΘἰΠ. 2. ΡΥ Ὀδὰ τηεὴ πλέα 
(ΠΘΥ͂ δύο δΔὴγ (πουχὶ οὗἩἨ Ὀοοομιΐης ὈείεΓ 8ΓΘ 
δρί ἴο ΘΟΠ ΘΙ 80Π|9 βοοα ἢΟρο8 οὗἨ Οοἀ᾽Β γτδὺθ 
δηὰ πιοσοΥ. ὃ. Πηο Καονβ νῆδΐ πιβὴ {Ποτου ΚΕ] 
τοιιϑοὰ δηὰ βιδγι] θὰ τη  σϑβοῖνο δὰ ἀο ἢ Ἅ. ΤὩε 
ἔταοθ δηὰ δϑβίϑίδβῃοα οὔ αοὰ νβ θη βἰῃοεΓΕ 
ΒΟΌΡ 18 ὭΘΥΘΥ (0 Ὁ0 ἀδφαραίγοα οὗ. ΤΊ,ΙΟΤΒΟΝ.-- 
5.Β.Α 

δ. [5ππ. ΤΆΥ ΟΝ 1868 Ὑ6 . 26 898 (86 ἰεσί οἵ 8 
ΒΘΓΙΏΟΏ ΟΠ (ἢ6 ἰηγδὶ αἰ ἰν οὗἩ ἃ ἀθαί - θὰ τορεαΐ- 
800.---ϑ, ΒΕ. Α.] 
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ΤΗΕ ΕἸΕΤΗ ὈΙΒΟΟΌΞΒΒΕ,. 

(σπαρ. ΧΙΥ͂.--- ΧΎΤ]. 18). 

Α μανίμϊ ἀγουσλὲέ σίσεφ (λδ ρ»γορλεί οοοαδίοπ ἰο ον α λεατίν απαὰ ἰομολίπς ἱπίεγοεδείοπ [07 λίδ ρεορῖθ. Τλϑο 
ἐοϊςε-τερεαίεαά ἀεεοϊδῖυε τείωδαὶ οΥ ἀΐδ ρείοπ, δαδεα οπ ἰλα τευοὶΐ οΓ ἐλὲ »εορίς (χὶν. 10 60]]. 11}. 8) 
ἐοπιρεῖὶς νη ἰο ἑαζε ἱπίο νίοιν ἠΐδ οἵἱοῆ δι(μαίΐοπ, τεπαεγεα ὀχοεεαϊπσὶν ἀαπσεγοις ἴη σοηδεφμοποθ οΓ ἐὰ 
Ῥτορλεοίὶς πιϊπέδίσψ, απά τλεπ αἶδο 0 ᾿γεβοεπέ δείοτα ἐδλ6 ρεορίς ἰλὲ δαά »γοδρεεί, ἰλαί ἥγοπι (δὲ Ῥτεδοπὲ 
εαἰαπείν τολϊ τὴ 8 ποέ δροζεπ 9 αὔίεν χὶν. 22, ἰλεγὸ ἰδ πὸ λορὲ οἵ ἐϑοαρε, ὁμέ ἰλαί 7αΓ τσογδε, ευεπ ἃ 
“εαγζω Ῥωπιίευε )μαάσπιεπέ ἐπάϊπ πὶ σαρίτυϊίψ, ἐδ ἐπιρεπαϊη. 

«Αε ἰο ἰλε {ἱπι6 ὁ φοπιροδέίἴοη πὸ ἀαία ατὸ 7ωτηϊδλεά ὃν (δ πιεηίἰοπ 97 λὲ ἀτουςλέ (Θοταρ. Χοπιβ. οὐ χὶνῦ. 1). 
Τλαὶ ἐξ ιτιοα8 δείογε ἰλε ζουγίλ ψεατ 9 Χελοϊακίπι, απὰ ἐλετοίοτε δείοτε ἐλε ἀδοίδῖυε ἰμγπὶπρ ΡῬοΐπί ἐπ ἐλς 
λίδίοσῳ οΓ (λε ἱλεοογαον απά πὶ ϑεγεπιίαλ᾽ 8 ῥ»γορλοοῖοδ, ἐσ ευἱεηί 7ζγοπι ἰλε εἰχομπιδίαποε, αἰγεααάν ὠτρεα, 
ἐλαί ποιολεγα ἐπ (λ6 αἰδοοίῦ 86 ἐδ {λ6 ἐπέπιν πιεπίϊοπεα αα ἔποισπ. Τιοῖοε οπὶν απὰ ἱπ ραδθασέδ ογιἰεαὶϊῳ 
διιδρίοείοιιδ, ατὰ ἰΐε ποτίλεγη ἴσοη (χυ. 12) απὰ ἰλε ποτίλ οομπίγῳ α8 ἐὰλε ρίαρσε οΥ ἐχὶίε (χυὶ. 10) πιεπ- 
{ἰοπεα, ΟἾ ἐλε οἰλεν λαπά ἰδλεέτὸ αγε πιαην ἰτγασεϑ ἰλαΐ ἰλδ αἰδϑοοιγδο σαπποί λαὺε ογισιπαίεα ἴοη δοίοτο 
ἐλε ζομσγίλ ψεατ οΥΓ “ελοϊαζὶπι ΟΥ (δε αἰδοοιυγδε ργεϑογυεα ἐπ ο. χχυ. 716 »τγορλεί, ιολέπ λς αεἰϊυογοά 
ἰλὶ ἀἰδεοιέγδα, τεμδϑέ λαυδ δδοη α ἰοπ {ἰπιε ἐπ οὔῆοο. τ ἰδὲ ἠλαίγεα ασαϊπδί ἀϊπι λας δεῦοπιε αδ πιμοὴ 
ἄεερεν αϑ πιοτὸ φεπεγαὶ (χΧΥ. 10844.): δὲ ἐθ πιοοκεά, δεσαιι8ε δε Κμ{πίπιεπέ οΥ ἰδ ρτορἧδξον 8 δοὸ ἰοπῦ 
ἀεἰανεα (χυὶὶϊ. 15) : Ὺλέ πιογεουεῦ οοπιρίαΐπδ οὐ (λεὲ ἐν αἾ688 ἀμταίίοη ὁ λΐδ δι βετγίπσε (χν. 18), τολῖϊε οἡ 
ἐλε οἱδεγ λαπά ὃε τορτεδεηί ἰο ἰδὲ Ζοτά ἰδλαί ἂς ἦα οδίαϊπεα μηΐυογδαΐ τεσοσηϊίἴοπ α8 α ρτορλεὶ ο7 ε- 
λουαὴ (χν. 16). 7)΄λὲ σοπιπμαπά ποὶ ἰὁ ἑαζε α τοῦϊε (χνὶ. 3) ζωγίλεῦ ἐπαϊςαίεδ ἐλαί (δε ργορλεί, ὐἦο αἱ 
λὶ εαἰδέησ ιοραϑ οπίν α ἋΣ) (Ι. ὁ, 7) λαα ἐπ (λὲ πιεαπίϊπιε τεασλοά ἃ πιαίμγα ασε. Τλε τοογδ “(λὶδ 

οποε᾽" αἷδο (χνὶ. 21) ϑέέηι ἰο ἱπάϊξαίε ἰλαῤ ἰλε σγεαΐ εαἰαδίγορῪα ιυαδ ὑέγν πεαῦ. [8 8 αἷδο δεεη ἰλαΐ 
ἐλὶδ ἀϊδοοιῖδο πειεδὲ δείοη7) ἰο ἰδὲ δαπιε ρετγίυα αϑ οἷν. χὶϊῖ, Οὐπιρ. {λε ἱπιγοάμοίϊοη, ἰο {λ6 γομγίὰ ἀϊ4- 
ἐοΌΏΓδε. 

7ΤᾺε αἱϊενιρία (ο ἀαδογίδε ἀϊδεγεπί ρατίς 97 1λὲ αἀἴδοοιιγδα ἰο αἰβεγεπέ μενον (ϑοταρ. απαὺ, 8. 208, 9) στε 
τεπήετεα αδοτίϊυς ὃν (ἦε 7αεί ἰλαξ ἐξέ δ α τοεἰ -οοπιραείοα τολοίδ, αϑ ιτοῖἱξ δὲ δεεη, 7γοπι (λε ἠοϊίοιοίπσ (α- 
δίς οὗ εοπίεπῃί. 

ΕἸΒΒΤ ΜΑΙΝ ὈΙΨΊΙΒΙΟΝ. 

ΤῊΣ ΤΎΪΟΒ ΒΕΡΕΑΥΤΕῸ ἹΝΤΕΒΟΕΒΒΙΟΧΝ ΟΥ̓ ΤῊΒ ῬΒΟΡΗΕῈΥ ΟΟΝΟΒΈΝΙΝΟ ΤῊΒΓΊΒΟΓΘΗΥ, ΑΝῸ 118 ΤΎΥΙΟΕ ΒΕ- 

ῬΒΑΤΕ. ΒΕΟΞΟΤΙΟΝ. 

ΧΙΥ͂. 1--ΧΥ. 9. 

. Τὰε Π͵γεὶ ρει ίοπ, χὶν. 1-9. 

. 7Δ:ε ἥγεῖ τεϊιμαϊ, χῖν. 10-18. 

. 7λε δεοοπα ρμείίοη, χὶν. 19-22.. 

. 7Άε εεεοπα τεΐιδαΐ, χν. 1-4. 

. Εμγίλεγ ροτίταναξ 97) ἐλε δαὐ ζαίε τολίοὐ ὦ ἐπιρεπαϊησ οὐεν ἰλε ἰλμδ τοϊεοίοα παίίοπ, χν. ὃ 9. Θιυ ϑι ὦ ΕΘ τὸ 

ΒΕΟΟΝῸ ΜΑΙΝ ὈΙΨΊΙΒΙΟΝ. 

ΤῊΞ ΟΟΥΒΕΟΥΞΝΘΟΕΒΟΥ ΒΕΕΌΒΑΙ, ΥΙΤΗ ἘΈΒΡΕΟΥ͂ ΤῸ ΜΕ ῬΕΒΒΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ῬΒΟΡΗΕΥ͂ ΑΝῸ ἸΝΒΊΤΒΟΟΤΙΟΚΜ 

ΟΟΝΟΞΒΧΙΧΝΟ Η15 ΣΌΒΤΗΕΒ ΟΟΥΒΒΕ. 

ΧΥ͂. 10---ΧΥ͂Ι]. 9. 

1. Οπιρϊαϊπέ απὰ ρείττῖοπ 97 ἰλαχρτορλεῖ ὁπ. ἀσεομπὶ 97 λὲ οοπδεφμόποεα οΥ (λε γεξμδαὶ «εοἱϊὴ τεερεοὶ ἰο λὼ 
οισπ »εγδοπ, χυ. 10-18. 

2, Ττγαπηιιεέχεπσ ἀπά σοηδοίαίοτψ ἀπδισοῦ οΥ ἰδε Τοτά, χγ. 19-21. 
8. 7πείγωςσίϊοτιδ ἀοιο ἰλ6 δεγυαπέ ο7 (λὲ Ζοταὰ δλοιμα οσοπάμοί ἀἰπιδοῖ ἀπιοπς ἰλὲ »εορὶς οπ ιολοπι (λὲ “μασ- 

ππεπί λαδ 7αίεη, χυὶ. 1-9. 

ΤΉΙΒῸ ΜΑΙΝ ὈΙΨΙΒΙΟΝ. 

ἈΒΑΒΟΥ͂ ΟΥ̓ ΤῊΝ ἘΚΙΈΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΑΝΝΟΥΝΟΚΜΕΝΤ ΟΥ ΤῊΒ ΟΑΡΤΙΨΙΤΥ. 

ΧΥ͂Ι. 10---Χ Υ͂ΙΠΙ. 4. 

Ἰ, ἡ ἰοϊαῖγη ἐς ἰλὲ οαιεδο ο 1λὲ τεπιουαῖ ἱπί0 οί, χνὶ. ΤΌ-1δ. 
2. οτε ρατίέομίατν ἀεδοτγίρίϊοπ οΥ (λὲ τεπιουαὶ απποιποεα ἐπ χνυὶ. 18, χνυὶ. 16-18. 
ὃ. Κεωίαιέον οΓ (λε οδ)εοίίοπ (χνὶ. 10) ἐλαὲ ἰδὲ Ῥεορῖε λαά Ἄσοπιπιϊ((εα πο δἷπ ὃν ἰλεὶν ἰδοϊαίτυ, χυὶ. 19.321. 
4, Κυμίαϊοπ ψ' (λ6 οὐγεοείοπ (χυὶ. 10) ἐλαέ ἐλ Ῥεορία φεπεταὶ δλαά ποὲ εογυεᾷ ἰάοῖε, χΥὶὶ. 1-4. 

10 : 
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ΟΟΝΟΚΌΞΙΟΝ. 

ΧΥ͂ΙΙ. ὅ-18. 

1, οιγοδροοίἑυα σίαποος αἱ (λό ἄδέρ τοοίϑ ὁ (λε εογτιρίίοη, χυὶϊ. δ-18. ᾿ " 
2. Ῥειζεοπ ὁ 1λε ργορλεί ἴον ἰλε δαείψ 97 ἀΐδ ρέγδοη απὰ ἰλα λόοπονῦ 977 ἀὶϑ οὔὲοϊαϊ πεϊπίείταίιοηα, ΣΥΝ. 

14-18. 

ΕἸΒΒΤ ΜΑΙΝ ὈΙΨΊΙΒΊΙΟΝ. 

ΤῊΝ ΤΎΪΟΒ ἘΕΡΕΑΤῈΡ ἹΝΤΕΒΟΕΒΒΙΟΥ͂ ΟΡ ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΟΟΝΟΚΆΝΙΝΟ ΤΗᾺ ὉΒΟΌΘΗΤ, ΑΥΡ 118 ΤΠΟΝ Ἐδ' 
ῬΕΑΤΕῈΡ ΒΕΘΈΟΤΙΟΝ. (ΧΙΥ͂. 1-χν. 9.) 

ΟΒΑΡΤῈΒ ΣΧΣΙΓ. 

1. 7λε βγεί ρειἐΐοπ. 

ΧΙΥ͂. 1-9. 

1 Το ψοτὰ ὙΒ]Οἢ σβπθ ἴο Φ Γου  Ϊ8 ἢ Θοποοχηΐηρ [860 ἀτουρ μι : 
2 Φυάδῃ τιουγηβ δπὰ Ποὺ ρϑίοθβ 8.θ ἰὴ ἰσου!]θ, 

Οὐονογοα ὈΥ̓͂ τηουτγηΐηρἤ ουθῃ ἴο ἰδ 6 Θδτί ; 
Απὰ {86 ΟΥ̓ οὗ Φογυβδίθπι ρῸ68 Ὁρ. 

8 Απά {86 }γ τὶ ὨΓΥ ΟἸ68 ἤδγο βϑηΐ [ΠῚ ἸΏ68 ἢ ΟἸὨ 68" ὉΣ δου. 
ΤΏΘΥ οδτη6 ἴο (86 ΟἰΒίοΓΏΒ, Ἰηἃ ὯῸ Ὑγδΐοσ ; 
Ἐοίυγηρα πα ὑΠ|6 1} ν6586]8 ΘΙΏΡΙΥ. 
Αϑῃδιηθὰ δῃηὰ σοηῃξουπαοα 8.6 ὑμοῦ δῃα οονοῦ ὑπο ὶγ ἢ 6868. 

4 Οπ δβοοουηΐ οὗ [86 στουπά, ΒΊΟΝ 18 ἀϊδιιαγοα, θθοδυβο {010 τγὯ8 0 ταὶῃ ἴῃ [88 ἰαπά, 
ΤῊ Βυβ δ ἀπθῃ 8.6 βῃδτηθα Πα ΘΟΟΥ̓́ΣΣ {8:61 ἈΘΔ68. 

ὃ ἘῸγ {μ9 Βἰπά 6180 ἴὰ πο 9] 88 ὑσουρσιῃύ ἴΌτ( ἢ 
Απά---ἰοσβακθη," ἴῸγ [Π6ΓΘ '8 Ὧ0 στη [ϊηρ' {Π6 ΓΟ. 

6 Αμπὰ δ)6 ψ|1ἀ 88968 βἰδῃηα οἡ ἴῃ 8 Ἀἱρἢ Ρ]ΔΟΘΒ, 
ΤΉΘΥ ρΆ8ρ [ὉΓ δἱγ {|κὸ [ἢ6 180 Κ8]8. 
ΤΉΘΙΓ ΟΥ68 μᾶνθ [1164 ἔῸΓ ἴΠ6Γ6 18 Ὡ0 ΘΓ {Π6Γ0. 

7 ΤΒουρὮ ΟἿΓ 5118 ὑθϑε Εν αραῖηϑὺ υ8, Ο Φο μουδῃ, 
Αοἱῦ ἴογ {Π1Π6 ΟὟ ὩΒΠιθ᾽Β Β8Κ6; 
ΕῸΓ ΤΑΘΔΗΥ͂ ΔΓΘ ΟΌΓ διροβίδϑβίεβ, δραϊηβί [ἢ66 δύ Ἧ β'πηθά, 

8 Ο ἴδου Ηορο οὗ ϑγϑοὶ, 18 ἀθ] ἵν οτοσ ἴῃ αἸΒίγοβΒ ; 
ὙΥῺῈΥ ν|10 [ἢοὰ ὈΘ 88 ἃ Βίγδῃρον ἴῃ [}6 ἸΔπᾶ, 
ΟΥ 88 8 ὑγνυϑ]οῦ ΜΠ0 Ρ᾽ΓΟΠ.68 (18 ὑδη 1) [0 (896 πϊρδι 

9 ὙΥῈΥ ψ}}0 ἰδοὺ ὈΘ 88 ἃ τλδη ἰδίζθῃ ὈΥ βυγρυΐβο,, 
ΑΒ ἃ ΜΆΓΓΙΟΓ ΜῈ0Ο Οδἢ ΟἾΥΘ ΠΟ Β6]ρ7 
οἱ ἰδοὺ δτί ἴῃ οὐγ τιϊαβὶ, Ο Φϑῃουδὰ 
Αμᾶ γ͵ὸο ὈΘΆΓΣ (ΠΥ ΠΔΠῚΘ; ΌγΒδ ΚΘ υ8 ποί ἴΠ 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ψοτ. 1.-- ΠΥ ἽΝ ὩΤῚ πιαν δ {1:9 ρίαταὶ οἵ ΓΝ ὅοτ. χν!!. 8, πεῖς ἀπἀοα ιοά Υ εἴστι!δος ἀτοαρα, ἴῃ οι 7.3 ἵδ 
ἰχ. 10; χ.Ἱ ἰβ ἴο θὸ οἰογινίδο το οσθά, ΟΟΡ, Ω» γοτα ἈΎΔΌ. ΤΏο Ρΐατγαὶ ἄοθθ ποὲ Ὠθοοδααγιν ἱπιρὶ ἢ Τα 

τοϊηρβ, 85 ΟἿΑΡ δΌΡΡοβοι. [Ι͂ἢ ΠΟΌΓΟΥΝ Δ}1 ἐπίῃ χα ΕΝ ΠΑΥ͂Θ οχίοηβίοῃ ἐπ {πιὸ οτ ΒΡθ0Θ6 (ΟΟΤΏΡ. Ὀ 2", ΟἿ 3, ἐς 

ΝΑΣΟΣΙΞΒ. ΟΥ-., ὃ 61. 2, 6) ἸΏΔῪ Ὀ6 ἰη πο ὕ] γαῖ. ὙΠῸ ποσὰ ΤλοΔ 8 8 ἀγοιρῆΐϊ,  Ὡ]οἢ οχίοη ἀπ (ὨτΟΌΚὮ ἃ ΡΙΌΓΑΙΠΙΥ οἵ τῆ 
ΡΟ ΔΡ8 αἷσὸ οὗ μοϊπὸ 3 οὔϑραςα). {Π{πτῶτὰ: ΤῈΘ ΡΙΌΓΑΙ σἰδπιὶα ότὸ αὐ ἀευσπαπάχηι ἀἰμσηαπι ὀονπμινμαξίοηεαι εἰοτιαϊμ, 

. Μιοη.---5. Ε. Α.] 

8 γογ. 4--ἢ ἸΛἽ12. πε. ργασηαπε. Οορ. ΝΆΞΟΣΙΒΕ. Ον., 8 112, 7. 

8 τ. 8.- -Ἴ μο ἕοστὰ ἸΝΝ 15 Του Ὦθγο ΟὨ]Υ, διὰ ΧΙΎΠ!. 4 ἰπ 80 Ομ ΙΒ 8. ἘἸομθτο ὙΥΥ. 
4Ὑεγ. δ.--δΡ}}, οορ. ΝΆΞΟΘΕΙΒ5. τ. ἢ 02, 2,α ; Ἐχοά. Υἱ]}. 11; ὅϑη. Χ]!, 43; 56 Ὁ. χχχ!!, 33, 44, 

δ γον. 1.--Οὐ ΣΤ) } οοτωρ. γοπιθ. ου συ, 28. 
᾿ Νὰ 9.---Ὁ; ΧἽ) ἄπ. λεγ., πΒίποο 5ΟΗΌΥΤΕΝΒ, [8 ὉΥ ταοδὲ ςοπιτηθηΐαίογθ ἀοσίγϑα Ὅσα ἔμο Αταδίο (ἀαλαπια.ἴ0 [5] πυροῦ, 

ΒΌΓΠΥ 30). 
Ἰγοτ, θ.--ἸΠ} τὸν 1ἰ τ τα ΠΥ τό ἄεροπας, ἀ)ιοίας ποῦ (οοταρ. ΝΌι. χίχ. 9). Βτοσα τμὲ8 ἃσο ἀθνοϊοροά ἴδιο τρϑδηίοῦ ΠΡ 

πισμοτε (ἀφπη. χὶὶὶ. 33) ἀπά ἀσδεγεγε. 

{μ δἰ ζοῦν ἰο {89 Ἰονσοσ, {86 Ῥσορβοὶ ὀλτρ ΘᾺ 
{}ὸ ψ Βοῖο οὗ Φυάδὰ διὰ ϑγυβδ] πὶ ταπουτῃϑ8 {{π|’ 

ἘΤΈΘΕΤΙΟ ΗΑ ΝΟΥ ΘΕΤΤΊΟΑΤΑ 2), Βονῦ [89 ΤΌΪΘΣΒ οὐ {80 ΡΘορ]ο βοπὰ ουὖὺ (8 
Α ὕορασίυ! ἀστοὶ ῥτϑυδίϊθ ἰπ (86 Ἰαπᾶὰ. Ῥτο-  βυ᾽οοὶβ ἐπ γαῖα ἴοτ νναῖοσ (τσ. 8), βοσ 188 δ.5 

οοϑάϊης ἤτοιι 86 ψλ01]9 ἰο {Π6 ρατιϊοΌ]αγΒ, ἔγοτα ἰ Ὀδμάταθῃ 8180 ἴῃ 1 ἀϊβίσϑδβ βίδῃὰ ἴῃ ᾿ἰκθ οδ΄ 
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δβιογπιδίίοη. Ῥηβαίης ἰὸ ὑἰ86 Ὀοαϑι8 6 ἀθβουὶ 08 
δον [86 ἐοντῖ Ὁ] 6 ἰμἰγβὶ δομαῦοτβ ουθὴ {86 τηδίου- 
8] {εε]ϊηρ; οὗ [86 αἱπὰ (νον. 6) διὰ μον {μ6 νγ]]ὰ 
85568 βοοὶς ἰη6 οὶ 8 ἴἢ ΟΥΘΥ ἴἰο οΟὈΐδὶῃ 8010 
ταὶ ἰσα οἢ δὶ 1θαϑὲ ΓΟ ΒἰΓΟΌΘΥ ΘΌΓΡΓΘΙΙΒ Οὗ Δἰγ 
(τον. 6). Το μῖ8 (6 Ῥσορμοὶ δὐίδοιιϑδ ἃ Βϑδυὶ 
ῬΓΔΥΘΟΥ {πὶ [6 Τογὰ Μ}}} ποὺ Βαγὸ σοραζὰ ΟὨΪΥ 
ἴο 186 δΔοκπον]οακοα βἰῃβ οὗ ἴβγϑθὶ, θυ ἴον ἐδ 9 
8διε οἵ Η5 ΟὟ μἴουυ (νον. 7), ὙὉ1}} Ὡ0 ἸΟΏΡΟΣ δοί 
ἰοναγιὶθ ΗΪ8 Ρ6ΟΡΪΘ 88 8 βίγδη χοῦ, γἢλο τοιδέ ποί 
Βοὶρ (Υ6 7. 8), 9Γ 838 006 ὙΠῸ [).88 ὈΘΟΟΙ1Θ ΡΟΙ͂ΡΘΥ- 
1688 δῃηὶ σαπποὶ Ὠ6ῚΡ (νον. 9 α), Ὀυῦ 88 ὁὴ6 ἯὮΟ ἰΒ 
ὨΘΔΓ, (πο ἷΓ Βἰοα δὰ Βδίμον, δὰ ὑψᾶδο δοοογά- 
ἱπσὶν 11} ποὶ ἤογβακο Ηἰβ ρϑορὶθ (Υϑυ. 9 ὁ). 

γεν. 1. Τὸ ννοτᾶ ϑίοι.. ἄσουρδι. σου-' 
ἐγδεοίου οὗ ἔνγὸ βθηίθῃσο ἰηΐο ΟΏ6, 6 Ὀγοάϊοδὺθ 
οἵ ἴῃς τη δὶ βε;ίθῃσθ Βανίηρ Ὀ6Θ6ῃ δἰ σγαοιθα Ὀγ (δ 9 
δυθοτάϊηδία δοηΐθηοο δπὰ Ὀδοοπθ 18 Ὀγρϑαϊοδίθ, 
80 ἴδδὶ 116 διιὈ)]οοὶ οὗἨὨ 186 βυδοταϊηδίθ ϑθηίθῃοθ 
Ὀδοοπλθθ ἴη6 ρῥγϑάϊοδίθ. Οορ. ἰμ6 βδῖηθ 608- 
βισυοσίίοη χὶνὶ. } ; χὶνὶ!. 1; χίχ. 84.---- Μοβί σοῖῦ- 
ΤηΘὨἰΔίοΟΓΒ [Ὁ] ον (86 ΟΧΔΙΏΉΡ]6 οὗ Φογοῖηθ ὑὰ- 
ἀοτοιδπὰ 1818 οὗ 86 ἑυαίυαγο ἀτγουρμί, πο ΓΠ6Ὺ 
Ὀεϊΐονο ἰο Ὀ6 ἰηϊπηδιοὰ ἴῃ 2 Κίηχβ χχυ. 8. Τὴθ 
οοπηροίΐου 8, ΒΟ ΕΥ͂ΘΓ, ΟΡΡοΒβοὰ ἴο ἀοζοστγίηρ 89 
ἀγουχδί ἰο ἴ86 ἤυΐαγο, 88 Ὑ6}} 88 ἐμαί ἰμ6 18- 
ἰοτὶςδὶ δοοοι 8 σοπίδίῃ 0 ἀσία ζοῸ Ὁ ἰμ6 ἀοίοσι!- 
Βδίϊοη οὗ ΔΩΥ τοδὶ {ἰπ|6. 

γεῖβ. 2-4, ΦυᾶδιιἝ)ἼἝΟῦΣΩδ. .. οονοσ ὑδοῖσ 
᾿θ68ε.---ΟΔ)Ἰ͵θ68 --- (086 ΔΒΒοιη ὈΪθδα ἴῃ ἐἰ 6 χαἰθ8. 
Οορ. ᾿βηϊ. 11. 26; χὶν, 8]: Βυι 11]. 11.-πὶ͵ὺἠ 
ἀδεῖς, τ ου Γαΐ - διεἶτο (ΠΘΥ 86δὲ ἱμοιπβοῖνοδ οἢ 
ἴδε χτουηῃά. [86]. 111. 26; Ζ26Γ. τἱ!. 21; Ῥα. 
Χχχυ. 14.-- 6 ΟΥΥῪ οὗ ΟΣ ΒδΊθ κ(ΟΘδ ὕρΡρ, 
ἷπ οσοηίγαβί το οονθχϑᾷ ἴο ἴΠ9 ΘΑΣΣ.---ΤοΥ ἀ0 
ποΐ ϑεπὰ (μοῖὶν ὑγϊναῖθ βουυδῃίϑ, Ὀυϊ 88 ἰΐ 8 8 
τοδίίον οὗἨ ζῆ 6 γ8) ἰηἰογοβί, τ 8, ΘΟΙΠΠΠΟΏ Ῥ60- 
ῬὶΘ ζεΏΘΣΩΙν. --ἼΠΠ, ἀϊδιλαγϑθα, 18. ἃ τσοϊδτῖνθ 
δεηίθῃσθ (6οιΡ. [δαὶ]. Ἰ'. 1. ΝΆΞΚΟΕΙΒΒ. Ον., ᾧ 80, 
ὅ,1). ὩΠ, ἅἄϊδιπαγθϑᾶ, ΦΌΓΙΙΒ ἃ οἰππασ σῖ(ἢ 

Δ ἀϑϑδιηθα (οοπρ. ΕΕΈΒδτ, Π. Ἡ. Β. ε. υ.) 
δηὰ ὁδὴ ᾿μβογοΐοσο Ὀ6 υδβοὰ οὗ ΠἸΡΘΤΒΟΠΔ] ΟὈ͵ οὶ 
Ἰκε τὸ δῖον. Οουρ. Ἰὶ. 47, 86]. χχίὶν. 28; 
δοεὶ ἱ. 10.- ΤῈ 9 ΒαΒΌδΒη ἅπ16:}) δ1Θ δμβεαιθᾶ, 
εἰς. Οὐ. “06} 1. 11. 

γεῖβ. ὃ δηὰ 6. ΕΣ ἴδ0 Ὠἰἱπᾶ α1δο... πο 
ΒΟΙΌ τἴποσϑ. [ὑ 8 ποὺ πΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰ0 ἰδ κο 3 
{πι|ιὰ ΒΕ τζιο δὰ ἈΕΧΌΕΒΒΟΚ.--- 8. Β. 4.1 ἰὼ [9 

ἰΠΒΘΟΌΓΘ 80η86 οὗ Κεα. [1ἰ ͵8 σδι.88}: ταὶ 18 8814 
οὔ ἐμ ἀΐβίγϑβϑ οὗ (86 πηϑῶ 18 Θοῃ πγπιρα ὈΥ ἰδ ἀἰ8- 
ἰΓ688 οὗἩ Δ 9 Ὀ68Βί8.---Ε ΟΥδΑ ΚΘ. Τ6 Βίηι 8 66- 
Ἰεδγαίθα ὉΥ (ἰΒὸ διηῃοίθηίβ [ὉΓ 6 Ὁ θη ον πη ιου ΠΑ] 
δοοιΐοη (ΒΟΟΗΆπτ, ἤίεγοζ, Ῥ. 1., 1. 111., Οδρ. 
17) ἰο ψ οὶ τ  Ὀ6 δά δὰ, (αὶ 806 18 8814 ἰο 
Ὀγιης ἤογί} τὶ ἀ ΠΟ Υ (οορ. Ῥα. χχίχ. 9: 
Φοῦ χχχίχ. 1).---κθ ἴΠ6 780 }ς 4185. Ηττζίο δά 
ΟΒΑΓῪ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδὲ 40.418 οδμποί Ὀ6 πηοδηϊ 6 6, 

Ὀαὺ ἰμαὲ Ὁ) πιυϑί βίδῃα ἔον [3 (σοηιρ. Ετοκ. 

Χχὶχ. 8; χχχὶϊ. 2) --- 808. ̓ ποῃϑίθσθ. Βυϊ [1 ἐο 
ποῖ 800 ὙὮΥ (9 ορϑθῆ, ρῥϑηϊηρ νψ0] -}8 095 ((16 
78.01.8] Ηἶϊκὸ (86 το] ὈΘ]οΏ 8 ἰο (88 οδμΐπο 8ρ6- 
9198) Βῃουϊὰ ποὶ ΒΘΥΥ͂Θ [ὉΣ 8. ΘΟΙΏΡΔΙΪΒΟΗ ἴῃ ἃ 650 
ἰκθ ἴἢπ9 φῬχγϑβοῆί. Οομρ. ἰϊ. 24.--- ΤΏ Θὲ, ονϑα 
Βανο ἔαὶϊϑᾶ. Οοιιρ. Φοῦ χὶ. 20; 1,8. 1Ϊ. 1]. 
ΗΕΝΡΕΙΒΟΝ:--Τ 6 Μ᾿ 1] 85868 ὈθΘίδ ΚΘ [ἢ θη ΒοἾν 68 

ἴο 86 μοϊραίδ ἴῃ ΟΥΘΓΡ ἰο αἰ ΒΟΟΥ͂ΘΓ Β0Ππ|0 ΒΙΡΡΪΥ. 
ΤΉΘΥ ΔΓΘ ΥΘΥΥ͂ ΒΒδτρ-ϑἰχῃιοα, δηὰ ἔσαυθ] γα ἴῃ 
86 ἀοδβοτὶ οἴϑῃ δυδὶϊ ὑμθαγϑοῖνϑθ οὗ ὑπο] ΔΡΡΟΔΥ- 
ΒΏΟ06, Κπονίης (παὺ ἱμογὸ ππιϑὲ Ὅ0 ΒοΥθαζΟο δὰ 
Μαΐον ἴῃ (9 νἱοϊηἰγ.---ϑ8(. Βα. Α.} 

Μοσθ. 7-9. ΤΒΠΟΌΚὮ Οὖὖ δἰηβ... ἔοσβαῖσθ 8 
ὩΟΣΪ --- Αοἱ ἔον ΤῊΥ Ὠδιμθ᾽Β ΒΆ.Κ6 (6ΟΙΠΡ. ΥΟΥ. 
21) ὦ- 6., δου ψὸ οδημποῖ 8581 ἱμλῖὶ (δου 
ΒΒου]άοϑὺ ἱμίθυροθθ δοιϊυϑὶῦ ΤῸΓ ΟἿΓ 86 ἶζα, γοὶ 
ἀο ἰξ ἴῃ Ὀοδαὶῖ οὗὁἩ ΤὨΐΪηθ οὐ αἴοτγ, τϊοῖ 18 
Ρἰοαροα ΡΑΓΟῪ ἴον ἰδ δῆ κΚα οὗ (9 ο]οἰΐοπ, ρεγί- 
ἸΥ ἴοῦ πὸ βακθὸ οἵ ΤῊΥ γϑῆονῃ διποης ΟΥΒΟΣ 
πδίϊοηβ. Οὐ. Νυμ). χίν. 18-16; θυ. ν. 28, 
29; Ἑζοὶς. χχ. 14; Ῥβ. εἶχ. 2].--- το λθ6 (8 
ἴθ). ΗΙΤΖΙ ΒϑΌΡΡΟΒΟβΘ, ἰδαὶ {86 ἰγδυθὶϊοῦ 
ἄἀοο58 ποὶ ἰγου ῦ]9 Εἰ πιδο] τὶ ἃ ἰοηί. Βυὶ ἔτα- 

ψ ΘΙ 1θΣ (ΤΠ) 18. οο]]θοιῖνθ, (οοαρ. ΤΙΝ, (89 
ΘΔΓΔΥΔΏΒ). 7.686 σΟΥ ΔΙ ΠΥ ἰδῖκο ἐθπΐβ (ἢ ἐπ 6 ῃ,. 
Ι ἂο ποὶ ὑπίπκ ὑβογοίοτγθ ἰμδὶ 17) ἰβ ---- ἰο ἀδ- 
Υἱδίϑ ἔσοτι (ἢ 6 ὙΔΥ, ἰο ἰατη ἰ (ἴοΣ (6 πἰραί). 
ἴῃ (18 δθὴ86 “Ὁ ἷἰβ οἴβϑονῃοτθ Αἰ Β υδρα. 
(ἄοπ. χὶχ. 2; Φυάκο8 ἱν. 18; χγυ. 19, εἰς.) 1 8ὺρ- 

ΡἾΥ σ τ (86 ο᾽οΥ σοιμπιθηί δῖον β Ὅν, δἰα ἴϑης 
(οορ. ἄδῃ. χὶϊ. 8).---:91 ἴδοῦ ατὶ ἰὴ οὖσ 
παιὶ δαὶ (σοταρ. χ. 21) ἐ. 6., ἴδοι δῦὶ σοηβίδπιΥ δηὰ 
ῬΘΓΙΩΔΏΘΏΙΥ τὶ ἢ ἃ8 (Δη 0} Βο(ΐο ἰο Δ τον. 8).--- 

ὟΥο Ὅθασ Δ ΠΘΙΏΘ, γ͵γὴῪ 8.6 οΔ]]θἃ (10 ὈΘΟΡῚθ 
οὗ Ζοπονδὶι. Οορ. Εχοά. νυ. 8; θοαὶ. χχυΣὶ. 10, 
9011. 56γ. Υἱὶ, 10. 

6. Τλε Σιγεὶ Βεφιαῖ. 

ΧΙΨ. 

10 Τῆυθ δαῖτ ΦοΒονδὴ ἴο {818 ῬΘΟρ]6: 

10-18. 

ΤΠΟΥ Ἰονοϑά 80 ἴο σϑηάογ, ὑμὶν ἴδοὶ ΠΟΥ͂ γοβίσαϊ πο τοὺ ; 
ον ἢ ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΣ ΒΑ ΠΟ Ρ]ΘΑΒΌΓΘ ἴῃ ὑΒοιὰ ; 
Νον Β6 Μ1}} Το ΠΟΥ {86 1Ὺ σΌΣ δηα νἱδβὶῦ {πο ὲγ βίῃ. 

11 ΤΏρη 8814 Φοβοόνδὴ υπΐο Τη6: 
ῬγὰΥ ποῦ ὁ ὈΘΒΔ1Π οὗ [818 ΡῬΘΟΡΪΘ ἴογ ροοά. 

12 ΤΒουρῈ [867 ἔλϑί, 1 Βϑαύκοῃ ποῖ ἴο {Π6]γ ΟΥ̓, 
Απὰ τΒουρὰ {μ6Υ οΟἹῈΣ Ὠο]οοδυϑίβ πὰ ΟὈ]βίιοηδ, 1 μανθ ΠῸ Ὁ] Θαβυγο ἴῃ ἐπ θ1ὶ 
Βυῖ ὉΥ ἴδο βιυογα, ΟΥ̓ θηροΣ δηα ρῥρϑίϊθμοθ 1 οοῃϑαπιθ ἰδθιη 
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18 Αῃα] βεϊὰ: 
ΑὮ, Ιωογτὰ ΨΦεβονδὰ] 

ΤΗῈ ῬΒΟΡΗΕῚΤ “ΕΒΕΜΙΑΗ 

Βοδβο]ὰ ἐπ Ῥσορμοίβ Β8Υ ἴο ὑπ ῃ), 
“Ὑ6 Μ1}} ποῖ 8060 [86 βιυοτγα, δῃᾷὰ {8 111Π6 011] ποὺ σοι ἴο γοῦ, 
ΕΌΓῚΙ ψ1}} σῖνο γοὺ δβϑβυγθα ρ6800 ἴῃ {18 Ρ]806.᾽ 

14 Απά Φοβονβδὰ βαϊὰ υῃΐο τὰ6: 
ΤὮΟ ῬΤΟΡΒΘΙίβ ΡΙΟΡΠΘΘΥ ΓἈἸβομοοα ἴῃ ΤΑΥ͂ ΠΒΙΏΘ, 
Τ᾽ ἢδγα ποῖ βοηΐ ἐπ ΠΟΙ ΘΟΙΏΣ ΒΒΙ ΟῚ 
ΝΟΥ ΠαΥθ 1 βρόΐϑη ἰο ἔθ ; 

{πο πὰ, 

ἘΑ180 σἱβίου δηα αἰνί παίϊοι ἀπ ποι Εἰ ρτιο88 
Αμπὰ ἐδο ἀθοοῖ' οὗἩ {μον μοαγί [ΠΘῪ ῬΓΟΡὮΏΘΘΥ ἴο γι. 

1δ ὙΒογοΐοτο ὑμ8 δα: ἢ Φο μον δἢ δοποογηΐηρ (16 Ρτοροίβ, 
Ὗ ΒΟ ΡΓΟΡΒΘΒΥ͂ ἴῃ ΤΑΥ͂ Ὠδ1η6 Γβουρὴ 1 δᾶνθ ποὶ βοηὺ {μοπι, 
Αμπὰ γΠ0Ὸ Β88γ, ΤΏΘΓΟ 8818} ὈΘ ΠΟ ΒΟΓΣΑ ΟΥ Ἀτΐη6 ἴῃ (18 ἰδπά : 
Βγ [86 ϑύογα δηᾶ ὉΥ̓ [Ἀπλ1η6 8181} {1686 ΡΓΟΡΒΘΙβ ΡΟΣΙ8}. 

16 Απὰά {Π0 ΡΘΟΡΪ6 ἴο ΤΠΟτα ΠΟΥ͂ ΡΓΟΡΏΘΘΥ 
5'8Ἐ4]] 116 οδϑὶ ουῦ 'ῃ [86 βίγϑοίβ οὗ ἐπ ἘΠ 
ΒΥ τϑϑβοῦ οὗ ἴθ ἴδιαΐηθ δηά {86 βιπυοσζα " 
Απᾶ Μ}11}1} ἢᾶνθ ΠΟΩΘ ὕἤο ὈΌΓΥ ἰμθηι, 
ΤΩ, ὑμοὲν ]ν68, {μι Ὁ Βο08 δηᾶ ἴδοις ἀδιρ ἢ ύθΓ : 
Απα 1 ρου ουὖΐ ονοῦ {θὰ {861} τὙϊΟΚΘ 688. 

17 Απὰ (δου 8880 ΒΆΥ ἴο (Β6πὶ (818 ψοτά : 
Μίηθ δγοϑ 8}}8}} ον σι ὕθαιθ ἀΔΥ̓ δηᾶ πὶρμί δηα οϑϑβο ῃοΐ, 
Ἐὸγ [86 νἱγρίη ἀαυρθίοσ οὗὨ ΤΥ ΡΘΟΡ Θ᾽ ἰΒ βίο κθα τὶ ἃ στίονουβ βίγοϊ, 
ὙΠ 6 σουπα νΟΥΥ ᾿ΠΟΌΓΘΌΪΘ. 

18 1Γ1 ρὸ ότι ἰμῖο ὑπο 8614, Ὀ6 8014 1 {86 δβἰδίη τι [δ6 ϑιυνοσά, 
161 τοίυσῃ ἴο [86 οἰ Υ, Ὀ6Π0]4 1 [Π6 ἑογία τοβ᾽ οὐ ΤἈΠπλϊηο ] 
ἘρῪ οϑϑὴ ρῥσοροῖ δὰ ρῥγὶοϑί γῸ ἰηΐο ὕπ ΘΟΥΠΕΓΥ͂ απ Κποτ ποιμἱπρ,. 

ΤΈΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον, 14.-.- Τὴ ΤΟΥΤῚ Β χχὴς δηᾶ ΛΔ Ἵ ΒΟΓΘ ΟὨΪΥ, ΘΥΟΥΥΉΒΟΣΟ οἷδὸ 2 ἢ, δα. 

8 Υο᾽. 11.--} Ὁ ΠΏ Π2. Οοπιρ. Νάσοειδβ. Θν., ὃ δέ, 4; 168. χχαχν!. 22. 
8 γον. 18.- ἸΏ ΠΏ, βυδοτίηκΒ, Ἰοσιωθηΐ. Οοτῶρ. ΧΥ͂Ϊ. 4; 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Το [ογὰ ΔΏΒΎΘΥΒ ὑ06 ῬΤΟΡΒ οι Β Ῥοίϊ ἰοῦ, ἐπὶ 
ἴῃ [09 ἀοδοριρίίοπ οὗ 80 ἰμΐγδί-δίγ ο θη Ὀθαβίβ 
ἢ ΟὨΪῪΥ ἀδβοσῖ 85 (π6 οοπάμποί οὗ (6 ἰάοϊαίΓουΒ 
ῬΘΟΡΪΘ 8η4 μδὰβ ἐδ8 δἰ πη86]7 βου 188 ΤΘΔΒΟῚ 
ΨΥ ἰμ6 Γογὰ πιυϑὲ Ῥυ θὰ ἰμθπὶ (νον. 10). 
ΤΠοτοίοσθ 6 ({π6 ῬΤΟΡ ΘΙ) ἸΠαΥ̓͂ 60.860 ἢ 8 ἰπίθ᾽- 
οοϑϑίου (γῈσ. 11), δπὰ (88 Ῥθορὶθ (πα6ὶν ΟΘΥΘΠ.0- 
Ὠΐ68, ἴοσ ὑμοὶν ἀοϑίσυσίΐοη ὈΥ ἔδιιΐηο, ϑυυογὰ δηὰ 
ῬΡδβί ]θη6ε 8 ἀοἰοτγιϊ πο ἀροὶ (τεσ. 12). ΤΊιογ- 
ὍὌροπ [86 ῬγΤοΟΡΒοὶ γϑηίυγοΒ ἴ0 ἰπίοσΡΟΒΘ ἴῃ ὈΘδ] ἢ 
οὗ ἰὴ ῬΘΟΡΙο ἤγοπι δηοίοσ δἱάθ. Ηθ ο8ι}8 δἰ- 
ἐϑηϊο ἴο 86 ἔδοὶ ἐμ [9 Ῥτορϑίθ δύ δ8δ08- 
ἰαϊηοὰ ὑπ Ῥ6ΟΡ]Ὸ ἴῃ μοῦ ΘΓΓΟΙΒ ὈΥ͂ [8190 ὕτγο- 
ΤῊΪ8098 (τοῦ. 18). Ὅροι ἐδῖ8 9 ογὰ ἀθο]αγθ8 
(θὰ ἰο δ6 ἴΔ]80 Ῥτορῇοὶβ (νον. 14), δῃὰ ῥτο- 
ΠΟυΠΟ68 πον ἀοδβίγαοίίοῃ (γ6γ. 16). ΜΟΓΘΟΥ͂ΟΣ 
1Πὸ βαπι|6 ἀθϑίγαοίϊου 15 Σὰ ΡΟ ἀἸ δ ΟΥΟΣ ἰἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ 
πῆο ὈοΙονο ἴῃ ἔμθῖῃ (γον. 16). ὕγομῃ τυ Εἰσὶ ἰῦ 18 
Βθθὴ ἰδδὶ (}6 Ῥγορίιοὺ 88 ΔοοοπΡ] Βηοἃ ποι ΐης 
ὉΥ 8 ἰηἰοσυθηιίοη. Τὴ6 ψουπὰ 8. ἱΠΟΌΓΣΒΌΙΘ 
(τον. 17) : ΘΥΟΥΥΝΒΘΓΘ ἴῃ ἰμ80 ΟΘΟΙΩΙΓΥ͂, 88 δ6 
ΠΏ ΟΥΒ ΒΓ ΠΟΡ δηὰ ὑδὶ ον, (86 Ῥτορῃοὶ πηθοὶβ 
τὰῖτἢ ἀθϑί ἴῃ 8 πιοδβὶ ἱουγ! Ὁ]6 ἔοτηβΒ. Ηθ ᾿ΘΔΓῺ8 
1ηδὺ ΠΟΙ ΒΥ ῬΤΟΡΒ οἱ ΠΟΥ Ῥσὶθδὶ 18 ΔΗΥ ἸΟΏΟΥ ἰπ᾿ 
ἃ οοῃαϊίΐοη ἐο Ῥτορὶ(ἰδῖθ (6 ογὰ, οὐ δυογὶ 89 
ΘΩ] τ Υ ἔγοσι 86 ῬθΟρὶΘ (ΥὙοΣ. 18). 

γον. 10. Τμυδ Βα} Φοδονβᾷ... μος 

οαῦῖ. χχίκ. 21 ; Ῥα, οἱϊὶ. 8; 2 Οσῃτου. χχὶ. 19. 

δ'ῃ. Τὴ δοιητηοηςδίοῦγβ μιΐϑίδὶςο ἐἢ 6 σοηποοίὶοἢ 
οὗ (μἷ8 τοῦδ τὶ (μ6 Ὀγϑσθάΐαρ, το [ΒΕ 

ΟΥ̓θσ]οοῖ, ἐμδὺ ἴῃ 19, ἴμ]6, {86 [οτὰ γοΐογ ἰο (88 
ἀοϑογὶριΐϊοη οὗἁ (δ) 9 δῃΐτ818 ἰοττηθη θα πὶ (λἰτεὶ 
(νοτϑ. ὃ δηὰ 6), διὰ ὅμπάβ ἴῃ ἷΐ ἃ ἀσδβογὶ ρίϊου οἵ 
{86 ῥδβδίοῃμδίθ, ὉΠ ΟΥΘΥΠ8016 ἰαδὲ οὗὨ 89 Ρεορὶὸ 
ἴον ἰαοϊδίγυ, 86 ἴσυθ, 8.4] οδιι86 οὔ (δ6 τυΐα 
ὨΟΥ ΘΟΙῺΘ ὕροῦ ἴδγϑοὶ. ΑΒ {μ9 πίη, ἐπιρεὶ οὶ 
ΌΥ Βοὺ ἀθβίγο ἔου χγοΐγοβϑ τηθηΐ, δοδπάοηβ δεῖ 
ὨΘΎΪΥ Ὀοτῃ γουπα ἰῃ ΟΥΟΥ (0 86οἷς ἔοὸγν Τοοά, 30 
8γ86] ἤουβϑακοβ ὑμὸ ἴοτὰ ἰῇ ογάὰδσ ἴὸ βδιϊϑίγ δ᾽5 
Ἰαϑὶ ἔοσ ἰὰο]αῖσγ. Αβ ίμ νν 114-858 σῦμϑ ἰὸ ἴδ 
δἰ κἢ ΡΙΔ 665, ἱπ ΟΥ̓ΔΟΣ (6 γο, νι τὶ ἀθ- οροα 658, 
ἰο αἀτγίπὶς ἰῃ δὶ Ἰοδϑὶ 8 οοοΐθῦ Ὀγθαὶ οἵἉ δἱἷγ, 80 
1βγδοὶ Ῥϑηίβ ἴον ἰ4ο]Ϊ8. 9 δγὸ υδι1 δὰ ἴῃ (δῖ5 ἰδ- 
ἱογργοίδίϊοη 188 ΓΑΡΒΘΥ 88 86 ῬΤΟΡμϑί ἢ.85 ῥΓΕΤ. 
ΟΥΒΙΥ͂ υϑοα 6586} 018} {8 6 88 π|0 Θτὰ Ὁ] τη οἵ ἸάοἶΔ- 
ΕΓΥ. [ἢ 1ϊ. 24. Βοὸ σοιηραχοὰ ἰαἀοἰαίτουδ Ιοτδοὶ πὶ 
86 τ» 14 -8598, γῆ ὸ (8 6γο ἰηἀ6οα ἴῃ (89 Βοαὶ οἴ εεσυ" - 
αἱ ἱπιρν186) 8808 01. Ὀγϑδίλ (οοΙΏΡ. χὶν. 6). ἢση- 

ἀεγίηρ (}}Ἀ2)} ἰδ ὑϑγο αἷβο οϑηδβυγϑὰ ἴῃ ὑδο ρεορίθ, 
85 8 δγπΡίοιῃ οὗ ἱμποὶν ἰυδὲ ἴον ἰάοἾ5, 85 ἴῃ (8090 
ψ80 σπηποὶ τοϑίσγαϊῃ (μ6 ἔοοὶ (σοταρ. ἰϊ. 25). ἴα 
γον. ἴ0 α, ἔμΒαπ ὑποτο ἰ8 ἃ βίαἰογθηὶ οὗἉ [86 Γει- 
80, ὙὮΥ Ηο 8 σοτῃρο]]οὰ ἰο τοΐαϑο, δ Ηδ ἀρ68 
ἰὰ νον, 10 ὁ, (86 μοι οι οὗ [86 ῥγορβδεὶ (τε. ἷ 
544ᾳ.). Τα βοσοηα Βα) οὗὨ (80 γὙϑγδθ ἰδ τ 0Γδ- 
ΟΥ̓́ΣΣ Δ .κ6ὴ γουὈϑίϊτη ἤγοτῃ ἢοβ. υἱϊὶ. 18 - ἰσ. 9. 
, Ἦσοτβ. 11 δηὰ 12. ΤΩ βαίἃ ϑομοναδ..": 



ΟΒΑΡ. ΧΙ͂Υ. 190-22. 

1 οουδυταθ ἔθ. Τὸ {(μϊ8 ἀθηΐὶ 89 Ι,οτὰ 
δὰ ὉΥ ΨΔΥ οὗὨ οἸἑπιαχ 88 Ὀθίοτγο (Υἱῖ. 16) ἃ ὑγο- 
Βἰδιοα οΥἩ ἔαγίμοῦ ἰμιθγσοοββίοη, αὖ (6 886 
ἰἶἴ6 δηπουποῖηρ ἐμ δὺ [86 Ρ6ΟΡ]6 880 νὙγ1}} δοοοῦι- 
Ρ ϊδὰ ποίη ὈΥ͂ [86 σογθαιοηΐοβ οὗ αἀϊγίῃθ νοῦ- 
ΒΡ, πο! ἰταΐὰ οὗ ἐμβουσοϊ ννὸ ἰουπὰ 4180 ἴῃ 
χὶ. 14. 8.4.--Εοτ βοοᾶ. Οοπιρ. θ6υϊ. χχυϊὶὶ. 
11; χχχ. 9: ΦΖοσ. χχὶ. 10: χχῖίν. ὕ, θ. 

γεῖβ. 18-106. ΔΑῃηδιΙιΒαίᾶ... ρουτ οαζονθοεσ, 
ἴδθη) ᾿πϑὶσ τυ τοῖτ 988. ---ΑΘπτοα 6806 
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1,9ἷ ΤῊ] 6 ΘΥ68, ἐς. ΑΒ Ὀείοτο (ΥἹΙϊ. 28 ; χὶϊὶ. 
17), 086 ῥχτορμοὐ ΒΕΥΘ ΟΧΡΓΘΒ868 πο ὑπουρῶῦ [Πδὲ 
ποϊδὶπρς Ὀυὺ ψΘΟρίης; 18 Ἰοζὶ ἴον ᾿ἶηι.---Θ ἴσοῖϊζθ, 
είς. Οὐοπρ. χ. 19; χχχ. 12.--ΕῸΥ δνθῃ ῥζο- 
ῬὮ;Θῖ, εἰς. Το ργορμοί ουἱἀθητ}Υ δἰ}. 68 (0 ΒΔΥ͂, 
ιδδὺ ἰὸ 88 Ἰοοϊζοὰ δϑοιν ουοσυ 6 ΓΘ, Ὀοΐἢ ἰῃ 

[189 σουπίγγ δηὰ {μ6 οἷΐγ, Ὀυϊ μδ8 Τουπα ΟΠΪΥ͂ 
ΒΥΓΩΡίοΙΒ ΟΥ̓ ἰγτοιγί θυ Ὁ ἀσϑίγυοϊίοη. ΤὨ8 
ἸΏΟΓΘΟΥ͂ΟΣ ΨΑ8 ποΐ ΟὨΪΥ͂ ἰβ σοροϊ 810, [Ὁ 8]] 
186 Ῥυϊοϑίβ δηὰ Ῥγορμοίϑ σγβο, ᾿ἰκὸ ἷτα, δαὰ 

{π| Ῥ6δο6 οὗὨ τὰ }}]ῇ. Οοαιρ. τὶ 5064, 1ἰ. ,) σοῆθ ἰηαΐϊο (ἢ δου ΠΙΓΥ͂, μ8ὰ 4͵80 Ἰθαγποάὰ ἐδδὶ 
Ἰ. 8ο βοσὸ χοῃυΐῃο, ἰδϑίϊη ς, ΒΕσΌΓΘ ῬΓΟΒΡΟΣΙΙΥ͂. 

Οομρ. 88. χχχῖίχ, 8; 90Γ. χχχίϊὶ. 6. [Ι͂ἢ ζϑῦογαὶ) 
σοΏΡ. Υἱ. 14; ἴν. 10.-- ΗΙἰνπδῖίίο (00) 18 

864 ὮΟΓΘ 'ἰπ ἃ Ὀδὰ 5080, 88 δαἰηχοδί δἰ ΥΒ, Ϊ 
οορΡ. Νυμῦ. χχὶϊὶ. 28:1 ὅδπι. χυ. 28; Εζοεῖς. | 
ΣΧ. 6, 28, εἴς. ---- 108 (ἢ ἀοδογὶ ρίϊοη, οαδὲ οἂϊ 
ἔῃ ἴ86 Ββίσθϑί δ, σΟΡ. Υἱΐ!. 2; χνὶ. 4; χχυ. 38, 
-Γὦ 1 Ροὺσ οὔῖ, εἰς. Οομρ. ἰὶ. 19; Ηοϑβ. 
ἶχ. 1δ. 

860 8 ποι αἷμα ΙΏΟΓΘ ἰ0 Ὀ6 ἀοῃθ, Βο ἰδαὶ ἱΐ 

τηυϑὶ ὃο 581ἃ οὗἩἍ ἱΒο: ἸΨῪ κε, ἑ, 6. πο δαρίωπί 
σοΏΡ. Ῥβ. ᾿ἰχχὶϊὶ. 22; ΦοὉ χχχίν. 2), ὑπο ῦ Κπονν 

ποϊμίηρ.---ἽἼΓΠΟ οσουτθ ΟὨἹΚ ἴῃ ἀοη. χχχίν. 10, 
21: χὶϊὶ. 34. 48 α δηϊία γτογὺ, 18 σοηϊγαβιοὰ ἴῃ 
[8680 ραββηοβ ἱ ἢ 0μ6 Ασσυϑδῦγο δηὰ δἰ ρηὶβοδ 
δὺ ΔῺΥ ΓαΐΘ ποῦ ΒΙΠΡῚΥ ἰ0 ρὸ αἰγθοίὶγ ουἱ, Ὀυὲ 
(δέϊον [89 ΣΉ Π ΟΣ ΟΥἨ Ὀυϑίη688- Ρ60}]9) ἰο ρο ΒΓΕ ΠΘΡ 
δηὰ 0} 1089 (σοπιριέαγε, ἐμπορεύεσϑαι). Ἠθτθ δὰ 

ετβ. 17 διὰ 18, Δῃἃὰ ἴμοῦ β588]ῖ δΆΥῪ ἴο; δὲ δὴν σαίθ γ7ᾶὲ τιιιδὲ ΒΌΡΡΟΒΘ 8 ᾿ουγῃουίης αἷ- 
ἴδοι... πονν ποῖϊδίηρ. Το ἔογλα ἴῃ 
ΥΟΥ. 17 ΠΘΥΟΣ ᾿ηίγοάυσοβ ρζγυθδίον βθοί! 0η8. 1ι| Τοοίοα ἰο βεσοσηὶ ροϊῃηι8, ΤῊΘ (δὲ ἰ8 οχρίαἰποά 
ΟὐσαΓΒ Ὀεγδαίίπε 88 ΘΓΘ ΟὨΪΥ ἴῃ χἰϊὶ. 12. ΗΘΣΘ ὈΥ͂ σογ Βα] μι 8 Ὀοίης οοηϑίἀογοὰ 88 ἐδ. σθπίγδὶ 
ΘΕΟΣ ΔΙ δὺ {πὸ Ὀοχίπηΐϊῃς οὗ ἃ βίγορῃο. Βυὶΐί Ῥοϊηῦ ἔγοαι υυἱιϊοὶ ΠΟΥ θη ΠΟΥ͂ {818 ὙΑΥ͂ ΠΟῪ 
ἴβογο 18 ποι βίη ἴῃ ἴΠ6 ἰθῆοσ οὗ {80 πογὰβ ἴο ] ἐμαὶ σὺ. Τὴ6 οπιϊββίοη οὗ ἐμ διί019 ὈΘἕΌΓΘ 
Ῥτγουθηΐ μοῖρ Ὀοΐπρ υϑοὰ ὙΏΘΓΘΥΟΡ 8 ἀοβπὶίθ  ΥῸΝ 8 ποὺ ἀποοιλῖμομ (ΘΟ πΡ. οἱ 11}, 2.) 
βίῃ σία ποχὰ 18 ἰο Ὀ6 δ κοα. ΟΟΏΡ. ΧΧΥΪΙὶ. 7.-- 

8. 7λε ϑεοοπα Ῥεοί(ἰ0Ά. 

ΧΙΤ. 190-22. 

19 Ηκϑὶ ἐμοῦ υἱέατ] Υ το]οθοίοα 708}, ΟΥ 88 {ΠῪὺ 8οὺ] ἀϊβσαδβὺ αἱ Ζίου 
ΤῊ Υ ἴθ Βαβι [μου βιυχὑϑη υ8 δηἀ [ΠΘΓΘ 18 ΠῸ ΟἾΓΘ [ῸΣ 8 
ὟΥε Βοροάα ἴογ 
ΕῸΡ ἃ {τ1ητ6 οὗ 

ΚΗ θυΐῦ ὕΠ6γ6 οϑιθ ποίμίηρ' Ζοοᾶ ;- 
ΘΔ ΐηρ, δηα Ὀ6δΒο]ὰ ἰοσσου 

20 Ὗα δοϊκηοπ])ϑᾶρο, Ο ϑβονδῃ, ον πιοίκθά 6858, 
ΤΙΘ σὰ} οὗ οὖν ἔλίμογβ, ὑαὺ τὸ μανθ β'μηθα δραϊμβί [Π06. 

21 Βε͵δοοσὶ υ8 ποὺ [ὉΓ (ΠΥ ΠδΘ᾽Β Β8ΚΘ6; 
Πίβρστασα ποὺ (86 ἰΠγΟῸΠ6 οὗἁὨ (ὮΥ φΊΟΥΥ ; 
Ἠοϊᾳ ἴῃ τγϑιμοι γϑῆοθ, Ὀγοδκ ποὺ [ΒΥ οονοηδηΐ ΜΠ 8. 

22 Ατὸ ἴδοσο θη διῃοπρ [86 ναὶη ἀοϊοἰθ8 οὐ" [86 ᾿θϑύμθη γα] η- αἰ ΘΡΘΗΒΘΙῈ ὃ 
Ον ν1}} {π6 Βδανθη [1861] ρῖνα Γαίη 
Ατί ποῦ δου Ηοσ, Φεομονδῃ, ουῦ αοα ὃ 
Απὰ ον ΒΟρ6 θϑοϑυβθ (βου μαϑύ πη846 411 {Π686 {μη ρϑῦ 

ἘΧΈΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῈΟ Ῥστορδοὶ 15 ποὶ Θαδῖν ἰαγηθα ἔγουι ἷ8 ἴῃ- 
ἰεσοθββδίοῃ. Ηφ ἴθγο ὈδαὶῺΒ διχαΐη μ9 βοοοῃὰ 
ἰἶἴπὸ. Ηδς δ9 9. {πὸ ογὰ ψ ἢν Ηθ μα8 τοὐοοίοα 
δυάδῃ πηὰ Ζίοῃ (νορ. 10). Ηο ἰπδὴ δάάιιθθβ 
ἴΠΊΟῈ ΓΕΒ 5ΟΩ 5 ὙΠΥ (8 σδηποῖ Ὀ6. 1. [δ5γϑοὶ 86- 
Κηον]εάρσοβ ἢ 8 βίπῃβ (τον. 20); 2. Φθβονδῃ πηυδὺ 
ΒεὶρΡ ἴον Ηἰ8 οὐγὴ βίουυ δηὰ ἴ0γ {16 ΒΆκο οὗ (89 
δογοηδηὶ (νον. 21); 3. ΒΟΥ ἰ8 ἢο οἵδοῦ ἀΐβρϑη- 
ΒΟΥ οὗ ταΐη δηά οἵ Ὀϊοββίηρς ἰπλη Ηθ (τόσ. 22). 

γεγ, 19. οὶ ἴμουὺ πἰίθϑυῖν. .. ἴΘΙΤΟΣ. 
᾿ ΠΡ τοῦ οἰλίοι ἔτγοσι γῇ], 1δ. 

Ψοεσβ. 20, 22. ὍΛ ὸ δοϊκῃηονυθᾶρο. .. πδᾶ6 
811 ἴπ8980 τῆΐϊηρα. Α8 ἴῃ τόσ. 7, 8ὺ δἷβο ἢΘσΘ 
(νον. 20), (8 Ῥγορμϑὶ βυρροτίβϑ 818 ρούϊιϊοη οα 
186 οοῃίοββίοη οὗ βίῃ. ΤΒΘΡΟΘΌΓΘ ἢ6 ἸῚ κου Β9 
δά, 88 ἰῃ γον, 7, 8 ΔΡΡΘΑΙὶ ἰο {μ9 Ἰωοσ 8 ἢ 
ΒΟΏΟΡ, Ηρησθ 89 διγίΒοΣ βίγοη σι 68 ΠῚ8. 8Ὁ- 
ΡΘδὶ ΟΥ̓ υτχίπᾳ (α) (μαι Ζ᾽οπ᾽ 8 ἀοβιγυοιίοη πψουϊὰ 
αἀἴβρτασο {86 ἰβσοῦθ οὗἩ ἱμ6 ᾿ογὰ Ηἰπδβο], ἰπ 80 
ἴδυ 88 Ζίοῃῃ ἰῃ ραγί ἰ8 89 ἱβγοῆθ οὗ ἰὸ [οτί, 
δ ἱπ Ρασὶ σοΠ668}8 Ηΐπι ἰῃ (8 ταὶ ἀβὲ (οοπΡ. οἢ 
ΧΥΣΪ, 12): (ὁ) 6 τοι (μ6 ογὰ οὗὨ 89 οοΥδ- 
Ὠδηϊ πιδὰθ τ} ἴβτδοὶ, τ σὰ 18 ἰο 06 Κορί, ποῖ 
ἰο Ὀ6 Ὀγοκθη. ΟὐομΡ. χὶ. 1 βαα. ; ἴϑγ. χχυὶΐ. 1], 
12, λοι ρΡδββαρβθ βθϑιὴδ ἰ0ὸ ᾶΥθ ὮθθΘῃ ἰ (89 
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ῬτορΒο οί Β ταἱπὰ. -- το τοῦ. 22 ἯΘ ῬΘγοθῖτθ , 888 πιδᾶθ 8]} (δίη χ8. Οοπιρ. 7οὉ γν. 10; χχχυῇ]. 
Ῥ]αἴαγ τ86 σοπηθοίίοη γἱ 8 (86 ὅγϑὶ Ῥϑίι 1 μη, 26, 20. --Ἰον ἴδουῦ Βαδῖ τηϑᾶθ ἴα ἰ6 Ὀδ5ἰ5 οἵ 
γογ. 1 5α4.--ἂ΄Ατὸ ποῖ ἴδου Εἶ67 ΜΠ ἰβ ΠΟΥ͂ΘΡ Του εἰ ἈΘ:--οὖέ Οοά, εἰο., 15. {ΠοΓείοΓγα 8 
8 δἰιηρὶ οσορυϊα, ποὺ θνϑὴ ἴὰ ἔοοἶϊθϑ. (Θορ. ἱ. 17 : Ραγθα θη 8. Οομρ. ΝΑΈΘΕ 58. αγ. ἢ 8ι, 8.-- 
εὶς ᾽ἱ. 13). Ηοτγο ἰὺ 8 ἀθιποηβιγῖΎ6, ἵ. 6. ΓΘ- ᾿ᾧ τὰ ταν ων “. ἔγσοιῃ ἴπ δΘοππηοησοιηθηϊ οἵ ΥὙ6Γ. 

ζευτίης ἰο 86 Ῥγουϊουβὶυ τηθηιϊϊοποὰ ἰάθα οὗὨ 19 ἰο ἐμ δῃὰ οὗ 86 σμδρίον ἐμ6 Ῥθορὶβ τὲ ἰῃ- 
ταὶη-ἀϊβρθηβϑοῦ. Του δίοηθ τὶ Ηρ, ψγ80 δυὶ δὶ , ἰγοἀυσοα 88 ἀοϊῃρ ψγῃδὺ [6 ργορμοί νγγ85 ἰοσυϊἐ" 
10 8β8πι6 ἰΐπιθ οὐν αοὰ δηὰ (πὸ οὐ͵θοῖ οὗ οὐγ  ἄθῃ ἰο ἀο οἱ ἱμοὶν Ὀ6}8]ζ,᾽ ---ϑ. Β. Α.] 
Βορθ. Θοὰ δίοπο ἰβ {μ9 γδίη-ἀἰβρθηβδγ, ἕο οὶ 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥ͂. 

4, ΤᾺ: ϑεοοπὰ Κεπιδαΐ. 

ΧΥ͂. 1-4. 

1 Απὰ Δοδβονυβῇ βαϊα υηΐο τη6: : 
1 Μοθοϑ δὰ ϑδιηυθὶ βίοοα Ὀθίοσο πΊ6, 
Υοἱ ΤΩΥ͂ 800] ἰ8 ποὺ ἰῃο] 1] η6 4 ἰονα γα 8 [818 ῬΘΟΡΪΘ : 
ΑΥΘΥ͂ ΜΊ} 06 πλ ἔγομπι ΠΥ ργθϑοθο ἢ Ουἱϊ πη {μοι ] 

2 Απὰ 1 (ΠΟΥ͂ Β4Υ ἴο ἴῃ66: Ουὐ ψὨΪΓΒΠΟΥ 8881} τὸ ρὸ ἴ--- 
ΤΏΘΩ Β4Υ ἴο ἴῃ6πὶ: ΤὭυΒ Βα 10} 6 ΒΟΥ: 
Ηδ νο 18 ἴον ἠδαϊῃ ἴο ἀθαΐίῃ, 6 ἴον [ῃ6 βιυογ ἴο {πΠ6 βυογα, 
Αμπὰ Βο ΨὍἘδι ἰδ 0 ἕδη ἴο ἔδπληθ, δηα ἢ6 [ὉΓ σΔΡΟΪἹΥ ἴο σΔΡΕΙΥ. 

8 Απάᾶ] βδρροϊηΐϊ ονοῚ (θη ΤΟ Κἰη 48, 5810} “] ἐβέται : 
ΤῊ βοσα ἴο Κὶ}} δῃὰ [Π6 ἀορβ ἴο [θϑυ, 
ΤΏ Ὀἱνά8 οὗ ἤδάνϑη δη [Π16 Ὀθδϑιβ οὗ ἰδ 614 ἴο ἄθνουγ δῃηα (ο ἀεδβίσογυ. 

4 Απαᾶ] λα ἰδ θπὶ 8, Πυυγοῦὶ ἴο 811 Κἰ πράοτῃϑ οἵ [86 Θατῖὶ, 
Οα δβοοουμῃΐ οὗὁἩ Μηηδββθῆ, [ἢ βοὴ οὗ Ηϑζοκίδα, κΚίηρ οὗ υάδῇ, 
Αμπά οι δβοοουπῖ οὗ ψῃδὺ 6 αἰα δὖ “6 Γ88] 6}. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙΣ 

1 ΤοΣ, 4.--Πόοτο δπὰ ἰῃὰ τοῖς. χσὶϊ!. 46 ΓΡῚ [8 (ουπὰ νἰϊῃουῖ τρία] τορι ϊηρ, Ὀαὲ ἰῃ 188. χχτὶϊ!. 19 [Π6 ΟἹ ΔΓ ἴοστο ἽΣ 

ΣῸ 10:8 ΟἿΌΟΓ Ρΐδοθθ (θοαίάο5 [ἢοϑθ6 φιυοῖοά ἰη ΤοτοπΔἢ αἷ8ο 2 Οἤγου. χχίχ. 8), θθγο ΕΊΤΑΙΡ (ςΟΏΡ. ἢ δὅ5, δ) πουϊὰ γτοδὰ “7 
(δοδγοσσου, βρογῖ [οὗἨ οδ.}}) [ΠοτῸ [8 ΑἸ ΝΑ γ8 [86 ΘΓΙ ΧΡ Ἐχοορὶ ἰῃ 188. χχτὶ!. 19, 16 πογὰ οοσυγα ΟὨΪΥ͂ ἃ8 ἴΠο ἀεοὶξ- 

πλιίοη οἵ ἴδ ἐεγιύπιξ ἐπ φιοηι ΔΙΌΟΓ 1.) οΟΥΓ Ὀοΐοτο ΠΤ. ΤῊ τοοῖ δ} 888 Ὀοΐ᾿ ἰῃ ἴ6 ἩΘΌΓΟΥ ([δ οσσηγβ ἰῃ ἴδο ΟἹ ει. 
ἄνα κ 

ττ 

ΟὨΪΥ ἰῃ Ἐροϊ. χί!. 3; Ἐδί}ν. νυ. 9; ΗδΌ. [{. 7] ἀπά ἰῃ τἴ86 ἀϊαϊθοῖ (οορ. ὕδη. Υ. 19; τἱ. 27) [10 πιοδηΐηρς οἵἁ υἱοϊοπῖ τοίου, 
οοιμμιοίίοη. Ηθηοθ ΣΤ) ἰ6 ουμμιῃοιίοη, αὐλϊκίηκ, ὨΟΓΓΌΓ. 

ΤΤι 

Φ0Ὁ δγὸ τυιϑῃ(ϊοηϑα ἰπ ἃ δἰ τὺ ΤΏ ΠΥ ἴῃ Ἐκεῖ. 
χῖν. 14: απὰ ἴῃ Ἰδαῖον ἰἰπηο8 ογοπιῖα κεἰ 50] 1π 

ἘΧΕΘΈΤΙΘΑΤΟΑΝ Θ᾽ ΘΕΤΤΤΟΛ, 2 Μδοο. χΥ͂. ]4.---Τὴο οὈ͵οοὶ οἵ αΥΥΑΥ͂, δοἼοογάϊπ 
ΤῊ βοοοῃὰ ροιΐοη ͵8 γοιαβοα ψὶι ἢ ἃ ἀθοϊβῖνθ- ι ἴο 1η6 Ῥγθοθάϊηρ οοπίοχῖ, δὰ ἴο ἡ Στ 888}} 

Ὧ688 ὙΓΠιϊοἢ 8.1 ον 8 οΟὗἨ πο γοροι ἴοι δηὰ ἰδ ρ60- 9 507 νον. 2, σαι Ὀ6 πὸ οἰ γ {Ἰ8 [86 ΡδΟρΐε. 
Ῥ]6Ὲ δὸ γο]οσίο ὕγοτῃ (6 Ῥσθβθῆοθ οὗ (6 βοτὰ ,; Ὅίεσγβ. 2 δηὰ 8. Απᾶ τὶ [86 δᾶΥ. .. ἴο ἄθ- 
Δα 1), θαὶ ποὶ ἴο ἃ ἀοβηΐίθ ρίαοθ, ἔοσυ {ΠΥ ΤῸ, ΒΊΧΟΥ. Τὴ6 αποϑιίου, ΣΆ ΘΣ 5181] σσὸ κο ἢ 
οἰϊνογοὰ ὕρ ἴο ἀοβίσγυοσίίοη ἴῃ ἴΠ6 τηοϑί Ὑϑυοῦβ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ ἰλ9 ἱΠπουρηί οὗ 8 πιόγθ ὈΔηϊΘΒποαί. 

ἴουπιϑ (τοῦ. 2), δῃηά ἰο ἀδβίγουουβ οὗ (0 πχοβί ! [ἰ ἰ8 ἀθοϊαγϑὰ ἴῃ ψμδὶ {οἱ 1 ον 8 {Ππιὺὺ ΓᾺΡ ὑγόῦβο (δ δὰ 
ἰογγῖ Ὁ] 6 Κὶ πα 8 ὙῸΣ 8), 80 {ππὺ {ΠπῸ6Ὶ} ἀοβίγαοίΐοπ ᾿ 1818 18 πιθϑηὶ.---- ΕΘ 8 18 ίοσ ἄϑβιβ. Α ἴδατ- 
μι }}} ὀχοῖϊϊο (86 ΒΟΥΓΟΡ οὗὨ δ] παιϊΐοηϑ; Ὀαὺ 411 (18 1] ἀσϑιγυοιΐνο Ὀϊονν 18 ἴο [οἸονν, τ ϊοῖ σΔα 969 
γΥ}}} δογσοβροπὰ ἴο ἴΠπ 6 βοϑὴ οὗ ""Ὀοπἰηδιίΐοι τυ Β1Ο ἢ 1 {86 ῬΘΟρὶΘ 0 Ὀ6 βοδίίογοὰ δηὰ ἀγίνο ᾿ῃ ἀἰν  ἀΔὶ8, 
Μδηδβθθῦ, ἰῃ6 8ο8 οἵ Ηοζοκίαι, βοδιϊογοὰ ἴῃ  υἱϊπουῖ βοϊϑοίΐοῃ οὐ γοβρϑοὶ οἵ ῥϑγβοῦϑβ, ἰοΐο (δὲ 
ΨΦυάδα (νον. 4). πδηὰβ οὗ 86 δξεηῖὶβ οὔ ἀοδι}.---ϑαῖδ, πὶ 

γον. 1. Αμπᾶ οβονδὰ βαϊᾶ... οοὧὖὐ τ  δυογά, ἔδπλῖηθ αηὰ σΑρ ΠΥ. 15 ον ἀΘΏΓῪ (86 Γὲ- 

Κμθια! Μοβοβ ἰ8 πὶ ἰμίθγσοββον, Εχοά, χυὶϊ. 11} ἰδ Υ 6 ΙῪ Βρομτδηθουβ ἀδαὶμ ὉΥ͂ ἀἰβοα86 ΟΣ Ρεβίϊ' 
844ᾳ.: χχχὶϊ. 11 5βᾳᾳ.; Νυπιῦ. χὶν. 18; Ῥβ. οἱ,  ἰθῆοθ (371), νβογθίοσθ [88 ἴδιο ογά ἴ8 αἷβὸ 
9 8.---βϑαηοὶ ἴῃ 1 βδηι. Υἱὶ. 8: νἱὴϊ!. 6; χὶϊ. 106-28: υβοὰ πῖϊῃ 86 οἶον ἰὼ χὶν. 12; Εξοὶς. σχὶν. 2]: 
χυ. 11: Ρβ. χοῖχ. 6: Εςοϊυϑ, χὶνὶ. 16, Οομρ. Ηκπ-} χχχὶϊ!. 27 ; σορ. 767. χἸ ΙΝ . 11].-- τ ον. 8. Το 68 

ξου, Μεαΐ- πο. ΧΙΠ. 8. 398.---Νοα, Ῥδηῖοὶ δηὰ ᾿ (815 υάρηχθαὶ οὗ ἀοδισυοίξοι, Ὁ ἀφοϊατγίης ἰἰ ἰὰ 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂. δ-9. 

8 σογίδ᾽ὶ ἢ ΙΩΘΘΒΌΣΘ ῬΟΣΙΏδηθηὶ. ΕΌΡ 8ῃαᾶ ΖΦ δΡ- 
Ῥοίΐμῖ ἀδοϊαγοϑ ὑπαὶ ἴ5σβοὶ 18 ἰο Ὀ0 ρ]δοϑὰ 88 ἴΐ 
ἭΟΓΟ πηάοῦ ἐδ6 ᾿υγνϑαϊοίϊίοη οὗἩ 8686 ἴον ἀθ- 
διγυοίγο ΤΌΓΟΘΒ, 88 4180 ἰῃ Εζοὶς. χὶν. 21 1 5 ὁχ- 
ῬΤΟΒΒΙΥ 881 ἐμαὶ {6 Τοτὰ νν}}} βορὰ ΗΪ8 “1οὰν 
ΒΟΓΘ ᾿αάριηοηῖϑ8---ἰ 9 βιυνοτὰ δπὰ [6 ζαπιΐηο δηὰ 
1860 ποϊϑοιῃθ Ὀοαϑὺ δηὰ (86 ρϑϑί θησο,᾿ ροη 
7Ζογυβα] 6 .--- Κη, ΞΘ. σοπιρ. ὙΥἹ, (μ6 
0 χοῃθγδαι ἢ, ΣΟΥ. χχχ. 1] βαηῆ. ϑῖησο ἐπ 
ΤΟῸΓ ἱπβι γατηθηΐθ ΠοΤΘ τηθϑηϊ οηοα σογτοβροπά ἴἰὸ 
ἐμ ἴουν Κη ἀ8 οὗ ἀοδιίγυοίΐοη τηθπίϊοηθα ἱἢ ΥΟΓ. 
ὦ, ἴι ἷἰΒ οὐνιάϑθην ἐμαὶ νοῦ. 8 ὈΘΑΓΒ ἰο γο γ. 2 ποὶ 8 
Ἰοχίοδὶ Ὀὰὶ τ οίοτὶ68) σοϊαίΐοη. ΤῈῸ βυοσζὰ τλογο- 
ΟΥ̓́ΣΥ ΣΟΡΤΟΒοσῖϑ ἰδ0 υἀσιχιοηί οἢ ἰδο ᾿ἰνίηκ, ὑπ 

10] 

ἴγθο οἴμβοτθ (9 ᾿υἀσηχοηὶ οἡ ἴμΠ6 ἀοδ. Ο(οιΡ. 
χῖν. 16: οϑυί. χχυὶὶ. 20. 

γεν. 4. Αρᾶ ΓΙ παῖς ἴμϑιι.... εἴ οταδβα- 
Ιθ:1. οροι ἴοι οὗ 060 τβι δ} οὔ (9 γὙ6γ89 
χχίν. 9; χχίχ. 18; χχχῖν. 17. Τῇ δχργοββίοῃ 
8 ἰδίζοῃ ἔγοῃ θθυΐί. χχυὶ!. 28. Οοποοτγηϊηρ δα- 
ὨΔ556 ἢ); ΘΟΙΏΡ. 2 Κίηρϑχχσὶ. 1-17; χχὶ!Ἱ. 260; χχῖν. 
8. Τα ὈΪΌ]1σ 4] ἀσοοιηῖ8 αἰ 8ῃ})}85 ἴῃ 0 Ἰοης ταῖρα 
οἴ (Βὶ8 Κίης σῖῖ Το Υ ΚαὉ]θ Ὀτονϊγ. 9 οὐ- 
ἰδὶα (9 ἱπηργοϑϑίοη {αὶ {18 15. ὑμ6 εἴἶεςοϊ οὗ ἃ 
σαγίδίη σοϊαοίδησο ἴ0 Γ66Ά]} (018 παηο, τ ]ιὶσὰ χα- 
Ρτγοβθηΐβ ἰ86 ἀδυϊζοϑὺ ρογίϊοη οἵ (116 ἃ ΒΊΟΥ οὗὨ Ζ24- 
ἀδὰ, δῇῊἨ δροοῖ νι ΐϊο 18 ἴο Ὀ0 γοχαγ θα 88 {9 
σοηῃσθοηίγαίίοη δηὰ θηἀ οὗ 811 υπφοά] πη 688. 

δ. Σωρίλον ἀοεογίρίζοη ὁ ἰλὲ δα 7α{6 ἐπιρεπϊη 9 οὐεν ἰλ6 τοὶ εοίεα παίζοπ. 

ΧΥ, ὅ-9. 

δ ἘΕῸΓ ΧΠῸ Μ11] μᾶνο ἈΠ Υ͂ οα (66, Ο Ψογύβδ θα ἢ 
Οἵ νῃο Μ111 δνΘ ΒΥΠΙΡΑΙΒΥ ἴον (Π 66 
Ον σἢὸ Μ|11] ΤΌΣ δ8146 ἴο τ ῖβἢ [866 γ6]] ὃ 

6 ΤὮου μιαϑὲ το]θούθα πιο, βαῖ ἢ Φοθονδα, [84] πτοηἰοϑὺ Ὀδοκ σα γα. 
ΤΏθη 1 βἰγοίοῃρα ουΐ ΤΑΥ͂ Βδηὰ αρδίηβὺ [μ60 δῃηα ἀοβίσογοα (δ 66: 
Ι νϑ ὙΘΆΓΥ οὗ γαροηϊηρ. 

7 ΑΔ πιὶμπονρα [μοὶ ουὐΐ ὙΠ 8 ἴλη 
Αὐ [Π6 γαΐθβ οὗ [ῃ6 86 ; 
1 ογρμδηθα, 1 ἀοβίγογοα ταῦ ῬΘΟΡΪ6,--- 
ἘῸΡ (Δ6Υ δα ποῖ ἰυγποα {μ6πὶ ἔγοτα (μον 8 γ8. 

8 Το σον τὸ ὈΘοοτηθ ἴο Ιὴ6 ΠΊογο [ἤ8η [Π6 Β8πᾶ οὗὨ (ἢ 868. 
ΙΒγουρῦ ὕμθτὰ οὐοῦ (86 τηοίθον οὗ {ῃ0 ομοβθῃῖ [Π6 ΒΡΟΙ]ΟΓ δὶ ποοῃ αν ; 
Ι οαυϑοα ἴο [841] οῃ ΒΟΥ βυάάθδῃ βδηρυ μ᾽ δηα ἰθσγογ. 

9 βδ.᾽6 γᾷο Ὀογο βουθῃ 18 ὀχ ῃαυϑίϑα - 
56 Ὀτοδί θὰ ου ΒΕΓ 8οὺ] [ἜΧρὶτγοα] ; 
Ηδγ ϑὰη ψϑηὺ ἄονσῃ ψ 8116 Ὁ τὰ8 γαῖ ἀδΥ ; 
58[6 νὰ8 δϑηῃδιηθα δῃηᾶ εὐπ θη δύοῖ ΓΡυΐ ἴο 8.816] ; 
Βυΐ 86 γοϑίἀυθ 1 μψ}} γῖνο ἴο [86 ΒΤ, 
Βαοῖογο [Π61} Θηθῃ 68, ΒΒ} 6 μον}. 

ΤΕΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

τ γον. 6.3 Π ΓΝ. ὙΠ ἱπηροτγίδος ἐδ ἵγθαπϑηε! Υ ἀδοὰ ἐο ἀοείπαίθ ἃ ἴδοϊ οἵϊοα τοροαῖθά [πὶ ἐδ8 ραδέ, Οόνωρ. ΝᾺν 
ΟΣιδι. ΟὟ. . ἢ, 

ΓΥογ, 8.--([4. ΥἌ “Ἴ δνο Ὀγουρῆῖ Ὁροὺ ὑπθπὶ δραίππαὶ ἢ }6 τἸρ οί 9. οὗ [86 γοπης Δ. Θἢ 8 Βροΐ]οΓ δὲ ποοῃ αν ;" ΒΟΟΤΗΒΟΥ: 

“ δραϊοσί (Ποΐὶζσ τοῖο οὐΐψ, ἃ Οοσο ἢ ὁπὸ {Π|2ὲ δρο οἵ," εἰσ. ΗΕΥΘΞΒΒΟΝ :--- ΤῊὴο ποσὰ 3 Ὀνδὲ- ἢ» (νοῦ. 8) βανὸ θθθἢ 

ΤΕΥ αἰ ἤστην σοησίτιοα. ΝΟ 5 (0 ἀΠ ΠΠΟΌΠΕ π ΠΟ ΓΠΘΥ ῥγοβοηΐ ὉΥ͂ ΒΥ ΠΊΘΔῊΒ ΘΒἉῪ οἵ βοϊαξίοη, ΒΟῦγοΥοΣ Βἰ 016 [ἢ}9 

πΟΓᾺ 5 ΙΩΔῪ ὍῸ ἐπ Ἐποπλβοῖνοϑ. ΕΧΧ, ἐπὶ μητέρα νεανίσκους. ϑοπιο ΟΘΟΙΏΡΑΓΟ [δ 9 ΡὮΓΆΒΘ Ὀ23 Ὧν Ὀδ ἐλε πιοί λον ιοΐίκ λὲν 

οάτει [Ἔγτ., Ατδῦ., Ο. Β. Μι6Η., Ε.ΤΑΙΡ, εἰς.---. Β!. 4.1 ὑπαὶ ἐδ νοβὶ ἰοη οὗἉ [π9 ῥτοροβί ἕο θοίοτο δηά ποὲ αἴοῦ Ὀδὲ τουάοιν 

δύο οοηείγιος,ου πηξοηδῦϊθ. ΟἾοτα ἰδκὸ 3 ΝΣ ἴο 86 ἰπ 1:6 οοῃδίτιιοί δῖ: ἐλέ πιοίλεν 97 ἱδλε γοιῆσ πιαη [ὉπλιὉ.. 
τ 

Κύπσηι, 2. Ὁ. ΜΊση., ἩΠΊΤΖΙΟ, σέρ.---ϑ, Ἀ, Α.] ον τοραγάϊης ἔπ ὨοιΠ 5 88 σΟἸ]ος νοι : ἐλε τοοίλονς 2 ἐἱλὲ ψοπσ ταση [ΌῈ ὝΕΤΤΕ, 
Μιτασα, ΟῚ ΝΌΣΟΝ, εἰς.--ῷϑ. ΒΕ. Α.] θη οί λον οὗ [πόθο αὔογαὰ 5 ἃ δα [8 Ὁ10 βοηπθ, ΦΆΚΟΗΙ, ΟΑΡΕΙ 5, ΟΆϑτιτο, θῈ Πιπῦ, Π0Ε- 
ΒΕΚΕΙΕΙ͂Ν, ΕἸΟΗΒΟΒΥ, ΑΒ ΚΒ, σορϑίάον Ὀὲξ πιούλεγ, ἴο τόδ ἐλό πεείγοροϊἑξ, ἃ8 2 βαπι. χχ. 19, δηὰ ΓΙ 2 Κατα. ν1}}. 1. Το ψογὰ 

8 ἐδ πε ϑοεᾶ οὐ Ῥηορηἰοΐδη οοἰπια. ΟΟΡ. ἐδθ ΑΥ. ὲ ἴπ6 ἀτοοὶς μήτηρ; ΟΑΙ]ἰη. ἔταρτα., 112; δὰ [09 1,αἰΐη πεαίεν, ΕΊΟΣ. 

ἯΙ. 1,18. : Απιπιΐδη, χυὶ!. 13; ΟἜΒΕτσΚ, ἐπ ὕοο. Τὴ οὈϊσοίίοη, οὗἩ ΘΟη σππεκ, (Ππδὲ [ὃ πταηΐα ἐ.ι6 ἀτεϊο]ο, [8 οὐ {116 ἔογοσ, 848. (ἢ 9 
Ῥτορῃοῖβ βοτη θεπιοδ οπιὶξ ἰὲ Γ0Γ ἐΐ6 δ Κο οὗ σοηὐοπκοῖϊίοη. 8660 1διἱ. χχὶ. 12, βιπ ΝΟΒΡΌΗΕΙ ΜΕΝ 8 ΟὟ., 11. ν. 13, ποθ. 118, οἢ 
ῖδο σ δοῖς, δα [πο ἴἰοχὲ ΠΟΥ δίαηε5, [5 {πὸ ρῥγοΐργα Ὁ]6 ἰητογργοίαιίοη." -- -θ. ΒΕ. ἢ 

δε, 8 --Ὀ ΠΥ 3 δὲ τὴ9 τηϑαπίπρ οὗ ὑπύδιαλὶ, πποχροοϊθά. ΟὐμΡ. Υἱ. ἀ; Απι. τι]ῇ. 9.---Ἴο }» ἄπ. λέγ. τα 0811} σο- 
ἰαϊεὰ τὸ ἪΝ, ὙὟ “--- οσαγοίαξίο, ἀπροτ. 



162 ΤῊΒ ῬΒΟΡΗΕῚΤ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 
πππΠπσππ--“«“--ΞΞΘ-ρβππππἝπΦΦἝΦΨΕΦὌοὌὩπππ ΤΠ πο ““οιεοι«οἕηΨὡαὁὔ σσοΕΠὁοὁ΄νι,έἕἔὁοιΨοΨ“ἅοἜ“,δοἰᾶΠθϑ..ᾳ!ᾳ᾽ᾳ0Φοὄργ.,..........ὕ........»ὕϑΨῷἙζ9.χΧὕ..ὕ.ὕ..ὕ.ὕ..Ψὕ;}ὦ.ὕ....»ϑὕὸψ016.Ξ.ὄ«ὕ..ὕὕΎ}ΣὦἅΚ5:.ὲ.1τ|πττστὸς μπισσιπαππαακαπαπινααι απαιστπσι. 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

Αὔον ὑπὸ ἀθβηϊθ Τοῦι158] ἴῃ γοτδ. 1-4, (86 Ῥγτο- 
ῬΡμοὺ σα ἀθοΐδγο ΟἿΪΥ ἰμαὶ ἰμθγὸ 18 20 ἔΌΓΕΠΟΓ 
Ῥτοϑβρθϑοῖ οὗ ὈΥΥ͂ ΟΥ ΒΟΥ ἤοτ 7 ογ8816πι (Υ6 Γ. δ). 
Τ86 Ῥθορ]6 δανίηρ σοὐοοίοα {μ6 ογὰ, Ηθ γοὐϑοΐβ 
ὑπο, δπὰ Μν}}}} ποῖ 88 Ὀθέογο τοϊγδοῦ ἐπι 8 ἀθίογ- 
ταϊηδίίοη (τοῦ. 6). ὙΙηπονοὰ οὐὐ οὗ (6 οουη- 
ἰγυ, βγϑοὶ 18 θδγθδυθὰ οὗ ἢἷ8 θη Δ ἃ 8008 (Υ6Γ8. 
7-9 α): δηᾶ [80 ΘὨΘΙΩΥ͂ Μ111 σοῖο 0 ὑπ 0 βυοσὰ 
δῖον {π9 ἔπυρίεῖγθ Τοπιμδηί (Υογ. 9 ὁ). 

γεν, δ. ΕΣ ΒΟ ΣΙ] ἴαϊστθ υἱῖν... ἴο 
8} ἴ8669 γΥ8]1. Ετοαὶ γογδ. 1-4 1ἰ ζ0]] ον 8 πὶ} 
ΔΌΒοϊαίθ οογίδἰηἰΥ ὑπαὶ Φομουδ ὙὙ1}} πὸ ἸΟΏΡΟΓ 
μοῖρ, δῃὰ ἰδαΐ ἐπεγοΐοσο ἰϑγϑδοὶ 18 ἱπουὶ δ] 1οϑί. 
2, του, ἱπὰρ1168 ἃ Τοίδσοηοο (ο ἐΐ8 ἐπουρηῖ. Νο 
ἸΟΏΖΟΓ ΔΗΥ͂ δορὶ [Ὁ ἐμ Ἰμοσὰ ν1}} ποί, γγῖβο 
6156 νγΥ1}} το ΡΥΓΥ οα 016 ΡΘΟρὶΟ ἢ (18ε]. 11. 19; 
ΝΒ. 111. 7). Υο ἱπά οϑά ν1}1} ούϑῃ 881. ΒΟΥ ἐμ 6 Υ 

Δ’ ἢ (Ὁ) ΝΣ ῥγοροσὶγ --ς ἰο δβὶς αἴτοσ οῃθ᾿Β 
βοοὰ πραϊίμ, ἰο σγϑοί, ὅθη. ΧΙ}, 27; Εχοὰ. χυὶὶ. 
7; Ζυάρχεοβ χυὶ. 1ὅ, οἰ5.) Τὴ ἸΒβουρλῦ βοθῖι5 
ἰο Ὀ6 (μυ8 πὰρ] 16 ἃ, ἐμαὶ 8.111 1688 ΜΓ }}} ΒΥ οὯθ ἀο 
δαραῦ ἴον {16 νγοϊίατο οὗ [}}9 ΡΘΟΡ]Θ, ΟΣ ΒΗΥ͂ ἸΟΏΖΟΣ 
ἰπίογοθάθ ἔον ὑπ θπὶ ἃ8 ἐμ 6 ργορμϑῦ Βα8 ἀ0η6 (ΧΙγ. 
7 58ᾳᾳ.; 19 βαᾳ.). --ΌΣΩ αδἰᾶθ. Ὁ 15 Βδῦθ, ἃ8 
ἔγθαυθηίΥ, ἴο ἀονίαϊο ἴσοι ἰλ6 ἀϊγχοοί, ργοροβοὰ 
ὝΩΔΥ, ἰῸ ΟΥΘΥ (0 ἴᾳγη (0 δοῖῃθ οΟὐμοὺ οὐ͵δοί, τὶ [ἢ 
ὙΓΒΊ6Ι, 88 6 γ96, (16 1ά6α οὗ ἰδἰκίηρ; ἔγου Ὁ]9 Δ Ὺ Ὀθ 
οοππροίοα. Βα} ἰν. 1; 1 Κὶ. χχ. 89: Εχοά. Ιἰϊ. 8. 

γον. 6. Του δδδὶ σϑοϊΪϑοϊοᾶτῃθ.... οὗ σϑ- 
Ῥϑηϊτίηβ. 16 γθαϑοὴ [07 ἴΠ6 ἀφοϊαγαίοη ἰῺ γοσ. 
δ, τι [5086] 18 ἸΥΓΘ ΓΙ ΟΥ̓ΔΌΪΥ Ἰοϑί, 18 βίδιθα ἰῃ Υϑ Σ. 
6, δπὰ τῆογο ραγίϊ συ ϊαυὶν ἰὴ γον. 78ᾳᾳ. Το Γοᾶ- 
Βοῦ ἄγει φίνϑῃ, ἰὰ νοῦ, θ α, 18 ΟὈὐοοίϊγο, ᾿ὑ οί ἀ6- 
οἷατοὰ νδαὶ [8γ46] 48 ἀ0η6 ἰο ἄγ ὈΡΟη ἈΪτ 86] 
ΒΘ ἃ ΡυπἰΒατηθηῖ. Τὸ ποσὰβ ΘῈ 1 δἴσοϊοβοᾶ 
ἰο σθρϑῃ τ, ΟΧΡτΘ85 ἴΠ9 Βυ Ὀ᾽ ΘΟ. γ9 ΓΘΆΒΟΗ, ἐ. 6., 
(Π6Υ ἀδοϊαγο δὶ ἔλοιϑ ου {86 ρατὶ οὗ [μ6 ΒΡ δος 
(ὦ 6., οὗ 604) ἀγὸ ργϑθηιθα 88 σαιιδ8 ἐβὲεϊεπίε8 οὗ ἀ6- 
βιτυοίίοη. Το ργωίθυϊίο Θ᾽, δίς., 15 ηοἱ δίγϑηρθ; 
ΔΒ {1160 ΘΡΟΒΙΛΒΥ 18 8ὴ ΔΊΥΘΔΑΥ δοσοιρ] 864 ἔδοί, 
80 8180 5 {86 οΒ.}10 ροβὶ (θα τ ἰσἢ Οοα δββι 68 
ἰοναγάβ . ΤῸ ““βϑἰγοίομοα-ουΐ ἀγῖὰ,᾽, νοὶ 18 
Β0 οὔϊοη τηοηἰἰοηθα 88 5Γ86}᾽8 βαυίηρ δῇ (δαὶ. 
ἷἱν. 81: ν᾿. 1δ; χχυὶ. 8, είς.), δ᾽ χῃὶῆθβ ἢ Βοϑι1}9 
Ῥοϑιεοι οὗἩ θοα ἰοναγὰβ (Π9 θη θῃλ168 οὗ 86 ρθο- 
ΡΪθ. ΕἸβονβοτο ἴδ Βιγοίοΐηρς ουἱ οὗἩ ἰμ9 Βδηά 
γα θη}  ἀοβί πδῖθβ ἰμ6 ἀθοϊαταίϊ οι οὗὁὨ νγὰ, ΟΥ 
ἐΐ9 σοιμηδιιὰ (0 86 ἔοτοο; 1 Κι. χὶϊὶ, 4; οὐ χγ. 
25; βεϊ]. γ. 2δ; ἰχ. 11: χ. 4; 26ζ. υἱ. 12. 11. 25: 
Ἑπκοεῖὶς. νἱ. 14: χὶν. 9, 18, εἰο.---ῬΟΥ Δ 08. 4180 ἐδ 6 
ἈΒΒΟΏΔΏΟΘ οὗἩ 9) ἰοὸ ΠΙᾺ 18 ἱπιθηἀ64.---ὨὩϑοπῖχογοᾶ 

[806 8 8 ΒυπιΥΥ ἰπἰἰπιδίίοη οὗὨ (δ6 ἱτρογί οὗ 
[9 κοϑίυγο 1 νγ7ὰ8 ΥΘΔΑΥΙΥ, εἰ6., ἃ ΤΏΟΥΘ ρδχίϊου- 
τ ἀοδηϊίίοη, ἴῃ 80 ἔδυ 88 ἰξ ἀδοΐδγοδ (παὶ 86 ἀο- 
δίγυοίίοη νν}}} ἢ Ἰοηχοῦ ὈΘ ἀοίογγοα 88 δΒοσοίο- 
ἤἴοτϑ ὉΥ͂ ἃ φατδοΐουβ “" σορϑῃιρ,᾽"" ΟοΙορ. ἐγ. 28; 
γἱ. 11; [88]. ἱ. 14 

Ἄενβ. 7.9. Αμάᾶὶ υἱππονυνοᾶ ἴποαι... ὃὉ6- 
ἔογϑ ᾿δμϑὶσ Θϑλθδ. 1 ἀο ποῖ (ἰιϊκ πὶ ΟΕᾺΥ 
ἱμαὶ ΥΝΤ ΡΥ ἴβ ἐο ἀδποίο (86 αἰζεττλοβὶ δὰ 5 
οὗ ἐῃ9 ϑαγίΒ, Ηον (μθη οουἹὰ 3 δ ἀυϑοἀΐ ΤῈΘ 
ὈΓΘΡΟΒι οη γοίϑπβ 08 ΡΤΟΡΟΡ ταρϑηΐηρ, ἰἴ 88 ἢ 
ΝᾺ. δἰ. 18 νψὸ υπάογβίϑηα {ἢ οχὶϊβ οἵ ἐμ Ἰαπ. 
Το Τογὰ τ ΠΟΥ 8 Βὸ ρου ἜΡΓ] Ϊγ ἐμαί 858 ἰδ ο οἰ 
Β΄ῖοβ οανδ ονοσ {86 {τοίη ρ-βοοσ, 80 1βγϑεὶ δϊ69 
ουὖὐ (ρου (89 οχὶ(8 οὗὨ ἐμ Ἰαπὰ ἰο 8 ἀϊδίϑησε.---- 
ἩἨδᾶ ποῖ τυτχηϑθᾷ, εἰς., 18 ἃ ὁΘ6184] δοηίδῃσο.--ἰ ἃ 
ΥΟΓΒ. 8 δηὰ 9 {18 ΡῬΓΟΡΒ δὶ 1.868 Β᾽ πιὰ ΟΟἾογ8 [0 
(8089 πη χίγ. 16, 17. Οομαρ. χὶ. 22; χυὶὶὶ. 21.--- 
Το ψογά8 ἊΠ3 ὈΝ,, γδζϊ ουβὶν Ἰηϊοσρτγοιθά Ὁγ ἰδ 

οοτμμτηθηίδίοσβ, 8.9 τηοϑὲ θα ϑὶΪγ ἀχρ]αϊηθὰ Ὁ ἰδ 

Δ ΠΠ 6818 (0 ἐδθ βυ ὈΒθα ΘΠ ΕΠΥ ταοθηἰϊοποὰ πεν 
ΠΡΏΘΤΙ. Εγθῃ ἐδ βίγσοηχοϑὺ ψόσαθῃ, Ὀοΐδ [8088 

ΠΟ Βαῦθ ὈΟΓΠΘ ἀἰδβιϊπρυϊβηεὰ τγασγίοτθ, δυὰ 
πο80 80 Βδύθ δὰ πυμ ΓΟ Β ΒΟΉ, Β.ΑΪ] ροτίβῃ. 
του ἰπϑ δίς οὐ (δ9 δίπρυϊαν ἱπὰ ἼΠ3 1 δὲ- 
Ἰίονο {μδὶ ἱΐ ἱποϊαὰθϑ ὑμ9 ἰά66 οὗἩ φυδ) ἐγ, 85 Π79Ὁ 
ἀο68 οὗ ᾳυδηιϊγ. (ΟομιΡ. 1 ὅδ. 1]. δ).--[ξτ- 
ῬΒΆΒΟΝ :-ὐ ΒΥ 86 “ γουῃρ Βροῖ]οτ᾽ [ἰοχὶ “ ἀθ- 
Βίγου ον ̓] 8 τιθοδηΐ ΝΘΌυσμδἀηοζζαν [ἰ., πδο, 
ΒΘ ἢ Ϊ8 (Δί Π 6 νγ͵ὰ8 οἱ δηὰ ἱπῆσγτη, "δὰ μετὶ οἵ 
86 ΟΠ Πα] θα ΔΥΙΩΥ͂ σδομηταϊ (6 ἰο Ηἶπι, δπὰ δῆοτ 
ἀοἴοδιϊηςς ῬΒΔΥΔΟΩ ΝὍοἢο δὲ ΟΣ ΒΘ ἶβἢ τυδγολοὰ 
ἔογνατγὰ δραϊηϑὶ Ψ0γ βίοι πὰ σαρίυτοι ἱτ. ΤΊ 
αἰϊαοῖς Βοΐηρ πηδάθ δὶ ποοπ ἰπάϊοαί 5 (86 μηεζρεεί- 
δάἄνε88 ὉΥ͂ Ὑ ΒΙΟΒ Ὁ τγ88 ομδγασίουζοα, ἐμαὶ δοίης 
{89 ἐΐπηθ οὗ ἀΔΥ ἤθη, οσίης ἰο ἰπΐθηβο ποδί, πιϊ- 
ΕΠΑΥΥ͂ Ορογα 00.858 ΔΥῸ σαγτὶοα οἱ υυἱ (ἢ 1658 Υἱροτ." 
--Ηἰτζια: “Ἴμο ἀθβουὶριίϊοη ἢ νοῦ. 8 ροϊηίϑ ἰο 8 
Ἰοβὶ Ὀδι119; δὰ οἡ (18 μγροί ῃϑβἷβ 81} {119 βἰηφὶθ 
ἴοδία Γ68 οὗὨ {86 ρΡἰοίαγο ἰἢ γοσϑ. 7-9 δγ 6 Ὀτουξὰὶ 
ἱπίο Ομ Ῥοϊπὶ οὗἉ Υἱοῦν, 80 88 0 ργοϑϑῃί ὁῃ6 δυδῃῖ. 
ΤῊδ δυίμον ὑμ 6 τοΐοσβ ἰο 0 Ὀ6(116 οὗ Μοκιάάο, 
(86 ποῦ ῬΥΟΌΘΔΌΙΥ (2 ΚΙ, χχῖΐ. 20) δ8 186 ἄξυτο 
ΟΥ̓ (89 βαῃ Ββοι(ίηρς ἱπ Ὀτὶμὶ ἀαυ] πὶ τῖσαι θα 
6 ἔουπάφοὰ οη (89 ΘΟ] 089 ΜΒΙΟΘΩ ἰοοῖὶς ρῥίδοο ἰδ 
μ8ὲ γα ]]ον 801} ϑορί., Δ. Ὁ. 610. (γε. Τπξκιτε 
οὐ 2 ΚΙ.)"--ΑΕ. Β. Α.1--Βτιθαιβϑᾶ, εἰς., ΠΠ1|2). 
Ετοῖὰ ΦοὉὺ χχχὶ. 89 (6 τηοδηΐηρ οὐ (89 ποργὰ εἐΖ- 
δρίγατα Ββδϑῖωβ ρίαϊη. Τιὸ χοπάογίηρ “ἰο δἱρὰ 
8 ἰοο 0 6 Ὁ]9 ἰῃ {μὶ8 σοπποοίϊοῃ.--- ΕἾΘ Σ δΌΏ, [89 
Βὰῃ ΟΥ̓́ΒΟΣ ᾿ἰΐο, δὰ (80 ΠΡ Ώ 658 5: Με]. 
11. 20 ; Ῥϑ. Ἰχχχὶν. 12) πβίοι δ8δ δὰ ἴῃ μιδῦ 8008 
ἰ8 ξοὴ 9 ἀονῃ. ΤΝΞ 88 πῃ θη. χΥ. 17; 2 Άδιι. 

ἰϊ, 24; Μίο. 1. θ6. “ Ὁ7}Ώ2, δοπιρ. ἐμ ρτγϑνίουϑ 
ἐἐ8ὲ ποοη-ἀΔγΥ." --Δηᾶ οοπέουηοᾶ. ἡ 12. 
ΤῊο ΓΟΐογΘΏΟ06 (0 (86 ΤΟΙ ἰθ ἰο Ὀ6 ρῥγχοΐοσγοὰ; 
ἴον ἰδ ϑπ ἰ86]7 ἀο68 ποὶ θυ ὁ βῆδιγα, Ὀπί (ἢ 080 
ὑ80 ὉΥ 9 δοίης οὗ 86 Β δ. σοὰυοοα ἔγοτα [86 
οοηαϊίΐοη οὗ δὴ μοποτοὰ τοί 6. ἰο ἐ86 προϊοδεὰ 
βίαίο οὗ Ὀογσοαυθὰ δῃηὰά οἣ ] ἀ]ο88 ομθ. [Ι1ἢ [βδὶ. 
χχὶίν. 28 ἰὺ 18 {Π6 Β} πὰ τηοοη ὑδβοιηδβοῖνοβ νι ϊοὶ 
ταϑί Ρ616 ὈοίοτΘ ἃ ΤΠ) 0γ9 ὈΤῚἸδηΐ βίαν.---ὨΘϑ  ὗνοι 
ἴο ἴ᾽180 Βνψοτᾶ. Οομρ. Μὶο. νἱ. 14. 



ΟΒΑΡ. ΧΥ͂. 10-18. 1688 
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ΒΕΟΟΝῸ ΜΑΙΝ ὈΙΨΙΞΒΊΟΝ. 

ΤῊΝ ΟΟΝΒΕΟΘΕΝΟΕΒΟΡ ΤΗΕΞ ΒΕΡΌΒΑΙ, ὝΙΤΗ ΒΕΒΡΕΟΤ ΤῸ ΤῊΝ ΡΕΒΒΟΝ ΟΕ ΤΗΒ ῬΒΟΡΗΕῚΤ ΑΝῸ ΙΝΒΤΕΌΟ᾽ 
ΤΙΟΝΒ ΟΟΧΟΕΒΧΙΝΕ ΗΠ ΕΌΒΤΗΕΒΕ ΟΟΒΒΕ (ΧΥ. 10---Ἴχνι. 9). 

1, Οοπιρίαϊπέ απαὰ »είξιἑοη, οὗ (δ6 »γορδεί ὁπ ἀεεομπί κ᾽ λ6 σοπδεφμεησεδ οὗ ἰλε τεβιβαΐ ιοΐ(ἢ τεδρεοί ἰῸ 
δὲ »εγδοη. 

ΧΥ. 10-18. 

10. γο υῃΐο Πη6, ΤΩΥ͂ τοί ΒοΓ, ἐμαὺ (μου ιδβί ἐοέδάῃ ΤΏ6, 
Α πιδῃ οἵ βίσι δ δπα 8 τἤδη οὗ οοηΐθηϊοι [0 {86 οἷο Ἰαπά: 
1 μδγο ποὺ Ὀογσονθα ποῦ Ἰθηΐ, γα 411] συ γΒ6 πηθ.} 

11 Φοβονδὴ βαϊὰ: ΜΟΥ, 1 αἰβίγοββ ὑπ 66 ἴῸΣ [ΠΥ ροοά, 
Δ ΈΓΙΠΥ [8:6 ΘΏΘΙΑΥ͂ Β.18}] ΒΡΡΥΟΔΟΙ [166 ἱπλρ] ΟΥ̓ Πρ] γ" 
Ιῃ [8 {1π16 οὗ οΔΙ ΔΙΆ ΠΥ δπαὰ ἴῃ ὑπ {1π|6 οὗἁ ἀἸΒύΓαββ. 

12 ὙλΊ) τ18θῃ ἴσο Ὀγοδκ ἰτοῖ ἔγοπι [86 ποῦ δηα ὈΓΑΒΒἢ 
18 ΤῊΥ ϑυ θϑίδηοθ δῃὰ (ΠΥ ὑγθϑυγαβ Μ{0}}} 1 ρῖγθ ἋΡ ῸὉΓ ΒΡ0]], ποῦ Ὁ Εἶγο, 

Βυΐ οῃ δοοουμηΐ οὗ 8}1} [ΠΥ 8'η8 δπὰ ἴῃ 8}1} [Π 07 ὈΟΓάΘΙΒ. 
14 ΑΠ4Δ1 ἰδκο {μοῦ πιὰ [16 Θμθηνῖ68 ἰηΐο 8 μαμὰ μδὺ που Κηογοβῦ ποὺ, 

ΕἘὸν ἃ ἔγο" 18 Κιῃα] θα ἴῃ ΤΩΥ͂ ποϑίγὶ 8 τ ὨΪοἢ 8Π8}} ὈΌΓη ΟΥΟΣ γου." 
15 Του Κηονοβὺ ᾿{, Ο Φο βονβδῇ, γϑιμθιλ θοῦ 116, 

Αμὰά ν]δβιῦ Πγ6, πᾶ ΔΙΨΘΏΡΟ ΤΩ ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ ΡΟΓΒΘΟΌΪΟΙΒ ; 
ΚΨΘΘΡ τὴ6 ποῖ ΔΥΑΥ͂ ΟΥ̓ (ὮΥ Ἰοηρ βυβδγιηρ; 
Κυον ὑμδὲ ῸΣ (Ὦγ βαῖζο 1 δυο βυβογθα τ ργοβοὶ. 

16 ΤᾺΥ πογὰβ8 ψϑῦο οβδσοὰ δῃὰ 1 ἀδνουγοά ὑἤθῃ, 
Αμπάὰ [ὩγῪ τογαάβ᾽ Το ΓῸ ἴο π|θ {Π6 ἸΟΥ͂ 8ηα το]οϊοίηρ᾽ οὗ ΠΥ Βοδγί. 
ΕῸΓ 1 ὈΘδσ ΤΕΥ πδηιθ, Ο δεδονδῆ, αοἀ οὗ Ζοῦθδοίῃ. 

17 1 941 ποῖ ἴῃ [816 4550 0]Υ οὗ [86 Ἰογία!, ΠΟΥ 88 ΙΔΘΓ 
Βείογθ {ΠΥ βδπά 1 88 βο] ἈγΥ,, ἴοσ ἴμοὰ Παϑὺ ἈΠ τα πίιμ πα] ρηδίϊοῃ. 

18 ὙΥΥ μθὴ [88 ΠΙΥ͂ ραΐῃ Ὀθοοηα ρογροίι), 
Απὰ ΤΑΥ͂ ψουπα Π6]0]688,.0 [Πδὖ Μ11}} πο 68] ἢ 
Ατὶ τοὺ ΤΠ θη ὈΘΟοΙΘ ἴο Ππι0 88 8 ἀθοοι({ἃ] Ὀχοοῖκ,." 
ΑΚ ΡΓΘΟΆΓΣΙΟΙΒ τϑίογ) 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 οΥ. 10.---" ΝΡ τ). ΤῊΪθ ὙἩΒΟΪΥ͂ ΔΌΠΟΤΣΤΩΔΙ ἔοστῃ (οοτρ. ΟΙΔΠ., ἢ 206 ὃ) ΒΟ ὧὁ ὥογα τείχέα δα ὈΘΘΏ γαὰτ» 

ΟΌΕΙ. οχρίαἰ πο, ἰα ΘΥ ΔΘ ΠΕ ἀπο, ΔΆ “. Ὁ. ΜΙΟΒΑΆ ΙΒ, ΗἸτσισ, ΟΚΑΡ, ΜΈΙΕΚ μᾶγο γοσοχιιίζοα, ἴο ἃ τοῦς ἀϊνίοίοη. [1 βου 

. τοδὰ "7 ὨΣ17 3. Τ|ιοὸ αὐχασείου οὗ ἔιο Ὁ ἴο [π6 (0]]ον ας Ἰτογὰ τΊΔῪ μανθ Ὀθ6 ἢ οοοδβίοπθα ΒΥ ἴμ6 οἰγοπιηβίδποθ ἐμδὲ 

{ἶνο ἕστο οσηάϊης σἰεὰ ἷξ ἴα, Ὡοῖ Του 6 ΦΟΈ Β6ΓΘ (δἰ πλ 1 Ὺ ἰοστηδιίοι 379 Ὅοαϊ. 1. 22. Οοταρ. ὉΣΙΛῚΝ ἘΖοῖ.. χχῆ. 46, 4: 

ὈΤΙΠ εῃ. χχχὶϊ. 1; χὶχ. 8). ὙὯὸ 1δὲ Ροζβ. Ὁ1173 ΟΎΤΘΥΟΣ ἰδ ἰουπὰ ἰἢ 2 ὅ6πι. χχἕ. 6. ᾿ 

᾿ς. 11 --Ἰριν Ν) ὍΝ. ΤῊθ ΟΒοΙΒΙΌΝ ΒΑ  ὃ6 τοϑὰ ἢ ἸΠῦ (σῆο δἰἰδοὶς [μ66, δῃοσπδῖουβ ἰηΐ, Κα]. ὕγοτῃ ὙΦ᾽ 

86 ΗΣΤΣΙΟ), δ᾽ (εοἰσεπο ἰε, ἈοΒεν ΝΜ ΕΙ.Ὲ), Ἴρου (ὑπήζεωπε ἐμ, ΟΕΒΕΝ.), ὃ Ἰρηηῶ ἑοἰιμέίο μα 5ο. εγτξ, ὙΊΚΕΒ), 

Ἴριηῦ (πῃ ἀϊδετγοης πιοδηίηρε: οοηλγικαδο ἐξ οτ εαλιίϊαγαδο ἐς, 5. Ὁ. ΜισΗλΣι8.: ἤγηιαδο. ἐκ, ΜΑῦπεκ, παι; 1 ἀο ἴμ66 ἰῃ- 

π, ΐ ΟΡΡτοδϑδ ἴδοο, ΟἘΒΕΝ., 7 λεϑαιῦ., ΜῈΝ). Ὑ9 ΚΟογί ἰβ Τὴ ῬιοΙ ἴγοπι πῶ, πο γογὉ ΟΟΟΏΓΒ Ὀοπί 68. ΟἿΪΥ ἰὴ 

δοῦ χχχτίϊ. 3 (ἀϊεραί(οἄ ἰπ 186 Ἰαζῖοτ ὑἷ806) δηὰ ἰδ βαίὰ [0 δί χη ν ἐὸ ἰοοεεπ {{πὸ 186 Ατϑίω. κ (οορΡ. Ῥδμ. ||. 22; {{|. 25. 

Εχτ. νυ. 2). [30 ἨΈΝΡΕΒΒΟΝ.--βθ. Ἐ. Α.1] Το οἱ ἱγπηβί ίουβ υϑο Πδῖθ δηὰ αἱΐος δυΌ ΣΤΥ. Ἶγυϊς,, Τατρ., ΛΒΟΗΙ, ΚΊΧΟΗΙ 

τεοὶ ᾿ δ ἴοτ ἼΣ" ὍΝ (οοτορ. 1 ΟἼτοη. χἱ!. 88; ΟἸ8Η., 8. 10 δηὰ 412), ψ᾿ ΒΙΟΩ ΠΟΥ τοζαγὰ 88 - τε ἐχιίδ ἐπιδὰ οὐ πὲς ἔμ 

1. τετη δῖ, [ΏΥ ὀχίς, ἴοσ τις ΒΟΤΤΟτΕΣ ΓΟΤΝ δἰ νανθ δίδπαβ ϑἸβοσσηθγο. [Α. Υ͂.: [{ 581} Ὅ0 Ὑ70}} τε ΓΕῪ τοπληδηί]. 

Γδπτοὰ ἢ ΟΕΕΕΧτσϑ ἰῃ ἷ5 ΤἼεεαμγι πὰ Μεῖσε, ΤῊ δογίρέϊο ἀφο. ἰθ πὸ οὈϊοοξίοη. ΟὐτΩΡ. ἜΣ. 9. ἽΠΣ» Νδῆ. 1.12; 

232 βοᾷ οἵ 80]. ἱν. 9. ΒΆΙ ἤλδΆ δ ἰογ εξ, οοπίογείέ, Ἡΐδποθ 2), ὀρρτέδεου (Ῥ8. υἱ}}. 3; χχυ!!. 11; 11ν. 1), ὙΦ) οἱουᾷ 

(εοπέογίατα) ΤΥ ὥγχωεε, τσ οαίεπα. ΤῺ οτὰ (6116 [Π0 ῥτορμοῖ ἴοσ ἰ8 σοηδοϊαιίοη [δὲ [6 ορρτγοβαίου ψ1}}} οὐθη τ» 

οἴο ἰὰ ὥωνοσ οἵ μἰϑ δοϑὶ ἰπίδγοθίδ, ΟΌτΩρ. γος. 19 θ4η. 2} δοαίάσδ ΩΣ ἰῃ αχχὶ!, 39, ΒΙδονμοτο ΤΊ Σ.}0.} (αίν. 11.; αὶ, 
10; χχϊν. δ, 6; χχχίσ. 16; χ]ν. 27). 



1δ4 ΤῊΗΒΕ ΡΒΟΡΗΕΒῚ “ΕΒΕΜΊΑΗ. 

δ γον. 11.-- ἡ ὙΡΔΘΠ. 3 "25 εἰκο δο ἰῃ τἱ!. 18; χχυΐ!!. 18; Φοὺ χχὶ. 16; Βα 1. 16 ἕο ΔΡΡΙΥῪ ἴο οο, ρτοβὸ υῃὸ Ἦ τ8 

ειἰἰοη8. Αεςοοτγαάϊηκρὶ 
Ὦ ἴδο μρηδοὸ οἵ (9 

ΗἰρμΠ Ηδγοι υίἴο τοχυ]αΥ Υ ..ὕ..ὄ Χ0 σδτ86 ΒΌΓὮ ΔρΡΡΙϊολιίοη, υτκίης, αἰ πουρκὰ ἴ86 Ηἰρῆ. [5 οἷδε πίιοτο 3. 
. ([κμ5]..}}1].12; ᾿ἴχ. 16; 26Γ. χχχνὶ. 25). δὲ ἃ ; 

4 γον. 13.-.-Ὑ7|23 κ᾿). ἘΒΟΓΘ [8 ῬΡΓΟΌΘΔΌΪΥ ΠΘΓ,Θ ἃ ΘΟΥΓΓΌΡΓΟΝ οὗ ἴμ9 ἰοχί. [Ι͂ἢ 1:9 ΡΑΓΔΙ161 ὑϑδάδαρο χυὶΐ. 8 πὸ τοδὰ δῖτεσ 

ΣΌΝ ἴ()0 νοτγὰϑ 1.22)-22 ΝΟΣΤΣ 1.522. Βί'ηςο ποῖ ὙΠ53 ταὶ ὶ ὙΟΓΥ ΘΑΜΙΪΥ Ὀδοομο ἌΓ 3, οσρθοίλ!ν ἢ π. 

οοηϑίοΥ ἴῃ ἀΠ ΠΟΥ οὗἩὨ 8 σογὰ, ἰξ [9 ὙΘΓΥ ὨΔΙΌΓΑΙ ἴο ρογοοίνο ἰῃ (16 δι ΟΥ ἃ σοτγαυρίίοη οἵ ἴμϑ ζογπιογ. Τθδ ὑππιδδῦ- 

ἰπχησϑη υὗὁἨ ἢ δΒοηΐδησο (ποη Ἰοὰ ἴο ἔθ δἀάϊείοῃ οὗ ἐεἢ) ΜὨΐϊο ἢ ἰ56 τ δηκίης ἰη 0 ΧΧ, Ὑπὸ δυίμοῦ οὔ ἴπὸ κῖολν τυϊκοὶ αἷδο 
δυο Ἰια ἴῃ ἘΠῚ Ἡβέμιον ΗΠ|κ0 1841]. χῖν. 13. 1{|. 3. ἴν. 
Αἱ ΔΠΥ τγϑΐο, {16 νὸ 

1, υὐμδὶ οσσλαϊοποα πὸ ἀονίδιίοη Γγολ χυΐϊὶ. 8 [1 5 ἀΠζοα ἴὸ 6 }}ν 
ΔΓ ἴο γἱοϊά ΔΗΥ͂ Θ6Ώ96, 189 ἄγαι Ἷ τουδὲ ὕὈ6 γϑμάογϑα ὈΥ “ διά ἰπάοοά ᾿" (ςομρ». ΝΑΕΟΣΙΆΒ. Θ᾽. ὃ 111, 

1), δηὰ 122-222) ὑο τούοττοα ἴο 86 ἄτϑέ βοοιίοιι οἵ 186 γθγϑϑ. 
δγον. 14.--- »ΈΙ. 1 χυὶἹ. 4 τὸ ἢδυθ ὙΠῚ2 »ΓῊ, ΜΓ ΠΟὮ [6 6͵80 χκίγυϑη ὉΥ {πὸ ΟυΧΧ, 5υσ., ΟΠα] ἃ. Ὅο ΒΠΙΡΝ]} ἴτσαι 

Δ)» ἰδ ον ἀθ}1Π| δ᾽ οογταρίίοη, Ὀπὶ ἐπ 6 κἴοδα [80 ζϑῃαΐηθ ἰοχὲ, Δηἃ Γποτοΐοτο ἴο Ὁ6 τοϊαἰ θὰ, ΔΙ που ὯΟ οοταπιθαϊδιοσ 

[)ι88 γοῖ "όθῃ 8Ὸ]90 ἴο μίνϑ 8 βαι ϑδοίογυ ὀχρ᾽ δηδίίοη οὔ ἢ. θτγοια Γ᾽ "Ὁ Ὑὸ 800 ἰπδὶ (86 ΡἈοϑορὶθ (δὲ ΔΌΥ γαῖὸ πὶ [9 

Ῥσονϊουδῖν τπιδοἰϊοηθα ἰγοαδιιΓ68) ἰ8 τοχασάοα δ [ἢ 6 οὗ 
Φ ΎοΥ, 14 --ὺλ2, εἰς. ΤῺ ψογὰβ ἃγὸ ἰδίκθη ὍῈΓ 

θεῖ.--ΟοΡ. ἰχ. 1δ. 
ἴηι ἴγοιλ ἤουῖ. χχχίϊ, 22, τ μΐ]6 ἰη χυϊὶ. 4 ἯὙὁὸ Ὦδυθ ὈΠΠῚΡ (ἐγαι δῖ, 

88 ἰῃ [6δ6ἱ.]. 11; Ιχίν. 1). Ἐὸσ ὈΦῸΡ ἯΘ ἤπά ἰη χυϊΐ. 4 τῇοσθ δρργοργίδεϑιγ δὴν ἽΡ. 

τ Ψ τ. 1δ.---ἶ) 65 ἴῃ ΠΡΟ Ὁ, ιχ. ἃ; ΘΘυ799, χχχ. 11. Οὐμιρ. 188]. χὶ. 3; χχχί! 1. 
8 Ψογ, 16. -π-͵Ύ 1. μο ὁβϑιδιθᾺ ξ ἸΠὋἜ ἰ6 φυΐίο ἱπιροσίηϑηῖ. Οοιων. ΝΆΞΟΚΙ, 55. Ογ.. ἢ 105, 4 ὃ, 8. 

9 Υον. 18.--τῦν ). ϑαῦδδῖ. (οοτιρ. Ῥβ. ἰχχίνυ. 8; 1 ΟἌτου. χχίχ. 11) -- ρεγρείμξίαε. Οοταρ. ΝΆκακι.5Β. Οἵ. ὁ 14. 

10 γογ. 18. --τνΐον, ΟΡ. ΧΧΧ. 15; ἴμ8. χυὶϊΐ. 11; Μ|ς. ἰ. 9, 

1: γον. 18. ΣΝ. Ὶ Οοωρ. Μ|ς.!. 14, 1Ὲ [6 πο ορροεὶΐο οἵ ᾿Ξ ὉΠ), Ὅοσι. χχὶ. 4: Ατῇ. νυ. 24. ον. ἔσοά. 

χΧΙὶγ. 27. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΑΥΟΥ ἃ βουσον } Ἰαπχοαΐ οὗ ἐδ ῥσορδμοί, ἐμδὶ 
τὶς ποι ΔῺΥ δαὶ οὗὨ Βΐ8, }} δου σβθ ἷπὶ (ΥὙογ. 10), 
Το] ]ονν8 (Ἰ υοτβ. 11-14 δγὸ ροηινἷπη6) ὅγβί 8 δοτὰ- 
ζογυϊη δϑϑυγϑησο ἔγοιῃ ἰδ οτὰ, ἰμΒδὲὶ 4]} μ1}]} 
ΒΟσΓυθ ἴο δἰ8 δΔαγδηίαρο δηὰ ἰμδὶ οὐϑθὴ Ϊ8 6Π6- 
τοὶθϑ ἴῃ (61 ἀἰϑίγοϑ8. Μ01}} ἑὰτπ ἰο ἴηι 88 ΒΡΡ]}- 
δηί8 (γον. 11); δηὰ {θη ἃ ἀδβογὶ ρίΐοῃ οὗ (818 
ἀἰϑύγο89 : ἰζ Θομ6 8 88 ἸΓΤΟῸ ἔγοταῃ ὑμ6 Νουί τ 16 ἢ 
οδῃηοί Ὀ6 ὈγΌΚΘΩ ὈΥ͂ Οἰ ΠΟΤ ἸΓΟῺ ΟΥ̓ ὉΓΔ98 (ΥὙ6}. 12); 
811 πρὶ ἴῃ 4}} (6 Ὀοτάογβ οὗ [3γ86] νν}1}} Ὀ6 
Ρὶυπάοτοα οη δοσουῃ οὗ ἐδ οῖν βἰη (νοῦ. 18), διὰ 
180 ΡΘΟΡΙΘ ν}}}} Ὀ6 σαγγίθα ΔυαΥ ἰηΐο ἃ βίγϑηβθ 
Ἰαπὰ ἰῃ σοηϑοαιθῃσο οὗἁὨ ἰπ6 Υἱοϊϑηὺ δηὰ ἱποχ- 
(ἰρσυ 88 Ὁ]60 ΔΏΒΟΡ οὗ ΦομοΥδῃ (γογ. 14). [Ιῃ 
γο ΓΒ. 1ὅ-18 [0110 ν»ν85 8 Τυ σι! 6 Ὁ δά Γ 688 οὗἩ ὑπ6 Ῥτο- 
Ῥιιοὶ ἴο {μ0 [Κκοτὰ, νΐῖσοἢ, Ὁ 16 ποτγὰβ “Του 
Κηοννοβί ἴἰ,᾽᾽ ΠΙΔΥ͂ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ὍΘ δοηποοίοα Ὑ1Ὲ 
γ6 Υ. 12. αὶ ΠΥ 4140 Ὁ6 σοπποοίοα τ] σοσ. 10. 
ΤῈδ Ῥγορ ιοῦ ργανΒ 6 Γογὰ ἔοὸν Ηἶ8 ρστδοῖοιβ ἴῃ- 
ἐογροϑιιἰοη, [ὉΓ Ὑϑηβοδηοθ οὐ ἷ8 ΘΠΘΙΠΊΪΘΒ, ΓῸΓ 
Ἰοηρ-βυβογίης; ἰογθοδγϑησθ, βίησο δ6 18 ἱπάοοά 
Βι ἴετιπρ ἕον οἀ᾽ 8 Βᾶκο (γεν. 18). Πὸ ρτγουπάβ 
15 ρου ἴοι Τα γ ΠΥ οα ἢἷ8 ν᾿ ]ΠἘΠἔηρ ἀονοίϊ οη ἰο {86 
Τοτὰ 8 Ηἰἴ8 ἰηϑίγυπηοηί (τον. 16), δηὰ πἷβ Βανΐης 
να κοὰ ΜΟΥΓΠΥ οὗ {98 ργοαὺ ὮΟΠΟΡ (Υ6Σ. 17). 
ἴῃ σοῃοϊυϑίοη δηοίμοῦ Ἰδιηθηΐ οὗὨ (Π6 ῥγορδοῖ: 
Υ 5 [6 ΓῸ (6 ΤῸΓ Π|6 Ὧ0 ΘΌΓΟ, 0 Γθογϑαίΐοι ἢ 
(τον. 18). 

γον. 10. ὕῦὔο υπῖο τη9... 8}1 οἴΣΒΘ 1290. 
Ηδὰ ἰδ ἰηϊογοθϑβίοη οὗ {μπ6 Ρτορβοί ἴῃ οἷ. ΧΙΥ. 
Ὀ66Ὼ θατγαά, ἢΪ8 Ἰοΐ, ἴῃ 80 ΤῈΣ 88 ἰΐ ἀδοροηὰθα οῃ 
ἢ 18 σοι πίγ  πιθῃ, τνουϊὰ ἢ νθ ὈΘΘῺ ΤΌΤ ἈΩΤΘΟΒΌΪΘ. 
Βιυὶ Ὡον ἰπδὺ 80 Βί6 γῇ 8 συϑῦϊι581 888 Ὀθθὴ ρίνθῃ 
80 8668 186 ψΠῃ0]0 ΓὌΓΥ οὗ [6 Ῥ6ο001]6 ἀἰδοματγροὰ 
ὌΡΟΣ δὶθ ρογβϑοῦ. Το τῃηϑηϊϊοῃ οὗ [Π6 σδἰΔΙὶΥ 
οἵ {110 τποιΐιοῦ, Υογβ. 8 δηὰ 9, γχοιηϊη 8 6 Ῥστο- 
Ῥἰοΐ οΥ̓͂ Η18 ΟὟ πιοί ΠῈΣ, ποὶ βούγονοῦ ἰο ᾿ἰδιηθηὶ 
ΟἹ δ6ι ποσοιῃηί, Ὀιϊ οἡ 118 ΟΥΏ, δαὶ 6 88 ΟῸΥ 
Ὀθογῆ. Ὅοιηρ. χχ. 14: Φ90Ὁ0 1. 8; 1 Μδοο. ἱἰ. 7. 
--ἰοη δίς πὴ θοττονίης ΘΕ Β86 τηοβί ἸΔῸ 8018. 
ΤῺΘ Ργορμοὶ πο μη} ΣΘΟΘΙΥ͂ΘΘ Ἰ08}8 ἔγοτῃ Οἱ 6 ΥΒ 

ΟἽ), 188. χχίν. 2), νεῖ οὶ 88 8 Ὀ84 ἀοδίον μ6 ἀἰὰ 
ποὶ ὟΘΡΔΥ, ΟΡ ἀοὍ5 Βα δ᾿ )86]7 Ἰοπὰ πιοΠε ῦ 
Θ ὩΣ, θϑαι. χχίγν. 1], 9) ογεάϊίοτ, ἐχαείοτ, ῬΆ. 
οἷχ. Ἰ]), πο 88. 8 βίοσῃ ογθάϊίου [6 0Δ}15 ἴῃ 
ψἾ ἢ ΥἸΖΟΥ.---ΟΌδογυθ ἴἢ6 σοπίγαϑί Ὀείϊνοθη {6 
δοουδαίίοηθ, ἩΒΙΘῚ δοσογάϊπα ἴ0 τον. 10 ποτε 
ὉΠΙΟΥΒΑΙΥ ταϊδοὰ ἀραϊηϑὺ [86 Ῥτορδιοῖ, δηὰ (δ6 
ἰουσπίηςς Ρουθ η8, ψ  ϊοὰ Βα, χὶγν. 1-19, οἴδεῦε 
ἴον ἷβ Ῥθορ]θ. Ηοίδιυβ ρσῖνγοβ ἃ ΓΟΡΙΥ [ὁ 8088 
δοοσυιθδίϊοηβ, ἡΥ ΒΙΟἢ οδι1.568 ΠΟΙ͂ ὈΠΣῚ ΘΟ 5} 658 
τοοϑὺ αἰ βι ΠοΕἹῪ ἰο ΔΡΡοδν. 

γον. 11. ὔϑβονϑδὰ βεαϊᾶ. .. ἐῃ τσηθ οἵ ἅϊ8- 
ἴσχθβα. Τὸ ἔοσυα ὥϑμοναδ δβαϊᾶ (“ Ἵν) 
8 ῥγτοβδχοα 8 ἰουπὰ Ὀοβίἀθ8 ΟὨἿΥ ἴῃ Φ6γΣ. χὶτὶ. 
20, δῃὰ ἴῃ 20 ΟἾΠΟΥ χοροί. [1 σϑπποὶ ϑξτθθ 
ΜῈ ΟΛοΙΒΑΣ, γὰο ἰῃ χὶνὶ. 2ὅ νουϊὰ διἰίδἊο ἰΐ ἴὸ 

(80 ῥῬγοοθάϊῃρ οοπίοχὶ. (Οορ. ἽΡϑ 2}. ΠΩ 
οδηποὺ ἰΒ 6 Β4Υ͂ {πδὲ (18 ροϑβί (100. οΥ̓ (Πι|6 ζοττιοὶδ 
8 ἃ Ῥτοοῦ οΥ̓͂ (6 Βρυγὶουβη 688 ΟΣ σοτγτυρίίου οἵ 
μ0 ἰοχὶ, - --͵ ὁ Τοτὰ Ῥγθβθηῖθ (ὁ ἴμ6 ῥγορδεῖ 8 
ΨΙΟῪ ἃ Βοσοῃα Ρῥ] δβίηρ ἰυγη ἴῃ ἷ8 8818: ΟΥ̓Θ 
ΒΪ8 Ορροῃθῃΐβθ, Ὑῃλῃλὺ ὩΟΥ ῬΓΘΒΒ δϊπιὶ ἷπ 8 δι081}}6 
ὙΘΥ, 8841}} ἰδθὴ Ὅ6 Ὀτουχηὶ (0 Ρτοδ8 ἴτὰ πὶ ϊὰ 
ΒΌΡΡΙἰοσαιοη8, Ὀθολυ86 ἐπ Ῥογσοῖνθ ὑποὶσ ΟἿ] 
Βαϊ γδίοη ἴο ὃδο ἰῃ ἢ ἷ5 ἰη αγοοβδίοηῃ. Τ᾽ 18 18 Γ]ΟΧΘ 
ῬδΥ ΓΙ σΌΪΑΥΪΎ οχρὶ αἰ ποθ ἴῃ νοῦ. 12. 

ον. 12. ΨΥ Ἐ8ΘὩ ἰσο.... Ὀσχαδβ Ὁ Τδε 
ὙΟΓΑΒ ΔΓΘ ὙΟΓΥ͂ ΥΆΓΤΊΟΙΒΙΥ͂ οοπιϑίτιιθά. ΤῊς ποδὶ 
δ'12}}6, σοῃδίΣιοίΐοη, τ αἰ οἢ ΔΖΓΘΟ5 τν 6}} πεῖ [80 

δσοηἰοχί, ἰ8 ἰο ἰαἶκα ἐμ ἤγϑὲ σοῦ, 2, 85 [80 
ποπιὶδίϊνο, δηὰ (Π6 ἔνγο ζοϊ ον 88 ἴῃ 86 οὗ- 
θειϊνο ο886ό.. ἍῺῚ] ἰμθὴ ἸΤΓΟΏ, ἐ. 6. ΔΩΥ Οἶδε 
ἴχου, Ὀτουχὲ ὈΥ τηθη, ὈΓΣΘΔΙ. 86 ΠΟΥΓΒΘΤΗ ἸΓΟΌ Οὗ 
Ὀγαβ88᾽) Τδαὶ (ἢ ΠΟΥ ΒΘΓῚ ἴτοὸπ 8 (ἢ 6 ποτίβογῃ 
ΘΙ ρῖτο (χ| 1}. 20) 18 οἶθᾶσ. {1.6 τροβὲ ςεἸοὈταιεὰ 
ἰγοῦ δὰ βίϑοϊ τηδῃηυΐδοίαγθ διλοπρ {Π 6 δῃοὶεδίβ 
88 (μδύ οὗὁἨ 80 ΟΠ ΑΙ θΘΔη8 ἰη Ῥοπίακ, οἵ πδοῖῃ 
βιγδΌΟ 88 γΥ8, οἱ δὲ νῦν Χαλδαῖοι Χάλυβες τὸ παλαιὸν 
ὠνομάζοντο, ΧΙ]. Ρ. 826. Οοωρ. “. Ὦ. Μισβαξιῖϑ. 
Οὐδεγυυ. »λὶϊ,. οἱ οτῖϊ., ἐπ εν... Ἐὰ. ΒΟΒ ΕΌΒΝΕΒ, 
Ῥ. 186. [Οον. ἩΊΝΕΒ, 1 .- ».-2., 1Π. 5. 612; 
ΒΜΙΤΗ, Διόί. Δὲ εὶ., 11. Ρ. 1870.---3.. Β. Α.]. ι 
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ἷβ βοοογάϊηνἷγ αὐυἷΐο Βυϊ Δ Ὁ]6 ἴἰο τοργοβοηΐ (85 
Βουίβοτ πίοι [56 17 ὑπὰορ ὑπὸ ἤχσυγο οὗ ἰδ9 
βίγοπχοϑῖ ἴσοῦ. Τὰ σοπηροίΐοη υνἱϊ (6 ᾿γθ- 
οοὐϊης 15 ἰδ: [Π1}}Ὁ ΘΙ ΘΙ 68 διποης (6 Ρ6Ο00]6 
πὶ! γοῖ ἰατ ἰο [866 88 {π6ὶγ ΟὨΪΥ τοί ρο, ἤθη 
μον δανο Ἰδασηθα {ἰμεῖγ ᾿ΠΔΌΪΠΥ ἴἰο τηαϑίον (89 
πουίμλοτη 'σοῦ. ΕΌΣ 6 [Ὁ], η. 806 ΧΧΧΥΪΐ, 8 : 
Χ}ι. 2 544. 

γεγβ. 18 δπὰ 14. ΤΥ βυθδῖδῃοθ... ὉΠ. 
ονϑὲ γοῦ. ΤΏ 680 γ γ868 ΓΘ ΟΥἀΘΠΠΥ ἰηϊοπά ρα 
ἀο κἷνε ἃ φίαϊ πὸ ἀδβογὶ ρίΐϊοα οὗὁὨ ἱμὸ ἀϊβίγοβϑ, 
ΤΩΘΤΟΙΥ ἰπιϊπιαιὶρα ἴπ γον. 11, δηὰ ὈγΙΘΗ͂Υ δπα οὐ- 
ΒΟΌΓΤΟΙΥ ἀεσβοσι δὰ ἴῃ γογῦ. 12. Τὴ9 πογὰβ 8ΓῸ, 
ΒΟΎΘΥΘΓ, ἰδ οη ἔγοπι χυϊΐ. 8, 4, τῇ γθ (ΠΟΥ͂ 8.6 
Ζουπά ἴῃ ἢ) τῆογα ΟΥ̓Κ Ἶ 4] ἤοσα δ πἃ ῬΥΟΡΟΥ σοῃ- 
ποοίϊοη.---Ν οἵ ἴοσ ἷτθΘ. Τὸ ἱδουρῃῦ ΟσΟΌΓΒ 
δἰτηϊ αν ὶν ΟὨἿΥῪ ἰὼ ΡΒ. χ]ῖν. 12. 1π ἰδὶθ Ῥδϑβᾶζο, 
ονγουοσ, ἰΐ 158 ἐμ 9 86]} 1 οὗἩἨ ἐδο Ῥϑορῖὶο, ποί οἵ 
Ἐμοὶν ῬΓΟΡΟΓ δὰ ἰγοαβυγοθ, τ ὶο 18 θροΐζθα 
οὔ. [ἰ5 4180 8 ηυοϑίΐοη τυ λθῦ 9 ̓ ἴῃ ῬΒβ. χ]ΐῖν. 12 
80 56] ]ης 15 ἰο Ὀ6 απαἀογβίοοα ἴῃ ἃ ᾿ἰἰ6ΓᾺ} 86 186 
Ξ-ῖ που οαμυβεβὲ [ΠΥ ῬΘΟΡΪΘ ἰο ὈῸ Βο]ὰ ἰηϊο ΒΙΔΥΟΓΥ͂ 
ΌΥ {πο ῖν ΘΟΠαΌΘΓΟΥΒ δὶ 8 πι6δὴ ῬΤῚ0Θ (0Ο0π1Ρ. 9006] 
ὮΙ. 8, 11,132: ΥΑΙΒΊΙΝΟΕΒ οἢ ΡΒ. χὶΐν. 12). δῖησο 
πονν ἰὐ 19 ἀουδε] ἢ 9 [86 ᾿Βουριύ ἐπὶ αοὰ 
86115 Ηἰβ8 ρϑορὶα ἴοτ ποι ΐηρ οὐ νἱἱμουΐ τοίυγῃ 18 
ὍΪΌΙ1ΟαΙ, δηα 50}}} τηοτὸ ἀου Ὁ] ποῖον 1ὺ ΤΩΔΥ 
Ὅ6 παοϊὰ Θοἀ 8615 [09 ἐγεαδωγοδ οὗ Ηΐβ ΡΘΟρΪθ Ὁ" 
ποίδίηρ, [88 ΥἱΟὟ β81}8 ἴῃ ῬΤΟΌΔΌΪΙ Υ (Πδὲ (Π0Γ6 
θ ΒοτΘ 8 σογσζγυρίϊοῃ οὗ 86 ἰοχί. Οορ. {86 
ΤΈχτῦλι, ΝΟΤΕ 4. 
οΥΞ65 1] δηὰ 12 οοπίδ᾽η ἴῃ ἐμποιβοῖνοβ ποϊπίης 

ἰο Ιεδὰ υ5 ἰο ἀουδι ἐμοὶν ἱπίορτι , πο ἀο (ΠΘΥ 
ἴῃ ἔλα σοπηθοίϊοη ΌΣΙα 8 ἱπσοοΏρτυοιβ οἱ] θηχοηΐ. 
ον. 11 σοηίηλϊη8 8 ῬΤΟΙ ΠλΙ ΠΑΣῪ γα μα Ὁ} 1Ζλιϊ θη 
οΥ̓͂ ἰδ Ρτορδοὶ, ΥοΥ. 12 ἃ ΣΏΟΥΘ ῬΑΥ ΓΙ ΘΌΪΑΥ σμδΓδο- 
ἐοσιζαίίοη οὗὨ ἰδ ἀἰβίγοβθβ ἱπιϊπηαίθα ἱπ σον. 1], 
δηὰ {86 Γρήβϑοι οὗ ΒΡΡΣΟΘΟΔ ἐσ ΡΙΟΥΏΔΙΥ, εἰς. 
--ΦΏου. πουυοβῖ, ἴῃ υοσῦ. 1δ, ΙΠΔΥ͂ ὍΘ 60ῃ- 
ποοίοα ψἰι σον. 12, ἰὼ (89 5680: ἷ οσδῃποί ἰπ- 
ἀεοὰ οοποοῖσο πον ἱμδὺ 18. ῬοΟ581016, Ὀυΐ Του 
Τοτὰ Κηονοϑὶ ἰι. ΕῸΓ βῖη00 ΥΕΥΒ. 1] δΔηὰ 12 δοη- 
ἰδῖη ἐμ νογάϑ οὗὁἩ πὸ Ποτὰ ἴο (ῃ 9 Ῥγχορμοί, “ Τοα 
Κηονοϑὲ 1 σδηπηοίὶ Ὀ6 8 ΔΡΡΘΔ] ὈΥ (ἢ 6 Ῥτορδοὶ 
ἴο 116 ἀϊνίπο 165 0ἸἸΠἸΟΠΥ͂, θα“ ΟὨΪΥ [ὉΓ {π6 ΡΌΤΡΟΒΘ 
οὗ βοϊ -ἰσϑηαυ]ζαιίοα, Βαὺ οὐ ἰδ οἴ. μδπὰ 
ἦι σαηποῖ Ὀὸ ἀρηϊοὰ, ἐπα {Π18 ἱπίογγυρίΐοη πὶ [ἢ 6 
Ῥτοριοι δ Ἰαπιθηῦ 18 {88 ΠΟΘ ΓΣΟΙΔΔΥΪΔΌ]6, 88 
Φογοιι δὴ αὐἴοντασὰβ σοηίίηυ 8 ἴῃ γὙονρ. 1 αὐ 
ἐλοιισὰ ἂἀὲ ἀσα τεοοὶυεα πὸ σοπδοίαίίοπ (ΘΟΙΩΡ. 680Ρ6- 
οἶ4}}}7 τον. 18) δηὰ ἐμ δοῃϑβοϊδί οσΥ βιδίθση θη β 
Οὗ τοῦ. 11 τον ἴῃ γογ. 1984ᾳᾳ. ΕῸΓΣ ἴΠ6856 γΟΥΒ68 
8150 ἀφοΐασο ἐπαὺ π6 δ Πού οπ Μ01}}} ἀσογα ἴοὸ (ἢ 9 
ΒοΠοΥ δὴ νψοϊίατο οὐ 89 Ῥγορδοὶ δηὰ ἐμαὶ (δ 9 
ΘΏΘΠ65 011] γοὶ Ὀ6 οομ 6116 ἰο ΔΡΡΙῪ ἰο ΐπι. 
ΤΏ19 15 4180 ἑλνοσοὰ Ὁγ ἰ86 Ῥογίδσέ δρρσγορσίδίο- 
6558 1} τ ]Οἢ τον, 1ὅ 18. σοηηφοίοα νὶϊ ὙΟΓ. 
10. ΤΟ φῬγορμοὶ δδά ἱπ υογ. 10 ρῥτοίθδίϑα ἰδ 
ἱπηόσοησα, [0 Ψ οἷ ἴῃ γον. 18 86 Δρρθδὶβ ἴο [Π9 
Οτμηϊβοίοηϊ 55 ἃ ὙΣΓΠ688. ἴα Γ868 18 Δηα 14 ὈΘᾺΓ 
ἦπ 4 πιυσἢ ἰσῆον ἀοστοο [86 βίδα οὗ βρυτίοιβ- 
Π6585. ΕῸΥ 1. ΤΟΥ Ῥτοϊοηρ ἷἱπ δὼ ὉΠΉΘΟΘΕΒΑΓΥ͂ 
ΤΩΒΏΠΘΥ (8.5 ΤΟΥ ΑἸ οαὐ οὗὁ ἐπ Ρογίγαγδὶ)ὶ οὗ 
186 ρῥγουϊουϑὶῦ ἱπιϊπιδίθα ἀἶ8 685) (η6 ἱπίοΓΤῸΡ- 
ἰοῦ οὗἩ (6 σοππροίίοη ; 2. ΤΟΥ ἃΓ6 ἃ 676 αυ0-΄᾿ 
ἰδιΐοη ἤγοιῃ χυὶῖϊ. 8, 4 δῃὰ ἰοχίυ!γ σογτιρὺ, τ ἢ 
το ἰὲ δοσοταθ, ἰμαὺ ΠΟΥ δοηϊαϊῃ δὴ δά γ688 
ἴο [6 Ρ6οΟρ]6Ὲ τνῆϊσα ἀο68 ποὶ Βαϊ (μ6 σοηποοίΐοῃ; 
8. Το νογχὰ9 ΤΟΥ επουνθβῖ, τοῦ. 18, ασὸ 68 
ἀϊδοοππθοίθα, [ῸΣ ποῖ. οδπ ἰΠ6Υ 0 χοίεγγοα (0 

18}0 οἷοθο οὗ υϑὺῦ. 14 ΟΥ ἴο γ6γ8. 18 βιὰ 14 ἰο- 
ζοῖμοΓ, βίῃοθ ἐη686 ΥΩ γ868 Θοηΐϑῖη ὩΘΙΓΠΟΡ ἰδ9 
ΜΟΓὰΒ οὗἩ ἰμ6 Ῥγορβδί, ΠΟΥ δηγί βίης ψ ῖς ἢ ἃΡρ- 
Ροδγοα ἱπογθαϊ]6 ἴο {ἢ ργορδοί. 

γεγ. 16 α. δου πονοδῖ ἰξ... ΓΒ Υ ἸοπΒ- 
Βαδοιίηρ. Οη ἴδοῦ ἰἱκῃονγοδῖ ἱΐ υἱά. διργα; 
Θορ. Ρϑ. χὶ. 10; Εζοϊ. χχχυϊϊ. 8.---απᾶ νἱπὲξ 
τὰ 6, Ἵ35 18 ἔγθαιθῃυ! ῦ 86ἀ οὗ 8 σγδοίουβ ν᾽ βίϊα- 
ἰἰου οὗ αἀοἀ δον ἃ ροσὶοα οὗἁἉ ἀἰβϑίανου : 6ὅοη. χχὶ. 
1; ἘΕχοὰ. ἱϊϊ. 16; ἱν. 81; Βαϊ ἱ. 16; Ῥβ. νἱῖϊ[. 
δ, 6; 88. χχὶϊὶ, 17, εἰς. ὀρ. Ῥυ. ονἱὶ. 4.-- 

Ανθϑῃβθ, δἰ6. (Ὁ ἐκ ὉΡΟΤῚ Ῥτορθσ]γπξδυθηρθ 
ΤΏθ6 ἴοσ ΤΥ χορ ὕΡΟῸ ΤᾺΥ ΘηΘμ68. ΤῊΪΐΒ δοη- 
Βίγυοίίοη ΒΟΓΘ ΟὨΪ. Οορ. 1 πηι. χχίν. 18; 
Νυπῦ. χχχὶ. 2.-- -Ἔ γ τὰν Ιοπ - δυδοτίπρ. 5ίηοθ 
89 Ῥτορδοὶ 'β ποὺ δἰπιβοὶῦ οοηϑοΐουβ οὗἩἨ μαγνΐηρς 
ἀοβοσγνϑὰ ἐμ αἰγὶ πθ δον, (86 Ἰοπρ-δυδοτίηρ σϑῃ. 
6 Τοίοστοα ΟὨΪΥ ἰο 86 ϑῃθηλῖθβ: “ον ποῦ 
μΒαὺ ἴῃ οοπϑοαυθσο οὗ [86 ἀο6]ΑΥ οὗ ΤΥ τοι- 
ἔθΆποΘ 1 ὉΘ Ββιυορὺ ΔΎΓΑΥ ΟΥ̓ ΠΥ ΘΠ ΟΠ Ἶ68.᾽" 

ψόογβ. 16 ὁ-17. ζτπιονν ἴδδῖ.... δ51|1οἅ τ 
ἰπαϊκηαῖίου. ἴῃ ἰδ 680 ποτἀβ {86 Ῥγορδοί ργϑ- 
Βθῃ 18 86 στουηαβ οὐ Ὑμΐϊοῖ Β6 Θχροοίβ ΒοΙρ ἔγοπι 
0 ογτὰ. Ηο ὄὅτγβί ὑγαυβίῃο [τὰ ἰο σοηβί ον 
ὑμδὺ Βὲ 18 βυβοτίηρ ἴογυ Ηἰβ (1π6 1ωογἀ᾽ 8) 88 6. 
Οοπιρ. ΡΒ. ᾿ἰχὶχ. 8 (Ζθρᾷ. 1. 18). Ηδ {6 δΡῬ6818 
ἴο {86 τὶ Πἰησηθ88 ψὶ τ τ ἰσοὰ μὸ οὔεγοὰ ΕἸ Ππ|56] 
8Ὧ8 ὑδ9 Ποτα Β ογβδῃ, δηῃὰ μἷβ8 118 ἱπ δοοογάβῃοθ 
τΪΓῈ 18. Βὶσἢ σΔ]}ΠἸηρ.---  ττοσάᾶδ, εἰ. Τ89 
Ῥτορδοὶ ἀἰά ποὺ ὁχοορίίδίθ δῦ ἢ6 τᾶϑ (0 ῥτο- 
οἸαίαι Ὀυΐ ουπά ἱἰ, ἰῦ ττὸϑ οὔοσγοα ἰο ἷπι. Τῆοθ 
"ουπά ἰβΒ Δοοοτάϊηρ ἰο ΟἹὰ Τοϑί. υϑᾶχὸ ΤΓΘ]Ό ΘΗ 
[δὲ ψ ῖο ἢ ἰθ Ῥγθϑοιί οὐ ἰἰβοὶ ἰῃ ορροβὶιΐοπ ἴο 
ἐδ δὶ ΕΟ οη6 ΒΔ8Β ῥγοἀυσοά οΥ Ῥγροσυγοὰ ὈΥ ἢ18 
οἴ δοιϊνἱῖγ. Οομῃρ. αοῃ. χῖὶχ. 18; 1 ὅαπι. χχὶ. 
4: χχνυ. 8.--- Ωονυουτθᾶ. 48 ἴῃ ΕΖδαῖς. 1. 8; 11]. 
8 60]]. Βογν. χ. 9, 10, μὸ ἀθϑδι κηδίθβ Ὁγ δαζϊηρ (ῃ 9 
ΘΗΡΟΡ σοτῃρ]οίθ σϑοορίΐου οὗἁὨ ἰμθπηὶ ἰηΐο (86 πιϊηά. 
ΤΏ σοιμητηθηίδιίονβ σοῖο ἐο Ρηάῦτῦβ, Αὠμὶ. 11]. 
6, 1, πίπιίμηι ἰμδεπίεν οαϊ δεγπιοῆεπι ἐμιηι.----ΕἾΟΥ 
ὍΘΔΣ, εἰο. Τὸ ποτὰ οὗἉ ὑμο Ι,ογὰ τῇδ ἢ 6η Βαγθ 
ὈΘΟοοπΘ ἐῃ6 ἸΟΥ οὗ 8 Βοατὶ Ὀδοδυδβο ἱΐ οἴδοοϊοα 
(δὲ “10 πϑδῖὴθ οὗ 76 βουὴ γγὰβ πϑηπιθαὰ ΟΥΘΡ 
ἷπι᾽ (ΘοτΡ. Τϑῆ8. οὐ ΥἹὶ, 10), ἑ. 6. τλ8ὺ ἢθ 
νγ88 ἀοδὶ χηδίοα 88 ἃ Ῥγορμοὶ οὗὨ «ζϑβονδ ἴῃ ορ- 
Ῥοβίεοη ἰο {86 Ῥτορδοὶβ οὗἉ ὑπο ἰ4018 (οομρ. ἐὴ9 
ῬΓΟΡἢΠοίβ οὗ Βδαὶ, 1 Κίημβ χυἹδ[ὁὃ. 19; 2 Κίηρβ χ. 
τὴν ΤῈ18 ἀοδὶ απαίϊου ν᾽88 ἴο ἰτ) 85 ΠΟΠΟΥΑΣΥ 
π10 οὗ (89 ποδί νδῖαθ. Βυΐ ὉΥ ὑμῖβ 1ἰ 8 ποί 
θχοϊιά θὰ ἐμαὶ [Π6 ποτὰ οὗὨ 86 Ἰωοτὰ ἴα ἰἰ86 1] νγἃ8 
ΔΙΓΟΛΑΥ 8 οδυ80 οὗ το]οϊοῖης ἰο Β1π|.---ἴ βαῖ ποῖ. 
Τ8Ὸ Ῥγορβοῦ μογθ ἀδβοσῖοβ ποῦν ἷβ 1119 οχίου- 
ΠΔ}}Ὺ 8 Ὀδθὴ Βροηὺ ἴῃ δοοογάδποθ τυ (89 
Ῥτορμοίΐο σα]. Ηο μεὰ δγοϊἀθα (86 δβοοί δίγ 
οὗ 1410, Ρ͵θαβϑαγθ- βθοϊκίηρ τηθῃ, δ6 διδὰ ϑβϑαὶ ἱπ 
Βο᾽ἰ46, ἐμ6 Γ66] 1 ηρ οὗὨἨ Ὀοΐηρ αἰνῖ ΠοῚΥ Ροββοβϑοᾶ 
8.5 Ὑ6}} 858 {19 ΒΟΣΤΤΟΥ͂ οδιδοά ὈΥ̓͂ 86 Ῥγοαοτηϊηδηὺ 
ΟὈ͵οαοὶβ οὗ ἷ8 Υἱβίοῃ, υἱΖ. υϊηδη δἷη δηὰ αἰνὶηθ 
Ῥυπϑιηοηΐ, τοπἀογίηρ Ἰἶτη ᾿πΟΘΡΘΌΪ6 οἵ (ακίης 
Ῥαγί ἴῃ [86 ρῬγοσθθάϊΐηρϑθ οὗὨ {80 ΤΩΘΓΥΥ.---Βοίοσθ 
ΓΒΥ Βαπᾶ. Τῆι ὀχργοββίοη “" πδηῃᾶ᾽᾽ ἀδδί ρηαίοθβ 
{πὸ αἀϊνγίηθ ορογδίΐοη 88 ᾿τπητηθάϊδὶθ δηὰ ᾿ἰγγοβιβίϊ- 
Ὁ1]6. Οορ. 538. Ὑἱῖϊ. 11. Ἐζοκ. 111. 14; νἱ]. 1; 
χὶ. δ; χχχυΐὶ. 1, εἰο.----ΕἶοΣ ἴδ ου Βαδῖ Π]16 ἃ σ6, 
εἰ. πε ρῬυορδοῖ ἰ8 8116 ἃ πῖῖ ἱπάϊσηπίϊοη πὰ 
ΔΏΘΟΡ ὈΥ ψ δδιὶ 10 ὈΘΠοΪ 8 πῃ ΘοΟμΒοα 6506 οὗὨἩ ἢ 9 
αἀϊνίηθ οροσαίΐοη. Ηδθ σαπποῖ Ῥοββι ὉΪν Ὅ6 ΔΗΡΤ 
τἱν αοά. ΒΑΙΠΟΡ ἰδ πο [11 οΥ̓͂ ἰπ6 ἀἰνὶ πο τγϑὶ 
(τὶ. 11) δὲ (}9 βίπ οὗ πιθῆ δηὰ δἱ ἰμ9 πθοθβϑὶ 
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οΥ̓͂ Ρυίβΐηρς ἰΒοῶΏ. ΜΟΥΘΟΥ͂ΘΟΥ 6 866 ἔῪΟΤΙ ΥΘΥ. 
16 ἐμαὶ ἱπαϊρσηδίϊοη 18 ποί [6 ΟὨΪΥ ζοοϊίης οὗὨ (9 
Ῥτορ βού, ὯΟΡ [89 ΟΠΙΥ͂ ΓΟΘΒΟῺ ὙΠΙΘἢ ἀοίαϊμοὰ 
ἴω ἔγοτῃ 80 βοσίοίΥ οὗ θῇ. Ηθ νν88 ἴῃ ρϑυί ἰοὺ 

ἀϊνίμοὶν ἰγου]θ4, ἱπ Ῥᾶγί ἴοο ἰογίυϊ ἱπ Θοά, ἰο 
ἔδοὶ δ βοῖηθ ἰπ βυσὴ δβοοϊθίγυῦ. [ΗΠΈΝΡΕΕΒΟΝ : 
“Ἴμ6 ΠΑΡ τ αἴσ ἢ} ὑμ6 Ῥτοροὺ δα οχροσι οηοθὰ 
"788 ποί ὑπδὺ οὗ 6 τηροῦν, πο δ ὑπ οἷν ἔθβίνθ 
ταθοιΐη 8 ἰγοδίθα αἰνὶπο ἰκἰηχ8 ὶ ἢ βοοόση. ἮΝ 
[Ὧ6886 ἢ δὰ δὰ πὸ θ᾽] δ ῃὶρ, Ὀὰὺ Ὀφοδυδθ οὗ 
{86 ἐδ} δοπιηϊοαίζοη οὗ ἰδ ἰμϑρ γα τ 68- 
ΒαΖ6Β ᾽6 δὰ Ὀδθὴ Θχροὶ]οὰ ἔσγοπι βοοϊθίυ δπά 
τδ6 ἐμ6 οὈ͵οοὶ οὗ ἰμοὶν δογοοϑῦ ἰπαϊρηδίϊοῃ. 
ΤῊα ΟΟΘΌΓΣΓΘΩΟΘΘ Οὗ “ἰηἀἰ χηδίϊοη ᾽ τὶ ἢ “πδηὰ ᾿" 
πῃ ἐμ18 σοῦβθὸ 88 βοΠΟΣ ΑΙ ΪΥ ἱηἀυοθαὰ {Πμ6 ΒαρΡΡο- 
δἰἰΐοη ἐμαὶ Ὀγ πὸ Ἰαιίίον (89 Δ) οἰ ΡΟ οὗ 
Θοὰ 15 ἰηἰοπάοα: Ὀυΐ ἰὲ Βδο8 τοσο ἴῃ δσοδογὰ- 
ΔΏσΘ ἩΠῺ (Β0 Ὀθαγίης οὗ (Δ 9 δοπηθοίίοῃ ἰο0 ΧΘ- 

ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗ͂ΕΤ σΕΒΕΜΙΑΗ. 
 “-::-ὦ------------- 

βαγὰ (ὴ9 δχργοββίουῃ 88 ἀδεϊρηρά ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ [80 
ἰά6α οὗ Ῥοννον] ἀϊνίπο ἐπρυΐβθ οὐ Ῥτορβεῖϊεαὶ 
ἰμβρίγαίίοῦ. Οορ. Ετοῖ. ἱ. 8; 11. 14, δπὰ ἴτο- 
αὐθηῦγ. Τῆι γδίΔὈ]υ8, ΟἸδτὶ 8." ---ϑ. Β. Α.} 

γεν. 18. ΧὮΥ ἴθι... Ρσϑοδσίοῦβ νυϑῖθσ. 
ΤΟ ῥγορδμοὶ οοποϊι 468 νι ἢ 8 οχοϊαπιαίίοη οἵ 
Βοροιθαϑηθθθ. ΑἾΘΡ δῦ 6 οουὐἹὰ ἀφοΐδτο οἵ 
ἢ 86] ἴῃ γσογβ. 16 απὰ 17 μὸ ἐμβουσῃὺὶ δ δδά 
Βοτη6 οἰδί πὶ 70Γ Ῥγοίϊθοίοη δηὰ σομβοϊδίϊοη. Βυὶ 
ἴμ07γ0 18 0 Ῥγοβρθοὶ οὗ (8, 45 ἴῃ ἀδβραὶγ δὲ 
ἱμογοίοστο ἱπαυΐγοβ, ΓὩΥ 18 {18 ῦἅ--- Δασοναάϊης (9 
{86 Β6Ώ90 [86 τ ἢ0]6 γ6γ86 τη ὃὉ0 Το ἀοΓδι 85 8 
αυοβίΐοη, δηὰ ΒΥ ὑποτοΐύοτο ὃδ τοίογγεα ἴο 189 
ΒΘ ΟΠ Βθο(10} οὗ [80 76789.---ῬτΘοδζίοτα. ΟοπιΡ. 
88. χχχὶϊὶ. 16. [“Ὅη ΤΊΝΡΑΙ, 8 ΟὈ) οι ἴοη8. ἴο 
818 Ῥαββαᾶζο, 866 ἮΛΑΤΕΒΙΊΑΝΌ, ϑογρίμγε Ρεηάιεαί64, 
Ρ. 24δ.᾽ ΟΒΡΟΒΜΌΒΤΗ.--β8. Β. Α.] 

2. Τὴε Σοτά ἰγαηφωϊιίχιπο απα οοηδοϊαίοτψ αηδιρεγ. 

ΧΥ͂. 19-21. 

19 Ὑβοτγοίοσο ἐδ 8 βα: Φομουδ : 
ΤΠ τθοὰ τοΐαγη, 1 Μψ1}} σαυθθ 860 δρδίη ἰοὸ βίδῃη ἃ ὈΘΙΌΓΘ τὴ6 :} 
Απὰ 1δ ἴδοι Ὀτῖπρ; ἔογῦἢ {μ6 ῥγθοίουβ πιμβουῦ {μ6 ὈΔ86, [μου 88.810 Ὀ6 85 Ταῦ ταουϊ» 
ΤΠΘΥ 584]} γτοίαση ἰο (866, Ὀυΐ μου Β84]} ποί χοίυσῃ ἴο (ΒΘ. 

20 Αηαὶ Μ11} ταϑῖζο (μ660 ἴο (18 ῬΡΘΟΡ]Θ 8 Ὀγᾶζθῃ ν8]}}, ἃ βίγοῃρ 086; 
Απά {Β6Υ Μ1}} οοηΐοηά 
ΕῸΓ1Ι δπὶ στὰ (μθ6 ὑο ἀοΙ ν 6 Ὁ 
Αμπᾶ ἴο ΡΓΌΒΟΣΥ͂Θ [866, 5410} ΘΠοΥΒὮ. 

ΕΠ μεν 1866, Ὀαΐ ποῦ ρῥγουϑὶϊ οὐοῦ (866; 
θ 

1 ΑΠΔ1 ρῥγοδβογγα {866 ἔτοπι 86 μδηῃά οὗὨ {86 π|ιοϊοῦ, 
Αμα γϑάθϑμ ἐμ 66 ἔγοτα ὑπ6 πιὶρῦ οὗὨ (δ6 νἱοϊθῃῦ. 

ἸΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ,. 
1 Υοτ, 19.--Ἴ Οὐ ΜΊ, ἀα. Το οοπδέγποιίοα (6 {πὸ 7) 3 ἼΡ᾽ "8 ὍΘ δ), 15. χῖτί!, 1, δ, Οὐταρ, Μαβακικα, ον. ἢ 

9ὅ, σ, Απηι. 
ὁ γργ. 19.-ϑ3, ΑαρᾺ υενίίαξέε. ΟοΡ. ΝΆΣΟΕΞΙΒΒ, ΟὟ. ὃ 112, δ ο. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΤΟ Ιογὰ δηβ 5 ἰδ 6 Ῥγορμοὺ ΌΥ Ῥτγοτϊβίης 
ἰτλ 86 7, ἰοῦ ον τὶ ἃ ταὶϊϊὰ οοτγγοοίΐοη δηᾶ 
οὐ ἐδ σοπαϊίοη οΥἁὨ ὈΪΔτι616858 Ῥατίγ, [89 ΒΟΠΟΡ 
ΟΥ̓ θείης ΡΟΣ θα ἰο βοῦνὸ Ηΐπι 88 Ηἷβ ογζδῃι 
ἴτε. 19 α). Ηο ἰδθη σοι ἶβθ8 86 γοίτση ἴο Ἀἷπὶ 
οὗ ἷβ Θαδπιΐοβ (γογ. 19 δ), ἱμοχρυρηδὉ]6 ΕΠ 688 
ἡ 20), Ῥτοίθοιίΐοηῃ δηὰ ἀοιίγθγαηοθ ἔγομι 8]} 
ΒΔΏΡΟΥΒ (γον. 21). 
γον. 10. Τοσθέίοσθ ἴδπ5.. .. τϑῖση ἴο 

18.611.--Ἴἶ ἴλου σϑῖαση. [Ι͂ἢ (ἢ 686 τγοτὰβ Π 6.0 
18 Θυ  ἀθητ}Υ 8 β6η1}6 τορσοοῦῖ. ἴη (09 ργϑοθάϊῃρ 
σοπίοχί, ΘΒρθοὶ ἢ γ γοσ. 18, 0η6 ῥγορβοί μιδὰ δ]- 
Ἰονγοὰ ϊπι8617 ἴο Ὀ6 σατο αἸΤΔΥ ἱπίο ἀουδὺ οὗ 
(6 Διά ΟΠ ΠΥ ἀπὰ ἰσυβινοτνι αἰ π688 οὗ ἴμ9 ᾿ογάὰ. [ἢ 
18 }8 {π6γ6 ὑγλ8 88 οἱ θπγϑηΐ οὗ δ]  οπδίΐοι ἔγουῃ ἐμ 
[οτὰ. Ιου θαιογίης οἡ ἃ σοηδαίδιϊοι ΟΥ 80- 
δυδίηρς [86 Ῥγορμοὶ αἀΐσγϑοιν οὗ μἷβ ἀδρδαγίυτγο, 
Β6 αίγοβ ἶτὰ ἰοὸ υπάογβίδαἀ ἰμδὶ βυσῖ 8 ἀθρδγ- 
ἰυχο 888 ἰδίθῃ ρῖδοθ ΟὨΪΥῪ ὉΥ δ οοπάϊ(ὶοῃ 8) 

Βθηίθη66, “ ΠΥ (δου τοίαγη.᾽" Εν ἐατγηΐης δδὸκ 
ῬΓΘΒΏΡΡΟΒΘΒ 8 ἰ Πρ ΔΥ͂ΔΥ. ΟὐομῃΡ. ἰν. 1.-- 0 
βιδῃ ἃ ὈΘίουσθ 1:26, ἴῃ (110 8886 ΟΥ̓ πιοιὶ ἰΔΙΟΥΒΒ]ρ, 
ΜΠ ΪΘΩ δὖ ὑμ6 δῶμ (ἰτ6 ἱποϊαάθβ (86 ἤοποτ οἵ 8 
Βογυαπὺ δῃὰ οὗ οὔθ γ͵πιο δβίδη 8 ὙὉΥΎ ΠΡΑΓΡ δὶ 
Ιογὰ ; χνυ. 1; χυῖΐ. 20: χχχυ. 19. χί. 10.- 
Βχίηρβ ἔοσῖδ, εἰς. ΕἼοΩὶ ἰμ0 σοπίοχί βυσὰ 8 
Ὀγϊπρίης ἔοι ἢ ΟὨΪΥ οδἢ ὈΘ ΒρΡοΟΚΘΩ οὗ 85 οὔ [89 
ΟὯ6 απὰ 18 ΟΡροΒββά ἰο 86 Ὀϊδιυ ον ΟΥΙΠΥ υὐλεγ- 
ΔΏ66Β οὗὨ ἴ[Π6 Ῥτγορ ιοὺ ἰῸ γον. 18, δαῃὰ δ8 οὐ ἰδ 
ΟΥΒΟΥ Βδῃά αυ8}1868 ἶπι ἰο 6 {π6 ,οτὰ 8 τηοαυίἃ. 
ἘΣ ΧΊ 18 Πογοΐοσο ἴο ὍΘ ἰδίθα ἰπ 86 8Β6η88 ἰδ 
ΒΊΟΣ 10 ΟΟΟΌΓΒ, 62. σγ. ἴῃ Ζο0Ὁ χγ. 18, τυ Βἰοι μ88- 
Βδ 16 ΒΔΒ ἴῃ ζΟΏΟΓΘΙ 8 ΓΟΙΔΔΥΚΘῸΪΘ ΣΟΒΟΙ Δ ὈΪΔΏ06 (0 
(80 Ργθϑθῃί. Τμοὴ 3 ἰβ αἴοαν ἥγοπι, γαγ ἤτον, 

τοίίλοι. Οοπιρ. χ. 14; Ζ2οὉ χίὶ. 16; χχὶ. 9. Ῥιά. 
ΝΑΚΟΕΙ,8Β. αν. ἢ 112, ὃ 4.---Οπ (ἢ διιὈ)6οί-πιαί- 
[6 σοτ». Εχοά. ἵν. 16.---ΉΏ 6 Υ, εἰς. ΤΠ {γι απιρὰ 
οἷα πιΐηθ88 οὗ [86 γα ἢ σοηϑὶ8.5 ἰπὰ (815 τθ δὲ δἰϑ 
ΟΡρομοηίθ ἤηΔ}}Υ 2799 (0 815 ἰθϑεϊ τ ογ. ΟΟΏΡ. 
Ῥχσονυ. χυὶ. 7. 

Μασ. 20 δηὰ 2]. Δηάᾶδ Ι Ὡἱῖι.... νἱο]οηὶ. 
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Το 1,οτὰ σΟῊγ5 (Ὧ6 ῬΤΟΡΒοΐ ἴῃ ἷΒ ΟΥἾὟΟΘ διπὰ “Ηἴδ πιᾶτυϑ ΔΘ Πα ΘῸ8 ὁδΐο, 
Ηὶβ ῥσγοιἶδο πὶ {μ6 ἐβῇε ἡ ΜΟΓΒ ἴα ψ σὰ Ηο μαὰ ὙΟ οὐπεξιτοι τοι, Ἡμα Ῥαπενσεγσνομιρᾷ. 
δεβϑυτοὰ εἴτα οὗ Ὀοίῃ ἴῃ {9 Ὀορίπηΐϊηρ, ἱ. 18, 19. εὐρνρὰ Ι. Ερΐβι. ἱ. 60). ῪῪΟΡΒΡΒΤΟΒΤΗ.---ΞΆ. 
--Βιάδϑὰ ννγ81}}. [“ΤῈῸ Βοιδα Ροοὶ ἔ6]0 βοπιο-} . Α.] 
ἐπίῃ οὗ [89 τοδί ἰγσαῦ σοηίδὶποά ἰῃ (6860 αἰ πο 
ψΟΣάβ, τ 6 μο δ88ϊᾺ, 

ΟΒΑΡΤΕᾺΒ ΧΥ͂Ι. 

ὃ. 7πειτμείίοπδ α (0 ἰδλδ εοπάμοί 97) ἐλ6 Σοτγα ὁ δογυαπέ ἀπιοπρ ἰδε Ῥεορῖίε ὡὖἦο λαὺυε ἱπουττεῦ 7μάσπιεπξ 

ΧΥῚ. 1-9. 

1 ΤΒο νοτγὰ οὗ Φοβουδῇ σϑιὴθ 8180 υπίο ΤΏ6, Βα υΪηρ᾽, 
2 ΤὭου Β588}0 ποὺ ἰδῖκο ἰο {866 8. Ὑ]ΐρ, 

ΝΟΥ β881Ὁ ὑβοὺ πᾶνθ Βοὴ8Β δηὰ ἀδυρῃίοτγβ ἴα {818 ΡΪδοα: 
8 Εοῦ {δὺ8 Βαὶ.8 Φϑῆονδ οὗἨὨ [89 ΒΟη8 δῃηὰ οὗὨ ἴῃ) ἀδιρ θυ θοτα ἴῃ 818 Ρ]8066, 
Απὰ οὗὨ Βοἱγ τηοΐμοσθ ἐμδὺ θδγ [ΠΏ ΘΠ, 
Αμὰ οὗὨ τοῖν ΤΠ 6γ8 ὑπαὺ Ὀοραῖ ἴθ πὶ ἴῃ {818 ἸΔπὰ : 

4 ΜΊβογδὉ]6 ἀθδί δ᾽ 884}1 [86Υ ἀἷο, 
ΤΉΘΥ 588} ποὺ θ6 τηουγηθα ποῦ Ὀυτϊοᾶ ; 
ΤΟΥ͂ 5888} Ὀθοοταθ ἀπηρ' ου [86 Βαγίδοθ οὗὨ [6 ΘΑ ; 
Αηὰ ὈΥ͂ διυποσὰ δῃηὰ 8 Πλ1ὴ6 8881} [ΠΥ ῬΘΥΙΒᾺ ; 
Απὰ λυ ἀρλδαχο 8.8} βοσύο ἴῸγ ἴοοα ἴο {89 ἴ0]8 οὗ θάνῃ δηα {π9 δοδβίβ οὗ [86 

οασίῃ. ' 
δ ΕῸν ἴῃ. Βα: 8} Φοθονβῃ : ΕηΐοΣ πού ἰπίο (86 Ποιδ6 Οὗ τηουγηΐηρ,ἢ 
Απὰ σὸ ποῖ ἴο Ὀόνγα}} {[Π 61 ΟΥ̓ 10 σοτϊα δοσγαύθ {61} : 
ον 1 ανο ἰδ κθη ΤΑΥ͂ Ρ6806 ἔγοτα {818 Ῥθορ]θ, βδί (ἢ Φϑβονδῃ,--- 
ΤῊ Ἰον!ηρ- ΚΠ Ώ688 8ηα {ἢ} ΤΔΘΓΟΥ. 

6 Βοίδ ργτοϑβϑὶ δηὰ 8118}] 88}8}} ἀϊ6 ἴῃ {818 Ἰδῃά ; 
ΤΗΘΥ͂ 884}] ποὺ 6 Ὀυγὶοα δηα τηθὴ {11} ποῦ ποῦ {ΠΏ 61, 
Νογ σου ΓΠΘΙΏΒΟΙ 68, ΠΟΥ Τ28Κ6 {μοι βο  ν68 Ὀ8]4 ἴθ ἔβθῖὰ : 

 Νὸν ψ1}}1 πηϑθὴ Ὀσοδκ Ὀγοδαδ ἔοσ [6 ἰῃ ταουγηίηρ, 
Τὸ σοη 8016 ἰδϑιχ οοποοζηὶπρ [ἢ 6 ἀοδα ; 
ΝοΥ ψ1}} [Π6Υ Ἀγεβοηῦ [θαι [ἢ 6 ΟΡ οὗὨ οοῃβοϊβίϊοῃ, 
Οὐποδγηϊηρ ΓἈΓΒΟΓ ΟΥ χηοίμο Σ, 

8 Αὐά 4180 ἴδοι β8]ῦ ποὺ ρὸ ἰηΐο 86 μουβο οἱ ἐδαβίϊηρ [{ὲ}| ἀγὶ ΠΕΙΗρΊ, 
Τὸ βὶ0 υυνδα ἰμοπὶ ο αἀτῖη}κ δηα ἴο οδῖ. 

9 ΕῸΓ 8.3 ΒΓ} 9 6Βονϑὰ Ζορδοίν, (86 αοἀα οἵἉ ἴβγβϑοὶ : 
Β6Πο]ά, 1 ἴδ κθ δ ΔΥ ἔτοπι {18 ρ΄δοθ Ὀθίουθ γὙΟῈ αΥ68 8πα ἰῃπ γὙοΟῸ ἀδΥ6, 
ΤῈο γοΐοθ οὗ ἸΟΥ δῃᾶ ἴδμθ νοΐοϑ οὗἩ ρ᾽ δά 688, 
Το γοΐοθ οὗ [80 Ὀγϊάθρτοοτα δηά (μ γοΐοο οὗἩ ἔμ Ὀγίάθ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1Υεν. 4--ΟἸ ΠΣ ..}»] {εγαῖν͵ ἀθαῖδδ οἵ ἀΐφ64.998), ἀἰ ἥοτοηὶ εἰ πάδ οὐὨ ἀϑαϊῃ ἴῃ ἑοστηθηῖξ. Οὐσαρ. 976:. χίν. 18 [(}Ὁ 

εἰεἰς ((ἰπί πη κ) οἵ [κεΐη6]. ὨΊΌΣ Β6ΡΘ ΟἿΪΥ δηὰ ἱπ ἘΖοῖς. χχυἝ]. 9: σοι. Δ, Ἑσοῖ. χχυ !, 10. 

Ξγεσ. δ.- ΤῊ 3 ΠΣ 2. ΓΙῸ οοσῦτθ δοαίοδ ΟὨ]Υ ἴῃ Απὶ. Υἱ. Ἴ (1π [86 σοπδίσυοι βὲαῖο, [1 72. Οοιωρ. ΟἸΔΗ. ᾧ 198, α. ὃ, 

Α. 216,7), ἰὰ ἐλ Ἰαϊῖον ρἷβοθ “ἰ1} 89 τηοδηίηρ οὗ Ὁ] ἱίοη. Το τοοὶ ΤΠ, ΜὮΟΣ ἀοο8 ποῖ θεδοῖ ἰῃ 19 Ἡοῦτον, μὰ5 δὸ 

εοττης ἴο 86 ἀΐδιος (Ατὐδῦ. τρδυίῃ, νος τελεμι 6.4) (9 πιοαηΐηρ οὗ Ἰουὰ οΥγίης, Ὅθ ἰδ ὉΥ ΟΥ̓ ΟΣ ΒΟΙΤΟΥ͂,. 

8 γε. 1--Ό8 ἰδ οσοβδη θαυ ψγᾺ 5.9 (δὰ. ἰν. ἀ)ακγαηρενε, ἀϊοϊάεγε. ΙΝ ὉΠ) 148. 1ν}}}. 7. Ποτο ὉΠ [9 

Ὁποηιΐη, Ὀηϊ [5 (οαπὰ ἴῃ βοπῖϑ οοὐά. οἴ Κοπηίσοιτι Το ΤΥΧΧ, δηὰ 9 ΞΒΟΝΜῈ αἷδὸ ΟΧΡτοϑ ἰἐ. Αἱ δῈῪ γαῖο (9 Ὀτοδα, σοστΌ ΡΟ - 

ἔβα ἴο 1.6 σὰρ οἵ οσοῃϑοϊαίίου, ἰ5 ἰπίοηἀοά, το ἴῃ Ἑξοῖς, χχίν. 17, 22 ἰ6 οδἹοὰ Ὁ Ν ὉΠ.; 1οι. ἰχ. ὁ Ὁ }}Ν ὉΠ. 

Τνο δαιάχοα [π ἸΏΤΊ)) δὸ ἰὼ "2 δοιὰ Ἰ9Ὲς ταΐοσ ὑο ἐδ ἰάϑα ργοδεωὲ, Ὡοὶ ἴῃ (9 ποσὰ ῥα ἴὰ ἐμ τοϊπὰ οἵ 86 πιοῦγθος 
(Οσταρ. ΕπτΑιρ, ὃ 218 α). 



1688 ΤΗΒ ΡΒΟΡΠΕῚ ΧσΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἘΧΕΘΡΤΊΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤΏ ρτορμοὶ (πὰ χυ. 10) μαὰ οτἱ δὰ ἰο δἷβ σοί ΠΟ 
πῃ οοπιρ᾽αϊηῖ: ΠΥ μαδί ἴποὰ ὉΟΤΩΘ τοῦ ἢθ 
πδά οχρ]αἰποὰ ἴῃ τοῦ. 17 ὑπᾶὶ Βο ᾿ἰνοὰ δίομϑθ δπὰ 
αν ἔσγοτῃ 8}} βοοϊοὶυ οὗ δβθοῦ αι] θη. Τ9 [ονὰ 
δὰ ὑμογθαροη ἴῃ σοσβ. 19-21 σοηϑοϊοα μἷπι δηὰ 
Ῥτοιἶδοι} ἃἰτὰ Ῥγοίθοιΐοα δαὰ ἀο]ίνθογαηοθ. Βαϊ 
1.6 στοδῖ παίϊοῃ] 68] Δ} {168 ΒΒ ου ἃ πουθγί 6 1688 
δοίη. Ηδρησο Ὀοίλ [86 οομμρ]δίπί οὗ {116 Ρτο- 
Ῥδοί ἴῃ γοσ. 10 δῃὰ "8 βεραγαίΐοῃ ἴῃ υϑῦ. 17 8Γθ 
δρργονοά. ὝὙὕζοα, ἰὶ ἰ8Β δΔἀ ἀρὰ 1ῃ σοπῆνγπιδίἑοη (δὶ 
86 18 ποί ούϑὴ ἰο ἰ8κθ8 τ δηὰ Ὀδοχοὶ οἰ] τ θ ἢ 
(χνί. 2), ἔον {1686 του ]ὰ ποὺ ΘΒσαρθ {89 ὉΠΊΥΘΓΒΑΙ 
ΟΔἸδ δ οὗὅὁἨ ἀοαὶ (γθγ5. 8 δῃά 4),--- αν οΣ ὑπαὶ 
86 8 ποῦ ἰο χὸ ἱπίο ΔΩΥ͂ Βοιδα οὗ τηουγηΐης ΟΥ 
εἶνο 8γ ἰοίκθῃ οὗἉ ΘΥτρΘί ΠΥ ἴἢ {16 68868 οὗἁὨ ἀοδί ἢ, 
πῃ οΥοΥ ἰο ἰηάϊοσαίο ὑπαὶ (ἰ0 ἀθδα νν}}} Γαπιδίη 
αἰτοῦ ὈὰΥ18] οὐ ππουγπίης :-- ὅπ }}ν (πΠαΐ }ι6 18 
ποῦ ἰο ρο Ἰῃΐο 8ΠΥ͂ Ὠου80 οὗἁ ἐδαϑίϊηρ, ἱπ οτάοσν ἰὸ 
ἰηάϊοαῖθ ἐμαὶ 411 ΟΥ, ΘΒΡρθο ΔΙ δ}} πυρί!8] σο- 
)οϊοίϊης, ν0}}} 66886. 

γεῖβ. 1-4. 129 ψνοσᾶ.... Ὀθβδῖβ οὗ ἴδ 
Θασῖβ. Τῇ ῬγΟΌΙ ΟΣ ΊΟῺ [0 ΤΔΥΤΥ͂ 18 Οἱ ΟΒΟΙΥ͂ 60ῃ- 
ποοίοα τὺῖιϊι 1110 Θομρ]αϊηῦ οὗὨ {16 ῬΓΟΡ δὲ ἰη σϑγ. 
10: Ἰοὺ 1 ποῦ Ὀ6 ἰδαὺ ὑπ γ ΘΒ] ]άτοη σἤδτρο {μ66 88 
ἰμβοὰ παϑὲ παγροὰ ἐμ Ὁ τοΐμογ. Οοταρ. Υἱϊ . 2 ; 
χχνὶ. 88.-- ὌΧ [86 δυνοτᾶ, σοπιρ. χὶν. 12, 1δ; 
χΧῖῖν. 12, 27.--Βϑοοῖμθ ἑοοᾶ. Οομρ. νἱῖ. 88 ; 
χὶχ. 7: χχχῖν. 90. 

γοσβ. δ-7. ΕΣ ΤΔῈ8 βαῖ 8... ἔδίδοσ οΣ 

Ἰλοῖμβοσ. Τδὸ οδοπηροίΐοη οὗ σοὺ. 4, νὶϊ τον. 8 
844., 18 88 70] ον8: {86 ἱμ μα ϊΔη 15. 8114}} ρου Βἢ 
ΤᾺ ΒΟΥΒΌΪ δηὰ Ἰἴὸ υπϑυτγίοα, ἤον 'ὑ 18. (δ δοιω- 
ταδηὰ οὗ (ἢς Τοτὰ ἰμαΐὺ {1:6 ῥσορὶιοὶ γχὸ ἰῃϊο ἢ 
᾿ιουδο οὗἁ ποι γπΐπς, ἡ. 6.9) ἀν 18. 16 αἰ νἱπ 6 ῬΆΓΡΟΒΕ 
ἴο ἄδοῦθθ ἰμαΐ ρι πη Β)τηοῃΐ οὗὨ τ ἰσἢ {86 οομηδηὰ 
ἴο 6 Ῥγορί)οὲ ἰ8 ΟὨΪΥ ἴθ ουϊνατα βἷσπ. Το 
στουπὰ οὗἁὨ (ἢ ]8 ρῬτροϑο ἰ8 ἐπὶ ( οὰ ᾿ι85 νυ ἰνάταππ 
Ηἰδβ ἴαυον ἔγοωιν [6 ρθορὶθ. (ΕἸΣΙ παν ἴδ]ςθη, 
εἰς.).---ΟΟττΐβοσαῖθ. Οοιῃρ. χυ. ὃ: χχὶϊ 10; 
Φοῦὺ 1. 1]; ΧΙ, 11.- -ΕΟΣ 1 Βανθ ἴδ] κθῃ. εἴς. 
Οοαρ. 4206] 11. 10; ἰν. 16; 66ῃ. χχχ. 28.---ον- 
ἰῃη6-Ἰεἰη ἄηθ85. Οοπρ. Ηοϑβ. ἱἰΐ. 21 : Ζοοῖι. τἱ!. 9. 
--Ουϊ, τραϊτο Ῥδ]ἅ, ουβίουιβ ζοσιἀάθη Ὁ. ἰδ8 
αν ( γ͵)ά. ον. χὶχ. 28; Ῥεοαῦ. χίν. 1), δυΐ πιο 
6 ΓΘ, ΠΟΎΘΥΟΡ, Ὀγϑοιϊβοα. Οοιιρ. χὶ!. ὅ (αὶ. 
ὅ1). ΠΙΠῚ [Ὁ] ἀπ 688] 18 τηθηιοπ θὰ τε] ἐβρθοὶδὶ 
ἰγΘαΌΘΠΟΥ: 88. Χχὶϊ. 12; Εσζοκ. υἱὶ. 18: ἀπ, 
Υἱ. 10; Μίο. 1. 16. Οορ. ΕΑ, ΦἍ4{ἰεγιλ πεν 
ἃ. γ΄ 1». τ “Απιϊσυῖ 166} 5. 235: ΒΑΛΊΒΟΗΕΤΣ, 
Ἦοδ. Κεολι., 8. 880.---ῬΏΘΥ 6841} ποῖ Ὀτθαὶς 
Ὀτθϑαᾶ [Α. Υ΄., ““ἐθδν ἐλεπιϑείυεδ.᾽᾽ ΟΟπρ. ΤΈΧΤΟΑΙ, 
ΝΟΤΕΒΊ. --- ἘΠ Οἂρ οὗ οομπβοϊδίζοι, οοπρ. 
Ῥγου. χχχὶ. 6, 7. 

γογβ. 8 δηά 9. Αῃᾶ αἷδο ἴΒοῦ βΒαϊῖ ποῖ... 
νοΐοθ οὗ ἴδ9 Ὀσχὶᾶθ. ἴη ἐμ15 τοϊαίἰοὴ 8530 (δ8 
ΔΌΒοΠσΑ οὗ [8 ργορμοί 8 ἴο ἱπαϊσαίο (ῃ 81 ἠογίυϊ 
οδβιϊν]8 ἃγὸ ἐπ 8 ἀδηϊοα Ὀγ ἐμ [οτα.--- Βδέοσθ 
γοῦν ουὺϑδ. Τ|}}υ19 σα δια Υ Ὑ1}} ποὶ 18. σοπιθ 
ὈΡΘΟῚ ἃ ἰλτ6Γ σοηογαίίοη, θυ} ὉΡΟῦ ἴπ6 ῥτϑβθῃί.-- 
Μοίοθ οὗ ἴδθ Ὀτίάθβσοοιῃ. Οοωρ. ντἱὶ. 84; 
Χχνυ. 10. 

ΤΉΪΒΡ ΜΑΙΝ ὈΙΤΨΙΞΊΟΝ. 

ἘΒΑΒΟΝ ΟΥ̓́ ΤῊΕ ἘΒΙΒΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΑΝΝΟΟΝΟΕΜΕΝΤ ΟΥ̓ ΤῊΚ ΟΑΡΤΙΨΙΤΥ (ΧΥ͂Ι. 10-- ΧΥ͂]ΠΙ. 4). 

1, 764οἱαίτν {δὲ δαιι8ὲ 97 ἰλε τεπιουαὶ ἱπίο οχῖϊα. 

ΧΥ͂Ι. 10-1δ. 

10 Αμπάᾶ!ὶὺ 888]] οοπιθ ἴο 888, θη ἰδοὺ Β88}Ὁ0 βῃδν [ἀθοϊατγοθὶ [0] τι}ϊ8 Ῥθορ]θ 41} 
0686 ψΟΤά8, δηα [ΠΘΥ͂ 88.8}] Β8Υ υηίο ἴμθ6, Ἦ Βεσϑίοσε μαίῃ [ἀο1}}} (μ6ὸ 10 Ἐν [Χ6- 
ΒὨΟΥΔ}17 Ρῥγοηουπορα [ἀθηουπο6) 811 818 σγοαῦ αν} αρϑϊηϑὶ 8 οὐ ταῦ 18 ΟὟΓ ἴη- 
ἰαυϊίγ ἢ οὐ ψιϑὺ 18. ΟΌΓΡ βίῃ; ὑμδὺ γ1ὁ δ ΥΘ ΘΟτμ 6α᾽ ἀραϊηβὺ {86 ΓΟῸΕΡ [96 μον ΔῈ] 
οὔ ἀοα 

11 Τί θη βιι8]} ἰδοῦ Β4Υ υπΐο ἔμ 6 πὶ: 
ΤΒογοΐοσγο, Ὀθσδῦ8θ γοὺΓ (ἈΓΠΟΥΒ μαγΘ [ΟΥΒΒ ΚΘ Π16, Β8 10} ΦοΒοΥ δα, 
Απὰ ψοϑπὺ δἵου οἵαν ροάβ, δῃὰ βογυϑα ἰμϑῃλ δῃα πουβηϊρροά {μθπὴ, 
Απαὰ δᾶνϑ ἔουβαΐίζθῃ τη δηα ποὺ Κορὺ ΤΩΥ̓ ΔῈ ; 

12 Απά γα Βδνθ ἀοη60 5{1}} ψογβθῦ {ΠπΠ8ῃ ὙΟῸΓ {ἈΓΠΘΓΒ, 
Β'ηο6 γ6 γγ8] π΄ ΘΥΟΙΎ ΟΠ6 Βοοογαϊηρ ἴο [86 ὨΔΙΓάΠ6ΕΒ οὗἉ ΝῚ8 οΥἹ] Ποδσί, 
Τμδῦ γα Ὠδαυϊζθη ποῦ ἀηΐο τηΘ;--- 

18 ὙΒογοΐοτο 1 οαϑὺ γοὰ ΔΎΘΥ ουὖὐ οὗἉ []8 Ἰαπά 
Τηΐο {π6 Ιαπὰ ἐπὶ γὸ μᾶνὸ ποῖ ποῦ, γα δῃηα γοὺγ ΓἈΓΠΘΓΒ ; 
Απά {ἢ 670 γ6 88}8}} βεσσο [86 οὗ ρ»ΟἋΒ ἀδὺ δῃὰ πὶρδί, 
Βδοδιβοῦ 1 Μ1}] ΒΗΘῪ γοὰ πο Ὁ γοῦΓ. δ 

14 Τπογοίοσο Ὀ6Π0]4, [86 ἀΔ 8 σοπι6, Β6 10} ΦοΠου δ, 
ὝΝΒοδα ἰζ 888}1 0 ποσο Ὀ6 δα ὰ : ΑΒ Ψεβουδὰ ᾿ἰνϑί, 
ἯΒο Ὀτουρμῦ ἂρ ([λ9 Ομ] άγθῃ οὗἉ [βγδ6] ουἵ οὗ [86 Ἰδηά οὗἉ Ἐχγρί; 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 16-18. 1659 

15 Βυῖϊ : Α5 Φοβονυδϑὰ ᾿ἱγϑίι, 
ὟΒο Ὀτουρμῦ ἃρ [6 ΟὨΙΠάτοι οὗὨ [βγ86] ἔγοτα [86 Ἰδηα οὗὨ [86 Νογίβ, 
Απὰ ἔγομι 8]] ἰδιὰβ τα 6 Ὁ Β6 Δα ἀγίνϑῃ {μθπι: 
ΑἸΔΙ Ὀσγὶηρ ἴθι ὑδοῖκς ἰμίο ἱμοὶν ἰδηα, ὑμαὐ 1 γᾶνο ἰο ὑμοῖν ΤἈΓΒΘΙΒ. 

ΤΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

Ὑ τ. 10.- ἜΜ 2. δὲς, ὙΠ ποία γεϊαξίονπιίς τον Ὁθ τοζαγάθα 68 ἃ ὑγοποῦῃ ἴῃ ἔλθ δοσυκαίί το, Ὀϑοδῦβο ἰὲ 15 καί ἀ--- Ὁ 
ττ 

ΣΊΝΣΟΤΊ, Εχοά, χχχίΐ. 81: οορ. ἴων. ἰν. 8; θουΐ. χίχ. 1δ. 

ἄγον. 12.- Δ »᾽ΤΙ. Οοπιρ. ΝΆκαξισΒ. Οἵ. ὃ θὅ, ἐ. 
8 Τοσ. 12.--- ) 2771, οὔπ188] δοηΐθηςο. ΟὐμαρΡ. ΝΆΒΟΕΙΒΒ. ΟὟ. ὃ 110,1, ἐ. 

4 ΨοτΥ. 13.--Τ)ὸ Σ᾿ Ὀοίοτο ὈὉΤῚῸΝ ἰὼ 119 ΡαδδαΘ ΤΔῪ Βαγο 5 γοϑϑοι, ὑπδὲ {πὸ τογὰ ΙΏΔΥ 6 ζοχασάοα δ6 ἀοίϊοττηϊηδίθ 

ἴη [ἐϑο 1: Οοιωρ. ΝΆΒΟΕΙΔΒ. Ογ., κὶ 68,1. 4ππν. 1. 
δ Ύον. 13.-- )τ- Ὁ δ. ΟΝ [5 οασθδὶ μοτθ ὧδ ἴῃ χἱ. 26. Οοιαρ. ΝΆΣαΚΙ5Β. Ον., ἃ 110, 1. 
6 Ψοε. 13.--ΤἼ))Γ ἄπ. λέγ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΤῊῸ στουηάβ οὗ ἰδ ρυῃίῖνο Ἰαάρῃμοηὶ ἀο- 
ϑοσι θα ἴῃ (86 Ῥτονὶουβ δοπίοχὺ 8, βίδι θα ἴῃ ἐὲ8 
ὝΔΥ, ἰδ. (86 Ῥτγορίιοί 15 δοιιτηδῃ θα (0 ΔΏΒΤΘΓ 
16 ῬοοΟρὶθΘ ὙΠ ΘΠ, βϑϑυπιΐηρ δὴ δἰν οὗ ἱπποΟΘΏΟ090, 
ΠΟΥ ἰπααΐγο ἱπίο ἰμ 680 σγουπαβ (γον, 10): Ὀ6- 
δδ.56 γοῦν δι Π 65 ΓὍΓΒΟΟΙς τὴ6 δηα Βαοσυϑθα οἶον 
ξοάϑ (τοῦ. 11), δῃὰ γ80 ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΡ ΠαΥΘ ἀ0ὴ6 ΤΟΥΒ6 
(τον. 12), ἐπογοῖουθ 1 οαϑὶ γοὺ ΤΌτ ἢ ἰηἰο 8 βίγβηρο 
ἸΔπηὰ, θγο γόοι! ΠΙΔΥ ΒΟΣΥ͂Θ ἴ086 χοάΒ; δπὰ ν|]} 
ΒΟΥ γὙόοὰὰ ΠΟ ΠΊΟΤΘ ἴδον (Υο. 18). Τὸ ἐμ15 ΔΘ 
δλάοὰ το γοΓΒ65 Γαροδίο ἴῃ χχὶϊ!, 7, 8, ἰὰ τ 6 ἢ 
ἦς 159. ἀεροϊατοὰ ἐμαὶ ἐῃθ οδίμβ ὈΥ Φο μου τ80 
Βγουρὰῦ [5γΓ86] ουἱ οὗ Εἰσγρὶ, νν1}} Ὀ0 Θμδηροά πο 
πὸ οδἷ ὉγΥ 6 ονδὴ ὰο ὈτοῦρὮὶ ἴδ8γ86] ουἱ οἴ 
16 πουῖἢ σουπίγγ. [{ 18.680 ΥΟ 568 8δΓὸ ζϑηυΐηθ 
Βογο, τμοἷν οὈ͵οοὺ τὺ Ὀ6 8 ἀο ὉΪ9 οὁπ6: 1. Οοη- 
δτγιηδιίοη οὗ ἴθ ὑἱμγοαιθηΐηρ Ῥγομοιησοά ἰῃ γον. 
18. 2. Μιιϊκαιίοη οὗ (π6 βαγϑὰ υὐΐογϑησθο δἰ (89 
οἷἶοθα οὗ υοῦ. 18, ὉΥ (86 ργοβροοὶ οὗ ἕαίατο ἀοἸ γοτ- 
8δῆσο. ΤῈ18 ΒίΓΟΡΙΘ, ᾿ΠΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ΤΟΥΙΏΒ (Π6 ἈΓρὰ- 
τηοηὶ οΟὗἩἨ 186 (τὰ αἰν βίοι, ἴον (86 ἔ γ69 0] τ] αν; 
ΒΊΓΟΡΙΟΒ ΒΟΡΥ͂Θ ΟΠΙΥ͂ ἰ0 ἀοΒου 06 τηοτο ἰὰ ἀοίδὶ], 
δηὰ ἰοὸ οἰυοϊάαθ βοῦλα ροϊπίβ ἴῃ 86 σϑί. 

γοτϑ. 10-18. Απᾶ ἐξ 588}1] οοτὴϑ ἴο 885 
ΚΦ ο .5δοῦν γὸοι πὸ ἔανουσ. ΤὨΐθ τροάο οὗ 

ΒΡΟΘΟΝ, υἱΖον, 89 ΒΥΡΟΙΒοβ8 οὗ ἃ αποϑιΐοη οὗ [86 
ῬΘΟΡΙΘ δ βδῆϑυγοῦ (0 ἰϊ, 18 ἰοαηὰ γ. 109; χὶΐ!. 22. 
---[Βοτοίοσθ ἐπαῖ γοῦσ δίμθσβ, εἰς. ΟΟΏΡ. 
γί! 24.28. Ιχ. 11-1ὃ: χὶ. 7, 8α4.--- Εζατᾶ 688. 
Οοπρ. ἰ1ϊ. 17: ἰχ. 18; χυ]!, 12. ---ἸΒαὲ γ9 
δοαιϊξοιϑᾶ ποῖ. Οὐ. χυΐ!. 28 ; χυϊἱὶ, 10: 

χὶχ. 1δ; χιῖὶ. 18.---- τ Ἀθσϑέοσϑ 1 οδδῖ, εἰο., δοιὰ ρ. 

χχὶϊ. 26, 28.--Σῖο ἴ89 Ἰαηᾶ. Το ατίϊοϊθ ἰδ 
οχρ δἰ μα ὉΥ ἰμὸ Ῥσοόρμοί 8 χοίδσθποο ἰὸ τ δῦ Β88 
ὈΘΘῺ 8ΙΓΘΘΟΥ͂ Βα! ἀ(χΥ. 4).--- Απ ἃ γ9 5881] 5θῖνοϑ. 
μα σὰ8β Ὀθίουο βἷῃ 18 ΠΟῪ ρα ῃἰβιηθηῖ, ΤᾺΘ 
Ῥτοροὶ 88 ἰὴ νον βου. ἵν, 28; χχυὶ!. 86, β4, 
---ΚδδᾶγΥ᾽ δῃᾶ εἰἱρδῖ. ΤῊ βουυδηίβ᾽ ἰο1} σοι ϑὶβὲδ 'ἢ 
{π18, ἰμδὺ (ΠΟΥ͂ πλιδί δἰξαπὰ ἰὸ {ΠΗ βουνῖσθ δ 
δηαὰ πὶροῖ, --- Βοοαῦδθ Σ Ὑ111 βῇοανσ. Τμϊα 
σϑιι88] βθηΐθη 6 ΓΟΙΘΓΒ ποὺ ἰο {16 ἤγϑι οἴαιδο οὗ 
(89 γϑῦβϑο, ἡ] οἢ 18 οἰχουτηβίδηι 1 }}γ Τουηἀ ρα οἱ 
[86 Ῥτϑοθάϊης δοπίοχῦ ἔγοια σου, 10, Ὀὰΐ οα (9 
βΒοοοηά. Βοοδιιθο Φθβουδὴ 88 τὶ πάγατη Ηἰἱβ 
ἴδυου, ἵπΠθ ν δύ (0 βϑοῖς μοῖρ οὗ ἐδμεοὶν ἰάο]8. 

γεογβ. 14 4η4 18. Ἐμθσχϑίοσθ Ὀϑβοϊὶἃᾶ..... 

θᾶνθ ἴο γοῦσ ἔδίμοσβ. 13} ὈΒΘχϑίοσϑο, δὲ ἰδ9 
Ὀορίπηϊηρς οὗἨ γνοσγ. 14 'β θη ΓΟ ἴῃ ρἷδοθ. Οη 
{18 ΥΘΡῪ δοσοιπὶ, Ὀθοδιι80 ἰβγϑοὶ, δοοογαϊηρ ἰὸ 
ΥΟΡ. 18, 6 γὸ ἰο Ὀ6 σαδί ΑΎΓΑΥ ἰπίο ἃ ἤογοῖζῃ Ἰδηά, 
189 ἴοτια οὗὨ οδίἢ ἰβ ἰο ὍΘ ΘΟΥΣΟΒΡΟΠ αἰ ηαἿῪ δἰίογοά. 
ΑσσογάϊηἾ ἰλ6 Ῥυτροτὶ οὗ γοόγβ. 14 δπὰ 1 ἰβ 
ὈΥΪΠΔΥΙΥ ποΐ ΘΟΠΒΟΪΔΙΟΣΥ͂, Ὀὰὶ Βα. [ὑ ΘΟὨ ΓΒ 
(110 ἀφοϊαγαίΐου σοησογπίπρ (86 σαρίϊνγ. [ἢ 80 
ἔδτ, πὰ Ὀθοδυβο 6 γοπδ ἔγοαυ  Ώ1Υ αποίοβ Ηἰπ- 
861, 88 γΥ6}} ἃ8. Ὀθοδυ8θ ἱῃίθγγι ρι 08 ΟΥ̓ 8 Ῥτο- 
ΡΙΘΟΥ οὗ βογγονίαϊ προτὶ ὈΥ δοπβοϊδίουΥ ῬΓΟΒ- 
ῬΘΟοΙ8Β 8180 Γγοα  ΘΠΓΠΥ͂ ΟΟΟΌΣ (σοιαρ. ἱν. 27 ; γὶ 10, 
18), (8680 ὙΘΥΒ6Β ΤΩΔΥ͂ ὙΟ611] Ὀ0 ρσοπυΐηθ μΒοστο. Σ 
Ὀτίη αὶ Ὀδοὶς ἰ8 θη σοηποοίθα ΜΖ οαδξ αυσαῦ 
ἷῃ σοῦ 18. Μυγθουοῦ δαὶ 86 ψογὰϑ, ονϑὰ ἱἰξ 
ἰγαηϑίοσγοα ὈΥ ΨΖογθηλ δ ἰΪπηθ6] ἢ, ἃγο ἴῃ ἰδμοὶν 
οΥ ζίῃ8] Ῥοδίος ἴῃ χχὶϊὶ, 7, 18 οἱ θατ ἴγοπι ἐμ 60Ὁ- 
ὩΘΟΙΙΟΏ, 88 Ὑγ6}} ἃ8 ἔγοπι “16 τῃοῦθ ρϑου δῦ δηὰ 
σοῃογοῖθ ἔογῃι οὗ (μ9. οχὶ"(Β1Τ1216) οὗ 0118 ραββαχθ. 

Ψίοτε ραγίϊοια ἀεδογίρίϊοπ 97 (δε τεπιουαΐ απποιποεαᾶ πῃ χυνὶ. 18. 

ΧΥ͂Ι. 16-18. 

1. ΒΘΒΟΙΪΑΙ βοηά ἴον ΏΔΩΥ ΠΒΠΟΥΒ,Ἶ ΒΑ} Φοῃουδα, τῆ 8881] 598} ἐπηὃ 
Αὗον (μὲ 1 βϑηᾶ [0Γ τηϑῦ Βαπύδγθ, γῈ0 88}8}} μαπὺ ὑμοπὶ 
θόονῃ ἴσοπὶ οΥ6 το 81}, δπα ἔΌΤΩ ΘΥΘΣῪ 81}], 
Απά ἔγοτα οὐ οὗ [μ6 0168 οΥ̓́1Π6 τοσῖκβ. 

11 ἘΠΣη᾽Ὶτ ΓΑΥ͂ Ἔγ68 ΟΨ ΘΟ Κ 4]} ὑμοἷν τα γ8; (ΠΟΥ͂ 8τθ ποὺ Βἰἀἄθῃ ἔτοπὶ ΤΩ, 
Νοσ ἴβ {86 1γ ἰῃ! αυ ΕΥ̓͂ ΘΟΠ 6816 ἔτοτα πὴ} η6 6Υ68. 



160 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΒΕΊ σΕΒΕΜΙΔΗ. 

18 Απὰ 1 γϑοοπιρθηβο {86 ἤγβὺ {πλ6 ἀοαὉ]6 {Ποῖγ ἰπαυ ἐγ δηὰ βἷη, 
Βοοϑυβο (ΠΟΥ͂ ἢ νο ἀοβθογαίθα ταῦ ἰαπὰ πὶ (ἢ 6 οαγολθ69 οὗ ὑπο ἱΓ ̓ῃποηβίο σα, 
Αμαὰ δᾶνθ Η]]6α τιϊμο ᾿πΒουϊΐδμοθ τὶ ἐμ  ῖΣ ΔοΙμδ ἰο ἢ 8." 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙῚ,. 

1 γὸσ. 16.-- πὴ ἰδ υϑοᾶ ὮθγῸ τ ἢ ἐπ6 ταθδοϊης οὗὨ “ἴο βϑοῃά [οσ, σδῦβο ἴο ὈῸ Ὀγου ας, ΘΧΘΟΙΣΥ δα ἰὴ χὶν. 8 ἰπ [89 6Χ- 
᾿ τ 

Ῥτοδοίοῃ Ὁ) πῦν. 16, ἐποτγοίοσγο, αα ἐθ ἃ τα ϑἴ8 Κ9 ἴο δββτγηθ δῇ Αγαϊηδίδπι ὮΘΓΟ 88 ἰῃ χ]. 2 (εοταρ. 2 ΟἜτου. χυἱ!. 7 ; ΕΖτΓ. 

Ὑ{1, 16). οτ, ἴο τούοσ ἴὸ οπίίγοῖν αἰ δοτοπί ῥαδδῆθα, 85 1 Ιησχα χχ. ἡ. Ἐσνοη Νυπῦ. χχὶϊ. 40, ςαμηοίὶ Ὀ6 Θοτηραγοά. 
4. γον, 10.--" ΔΥ. ΤὴῸ τογὰ οσσυγβ Ὀοθὶἀθ8 ΟὨΪΥ ἰῃ 188. χὶχ. ὃ πὰ Εζοὶς. χὶν!, 10, ἰῃ [16 ΤΌΓΠιΘΥ Ρ]ασθ ἰὼ (πο ἰοτολ Ὠ 2 Ἵ, 

τ 

ἐπ 9 δοοοηὰ Ὧ"[", σοῦ ΔῺΥ Ῥτοροβϑά αἱ ἰογαιίου οὗ γοδαάϊῃς ἱπ (89 Κοσί. ἿΙῃ [86 Ῥγοδϑηξ ραββαρσὸ {πθ ογί ὑσοῦδ Ὁ Ὁ Ρἴο- 
οοϑάβ ἔσγυμπι ἴμ6 οηάσδανογ ἴ0 ὑσχοάσοθ υμὑΠογ Ὑ ν ἢ Ὁ Κ. 

Υ 

ἃ Ψ τσ, 16.--- ΟἽ ἢ ἄπ. λεγ.--ΕΟΈΒ5᾽ ἀπὰ ΕΑ, (ᾧ 1.27, α) του] οχρίδίη δ) 88 ΔῺ δρυτονίαϊίου οἵ Δ Π. Βυὺ νἘΥ | 

δου (Ππογθ ἢοΐ ὉΘ 8 τοοῖ τ ἢ ἃ Ὑσϑαὶκ ν 86 το 616 ταάϊοαϊ ἢ ΟΌταρ. ΝΆΞΟΚΙ,8Β. τ. ὁὶ 51 ; Οὐϑπ. ὃ 222 ὦ, δ' 436. 

4 Υοσ. 18.---.κ9 ΠΝ. 6 οὶ σοπδίτιοα τὶ ἢ 2, Ὑ δὲ οοηπηθοΐ ἩΪΓῸ ἸΝ 72 ΟὨΪΥ ὉΠ 2 ΙΓ (οοπιρ. ἰἰ, Ἴ; χιν. 22}. 

ἘΧΈΕΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ Βύγορ 9 ΒΟΥΥ6Β ΟὨΪΥ ἰο ἀθβογῖ 6 τῆοτο ἔὉ}}Υ 
(06 ἤλοῖϊβ δηποιυπορᾶ ἴῃ γυογ. 18, ῬἈϑσχϑίοιθ ὦ 
οδδῖ γοῦ, εἰοθ. Το ἀορογίλι!οη 18 ἴο ἰαϊζθ Ρ͵δ806, 
ΔΒ ἰῦ νγογ0, δοοογιίηρ ἰο ἐμ6 χαΐθ8 οὗἩ αὶ. Τ8θ6 
ΘΠΘΙΙἾ68 ἈΓΘ {ΠΡΟ ΌΤΟ ΘορδΓγοα ἰο ἤ8 ΘΓ 6 γὙὲ0 
Ἔϑἢ οι, 8 ἰακο, διὰ νι παηονβ γΠ0 ΟΧ οσιηδὶθ 
(89 νν] ] ἃ δῃΐπι8}85 ἤγουν ἃ, δα πιίηρ-αἰϑίγὶοῦ, ον θῶ 
ἤτοτα ὑμ6 πιοϑί οδθοί] ΟΟΥ̓ΘΓΒ (τότ. 16). 8.0 8180 
{80 πιάΐης οὗἨ ἐμὸ [8 γ86}1168 γ01}}} ποὶ ἀνα]}, [0 8]} 
(πον ΤΥ 8 ΔΓΘ 50 τηϑη ἴοϑὺ ἰο Π6 ᾿ογὰ ἐπὶ [πο ἱὉ 
ἰυϊαυΥ 1168 ἀἰΒρία θα Ὀθίοτο ΗῚ8 Θγ68 (γον. 17). 
Απὰ βὸο Ηδ γϑοοΡΘη8685 ἴο ἔθ ῖὰ ἴο0 Ὁ (..6 Γβί ὑ1π|6 
ἀουδ]ο ἰμοὶν βἷῃ ΟΥ̓ Ὀαπἰϑημοηῦ ἔγοτι ὑμ6 Ἰδμὰ 
Ὑ 6} (ΠΟΥ͂ ἢδγο ἀοβοογαίθα ὈΥ͂ ἐμ οὶν ἰἀοΙΔύΡ 168. 
ΤῈ ἐμιῖ8 ἰΐ 19 ᾿πι ρ116ὰ (Πδΐ ἰῃ οὁ886 οὗ ἃ βοοοπὰ ῥτο- 
νοοδίιΐου, αοα4᾽ 5 μι ἰυῖνο υϑὺ1660 νν}}} ΔΡΡΙῚΥ ἃ 8}}} 
Βίσιοῦ πϑᾶϑατο ὕμδῃ ἐμ δὺ οὗἩ ἀοι }]6 τοιτὶ αι οη. 
ει. 10-18. ΒοΒοΙᾶ .... δου ΘΕ 0}8.--- 

ΜΆΠΥ Βαηῖθτα. Τι16 γοαβοὴ Ψ ὮΥ [89 8 76 00} 79 
τῆλ 8. 564, 18 ᾿πΠᾶὺ [86 ῬΤΟΡΒδΥ ΤὩ6ΔΠ8 ἰο0 ΒΩΥ: 
(π6ῃ ἀρδὶη 1 5θῃ ἃ [ὉΓ ΠΙΔΏΥ, υἱΖ., Ἀπ πἴ6τ8.-- -ΕΓα πη ἴ- 
ΘΙΒ ἰ5, (Πογοΐοτο, θροχοκζοιίοαὶ. Ταιὶ Ὁ 2 15 ἢ 6 γθ 
ϑοά 48 ἃ ΠυΠΊΘΓΔΙ (88 ἰῃ ΡΒ. Ιχχχίχ. δ] : σον. 
χχχὶ. 29: 1 Ομγοη. χχυύϊ!. ὅ ; Νοῖ. ἰχ. 28), 18 
1959 Ῥγορδῦϊο. τοι σοῦ. 17 δῃὰ 18 ἰΐ ἴβ ουἱ- 
ἀουὶ ἐμαὶ ἄβῃ8ν δῃὰ πυπίοῦ ΟΓΘ ἡοὺ ἰο Ὀτίηρ ἴ0- 
οί Ποὺ ἴμ6 8γηθὶ 68 οαὐἱ οὗ οχίΐϊο, Ὀὰϊ ἰο ἀγίνθ 
(δϑῖὰ οι οΥ ἰοὶν οὐ ᾿δηά.---Δ)' δἰ 7ζοΊ ον 5 ἔγοιι 
2, σον. 17, (6 ἄφυγο ἀθο18 68 (δὶ ὅ0 σΟ0Ώ668)- 

τηϑηὶ Ὑ1}} ὑγοῦί ἰπθη. Α8 δι ουβ δηἀ πυηίογβ, 
0 Ῥγοσθθά δοοογάϊηρ ἰο ὑπ συΐϊθ8 οὗ ἱμοὶν δγί, 
ΚΏΟΥ ΠΟΥ͂ ἰο ἀτγῖνϑ οαἱ {86 δη1π14}9 ἔγοηι αἱ {μοἷν 
δἰαϊηρ-Ρίδο68, 80 τὶ] ὑπ6 ομδπλὶθ8 ἄἀοσ ἢ} ἐδ 6 
ἴϑγϑοοθ. ΤῈ ΓΟΡΓΊΟΥ Ὑ|11] 866 (του 8}} (δ 9 
Ρἰδῃϑ δηὰ τηϑᾶϑυσγοθ οὔ ἴδ ᾿Ἰαίίοῦ δηὰ ἀοίοαι 
{86 1, ἕοσ ΠΟΥ͂ δγ γουθα]οὰ ἴο ἰμθπὶ Ὁγ αοά, Ὀ6- 
ἴοτο 8 0856 βᾳιῦ 8.080 ΤηΘ5Ὸ 68 ΘΟΑΌΔΙΪ τ (116 
Β1η8 οΟὗἨ [5Γ86] [10 θαΓο δὰ οχροβοά. Οοιρ. χχιϊὶ. 

24; χχχὶϊ. 19.---Ἰ)ι δ γ, θταὶ τθ. [ΗΕκΡΕα- 
ΒΟΝ, [τοἰϊονίηΣ ΗιτΖία, ἐΐδ., ΤΘΏΔΟΥΒ “ὁ Ῥτθ- 
σου ΒΥ." --ϑ. ΒΕ. Α.1] Το οχρ δηδιϊοη βδοοοσὰ- 
ἷπς ἰο πὰῖοἢ 18 ψογὰ 15 τοΐογγοὰ ἰὸ τοῦ. 1ὅ 
(Ητϊτσια, ἔπλιρ, ὈΜΒΒΕΙΤ), νουϊὰ Ὀ6 Ρονέθοι ἱγ 
88 015 δοίοτΥ ᾿ζ ἰΐ ἀϊὰ ποὺ Ιθαγὸ ἁπγοχαγάθϑα {86 οΥὶ- 

ἀδηῦν ἱπίθπἀθα δηρο8ὶ8 ἰο Γ)  ἃοι]θ. 
Τ}15 σοαυροιχθηΐ οδῃ 6 πιού 88 8 Δοιο Υ τ 11}- 
ουῦ ΔΩΥ δ] θγδίίοη οὗὁἨ {86 ἰοχὶ (88 διϊοιηρίθὰ ὮΥ͂ 
αβαν, δοοοσζάϊηρ ἰο 188]. 1νἱ. 7), ἱἴ τὸ γϑοοβῃηΐσζθ 
ἐπδὺ [Π6 ῬγορΡ μοὶ δϑ8ιπι98 (ἢ. 9 ῬοΟΒ51 ὉΠ 1 οὗ 8 80- 
σομα νἱβιίαιϊοπ. Τθθη ἢ6 πψου]Ἱὰ ΒΑΥ: ἴοὸσ {818 
βτϑὶ (πιο ἀοι Ὁ]6 Ὑ}}}} ὍΘ Ῥοοιαρθηβοα (18δὶ. ᾿χὶ. 
7: Ζδοιι. ἰχ. 12), Ὀαΐ ἰῃ 6889 οὔ Γοροίϊ ἰοη ἃ τα ἢ 
ΒΘΥΘΥΘΡ ΠΙΘΆΒΌΓΘ Ὑ71}1} Ὁ0 ΓοηἀοΓοά :---β ἰῃ ΓΔ Π ΠΥ 
{86 Βοσοπῃὰ ἀθδίγιοίίου ὈΥ ἰδ ΒοΙα8ὴ8 ν88 ἰοίαϊ 
ἷῃ σοπιρδυΐβοῃ τὶν 0 γβί πλου Ϊ Υ Ῥαγί 8] οὔο. 
--τ-ἀἘἠΝβϑοᾶδθο, εἰς. 180 Ρυἰβτηθηΐ μ88 δ ἸΠΠΘΓ 
τοϊδίϊου ἴο [80 βίῃ : ἱμ0γῪ μανϑ ἀδβοογδίοα {Π6 Ἰδη ἃ 
δηὰ γοῃἀογϑα ὺ ἀμ ΠΒΔὈ1 (8019, (ΒΟΥ πιαδί {8 6γ0- 
ἴοτϑ Ἰθᾶνθ ἰ(. 

8. Πεϊμιαίίοη οὗ ἰλε οδ)εοίϊοπ (χτὶ. 10) ἐδλαί ἐδ ροορία δαὰ οοπιπιεεα πο δὶπ ὃν ἐλεεῖν ἰἀοϊαίγν. 

ΧΥ͂Ι. 109-21. 

19 
Απά ΠΥ τοῦιρο ἴῃ ἴΠ6 ἀΑΥ οὗ ἀἰΒύΓΟΒ8 
Ο Φοδονυδὶ, ΠΥ δ γθηρίῃ δηα ΤΟΥ ΤΟΤύΓΘΒΒ, 

“Τὸ 1Π66 νι] 6 Ποαίμθη οοπιθ ἔγοια [86 ϑηᾶβ οὗ [86 ϑδσί, 8ηα {111 ΒΥ : 
ἘΔΙβοβοοά ΟὨΪΥ͂ ἤν ΟΌΥ {ἈΠ ΓΒ ̓ πμοΥ θα, 
ψαρουτ, δπὰ μ6γ 15 ποθ ϑιμοηρ ἔμοῖὶ (μδὺ Ρτοβιθ ἢ. 

90 Βῃουϊὰ 84 πϑὴ τηβῖζο Ὠἰπβο σοάβθὴ Απά {ΒΕΥ͂ 816 ποῦ ροαβ 
21 Ἰπογοΐογθ Ὀ6Π01α 1 ἔθϑοῖὶ πθπὶ {18 ΟΠ ΟΘ, 

Απα ἰθβοῦ ὑμ6πὶ ἴο ΚΠΟΥ͂ ΠΥ ῃβηα δηά ΓΤΩΥ͂ τιϊρὶιΐ, 
Αμπὰ {Π0Υ 5148}} Κηον {μδὺ ΤΩΥ͂ ἤδιλθ [18] Φ 6 μου. 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ. 1-4, 161 

ἰάο19ὅβ. Μαπυίαοίυτοά ρκοάβ ἃτὸ οἡ {Ἰ}}18 ΤΟΥΥ 80- 
σουπῖ πὸ 3045. ΤΊΟ βθηῖθῃοθ 8η 8 ΓΠΘΥ 8:6 ποῖ 
βοᾶβ ἰβ8 ἴο Ὀ6 ἰβκοπ ἰῇ ἃ οδιυϑὰ] βδθηῃ5θ. ΟὐΡ. 
ΝΑΒΟΕΙΒΒ. Οτ., ἃ 109, 4. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ἡδνΐηρ ἰπ νογβ. 14-18 ρίνϑη ἃ σοῃβγιηδίίοι δηα 
ξανίμον ἀδβογιριίοη οὗ ἰθ6 Ἰυάᾳιῃμοπῦ ἱμτγοδίθηϑα 
ἐπ σον. 18, (86 ρῬσορβδὶ ἰὼ {86 ἵννο ΓΤ] ον ϑῖΣο- 
Ῥὰ 65, χτϊ. 19-21. δηὰ χνὶΐϊ. 1-4 κοθβ Ὀδοκ ἴο χυΐ. 
10, σβοτγα ἰΐ 18 δα] πὲ 186 ρθορὶθ ἀθπν Βαγυϊηρ 
δἰπηθὰὶ ἡραϊηϑὶ Φομοναῦ. Τ}}]8. ἀθη δ] ὨΙΔΥ δΥθ 
8. ἀου 6 πιορδΐηβ. Εἰγϑι [Ὁ την Ὁ6 ἰοἰοπαἀραὰ ἰο 

γεν. 2]. Ἡβοιϑθίοσθ ὈθΒο]ᾶ.... σῷ πδσὴθ 
δον. Ετοπι [Π|6 σοπηθοιίοη [6 Ῥτγορ]ιοὶ 5 
οὐὐθοῦ οδυποῖ 6 ἰο μγο ᾿ηϑίγι οί θη σοποογπίης 
{16 Ταΐαγα οοπγνογϑίοη οὗ ἰῃ6 θα θη. Ηᾳ ΟὨΪΥ͂ 
νν Ἶ8}8. 65, ὈΥ̓ {86 χοοὰ νυ 10]1 6 δ ὁ οὗἩ {86 Ἰιοαί θα, 
ἰο 86 [6 [0] οἵὗἨ 1ϑγλ 6] ̓πὶ ἃ οἸθα ον ᾿ἰσῃῖ. Υἦ 6 αγθ 

ἀφοίαγο {Ἰαὶ ἴτ ἰθ ποὶ ἃ βίῃ ἴο βέγνο οἴ βοά8,) {ΠΟΥ ΐοσο δὕζον ἴΠ9 ΒΟΏΓΟΏΘ6Β 51 σοπιὸ ἴ0 {1166.,᾽} 
ἰοχζοῖμοσ νἢ Φοονα. ϑθοομά  Υ, {ἰι6 πιθαπὶηρς δηὰ “18:0 λεαίλέπ Μ}}} σοσιο ἴο {Ἰν6 0 ἴο δι ρρὶγ: 
ΠΥ 6 {π4| {116 ἤδοι ᾿{861 ταὶ [5γ86] Βεγυ δά οἴ Β6γ δαὶ [8Γ86] σοπλ68 ποὺ (ο (606. ΤΊΡΤΘ 8. ἃ. Το - 
ἔοι 15 ἀϊβριι θὰ, Τὸ (15 ἀθηΐαὶ ἴῃ {116 ᾶτϑὶ Β6η586᾽ γϑῆσα (0 1815 ἰπουραΐ ἴῃ ᾿Βεσθίοσθ. ΠΒοσλυβο [8- 
ἴΠ 6 ΡΓΟΡΙ οἱ τ ρ 68 ὉΥ αἰτοοιΐης ᾿ἷβ σίδποθ ἰηῖο, γϑεὶ Βα8 ποῖ {μ6 Κπον]θᾶρχο "Υἶσ ἢ 16 ταϊχὶ Ἰος 
16 ργυχίπιαῖθ ἕαίατγο, ἴῃ Ὑγΐσ τὰ0 ΠΟΔΊ 6. Μ011} αν Βα, 88 ν06}} 88, ΟΥ Ὀοίίον (δὴ {1|ὸ οα θη 
Ῥογοοῖνο νη δὺ [ϑγ86] [88 ζα 1] 6 ἰο ρουοοῖνθ, υἱΖ.,  νν}}} ἢνο 1{ ἴῃ ἐμ 6 Τα ατο, ἐ8ο Τογὰ τι 1}} (ἢΐ8 ὁπ 66 
ταν 116 σοὰ8β τ ΥὙδηΪΥ, {πῶϊ ΦοΒον ἢ ἴθ Δ]0Π9]) ᾿τηρατί ᾿ [0 {ἢ 6π|.---Ἔ ΠῚ 5 ΟἿΟΘ (οοπιρ. χ. 15) Κα 
αυὰ, δὰ τιΒαὺ (ποτοΐογο ἰἀο δ 18 ϑῖη (τνοσβ. 19,,) ΓΠ6 δτβῖ Ὀἰτη 6 ἴῃ γον. 18, γοΐευβ ἰοὸ [6 ᾿πηρομά- 
90). 
50 δαγνα ρογοοϊγοα δὲ ννΒϊοῖ ονθὴ ἴἰὸ Ὠθδίβθῃ 
1} ρΡογοοῖνο δὲ ἰαϑὲ, Ὀὰὶ ἀϊὰ ποὶ ἀο 80, Διο Δ} 
ΜῚ1 Ὀγίπς (818 ἴσα ἴο ἐμοῖς Κποπ]οᾶρκο ὈΥ 8, ΠῚ8Β. πϑίηδ. 
᾿πογου ΡΥ ἰηοίϑῖνο ἰοβπθοη (νοῦ. 2]). 

εγ8. 19 δι 20. Ο ὕϑονδὰὴ ΤΥ δβισθηρίβ... 
Ὡοῖ βοᾶπβ. ϑίποθιμθ ρτορῃοὶ δἀάγρεβοϑ τὸ ᾿ογὰ 
Δ. ΤΏΡ ΒΙΘΗΡΙΏ, εἴο., απ (Πθ δΑΥ8 ἰδεῖ [6 
δῖ 6, αὐου (Π6Υ δανο Ῥογοοϊνοὰ (6 ποίπίηρ- 
689 Οὗ {{1|0ὸ ἰ(ο]58, νυ} } 41} οοὴθ ἰο (8 ογὰ, ΒΘ 
ἰποία 68 Πἰπηβϑο], ἃ8 1 νότο, ἰοροῖ ον ΠῚ} 1116 
οδίμβϑθη, διηοη ἴΠ6 Ὀοίΐον τ ἰῃ ΨΦοΒονδῖ, Ὀυὶ 
οχοϊιάθβ [5γαοὶ ἔγοπι 1} 18 σοπιπιυπΐοπ, ἀη1}] ἴπ- 
βιγυιοσίοα ὈγΥ {86 πα ριηθηΐβ ᾿ΠΟῪ τοοορῃΐξο {Π6ὶγ 
ΘΓΓΟΓΒ, δηὰ οὈϊδίη {110 Β8Π|6 Βαυϊηρ Κπον]οῖρο.--- 
ΜΥ αἰσθηρῖῃ. Οὐοιρ. Ῥβ. χχυὶὶ. 7, 8; ᾿ἰχ. 17; 
2 ὅδιη. χχὶϊ. 8.-- - Εθαῖμϑα [{{|., παι! 0η8.---ϑ. ΒΕ. 
Α.1] Ἐνϑη 818 ψοτὰ δι) ὁγ)8 ὑπαὶ ἰὰ 18. ποί {86 
088 οΥ̓͂ ἴϑγαοὶ ἰμαὶ ἃγθ τποδηῆΐί. (ΜΕ: ΕἈῚ).- 
ἘΓΔΙΒθῃΒοοῦ ΟὨΪΥ. Οοπρ. χ. 14; Ἰὶ. 11.--ΟἿἷνσ 
αλῖμθιβ ἱπδμουίϊθοᾶ. ΤῸ οχργοϑβίοη ἰ8 811} 
Βίγοησοῦ {πη Ὁ 1 δα Ὀδθὴ τῦ9 ἐμ Βοσϊϊε Τίὶινο 
{γι Ποη 15 ἤι 180 ἤγοτῃ (6 ἡ ΥῪ ὈσρὶπΙ ἢ κ.---Γο- 
Π 3ῖ8. ὄὕοπιρ. 188]. χὶΐν. 10; Ζ26Γ. 11. 8, 1].-- 
ΕΒ Ἀου]ᾶδ σα. ΤῈ6 ποτὰ β οὗἩ (Πα οδί θη ἴῃ 
ὙΠΟ ΤΟΥ ΓΠΘΙΆΒ6]γ68 8οὶ ἕοσί αὶ (ἢ. νη ὉΥ οὗ (816 

ΝΟ βίῃοθ [8γ86] σαϊχν δηὰ βιουϊὰ Ἰοης ἰηρς ἢτϑί σαί ἈΒΊΓΟΡΒ6 οὗ {1)1ὸ [ΠοστΆΟΥ ὈΥ τἰιο ΟΒ4]- 
ἀρδηβ. [ϑγδοὶ 18 ἴο ἴδοὶ 86 Ββαδηὰ οἵ ἰδ) 1 ογὰ, 
Δηἀ (π8 ἸοᾶΡ ἴο ὑπαογβίδηά ἴἢ 6 δὶ σηὶ ἤσαηοθ οἴ 

ΤΙ Ῥγορίιοι ουϊά θην δἰ] 685 ἴὸ 
Εχοΐ. ϊ. 14, 9 γογοοῖνο ἴῃ ναὶ 86 η86 (ἢ 0 
ππἀογβιαηάϊΐηρ οὗ 80 πᾶπιθ 18 τηϑδηΐ, ἔγοπι (9 
νογάβ 41 ΜΠ] ἰοδοῖι ἐμοὶ ἴο Κηοι (ἰ. 6., (ὁ 6χ- 
Ῥογίθῃςθ, ἴἰο 106]) ΜΥ αηὰ δῃὰ ΜΥ σηΐγμιί,᾽᾽ ἴῃ 

σοτηραγίβου τἱΐϊὰ {86 Θχργοβϑίοη Ὁ2Π, ὙΠΙΟΩ 18 

ιϑοὰ οὗ 56 ἰάοἷ5 ἱῃ γοτ. 19. Ἐν (πεῖ νἱβιιαι ου, 
πα γ, ΜΨ11] ΦοΒον ἢ τηληϊοδί Η  π)861} 8.8. {110 
Ἀεαϊν Εχίδίεπὲ ([Ϊ8 Ῥοϊηὶ ἔγοτα {116 σοπῃροίἑοη 19 
ΟΥ̓ ΘΠΟΥ͂ μοτθ Ὀγουριῦν ἰηΐο {86 ξογοργοιηα) ἴῃ 
οΡρροϑίϊίου ἰο 1:9 ποῃ-Οχίβίοης ἀοἰ (168, Δηὰ (λτι8 
Ὀγίης [βγδο] ἰο (ἢ 6 σοῃΒοϊ Οου8η 688 αἱ Πο 18 δοτ- 
81} βἱππηοθὰ ἴῃ ψν Οὐ Β ἱρρίης οὐδοῦ κοὰϑ ἰοσοῖ ΒΟῸΣ 
ψ ἢ ΦοΒονα. ΟομΡ. [Βα]. 111. ὕ, 60}]]. ΦΔοτγ. 
χχὶϊ;, 27, Εχοά. νἱ. 8. 

[““ΤῊ 5 ραββαρὸ (χΥΐ. 10---ανιϊ. 14) 16 δρροϊπί δὰ 
ΔΒ ἴ6 Παρλίοταλ, ΟΥ ῬτορονΡ Ῥγορ θεῖσα) οββοη, 
ἴο 1μαν. χχτϊ. 8--- χχυΐϊ. 81, ψΠοσο αοὐ ἀοοϊλγο 
(86 ταῃὶΥ οὗ ἰάοἷδ, δηᾶ [ἢ Ὁ] οβϑὶη 5 οὗἁὨ [δὶ α}ν, τα- 
Ροπίδποο δηὰ οδοάοησο.᾽" ἸΟΒΌΒΜΟΠΤΗ.--- 
Ιξ, Α.] 

ΟμΑΡΤΕΒ ΧΥΠ]. 

4, Κολιαίίοη 67 ἰλὲ οδ)εοίίοη (χνὶ. 10) ἐλαί ἰλε »εοχἷε λα ποί σεπεγαῖϊΐῳ δεγυεὰ ἰάοἶε. 

ΧΥΊΙ. 1-4. 

1 Το βῖῃ οὔ Ψυάβ 18 ψυϊ θη ἢ 8 ἰσοη βίυ ] 8, 
ατανθη ἱ ἃ ἀἰδτηοημα ροϊηΐ οἱ {86 8016. οὗἉ ἐμοὶν Βϑασί, 
Οη [6 Βογηβ οὗ ὑμποὶγ 8118 08: 

2. Α9 {Ποἷγν σῃ]άγοη τϑπιθα θοῦ (ΠΟἿΣ Δ] 88, 
Απὰ {δεῖν ἱπιδροβ οὗ Β88]} Ὀγ" (Π6 στθθὴ ἴγθοβ, ὈΥ͂ {86 Εἰρ Ἀ1118. 

8 ΔΙγ πιουηίδίη ἰοροίμοῦ τι 6 [86 8618, 
ΤῊΥ ϑβϑυθδβίδηοο δηὰ 81] ΓΠΥ ὑγθαϑΌγοΘ Μ|Π1 ρῖνγα ἊΡ ἴο 8ρο]], 
ΤῊΥ ΠοΙρ ἢ [81---οῆου ΤΠΥ βίη ἴῃ 4}} {ΠΥ ὈΟΓάοΓΒ. 

4 Απὰ ἴδοι 881} νη} 014 (ΠΥ Βαπὰ ἴγοπι [πο ἱπῃδγϊίδηοθ σοὶ 1 πανο σίνοα 866; 
ΑΠπά1 οδυ86 ἴἢθ66 ἴο Βοῦνϑ [ΠΥ ΘΏΘΠλ165 ἰῃ 8 Ἰδπα ὑπαῦ μου Κπονοϑί ποῖ: 
Ε ὑ Ὑ8 δνὸ Κιπα]οα ἃ ὅγθ 'ῃ ΠΑΥ͂ ποϑίγ]β [μαὺ 58}8}} Ὀυγῃ ἔΌγονοσ. 
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ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ. 

1 γὸος. ἸΓΞΥ. τοῖα ποτὰ, ΟΝ ΟσσΌΓΒ Ὀοϑί 468 ΟὨΪῪ ἰπ Ὠουί. χχί. 12 18. [Ὸ Π4}1, ὠησιΐς, Ὀὰπὲ βίμοα {16 ΗΠ ρογεμαῇ 

σαηηοῖ 6 αϑοὴ ἴον {πὸ οηρτανΐη οὔ ἱπο Άσοπ Ὁ]. ττὶ ἰπρ, [Ππ6 πτοργὰ τπϑῖ τόμ ἃ Βἴιατρ, σὐἰιίησ ἰθδτγηθηξ ἴῃ σΘΠΟΓΑΙ, ἰπ 
οὐττοσμοηάοσποο τυ [πὸ Ταμἀιπιφα αι! πχοληΐην Οὗ [16 τοοῖ {-οἰ ἐποέογε, ἱπεσμίρενε. (οὐ. Αγ. 22). 

2 γον, 2.--ςΑ. Υ͂. : πεῖν στονοϑ; Ὧν ἥεττε : [ΠοἱΓ Αϑίδσγίοβ (Ὁ σοτηρ. ΕΧΈΘΕΤ. Δίοίες).--πθΨὶ, Β. Α.} ᾿ 

ΒΎΥ. 2.---ΕΧΡΙ αἰ οῺΒ πος ἢ ΓΟη ΕΣ Υν ἃ8 Ἰοςαὶ «- ὙΠ, ἰοχοῖμοῦ ἡ ἢ ὦνΝ, ΒΕ. ΒΑ1..), οΥ συπιυ]αῖνο «ὦ Πα Ομ, 

(ΒΕΒ. ΞΟΉΗΜΙΡΤ δηἃ οἴ 675) ἈΓῸ 88 ὉΠβ56 ἰδ] ΑΟΙΟΥΥ 85 [Π6 τοδηρ ᾿.5 3, παῖς ὰ 5 οι μὰ ἰπ ἴὴ6 Ομ ὰ,, ὅγγ., δπὰ ἰῃ 16 σοδά. ΠΥ π 
οἵ ΚΕΝΝΊΟΟΤΥ δηᾶ 9 οὗ ΕΚ ἴ109551. 

4 δον, 8.-Ὄ-.3 -α ἰῃ [86 ταϊάδῖ, θὰ ἰπ ἴπ0 Β0η860 οὗ δοοοιηρδηϊηιοαξ, ἰομοῖθοσ ὙΐΏ. Οομαρ. χίὶ. 19; ΝΑΣΘΕΙ ΒΒ. ΟΥ., ἢ 

112, δ, α. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑῚ,. 

ΤῊ ἀοηΐαὶ οὗἩ δΒανίηρ β' πη δραϊηϑὶ ΦοΒονδὴ 
(χνὶ. 10) πχαβὺ ταθᾶπ ἐπ αὐ {16 ἴδοι οὗ ἸΔΟΪΑΙΓΥ͂ 18 
ἀδπϊοα, Ακαϊπϑὺ δυο ἃ ὈοΪὰ διὰ βῃ δίῃ} 88 8ἃ8- 
βογίοη ἰδ ργορίιοὺ σἱβθ8 οστὸ ψἱς ὙἱΒΊ ὈΪΥ ἴη- 
οτολϑίηρ ἰπδαϊμπδίίοθ. Ηθ 8ηγ8 ἱμαὺ ἴΠ6 βίη οὗ 
Φαΐαὶι 15 σαγιπθὰ, ἀπὰ 85 ὺ νψογο, στοσογοα ἴῃ 
180 Δτολῖν68, υἱΖ. (4) 1π {Ποῖ οὐνπ σοηβοΐθποθ, ἴῃ 
τ] σἢ [6 ἸΠΘΤΙΔΟΥΥ οὗ ἰποὶτ ἰἀοϊδίγου5. διοπιΐηδ- 
(ἴοπ8 18 ἄχϑα 1|Κὸ δὰ ἱποδοθϑΐϊο Ὀτδηΐὶ, απὰ (Ὁ) 
ΘΧίογ}γ, οἱ {Π6 ΒΟΡΏΒ οὗ {116 ΔἸία τ, ] 6 ΓΘ 1}}6 
Ὁ]οοά οὗἩἨ ὑη6 5]διυρμίογοα οἰ] τ Ὼ δα 8. 88 8Δῃ 
Θα ΔΙ] Υ ἰμοαοοα ὉΪ]Ϊ6 τοιοῦ δὶ (τοῦ. 1). Τ]1680 
το ἰοβιἰπηοηλοβ οτο ᾽υ8ὺ 848 ἀ60Ρ ἀπά ἱποχίϊῃ- 
ευϊϑ) Δ 19 ἴο ἰμοτα, {πὸ δοίουβ ργοϑθῃῖ, ἃ8 ἴο {Π9 
οὨΙΠ] σοι ἰδ 6 ἐϊηρτοβϑδίοη οὗ {παὺ ογτῖ Ὁ] ουὶὺ 
μίση μαὰ Ββπαίοϊιοα ΔΊΥΔΥ 580 ΤΩΔΏΥ ἔτοπι {Ποὶν 
τηϊάἀβὶ του Ἱὰ γοπχαΐη ὑπίου σοί} 16. Απὰ 80 ἄἀθθρ 
ὍΔ5 (818 ᾿πηργοβϑίοη, [δ [)9 ΤᾺ 6ΓῸ βὶσῃὶ οὗ στθοη 
ἰγθ68 δπὰ λἱχὰ 81}19 τὰ8 βιιβηοϊοηὶ ἰο γοίγϑβϑὶι ἰΐ 
σοπίϊπυλ}}} (τοῦ. 2). Ου (6 Ὀαβὶ8 οὗ {πὸ ἴμοίϑ 
(5 δον β6α, {86 Ῥγορῃοὶ ΓΤορθαίβ 1}}0 ΔΩΠΟ.ΠΟΘ- 
τηοηὺ οὗ (μ9 αἀἰνίπα ῬυηἰΒιτηοηί8, τυ ἢ τν}}} οου- 
δἰϑὺ ἴῃ ο᾽υμ ον οὗ βιυθϑίδπος, ἀοβοϊδίϊοη οὗἉ ἐπ6 
164πὰ, δοσογάϊηρ ἴο {8:8 8ΠΑΙΟΘῪ οὗ [μ0 γοῦν οὗ Γὸ- 
1.886, απὰ ἀοροτγία(ΐοῃ ἱπίο ὧδῇ ππκποόνη ᾿δηὼ 
(τοῦβ. 8 δηὰ 4). 

Ἄογϑ. 1 αηὰ 2." ΤἘ6 βίῃ οὐ ϑυᾶθΑ... δἷσ ἢ 
Ἀ1118. Οπισεὲν (ἢ οπι. ΧΥΤ. εἄ. ΣιοπμπαίΖϑελ., 8. 
801), 810. Η18Ρ. (12)ὲ α58. 7)οπι., οἷν. 33). Ο51τ8- 
ΓΕΒ (αὐ ἀ. ἰ.) Ὁγ Φυάλὰ πόγὸ αηδογβίαπα ὅπ4ὰ8 
15οιτγίοι. σοι βῖγαδ. Οορ. Φοὺ χῖὶχ. 21.-- 
ἃϊαιλομᾶ ρμοἱῃῖ, γϑῦ, αἰ οἢ ΟΟσ ΓΒ 65.468, 
ἴῃ (18 86η886, οὐἦν ἴῃ ΕΖοῖς. 111.9; ΖοΟΒ. τῇϊ. 12, 
ΔΡΡΟΑΓΒ ἰο ἀοδίσιαϊα ΘΒρθοία ἢ γ [86 αϊαιποπά, 
νυν εἰσ ΒΘΥΥ͂ΘΒ 5 ἃ Ροϊπίοα σαζἰπρ ᾿πϑιγαπηοηῖΐ, 

Ὁ ΤΊΉΟΊΧΧ, ἅν ηοἱ. σοπίαϊα τοῦθ 1.1, ΓΙ Ποῦ ἀομπθῖ 
]ατοῦπο ἰᾳ σοσγοῦῦ ἢ παν ίης, γε αη, ρορεγοογμηΐ ρορμο 52. 
ΟπΙῈνΝ ἰὴ τ “ρει με μἴνα ἀπο ῦ ἀϑιογίθκα [Π6. [ὉΠ] ον μι ςς 
τα ϑατίοη, νυ ἶο]ν ἢν. θα} ἴῃ οὐ ἐγ παΐοῦθ: ΥὙΟΥ, 1. 
᾿Αμαρτία ᾿ἴοὐύδα γεγραπται ἐν γραφείῳ σιδηρῷ, ἐν ὄνυχι ἀδα- 
μαντίνῳ, ἐγκεκολαμμένη ἐπὶ τοῦ στήθους τῆς καρδίας αὐτῶν, 
καὶ τοὶς κέρασι τῶν θυσιαστηρίων αὐτῶν. 

γοτ, 2). Ἡνίκα ἀναμνησθῶσιν οἱ νἱοὶ αὐτῶν τὰ θυσιαστήρια 
αὐτῶν καὶ τὰ ἅλοη αὐτῶν ἐπὶ ξύλου δασέος, ἐπὶ βουμῶὼν μετε- 
ὥρων, ὁρέων ἐν ἀγωρῷ. 

γος. ὃ, Ισχύν σον καὶ πάντας θησαυρούς σον εἰς προνομὴν 
δώσω, τὰ ὑψηλά σὸν ἐ." ἁμαρτία ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σον. 

γοτ. 4. Και ἀφαιρηλγήσεται (σἱ]. ἀφαιρεθήσῃ), καὶ ταπεινωθή- 
σεται (αἱ. ταπεινωθήσῃ; ἀπὸ τῆς κληρονομίας σον, ἧς ἔδωκά 
σοι, καὶ ἀναβιβάσω σε ἐν τοῖς ἐχθροῖς σὸν ἐν Ττῃ γῆ ἡ οὐκ ἔγ- 
νως᾿ ὅτι πῦρ ἐγκέκανσται ἐν τῷ θυμῷ μου. ἕως αἰῶνος καυσ- 
θήσεται. Τάδε λέγει κύριος, ΤΊ ἴπΠ ΜΟΝΤΡΑΌΟΟΝ, 176χΖ- 
ατὶ. οπι. 11. ν. 310.-- ὐκκῆι 5. αἸνο, δ πι. Εὐ. Χ. ὃ (συπιρ. 
4{, 2. σου τη οπῖθβ {ΠπῸ ν ογῆα, κο πια τ Κὶς [Πα ἢ Του πη ἃ ἔπ Πὶ 
ἐν ταὶς τῶν λοιπῶν ἑρμηνευτῶν ἐκδόσεσι. ἔτι μετὰ παραδόσεως 
ἁστεμίσκων ἐν τοῖς ἀκριβέσι τῶν παρὰ τοῖς Ο. ἀντιγράφοις. 
Ὀκύπιῦδ ΓοιηΆγ κα (πὶ τ Ὠοηπμ ἐς οοἱα. ἡγενὶς εἰ ἐπ ππὸ 
Ῥαίίσαπο ἱεσιεπίμγ διὸ αεἰεγ δου. 

Β'Π66 ΟΥ̓ΘΡΥ ΒΟΥΘ 6180 (184]. γ.9; τἱ!. 28-28 ; ἰχ. 
17: χ. 17: χχυὶ. 4) 1{ 15 υυϑοά ἴῃ {116 τημδι πη οἵ 
“(Ὠοτγὴ.᾽" Οομρ. Ημπζοο, ἐεαϊί- πο. 1Π1|., 8. 
042, ὙΙΝΕΒ, Κ.- ΗΠ. -28.1., 5. 284.-.- Οὐ 189 ἴδ- 
Ὀ]Θῖ, εἰσ. ῬαΒβὶἢ ἃ ΠΟΙ ΘΓ ΔΥΥ͂ ΟΥ̓ΘΏΒ τη ΚΟ ΟὨΪΥ͂ 
ἃ ΒροΓΒοῖαϊὶ ἱπιργεβδίου. θυ τ ]λίονοσ Βὰ8 6χ- 
οτγοϊβοα 8 Ἰοηρ-σοηςϊ πιροὰ δηὰ ἱπιοηβῖίνο δου Ὁ 
18 ἀθορ}] στανοη. [Ι͂π ὁρροϑβι(ΐοη 10 (6 ἀββογί]οα 
πΝδὲ 10) ὑμεὺ ἰβγδρὶ 88 ποί βίῃπηθά δρηϊῃϑὶ {116 
ογά, (116 ρτορῇοῦ ρΡοΐϊῃίβ ἴο ἐπα σοηίἱηθδηςσο οὗ 

ἸάοἸαΙγΥ διθοης ἢ 6 ΡΘΟρΡΪο, δῃὰ (116 ἄθορ, ἱποχ- 
{ἰη συ ϊθ Δ Ὁ]6 (Γποθδ, ἩοΝ ὁ 88 Ἰοῦε ὈΘμϊηά. 
ΤΏ686 ἃτὸ ἀοιῦϊα; οὗἩ δὴ οχίοσπμδὶ δηθὰ ἱηίθγηδ) 
Βογῖ. [ΙὨΙΘΥΠΑΙΥ 8 (πο σοηβοΐοησο, ἢ 6. ΥΟΙΊΘΙ- 
Ὀγδησθ, {Π6 Β0]6 Βρὶ γι] λαδέξμδ, νν ἢ ἸΟ ἢ ΚΘΘΡΒ 
Ὀθίοτϑ ἴϑγδοὶ ἐμ ἔδοὺ οὐ {86 Ἰοηρ ῥτδοί ϑοὰ ἰάοἷδ- 
ἰγγ. ἘΧΙΘΓΏΔΙΠΥ͂ ἅγὸ (9 1.01-8}18γ8, σι ἢ 186 
Ὀ]οοὰ οὗ (89 οσμλ] άτοη οἴοτοὰ Ὁροὴ {]16πὶ, ΟΥΥ Ως 
ἰοτνατὰϑ θαυ θη, ὙΥ] 1 ἢ ἰοΒ ῊἾ οὗ 186 βίη ἰο 8}} 1} 
ννοτ]ὰ, [Ι{ 15 ἰβογοΐοτο δυάδοὶϊ(υ οπ ἰδ ραγί οὗ 
{Πη6 ῬΘΟΡΪΘ ἴ0 ῥγοίοπα ἰπαὺ (πον ἤλΥα Τογροίι θη 
[8ὸ οὐ. Τὴθ ΘΧΡΤΟΒΒΙ ΟῚ τοχίΐα οἡ (ἦε αὐ! Ὁ ἰδ 
λεαγέ 18 Τοιπαὰ 4180 ἴῃ Ῥσου. ἐϊϊ. 8 : τἱϊ. 8.--- ΟΣ ἢ 8 
οὗ ἴ88 αἸῖδσβ. Τῇηδὶὺ (ἰἰς ἴ10]-]ίΑτΒ ἀγὸ τηθδηΐ 
18 οὐ θηὺ 1, ἔτοπι (6 Ῥ᾽ ΓΑ], 0 {ποτα τνὰ5 Ὀυΐ 
ὦ βἴησ᾽ο αἰίαν οὗ δομβόονδ (4. Ὁ. ΜΙσΗΑΕΙΚ18); 2, 
ἔγοτα ἴὸ σοῃηοοίϊοπ, ΤΥ 8γ860}᾽ 5 βὶπ "ῶ8 [0 ὃθΘ 
τοαά οὨΪΥ οπἡ ἰδ 14Δ.0]-Δ]ί(ατϑ, ποί οἢ [6 αἰΐαν οὗ 
{π6 Ἰογὰ, ποῦ οὐ {86 ἸαίίοΥ ΟΠἿΥ ἴῃ 50 ἴδ ἃ5 (ΠΟΥ͂ 
αὶ Ῥογμαρ8 υϑοά ἰ{ ἴον ἰἀοϊαίγουβ Ὑ ΟΥΒ ΒΡ 
(Θοπιρ. 2 μγοη. χυ. ὃ; ἜΠΙΝΕΝ, δ. υ. βταπάορζε- 
ταϊίατ)]. ΤΠ ΔΙΙΔΥΒ ἴῃ γ6Γ. 2 ἃγὸ ἀουὈι}6 88 8130 
(Πο596 οΥ̓ ἐδο ἰ4οἷ9, δπα άσδη 168} νυν} 1}} {π086 τηθη- 
ιἱοποὰ ἴῃ σον. 1.- τη (μ6 ΒΟΓΒ. οὗ {1|ὲ δἸτὰν οὗ 
Ὀυγπηί οἴοτίης πὰ {80 ΒΡ. ΚΠ οὗὨἨ {πε86 8 
{π6 ὈΪοοά οὗ {Π|| σα} οδοντίηρς, σορ. Εχοι.. χχνὶϊ. 
2 (ς01}. Ῥβ. οχνιι. 21); χχῖχ. 12; ἴον. ἵν. 18, 95, 
80, 84: νυἱῖ!. 15; ἰχ. 9. Τδαῖΐ [116 1401- Δ] Ὑ5 4180 
Ὠπα βιιο ἢ ΠΟΓΠΒ 15 Οἷον ἔγοπιη Απι. 111, 14. (ΟΡ. 
ὝΙΝΕΠ, 22.-Π΄.-}.. 8.υ. Ἠδγηον.--- ΤΈΕΘὶσ αἰῖδσβ, 
{., ψοισ ΑἸῖασα. Οπ (86 οἰπηρα οἵ ῬΟΓΕΘῚ ΘΟ. 
ΓοπιΒ. ΟἿ Υ. 14; χὶϊ. 18. --οἸΘΙΘ ΡΟΣ. ὁ ΤηΔΥ̓͂ 

 γοοσὶ αὖ {86 ουΐβοῖ (86 ἀπρταπιιηαίϊσα! οχρλῃδ- 

ἰ(ἴοπ8 σοῦ οἰ Π0Ρ ἐδ κο 5--ὖ (8ο ἐπαὶ ἐπ οἷν 

συ! ἄτοη τοπιοπιῦοτ,  ΤΉΞΗ, ΖΎΓΝΟΙΕ, κὐδπβίλη- 
{Ἀ}}Ὺ ΘΑ ΕΝ) οὐ ππάογϑίδηα ἀοἀ 85 {86 80] οἱ 
οὗ ΤΘΙΣΘΙΏΌΘΙ (ὅἘ8. ΒΟΗΜΙΌΤ, ΟἸΕΠΒΙΟΙ 5, (Η. 
Β. Μισμάει8). ΑἸΊ (ποϑ6 ἱπίουριοίθι 0 η8 δ ΓΘ 
αἱ Ἰοπβὶ τοῦ πασβὴ, τ ΐϊο} τορηαγὰ {ἰὸ 96 ν»}8 88 
{6 5076 οι, (μὲ χεσογααπίμν Πίίοτεπι διότι τα αἷ- 
ἰατῖμπι, οἷς., ἴ. 6., ᾿μλοἷτγ αἰίατβ στὸ ἃ8 ἀθδὺ ἴο {Πα ὶν 
Βοηγίβ ἃ5 ἐμοὶν οἰὐἰϊάτοη, ἢ. ϑάτομο, Ὁ. ΚΙΜΟΘΗΙ, 
ΑΒΑΆΒΑΝΕΙ, διοράτυθ, Μλύβκπ: ΤΟΙ ΟΠ  ὈΘΥΙΠ ΩΣ; 
{ποῖν δαϊϊάτϑη, (ΠΟΥ τοι πη Ὀ6Υ α180 {}}6 δἰ γΒ οἢ 
νΥ αἷοῖ ἴΠ6Υ οὔογοά (μθῃ|, ΗΙΤ216) οὐ ψ Β1 0. ἴα 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ]. 1-4. 108 

2. ἴὰ (Π6 Β6ῆὴ890 οὗὁὨ δεοαμδε, ὕ, (9 Ἐπομε, Ομιαϊά., 

Ατλῦ., ἀπ ἸΠΔῊΥ̓ ἰα.6γ) οὐ σὰ πα [.}6 δΔροάο- 
Εἶθ ἴῃ γον. 3 (ἔπαλυρ, ὈΜΒΒΕΙΤ). ϊποο πῃ ΥΟΓ. 
1 τἴμόγο ἰ8 οὐ θποὶν κα ν 86 (86 ἰάρθδ οὗ ἃ πιοπ- 
᾿φιεπίιιι, ἃ γοοογὰ δδβανίης 8 ρογροίαδὶ σοηθι- 
Ὀγαποο, (6 τϑοϊρτοσαὶ γοϊδιοη οὗὁἨ Υθγ8. 1 δῃηὰ 2 
8 ἱπι  οῖθὰ δὺ τμ6 οαΐϑεί. ΤΠΟΓΘ 8 ἃ ἰϊγὰ τη6- 
ταογϊαὶ οὐ 1110 δὶπ ἀδηϊοαὰ ὈΥ (Π6 [9:τ80]1168, (86 
{εδ0ΣΠΙΟ Υ οὗ νυ σὰ 18 [186 ποῦ ὉΠΟΧσορι] οἷ 
88 ἰζ ρτοσδθι β ἴσου ἰπ6 ταοαϊὰ οὐὗὨ ο]άτγοη (ΡΒ. 
υἱ 1. ὃ: Μαιῆ, χχὶ. 16): ὑπ Γθαιθ ΓΒ Π66. Ὁ 
πὸ σὨ]άτθη οὗ ἐμαὶ ον Ὁ]6 νοσβαῖρ ἴ0 τ 816 ἢ 80 
ΤΩΌΠΥ ἴγοιῃ ὑΠ61]Ὁ πιϊ 8. [6}1 ἃ. δαογίβοθ. 786 ρῥγὸ- 
Ῥθοι ροϊηῖβ ἴοὸ δὴ οἴεὝοί οὗ ἐπὶ Βονσγιαὰ γτἱϊααὶ, 
Ὑγ ἢ ἰ οἷ 15 ποὺ ἱπάθϑα οἰθθνν 6 ΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἰθβιϊβοά, 
Ῥαϊ ἰδ ἴῃ 1186} ΘΓ ΓΟ παῖαγα)]. ἍΓΥ Βδουϊὰ ποὶ 
ΜοΪοο αν θθΘὴ (9 ἰΘΓΤΟΡ οὗ ἴ)6 [85γ86]}1018} 
οὐ γθη, θη θοῦ τῶβ 86 ἢ γοα] δ βδὰ 
ετοιυηὰ ἴον ἴΐ, 49 18 σδηϊΐηρς ἴῃ οἴμοῦ θυ ΌΘαΥΒ 
ΜΓ} του Ὑ τ οἰ] τοι οὗ {Π6 ρτοϑοηὺ ἀλγῪ Ὑ-- 
ὙΒοὶν ΟΒΣ] ἄγθῃ 15 ὑπογοίογα ιἰι6 ϑυ)οοῖὶ οὗ τΘ- 
ΤΩ ΘΥΌΘζ, ἀπε {110 σοηΒί ΓΟΙῸ 15 85 ἐΖ. στον. 20; 
Υἱ. 7. (ομρ. ΝΑΚΟΚΙΒΒ. Οἵν., ἃ 9ὅ, 2.---Ττ 8. 6,68, 

δίς. Τὸ ὉΠ ἀτὸ [86 τλδ βου] 6 ἰτηαρβε8 οὗ Βδαὶ 
[ποὶἱ οὗ Αβίατίε, 858 ΗΠ ἘΝΌΈΚ8ΟΝ.---ϑ, Β. 4.1 (θοπιρ. 
1 Κι. χὶν. 28; 2 Κι]. χυὶϊ. 10; χχὶϊὶ. 14, εἰ6.) 88 

ΓΊΣΝΣ ἀτὸ ῬΥΣΔΑΥΙΥ δπὰ ἴῃ ρΌ ΠΟΥ] {Π6 ἰπηᾶ 68 
ΘΟΡΓοϑροπιϊΐηρ ἴο {Π6 ἔδθπη8]6 ρυὶ ποῖ ρ]6 οὗ Βδα]. 
παῖ νὰβ (ἰποῖν ἴογπὶ 8. 811} υπαθοϊἀοα, 8150 
τ ΒΕ τ ΠΥ λα Βροοὶα) το] δύο (0 ὑπ ΒΟΣΥ 66 οὗ 
Μοϊοςῖι. δἰιου]ὰ ἐμ] τον ποὺ ὈΘ [8 6886, γεὶ {Π6ῖν 
Σοϊαιΐοη ἴο (6 πιαγάοτοιιβ γἰΐθ9 οὗὁἨὨ σ}1] 4 -Βδογὶ 60 
18 Ὀογοηὰ ἃ ἀοιιθῖ. ΕῸΣ αἰ] άγοη γ6ΓῸ οἴογοα [0 
ΒδΑ] ἴῃ 4}} ἰν}8 Τοσ8. ΘΟΏΡ. ΥἹὶ. Ὁ] ; χῖχ. δ: χχχίϊ. 
8δ. Ηξκπζου, Πεαί-ἶπο. 1. 5. 088; ΙΧ, δ. 718.-- 

Ἐν ἴ89 βριθθὰ ἴχθϑδ, γ»-"ν. ΗιτζΖια δά Ο6ΛΛΛΑΡ 

εἰ ΕἸ ἴα κα ἣν ὮΘΓ6 ἴῃ ἃ σδδδὶ Β6η86 σΟΠΠΘΟί ἢ 

ἦν ἰδ ΣΘΘ ΘΙ, ποί ψῖι αἸἴατθ. [Ὁ {πὸ 
Ῥίδος τνὰ8 ἴο Ὀ6 ἀοβίσηδίοα τ οτο {Π6 8]αγϑ δὰ 
ἀτηδ 685 βίοοα, 'γὸ σϑηποὶ σοηοοϑίῦθ ΨὮΥ {π6 Ῥσγο- 
Ρίιοι βῃοαϊὰ τυτῖῖθ ““οπη στθοῃ ἰγθ65,᾽ δηά ἀονϊαίθ 
ἔγοτῃ [})}6 βιαγεοίγροα ἴουτῃ οὗ “"ὉΠῸΟΥ ἜΥΘΓΥ σΊΘΘη 
ἰγοθ. [| 18 ΒΟσΟΡΟ ΠΟΙ Υ ἸΏΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ἰδεῖ ἱἰ 
ἦβ [0 ΘΟΧΡΓΟΒΗ παι [86 πιογα βῖσιν οὗ φγϑθη ἰγθ 08 
δη4 ἰιϊ σιν δ}1Μ ἀνα ἴῃ {116 Ἰ8γαθ] 16 σμ!]άτοη {116 
ΓοπΊ Ομ Ὀσάποθ οὗἁ [086 [ΟΥΓΙΌΪΘ Δ᾽ΔΥ8 δηα ᾿τηᾶρ 68. 

Ἧς σδῃ οοΥίδ Ωγ ΒΌΏΟΤ ΠῸ ῬαΆββαρβὸ ἷπ ν᾽ ΒΙΟἢ χδὴ 

ἷα δορὰ, ΔΙἿΘΟΥ 8 γνογὺ οὗ χοιηοιῃθγδηοο, οὗἁὨἨὨ (δαὶ 
ὙΠ} ἢ οσσΑβίομοι [ῃ6 Γοιιθι Ὀσαησα. δῦ 41} {Π 086 

Ῥαβϑαᾶροι δτ6 δηδλίορουβ 'ἰθ ΜΠ ΘΒ ὃν ἀοϑί σηαία8 

{π6 οσσαϑιοπίηρ οἰ Γου τ Βίδ Π665 ἴπ ΠΘΏΘΓΗΪΙ, ἐΖ. 77... 
6αη. χχυὶ. 7, 9; 5. χὶϊν. 82. 1 ὅδ. ἱν. 12. 

Οοπιρ. ΠΡ Ὁ}, 76τ. ἴχ. 11; ΖοὉ χίτ!. 14. 
γογ.3. ΜΥ πιοπηϊαίπ.. ἐῃ 41} ΓΒ Ὀοσάᾶσυβ. 

Τὸ νοτ 5 ΠῚ 2 "ὙΠ ὅγὸ οἰϊμοῦ σοηπθοοίοα υυἱ ἢ 
{πὸ Ρτθοθάϊηρς σοπίοχίὶ ἴῃ νατίουβ νᾶγ8 (ΦΈΒΟΜΕ: 
ϑωογιβεαπίος ἴπ αστος ὅγτι; ἐπ πιοηαδιιδ οἱ ἴῃ 
ἄεπετίο; ΟΒΑΪ]ά. : δι, ΕΥ πιοηίοδ ἕη αἀστο; ΑΥϑῦΌ.: 
ἐπ πιοη μι οἱ ἴθ ἀστὶς; Β. ΘΆΙΟΜΟ, ΑΒΑΒΒΑΝΕΙ͂, 
ΚΙΜΟΗΙ: 0 πιοη8 πιὶ, φιεὶ ἴπ αστὸ 68, ἃ5 8. (ἰοβὶς- 
παιοὴ οὗ “ΘΓ αβηίοιῃ, τὸ τ ῖσ ἢ (Π6 ῥτονίοιβ οοῦ- 
ἰοχὶ 15 δι ἰγοβοὰ; ΖΜΥΙΝΟΝ: μέ Πιέϊ τεσοτααπίμΐγ 
αταγίίηλ . . . οοἰξθιπι, πιο πε εἰ ἀυτοτιιπι; ἘΠΜΤΑΤΌ, 

ἌΙειρα: 3 ὙΠ δ8. ἴῃ δρροβιοη ἴο Π1}32), 

οἱ νιῖτἢ (μ6 ζ0] οί, ΘῈ 1ἰ 18 οἰ μὸν σοηἀογοὰ 

88 ἴῃ (Π6 νοσδίϊνο, δῃᾶ Ζίομ, 88 {116 εἰ χὶι ρ]δοα οἶ 
186 σοΌ ΕΥ̓͂ και ἐξοχήν, ΟΥ 1886] ἃ8 5λογΊ οἰ πρ οἡ 
τηουηίαΐηκ, ΟΥὨ Βοοίηρ ἴο πηοιπίαῖ 8 (ΟΛΙΝῚΝ), 18 
ππαογϑίοοά ὈΥ ἰϊ, οὐ ἰὰ 18 σοηηεοίοα τυ} ΚΒ 
μοίρα (κυ 1Η 8}, ΟΣ ἃ5 δὴ Βοσιβλι νον "ἢ ΤᾺΨ 
ΒαΌΒίΒΠΟΘ (πιοπίεπι πιόέὴν πὰ πὶ αἀφγοὸ ... 
ἄαὐο, κβενιῦθ, αααβ, ΚΟΒΕΝΜΌΕΝΚΕΒ, ὈΜΌΠΕΙΤ). 
Ηττζια 68}1}8 αἰϊοπιίοῃ 10 χυὶ!. 14; χχὶ. 13, ν]ο}9 

Ζίοπ ἷ8β ἀεδίσηιδιθὰ 88 “Ἴ ἫΣ δπὰ Ὕ 9 Ὅς. 
Βαϊ Βογο {6 δοῃῃθοιΐϊου 19 αυἰϊο αἰογοηι, [π 
1Π18 οἴδοο {0 Ῥτγορμιεύ ψουϊὰ ον θην δὲν (ἰ 
811 ῬΓΟΡΟΥΥ, τ οὙ8}8]0 δηὰ ἱπιηοναῦϊα. αἰ νὶπο 
δὰ δυχδη, ἀεαϊοείο ἰο (μ6 Βογνΐοο οὗ 60 απὰ 
(6 βογυΐσο οὗ ἰὰοἱβ νγΥ1}}} ὈῸ αἰνῇ ὑΡ ἴ0 Ρἰτπεον 
οῃ δοσοιιμπὶ οὗ ἐπ οὶν ᾿πίοηϑίνο (Υ6 785. ], 2). ἃ5 οχ- 
ἰοηϑῖνο δηά τπαϊγογβα}ν αἰ 864 δἷη (πῃ 811 ΓΒ ν᾽ 
Ὀοτεᾶθσυβ). ον 818 γθββοῦ 8180 1 40 ποῖ ὑυ],ἐνὸ 
ἰδαῖ τουδὶ ἰθ ἰο Ὀ6 Γοπά ογοὰ 848 ἴῃ (6 τουὰ- 
ιἶνγο. [0 8. ταὶ ΠΡ δοσυβαιίνο, ἀθροπάοηι οἡ Σ 
τ] ρίὶνθ, ἀπὰ [86 οχρίηπαιίΐοι δἰ Γοἶγ τ6Π- 
(ἰοποά 85 ἴἢπὶ οὗ ΟἜΒΕΝιῦ5, ἀλλα, ΟΕ Ν ΜΕ Ἐπ 
οαηὦ ὈΜΒΒΕΙ͂Τ, 18 (Π6 σογγαοί οὔθ. 7}16 πιοιιπίπἰὶῃ 
οὗ {86 Ιιογτὰ 4αἷ8ο ἰ8β ἀσδβοοτγαίθα: ἰἐ τδογοΐονο, ἰὰ 
80 ΤᾺΣ ὯΒ ἰΐ οοπίδὶ 8 ῬΓΟΡΟΓΙΥ {ἰαϊ σᾶ Ὅ6 80 
ἰγθδίθα, νυν }]}} 6180, 111 {86 γα ϊ {1 614, Ὀ6 ρσίνοῃ 
Ρ ἴο Ρ᾽υηάον. 716 ρῥσυόρδοὶ βᾶγ8 86] ἅβ, ὃὉὈ6- 
6δι186 Β6 νγΣῖ8]168 (0 ἀοϑίσηδιθ ΟὨΪΥ [116 Ἰαπὰ, νι 6 ἢ 
Ῥτοάυσο8 βυ ὈΒῖ 8066 δηι ἰΓΘΆΒΌΓΘΟΒ, ΟΥἩ ΤΠ 55 {Ππαὺ 
ΙΏΔΥ ὯΘ ρ]απάοτοα. ΔΚ δυρδῖθῃοθ 88 ἃ 4]], 
ἐἰς., ἰΒ ἃ ἸΔΟΥΘ Ῥϑδυϊ οι ὄχρίδηδιίίοη οὗ ΤΩ 
τιουηϊαίηῃ. [ὑ 61}1]18 υ8 ον ἃ πιοιιῃίαῖπ ἀπὰ 
δε ἀ5 οἂπ ὯὍδ Ρῥἱυπάοτοά, Τ7Αν βιυθβίηποο, ἐμ ν 
ἰγθΒυγο 8 ΔΎΟ ὈΥΪΏΏΔΤΥ τοΐογθησο ἴυ 56145. Βιιϊὶ 
{μ8ὺ 4180 νι αἰ οι (6 τοι! αἰῃ συπίαϊποιίί Ὠοϊου σοὶ 
ἴῃ ἃ δογίδϊη στοβρϑοῦ ἰο (6 Ῥ6ορ]θ, δπὰ {μ6 Ὁ ̓νε σθ 
ἸΚονῖβ6 ἀοβροὶ]οα οὗ ἰι. Οἱ {6 8] 6 6 ΘΟΙΏΡ. 
ΧΧΥΪ. 16: χχυῖϊὶ. ὃ ; ᾿1ϊ. 17 κᾳη.-- ΤΥ Βοὶβαιβ 
Ϊ8 ἴῃ διῃι {1|6818 ἰο ΤΏ Δουηϊδὶπ. νου 1Π6 
δαηῃσίῃ τ! 68 ἀοἀϊοαϊοα το (6 ἰάο!5 νοῦ ἴο Ὀς οὈ- 
)οςίβ οὗὨ Βρο]ϊαἰοη. [ἐ 8 οἴοασ μαι ὮΥ μοὶ ρ ἢ ϊδ 
Ϊϊ8 χονουμοὰ ὮΥ αἶνϑ, Ὀι 118 ΔΌΓΡ᾽ ΡΟΒΊΓ101) 8 
βίγβηρο. [7 νὸ οουϊὰ δοπηθοὶ δχοϊαβινεῖῦ υν ἢ 
ἔοσ ΤῺΥ δὲῃ, (15 ἀἰ ἤσουν ψουϊὰ ὃθ τοπότου. 
Βυὶ ποὲὶ ΟὨΪΥ ἰδ6 εἰσὶ. Ῥ]Δοοθα, θὲ Α}1 (ἰνὰϊ πὰ 5 
Ὀδ6Θη του ου ΒΥ τηθϑηϊὶοηοα 18 ρίνοη υρ οη δοσομῃϊ 
οὔ ὑμεὶν βίῃ, ὅϑὅυπῦβ δπά ἴμ6 Ατηῦῖο (λ18. Οχοη)Δ, 
οἱ ἔμ ν᾽ μοὶ ρ ἰδ αἸϊοχοί μου. ΗἸἼΤΖΙΟ ἰγηληβ)εΐοβ 
“ῸΥ δι οηοιηθηῖ,᾽ σοι ραγίης Ζ606].. χίν. 17; οι, 
χχὶχ.  ] πὰ νι γαβροοῖ ἴο [ἢ Θοπδίτυσίἑ οη, δι. 
χχὶ. 290. αν {Π6 ἜΧρυ βϑί0ῃ ἐὰ 811 ΓὮΥ Ὀοτζᾶθιβ 
νοῦ ϊὰ ἐμθὴ Ὀ6 αὐυἱΐο 66 Ὁ]Ϊ6 ποὰ βιυροιῆαοιιϑ. 
ΟΠΑΡ δἷϊξοσς ἀἘϑενισϑ, ΠΕ ὝΈΕΤΤΕ απα Οἱ 6}8:--- 
ΤῊΥ ᾿ιοϊρη δ νυνὶ (Π|6 δὶπ οἱεανίης ἰβογοίο 1 ρῖνθ 
Ρ. Βιυὶ νὰ 1ῦὺ ΠΟΘΟΒΘΆΓΥ (0 ρυδγα δρμαϊηεί (110 
τουρΒὺ (αὐ {86 οτὰ ψου]ὰ ρῖνα ὑρ τἰ6 Ποῖ 8 
τἰιμουΐ [86 βΒἰη, οὐ {πὲ Ηδ ψουϊὰ οἵἷΐ (ἢ ἸΔίτοΣ ὃ 
Ηον 8 βι1ι6}} ἃ βαραγδίϊοῃ οὗἩ {86 οί μη 8 δηὰ {110 
βίῃ δύῃ οσοηῃοοίναίο ἢν ΒΟΙΒ ΒΒ τλλῪ {ἰἸ6 
6 τοραγάοα 88 8η δ ρἤη [6 αΥπάείοῃ.--- ΕΓ 
ΤΥ δἷπ. Οομρ. Μίο. 1. δ; 2 Κίηρβ χχὶν. 8 ---Τη 
811] ΤΥ Ὀοτᾶθσβ. Τῆηΐβ δι αἀϊτἰο σογγεβρυμ 8 
ΘΧΔ ον ἰο 116 ὈΥΘΥΪΟΙΠΒΙΥ͂ βίδτοὰ οχίθη! υὐ {Π0 
Ρυπἰπηθηῦ: 5΄'η66 {πὸ 85 188 ὈΘΘἢ ΠΙΨΘΥΚΑΙΠΥ 
αἰδᾷιιδοα, 80 8411 ἰ:6 ροββϑϑβίοῃϑ ἰῇ [6 νυ 016 ἰαπὰ 
Μ01}}} Ὀ6 τηδὰδ [6 πηοδ 5 οἵ ριιη8} πιθηϊ. 

γόον. 4. Αμπᾶ ἴδοτι 58π8]ξ8... ἔοσθνϑυ. ἴη 
(818 σϑῦβο 72] σϑι1568 {86 ΟὨἹῪ αἰ οα}Υ. Ιἱ 8 

ὈΘ66Ὲ ΟἾΤΠΘΥ ΘΠΠΤΟΙΥ͂ Ραββοα οὐδ (ὄυαῦθ, ΑὙΔΌ., 
ΜυτηξῈ), ΟΣ ἐχρί δἰηϑθὰ ἰῇ 8 ποσθ ΟΣ 1688 ἔογοοα 
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ΤΩΠΏΘΥ, 8ἃΒ μη γεοῖν (ΑΤΑΒΙΕ), ὃν ἐὰν ἱπίφαϊίῳ, 
παζεά απα δαγε, αἰοπε (80 ΦΈΒΟΜΕ, ὁ" (Β6 ρτγουηὰ 

οἵ νοὶ ΕΑ, ἡνου]Ἱὰ δ] λον (0 Ὑ12}). Βαϊ ἰὰ 18 
ουϊάθπέ {μὲ Φοτγοιιίαῖ μδὰ ἰη τνίον Ὀθαϊ, χγ. 2, 
8. ΤῖβΒ 88 Ὀθθὴ σϑοορηϊζοαὰ ΌΥ πιΔΥ͂ Θχροβὶ- 
ἰογβ. ϑοιηθ (εχ. 97., ὅἘ8. βοημῖυτ, ΒΟΒΕΝ.) 
ΒΙΡΡΙΥ, ὑμογοίοσα, ἽΠ ἴγουι! θουΐϊ. χνυ. 2. 2. ὃ. 

ΜΙΘΒΑΕΙΙΒ 88 {π6 ἥγβὶ 9 ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδὲ ἈΝ δῖοῃθ 

Βἰιοιϊὰ Ὀ6 τοδὰ. ΟΑΚ ΟΧΡΓΘΒΒ6Β {{ιἰ8 ἀἰδιϊποί]γ, 
οη( νὶϊουὺΐ ἀοι ϊ ΘΟΥΓΘΟΙΥ, ΕῸΓΡ Οἢ 86 οηθ πδηά 
33, Βονϑνοῦ ἰηίογργοίθα, γ᾽6]8 μὩ0 βαι βέδοιουυ 

πιοληΐηρ. Οπ {86 οἰποσ παπᾶ [89 οχργθββϑίοη 
2 Ὁ , τὶ Ὁ ΒοΙ ἃ ΒΥ Βαῃᾶ, εἰς., ΘοΥΥ69- 
Ῥοῃά5 Ῥογίθοι Υ ἴο {89 δοπποοίΐοη. 786 Υδδ} οὗ 
τοΐθαβα (σορ. θοαΐ. χν. 1-18), 80 σ68]16 ἃ ἔγοι (86 
ΤΠ), (19 τοῖθδβο οὔἐμ6 ἀθοίον ἤτοτα ἐμ ὀρ ρσβ8- 
εἶν δυπὰ οὗ 116 σγοάϊτον, δοἰϊποϊά θα τὶ {ἢ Βεαὺ- 
Βαιὶο γολτ (οοΏΡ. Εχοά, χχὶ δ. 10,11; δονῖὶ. χχυ. 
1-7), τὼ νι ἴοι ὑπ ἰδπὰ 18 ἰο τοπιδΐὶῃ που ναίοα 
ἐ ΠΡ ΒΑΑΙΒΟΗΌΕΤΖ, Ἀοδ. Κεολί., δ. 1602 Β΄. 

ΕΒΖ2οα, Ζ -πο. ΧΠΙ., 3. 204 8.). Το βίδαίο οὗ 

ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 
Ὡ΄΄-ἰὐσιππα ἢ 

ἀοδβοϊαίίοη, ἰὰ τ ϊσῖ (86 Ἰαηὰ νν}}}] Ὀ6 ἰῃ δοηδ6- 
αι6πο9 οὗἁἩἉ (6 ἀοδιϊηρά οχὶϊο οὗὨἨἁ [πὸ Ῥθορ)ο ἰβ ἴῃ 
[μὲν. χχαυΐϊ. 24, 25 Ὄχργοβϑὶν σοιηρασοα τὶν (ἢ δὲ 
ΒΑΌΘΔΙΙς ὙΌΣ, ΟΥ ΥΘΔΓ οὗ γτοϊθα86, δὰ 18 οδ)]ϑὰ 

(86 βαθ δι μ-ἰἴπιο οὐὁἨ ἐπ Ἰαπὰ (ΠΡ 2). 1ὰ 2 
ΟΒτοη. χαχυΐ. 21 (οοπιρ. 8 Εβάγ. 1, 68) ἰν 15 οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ δοῖ ἔοτί ἐμαὶ {86 Βαθυ)]οπίδη σαρυ λυ  Υ 
γγ 88 16 ζ 1] πιθὴΐ οὗ ὑπμ6 ἀἰνίηθ τνογὰ ῥγοοϊαἰπηϑᾶ 
ὈΥ Ψογαπιίδ, δοοοσάϊηρ ἰο τ ΒΊΟΝ ἴμ6 ἸΔπὰ τγᾶ8 

Ῥτοιηΐϑοὰ 118 Βο] αν (ΠἸ 3). Βυΐ ἴῃ πὸ οἰβεν 
ΡΙδσθ ὑβδὴ ἐδμὶθ ἀοθϑ Φογοιϊδῃ ἱπεϊτηδίο ἐπ 18 
ἡ“πβουγχαῖ. πον ἰδ 18 απἀουδίοα (μα 1818 ρ488- 
846, νἱ} τοΐογθηοο ἰὸ θυὶ. χυ. 2 60}]. Τμον. 
ΧχΥϊ. 84, 8ὅ, ἀοϑίᾳηδίοβ ὑπ 6 6χἱ]6 ἃ8 ἃ ροσὶοά οὗ 
Τ6]6489 [Ὁ (Π6 ἰαπά, γγὸ σδῃποῖ δυοϊὰ ροτγοοϊνίης 
ἴῃ Ἷ3) δὴ δἰϊογβᾶ ἔοττα οὗ {πὸ ἾΤ' οὗ θϑυϊθγοποιιγ. 

. 1Τ' 

Οκ 1 οαυδθ ἴ896 ἴο δοῖνθ. υἱάε διργα, οὉ ΧΥ͂. 
14.-- -ΕοΥ γὺ δανθ Ἰ᾿ἰεϊη ἅ]6Θ, εἰς. Τμὸ σψογὰβ 
ΓΘ 8 ἴγοθ αυοίδἰίοη ἔτγοπι  οα!, χχχὶΐ. 22, ψν ἢ 116 
8086 ἴῃ χν. 14, δἱ Ἰϑαβί ἰῃ {οἷν ἤτϑί ρασί, δτοθ 
υεγδαίἧπι Δ ὑΠ.9 ΟΥἾΖΊΏ8] Ραϑβαζϑ. 

ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ (χνῖ. δ-18). 

1. Ἀειγοδρεοίῖυε σίαποε αἱ (λα ἀδερ τοοίςβ 97 (λ6 οογγωρίίοη. 

'ΧΥ͂ΤΙ. δ-18. 

δ Τδυϑ βαῖῖ Φοβονυδῇ : Οὐτγϑοά [86 τηϑη, ὙΠΟ ὑγυβίβ 1 τ Θῃ, 
Απὰ πρδ|κ68 ἤθβῃῃ ἷβ αγηὶ, δηα σὮο86 μεαγὶ ἀθρδσίβ ἔγοτῃ θυ, 

θΘ Ηο Μ1}} Ὀ6 π|Κ6 ομϑ ἔοσβαϊκθη" ἴῃ (ἢ6 ἀοδβογί 
Αμᾶ Μ}}} ποῖ 8900 θη ροοα ΘΟΠ168, 
Αμπὰ Μ1}1 ἀνν6}} ἰπ (ὴ6 αΥγ7ιὰ Ρ]6ο68 ἴῃ ἴΠ6 ὙΠ] ΘΓΠΘΘΒ, 
Ιη 8 Ἰδπᾶ 3884]1 δηὰ υπϊη λοι ρα. 

7 ΒΙοϑβοα [86 τηϑη ψπὸ {γιι8.8 ἰῃ ΦοΒοΥΔΉ, 
Απηὰᾷ πθο86 οΘοηθάσποοῦ Θῃονϑῇ 19] 

8 Ηδ [8 |πκθ 8 ἴγϑϑ ρ᾽δηίθα ὈΥ δύο, 
Απᾶ μι ϊοὶ δἰγοίοῃοϑ ἔου ὖ 119 τοοῦϑ ἐοἦ [Π6 ΥἹΟΥ͂, 
Απά «1}} ποῦ ἔδαγ' ἤθη [Π6 Πποδαῦ σομλ68, δηα 1.8 Ἰοα 8 στθθι, 
Αμπὰ ἴῃ {86 γοᾶγ οὗ ἀγτουρῃῦ ἰδ Μ1}} ἢοῦ Βα Υθ οδΥΘ ΠΟΥ ὁ6880 ἔγοια ἔγα  θοδτΐησ. 

9 ΤΠ μοδτὺ 18 βογο ἀθοθὶ τ] (ἤδη ΔΏΥ πη ρ 
ες ἈΠ ργοΐουπά!Υ οοσσυρὶ ΒΟ οἂπ Κηον ἰὑ 
101, Τό ῃονβ, Βοαγ ἢ {86 οϑγί, ὑΓὙΥ̓ [88 ΤΘΙΠΒ, 

Ἑνϑηῦ ἰο ρ»ῖνϑ 606 
Αοροογάϊηρ ἴο ἴ86 ἔγυ! οὗ ἢΪ8 ἀοΐηρϑ. 

ΟΩ6 8Οσογαϊηρ ἴο 8 ΨΑΥ, 

11. Α ραγυσιάρθ, τ] οἢ ἔοϑίοσβ σι ουΐ Πανίηρ Ἰδ]α, 
[8. ἢθ ψγ͵πῸ δοσι μι ]δύθθ Το 68 ποὺ ΟΥ̓ τὶ ρθῦ. 
Ιπ {86 [4] οὗἁ δ᾽8 ἀδγβ 6 ψὶ}} ἰθᾶνθ {ἢ 6π|, 
Απῃὰά δὲ ὶβ οηά ἢθ ψι}} Ὀ6 8 ἴοοὶ. 

12. Ο τΒγοῦθ οὗ ρἴογυ, μοῖραι οὗ θορὶπηΐηρ, ρἶδοθ οὗἁἉ ΟΌΓ βαποίθαγ ἴ 
18 Ηορο οἵ [ϑγδοὶ, ϑῃονδὰ 

ΑἹ] ψῆο ἔοσβα Κα [866 ἅγὸ ρυΐ ἴο βῃδποϊ 
ΤΉοΒ6 πὸ ἀορδτγιἷ ἔγομλ πι6 τηυδύ Ὀ6 τυ ύθη ἴῃ [ἢ 6 ΘΑΥ, 
Βϑοϑυϑθ [ΒΘῪ ΠΑΥ͂Θ Ὀγβϑαίκϑη ἴμ9 ἐοπηίϊδίη οὗἉ ̓ ᾿νίηρ νϑΐογ, δ ΘθοΥΒΒ. 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥΙΙ. ὅ--18. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ὁ δον, θ.--».}. ὙΠ δποίομπϊξ ἐγδ δ] δι οη 811 ΟΧρτα85 ἤδγο, ἀου ὈΓ16868 ὁυ [1:9 στουπὰ οΥ̓ [π| Δπεἰ{Ποα 5 [ἢ τοῦ. 8, {16 

ὨΔΙ) Οἵ ἃ ΓΘ ΟΥ ΒΓ, 8116 ἴῃ ῬΒ. οἱ. ὙΟΓΘ Δ] οπη6 ἴπ0 τνογὰ ὁσσΌΓΒ ἃ δοοοηὰ ἰἷπηο6, {Π|ῸΥ 811, ἐπ δοοογάδηςο ᾿ν 1} {π|6 σΟ0:)" 

ἰοχί, ΟΧΡΓΟβΒ {Π6 ἰάθα οὗ πειΐδεγ. ίησο ΠΟῪ ἣν 5 Ἰοστμηοὰ οἴου [δ ΔΗΔΊΟΘΥ οὗ 2.2, Ἃ ὙΕῚ, υύγι, 23.5 (2213), εἰα 
τι: 

(θοπιρ. ΟἸ85. ὃ 189, α; ΝΆΞΟΓΙΒΒ. ΟΥ., ὃ 42, α, δ. 81), βίηοο, Διγέμον, [86 σΟΥΤΟθροη πᾷ γογθα] τοοὶ ἰδ δἶἴνϑη ὖγ 11. 58 

5) Ὁ, Ἢ Ἵν) ἀμ αθδι ρα υ γ τ (6 πιοιμίης ἀομμζαγε (σον. 184]. χχὶ!, 18, χχχὶὶϊ. 11, ΗδΌ. {1].9. 2 πιρίίας, 

᾿αἷὰ, ̓  ηἐμιιδ, Ὃν πιιίις, εοἰϊίαγίμε; αοῃ. χν. 2: [ον χχ. 20, 21 ; 9561. χσὶ! 30), (86 τηοϑηίΐηρ οὗ “ παϊκοά, ἀσοιαΐα, τοῖο Βοα, ̓ 

"ΤῚ δϑϑιιγοά 4180 ἰῃ εὐϊο Ῥαβϑᾶρο. (ΗἸΕΝΌΚΗΒΟΝ: “1 βοᾳυΐίοϑ69 ἰη [89 ορίπίου οὗ Ὦτ. ΒΟΒΙΝΒΟΝ, μας ἔξ ἴα 180 βᾶτὴθ δ9 {86 Ατδῦ. 

»,»5 ὦ . Αναν, ἐδὲ "μπὲρεγ-ίγχεε  ΕϊοὮ ἰδ ἰουη ἰπ ἴπο Υἱοϊη!γ οὗἩ [86 ΑΥΑΌΔὮ, ΟΥ ἐμ Οσϑαῖ Τα] 16 Ὺ, ἴο [89 δου οὗ ἐὴ9 

Μολ! ρα. β6ὸ Βέδὲ. Κε5.11., δ06. ΤΉ πα )Ὲ ΤἌ Εττε : Ῥραολοίαετγδαιμηα. Ἰτι6 βΆ πο ἴοσῃῃ οὗὁ 16 ττογὰ οσσυγβ ΡΒ. οἱ]. 18, ΤΠ ΟΥΘ 
τε πάσα ΘΟΏΥῸΣ οὐ ἰα τΠλὶ οὗ πακοά, αρείἐἰμέο. Ὑπὸ γμοίϊηϊ οὗ σοπμραγίβοη ἐπ [Π9 ἵν μαβϑαρχοθ οὗ οἵἱγ ῥγορῇμοῖ [8 186 ΤΟΓΙΟΤῚ ἈΡ- 
γϑάγαμοσ οἵ αὶ β0} ΠΑΤΥ͂ Ὁ ΡΘΓ, ἀορτίνοα οὗ 4Δ}} υσυτγίπ ποῖ ἰῃ {116 ΔΥἰ ἀοπβογι.""--Ηἰτζια γοίογγιης ἴοὸ [Π6 οομηροσίεἰοῃ οὗἉ ΜΒ. 
οἰΪ., Ποῦ τμὸ δίκης οὐ Φομητθμῃ ἰηἴο πΠ6 ἀθοογὲ οὗ Τόκοαι, αὶ {16 σοπῃοοτίου ΠῚ Δοτ, χινη!. ὃ, Ἴογο δἷδὸ δίκης ἴα Βροκοη 
οἵ, ἀροίαοϑ τπκῖ τηο ψογὰ ἀμ μιμεῖοβθ θη πὸ ἤδη 7,5 6 γ᾽ ὀσόη αἀγίυσπ ἰϊο τ) (ἀἰοϑογῦ, ΟΥὉ ὁπς τσλὸ ἀὰας φοσυς ὕπο πιὶχίογίμπο δ 
εἰαγιεά ογ »εγιλίησ.-οϑ. Β.. Α.). Οπ 116 ψογὰδ ἴῃ χΙνΣ, 6, Ἴ31933 ἌΣ}93, ΘΌΙΩΡ. ΓΘΙΩΒ. 16 Γθ. 

2. Ὑτ, 8.---ἰ)}". ἅπ. λεγ., ΒΥ ΠΟΥ ΏοτΒ ἩΪΓῈ Ὁ), Τραὶ. χχχ 25, χῖίν. 4. 

8 γογ. 8. --Ὁ δὴ ἴοι τὴς 8 ΓΓΟΑΊΘΏΕΙΥ ἴῃ Φοτ. Οομαρ. οἱ χ. ]. 

4 Το γ. 8.--ς ) κ 7). ΤῊο Καγὶ τοδὰϑ ΙΝ δον γογ. 6, ΤΊιο ΟΒΘΕΒΙΌΒ Βῃουϊὰ ὕῦ6 ραποείυδιοα δὲ γ" (Ππλρογῖ. ἤτοῦλ ΑΝ 

σογτοϑθροπάίηρ ἴο ἊΝ δηὰ ἰ8 δ΄ ΔΩΥ ταῖϑ ἴὸ ὑθ Ῥγθζεστοι ; 88 α]50 ἴμο ἀποίθηϊ ἐγαηβί δίϊ ἢ 5 ΟΧΡΓΤΘΒΒ στὰ ἦδο οχοδθρίίοῃ οἵ , 

(πὸ Ομαϊά66. 
δ Υ͂ετ, 10. --ωλγΐγ.. ΟομΡ. χχαχὶϊ. 19. Ὑπὸ αι, ψ Ὠϊσῖ [Π6 δηοίθηϊξ ἰγβηβ]αἰοὴθ δηὰ τη ηΥ Οοάά. οὔ ξ, ἰ6 ποῖ 80 δῦ ρο- 

δυοῦ ΔΒ ΟΚΑΡ ΒΌΡΡΟΒΟΒ. 
δ γοῦ. 12.--- 1 2 παχεῖ σταπιτη δ. 1} 6 ἐᾳ ἐπθ ἀοουδαῖίνο, θα 80 23 ΔΡΡΟδΙΒ ἴο Ὁ6 οοπῃίγιθίοά τὰ ΠΩ3 (1, 

24; χὶ. 13), 90 ἄοοϑ Ωἡ Ὁ Ὑ2 σἱτἢ 3. 
ΤΎΘΓ, 13.- τ [ῦὅδ. Τῆς ΟΠ "ἢ Ὁ" ν ΟΣ] Ὀ6 Ἰοσγτμοὰ {πὸ Δ » ΞΡ, . Ἢ) (Οχ.8η. 2212). ΤΏ ἴοόστω 0) 88 ἃ ΠΟΌΠ, 

ἀοο5 ηοΐ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΟΟΟΌΓΣ οἰϑαῦογο, αμὰ τ86 βυδάθῃ σὈδησθ οὗ ῬΘΙδοῖ: ͵ἰ8 Βίγβηρο. ᾿Ἴηγο Καοτὶ τοδάβ Ἰα»}} ΤὮΘ τπιοδηΐης ἰ8 

{80 5810 (-- [Π080 ἀοραγίί εν ἔγοτι 26. Οὐ, 0; 1. 1); [189 ἴογηλ 8 ΚΘ ννἶθ0 ἃ ΓασΘ ομθ. (οὶ ΟΡ. .1, 21; 188. χΙὶχ. 

21; ΟἸ8η. ὁ 172, δ) ΜΈΙΕΒ τοδὰϑ 3: . 
τ 

ἘΧΕΘΟΝΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑ,. 

ΤΊῖ8 Ἰοὴς ἀϊβοοῦγβα 6η (18 τν}1}}) 8. σοποϊυάϊηρ δὰ- 
ἄτοβϑ ἰὴ ἴνο ραγίβ, {16 ἄγπι οὔ νοι τεϊαῖθϑ ἴο 
ἔθ 6ΓᾺ), (Π6 Βεσομα ἰ0 ῬΕΓβοΩδΪὶ ᾿παϊίογθ. [Ι͂ἢ (86 
ἢγϑὺ (Υ 6 γ8. ὅ-18) 1180 Ῥγορ ιεὶ ἱπϊοαίθ8. (86 τηοβὶ 
ἱηπναγὰ δηὰ διάάθη τοοῖβ οὗ (6 βρίγιί4] δηὰ 
ῬὨγδἰ681 οογγυρίΐοι οὗὁὨ ἷ8 ρΡοορῖὶθ. Ηδθ ᾿πϑ 1009 
ἴπγοο ΘΟ] ΘΓ ἸηΟΓᾺ] ἀοίοοί8, διὰ οἰηςς ἰο ΘΔ 6 ἢ ἢ 6 
ΘοΥΡΟΒροπαϊης ρυπἰϑ τ ουί. Αὐτ6 δὰ ἢθ ρο͵λ668 
[π6 Ρϑσύδῦβο ἀιβροϑι(ἰοη, νυ] ϊο ἢ τοραγὰ8. ποῦ [80 
Πμογὰ, Ὀυὶ ΗδβΒἢ δἃ5 τ βοῦτοο δη ἰγοάβυγα οὗἁ αἱ] 
Ὀϊεβϑίηρ (τὸ γ, ὃ). Τθα ραηἰβιιποηΐ οὗ [815 βῖη 18 
τηρητοποα ἴῃ σου, 6, ι6 διαίίονν Ὀοΐης ἔχγι ΠῈ Ὁ 
ἀεοροηῃρα ἴῃ γογϑ. 7 δὴ 8 ὈΥ 16 σοί δῦ ἢ 6 ΓΘ 
Ρτοϑοηίοα, Το βοοοπὰ γδάϊοι] ἀθΐοθοί, ἀδδὶ χαδιθα 
1 γ6Ὑ. 9, 18 {ῃ6 ρΡου βἸουΒη 688 οὗ (0.0 ποδὶ ἴῃ 
σοπηθοίΐοη τἱϊ 1018 ἸνΘΑΚ 685. [Ὁ ΘΟΠΒΘαΌΘΠ6Θ 
ΟΥ̓(δῖ8 λαδέία, (86 υΠΔὴ Ποατὶ ἰ5. υηΐαι οτ8 016 
ο υϑῃ βἰαῃϊ, γοῦ 1η0 Γοτὰ 18 ἴῃ 8 ροϑί(οα ἴο 
Ἰοοῖ ἱβγοῦσι δὰ ἴὸ ἰαάρο ἰΐ (νοτ. 10). Αγνδγῖσθ 
15 ἀοδίρηδίθα 8459 {πὸ (νὰ ἀσδιγιασίνο τοοῦ ἰο 
ὙΠΟ ΟΥ̓ΘΡΥ Τη68η8 18 Υἱρηῖ, ἰο ψἰσἢ, ΒΟΥ ΘΥ͂ΘΓ, 
ῬΟΥΟΓΙΥ δηὰ βῆδιηδ τηιιϑὺ [Ο]]ΟΥ͂ ἃ8 ἃ 1.81 ΤΘΟΟΙΙ- 
ΡΘη89 (Υ6. 1]).--ΤΊιο ἰα8ὺ ἐν Ὸ ΥὙΘΥΒΟΒ ΘΟΧΡΓΘΒΒ 
ΟἿΘ6 Τη0Γ6 ἴῃ ἃ σΟΙΠΡΓΘΠΘΏΜΙΥΘ ἸΠΔΏΠΟΙ, Πα ΑἸ[ῸΓ 
ὃ ΒΟ]6πηπ ἱπνοσπίίοπ οὗ Φομονα, {16 Λυἀριηθηΐϊ 
οὗ ἀεδβισιιοίίοη οὐ αἱΐ [Π086 0 αν ΓΟΥΒΆΚΟη 
Φ Βοτδ, ἐμ Τουηιϊιαΐη οὗ Ἰ᾿ἱνης ΨαῖΘΓ (618. 
12, 13). 

γεῦβ. ὅ απά 6. Τῆυδ δΒαϊῖϊ ΦοθονδΒ ... 
δα] δῃὰἃ υἰ  Βα θᾶ. 76 Ῥσγορίιοι δὰ ἰη 
10 Ῥσανίοιϑ δοηϊοχὺ γοροδίθαΥ ἀδοϊὶρηδίθα [ἢ 
Τιοτὰ 8ἃ8 κὶ8 δαῃὰ βγδο]᾽Β ΟἹἿΥ βαοιΥ : χὶν 8, 22; 
χυ. 20, 21; χυὶ. 15... ΗΠ, ΒΟΜΘΥ͂ΘΙ, ΘΣΡΓΘΒΒΙΥ ἰῃ- 

Εἰτηδιοα ἴῃ χυΐὶ. 19, ἐηδὲ {8:6 [8Γ86] οὗ ἰΒο890 ἐἶτη685 
γνᾺ5 ΔΗ Ὡς ἴῃ σοηβάθηοθ ἴῃ ὑΠὶ8 δανίουγ, Ηθργτθ 
ΒΘ τοηίίοσβ {18 δίη οὐ υὑῃὈ6] 16 ΒίΤΟΏ ΡΥ Ὀγοιὶ- 
ΠΘΗΪ, Ῥογίγα γϊπρ ἰῦ δοσοτάϊηρ ἴ0 18 Ῥοβίεἰνθ δπὰ 
18 ποζηῖνο 8116. Ηθ πιρηιοηδ ἰδ 6 ροϑίεἶνο 849 
ἤγβῖ, Μίδῃ δπὰ ἤθϑιι ἀθβίμηδίθ {110 (οἰ) οὗ 
81} ΘΑΤΓΥ ὙἹΒΙ 16 ἤογοθβ ἴῃ δη {π68ἱ8 ἰο [ἢ 6 
ϑρί γί 8] ρόγοῦ οὐἁὨ (6 ἰμν β: 01]0 αοἀ, [Ιἰ ἰΒ ΡῬγϑ- 
οἰ γ {ΠΟΙ 51 ὉΠ} ΠΥ Ἡ ἰσἢ τυ άγαννβ (ἢ 9 σϑ ΓΑ] 
πιἰπα ἔτγοσι 9 ἱμν810}]0 {ἰΐησ8 ἴο ὈΘ6 δρρΓθ- 
οηα ρα ὈΥ̓͂ ἔδῖ ἢ αἴοηθ. Τ7|16 ταϊμᾶ ἰβ ἢγϑι ἰακθα 
οδρίϊνο ὈΥ ὑπ ρ8 νἱ81:01]9θ. Τθη μανίηρς ραϊηθα 8 
ἔγπι [οοὐϊης πῃ 18.686, 11 ὈΥΘΑΙΚΒ Ἰ0089 ἵγοι, {16 [π- 
ΥἱΒ: ὉΪ6, [Ὁ ννὲ8 80 ἰὼ (6 Ε41}|}1.. Τ᾽ ιὶ8 οοι δι οῃο0 
ἴα {Π]ρ98. Υἱ81010, Βούγονονῦ, ἰ8. ἸαἀοΙαΙ ΓΥ (σοπιρΡ. 
μυτηβπ᾿ δ Θχρ]ηδίϊΐοη οὗἩ (0 ὅτβι σοιπιπηᾶ- 
τηε). Ηδηοθ ἴπ8 ΘυὙ86 ΠΥ ν}6}}] Ὀ6 δὴ 8] } 5] 00 
ἴο θυ. χχυϊὶ. 1 60]]. χὶ. 28.----Μῖδ: δῇ ἃ Β685}. 
(ΟὟΝ δὰ 3) ΒΥ ΠΟΠΥ πιο 8180 ἴῃ 138. χχχί. ὃ 

0911]. Φοῦ χ. 4; Ῥβ8. Ἰνί. ὅδ. [Τὴ Ηφῦτον ἸδΔῃ- 
σύδρα, Βανίηρ το ἀἰδϑιϊηοὶ σου ὰβ [ῸΓ πιαπ, [1.88 
116 κἀνιηΐασο οὗ οὐὖν Ερ 5} ἰπ (16 ποῦ Β πα 65 
οἵ ἃ ραββῆφο {{Π|͵1ὸ {Π18, " συ γβοιὶ 15 [86 πιλῃ (δίτοηςς 
Π)}}} Μ}ΠιῸ ἰγυϑίοι ἢ ἴθ πῆδη ({τα}} τθδῃ οὗὨ {110 
881) Μ ΏΟ πηλοῖ Β68ἢ} (ἸΏΘΓΘ Ὑγ6ΔΚΠ655) ἢ 8 
ΔΓΩ..᾽ ᾿ ΟΟὟΕΒ.---ϑβ5. ΚΕ. 4,} --ΕΑἸ 5. ἀτπι, »νν, 
1.8 οΥ̓ζδῃ 70. (86 Θχβὶ Ὀἱ(ἴοη οὗὨ ρὲ γβῖοδὶ [ΌΓΟΘ. 
Ηὸ ψὶ]ὶο ἀθ] νοΥΒ οὐοῦ (1118 ἤιιποιΐοη (0 ΔπούΒ ΘΓ, 
ἱ. 6. τα 68 ἰλἱπὶ Ὁ18 δ΄ πὶ), 8185 ᾿ιΐτὰ [Ὁ ἷ8. δυϑὶβῦ- 
δῖ, ἴον ῥγοϊθοίίοη δηὰ ἀ θ᾽ σοσαησθ ΟομΡ. 88. 
χχχ ὶϊὶ. 2; "8. ἰχχχὶ!). 9.---Α 16 ἃ 8811, ες. Οομρ. 

Μοῦ χχχίὶχ. 6; 8. οὐἱϊ. 84.--- Ὅ}}1 ἄνσϑὶ!. π 
ἰη γδηϑιιϊνο, 88 ἰὴ γον. 2ὅ; χχχ. 18: }. 18, 89; 
158. χίἰὶ. 20. 

γοτβ. 7, 8. ΒΙϑαδϑοᾶ [89 σβῶδῃ ... ἔσυὶϊῦ 



1600 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

Ὀσδασίηρ. ἯὯε πιϊσὶ βυρροβϑο ὑμαΐ {680 Υ6 7868 
Ἴ6Γα 80 δο-ογάἀϊηαῖο τὶ {Π6 ὑτνο ῥΧθοοῦϊης (δα 
ἢ ὕπνο Ῥαΐγϑ οι] οοηϑιίϊ 8 Δη ἱπαδροπάρηί, 
Βοϊ εσοηϊαϊποα ψῃοΐϊο. Βιὺ το ὑῃ6 {0]]ονν ἸηΣ 
γΟΥ80 5. ψου]ὰ Ὀ6 ουτγοὶγ ἀϊβοοηποοῖθα. [18 6Γ6- 
ἴοτο (ἰὴ κ (Δὲ ὙΟΣ568 7 δη 8 δΥ6 ἴο Β6ΓΥΘ 8688 [01] 
ἴο {πΠῸ τ1πουσί ἐχργθββοὰ ἴῃ υογβ. ὅ, θ, ψ ΒΊΟΙ 18 
βίιοινη ἴο ὃ6 86 τηαἱπ που ὈΥ ἰζ8 Ῥοϑ.10η. --- 
Αδ56 8 ῖτθθ. Ὅοαιρ. 5. ἰ. ὃ8.-.-τουρθῖ. Οοιρ. 
χῖν. 1. 

γοτϑ9. 9 ππὰ 10. 86 Βθασῖ ἐπ τοσο ἅδθοοὶῖ- 
1... ὨΪ5 ἀοίηρ5. δοτο ()}Ὸ6 θαγί 5. οὗ τη 6Π, 

δηὰ οΘρθοί ΠΥ οΥ̓͂ (16 9γΆ 011{68, ἀρτγί σιν δηὰ αἱ- 
τοσίοα τὸ {πὸ ἴσα δ (6 σοοά, {Π|6Ὁ πιαδὶ ΓΘ 
ἴη ψοτὰ δὴ ἀδοᾶ νὰ {Πὰὺ τ ίοΒ 186 Ῥγορδοὶ 
8 ἀδοϊαγοὰ ἴῃ νοῦ. δ-8. αΐ {Π6γὸ 18. ποῖ ἷπα 
ἔῃ (6 τον] 80 ἀοδοοῖα] 85 (80 πιηδὴ Ποητί, 

τ ἰσἢ υπἀογβίδη 8 (ὃ 8 τὶ ἱπΠογοῸ ἢν οὗ Ρυγϑυΐης 
8:6 6Υ}} πᾶ οὺ 86 Δρροάτηηοθο οὗ νν ἰδ. πρ {116 τὶ ριῖ 

(σοαρ. 6". γ. δηὰ ἰχ. 2-8). Τιὶθ ἀδοοι{}}}688 
158 ΒΟΥΘΥΘΙ ΟἾΪΥ ἃ ΒυΠρίοιῃ οἵ ἴπΠ0 ἄθοθρ ἀθρτγὰᾶ- 
τὶ, {1.6 ᾿ποιι ΓΑ Ὁ] 6 δἰ οκ ἢ 658 ὈΥ ΓΒ ΊΘὮ ὑπ ϑδτγὶ ἰδ 
Ροββοϑϑεὰ.--- 6 θα], 20). Οὐοαιρ. οὰ ἶχ. 8. 

Το τνοτὰ ὀὁσσῦγϑ Π6ΓΘ ΟὨΪΥ ἃ8 δη δ)θοίϊνο ν] (ἢ 

{πῖ8. πιοππίηρ.---ΟΟσσαρῖ, 5). ΤὴῸ τοοδπϊης 
“ ἀοβρογιῖα᾽᾽" 18 ποῖ συπιεἰηρὰ ἴῃ {Π 86 ψοτὰ, [15 
ΘΥΘΥΥ ΥΠΙΟΥΘ τος ΒΘΥΘΓΕΙΥ͂ βίοῖς, ΠΟ ΆΡ]6 (χν. 18; 
χχχ. 12, 1δ: 188. χυὶϊ. 11; Μίο. ᾿. 9; 00 ΧχΧΙΥ. 

6), [α]] οὗ 186 ἀθεροϑί ραΐη (γοτ. 16). Νὸ πιδῃ 18 
ἐη ἃ σοπεϊ οι ἰο 866 ἑγου σὰ 0.6 ἀοοοὶ ἴα] ὨγΡροο- 
ΤΙ. οὗ {π6 Βαπλα μοαγί, Ὀὰὺ {16 ᾿ονγὰ ολη ἀο ἴι, 

δὶ Του δ οα {8159 Ηἰ9 Καον θα χε, ΠΙ5 βίσιοὐ δηὰ 

τἰχιίθοιϑ υἀχπιοηί. ΟομρΡ. χίὶ. 920; χὶϊ. 8; χχ. 

1.7.--Ἐ ν θη ἴο σίνϑ. δϑοραγαίίης {Π}6 ΒίαἰοἸμ6 
οὗΥ̓͂ (ἰι6 οὐ͵οοὶ ἔτοιι ἐμ 9 ὑπ ἀλη θ! Ἱ ἀοοἸ γί Ί οι), 

8 νοτὰ Θυθῃ δοίβ8 ἤογί ἢ ἐμὸ ἱπαὰορομβάοῃησς οὗ 

ἐἰθ ἴαιου. οι 15 ποῖ οπιπίβοϊθηῦ πι γον ΤῸΓ 1110 

Ῥύυγροβο οὗἉ ἠαιίηρ, 61 ἴπ Ηἰ5 Θβ86 1181 παίαγο, 

Οοπιρ. Ὀοβί 68 σοπιῖι. οἢ Υἱ. 2. 
Ψον. 11. Α ρμαδεϊσχίᾶρθ. .. ὈΘ ἃ ἴοοὶ. 48 

ἀπ (ἱτὰ τοοῖ οὗ Ββρίγἴτα] δ Ὀοαϊὶν ΘΟΓΡῸΡ- 

(ἴοα (6 Ῥγορίνοῦ πϑῖηοβ δναηγίοα, ν}}}}6}} 18 86 

τοοῦ οὗ δ᾽ δου! (1 Τίπι. υἱ. 10). Το δὶ ὅδ ἴη- 
αυΐτα ποὶ δῦοαι πὸ τίριι (σοπιρ. Υ. 1, 26 86α.: 
νἱ. 6, 7: χἰϊ!. 8, 10), ἰΒετοΐογο ἴδ80 Ὀ]εδϑίηρ οὗ 
(οι ἴ8 αἴ53ο ἀϑηϊοὰ τθπν. υΐσιΠ}γ σοτο ᾿ἰχθ 1} κο. 
Ἐοσϑηκοη δπὰ ρυὶ (0 9ππι6 {Π|0 απητὶ φ 60 .8 τη δ 

5 δ΄ ἰαϑῖ {|πὸ τῆς Ὀιγὰ, οὗἩ νι σἢ ἰϊ χ» Βαῖ ὑπ. 1ἰ 

60] 1668 [9 γοιης οὗ οἴμογβ δηῃὰ το ἴογ8 ἴΏ θαι, 

Ὁιιὶ 15 ἤογϑα θη ὈΥ̓ ὑμ6 πὶ 88 ΒΟΟὴ 88 ἰμι6 Ὁ ῬΘΓΟΘΙΥ͂Θ 
{π8ὲ ἃ Βίγη 28 ια8 υδυγρθαὰ 8 πιοι! 9 Γγ᾽5 Οἱ 8 

οτοῦ ἴἤθπι. [110 ἴογπι οὐἨ σοι ρα γί Βοι 18 ᾿ἰΚο {|ιδὺ 

ἰη Ῥγου. χ. 20; χὶ. 22; χυὶ. 24, εἰς. 111 ἰ8 ἀουδὶ- 

ὰὶ πθοὶ Ὀἰτὰ ἰβ ἰο Ὅ6 υπάογϑίοοά Ὁγ δε. 

16 πνοτγὰ ἴἰ8β Τουηα Ὀοβί 68. ΟΠΙΥ ἴῃ 1 ὅϑαῃι. χυΐ. 
20. Τμο αποῖοθηϊν ἰγαπηϊαίοτθ δη τηοϑί οὗ (116 
Οὐηιπι. ἀπά ογϑίαδπα (ἢ 6 ρατί γί ζο, δπὰ {ἢ 6 αἰ] 6ο 8 
αἶβο ἤνυον (18 τοπ ουίηζ. ΟἿἿΪΥ παΐαγαὶ Εἰ ϑΓΟΥ 
ἄοοβ ποῖ οσοπῆγιπ (μἰ8 ῥθου]αγῖΥ οὗἩἨὨ 186 ματί- 
τάφο. Οοιρ. ἬΊΝΕΒ 58. νυ. εὀλιλη. [“" ΤῈ 

δποίϊοηίβ Ὀοϊϊονοα {αἱ 5110 Βίο16 (06 οΧ3 οἵ ΟἾΒΟΥ 
Ὀϊτὰβ απὰ Βαιομβοὰ ποπὶ 88 ΒῈΓ οὕ. ὅθ ΕΡι- 
ΡΗΛΝ. λνυδιοὶ. εσρ. ἰχ.: ἴϑι5. Ογίσ. χὶϊ. 1.᾽" 

ἨΕΝΌΕΙΒΟΝ.--8. Κ. Δ.1.- -Εοδῖθσβ. ὋΣ ὀσουτϑ 

δοκίάθβ ΟὨΪΥ ἰῃ 88. χχχίνυ. 10. 1 ἰ8 ὑμβέσο θχ- 

ῬΓΘΒΒΙΥ͂ ἀἰβεϊ συ ϑῃ6ὰ ὕγοτα "3, (ο λαίεἦ, διὰ ὅπῃ 

θη Οπἷγ (ἢ 6 χαιποτῖπα ἰορο ΒοΥ πὰ σοΥἰβῃϊηρ 

Ὁ. ψϑγιοῖ οὗὨ [16 ΠΟΥ Βδιομβθαὰ γουηζ. ἩΥΙΝΕΒ 

αιοίο8 ἐπίεγ αἱ. ἃ Ῥάκβαρο γοῦν ΟΥΥΜΡΙΟΡΟΚΙΒ: 
ὁ πέρδιξ Ἢ ἘΞ Ἢ τοὺς ἀλλοτρίους προσκαῦξιται νεοτ- 
τοῖς οἵτινες γνόντες ὕστερον, ὅτι οὐκ εἰσὶν αὑτοῦ, 
καταλιμπάνουσιν αὑτόν. ΤῊΪΐθ αρτγοοθβ Δατι ΤΑΥ͂ 
0} 1} 6 Β6η896 δα ΘΟΠΉΘΟΙΪΟῺ ΟὗὁὨ {ἰἸ6 Ῥιδδαρα, 
του 1 πιυδὺ 81}}} τοπιδῖπ υηἀοοϊά οι ν᾿ ΠΟΙ ΠῸΡ 
6 ανο 6 Γ0 ἃ ΓοΔ] ῬΟρΡυΪΑ ορὶπίοη οσχ  ϑιϊηρ αἱ 
1}ν0 (πὴ6 οὗ Φοτγοηνί ἢ. ΟΥ ΟὨἿΪΥ οἱθ᾽ ἀοἀποοιβ Γι ΟἿΣ 
{13 Ῥαββᾶμρθ.--- 5: 8841} Ιϑαᾶνθ 8 61} σοίουβ ἴο 180 
τίσ .5. Οἢ 200] οοπιρ. χ. 8. 14. 

γεγϑ. 13 δπὰ 15. Ο τδιοῦθ οὗ δβίοσν .... 
Φοονα ΒΒ. Οοπιργοδοπεῖνο σοποϊαΐοι. ἴῃ 186 
ἴογπι οὗ δ Ὁγιοῦ Ὀι1 Βοϊθπ Ἰητοσητῖοη οὗ ΦΔο)ιο- 
σὰ, Ετοιῃ ΕἶορΘ οὗ 15186] 1 15. ον ἀοηὶ {Ἰλῖ 
(Π6 νγογὰβ οὗ {π6 ργορίοὶ όγο Ἀἀάγόββο ἴῃ ἢ 6 
Ἰαϑὲ Ἰῃϑίαπσο (ο {{}|6 ΡΟΓΒοὴ οὗ ἴῃ6 οσὰ. Βιῖ 6 
πιοηῖοι8 ἢγβί (Π6 οχίογίογα, Δϊσ ἢ τα {{|ὸ Ρ]Δ 6 68 
ἈΠᾺ ὈθΆΓΟΙΒ οὗ ΗΒ ρίοτυ : 18 ἰἤγοπο, {μΠ6 ρΡΐαο9 
γ Βονο ἢΐ8 μτοὴθ ϑ8ιδ πη, {6 ΒΑ ΠΟΙ ΌΔΥΥ ΜΠ 16 ἢ 
ΒΕ Γτοι ἢ ἀ5 Σΐ, ΓῸΓ ἢ6 Μ]8}}68 [0 86ῖ ΤΌγ ἢ αἰ δ ΠΟΥ͂ 
δοῦν Τ001158} δπὰ οὐ ηλ] ΠΑ] ἰὶ ἰ8 ἴο ἀο {πᾶ|, τ ἢ] ἢ 
[οὸ 818 δοηβδιυγοὰ ἰῃ συϑσϑ. δ, 9, 11 δηά ν ον ᾿ν6 
δἔΟΓ ΑΓΒ. ΘΟΙΠ ΥΪΒ68 ἴῃ ὁπ6 ΜψΟΓὰ, “ὁ ΟΥΒΆ Κα {116 
μοταὰ," [Ιβγϑ6] 88 σίνθῃ ἊΡ {ΠΠ6 (ΓΌΪΥ ΓΘ] ληὰ 
οἴοσ δ] βαποίι αὶ 68 ΤῸΓ {16 πὶ! ΒΓ Ὁ]6 ἰ ἢ -Ῥ᾽ 668 
οὗ ἸἀοἸαῖσΥ. 1 ἀο ποὶ ἰδετγοίογο Βοϊὶ ιἰν6 ψὶθῖν 
ἰδδὶ σου. 1.215 δα ἀ γοβϑοά τὸ οἰ ουδὲ ΠΠΙπιβο ΙΓ, ΤῸΣ 
{π6 γοϑβοὴ χίνϑῃ ΌΥ̓ ὅἀπαΐς, μαῖ {πΠῸ ᾿οτὰ οππηοῖ 
ῬΟΒβΒΙΌΪΥ Ὀ6 ολ]]οὰ Ρδο0 οὗ αῃοΐσδσυ.--- Ο 
[σοῦθ οὗ βίοσν. (ὐοπρ. 1 ὅλιῃ. ᾿ἰ. 8; [88. 
χχὶϊ. 23; Φογ. χίν. 21. ΤΊ Τογὰ 8 {ΠπΠτοὴο 2 Ρ- 
ῬΟλΥΒ ἴῃ {16 ΟἹὰ Τα. ἵἰπ {ἰγθα ἀοργοοβ. Εἰγδῖ, 
Φογακαίοπι 18 {ΠῸ8 παιηρὰ (111. 11), δροοῃὰ, 189 
αὐὶς οὗ 10 σογοπαπὶ (ἔχοϊ. χχν. 223; Ρβ. ἰχχχ. 
2; χοῖχ. 1), {μἰγὰ, (η6 ῬτΌρον, 80 (ὁ 5ρθῆῖ, πη 
τρληβοοηϊοηΐ [ἢ γοπθ (188. νἱ. 1; Εἰ αν χὸ; ὕλη. 
νἱ]. 9; "5. ἰχ. ὃ; χὶ. δ: χὶνιὶ 9; οχ. 1). Τῇοβθ 
{το ἀδργθοβ ΤῸ Ο ΟΥΟΙ 850 σοῃπθοσίει, {Ἰαϊ }Δ6 
ψὴ0 ΤΟΥΒΆΚΟΒ ΟὯ0 ἀοο8 ἴΠ6 Ββᾶπι)|ο ἴο {ῃθ ΟΥ̓ ΟΥ. 
ΤΊ Ῥστορίιοῖ μ88 ὈΓΪΠΙΑΥ ΠΥ ἴῃ σἰονν ἤογα, ἃ5 δἱ 
ΠΥ Ταΐα ἰπ χῖν, 2], {ἰἸὸ Ὑἱϑι }}]6 (ἤγοπο οὗ (80 
1ονιὶ!.--Εοἱρ δῖ οὗ ὈοΘρί μη. Τ7]16 ἸΙάδα οχ- 

Ῥτοββοιὶ ὉΥ ΟΥ̓ 8 8180 ΒΘΥΟΤΔΙ στὰ ἀλι[0η8. 

1. Μι. Ζίου 8 οαἰἹοὰ [γε γ᾽) ὨΥ Ὁ ὙΠ, Εζοκ. συ. 
28. χχ, 40 οοἷϊ. χχχὶν. 14: Ζ26τ. χχχὶ. 15. 2.1ε 
ἰβ γΟΓΥ͂ οἰζοη τἰ8688 ἴο (ἰδ σηαίθ [16 ᾿γληβοοηαθηΐ 
δΌοαο οὗὨ 9] οναὶ, [58. χτχὶ!ὶ. ὃ: [τι]. 1δ᾽; Μ|ς. νἱ. 
6: Ζ26γ. χχν. 80: Ῥ8. χαοῖῖὶ. 4 : Ἰχνὴ!. 19, εἰ. ΤῈθ 

Θχργοββίοῦ ΠΣ 2, νοῦ οσσυγϑ 6 γ6 ΟΗΪΥ͂ 
(οοαιρ. ἐδὺξ᾽ 29, Ῥσου. υἱϊΐ. 28) πζτϑοβ σπῖτι Ὁ 
ἧπ Ὀοΐἢ βοηβοθ. Εθγ ἱμαΐ ἰγδηβοοπά οηὶ δθοάς 18 
ἔἴγοιῃ ἰὴ Ὀορίπηΐυρ. οἴ θυ} οχίβιϊηρς (6ΟΠΙΡ. 
Ῥα. χοῖὶὶ, 2), δπὰ Ζίομ α͵80 88 οἰ  οβϑὴ ἔγοι οἰ ΘΓ ΕΥ̓͂ 
ἷα ἴῃ ἰάοα τ οἴοταὶ ανν οἸ Πρ -Ρδ66. οὗ Θοά. 
(οπιρ. Ρβ. οχχχὶϊ. 18, 14 ο01}}]. Εχοὰ. χυ. 17; 
χχ. 24: ὕθαυϊ, γ. 12).--ΡΊΔο9 οὗ οὖσ βαῃοῖῃ- 
ΒΙΥ͂. ΟουΡ. [ε8. Ἰχ. 13; ἢ "5. σῇ, 1]. νοι 
110 ΒΒΠΟΙΌΔΥΥ οἵ ἰδταοὶ (9 02) 15. 8 ἀοιι ῦ]θ οὔθ, 

ΔΏ ΘΔΡΓΠΙΥ ἀπὰ ἃ ΠΟΔΥΘΠΪΥ. ΤῊ ΓΟΥΤΊΘΥ 15 τηδἂθ 
ποοογάαϊης ἰο 116 ἴγρο οὗὨ πὸ Ἰαιίοτ (Εχοα. χχν, 
8,9, 40; χχνὶ. 30). ΤῆυΒ (που ἢ {16 ἜΧΡΤΘ8- 
Β'οη ΓΟΙΌΥΒ ὈΥΪΠΑΥΙΥ ἴο (ἢ 6 ΘΑΥΙΠΙΥ͂ ΒΒ ΠΟΙ ΠΔΡΥ͂ 
{πὸ ΒοΑΥΘΗΪΥ ἰ8 οὶ ὀχοϊιἀοα. Τῇ οτο 18. πΠῸ οὗ- 
ἡδοοιίοη ἴο 116 ἱπιρογβοῦπὰὶ τοηδογίηρ οὗ Π 680 
ἴγθ0 βυ βίαπ υ68. ἴῃ [Ὧ68 ῬΥΟρΡοΙ᾽Β δα γοεβίην 
ΜΟΥ ἀ8 Οὗ ῬγΆΎΟΥ ἴ0 ἰη6π|. Εον Μη 1}}6 Ῥσόρμεῖ 
ἀδοΐαγοδ ἱ1ἢ} τοϑροοί τὸ ἰἤθπ: “411 110 ΤΌΥΒ ΚΘ 
[866 8.6 ραυὶϊ ἰο δδίῃβ," σου]ὰ Ὀ6 αὐἰΐϊα ἀπργε)ὰ- 

δας 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ. 14-18. 

ἀϊοἷ8] οὐϑὰ ἰἴ ““Ηορο οὗ [3γ86],᾿᾽ εέο., ἀἰὰ ποὺ 60πὶ0 
Ὀοίνψοοη. Βυῖ ἴμ6 {ΠἸγ00 ΌΓΠΙΟΥ 8ΓΘ θη ΓΘΙΥ͂ 
δαπὶς ἴῃ {1||8 ἰαδὺ σοπσοριΐοη, ϑἰηοθ ἐΐ 18 ΟὨΪΥ ἴῃ 
δηὰ Ὀγ Ψσοθοναὶι ἐἰναῦ 6 ΥἿἹ αΥῸ ΔΗΥ͂ ΟΧΙϑίθ 06 ΟΥ̓ 
τἸιθδίηζ. Ηθησθ αἶϑὸ ἰδ βίωμυϊαῦ βυιῆχ ἴῃ 

721}. ΤᾺΘϑ οἷάον δοτηπιθηίδίουβ τόπο ἘΒΣΟΩΘ 
οὗ ΒΊΟΣΥ κ8 ποιιϊηδίΐνθ, δἰ μ0Ρ ἰδ κίης (μ6 ἤτοι 
δηἀ [6 ἰαϑὲ ἴγθθ Ψψογὰ8 ἰοροίμον (δούδιεπι σίογ δ 
ἐχοοέπιισι, πὸ ἐπ ἰο ἰοσμα δαποίμαγὶὶ ποδίγὶ, ΟΑἸΝΙΝῚ), 
οὕ τοζαγάϊης ἸΒΣΟῚΘ (ἰλγοπμδ, σὰ δε, αἰ μάο αὖ 
δόίογπο, ὁδί ἰοσμ8 εαποίματι, 8ΕΒ. ΒΟΗΜΙΡΤ), ΟΥ 
Βοὶρδῖϊ (κα τἄτομθ πῃ σἼΟΓΥ ἰ8 86 οὶ ῦ οἵ Ὀοξίη- 
πἰπς, [9 Ρ'δο9 οὗ ΟΡ βδποίυατυ, ΝΕΈΟΜΑΝΝ) 85 
86 ποιιῖηδυϊνο. Ασοοταϊης ἴο (1686 ΤΟΠ ΘΓ (8 
Ἰονγονον ἰΐ 8 ΒΟΆΤΟΘΙΥ͂ ῬΟΒϑ10]6 ἴο Βηὰ ἃ διιϊϊΔ 09 
σοηποοίίΐοη.---Εἶορθ οὗ 1δσσαθ]. Οοπιρ. χίν. ὃ; 
1.7.--ΝΜευικίθη ἰῃ [δ ϑϑυῖβ. [ἴῖὰ 86 ϑϑγίἢ 
(ἰὰ (μὸ ἀυϑέ, Φοῦ χὶν. 8), θγο ὙΜδὺ 15 Ὑγιτύθη 
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1} Ὀ0 ΒΡ ἢν οἴἴδοοί, 5.}Δ}} {ἰο86 ψὰο ἀδραγὶ 
ἔγοιλ 8 Ὁθ ὙΓΠίΘη. Τῃα πηὶἰἰ 6819 Οἡ (6 ΟὯΘθ 
δὰ ψου]ὰ Ὀ6 ἴο χΥϊ!. 1 (16 βίη. ἰῇ Ὀγα58, (ἢ 8 
βίῃ η6Υ8 ἴῃ ἀιι80), οα 1.6 οἶον παηὰ ἴο {ΠἸ|ὸ ὈΟΟΚ 
οὗ 1 (ἔχου. χχχίὶϊ. 8); 1.5. Ἰχίχ. 29; ὕδη. χὶἰϊ. 
1; Μὰ]. 1. 10; Κακὸ χ. 20: Ρμ]]. ἵν. 8; Βν. 
11, δ; χὶϊὶ, 8 ; χνὶΐ. ὃ ; χχὶ. 217). ΜΕΙΕκπ τγοαι8: 
{86 νϑῃ 8] 16 ἃ δινναΥ ἴῃ (πὸ δὰ (ΦοὉ χν. 0), 4}} 
νν 0 ΔΓΘ Γοσογ 6 ἰὴ 10 (χν]. 1 ; χχὶϊ. 80) ἐμ ΠΥ 
δ γϑ ἔοσβακοη (6 ζουπίαίϊῃ, εἰσ. ΤῊ 8 οχορο5ὶϑ 

8180 18 Ἐχροβϑὰ ἴἰο βαυϑγὰϊὶ οὐ͵]θοιίοηβ: 1. (ἰαὺ 30 
πιϑί Ὀ0 ἰ ΚΘα ἴῃ (ἢ 9 8886 οὗ γαηἰϑἢ ΑἸΥΔΥ: 2, {89 

παρογῆ, 3Π2᾽. 1 ὑμπογϑίοτθ ῥγϑίδυ ἰ0 δάπογθ (0 

{Π6 τοδάϊηρ οὗὁἩ ἴδ 6 Ομ ου Ὁ, Τη6 ταρὶ ἃ οἰιληκθ 
οὗ Ῥϑύβοῃ 1ΌΓ 8 20 ΟὈ͵θοοϊΐοη ἰο [Ϊ8. Οοπιρ. οἢ 
γν.14; ἰχ. 7; χὶϊ. 13: χτὶὶ. 1. ΤΠ Ποτὰ (ἰδ η δοη- 
ι(ἴπ08 ἴῃ σοηβτγτηδίίοη οὗ {6 ῬΓΟρ οἰ 8 Β |γ658. 
--Ο ΚΤ ουμἰαίῃ, οἰο. Οομρ. ἰϊ. 18 ; Ρ6. χχχυὶ. 10. 

2. Ῥε(ίείοπ 97 ἐλ Ἀγορλεὶ 70 ἰλὲ δαείψ ο7 λὶδ ρεγϑοη απᾶ (λὲ λοπον οὗ λὶΣ οὲέλαὶ πεἰπίδίταίοπ8. 

ΧΥΙΙ. 14-18. 

11 ἨρᾺ] πιο, Φοβόονϑα, ὑμαὐ 1 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΒοΔΙοᾶ ; 
Πο νοῦ πιὸ ὑδδὺ 1 τηΔΥ Ὀ6 ἀ6] ἰνογοα, ἔον ἕπου τί ΤΥ ῥγαὶβο ] 

15 Β5}ο]α, {ΠΘΥ̓͂ ΒΑΥ ἴο τη6: Ἦ Βογο 15 89 ποτγὰ οὗ Φοβονδῃῦ [μδὐ 10 ΘΟΣΏΘ ΠΟΥ͂. 
16 Βαῦ 1 αν ποὺ ιαϑίθηθα δι ΝΟΥ͂ ἔγοιῃ δϑίηρ 8 ἸῸΝ δίνουν (Π66; 

Απάα {86 οαἰδηίίουβϑ ἀΑΥ 1 πάνθ ποὺ ἀββϑῖγα ἰῇου Κπηονοθί. 
Τοδὺ σι πο πτϑαῦ Ουΐ ΤΓΌΤῚ ΤΑΥ͂ 1108 )8ἃ8 ἔγοιι [Π|66. 

17 Βδ ποῖϊ 8. ΤΕΙΓΟΓ ἴο 116, ΤΑΥ͂ Τοΐαρθ ἴῃ 80 ἀΔΥ οὗἁ αἰΒέγθββ Ϊ 
18 ΜΥ ρϑγβϑουΐοιβ τηυϑὺ Ὀ6 ρυΐ ἴο Βῇι8:Ώ9, 

Βυΐ [ τηυϑὺ ποῖ ὃ6 ρυΐ ἴο Βῃβιηθ; 
ΤΏΘΥ τχυβὺ 6 ἀἰϊθηιαγοά, θὰ 1 τηυβὲ ποὺ Ὀ6 ἀϊδβιμαγοᾶ 
Βυίηρῦ ἀροὴ ἔμοθιλ [Π6 ΑΔΥ͂ οὗὨ ΘΔ] ΑΙ Υ, 
Αμὰ ἀουθ γ᾽ τι} ἀοϑιγαοίίοη ἀθδίγου ὑμθα] 

ΤΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Τὸν. 11.  }, ἙοΟΡ. ΕἼΤΑΙ,Ό, ὃ 224 ὁ; ΝἍΕΘΕ 58. Θ᾽»... ὃ 853, πη. 2. 

ἅγιο, 18.-- δ" ὩΣ, δ ΤΑΥ͂Θ ἵστη ἰῃδίοαά οὗ δὲ 7, Ὀπὶ σοΙαΡ. 1 8.πι. χχ. 40; ΟἸ8Η., ὁ 256 ὃ, 8, δ69, 

8 Υ6ῦ. 18.-- )}}2 (οὲ .).92) 4. ἀοοιώ. πυκῖϊ. ΟοΡ. ΝΆΞΟΡΙΞ3Β. Ο᾽. ἢ 10 σ. 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΤΏ δβοοοῃά, ρουβοῦϑὶ Βα] οὗἩ {πΠ6 σοπο]υβίοῃ. 
ΤῊ ῬνΟρΡΙΙΟὶ ΡΥ Υ8 ΤῸΓ ΒΑ ΙΘΥ ηὰ ἀο] σου 69 [ῸΓ 
μἰ πιϑε 1 (νον. 14). [Ιπ ορροϑίκίοη ἰο (ἢ. 6 Βοογη Ὁ] 
ἀουνὶ ἱπ [86 Ζυ] Δ] θη οΥ̓͂ εἶθ ρτγοαϊοίΐοη8, 6χ- 
ῬΓοβϑδ ἴῃ νοῦ. 16, ἢΘ ὈΓδΥΒ οὐ 6 στοιιηὰ οὗὨἉ {86 
ἴδλοῦ {πᾶὶ Πα δὰ ποὶ μεαβίθῃηδα ἰηΐο (δ 6 Ργορ]ιοι 6 
οἶδο, οὐ ἀθοϊατοὰ μἷβ ονῃ ἱπυθη οῃ8 (τον. 10), 
ἴθκι (16 Τοτὰ, πἷβ τοΐπρο, νου]ὰ ποῖ 6 ἃ ἸΟΥΓΟΥ 
ἴο πἷπὶ οὐ Β Ε:6 τ Ἰιἶπὶ ἴ0 Ὀ6 ρΡαΐ ἰο βίιαπηθ, Ὀὺ0 18 
Ῥουβοσυῖοῦα, πὰ Ὀτίης ὕροη ἰμοῖὴ ἴ 6 ἀκΥ οἵ 
θΑἸδιηἰὙ Δηα ἀοι]6 ἀθβίγαοίΐοη (γοτγβ. 17, 18). 

γον. 14. Ηἶθεαι ῶϑ... ἴβου δχῖὶ ΠΥ Ὀσαΐβϑ. 
ΤῊ ρῥτορίνοῖ Ὀοριπ8 ΨΊ πὶ ΡΓΆΥΘΡ ΓῸΥ πα οΥ πηὰ 
ἀο] νογᾶποα [ἢ ΖΘ ΠΘΓΑ].---ΕἶΘ41 26. οί. χχχίϊ. 
89; "δ. νἱ. ὃ; χχχ. 8ὃ.-- ΜῪ ὑσαΐδϑ, (6 οδ)θοὶ 

οὗἨ Τὺ οοπἤβοηϊ Ὀοδδίϊη. Οοωρ. Ὠοαί. χ. 21; 
Ῥ5. Ἰχχὶ. 0. 

γογϑ. 18 δῃὰ 10. Βϑδο]ᾶ, ἴλ0ν δᾶὺ... υυδ8 
ἐτοῖὰ ἴὯ0Θ6. Τ|]ιὸ ργορ νοὶ γοβαῖμθ5 {86 ἰμοιρὰὶ 
ἴῃ χν. 10, 16δ-19 (ου]]. χχ. 7-12).- -Κ Δ ἌΘ ΓΘ, εἰς. 
Οοαιρ. 88. νυ. 19; Ἐζοῖς, χὶϊ. 22 βΒαᾳ. [ 8 πι864 
ἰγοῃσα}}Υ αἶ8δὸ ἱπ Ῥβ. χὶὶϊ. 4, 11; Ἰχχίχ. 10; 2 
Κίηχβ χυῖ!, 84, εἰς.-- Οὐ ΩωθΘῖ ἰδ οοτὰθ ποῦν, 
σΟΠἢ. χχυΪ!. ὃ, 9; οι. χυὶ!. 21, 22. 601]. χιϊὶ, 
2.- -ΒᾺ Σ ᾶν6 ποῖ, εἴθ. ΤΊι6 ρτορδοὶ ννουϊὰ 
ἄόϑοσνο 516}} ΚοοΥπ, ΕΓ 6 δὰ ἰαἴζοη {116 ννογὰ οὗ 
Π9 μοτὰ ᾿πἴο δ ͵ 8 τοι 1 18 Οὐ Βίγαηρίῃ, ΟΥ 
ἀφοοι τ ΓἋ}}γ. 8 οἰπ τα αἰά, χίν. 14, 1δ.---Βὰϊ 0 18 
Ποῦ 8 ῬΒου ἀο- ρσορμοῖ, Ὀὰϊ 8 Ῥτορμοὺ δραϊηαὶ ΗΒ 
νν}}1. ΟοιρΡ. ἱ. 6 βαη.; Χχ. 7.--Τὴ0 ΟΤΑΞῚ Βᾶνθ 

Ὡοῖ Βαϑδιθηθᾶ (“2 ΣΝ δε) αν Ὀ66ῃ ΨΑΓΙΟΠΒΙΥ͂ 
οχρίηἰποά, 1λὺῖ 411 {πὸ σοπιιπθηΐη ΟΥ̓ (ν 6 ἢ ΠΟΥ͂ 
ἀο ποὶ δἰΐοσ 86 σϑαμΐῃᾳ, 88 ἴμ:9 ὅϑ'γ., Ὑ σθαι 



108 ΤΗῈ ῬΒΕΟΡΗΕΊ 5ΕᾺἑἘΈΜΠΛΗ. 

τοδὰβ ΠΡ) ὀοποὺν ἴῃ υπάοτβίαπάΐηρς ΤΊΣ οὗ 
(80. βρί γἰταα] ραϑίοταίθ. Το (πουσις ἐδ 6 
ἰιδὰ ποῖ Ἰιαϑί Θμ θα ἔτοπι {Ππ|ὸ ραϑίυγαϊ! οΒσο οὐ βρί- 
Τὶ] ρωδβίατο δἴζον 6] να ἀ068 ποὺ μον ΟΨΕΓ 
Β10 τἰ9 σοηπροϊΐοη. ΕοΥ 6 οδὰ 'ν]ϑὴ ΟὨΪΥ ἴ0 
ἀοίδπα μ᾽ π]801} δραϊηβὺ ἐδ ᾿πραϊαίίου οὗ Βανι ς 
δυγνῖοα, [ἰ 18 ὙΘΡΥ͂ του  ΚαΌΪΘ {Πᾶϊ οὶ ἃ βίη σία 
ὁομμη. ἢ).88 γοῦ του) οΥΓὈ ἰδ κίηρς ΠΡ ἴῃ ἃ Ρὴγ- 

Β6 8] 56η86 ; ἀοι 1688 Ὀδοδι86 {ἰἸ0 Κπον]οάρο οὗ 
δ Υθυ Δ δ᾽ 8 ὈΥΪΘϑν ἀθϑοθηῦ Πὰ8 Βοειιθαὰ ἰο ργ6- 
οἷα άθ 116 ὑπουρῶιὶ οὗ ἷ8 μανίπρ ὈΘΘ ἃ βῃορ)ιοτα. 
Βαϊ ΨΠῪ πιὰ ποῖ Φοτοιίδη, 0 }}0 τῦαϑ 68]16ἀ ἃ8 ἃ 
ἍΨΣ ἰο τδο ρΡγορ ιοιὶο οδῖσο, ᾶνὸ ρῥταονϊουδίν ἰοηἀοὰ 

18 δι ποτ᾿ Β βίθορ ἢ Τὴ βῃορμορά᾽ β βίαϊθ νγἃ9 
Τοηδογρὰ βδογοὰ ἰο (Π6 ϑγϑδοὶ 68 ὈΥ (Π6 Θχδῖαρ]θ 
οὗ ἰμεῖν [06 Υ8, πὰ Κίηρδ 88 νὰ] 848 ῬσΟΡ 69 
Βαά ρῥγοσθοϑιϊρα ἔγοτῃ ἰΐ (δσοπιρ. Απι. ἰ. 1; νἱῖ. 14 
601]. Εχοὰ, 111.1)}0. Μογθονοῦ 186 523 [ραβίαγε, 

σοιηπιοῃ 7, τ αἱ οἢ ψγ)α8 ροϑϑοββθα ὮὈΥ͂ ΘΥ̓ΟΥΥ ΡὈΓΪΘΒΕΪΥ͂ 
δηὰ Ἰον 168] ΟἿ(Υ (σοπιρ. 908}. χχὶ. δπὰ 1 Ομ γοη. 
Υἱ.), '"ν8 ποσογαΐϊηρ ἰο Ναη. ΧΧΧΥ͂. 4 ΟΧΡΓΘΒΒῚΥ ἰη- 
ἰοπά ρα ““10Ὁ 186 οΔ1116.᾽ Απαίδοί ἢ αἾ90 μοαά [8 

22 (3.88. χχὶ. 18). Οοτρ. Ηξβζου, Κ.- πε. 
ΥΙ. 5. 150. Ηοιν νοὶ! ποῖν ἰξ βυΐϊΐ5 ἐμ δσοπηθο- 
(ἴοι 1ὖ Φογν, βᾶγϑ: ΤΉΏΟΘΥ ΒΟΟΤῚ ΠῚ6 88 8 ΡῬτορ οί 
δ γοὺ 1 ἀϊὰ ποὺ ΌΤΤΥ ΔΙΝΔΥ͂ ἔγοιῃ Ὀοΐησ ἃ Β}60- 
μετὰ (ΠΡ 2 ΠΡ ΓΡ2. Οοπιρ. ἰδ. 25; χίνη!. 
2. 8. Ιχχχὶι. ὅ; 1 ἕλη, χν, 28, 20) αὐἵον. (66. 
--ἸῊνΝ Ξξ ο »γεδ8, ἰο λαδίε: ἔχοά. νυ. 18 ; 7205}. χ. 

18; Ῥτον. σχὶχ. 2; χχὶ. ὃ; χχνὶϊὶ. 20.---Ἴ Ὅν, 

Οσοωρ. ἰϊ. 2; 11:1. 19. Αἀοἷπο αἴϊον Φϑι ον 18 1 
δη 1} 6818 ἴο ρσοΐϊηξ αἴϊον (ὸ Βοοῖς (σορ. 1 Οἢν. 
χΎϊ!. 1). [ΠιτΖια: “71 λαυς ποί δαδίεπεα αἰραν 
ποί ἰο ἕδερ αὔίεν ἰκεε. ἴπ ἴθ 1.0 146 οὗ ν1]}- 

685, ΓΟ] ον Πρ Ομ 68. ΟὟ ἱπηρυ}86 ἴῃ ΔΗΥ͂ αἰ- 
τοίου. “Γε]α ποὶ Βίσυ σία αν Υ 80 (Παἱ 1 5)ιου 
ποὺ 06 ραβίυγηρ, εἰς. ὙΠ ἀοθ8. ποὶ βαϊν {110 

υ885᾽: Τοπάοτίηρς οὗ ΠΡ 88 ἰ|ὸ ἰγαάθ οὗ ἰδθ 
Βιορθμογαὰ, Ὀὰΐ 1685 ἰο 1Πῖ8, {αὐ ΔΦαϊχγο 8. {110 
ΒΡ ογὰ, Ἰολάου, δα ΦΔογοΐαὶι {16 λι, ΡΒ. 
ΧΧΙ, 1, ὙΠ ηγ ἑοϊ]]οννίηρς ἷπι (σοπΡ. 1 ὅδιη. 
Υἱὶ. ὡ; Ναπιῦ. χὶν. “ ΒΘ δ᾽] οννοα δἰ πη5οὶῇ ἴο Ὀθ 
Τοὰ ὉΥ ΨΦΖ4ν6 (σοιρ. ΠΓΟΥ͂. Χ. 21) ψ ὶ ἢ νον 3 οὗ 
ἰγα δηΐ ἢ τουοϊαίίοη, χν. 10. ΠΕΝΌΕΠΒΟΝ 
ΔΡΡΟΔτΒ ἴο [ΟἸ]ον ἩιτΖζία ἷπ {18 ῬΟΠάΘΓΙρ'---- 
ἸΥΟΚΟΒΜΟΒΤΗ : “ ΒΑί ον, 7 λαυο ποίΐ λαδίεηεαά ὈκοΪς- 
τναχὰ ἡγοηι δοίης α δἠορλεγά (ἃ Ῥτορθι) αὐον ἰλεσ. 
ὝΠΟ 1 Μὰ8 οσα]ϊοὰ Ὁν Τ66, 1 ἀϊὰ ποῖ ψὶ( μάταν 
ΤΎΥ 561} ΔΒΓ ΠΥ ἔγοτῃ ΤΥ βουνυΐσο (8660 Οἴεδοη. 28), 
Ὀ0.11 οὐογοα ΤΥ 68]}} νι οὰἱ ἀοἰαν : δηὰ 7 αἰ ποῖ 
ἀοδίγεῖ Ἀ6 τοογμὶ ἀαν.᾽"---8οὸ 180 σον 5Ὲ8.---Ἀϑϑ. ΚΗ. Α.] 
Δηᾶ [86 οδἰδιιίῖουκ ἄαν. ΟΟἸΩΡ. ΓΟΠι8. Οἢ 

γον. 9. Ετγοῖι 16 οοπποοίίοῃ {ἰδ Ργορῃοί σαη 
ηθϑη ΟὨἶΪγ (86 ἀΔΥ οὗ δΪ8 οπίγαῃοο ἰη10 16 Ῥγο- 
Ῥμοίϊο οἶεοοθ. (Οοιῃρ. χχ. 7 58ηᾳ.: χύ. 10, 1]. 
Ἐογ ΒΘ ποοάοά ποῦ ἰο ρχῖνγο (᾿0ὸ αϑβϑυγηησο {μαΐ μ6 
ἀϊὰ ποὺ ἀδβῖσο ὑπ ἀδΥ οὗ σ᾽ πα ΓΥ̓͂ ΤῸΓ (50 ΜΝ 80]6 
Ροορίθ. Ηφ πιϊχιύ ἱπά δορὰ παν θθοη τορσγοδομοᾶ 
τὶ Ἰονίηςς ἰο ῬτΟΡ ΙΟΘΥ οΥἹ], Ὀὰ1 {Π6ΓῸ 18 ποίπίης 
οὗ 1818 ἰῃὰ τ ἰεχι.--που Ἰχηοννοϑῖ. ΟομΡ. 
χν. 10. -- δῖ ΒΒ τυϑρῖ ἰογῖδ, εἰς. Τμαὶ 
Μὰ οἢ Δ 5 ροη 6 ΤΟΥ} ἔγοπι ᾿ν18 1108, Ββῖη 69 6 8 
Ὀδοη ἃ ῥγορμοί, αοἀ Κπονϑ δη 4 ἈΡΡΓΟΥΘΒ, μ6 Πα5 
ποῖος {Πὸπ ἴο ΘΓ ἔγοτῃ (ἢ 6 ΟΥΙἰοἶδπὶ ΟΥ̓ ΤΏ. 
Οοπρ. Ρτγον. νυ. 2]; ἴλη. ἰἱ. 19, 

νοῦϑ. 17 δηὰ 18. Βθ ποῖ 8. ἴθσσοσ... ἅθ- 
ΒΊΤΟΥ ἴΒ6 12. Τδὸ ποραίνο ροίλἸοΏ, ΘΟΙΏΡ. ΤΟΙ. 

“Ἕ, 

11}. -ο, ρΡοσβδϑθουΐοσθ, ρυτβῦθτθ. Οοπρ. χν. 16: 
χχ. 1]. --ἀου ]γ υυνἱτδ ἀθαϊσαοϊίοη. Οομρ. 
χυὶ, 18. 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ, 

1. Οη χίν. 7. “Μοαιοῖπα ἐτταπίΐ σοη οαδῖο, φμα [8 
τε Ῥβ. χχχὶϊ, ὃ, 4 εἰ Απιδτγοδίιιϑ οἰοψαπίοσ : Οὐη- 
εδεῖο υεγεσμπάα 89) Γαραίμγ 7)ὲο, εἰ »απανι, φμαπὶ 
αἀοίοηδίοης υἱίατο πο Ροδδιῆιμα, Ῥμάογὸ τουοίαηινδ 
(ἐδ. 46 “ψοδορὰ., ς. 86), εἰ αἰϊδὲ ἰάοτα: Οὐ δδαί υἱη- 
αἰϊεία αἰνίπια, δὲ δοηγεδδῖο ργδεοιταί λαπιαπα. Εἰσὶ 
ἐπῖηι σοη [8810 ΠΟΙ ἐ8ί σατιϑα τπογτίογία τοηιϊδδίοτιδ Ρ66- 
σαίοτιπι, 68δ{ ἰαπιεη, πεσεδεατίμπι φυοαάππι ἀπίεοσοεν8,᾽γ 
ΕΟ ΒΒΤΕΚ. 

ὦ. “1ῃ οδγποϑὺ πα ΠΘΑΡΥ͂ Ῥταυον δου 18 8 
σΟΠΗ͂Ϊος Ὀοίνοαπ {π6 βρ᾽γὶϊ δπὰ {(Π9 68. ΤῈ6 
Β.65}} Γοραγὰβ {Π6 ργθδίηθββ οὔ {Π6 βίηβ, δῃὰ Ἵσοῆ- 
ΟΟἾΥ68 οἵ ἀοαἀ 88 ἃ βεογοτὸ δυάρα δῃηὰ πιότοϑθ ὃ6- 
ἴηρ, 0 οἰ ν ψ}}} ποὺ μ6 10 ΤΥῚ ΒΟΥ ΟΥ σαῃῃοί, 
ΤΙι6 βρί γὶῖ, οὐ ἴμ0 Οἰβὸρ μβαπὰ, δάϊιθῦοβ ἰο 186 
παπιθ οὗ (οά, ἑ. ὁ., ἰο ΗΒ ρῬτοπιῖθα ; "6 ΔρΡρσο θὰ 5 
οὐ ὈΥ ἔκ] 85 ἷβ ἔσθ οοπιΐοτί δηὰ δἰὰ, δπὰ ἀθ- 
Ῥοπὰβ ἀροὴ Ηϊω.᾽" ΟΑΜΕκ. 

8. Οχυ χίν. 98. ““7άεο ποῦ υἱμἷ 7)εμ5 οἷίο ἄατε, 
εὐ αἀἰδοεας αγαοηίμδ οταγο.," Αὐαύβτινε. 

4. Οηἡ χίγν. 9 Ὁ. “μία ἐπ δαρίΐδπιο ποπιεπ 720- 
πιϊπὶ, ἐ, ε., ἰοἰΐμα δι, εἰ ἐπαϊυϊάν ΤΥΓιπί αἰϊ8 δ 
"05 φσίόφης ἱπυοσαίμπι ὁδί, 60 εἴ ἵρδο ποϑ ἴπ Χωπ8 {)εῖ 
γεορρίξ δεπιι8 εἰ ἵἴπᾶὲ ρορμίωα δεὶ δαἰμίαπιμγ.᾽" 
ΕΘ ΆΒΤΕΒ, 

ὃ. Οπ χῖν. 10. ““ 8.0 Ἰοῃᾷ 88 {ῃ 6 Βί ΠΟΥ Γοπηδί ἢ 8 
ὩΠΟΒδηροα δηά πποοπίτγὶίο αοἀ οἰ ηηοί Γοίηουο ἢ 6 
Ῥυπ 5] πηδ πὶ οὗἩἨ {80 βἰη (χχυὶ. 18). Β5.ΤΑᾺΚΕ.-- 
“Ομοίίαϊε ογεδοὶί ρῶπα, φιία φμοίίαίε ογεδεὶί εἰ οἰ 
»α." Αὐὔὐσύθδτινε. 

6. ὁη χίν. 11], 12, [““Ἧτσ ἔαγί]αν σαί μον ἔγοῦα 
(818 ρηββῆρο (δαὶ μϑίϊης 15 ποὶ ἴῃ 1861} ἃ στο]ὶ- 
κἰου ἀμ ΟΥ ὀχογοῖβο, Ὀὰὺ (δαὶ ἴ γοῖογβ ἴ0 ὺπη- 
οἴ ον θη, Ἐχοορὶ (ἰἰοὸπ {μοΥ 0 ἔκδὶ ἅν ἃ 
Υδρηγὰ ἰὸ ψ αἱ, 18 ἐμ ΘΌΥ ἱπιοη 64 --ἰ 41. {Π|6ΓῸ 
ΠΔΥ̓ ὉΘ 8 σΙΘδίο ΔἰδΟΥΙΥ ἴῃ Ῥταγον---ἰἢ αὶ 1ἴ τὰ Κ 
Ὀ6 δὴ ουϊάθῃοθ οἵ πα θ}}} }Υ ἴῃ σοηΐοϑβίηρ {116} 
Β'η8,--ηα ἱπαὺ {ΠΟῪ ΤΥ 8180 Βίτῖγο (0 βυδάπ6 
411 ὑι6ῖγ Ἰ8(8;---οχοορῦ {}1686 [8 1η 55 Ὀ6 τορατγάρα, 
ἔιαϑιῖηςς ὈΘΟΟπΙ68 ἃ ἔγίνο]οι 9 Ἔχογοῖβθ, ΔΎ, ἃ Ῥτὺ- 
Γληδίῖοη οὗ (οὐ 8 ΟΡ, ἰὰ Ὀοΐης ΟὨἿΥ βυροῦ- 
δι 1οὰ8. 6 ΘΠ66 866 (δ ἔα 811 Π|ρ8 8.6 Ὠοΐ ΟὨΪΥ͂ 
νι πουΐ ὈοηοΩϊ ὁχοορὶ θη ῬΥΔΥΘΥΒ 8γ6 δα οι, 
απ ὰ {πΠ086 ΟὈ͵οοὶΒ ψΒὶσῆ Ζ ἢνο δβιίαἰοὰ δγθ τθ- 
Βαγάρα, θαὺ (Παὺ ΕΠ 6 Υ ῥτόνυόῖα [16 ψ σαί οὔ ἀοἀ 
8. 8}1} ΒΡΟΓΒ ΠΟ ηΒ ἀο, ἴῸ ΗἾΒ ὙΟΥΒΒΪΡ 18 Ρο]- 
Ἰυϊοὰ,᾽ ΟΥΑΙΥΙΝ.---ϑ, Β. Α.1] “ὕπο οΥ 18. 8 
1) οΥτί8] βίη, βΒὸ ἐμαὶ Ὀγ ὁ {πὸ γχοορὰ ἴβ ἰατηποὰ ἰηΐο 
αν]. Εσοτ ἤαϑίϊπς οὐ ργαγίης ἰ8 σοοὶ; ὕὃυ1 ψΒοη 
{Π6 τῆᾶπ 0 ἀου8 ἐὺ 48 ηὸ 181 10 ὈΘΟΟΙμ 68 δβἰα 
(5. οἶχ. 1). ΟΒΑΜΕΑ. ᾿ 

1. Ου χιν. 14. “ΗἊ νῆοὸ σουϊὰ 6 ἃ το ΟΡ 
τηϑί ἤν ἃ ΤΟΓΌΪΑΥ ΔΡρΡοϊπίπιοηί. [Ι͂ὑ ᾿|Κὸ ΤΟΥ 
ἴου 8ἃ}1 ραγίβ οὗ ἀϊνίπο ννουϑὶρ ννὸ τὺ ΠΑΥ͂Θ 
Οοὐ᾽ Β ννοτὰ δὰ δοπῃτ λα [ῸΓ ΟἿἿΓ Βιρρονί. [1 9 
δαγο ἰΐ οί, 41} 18 1οβϑι." ΟΒΆΜΕΒ. 

8. ὁη χίν. 14 (1 ̓ νανα ποί βοπὲ {Π6π|). “ΤῊ 8 
ἄοφ8 ποὶ ὁοπιο δἰ ἃ]} ἰῃηῖο {π9 δοσοιηῖ πον -8- ἀλγ9 ; 
Δηὰ 1 ἀο ποὺ Κποῖν, ΘΙ Π6Γ [0 Βα σἢ 8 ῬΥΘΔΟΙΟΥ, 
Ιοῖ ἶπὶ Βανα οὈίαϊποὰ 1118 ΟΥ̓ σΘ 38 ;Ὧ6 ΙΠΔΥ, ἴῃ 
Ῥτγθδοϊῖης, ΒΌΒο] υἰοπ, ΤΥ ΥΥ ἵης πὰ οχοσοϊ βίην, 
ΟΥ ΟἿ ΔΩΥ͂ ΟΠΟΥ Οσσαβίοη, ΜΠ ΠΘῈ [10 ΔΡΡΘΆΪΒ ἴ0 118 
σΑ]Πς Ὀοΐοτο {10 σοη στοαί ΟΥ δραϊηδὶ {9 
ον}, 186 ὑμουσῃξ οὔθ οσουγϑ, ἩΒΟΙ ΠΟΥ ἰ6 18 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙΙ. 14--18. 

ἰγὰ]γ βοὴῦ ὮὉΥ αοἂἁ. Τὶ (ἢ 6 Θχδπρὶο οὗὨ (ἢ 
ΒΟη9 οὗ ϑδοονὰ (ΔΛοΙΒ χίχ. 14, 160) 18 πὸ Ἰοῆ ρεῖ 6οῃ- 
Β'άογοὶ, δηὰ ὃ ρροατϑ (δαὶ [16 ἀδν]] 18 ποὶ γοϑὶ 
ἀἰβροθοὰ ὈΥ 81:16} ἔγὶ Ὁ] ΟΟΟΌΓΡΓΘΠΘΘΒ ἴο ἰπίοτ- 
τυρὶ τπ16 Δι 6 1831:168] σα ΓΘ᾽ 698} 688 Οὗ {Π6 6861 6Γγ8.᾽ἢ 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΆΡ. 

9. Ουα χῖίγν. 1. ““7Τ8ο ὀχδρ]6 οὗ Ραβϑθυῦ δηὰ 
οἰ ογ8 5ΒΠΟΥΥ λοΥ Γι}8 ΘΟ. ἤγτὴ8 [818 ἀἰβοοιγβο. 
ΤῊ 5 ἰΒ ἢ ππροτίδηϊ ροϊηῖ. Οηθ βαουϊά πον 6 6, 
τὶ τἢλὺ το οϑ Ὁ ἀπὰ φῬγυάθησο, ψὰϊσὰ )γ. 
ἩΓΕΒΜΑΝΝ (τοί. οὗ 1160]. ἴῃ Τ᾽ 6), Ψ 110 
Β66Π18 σΔ] οι οὗ αὐ ἰο ὉΘ ἃ ΤΙ 6 οὗ σα ἢ ἢ Ϊ5- 
ΤΟΡΥ, ἴῃ μἷ5 7ηἰγοα, ἴα Ζωποταδιδἑα ἀἰδίοτδδ δασγῶ Δ΄. 
Τ. (1181 δπὰ 1745) νοὶ 1 οουϊὰ νὶϑὰ τ Γ6 ἴῃ 
ἐμ δ 1ι}3 οὗἉὨ 411 ἰδ 6τϑ, Γορθδίθα νυ Τϑοοτατλθη 18, 
δανο γοχατγὰ ἰο {Π18 4180, ψ] θη 80- 6 8]}16 αἀ σιμοῃ 8 
ου ἴἰἸ6 ννἱοκοά ἅτ βρόκοῦ οὗ, ὑπαὶ νοι [86 Ποτὰ 
πῃ ΗΒ νυϑιοπι 8πιὶ ογμαϊροΐθηοθ Χο ΟἾ808 }1.51100 
Οἢ 80 ἢ} ἰΓΑΠΒΡΓΟΒΒΟΥΒ ὈΥ̓͂ ᾿ΘΠΠρΟΥῚ ἰυαριμθηῖϑ, 
[8686 ἃΓΘ οἴῃ ἃ Ὀ]βϑίηρ ἰο ἐἰοῖα δηὰ (86 γεῖΐ τ6- 
τη ηἷηρς πιοδη8 Οὗ [Πμοἷν βαϊγαιίοη,. [{ 18 τοϊδιθὰ 
(0 ἃ οογίαϊη οΟἱοΥΥ Δ ἱπ - 8 βάχοη Υἱϊΐαρο, 
δθοιέ {Π|ὸ γον 1790, ἴδὶῖ δυσῃ ἃ ᾽υἀσπιθαῖ ἀροη 
δΠ86 1 Δηὰ 8 ΘᾺ Γ61688 ταὶ ἰΒύτΥ, δηἃ δυο ΒΆΡΡΥ͂ 
δα Βα} 0]6 ργορασαίΐοη οἢ 8 υϑι18] ἀπγ οὗ ἔχλβι- 
ἰὩΣ δπὰ ῥγδύϑυ, ργθϑοπίοα δἰ π}86} 7 Ὀθίογο ἢ}18 
ΘΓ ἢ 8 Δ ΘΧ ΠΊΡΪ6, δὶ οχογοϊβοά οἱ δἰ πη56} 7 
ψἀδιὲ 15 σ]16 ὦ σατο αἰδοῖ ΡΠ 6, τ ἢ ΘΓΘΌΡΟΙ ἢ9 18 
βαϊὰ ἰο αγὸ ἔθ ἀονγη ἀοαά τὶ [ἢ 6 ὑγοΓὰ 8, 

ΕὟῪΥ Βίη ἰ5. ἄδο6 0 μη γΟΓῪ στολῖ, 
Απὐὰ 8115 τὴν θατὶ ν᾿ χνιοῖ, 

Ο ἤυγ [ὨῪ ἀζοῦν κηΐ ἀθαῖ}), 
ατβῶῦ 6, 1 ΡΓΑΥ, ΓΟ 

Ηο ἴ5 πο ἀουὺνὶ τοῦτο Ὀἰοβϑο, δηἃ ἢΪ8 τοπιοῖ- 
Ὀτδπσα πιοτὸ Βοποσγδῦῖο, ἰδ ᾿ποιιδαηὰβ οὗ οἱ) 6 Γ5, 
Μ|10 ΔΓΘ ρταῖβοα ὈΥ ὑπο ῖγ ΘΟ] Θασ 68 πὶ ἔπ μογαὶ] 
ἀἰβοοιγϑοϑ ἃ8 1 ἴα] ραϑίουβ, δηὰ αἱ ἐδ βαπὶθ 
ιἰπι6, ΟΥ̓ Δἰγομαν Ὀρίογθ, δΓΘ δοηαοιηηρδα ἴῃ (ἢ 6 
ἤτϑυ Ὀαΐ ἱην.810]6 Ἰα ἀρσηπιθηΐ 858 ἀπ Ὁ ἀοκ8, τον 68 
ΟΣ δἰ γι η 8." ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΡ. 

10. Οα χίν. 106, “ΑἸ ουχ Ὀτγοδοθογα 1οδά 
ὑπεὶνγ ΠΟΆΓΟΓΒ ἈΒΙΓΑΥ͂, γοῦ [6 ΠΘΆΓΘΓΒ ἃτὸ ηοί ἐδιι8 
οχοιϑο, δαὶ νθθη ὙΠ6Υ Δῖον {ΠπΟηλβοῖν 8 ἰῸ 6 
Ἰρὰ αιϑίγαν, {Π|0ὸ Ὁ]1η|} απ {Πο86 τν 0 συΐϊάθ {πο 
[Δ}} τορούμον ἰπίο (6 ἀϊίο!ι (μακα νἱ. 89). Οπα- 
μΜεβ. [Ἤμοη βἰπῆρθυα ΓΘ οὐον οἰ πιο τ 11 
(ΓΟᾺ Ὁ]6, (ΠΟΥ͂ πιυϑῦ ἴῃ 1ὑ 866 (θῖν οὐὰ νὶ]ὶοϊκοά- 
Ὧ698 ροιιγοὰ ἀροη ὑμοπι. Τ 5 σοΐουϑ ἴο (Π0 νυ ὶοὶἊ- 
οἀπ6885 Ὀοίϊ οὗὁἨ 16 ἔλ1]86 ρσγοόορμοίβ δηὰ (86 ρθο- 
Ῥίο: [86 Ὀιηα ἸοαΔα (86 ὈϊΪϊπὰ, δη Ὀοὶὰ ἔΔ}} ἰο- 
ἐοῖμοῦ ᾿ηῖο ὑπ ἀἰϊίοι, ΠΘΓΘ ΠΟΥ τὉ1}} θ6. πιΐδβο- 
ΤΌ] σοτηΐογίετϑ ὁη6 ἴ0 8δηοίμον.᾽" ΗΕΝΕΥ.---ϑ. 
Β. Α. 

11. ἴδε χῖν. 19. ΟΠ τγβοβίοπι γοΐογβ ἰο οι. χὶ. 
1.544ᾳ., νγω6γ0 (ἢ 8 ΔΙΘΊΤΟΥ ἴο (Π6 ῥτορμ οὶ Β α68- 
(ἴοη 8 ἴο Ὀ6 ἔουπά. 

12. Θχ χίν. 31. “ Μαΐδῃ 8 18 βοδὶ Βοῦθ δηὰ 
ἵπογο (ον. 1. 18). 1 βΒῃουϊὰ |Κ ἰο ποῦ ΜῈ 
16 δανίουῦ ΠΙΔΥῪ Ποῦ αἶ80 πτο ΗΪ8 οἰ ποάτγδ). Α.5- 
ΒαΓΘΪν Ηθ ἢ π8, ἀπὰ ΠΘΓΘ 90Π6 δβίλπα8 Ησ Κπονν8 
ΒΟΥ ἴο πιαἰπίαϊῃ ἰὑ, αἀπὰ ἴο Ῥγθβοσνθ ἴμ6 οποΥ οὗἁ 
86 δοδιίοιι ν᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΚΡ. 

[{“αἀοοα πιοὴ ἰᾶὰὺ {πὸ ογθαὶ! οὗ σχγοϊϊ σίου, δὰ 
1[8 ργοίοββίοη ἴῃ ἰδ μοῦ, ΠΑΡῸ ἐμοὶ Ποαγίδ 
ἰδῆ ΔῺΥ ρῥτὶναίθ ἰηίογοβι Οὐ δοησογη οὗ (ΠἸοἷγ 
ον; δηἀ {086 ΔΓΘ ΡΟΛΟΥΓ] 1688 π᾿ ῬΥΔΥΘΤ 
ὙΠΙΟΣ ἀγὸ οί οιὶ ἔγοπι (ΠἸθ ποθ, δηὰ στοαὶ Β0- 
Ῥοτὶᾳ ἰο ἔβἢ. ἢ ΙΓ ὉΘ Βυτο ἰμαὶ αοὰ ψ|}] 
οὶ αἰδύγαςσο (δδ ἰάγοπε οὗ Π|6 σίοτψ, οχ ϑατί ἢ ; ΠΟΥ 
Ἧ11| Ης 60] 1086 {}1|ὸ ροῦν οὔ ΗΪ8. ὑὩΓΟΏΘ ὈΥ 0.6 
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Ῥτονίάσηοο, τὶ ποαῦ 800} τι κίης ὁ δ. 1η6 ογί ἢ, 
δηὰ τότ Ὀτὶ ΠΥ 08) Ὀσίονο, ὈΥ πποί!ιογσ. αοὰ 
Ὑ1}} ὍΘ ΠΟ Ἰοβοῦ ἰῃ Ηἰβ μον ἴῃ ἰδ6 Ἰοὴρ συη.᾽ 
ΗΈΝΕΥ.---Ά. Β. Α.] 

18. Οἡη χὶν. 22. ““ Τ᾽ οβι ΠἸΟΩΥ (0 ἰδ 8 οπιηΐρο- 
θησο οὗὨ αοἱ, ἴον ΗἾ5 ἅἂγὸ Ὀοί σουπβοὶ δὰ ἀδοὰ 
Ῥγον. νἱ. 14). ὕ86ο 1 ἴον σομβοϊ 10. ἰ1) ΟΥ̓ΘΡΥ͂ 
ϑίγ688 δπὰ ἴον 86 ἰγὰ8 αροαϊείἰσα [ἀοιμοηϑίγα- 

[100] οὗ 31} γί 16165 οὗ Ομ γιϑιίδη αὶ, ΠΟ ΘΥΟΡ 
᾿π ΡΟ5810]6 {116} ΠΙΛΥ͂ ΔΡΡροαγ.᾿᾿ ΟΒΑΜΕΙ.--- “ ΤῸθ 
Βογογοίσηί οὗ αοἀ βουϊὰ ἐὔῆσασε, “ὐὰ Η18. 4]}- 
ΒῈ ΠΟΙ ΘΠΟΥ͂ ὁποοιταχο, ΟἿΡ διίϊθηδηοθ οὐ Ηΐ, 
πηὰ ον οχρεοίαιϊοηϑ ἔγομχ ἢ πὶ, δὺ 411 {ἰπιο8.᾽" 
ΗΕΝΒΥ.-το Ηθποθ ΠΥ δ Ἰοαγηοὰ 8 860] ἀο6- 
ὑγὶ πη 6--τἰῃδὶ 6 Γὸ ἰδ 0 Τθάβοη ΜΠ Υ Ῥυ ἰδ θη 3, 
γ ΒἸΟὮ ΔΓΤΘ δῖ ζη8 οὗ οὐ 5 νυδίῃ, βου] ἀἰθοου- 
ΤΆΖΘ 08 80 ἃ8 ἰ0 ῥγούοηῦ 15 ἔσομῃ θαλίας [0 
Β06Κ ρατάοῃ ἔγοιῃ Ηΐπι; πὲ οὐ (68 ΘΟὨΙΓΆΓΥ ἃ 
ἔοτια οὗ ΡῬΥΆΥΟΥ 18 Ὦ6ΓΘ Ῥτοϑουϊ δ ἔογ απ: ἴον ἰἴ 
Ἴ9 ἅΓ6 σοηγὶπορά ὑπ ψν6 ἤλγο Ὀ66Ὴ οἰ 5.186 ὮΥ͂ 
αοά᾽ 8 Βαηά, νν τὸ οἡ {118 ΥΟΓῪ δοσοιιηῦ 6η60ι:- 
ταζοα ἴο ΠΟΡΘ ζὉΓ βαϊγαϊΐοη ; ἴον 1ὺ θα]. 8 ἰο Ηΐπὶ 
ὙῸ οι η 8 ἴο πο], ηἰ ἰο Ηΐὰ ψ]ιὸ ΚΙ|Ὶ15 ἴο σϑὸ- 
Βίογϑ ἴο ἰἰἴ6.᾽ ΟΑἸἿὉΥΙΝ.---οϑ, ΒΕ. Α.} 

14, θη χυ. 1. χη ἰδ ρατὶ οὔ (6 Οδίμο] σ8 10 
15 τηδὶ πα! πο {Π4ὺ ““λοο ἰοοο τοίοὶϊ τ ἡτογο  ἰσοτιεπὶ 
ΕΥΤΟΙ. .«. ΟΥαίίοποδ ἀφζιποίογιιπι δαπείογμπι πιδϊξ »γο- 
ἶν88ε υἱυϊδ. Οὐηπίτγατγίμηι ἐπῖνι ροίῖι5. ἐα ἦϊδοο ἀγσω- 
ἐπάμιπι δισσφογίίατ, πόπιρο ἱδιϊ δ ποαϊ δαποίοτ μη ΤΠῸΓ Ὁ 
ἐμόγασι οΥα οη68 οἱ Πεγὶ σογαπι 7260 δοίϑγα γοὸ υἱυδη- 
ἐἰὐιι8, οἰ φμαηαο υἱυοπίοα ἐρδὲ ποη ροδμεγὶπί ἐζ ϑεπιεξ 
οδίσεηι, ἐἐα8 6886 ἐδ πιαχίπιο »γοήομαα. ΟΗ181,. ΤΌπι. 
11. ν. 296). Τὸ ἐμ15 10 18 τορι θὰ οὴ {6 ρδγὶῇ οὗ 
{16 Ῥχοίοβίδηϊβ. 1. Αἰπμπιίαιίο ἰδίῤλδεα ρίαν δεΐ 
ἀψνροιίἠείϊςξα. 2. Το ἰαπίμηι δρεοίαί, μἱ δὶ λίοβεοδ οἷ 
δαιπιοὶ ἐπ υἱυὶϑ ααἦμς ἐδδοηί, αὐοοφιδ ἴη ἢὶδ ἰογτὶϑ 
}7ο Ῥορίιο ϑγεοδβ ἱπίεγροπογεηΐ διιαδ, ρογίπαάο εὐ ἐἰ{6, 
ἔχ. χχχὶϊ. ἀἘτϊο ὕόγο 1 ὅδηι υνἱῖί. (Εὔπδτεμ, 8. 
80). Ηδὀὁ 4180 δι ὲ5 ἔτνο ἰοϑιϊποῃὶο8 οὗ {ἢ ἴἈ- 
Π 6 5 ἀροϊηβὶ (Π6 μη γοσαίίοη οὗ βαϊηῖ8. Οπ6 ἔγοϊῃ 
Αὐυσύβτινε, ὙὙὧπ0 (οοπίγα Ψίαχιπιπ., 1. 1), 6Ἀ}}9 
ασ ἢ ἱπνοσαίϊοη δαογιεσίμηι, τη 6. οἴλον ἤἔγοιῃα ΕΡι- 
Ῥπανιῦθ νὴ0 (γε 2) δῖα 1ἴ δῇ ἜΓΤΟΥΡ ϑεάμοίο- 
γπι, δὰ 4115 “« ποῦ δαποίοδ οοἰΐπιι5, 8ε δα ΠΟΙΟΥ͂ μη 
αοπιΐπιηι. "--- δὶ 1110 Ἰηϊοτοοϑϑίοπ οὗ (6 Ἰἰνίης 
ἴον θλοἷι ΟὗΒΟΡ ἰ8 οβδοίϊγο, ΟΠΆΜΕΠ (6811 68, Βαγ- 
ἴῃς ““Ἰηἰογοοββίοη 18 ρόσνγουζι, αὐὰ 18 ποῦ νι οὰῦ 
ἔγα!, ἤθη Ὧ0 ὙΠῸ ῬΥΔΥ͂Β δῃὰ πὸ ἴον νυ ]ιὸπὶ ἢΘ 
ῬΥΔΥΒ 8.0 οὗ {{|{ὸ βρίτιῖ." Ομ. Βοιῃ. χν. 80: 2 
(οΥ. 1. 11; Ερῃ. νἱ. 18, 19; 1 Τίσι. 11... 3. 1 
Ψφοίπ ν. 106, [Το [86 βαηθ οΙἶθοί 8180 ΟῚ ΙΝ δὴ 
Ηενπυ.--ϑὶ ΒΕ. Α.] : 

18. Οἱ χνυ. 4 Ὁ. ““ δοϊϊοοί ἐπ υμσμδ πιαπαηί δα- 
ἐπιρέα τεσέπίωπι, εἰφμδ αἀμσμηι ἐἐίμο8, δὲ πιοῦο5 σαϑίτα 
δοημμπίατγ.᾽" -τολς Νοπ δὶς ἐη ἤσοίεγ δοησμ8 ἀμπιαποδ 
ἐαϊοία ναϊοπέ μὲ υἱία γεσεηίμπι.᾽" --τοο Ομαϊ τες ἰαἰξδ 
στεχ.᾽" ΕὌΆΒΤΕΆ. 

10. “(οὐ Ἰκο6 08 λῃ οχλοὶ ρτοίοδοὶ [τορί βίου 
οὗ βῖη8, δπὰ νἱβὶ 5 (ἤδῖὶ (0 [16 {πἰγὰ Δ Του ἢ 
Βοπογαίίοη." ΟΕΚΑΜΕΒ. [8566 ψηλδὶ πἀποογίαϊη 
σοηϊίογί8 Ομ] ἢ ἀΓ6: δηᾶ Ἰοὺ 18 ἰπογοίοτο σὸ- 
)οῖοθ 'ὰ {Ποῖα 88 ἱμοὰρ ἢ τγγχ Το) οἱ σοι ποί.᾽ ΠΈΝΕΒΥ. 
--9. Β. Α.} 

17. Οη χνυ. δ6. “ΓΒ θη αοὐ δὈληάοηβ 8 νγ9 
ΔΤ ΒΌΔΠαἀΟΠΘα 4180 ὉΥ ἰΠ6 ΠΟΥ δηροῖθ, δπὰ αὶ 
ΟΥΘΛΓΠΙΓΟΒ. ΕῸΓ 85 δὶ οουτὶ θη ἴνγὸ ΟΥ̓́68 860 
ἰαγποὰ ΔΎΔΥ (86 νγθοϊο σουγί (ΓΒ ΜΗ; 80 
ΒΘ (π6 ογὰ ἔτη ΔΝΑΥ 841} Ηἰ8 [ιοϑι8 ἰΥῊ 
ΔΜΆΥ αἶδο.᾿ ΟΒΑΜΕΒ. 

18. Οἱ χυ. 7. “ αοὰ 88 8 αἰ 80] μα πα πιδ 



1το ΤῊΒ ΡΒΟΡΗ͂ΕΤ 5υΕΒΕΜΙΔΗ. 

8δα8 Ὁ}1 Κὶπὰβ οὗἩ ἰοϑίγαμπμοηίβ [ῸΓ οἹοδηΐϊηρ Ηἱΐ8 
Βταΐϊη. Ηδ ιδβ ἵνγο Κἰπαβ οὗ Ὀθβοῖβ δηὰ ἔνὸ 
κὶπ8 οὗἹὨ νἱποονίης-ΐδη. ὙΠ οπο Ηφ ΟἸΘΔΉ865, 
τνΪ ΟΜ 5 {116 σταὶπῃ πὰ ΒινΘ6ρ8 (6 ἥοογ, 80 (ἰιαὶ 
186 σ᾿ ΕΓ ἸΠΔΥ Ὀ6 Βορβσγαιθα ἴγοιῃ {86 μοοὰ ννΒθαί, 
ΤῊ 5 15 ἀοῃθ ὈΥ̓ (16 ΕΔΙΒΘΡΙΥ͂ ΟΓΟ88. ἰδυὺ 1ζ {}18 
ἀοοα ποῦ δναῖ! Ηθ ἰαἶκοβ ἰῇ ϑπη (110 Ὀόβοιι οὗ ἀθ- 
βίγυοίίοη.᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

19. θα χυ. 10. “Τὴ ψὶ Π688608 οὗἨὨἁ “2688 ᾿ὰνθ 
{Π 6 πδῖη6 διποηᾷ οἰ 6 γ8 οὗ Ὀοϊης βατὰ ἀπὰ τουρὶ 
Ῥθορὶο. ἔγοπι νν οπὶ ὑΠ6Ὺ οδημοὶ οϑοῦρθ ΜΠ θα 
ΑπΔΥΡοΟΪ 5. [ 195 ποῦ ΟἿΪΥ ἃ ΓΘΡΙΌΔΟΝ Μ]σἢ 
ΑΒΔ δῃ4 βιιοἢ 1κ παϊζο ἴο ΕἸ ἢ, ΚΑτὶ ἰμοὰ ἢθΘ 
(πὶ ἰγουΌ]οῦ ιν 8γ86] ᾽ (1 Κὶ. χῖχ. 11). Βαϊ 
ονϑη {γι 6- οαγ θα Ῥϑορὶθ |κ Οὐδαΐϊδ ἀο ποὶ 
(πονοα γ {τυϑὺ ἰὸ {μοπι; ΘΥΟΡΥ ΟΠ6 [828 (Π0 
ἐποιρὶ, 1 ἘΠ ΟΥ̓ νου ἃ ΟὨΪΥ ΘΙ ᾶνΘ ἸΔΟΓΘ ΖΘΠΏΓΥ 
νι ψουἹὰ 6 50 48. νὸῸ}}] ἀπὰ τρᾶῖζο 1688 ὨοΪ8θ0. 
Μοδην 16 [ἢ 6 ΡοοΥ ΕΠ) 8ΔᾺ 18 βι({ἰπρς {6 Γ6, πον - 
ἱῃρφ ποὶ σὶαὶ ἰο ἀο: ἃ ὁ ὀγαπιῖδῃ Ἰλιηθηῖ8 (6 (ἀΔΥ͂ 
οὗ εἷἰ8 Ὀΐίγσί ἢ . .. ΨΥ δὰ {τ θη 806}} ἃ ᾿Ἰηοηδβίου ἢ 
ΠΥ διιο ἢ δῇ δρῃὶο οὗ αἰνοογα ἢ δῦ ΤΩΒΏΠΟΡ 
βανο 1 Ηον ἀο1 8ροακῖ “ΕῸΥ θη 1 βροδῖ, 
(ΠΟΥ δύὸ ἴοῦ αν (Ρ5. οσχ. 7). Ηθ ἀο68 ῃοΐ δἰ 
ΟΠ66 ΓΟΙΔΟΠΙ ΟΡ (Πδὲ {Π0Ὺ7 οα]]οα {110 τη 5916 1}66]- 
ΖΟΌδ, πὰ ρογϑοουϊοα 4}1 ἴῃ 6 Ῥτορθίθ ὈθίοτΘ 
Ἠΐπι: ὑπαὶ Ηἷ8 ργολίοϑὶ δίῃ 8 ἰῃπῦ 86 ΟΔΡῸΒ [ἴὉΓ 
ἐῃ6 ἰηϊονοϑίβ οὗ 7 681:8 ἱπ Ορροϑιίίοῃ ἰο ϑαίδῃ.᾽ 
ΖιΝ Εν θοπΡ. [“ ἔνϑῃ 18086 Ὑ]10 816 τηοϑὶ αὐἱοὶ 
δηἀ ρελοοΌ]6, ἢ {ΠΟΥ Βοσγθ αοα [408 {Ὰ}}Κ7, ΔΥΘ 
οἴθῃ πιπὰθ πιὸπ Οὗ δἰγίε. ἭΑΩ σδὴ Ῥυΐ ,)οίίοιν 

Ῥέασε; ΜῈ ᾿ᾶγθ {Π6 τπηλ κὶ 5 ΟὨ]Υ οὗ Οὴ9 8146 οὗ 
1.16 θαγραΑΐη. δηά {πογοίογθ σδῃ Ὀαΐ, α8 πιμοὴ αϑ ἴῃ 
(4 {ϊεδ, ᾿νο ῬοΔΟΟΔΌΪγ." ΗκνπΥ.---ϑ. ΚΒ. Α.} 

920. Ου χν. 10 ὁ. ({ἢᾶγὸ ποίί πος ᾿ἰθαῦ ποῦ ὈοΥ- 
γουοα αἱ ὑϑΌὙγ7). “ΜΥ ἀρὰν Φογθαιίδῃ !} ΤΒοὰ 
τηϊσιῖοϑὲ ἤᾶν ἀοπθ ἐπί; μαὶ 18 δοοογάϊπρ ἴο 
89 οαβίοιι οὗὨ ἐΐνθ σουπίγΥ, ἴμβασο ψουϊὰ ὉΘ π0Ὸ 
βυσὶ ποῖ86 δϑουΐ ἰμΠ84ἰ. ΤοΥΘ 18 η0 Ἰηβίδποθ οδ 
Ῥγθδοίιον Ὀθίης Ρογβοοαίοα Ὀθσδιδθ0 6 σαγϑὰ [ὉΓ 
μἷ5 Ββουϑοιιοϊά. ιν ἴο ἰΔΚ6 ραγπιϑηΐ ἰῇ βι0}} ἢἃ- 
(υταΐ ρηοάπς!5 89 τη 8008, (μαὐ 18 σγουπά οὗ 
ἀϊδίτγαβι, ὑπαῦ 18 ροίϊης ἴοο ἔν, (μα ἰΠοὰ σαττῖθϑί 
ἴοο δἰχίι, πὰ (ἰοὰ πιιϑὺ Ὀ6 τλοῦθ τ πλ188 (μογοίη, 
οἴ ονν Ἶ86 Αἰ νν}}} τὶϑ6 ἋΡ ἀραϊηϑι {Π1|0.; δου νν}}} 
Ὅο βΒυπροπάοα, γοιηονοά, ἐπ ρ Ιβοηθαὰ οὐ πῃ βοῖῃμθ 
ὝΔΥ πιλάθ δὴ δηΐ οὗ, ἴοτ (δαὶ 18 ριγο ἀϊβογάον 
απὰ ἱππογηιίοπ, ἰπλὲ βιη το (5 οὗ βρὶ γι 8] γον ]α- 
Αἰ ΟΠΔΥΥ πιονοπη θη 5.᾽" ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

21, ὁπ χν. 15 α. ρας Κηοινοβὺ (παν ἴον ΤὮῪ 
ΒΑΚΟῚ ἴλνο βυογοὰ σοργόλσῃ). “ΤῊ 5 18. 1Π0 
ΟΥἾΪγ᾽ (ΐης {πῶ ἃ βεσνδμὶ οὐ ὑμ6 1 οὗ οὐ 
δυο ἃ σατο ον, {πῶ 6 ἀ068 πα θθὰ Βυ 6. ποὶ {116 
Ἰοαβί ἰπ (ναὶ ἢ 9 αἰδχι! 8οὰ δηὰ αἀἰδῆχυγοα 186 
ἀοοίτγιπϑ οὐ Θοἐὲ απὰ ἷ59 ϑανίουτ. .... Π αι σιν Ὁ 
το τὰϊ ἢῸ βογναηὶ οὗἩ (110 [μογὰ, Θβρϑοῖα ΠΥ 
ἔῃ βῃ}1}} οἰ [165 απὰὶ νἢ]ρσο8, νου πον ἀπ (ἰλοῃ 
Τη8 ΚΟ ἃ ἀΠΥΓΟ] (0 το]ΐονα (Π6 ἰεαΐαπι, τ 1οἷν νν1]}} 
ΟΟΟΌΡΥ ἴδ Ἰνα] οὗ μἷ5 1{|8, δηά οὐΥ̓ τ ΒΊΟΘΒ 10 ΠΠΩΥ͂ 
Ὀ6 βεϊ ἴῃ {π6 οπᾶ : υἱῆσο υεὶ ΟἵΠΟΟΥ, δΕΠΡΕΥ ἐ90 
πιασμίοτ.᾽" ΖΦΙΝΖΕΝΌΟΕΡ. 

239 Οπχν. 16. “Το βογδογοῖρῃη β'ση οὗ ἃ 11{1]6 
βοοκ ἀοροπήϊηρς οα ΟὨγὶϑὺ 18. διιοῖν ἃ μολγγ, βρὶ- 
τἰτᾺΔ] το πε] ἀἰϑροβί(ἰο το αγὰβ λ6 ΗΟΙῪ ϑδονγὶρ- 
ἴατοι, (ἢδει {1ὸν πὰ πὸ ρτοδίον ρἰθᾶβατο 8 ἴῃ 
(Ἰεἷν β' προ Ὀιΐ σα -Βοδυο πίη ἰσαῖ5. [4 ΡοοΥ 

δ ἃ. 11 δι} Ἰοοῖκ ἱπῖο (6 ΒΊΌ]Ο, ἃπὶ ὨΔΡΡΥ ἴοΥ 
Βονογηὶ ουγΒ αἰϊοσ. [ΚῆοΜ ποὺ νῆνὶ ὨνίθοτΥ 1 
δου] ποῖ Αἰ] ονίαἴο δὶ οὔσα νν11}} ἃ 1116 δοτίριανο, 
ΖιΝ ΕΝ ΡοΒν, [0 γογ, 17. “10 ἴθ 16 10}}Υ δμὰ 

ἰπ ΠΤ  Υ ΟΥ̓ δοῦῖθ χορ Ῥϑορὶθ ἰμαΐ ἰμοῦ 1086 
τη πο οὗἨ ἀπ ῥ᾽ ολϑαῃίῃθββ οὗ (16 1 το] ρίοι ὈΥ (868 
ἐγοι απ ο88 δὰ ὑπ 6851 Π 088 οὗ (πο ὶν παι ΓΔ] [6Π}- 
Ρϑγ, γον {πο μον δὰ ἰδ τῖζο ἰηϑίθδα οὗ 
ποτε νης ἰἰ." ΗκνπΥυ.---ὖ. τὰ. Δ. 

28. Οἱ χν. 19, α. (Δα τοι δια} ϑίδη Ὀεΐοτο 
τὴη8 : [ύτηξα : ἔθ οὰ Β]ια}ῖ Τει Δ} ΤΩ Ὺ Ρτθὰς Β6}}) 
ΉΘΔΡ γῸὺ [(ἰ|8, γ6 βυιυϑηῖβ οὗ ἰδὲ ᾿ογὰ ! Υ8 
ἸΘῪ Ὀ6 Βι5ρθμιο, Τοιπονοὶ, 1086 ΟΣ ἴῃΘΟΠΘ 
πη γοὺγ οἴἶδοο, Βυ Ὁ 1085 οὗἩ οι δηιὶ Βοπιθ, 
Ὀὰΐ γο Ψ}111 δζγαΐῃ 6 ῥγοδοίιοσβ. Τ|}}8 18 {π9 
ποτὰ οὗ ΡῬγοῃχβο. Ἐ Ὰ Ἀ Απὰ 1 οἣθ ͵ἰ8 αἰβιηϊββοα 
ἔγοιῃ ἀν οῖνθ ρἴδοοϑ, δηἃ ἀρηαΐῃ ροίϑ ἃ 6 οἶδοθ, 
ἰ19 18 ἃ ὑγϑδσιοῦ ἰο0 (Β᾽γίοθι σοηργοραιίοη8Β. ΕῸΓ 
ἴῃ 8}} ἐοὸ ργοοθάϊης 18 ἱπποόσόησθ, ἢΐ8. ΟΓΌΒ8, 818 
ΓΑ ἢ ῬΓΘΘΟἢ ΤΏΟΓΘ ΡΟΝ ΟΥΓαγ ἐμ η 1 μὸ ἰπ)86 
Μ6Γ6 ὑΠπογθ.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΡΟΠΕ. 

Νοίε.---ΟἹ 8156. ὁ ὩΔΥ ὈῸ χοιηαγκοα (δαὶ ἰῃ 
ογὰον ἰο Ὀθ ἐδ του οὗ 6 μοτγὰ 1 18 ποῖ ἢ6668- 
ΒΆΣΥ ἰο ἢλγο 8 σδυτγοὶι. 

24. Οἱ χνυ. 19 ὁ. (Βοίοτο μου τϑέατη ἰο ἰμ6ι) 
“ οδὴ κοὺ πὸ Ὀοίίοσ σοπιΐονι ἰμδῃ {μ18, (δὲ 
οἷν ζλι {Ὁ} Γοργὰ Ηϊπιβοὶ τ᾽ ἈΒθσοα ἃ8 δραΐηδί 
ΟΌΓΒΟΪγΘΒ. 1 ΜΠῚ᾿᾿ τᾶ ἐπ 66 80 Β δα , 80 αἶ8- 
ογθοῖ, 8Βὸ ψγο]}]-τ οὐπά ο, 80 ἱπιπηονδῦ]ο, {Π8ὶ, Βατὰ 
Ἀ58 (9 Βυπηδη Βοαγὶ 15, δηὰ ἀολὰ δὰ ορροβεὰ, γοί 
ἴ0 ψν1}} 6 ται μ τ Ῥοβδὶ ὉΪ6 ἐπαὶ ΓΠῸΥ 411 γὶο]ὰ ἰο 
(Π660, ἐδ τμ Ὁ ἴοὰ Βλου ἰ68ὲ 6 ΓΟ 6016 ΟΥ δ] δοὶς 
δηά ρο ονον ἴο (ἢ 6πὶ.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

26, Οπ χνυ. 20. “ΑΔ ῬΥΘΆΘΙΟΥ τηιιϑὺ Ὀ6 6 ἃ 
ὈοΠΘ, ΟΣ ΒΓΑΪΥ πδτὰ, ᾿η ν γα] Υ Γ}} οὗ πιατσονν.᾽ 
ΕΌΒΒΤΕΒ. [ΜΠ ΗΒ ογΒ. πλδὲ ΔΚ (Π 086 Ἡ ΒΟΠὰ 
{ἸΘῪ 8606 ἰο ὈΘ »γεοσίοιδ Ἰηίο ἰἰοῖγν ὈοΒοῖηβ, ἀπαὰ ποὶ 
δὲς αἰοπε, 88 Φογοιία!ι αἴ}, Ὀὰϊ ΚΟΘΡ ἂρ σοηγνοσβδ- 
(ἴοη Υἱἢ {Π|089 {16 Υ ἀο κοοά ἰο, δμὰ ζκεὶ χοοά Ὁγ.᾽» 
Ηπνβυ.---ῦ. ΒΕ. Α.] 

20. Οπ χνὶ. ὦ. “1ε 18 το }}- Κηόνη ἐμαὶ ἰῇ πὸ 
σοῃαϊίίοη 18 ΘΟ] ΒΟΥ δἰϊοπάθαὰ ὮΥ 80 ΠΙΔΏΥ 60}}85 
δ5 ἴῃ ἰδαΐ ΟΥ̓ 86 ΟἸΘΥΘῪ δηὰ {παῖ {Π|8 σοηπάϊείοι 
ομΐα 15 ἴῃ 8. σου αἱ ἢ ἸΏ ΘΑΒΌΤΘ ἃ ῬΓΟδοηΐ ὩΘΟΟΒΒΙΥ͂ 
οὗ τιδυυγίηρ. Εον ᾿ἔ ΒΥ οη6 πδϑὰβ ἃ Βοϊρπιθοὶ 
ἴο Ὀ6 ὈΥ δ8 Βϊάο, ἰΐ 18 ἴΠ6 χη Ψ80 στηυϑὲ ὉΘ 886- 
γδορὰ ἴο 80 ΠΊΔΩΥ αἰ ογθης τμθῃ οὗ 4}1 οἶδαϑθβ. 
Βαϊΐ 4}} ἐὶϑ τηϑὺ ὈΘ ΔΥτληροὰ δοοουηρ ἰο οἷτ- 
ουμϑίλησοβ. ΥΘ ῬΥθλΟμοΡΒὶ [8 ἰἰ το οαἱ δαὶ 
γὙὺ ΠΙΒΥΓΥ ΟἾΪΥ ἴοὸγ ΨΦιβιϑῖ . . , δαὶ γοι δᾶνθ 
{89 ΘΓ ἢ 8]0Π6 88 γοῦν Οὐ͵οοῖ ἢ ἀπὰ (Πμδὶ γοὰ 
Βι 076 οἱ γούγσϑοῖὶγθθ ἰ0ὸ 8}} (80 αγἀβὴῖρθ οὗ {18 
σοπαϊιοι τὶ ἢ 18 ἐσ] θα] οη8 ΟΥΥ ἴον ἴλ6 ῥτοῦς 
οὗ πιδυΥ ἢ ΕἸἾγβὶ, μοη, δχαμΐῃθ ταί ΓΕ ΪῪ ἴῃ 
γοῦὺτγ οἴ 668, ΠΟΙΟΥ͂ {ΠΟΤ 18 υ νοτά οὔ δος Κοτγὰ, 
ΒΘ ΟΡ ΟἰΓΟυΤΟΒίδη 98 ὧἀο ποῖ δονν, ὑυῇθι ΠΡ 
{670 18 ποῦ δὴ δχοθρίϊοῃ ἵτγοπι (6 σιιΐα ἴῃ ὙΟῸΓ 
οῆβρ, (δ γοῦι 8τ0 ἴ0 ἴαἶκὸ πὸ νυνὶ ; οί μον Ρδὰ] 
ἄἀοοβ ποῖ ο4]} (ἰο γοῦ ἴῃ βρί γἰΐ, 1 ψου]ὰ ταὶ (πο 
Μογί 81. ΜὰλῪ ἰὐ ποῖ Βοπιοίϊπιο5 Ὀ6 Βαϊ ὃ ὁ ΤᾺΚΘ 
ΠΟ ᾿ 6 δἰ ἐπ 18 {τὴ 6 ΟΥ̓ δ })18 ρίποα δ᾽ ον " Τα ἠοῖ 
δηοίμον "᾿ Ηον 4068 (6 τηλῖίοσ Ἰοοῖς οἡ ΟἸΟΒ6Γ 
οχηιηϊηλίϊοπ ἢ Τμὸ ΓΑΙΠΟΥ, 858 1 ἰδ Κπονὴ ἴο 
1[π0 δουνδηίϑ οὐ ΟἾγϑυ ἰο Ὀ6 πὸ δΒυρογθο] σαὶ 
ΒΡΟΘΟΙ, ΨΏΘη 1 18 βαϊα, “7]|16 πιϊ βίου 45 βἰδίῃ 
ἷ]5 (πουδαηάβ, Ὀυδ (ἢ 6. τ ηἰδίον᾽ κΒ νν]6 6 ἴδῃ 
ἐπουϑαη 8. ἢ1ὁ6 (δλὺ ἸοΥ68 δηγ ]ἶη τπογθ (ΔῈ 
Ομ νίϑυ ἴβ ποῖ ΨΟΓΙΥ οὗ ΠΏ. [ἢ τ σαπηοὶ ὃὉΘ 
σατο οηάυγο. β δ ἰο ἰὺ {ὸ πόσο, ἰδδὶ 
[Β086 ψΠπΠπὸ δνο ΤΪΥ6Β 6 88 (Π 086 ῃ0 ΒΑΥΘ ΓΒ ΤᾺ 
ποὺ (1 Οον. νἱὶ. 29). Ἰμραὰ γοῦν τῖΐε πὶ ῬΓΆΥΟΡ 
ἀπ" αΟΥ δηθὰ ρῥ]αϊηἶγ, ἃ8 ΔΊοβοβ τὰ ΖΙρΡΡοΣδ ἃ 
(ἔχοι. ἵν. 2ὅ, δυγου ἃ ὈΪοΟΟΥ Βιβοαηὰ τὶ (πο 
ἴ0 160). 1 ὉΠΟῪ νου] ποὺ Βὰνγθ γοὺ ἀοαὰ {πο 
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τηυϑὲ Ἰοανο γοι γοὺν ἴοτὰ. ἵ ΚΗΟΥ͂ ποὶ ΒΘ 
ΔΎΩ; 88 80 ρ ΘΑ Βιηρ ἴ0 τηὴ0 83 ΏΘΩ ἰ 5Δ0}7 δ 
οοτίδίη τη ἰδίου β ψ Ὁ ΟΡ ΠΣ Βυτο}Υ ἴγοῦι δρ- 
Ῥτομβϑηϑίοη (δὺ ὨοΥ αϑθππὰ ψου]ὰ ηοὐ οηάατο 8 
οογίαϊ πα ὑγδὶ. 8.116 ϑὰνγ οἰ ΓΙ ὉΠ 80 ὸ ψου]α τθ- 
(αἰ δἷ5 σαν χα, Ὀπὶ βι1ι9 ἔθωγοι τ 6 Ψανίουν ἡ ου]α 
ταϑῖο ᾿ἰ πατὰ τὸ ] ηλ.᾿ ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΕ. 

27. Οἱ χνὶ. 2. “«Αιαιοέδ δώεπηι ωρίσοίιε, φμὶ ἐζ 
λος ίψρο αγίϊομίμπι γεἰἰγιοπὶδ διε ἀἐ σαἰδαίις δαςεγ- 
αοίωπι ὁχϑίτι 6 γ᾽ σοπαπίαν. Ναωπι]. ἰοία ἦδες τέδ ζμϊὲ 
ἱγρίεα. Τῳρίσα αἰ διπ εἰ δηηιδοίϊσα ἰλεοίοσία ποΉ ὁδί 
αἀγγμηιοπίαἰυα γμχία αχίοπια Τλοηιθ. 2. Νοπ βἴἰπι- 
»ἐὐοίίεν ἱπιίοτ αἰοίεμν οοη)ω7ζίμπι ρτορλεοίδε ἐπ οπεπὶ ἰοοο, 
2.4] ἰαπίιμια ἵἴπ ἂυο ἰοοο.᾽ ΕΟ ΒΒΤΈΕΒ. 

28. Ουὐ χνΐ. 7. Τἷβ8 ραϑϑῆο (88 8180 188. Ἰν}1]. 
1) ἰϑ υϑοά ὈΥ τἈ8 Κατ ότλα {θοϊοκίϑη8 ἰ0 ῬΓΟΥ͂Θ 
(αὶ ραπόηὶι ἤγαηέγα ταλῦ ῇ Ὁθ θαιϊναϊοηξ (0 »αηθηὶ 
αἰϊδιγίδιιοτε, 88 αἰ8ὸ Ὺ}ὖτΗππὶ ἸΓΑΠΒ]αἰθ08: “ ΤΊ ΘΥ͂ 
ὙΠ} ποὶ αἰδϑιγὶ δα Ὀγολὰ δπιος ὑπ οπλ. Τ}ιὶ8 18 
δαιηϊιεοὰ Ὀγ 16 Βοίογπιοα, ννῆ0, ον ΘΥ͂ΘΡ, ΓΟ ΑΓΙΚ 
ἴδαι ἰν ἀοο8 ποὶ ἔο] ον ἔγοπι {8 ὑπαὶ ,γαηεγε εἰ 
αἰσίγιλμογα 4180 ““ἴπ ϑασγαπιεπίο δηωϊροίίογε, φμοά 
ἐ49εἱ α ρμαγίἰεμἑαγὶ αὦ ρμαγίϊομίατε αἀγσμπιοηίανρὶ.᾽" 
Οοπιρ. ΤΌΒΔΕΤΙΝ., 15ὲ. ΤΑεοὶ, Εἰσπολί. Τοηι. 11].. 
». 499. 

29. Οαὰ χυϊ. 8. ““Ἤ Βοη ρϑορὶθ δῖὸ ἀθβρϑυδίοὶ 
ὉδΔὰ δηιὰὶ νν}}} ποῖ δ ἰο]ά 80, [ΠΟΥ πη αϑὺ Ὀ6 τοσαγ θὰ 
83 οαςμ6η δ ραὈ] σ885 (Δ αιι, χνὶὶ. 18; Τις, 111. 
10; 1 Οοτ. ν. 9). Οβάμεε. 

80. Οη χνὶ. 19. “Τῇλθ σα] ][οὥαῶς οὗἩ (89 Βοδίμθῃ 
8 ὙΟΥῪ σοηϑοϊλίονΥ. ΕῸΓ 88 οἰ ] ἄγϑη ἃγὸ τολοϊσοὰ 
δὶ Βολτὶ θη {ΠΟῪ 8600 ἴπδᾶὺ (ἰοῖὶῦ ῬΆΡΟΠ(8 ΓΘ 
ΚνολυΥ ποποτοὰ δηὰ οὐίαῖα σοηονῃ δὶ ρναἶδο 
ἰῃ 811 Ἰαη 8, 80 ἀὁ Α]ϊ ἰγιὰθ σμί]άγοῃ οἵ αοἀ τγα)οΐδθ 
ὙΠ θὴ (ΠΟΥ 8660 πὶ 6015 πδῖμθ 18 Ποποτοά διὰ 
Ηΐβ σίου πιοῦο ν ον. οχιθηἀοα.᾽" ΟΒΑΜΕΕ.--- 
Το 8 ραβθαζο 9. ὁη6 οἵ {11|086 Μ] οἷ Ργοαϊοὶ (0 
δχ' δησοη ΟὗὁὨ 188 ἴσυθ τοὶ αίοη δαιοπς 8}} μαυὶη8, 
δά ἀγα ἰϊογοΐυτο ϑἰχηαϊβοδης ἃ5 ρίνιηρ ἰρι.186 
δηὰ οοιίοτι ἴῃ (ἰ6 ψοΥῦὶς οΥ ταϊβϑίοηϑ. ΟοΡ. 
Ὅσαι. χχχὶϊ. 31: Ηοϑ. ᾿ἱ. 1. 20; 4206] 1]. δ᾽ [88. 
ΣΧ] Ϊχ. 6: ἰχν. 1: Βοαι. χ. 12 βαΆ. 

81. Οἡα χυὶ. 21. “" Νοιβίης δλη ὍΘ ἸρδΓη 664 ἔγοπ) 
Θοά πσἰϊμουῦῖ αοἀἁ. ὟΑοἀ ᾿ηϑίσυοίθ [89 Ρθορὶθ ὈΥ͂ 
Ηἰ9 πιουῖ ἢ! δὲ Ηἰβ μαμὰ, υεγὸϊδ εἰ υεγδεορίδιωϑ.᾽" 
σπάμεπ. 

832, Οὐ χνὶϊ. 1. “«ϑογίρία 6ϑὲ εἰ βάξα μα, ξογίρία 
ἐδὲ εἰ ομίρα ἰμα, εἰσμέ «ετεπμας αἰχίί : δογίρία εεί 
“7ιἀα ομἰρα {ωᾳ σταρὴἠϊο ὕεγτόο εἰ ὠπσιι6 αὐππιαπίϊηο. 
ΕἸ φεγὶρία εδἰ, ἐπφιέ, ἴθ ρεοίογτε εἰ ἦπ οοτδ {ἐμο. 
1δὲ ἐσίίμν σμῖρα ἐδὲ εὐὲ σγαίία; δε σμεἶρα σταρλίο 
δογιδίμιτ, σγαίϊα δριγία ἀδοισπαίωγ." ΑΧΒΒΟΒ. (6 
8ρ 4.Π|. 2. 

δὲ, Οη χνὶϊ. 1. ““ἼΒα ἀογ]] ἰ8Β αοἀ᾽ Β 8ρὸ. Εοτ 
ὙΔΘηὴ 0 8668 (μὰαΐ αοα ΟΥ̓ [86 πτίὶἰἱηρ οὗ Η]5 
Ῥτορ)οῖβ δη ἈΡΟΚ1168 Ῥγοραζαῖθβ Η19 ψογκδ δηά 
ὙΠ ΟΥΒ ἰ0 ῬΟΒΙΟΥΝΥ, ἢθ6 Βοῖ8 ἢ18 Ο ἢ Ρα]ρί ΘΟ ΓΒ 
ἰο ἡγοῦ, σχιο ΙΔΌΟΡ 18 81}}] στγθαῖον 268], δπα 
τὶ ποῦ ΟὨΙΥ͂ Ὑ1{8 ΡοΠΒ δηι ἰηκ, δι 4180 ψῖυ 
ἀϊαιηοιιϑ, {π8ὺ 8ιιοἱι [4189 τοι σίοἢ ΤΔΥ πᾶν (88 
ιοαῖον γοϑρθοῖ δηὰ πο βὸ ἀονη.᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

84. Ου χνὶΐ. δ. 

“0 πιδὴ ἰπ Ὠτηδη Ποῖ δηΐ ἵατοῦ 
Ττυσὶ ποῖ, ΤῸΓ αἱ ἰβ να ν, 
ΤῸ συ 89 ἴπ Οἡ ἰἴ,-- ΡΥ 6, 

Ὕὸ συμ αἰοηθ ἴῃ Θ᾿ γί 6 διανίουτ." 

[{“ὙΒοπ Μαίΐον 18 Ὀ]οπά ρα νἱ ἢ ἄγϑ, 01} ΡΟΣ 88; 
80 ὙΠΘη ΟὯ6 8660Κ8 ἴῃ ρᾶγί ἰοὸ ἰγυϑὺ ἰῃ αοἀ δπὰ ἰη 
ΡαΑτγὶ ἰὸ ἰσυδί ἰῃ πλθη, ἰὐ 18 (}9 8816 88 ποι ἢ 9 
ἩΪΘοἀ ἰο τοὶχ ἄθάύθῃ δηα οδγίὰ ἰοζοί μον, δῃὰ ἰο] 

ἈΒΓΟῪ 811 ἰδίηρθ ἱπίο σοπέαϑίοη. [ὑ ἰ58. {Π6ῃ ἰδ 
οοέυμσπά ἐπ ογάογ οὗἨ παίιιγο, 6 δ ἢ πη ρῖηθ 
ταῦ ἘΠΙΟΥ ανὸ ὑνο ΟὈ͵όοιϑ οὗ ἰγαδί, δὰ ἀξοῦῖθ8 
μα] εεὶτ βαϊναϊίοι ἴοὸ Θοὐ διὰ 1}}6 οὐπον Δι] ἰο 
ὑμιθΙΏ 86] 68 ΟΥ̓ [0 ΟΥ ΘΓ πιθἢ,᾿ ΟΑΕΥΙΝ --οϑ. Η. Α 1 

8ῦ. Ου χνὶϊ. δ. “4Α τόδοιοῦ ἰδ σοιαιπ ἀρὰ ἰο 
Ὀφ 186 ἄγβὺ ἰο ΒΟΠΟΥ ἴπ6 δα ον ἴ68, [0 ὈΓᾺΥ ΤῸΡ 
{6 πὰ δη Ὀ6 Βυ 7 θοι ἴο ἐπ οτὰ ἃ85 αοὐἷβΒ Βουνδϑιι 8... 
Βαϊ βἷποο 86 Δ ΠΟΥ ἶ68, ἰὼ 41} ψ ]ϊσ ἃ ρΡογίαἰ ἢ 
ἴο {8:6 ΘΟΠΟΘΓΏΒ οὗ (9 Βοὰ], ἰανϑ ρασγὶ ΟὨΪΥῪ ..8 τ ντὰ- 
ὈΘΥΒ, Π6ΥΘ ἰΒ ζγϑδί οσσδβίοη ἴοὸ. (8 ουτϑοὰ ἀ6- 
ῬΡθηάθποθ οὴ ἢἤοβϑῃ.. .. γὩθη 016 ἴγοπι {}}6 009 
οὗ χοοὰ ΡῬϑυβοῃδὶ φγοίδοϊίοηῃ.. .. κἴγοβ ὼρΡ (6 
ὙΟΓΚ οὗ ἰμ6 ογὰ ἴο ἴπ9 Ῥονγοῦβ οἵ {ἰ1|ὸ ϑιιν ἢ. 
ον ἃ ἰδ ἰστὰθ (86 ουγοῖῦ ἰ8 ἴο παᾶνὸ [οβίοῦ- 
Ῥδυθηῖβ ὙΠῸ ΔΥΘ Κίηχθ. Βαϊ πονογῖ 6 1655 πὶ {6 Ὁ 
Κίῃβ ΠΟΡ ὈΥΪΠσ68 ἃγο 18 ἰὰαϊοὶαν ἀοἰτἴ65, πιὰ ἢ 
1688 Ἰοσὰβ δη σοπηδηάογβ οὗ (μ86 σἰγοὶ), Ὀὰς 
ΟὯΘ ἷβ οἷἂῦ Μαϑίου, 0ὴ6 ΟΣ Φπάρο, οὔθ ουν Κίηκ, 
89 Ογιιοὶϊδοά." ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΨ. 

86. Ου χνὶϊ. δ. Βοογπιθα {}160] οχίϑη 8, 62. 97.» 
ΜΑΜΒΚΕΤυΒ ΠΑνδῦϑ (οὐ. 1696) ἰαγο δρρὶἰοὰ 
1818 Ραϑϑαᾶρθ 'ῃ 18} 0 86η80 οὗ ΨΦοθη γἱ. 68, ἴῃ {πρὶν 
σοη γον γβῖ68 ἡσαϊηδὶ 86 α πο γαὰ ἀοσίγὶ πο οὗ 
(86 ϑιρρεγρ. Βυΐ δὸ ΟΑἿΥΙΝ ἀδοϊαγο, ἴι 8 ποῖ 
πὸ Βοβὰ οὗ Ομ γίδιὶ, θὰ ϊ ΟἿ]Ὺ ΘΑ Ϊγ 8685} δηά 
ὑπᾶὺ μὲν οοπίοπιίπι ὙΪΟᾺ 18 ὨΟΥΘ βροΐίζθῃῃ οὗ, 
ΟομΡ. ΕὌΒΒΤΕΒ, 3. 97. 

87. Ου χνὶϊ. 7. “«ΒΙοββοὰ δύο ἐοβθ ἐθβςθ ΥΒ, 
Ὑ|0 πάνθ Ὀοίδίκοη ἐμοπηβοῖγο8 ἰο ΗἿ8 ῥτοίβοίίοη, 
ἍΟ ΟΩ66 Ρῥγοιϊδοὰ [1198 Ομ το, (μδὺ ἀυθὴ (ἢ9 
πλῖθ8 οὗ 8611 δῃουϊἃὰ ποῖ ργϑναῖ! δραϊηβιὶ 1}... .. 
Ἴγμο ᾿ι88 θυ Ὀ6θῃ ραὺ ὑο Βιδίωθ ψ|1Ὸ ἰγιβίοα ἴῃ 
ΗΠ πὶ Ὁ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΨΥ. 

δ, Ου χνὶϊΐ. 9. ““ Τ,ϑ ἰβ ἃ δρὶ γι [8] δπδίοῃΥ 
οὗ {|Ὸ Βοαγί. Ἐχδρὶοβ: Μαηλββοῖ (2. ΟἸ τοι. 
Χχχὶ.); Ηοζοκίαδ ([88. χχχυὶ. 89): π6 6}}}}- 
ἄτγϑῃ οἵ ἴβσδθὶ (Ν πὶ. χίν.). “{Π ϑωπιμδ ἀμμηι ἰδεία- 
πιμ οἱ οπιπῖα πα υἱία ποδὲσ δεσμπαο πυεπίο δισοεα μη; 
αἰϊὲ τεγο ἵπ ἰεπιρογίδια οαἰαπιίοδὶα, δὲ φμία ργεῖεγ 
δϑεηἰεπίϊαπι αοοϊάεγιί, ΟὐΟιηρ. ον. χὶ. 27." (Μ8. 
πΟῖΙ͂Θ ἰῃ ΠΩΥ̓͂ ΘΟΡΥ οὗ (ΟΒΑΜΕΒ᾽ 8 Δἰδεὶ). 

89, Οἱ χνυὶΐ. 9. Νᾶφε καὶ μέμνασο ἀπιστεῖν. Τμῖ8 
ΔΡΡΙΪ68 ΙΓ τοϑροοὶ ἰο ουγβοῖνοθ δπὰ οἰ ογβ. 
Εον {π6 ἀοῇῆδῃὶ ᾿ἰ ἀγα 118 88 δὴ ὀχ ρου ΐβιιοῦ (πὶ. 
χὶϊ. 8); θα (86 ἀοβραίσίης τιαΥ̓ Ὀ0 γϑαϑϑυγοὰ ὉΥ͂ 
ἢν (1 Φοδὰ 111. 19, 30). 

40. Οπ χνὶὶ. 14. (Ἰοὰ αὐὶ ΤΥ Ργαβο)....... .. 
“ὙΠ ἃ ᾿οΔΟῦ ΘΓ ΘΟΠἤΠ 68 Πἰπι56}7 ἴοὸ 116 ὈΓΔΐΒει 
οὗ 116 ΟΥΌ88 δηᾷ 68 8}1 ΟδΡ τχδίϊουϑ οὐ Ῥσγδΐβι 
60, νυ 16} ταὶ κῃ δάοτῃ ἃ ἰμο]ορσίδη οὗ ὑμ.680 {ἰπη68, 
δηὰ ΔάἤοΓΘΒ ἱπηϊθ οΥδΌΪΥ ἰοὸ 18: 41 δηλ ἀοίογ. 
τιϊηθα ἴοὸ ΚποΟΥ ποίμίης διηοης γοι Ὀυΐ 768} 
ΟἸγῖϑι (Π6 ογυοίο᾽ (1 ον. ἰϊ. 2),-τ--απιὰ 4}} τὰ0 
Βῃδιηθ οὗ Η8 ΟΥΌ88 Εἰ 18 υἱοϊοσίουδβ οὐοῦ (ἰϊ τ οϑί.᾽" 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΨ. 

41. Ο0α χνὶΐϊ. 16. (Ἰπαὶ νι ῃΐοι 1 ἤᾶνο Ῥγοδοβθά 
ὙὙ85 Τὶ Ὀοϑίοτο 866). “41 ἴδ ποῖ αἰ δῆσαν ἴοὸ 
ΚΏΟΥ ἴῃ {089 (ἰπ|60ὸ8 ψὙΠδὺ 18 τἰχῃὶ Ὀοίοσθ (6 
Ποτὰ. ΤΊιοτο ἰ8 Ηἰν τογὰ : 0 το δάϊιογθ8 ἴο [18 
βιγι οὐ γ, ΚΠΟΥΒ ἐπ ἐλεδὶ ἰδαὶ 6 ἰβΒ τρί... .. Ιη 
ΑἸΪ (818 Ὁ 18 [π6 066 Γ᾽ 8 ΟὨ 6" τηαχίτῃ, ποῖ 0 
ἸΏ}κ0 1.86 οὗἁ [9 ΔρΡΡΙϊοαϊὶοῦ τὶυ θοαὶ ποοὰ, θαϊ τὸ 
[ΔΚ ἴ80 γα 80 ῥ᾽ δίῃ ἴῃ 118 Ῥυ Ὁ]. ἀϊβοοῦγβδο, 
μαὺ (86 ΒΘΆΓΘΓΒ ηεωδί πεοοαδαγιν πιαχε (δε ἀαρρίϊεα- . 
ἔζοπ ίο ἰλεπιδείνεδ. .. . “ΤὮυδΒ Ββαγίπα, ἰδοὺ Υθ- 
ῬΤΟΔΟδ θδὺ ἃ8 4]80,᾽ βαϊ ἃ {16 1Ίαν γον (μυκα χὶ. 46). 
ἐνὸς ΟΙΒΟΥΒ ποηὶ ΔΉΔΥ σοηγϊοίοα 1η ἰποὶνγ Θ0ῃ- 
ΒοΐΘΠο68.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΡ. 

43. Ομ χΥΪ!. 17. “Ὑμδὺ ἰδ ἃ ροσγὶοὰ ν᾿ ἰοὶ 
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βἰταϊ 65 {μ9 ποαγίϑ οὗἁἩ νυ ἢ 68868, ν᾿ ΘΠ ἰΠοὶν τοοσῖς, 
{μοῖν ῥγοϊοοίζομ, ὑμοὶν σοηβοϊδίΐου, {πα ὶν ὑγαθϑὶ 18 
ἃ ἰσΓΓῸΡ ἰο ἴθ. Βυϊ ὑπ ον (8 γὸ ταδί ὈΟῪ 
δηα (108 }}} ὁπ γ6, δπιὶ ννῈ 884}} δύθ 8 ρ6800- 
ΔΌΪ6 ἔγαϊι οὐ γἰριι θουϑη 688. Ὠ 1801 Ρ}1Π 9 8] 878 
θη 8 σ]ογ οι 8}γ.᾽" ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

ἩΟΜΙΣΕΤΙΟΛΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ου χῖὶν. 7-9. Φονοπιϊη ἢ ἃ βοοομα [19γϑοὶ, τ ῆο 
τοδί] 65 ΜΥἴ08 1116 οτὰ ἴῃ ΡΥΆΥΟΓ. 1. [ἢ μΠδὲ (16 
1,οτὰ ἰ8 βιγσοης δραϊηδὶ ἴπ0 ργορμοί: {6 βῖη. οὗ 1816 
Ῥόορ]Ω. 2. 1 ναὶ 89 ργορμοί ἰ8 βίγοηρ δραϊηϑὶ 
1η0 Πογὰ: (80 Νάηπιθ οὗὨ {|18 Ιωογὰ (α) ἴῃ 1ἰ8ο 1. 
Το ῖδ8 σοι ρ6}8 Εἶπ ἰο ΒΟΥ (πὶ Ηθ 8 ποῖ ἃ ἀοϑροῖ- 
δία το, οὐ σἰδηῦ, νῆο οδηποῖ ποὶρ ; (6) ἴῃ ἐμαὶ 
Ηὶβ πᾶπιὸ 18 Ὀογὴθ ὈΥ͂ ἰϑγβοῖ. Τὺ5 ([1ὸ Πογὰ 15 
Ὀοιπὰὶ ἴἰο βιοῦν ἢ πλ90} ἃ8 ἢ 110 18 1ἴπ 185746] (ποὶ 
ἃ διυοϑὶ οΥ βίγδη 60), δα δουβθα θη {1Υ (6 Οοπι- 
ἴογσιοῦ δὶ [Γ[ο]ρονῦ οὗἁ [5τγ86].---ΕΙΜ υπὰ Ηορε- 
ΜΑΝΝ, 7ὴε Ώ7))0γ δεορλείς (ΛἿπποπάϑθη, 1839). 4.9 
Βαπίοὶ (ἰχ. Ὁ) ρταγοά, ᾿7ἴὲ ἢλγνο βδίηπρά απ σοῦ- 
ταϊιἰοὰ ἰαϊαΠΥ͂, οἔο., 80 Φογοαϊδ ἰοοὶς δ18 88 γ6 
ἰη (μα 8) δηὰ σαυΐϊὺ οὗ [18 Ρ60}]96.---Τ}ν}}8 15. τὰ 6 
ῬΘπίΐθησο, ν᾽ δ ΟΠ6 ΠΟ ἸΟΏΡΟΙ τ βἰ1685 ἴὸ οΘοηἰοηὰ 
αὶ αοὐ ἴα ἰγἱ θαϊαϊοι, θυ. Θοηΐο8868 1.18 βὶη δη ὦ 
οομιοιημαίϊοη, τνοπ ἢ6 8665 ἐμαὶ 1 αΟοα δου] 
ὑγοαΐ 5 ἀοσογάϊηρ (ὁ ΟἿΚ πιϊὶϑάοοῆ8, 6 σοα]ὰ βυὰ 
ΠΟ Ζγοιηκ ἴον ρσγᾶσθ. αὶ ἔονῦ ΗΪ8 πλπιθ᾿Β 88 
Ηδ δλῃ ΒΙ.ΟΥ͂ 8 ἕδνοσ. Ηο ΗἰΪπηβο 18 (ἢ 9 σαι188 
οὗ {μὸ ἔογχίνομποϑθ οὗ δϑίη.--- αὐτοῦ Παπαδμοὴ 
[Μίιαηυ..1]. Νουνὶ ϑαπάϊπρ {9 ἀη οα] 688 οὗ 
(86 ροορὶϑ (Π9 Ργοριοὶ ΠΔΔΥῪ 80}}} βᾶύ, ““Τοα τὶ 
ΔΏΙΟΩκ 18, Ὀθσαυϑο 186 ἴσπιρ]6 οὗὨἩ (86 ᾿οτὰ ἀπά 
Ηϊς ψυτγὰ ψόγο 5|}}} ἴὰ ἴπα ἰδηὰ, δὰ {μ6 ῥίοιι8 
ΒδυΘ ΠΟΘ δ]Ϊ ἀϊοά οαὐ. [0 χίν. 7-9. “ῬσΆγοΥ 
δι νη 1185} 118 οὐ σοναγὰ, ΤῊΘ ὈΓΔΥΟΥ 
οὗ {16 Ῥγορδμοῦ δοπϑἰϑίβ οὗ οοῃἤοϑϑίοη απ ροιὶ- 
ἰ(ἰοη. 1. Οσοηϊζοββίου ΑΕΠΥ Ὀορὶπθ. [Ιὑ 15 (.)0 ἰ6δ8ι1- 
ΤΟΥ͂ οὗ ἰϊαυϊίν, ἀπὰ μπδὲ 119 ἸΠἸΑ ΠΥ 8. ρσαϊηϑί 
αο. πμοη ψ)1ὸ ΔΓΘ ἴ0 ΘῃσΟΙΙΠΙΘΡ ΒΗΥ͂ “ΘΠΘΙΙΥ͂ ΟΥ̓ 
αἰ συγ, ἴν 15 δ ΘΚ Θη5 08. Νοῖν Θοηοϑϑίοη 
Ὑ ΘΔΚΘῺ 5. {ΐ, (Δ .κ68 ΟἹ 6 ΡΟΥΟΡ οὗ δοσαυϑαίϊοῃ, 
εἰς. 2. Ῥοιτοη: δὺγ Τὴν παπιο9 δαζε. Ὲ18. 18 
{μ6 αὐ δι! της ἀιζαπιθηῦ σὰ δὶ 65 αἰ Υ8 186 
8816 αἰὶ ἢ αἰνὰ 8 [16 Βδῖηθ ἴΌγοο. 7μο σ68]}- 
ἄγοη οἵ αἀοἱ δγο πιποὶ Ὀθοϊ θη ἰο {Π οἷν σου Ὁ]68 
ἴῸΓ Οδαῦ ΘΧΡογ  ΘΏ668 οὗ (Πθϑηηβοῖγοβ δηα ἀοά. 
Τιουρὰ ἰοὰ αὐτὸ ποὺ οἶθαν ἴῃ {ὑῃγ ἰπίοσεβὶ ἃ8 ἃ 
Ὀο]ονοῦ, γοῦ μ᾽ οδὰ ΠΥ ᾿πίο Γαϑῦ ἃ8 8. ΒΙ ΠΏΘΓ, τ Β1ΟῺ 
τοι αὐτὶ 8ιγὸ οὗ, ΙΕΙΘΗΤΟΝ.-ϑ. ΚΒ. Α. 

ὦ. θα χὶν. 185-106. Αραϊηϑὶ ἔμ᾽86 ργορμῃμοίβ. 1. 
ΤΊΟΥ [611 {86 νου] νναὺ 0 1 Κ68 ἰο ΠΘᾺΡ (Υ6Γ. 
18) ; 2, Τὸ ογὰ ἀθηΐθβ ἔῃ πὶ (νὸν. 14) ; 8. ΤΊιΘ 
1,οτὰ ριιηβ]168 ἔμ θπὶ (γον. 10) ; 4. Τ|10 ογὰ 80 
Ῥιιϊη ϑιι68. {πο86 γῆ αἸϊοῖν {πη βοῖνοβ (ὁ 6 ἀ6- 
οοἰνοα Υ 116πὶ (γα γ. 160).--Τῶ. Μιδείιν.: Τὸ θη- 
(6 Υ 16 ρΡυθδοίοτ᾽ 5. οἷἶδοῦ τἱίέποιιϊ ἀϊνίπθ ΘΑ] ης, 
σὰ δὴ Δοοιηϊ παιίοη ἰβ μα} Μδυῖ πιασὶς (118, γ9 
ιν οὶ ηΒ  {᾿Ἰὸ βομίθησο οὗὨ σοῃ θη 0} ἷ8. ἃ]- 
γον ργοπουποθὰ ΟΥ̓ΘΣ γόου (76 Ὁ. χχὶϊ!. 21; Μαῖι. 
Υἱἱ. 18). -ιοϑιΆΝ ΒΒ διῤέ, : αοα ἀνθηροβ (ἢ 6 ἀε- 
οορίΐοῃ οἵὨ [8186 (ΘΑ ἢ 6 ΥΒ πιοϑὺ ΒΟν ΓΟΪΥ, ἴἢ ποῦ ἴῃ 
{18 γον] ὦ ἴῃ (86 ποχί (Αοίβ χὶδὶ. 10, 11).- 
ὅταακε; αοα ρμιυπίβιιοβ Ὀοΐῃ ἀδσοίνουθ δηὰ ἀθ- 
οοινοὰ, 1110 ἸἰαίίοΣ σηπηοῦ ἴθ ἸΔΥ 81} 186 συ!ι 
οἢ {ὸ [ὈΓΠΊΟΥ (χχνὶϊ. 48). 

ὃ. Οη χὶν. 19-22. ΤΙ) ομυγομ 8 ἀϊβίγοϑβ δπὰ 
οοηϑοϊδιίοη. 1. ΤΠ] αἰβίγοθθ 18 (α) ουϊπατγὰ 
(τον. 19), (ὁ) ἰῃ γασὰ (τον. 20, ὑπ τϑδϑοὴ οὗ ἰμ9 

ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊ 9ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ουϊνγαγὰ, σοηΐοβϑίοῦ). 2. ΤῊὴΘ σοηεοϊδι ἴοι (α). 
Το Κογὰβ Νά. [ἃ] [1 18 οδ] θα δοιὰ ἰ8 Θῃ9 
(νον. 22): [8] ΠΠ18. φίουυ δῃηά (δαὶ οὗ (ς οι υγο ἢ 
(ἰσοὴθ οὗ σΙΟΥΥ) ἅγ οὔθ; (δ) 6 ἴοσἀ 8 σονθ- 
ϑηῦ (γον. 2]).-πὐύαῦ ἴῃ (ἰ6 Ῥγοβοηΐ οἰ ΓΟ" - 
ϑῖδ 665 ΒΒου ἃ Ὀ6 ΟΌΓ ρΡοϑίτἴοη ἰοναγὰβ αοα ἢ 1. 
89 αἰνπο ργονίθησθ, ἴῃ νγ σ ἢ νν 6 ἈΓΟ αἱ Ργ68- 
οηῦ: 2. ΟυΥ σοηΐεοπϑίοη, ΕΟ νὸ τλ κα Ὀοίοτθ 
αοά ; 8. Οἱιν ροιϊίίοι, τι Βῖο] τὴ Βῃοι ἃ δά γο85 
ἰο Ηϊπι. ΟΕ ΆΤΕΚ 'ῃ ΡΑΣΜΕΒ᾿ 5 υ. Οασμαί- “εάεη. 
[οοαπίομδὶ Ὠ᾽8Βοουγ808}, 418 Εὰ., 1800. 

4, Οὐ χγΥ. 16. δϑεγπιοῆ οπ α ἤοζοτγηιηίίοη ΟΥ̓ 
Μιδίε- Απηϊυεγδαγν. Το σαῃἀ] βίο Κ οὗ {ἰτὸ ο5- 
Ροὶ Βα8 Ὀδθθη γο)οοίοα ὈΥ τἸογ6 {ἢ Δ οὁη6 οἰ Γαὶ. 
ΝΥ (ΠΟΡΟΙΌΤ ῥτὰγ: Ῥσθβοσνοίο ὺ9 ΤῊΥ νον (1 8. 
οἷχ. 49). 1. ΠΥ ννὸ (Ἰλὰ8 τὰν (ΤΊ Ῥοτὰ 18 ΟΡ 
ἰιοατ 8᾽ ἸΟΥ͂ δπιὶ οσοιηΐογῖ): 2. ΠΥ γγὸ 006 ἴο Ὀ6 
ἰιδατὰ (ἔου 'νθ ἃγθ παηιηθα ὈΥ͂ ΤΊΙΥ Ὠδιηθ). 

δ. Οα χυ. 19. ΟΑβραΒὶ ({7ηδίαἰα(ἰοπ- δογπιοη αἱ 
Μωκιοὶ, Αἀν., 1895). Τ686 "νον 8 ἰσϑαῖς 1, οὗ 
ἴμ6 ἥτια οὐγαμοο; 2, οὔ ἴμ6 ΠΟΥ 264]: 8, ΟΥ16 
γα] σοηδιίοποα, υνἱ0ἢ νυν} 161} ἃ ρυθδοον οἱ αοἀ 
᾿ηϑὺ σοῖλθ ἴ0 8ῃ ΘΥ̓ΔΏ ρΟ] 164] συ τοὶ. 

ὅ. Ηοτμ 685 οὗἩ ΟΒΙΟΕΝ ὅτο οχίϑηϊ οἢ χύ. ὃ δηἀ 
ὃ: (ἔοι. ΧΙ]., Ἐὰ. ΠΟΜΜΑΤΖΒΟΗ); χν. 10-19 
(σαι. ΧΙΥ͂.); χτ. 10; χυὶ!. ὃ (Πομι. Χ.). [0α 
χν. 206. “1. ἀοὐ δ αυα]!οαίίοη ἴὸ Ὀ6 Ὧῃ ΟΥ̓́Θ - 
866} οὗ (η9 σῇιυσοῦ. 7116 ποῖα ρΠ ΟΣ οὗ ἃ ν 81] ἰτ- 
Ρ᾿ 168, (1) δουγαρο, (39) ἱπηοσοποο δηὰ ἱμίορτγ, 
(3) δαυιοῦῖγ. 11. Τα ορροϑβί(ἰοη 4. οἰ αγο}- 
ΒΟΥΘΣΠΟΣ ΜΠὶ|Ιμ ὯΘ δγ6 (0 πιθοὶ νν1}1}}, (1) ὉΥ 86- 
αἀἰυουϑ Ὀτγοδοϊιίης δηὰ ριαγίηρ, (2) ὉΥ σας 
δηὰ 110618; (8) Ρογ Δ Ρ8 ΌὈΥ ΟΡ ἴουδσθ. [Π1. ΤῺ 
ἴϑ9ι6 8π4 Βιι66688 Οὗ Βιιοἷϊ Ορροβίιἰοη (6 Υ 8}}4}} 
οὶ ῬτΘΨΑ1]).᾽ ϑούτη.---Κῷ, Ε. ΔΑ. 

1. Ου χνυὶ. 199-21. δι διοπαγν ϑεγποη. ΤῈ 
γι Κπον]οάρο οὗ αοα, 1. αὶ 8 ἰο Ὀ6 δΒαὰ ἴῃ 
ΟἸινΙϑυδηϊν (γον. 19, α). 2. Τὶ Μ1}} αἴβὸ τηλῖτθ 
18 ἩΥΔΥ̓͂ 0 {Ππ6 Ποδίμθη, ἔου (α) τ 15 ὅο1 8. ν}}} 
(δα. (μοΥ Βιιοιϊα 9 ᾿πϑἰγιιοϊ θα (γον. 21): (ὁ) 18 6γ 
ΓΘ ΓΟΔΑΥ ἰο ὃ6 ἱπδίγιιοίοα (γον. 19 ὁ. 20). 

8. Οχ χτΐῖϊ. ὅ-8, ΤΊιο ὈΪ]οβϑίης οὐ ἔδίαΠ ἀπὰ 186 
ουτβθ οὗ ὑπδο]ϊοῦ (σορ. δαί πὰ ΟΘ΄ εγίχίηι). 1. 
ΠΥ ἄοθ8 {Π0 συγβθ σοῦ ΡΟ (86 τη 6] οΎον 
(Η6 ἀδραγῖβ ἰῇ 18 ἰιϑᾶγὶ ἔσοπι {86 ογὶ). 2, 
ὙὙΠπαγοίη {118 ΟΌΓΒΘ σοηδίϑίθ (τοῦ. 0). ὃ. ὮΥ 
τὴ αϑὲ ὈΪ]οϑαὶηρ Ὀ6 0 ρογίϊοη οὗ (86 Ὀ6] αν σ ὃ (γ6 Ὁ. 
1). 4. ὙΠ]ιοΓγοῖπ {18 Ὁ] οββίηρ ΘΟ βίϑι8 (νου. 8). 

9. Οὐ χνυῖϊ. ὅ-8, δπὰ χυὶϊὶ. 7-10. ΒΟΗΠΕΙΕπ- 
ΜΑΟΠΕΒ (ϑέγηιο οἡ 28 Μαγ., 1818, ἴῃ Βου]): 
Ὗο τοραγὰ (6 στοαὶ οἴἰδηρο (Ὀγουριί ἀυοιΐ ὮΥ͂ 
(16 δυθηΐϑ οὔ (16 ρου! ο) οχ [8 5116 οἵ ΟὟΓ ' οσ ]- 
π655 Ὀοΐοτο αοὰ. 1. αι ἴπ 018 γοβρϑοῖ 15 118 
ῬΘουΪ αν ἱπιροτὶ δηά ἰσιθ δίαιτα, 2. Τὸ ν]ιὰαῖ 
ν6 τηδί (6 η 86] ΟἼΥΒΕΙ]γ 65 ϑυϊημηοησά. 

10. θα χνὶΐ. 9, 10. Τ6 Βυπιᾶαη ποονὶ απᾷ 15 
ἡυάρο. 1. Τα δι} 6818 ἴῃ (6 Παπιδῃ Ἰιοατί, 
2, ΤΏ ΠπαροΒΒι ὈΓΪΠΠΓΥ οὗ αἰ ποτα ς 1 Μ Ί ἢ Βα πλῃ 
οΥγ65. 3. Το οπιπἰβοϊ θη ἀοα ΔΙοΠ6 8665 1 τοι ἢ 
ἴι ; δηὰ 4, λυιάχοβ 11 ψῖτἢ υϑίῖ66. [Ὑπὸ οατγὶ 
8 ἀ606}1 0] ---οἰῦ δἰνγανγ8 Π88 806 ὑγ]οὶς ΟΥ̓ ΟἴΠΟΣΡ 
ὉΥ ποῖ ἴο ΒΗ Εἔῖο ΟΥ̓ σοην τοί! οη.᾽ ΗΈΝΕΥ. ---ο [ 
ἰφ ΟΧΙΓΟΙΏΟΙΥ Αἰ οΟΪ ΓῸΓ Β'μ πο σβ ἰο Κῆον (ΘΓ 
μοατῖβ. 1. μαι 15 ἱπιρὶϊοὰ ἴῃ (μον Κηονῖης 
τοῖν οὕ ποαρίβ. 1. 1 ἱπι 0 1168 α Κηον)οάρα οἵ 
υποὶν 8618 8ῃη 688. 2. Οὗ (Ἰιεὶν ἀδσβρογαῖο ἰηοιτα- 
Ὁ]6 ψ]οΚκοάποββι 8. Οἵ {μοὶνγ οχίγουχο ἀσοοι[]- 
Π60885. 1. ὙΥ ἰἐ 18. 80 οχί σον (ϊΠΊσι}} ῸΓΣ 
(οι ἰο Κπονν τοῖν ον ἰιοατίβ. 1. ΤΟΥ 8.0 
ὉΠ ἰο ΚΟΥ ἵἱμθα. 2. Βοοδυβθ οὗ ἴ}9 ἀθ- 
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οοἰ(] 688 οὗἁἨ 8'η. ΤΠοΥ Ἰοῦθ οὐ δαΐθ, ἃ8 {πῸῪ 
ΒΔΡΡΟΔΥ γι ΠΥ ΟΥ ἀπίγ θα ἴο (οι: (4) ὅσου, 
(6) Ομ υῖβὶ, (6) βοοὰ πιθη, (4) οὁη6 δποιμιοῦ, (6) [89 
ποσὶ, (7) λον οὐνη μϑανίϑ, (“) 116 πιόλη8 οὗ 
ἔτϑοο, (λ) ὑπ αἷν σοην οί οη5, (ἢ) μοάνθη---ἰπρτονὸ- 
Ἰηθηΐ. 780 ΟὨΪΥ ὙΔΥ ἴο πυν 9 ϑατὺ ἰ8 0 ᾿η- 
αυΐτο τ ΘΙ ΠΥ 10 ἸΟΥ͂ΘΘ αοὐ οτ ποῖ, εἰσ. 2. ϑδἰηῖ8 
ἢ ἸΩΟΤΘ ΘΑΒΙΪΥ δϑοογίδί πη ἐμοὶ ἰγὰθ ΠΥ ΒΟΥ 
ἰμ8ὴ Β'ΠΟΓΘ οἂη. 8. ΑΙὶ οδαηροϑ ἴῃ [ἰἰΐθ ἃγὸ 
1γ1815 οὗ ἐὴ6 ϑανὶ,᾽ δἰα., εἰς. ἘΣ ΜΟΝΒ.--τ 1, Τα 
πυμηδὴ ποαγὶ ὀχ 1159 στϑαὶ ἔγϑδυά δηὰ ἸΥΘΔΟΟΥΥ. 
1, Ἧο δῦ οἰιδηροαῦϊο ὈΥ ᾽πὶ σοηπθροίΐοη τ ἃἰσἢ 
(86 βοι] 85 ψίῖἢ (ἢ Ὀοὰγ, 2, Βγ 118 οο,Πθ6ο- 
υἱοὰ ψ ΙΓ οχίθγηαὶ οὈ͵)θοίβ ὈΥ ΟἿΓ Β6η8305.. 8, Βγ 
118 Ἰοῦα οὗἨ πουϑὶν ἀπά γνατίοίγ. 4. Βγ ἰἰ5 Ὠλβίγ 
ΤοΒοϊαἰοη9. ὅ. ΒῪ ἰἰ5 860 ἰοτο. 11. 118 οχοϑϑ- 
ΒΙΥΘ τη}}1 00 β 8660 ἴῃ ᾿ἰϑίΟΥΥ δηἃ δχρουΐθησα. 
ΠΠ. 118 ἀθορ ἀἰβδϊπιυϊαιίοη πὰ ΔΥ̓ΡΟΟΥΪΒΥ σοη ον 
0 ἰπϑογαϊδϊθ. Ἰηΐογοποθθ: 1. 6 βῃοιϊα 6η- 
ἰογιδίη 8 ΒΟΌΘΥ αἰ Π6π06 οὗ οὐγβοῖΥοϑ. 2, 6 
βου] πού Ὀ6 Βυγρτϑοὰ το ΠΙ6Π ι180 9 1} οὗ 
ἀϊϑαρροϊηϊ υ8. 8. 76 58οι]ἀ ἰδ κὸ οδτὸ δηὰά ρῖνο 
ξοοα ρῥτἱποὶρ]οβ ἃπὰ ἃ ροοὰ δχϑιρὶθ ἴο ἐμοδβθο 
ΥΟΧΠΣ ΡΟβοῦθ ὉΠ6ΩΘΥ οὖν ριϊάαηοθ. 4, 6 
ΒΏοΙΪα Ὀ6 ΤΟΥ ἰο σοηΐο88 ΟὟ ΟἸΘΠΟο68 ἰο Θοα. 
ὃ. 70 βου ὰ Ὀθὰγ ἴῃ πιϊη ἰμᾶὺ νν9 ἃτΘ πάθον [86 

ἱπϑρϑοίίοη οὗἨ ὁῃ6 τῦῖι9 ΒοΆσο οί ἢ (ἢ 6 Βοατίβ,᾽" δίδ. 
ΦΟΙΤΙΝ. -τϑϑθ α1350 ὕνο θυ ηοη8 ὈΥ Ψ7Ε8. ΤΑΥΠΟΒ. 
--}ῦ κ᾿. Α.]. 

11. ἔσν. Κασεῦ, (Οουτῖ αηὰ σαι εάτα} ΡγοδΟἢ ΟΣ 
αἱ Βογι)η, 180). οσηοη οἡ χυϊϊ. 9, 19, δπὰ 
ΗθὉ. χἰϊὶ!. 9: ἵνο ρίοίαγοβ: 1, 186 αηγοζοῃοΓδίθ " 
2, 1890 Γόροποῦδίθ Πθδσί. 

12. Οα χυὶϊ. 12, 18. βογαιοη ἴο τ ἰ 6 ἀοαϊοαίΐοη 
οὔ σι υγοῖ, ἴ86 ΠΗ ΥΘΥΒΑΥΥ οὗ ἴΠ6 Βοίοτιηδιΐοι, 
ον οἡ εἰ ἰϑαπάαν. Τ6 οἰ αγοῖι οὗὨ (0 οτὰ. 1, 
δαί 'ὰ 18. ἰπ 1186] (ρίδοθ οὗ Βαῃοίμα συ, ἐΠ ΓΟ Θ 
οὗἩ αἀἰϊνίηθ σίονγυ, ὕουβο οὗ Ηΐηπι, γῆ 8 [βγϑϑὶ Β 
μορθ). 2. μαι 1 νν}}} 6 (ἰὺ νὴ} ονοτ τοπηαὶῃ 
ἄτην, Μαιὶ. χνὶ. 18): 8. δῦ (ΠΟΥ ὅπὰ 80 ζοτ- 
886 1ῦ (ΥΘΓ. ᾿ 

18. Οα χυὶϊ. 14-18, ΟΥΥ [ἴὉΣ ΒοΙΡ οὗ ἃ ρυοδοῖιοῦ 
ἰοταροα οα δοδοιηὶ οὔ ᾿μβοίγαϊῃ. 1. Τ|ιο ἱοπιρία- 
ἰΐοη (τον. 1δ). 2. Το ἀδαχοπβίγαιίοπυ οὐ ἱπηο- 
6θη66 (γοτ. 10). 8. ΤῈ ΟΥΥ͂ ἴοτ μοῖρ, (α) πορδ- 
ἰἰνθ (ν 6.8. 17 δπὰ 18), (6) ροϑβίἶνϑ (νον. 19). [0ὰ 
χνὶ). 14. Το ρμοῃίί θη Β ργάγοῦ. 1. ΤΘ πογὰβ 
ΟΧΡΓΘ58 δὴ ΘαΓηοϑὺ ἀοβίτο [ῸΓ βαϊναιϊΐοθ. 2. Ηθ 
ΒΌΡΙἾ65 ἴο ΑἸπιϊα ιν αοα ἔον ἰι. ὃ. ΤἈγοιρὰ (ἢ 9 
ηϊθάϊααχ οὗὨ ῬΑ. 4. ΠῚ} οοηδάοποο ἐμαὶ ἢΘ 
Μ1}1 Ὀ0 Βοασὰ, Ὦτγ, 4. Τβομϑον οὗ Βαϊ αν. -- 
5. Β. Α.1]. 

6. ΤΗΕΒ ΒΓΙΧΤΗ ὈΙΒΟΟΌΚΒΞΒΕ. 

(σπαρ. ΧΥ͂Π. 109-27. 

Τλὶς ελογῖ ραβϑδβαφε 8 εἱοδεῖψ σοππεοίεα πειίλεν ισϊϊὰ τολαί Ῥγεσοάοδ πον ιοἱ(ὰ τολαί γοϊϊοιοα. Ἦδην σοπιπιθη- 
(αίογϑ ἤαυε, ἱπάεεά, ἀευϊδεα απ ἐχίεισίυς ἤγαπδ, 80 αϑ ἰο ἡποίμαδ ἰλὲδ ραδδαγ7ε πὶ ἐΐ ἰοχείδεν τοϊἢ ἰλε ργο- 
υἱοί ογ διδεεφμεηί σοπίαχί, δμὶ (ἦεε6 αγἰἱβειαὶ ἐχρεάϊεπίδ αγὸ ποί δαϊδαοίογψ. Τλὲ ργουϊοιια αἰδοοιγ88 
ἐδ, αὁ ϑἠοιση αὐοῦο, σοπιρίείς τπ {ἰἰδοι, απαᾶ γεφμίγοα πὸ ζωγίλεν αἀάιίίοη. 

Τὴ ἤοτγπιδ α 8πιαἰΐ δμί ἱἐπιρογίαπέ απά ἵπ 7ογπὶ α ἥπίδλεά 
Ἡὰν δλοιά ποί (λ6 ὑτορλεὶ ἠαυε ααἀάνοδδεα δἠογὶ δρεεοὴε8 ἰο (6 Ῥεορῖὶς 

αἰδο α8 ρεσμἱαγ απὰ ἱπάερεπάεπί αϑ8 (λί. 
τολοίε. 

ΑΑεἰο ἰδὲ ἀαίς, αἰἑ ἐπ ἱπ ζαυον οΥ ἰλε τεῖίσπ οΓ υελοϊακιπι. 

Τῆς 7οἰϊοιοί.) ραδεα,768 αγό 

1. Τὴε δἰαίε δἰ οχιὶϑίϑ ἱπ ὠποη[εεδὶτα πά6- 
»Ῥεπάεπος; πο ἰχασε δείγαψϑ (δαί (λέ ροισεν οἵ ἰλς Οὐαϊάεαηδ ᾿αα δεοοπιὸ ργεάοπιϊπαπί, οὐ ἰλαΐ (δον ιὐόγὸ 
ἐπιπιοαἰαίεἰὶν ἰλγεαίεπίπσ. 2. Τλε σεπδιγα οΓ (ἠς ἱγαπεφτεδδίοη οΓ 29 ἱπιρογίαπί α σοπιπιαηα σογτέβροηας 
γαίλεγ ιοἱἡ ἰλὲ {ἐπι68 οΥὙ ἰδλε σοαϊε85 υελοίακίηει, ἰλαπ οΥ ἰλὲ ρίοιιδ ϑοδίαλ. Τὴ γτεαί δἰπιϊϊατὴν τοὶ 
χχὶϊ. 1-δ, τολίοὴ ραδδαφε ἱπαμὠὺϊαδῖν ρεγιαἰπδ ἰο ἰδέ τεῖρσπ ο7 “ελοϊαξκίέπι, δ ἴθ Ταυον 97 τεζεγγῖπν ἰλὶ 
ἀἰδεοιγϑα (ο ἰλὲ δαπιε ρεγιοά, [ἨΈΝΌΒΑΘΟΝ: “ Εἰσλλοτη, Κοδεππι εν απὰ ἤᾳσμτγεν, αγε οΓ οριίπῖοπ 
{μαἱ (λὶα ροτίΐοπ 97 ἰλε ολαρίεγ δείοηφϑ ίο (δε τείση οΥ ψΧελοίακίηι, τολὸ γαριαϊν ἐπαϊὰ αἰΐ (λό σοοά ιολϊολ 
λα δὲέεπ οβδοίε64] ὃν υοσίαἦ, απα ἀπιοπ7 οἱδέν ουϊΐ8 ὁποοιγασεά ἰδὲ ρ»γοζαπαπίϊοπ οΥ (ἡὰε ϑαῤῥαίὴ, τοἱἱλ 
{λε ἄμε οὐϑεγυαποε ο7 τσλϊοὴ ἰδ6 Ἀγοδρεγὶψ οΓ τλὲ δίαίε ισαα δουπά ω“ΨῷΦ. Τὴε ἰαπσιασε ΟἿ 1ἠς ρ»τορλεί, 
Λοιρευεῦ, 18 ποί οὐὐωγγαίοτψ, ἀ5 τοε δλομίαᾳ ἢαυε ἐχρεοίεα, ὑΓ ἰδὲ »γοίαπαίοη ἐπ φιοδίϊοη λαα αοἰμαϊψ 
ἐχιδίεά. 7ι ὦ ταίλεν ἱλαί οΓ σαμἰίοπ απα τσαγπῖπρ, ιοἱϊὰ α »γοπιὶδα οΥΓἹ ργοδρεγὶψ ἵἴπ οαϑ6 οὗ οδεαίεπεο, 
απα α ἰλγεαίεπίπο ο7 ἀφειχωοίοπ ἰο (λὲ οἷΐῳ πη οαδὲ ο7 αἰδοδεάϊεμσο. 7 τοοιμα δέέπι, (λεγο οτος, ἰο δοὶοπ 
ο (ἠδ {ἰπι6 ο" Ψοδίαὐ, απ ἴἰο λαυς δεεη αεἰϊυογεα ἐπ σοηπεοίίοπ τοὶ (ἢ ΟΥ δλογίἰψ αὔίεν ἐὶδ τεγογηιαίίοη.᾽» 
--ΗἰἴτζΖιο τονε (λα ρα8εαγε (οσείλον ιυἱἡ ολαρίον χυὶλὶ., ἰο ἰλ6 Ῥεγὶοαά 97 υεοοπὶαὴὶ, οΥ᾽ ἰλαί ἐπιπιεαϊαίεὶν 
“"οἰδοισίηφ ἰδὲ ἀδαίὰ οΥἹ ελοϊακίηι.----ῷ. Ἀ.. Α.]} 

ἘΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤΟ ΒΑΙΙΟῊΥ ΤΠΒῈΕῈ ΒΑΒΒΑΤΗ. 

ΧΥΙΙ. 19--27. 

19 ΤὨυβ βδῖυ {86 ΤῸ [96 Π ον Δ] απίο Τη6 ; 6ὁ δῃηά βίδηᾷ ἴῃ {Π6 γχαΐο Ὁὗ {π6 ὁ81]- 

20 ρο ουΐ, δπᾶ 1ῃ 8}] (Π6 σαῦΐοβ οὗἉ Φογυβαίθα ; Απα ΒΔῪ υαπίο ὑΠ6ΠῚ, 
ἄγθῃ οὗ [88 Ῥ6ΟΡ]6,, ὙΒΘΓΘΟΥ͂ {Π6 Κίηρθ οὗ υάδι οοπιθ 'ῃ, δῃὰ ὈῪ [86 Ὑ ΒΊΟΒ. ΓΠΘΥ͂ 

ΘΆΓ Υ6 [6 ψοτσὰ 
οὔ 16 ΠΟῸΒΡ [Φομονδἢ], γα Κίηρβ οὗ πῃ δηά 8]] ΨΦυἀ δ}, δῃὰ 411] [6 ᾿μδὈ  δ η18 

21 οἵ Φογυβαίθπι ὑμαῦ δηΐοῦ ἴῃ ΟΥ̓ [686 ργαῖθβ: ΤὮᾺΒ 8810} ὑπ6 ΤΟΒΡ [Φ6μόνδ]; Τακο 
᾿ιοϑά γὸ ἴο γούγβεϊνεθ [Ἕὕδγο τὶ σοι ῦ [ῸΓ γουγ 8βοι]8],: ἀῃὰ Ὀθδῦ πὸ Ὀυγάθῃ οὐ 

Ἀ 



114 ΤῊΕ ῬΒΕΟΡΗΕΤ “ΕΒΕΜΙΔΗ. 

22 (6 ΘΑ δ Β- δύ, ποὺ Ὀτίηρ Ὁ ἴῃ ΟΥ̓ ΓΠ6 γαΐε8 οὐὗἨ Φογυβαίθηι; που Ὁ ΟΔΥΤΥ ἴου 8 
θαγάοη ουῦ οὗἨ γουῦ μὨουβ68 ου ὕμ8 ΘδΌΌΔυΠ ἀΔΥ͂, ΠοΙΌ ΒΘ ὧο γὸ ΔΩΥ͂ ψοτῖκ, υὰῖ ΠΆ]Π ΟΝ 

28 γὸ 116 Θενυδίω-αγ , ἃ8 1 Θομιμηδηα θα γοὰ ΤατΠ6γ8. Βυῦ 1Π6Υ ορογθὰ |Πποριγὰ] ποῖ, 
ὨΘΙΥΠΟΓ ΠΟ] 166 τη θῖν Θαγ, Ὀαῦ τη846 ὑμὶν ἢθοὶς δι {παῦ ΤΠΘῪ τσ ιῦ μοῦ ἢδα1} ΠΟΥ 
τεςοῖνα ἰηδίγαοίίζοη. ΑἸἸα [Ὁ 5.18}} Θοη16 ἴο ρ888, 10 γα αἰ ρΘΥ Βοδυκο ἀμῖο πι6, 
δ Ὁἢ (80 ΠΟΒΡ [Ψθ ον} ἴο Ὀτίηρ 'ὰ 0 θαγάθῃ τῆγουῦμὰ 110 ψαίθ8 ΟΥ̓ (Π18 οἰ οἡὴ 
ὑπ σα Β-ἀἀγ, Βα ΒΑ Π]Π}ον [6 δ ἀδΎὺ ἴο ἀο [ὈΥ̓ ἀοΐπρ) Ὡο ψόοῦκ ὑδεγοίη Ὁ 
τΒθ Β88}} τ1ᾳ6 γα δηΐογ ἰαὐο [Ὁ γοὰρ ἢ} ὑμ6 σαῖθ8 οὐ Ὁ} 18 ΟἿἿΥ Κίυρβ διὰ ῥγϊποθβὸ δἰ; 
ὍΡΟΙ [νγΠ0 810 08] ὕ.8 ἰὨτοπθ οἵ 1λαν α, τ αἰπρ' ᾿ὰ ΘΒ αΓΙΟίβ Δα οἢ. ΕΟΙΒ68, {ΠΟΥ͂ δα 
{ποῖγ ῥγίησοθϑ, (86 τλθὴ οὗ δυάδα δπὰ 86 ἱπῃδϊϊδμίβ οὗ Φογυβαίοια ; δα {818 ΟἰΥ 
5888}} γοπιδίη [ὃ6 ᾿μῃδὈ 1647 ἔογανοσ, Απα [Π6Υ 8141} οοπὶθ ἴσοι {δ οἰζἰ68 οἵ δ πάδιὰ 
διηα ἴτοπι ἐἰδ6 ΡΙ4 668 δροιιΐ [Θην] ΓΟ 8 οΟΓ] Φογυϑαίθ δηὰ ἴγοηι [Π6 ἰαπα οὗ Β6η) ΠΏ, 
δα ἔγοιι [86 ρΡ]α1η9 δηα ἔτοτῃ [86 πηουηίδ᾽η8, δηα ἔγοτα {δ 6 βουῖι, Ὀγιηρσίηρ [Ρ600]8 
Μἢ0 Ὀγίη 5] Ὀυγηῦ ΟΠ ΘΓΙΏρ8 ἀπὰ Βδου 668 Δηἀ τηθλῦ-ΟΥδε ΡΒ δηα ἰσοθηβο, δπα ὑγίηρ- 
ἴηρ᾽ Βδου ἤσοϑ οὐ ρσϑϊ8βα αηἴο ἴμ6 Βουβα οὔ ἱῃ6 ΟΕ [Φομονδ}. Βυΐῦ 1 γθ ν}}} ποῖ 
Πρϑάγκϑῃ αμΐο πλ6 ἰο 4] ον ἰδ 6 Βα δίῃ ἀδΥ, ἀπ ποῖ ἴο ὈΘΆΓ 8 Ὀυγάθη, ον θῇ δηΐοσ- 
ἱπρ [ογ΄ δηίθγ] ἰηΐο 186 ραίθ8 οὗἉ εγαβαίθια οἡ 16 δ᾽ δ - ΔΎ ; {Π6ῃ Ψ11}1 Κιπα]6 
8 ἔτθ ἴῃ ἴΠ6 [γουγ] ρϑῦθβθ ὑἐβογθοῖ, δῃὰ 1Ὁ 8881} ἀθνοὰγ [86 ρϑίδοθ οὐ Φεγυβαίθπι 
δηά 10 8114}} ηοῦ Ὀ6 αυθηομθά. 

21 

20 

20 

21 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ἱ Του, 19.--ἰΓΉπτΖια : ΟΥἩἨἁ τπ6 σοτητηο πῆ η]. ΤῊΘ ΟΠΟΙΒΙΌΝ τοδὶ Ὁ 323, θὰ} (Πἰ8 ἄοοα ποῖ πηλῖκο δηΥ ἀ{ Πθτο ποθ ἰὴ [ἢ6 
Βοῦϑο. {1}. αὔποπος οὗ ἴο στο α [5. οὐ ἀπὸ (0 8η ονογαίητ, ἰς ΠΙΑΥ 16 ὀχρίαίηρα ΟΥ̓ ἴΠ0 Ἰαίογ, 1058. ὁχαςί 086 οὗ ἰδυρκύδρο, 
οἵ νη ἰσ ἢ να γορ 1 ν ἤπιε τραθοκ ἴ δ υγοι ἢ (σοι, [{{.2 2 ΥἹ. 16; χίὶγν. 15). 

ἃ γετν. 21].--- Ο᾽ 21. ).2)2. Τιιο σομβίγιςτίομ ἰ5. {|| Δ14]. 11. 15, 16, ὉΞ2Τ 1.2. Βιυΐῖ 5) ἰϑ ποὶ -οὖν, ΡΕ, αἴτεον γοτὺδ οὗ 

Ῥοι[τἰοη ον σοι ιταῖτίοπ (ὈΥ̓ γοῦν 16 ποῖ, Ρία. ΟἾ8ῈΝ,, 7.22. 11Π|., 5. 1443), Ὀταωΐοῦ [Π6 βαῖζο οἵ (ΜΕΙΕΒῚ), Ὀπὲ ἴδ Νίρ}ιΑ] ἰὴ- 

τοῖν {πὸ πιοιμΐηρ οὗ βανίης τορατγά ἴο, οὐθογνίηρ, δπὰ 3 ἀοροπὰϑ ΟἹ {Π|8. (Ομ. 23 τ ῦ, 2 ϑιι. ΧΥΪΠ. 12. Ταΐ 

τη 5. 116 πραι9ο οὗ (ἢ σοῃμῃοοίίοῃ ΤΟ] ον 8 υ]6  Π]Ὺ ΓΓΟΠᾺ ἃ βδιη. χχ. 10, “ἰοοῖκ ἣὸ Βερὰ ἴο ἴπο βινοταὰ .") επί. χχίν. 8, "" ἴδκϑ 
Ἰοο τὸ (π5 μἱαμαο," Οοῶρμ. ΝΑΚΘΕΙ98Β. Ογ. ᾧ 100, 3. 

δ Υυτ, ΡΝ λιωὶ [σοι ῦ, 9) 20] Πιεπ ἴθ Ἄσοαπὸ Κτὶ εἰ Κ᾽ ἐἰδ, τοταατῖβ (παῤ ἐπ Μαβογοίοβ, στ λοη ΠῸῪ στ ἰβμοὰ 

ἴο ἱπαϊσατο 9 Νοκέμρείο μίστια, ἴῃ οτάον {πὶ ὸ ἀΠρτεηοο οὗ [Ποὶγ τοααίτς ταῖς 6 χοῃαγκοα, βοῖ [μὸ πραίεν' ἱεοξίοτιϊε 'ἰὰ Δἢ- 
οἴἶιοῦ μἱπο ἢ τὰν οτ]. 8.0 αἴδὸ ἢ ἢἰ 25; ἰχ. 7; χχυνὶ] 1; χχίχ. 23., χχχίί. 29, Οὐμρ. {Π|ὸ Εχρίϊοαΐίο ἰεοίϊοπιεπι πιαδοτεί. ἰπ 
1μΠὺ ΗΠούτον ΒΊΌ]α οὗ δι ΜΟΝ 9, ΗΔ116, 172. 

4 Τότ. 54.--Οπ 186 ἴοσπι 3. Οοιηρ. Βπαιρ, ὃ 84. δ; 247, ἅ. Οὐδπ. αὶ θ6, ς; 40, λ. 
δύζον, 26.-ὸ 5} 8. δἴγαησο. ΟΕΑΡ οἱ πΙΣΙουΣ τοῦδοι, δϑδιλοθ Δῃ οΥοσαίΐ, σαυθοὰ Ὀγ [86 γοαποηΐ }πχταροδὶ οι 

Φ ' . 

οὔ ἴπο {πὸ τνοσϑ. ὥσπΡ. ΧΙὶχ, 88; Ηοϑ. χἰϊἑ. 10; 2 βγη. ΧΥΪ. δ; 1 ΟἜσοι. χχίν. 6; 2 ΟἸιγοη. χχύὶ. 21. χχίχ. 80; χχχ. 
12. Εβιι. 1. 1, 21, είς. 

ὈΡΤΤ)3 νου ]ὰ 4190 ὯΘ ΔΎΘΤΥ δὶ ΤΑΏβΘ ΟὯ6 [ὉΓ ἃ ΟἸἰγ 
ξιυῖο. Τμὸ ὀχρυδϑϑίοῃ ὁ Ό ΓΒ τ᾽ 11} [ὮΓΘΟ. ΠΙ68ΔῈ- 

ἘΞΧΕΘΕΤΙΓΑΤΡΑΝ ΘΟ ΟΒΉΈΊΘΔΤΑ ἴη38. 1. 1 ἀδϑίσπαῖοβ (6 ἀϊδόγθθοα Ὀοϊν 6 ἢ 
Ζογοπ ἢ 15 (0 σοὸ ἀπᾶον {Π6 ραΐο οὗ (86 ΟἸΥ ἀπά 

(Βογὸ νάσγη Δ} 16 ροορὶα ἔγοπι [6 Κιηρς ἀοινη- 
ννγὰ9 ἀσαίϊηϑί, {Π6 ἀοπεοταίίοη οὗ 6 ΒΑ ΌσΓΙ 
ὈΥ Ὀοατίπρ Ὀσγάσηβ 8πα4 ἸΔΌΟΥΙΡ 88 {πο ῖν ΓΈ} 6 8 
να ἀοπὸ (Υοτϑ. 18-38), ἸΓ ΠΟΥ οι] Βαποι 
16 δι θαι, {π0ὶνῦ ΟἿΤΥ Βμου ἃ τοπιλῖη ΤΌΓΘΥΟΥ, 
δηκὶ {Ποῖ σα Βῃοιϊα 6 νη ϑεο5 οὗ 8 ᾿Ἰν ΟῚ 
ἰγαβῖς, οὗ Ἰη!ρούλίδποοσ ἴο {Π Κὶ π᾿ Β ἰλοι86, (ἢ 6 ΟἿΕΥ͂ 
ἃπαὰ {μὰ ἰοπιρίο (Υογ8. 924-26). Βαῖ ΓΎΟΥ Βπουϊὰ 
φοπίϊπιιθ ἴο ἀραρογαίο ἰδ ΚΔ, δὴ ἰποχ- 
εἰρη 16. ἄνο βου ϊὰ σοηβαπια {116 σαΐο8 δηα 
Ῥα]ασα5 Οὗ [Π9 ΟἿΤΥ (νον. 27). Αοοσογαϊηρὶν ἰγθ6 
ῬΑΓΙΒ τη 6 εἰ  χα 5}}6 ἃ ἴῃ {1}}8 ρῬαββαρα. 
ον. 19.338, ΤμὰΒ δαὶ ἢ Το βονδῇ ... ΠΟΥ 

τοοϑὶνο ἱῃϑῖσιῃ τ ΟΏ.---)00, εἰς. Οοπιρ. ἱϊ. 2: 
τ, 1Ὡ: χῖχ, 1.-ᾳῖθ οὗ 86 οΒὲϊᾶτϑῃ οὗ [86 
ῬΘΟΡΙΘ. Τινῖβ σαῖς 15. πιοη! οηοὰ ἤθγὸ οὐἶγ. [1ἰ 
5, τποτγοίογο, αἰ σαν τὸ ἀοί οὐ πιΐηθ 8 ρΡοβι(ἱ θη 
ὙΓΠῊ σαγία ΠΥ. ἃ98 πβοσονάϊηρς ἴὸ ΤΟΝ ΒΑΜΕΒ 
( υϊᾶοί., 41 Ἑά., 5... 2321), ποῦ ἴννο ἱπίουρυθίο 8 
ἄργοο ἃ5 ἴ0 118 ρουιίοη. Τὴ9 ἤγβῃ αἰὐοϑίϊοι 18 
σοί ον 0 γὴ8 ἃ ρα οὗ (6 Οἱγ οὐ οὗ (86 ἰθτ- 
Ῥἷβς. ΟΙὅΚΑΡ σογγοοινΥ τοιηλτκβ (παι, ψ ἢ τοβροοί 
ἴο ἃ ζαῖο οὗ {Π10Ὸ ΟΥ̓ ἸδΧ᾽ τηυδὶ βίδπαὰ ἔτβι δπὰ 
ἸΝ2᾽ 1δϑὺ (οορ. 3 ΟΒγου. σχχὶϊὶ. 8). Ὑπὸ πδιλθ 

δίγη ΓΟΥΒ δηα παίῖνθβ, δἰ ο ρ ἢ ἴῃ {15 ποηβο ὉΡ 
18 Τουμὰ ἴῃ ἰδ ΟἸὰ 7εβίαπηθηΐ ποὺ νν1{}} (Π)}6 ἀτι]- 
οἷο, ἢαῦ ΟἹΪΥῪ τν1{}Δ ΒυἾ χε : αοπ. ΧΧΙΙ. 11; Φυὐᾳο9 
χὶν. 16: [,μον. χίχ. 18: ἔχοι. 11|..}1; Ναπι. χχὶϊ. ὃ; 
[μον. χχ. 17.---ἢν τ ἀρβί λίβα αἰ ἔογεησὸ ἴῃ ΓΆῊΪς 
δι οην [0.6 ῬΘ6ΟΡ]6 1 οΙημ Ι Υθ8, πὰ ἴῃ ὑνγὸ ἀοσ,ΘΘΒ, 
[ἢ6 π|88 οἵ (6 Ῥοορὶθ πῃ ΟρΡρΡοβί(οη ἴο ἴπ6 Κὶπρς 
δηὰ (ὴ6 Ῥγΐπσοοϑ (2 Οἤγοι. χσυχυύ. 7 60]]. 8), απὰ 
δἃραϊη {116 σοπηηοπλ Π Υ̓ ἴῃ ΟΡΡΟΒΙΓΟΩ ἴο {ἰν6 ΤΟΥ͂Θ 
Γοϑρθοίπ Ὁ16 οΟἸ.5865 (26 γ. χχν). 28, 2 Κίηρε χχ δὶ. 
θὴ.---δ. ΤΊιο ὀχργοββίοι ἀθεϊρηδίοβ ἔς ἀμ το η69 
Ὀοΐνοοη ρῥγίθϑίβ δηὰ ποῖ ὑυϊεβίβ, ἴῃ ν Πῖοἢ Β6η86 
ἰν σογτοβροπὴϑ ἴο ον ἴογαι ἴα ἐγ ̓ (2. Ομτοῦ. 
χχχυ. ὅ, 12, 18). Ιζὑ σον 8 ΟὨΪΥ ἰπ {16 ῬΆΒΒη 68 
αοἰϊρὰ, Κ΄ἴ'ποο πον ποίη ἰΒ Κποννὴ οἵ ἃ ραῖθ 
οὗ 1868 ΟἸἐγ (τοις νυ μος Αἰ ΓΆΠ σου Β. πιῖρι ποῖ 
ΡΑ85, ΟΥὁ οὗ οὔϑδ ἱπγοιρὴ το ΟἾΪΥ τὴι6 Κὶημϑ 
δηὴ (Π6 ἀτορβ οὐὗἁἨ {110Ὸ ῬΟΟΡ] 6, ΟΥ̓ ΟὨ]ν ἴἰο κἰπρ8 
δηὰ {11|ὸ Γοϑί οὗ {πεῖν δ )οοῖϑ ἰο {86 ἐχοϊιβίοη οὗ 
(88 ῬΓ[οδῖ8 ταὶ ηΐ ρᾶ88. ὁ 090] 8 {πη {16 χαῖθ 
τηθὲ παν Ὀθοη ἃ ψμῆϊθ οὗ 10 (οπρὶο τπγου ἢ 
ψ} 16 ἢ ΟΠἿΪΥ {μ6 Ἰαῖίν νοῦ ἰὼ πὰ ουἵ, βῖποθ δρ6- 
αἰαὶ δηἰγΒΏσΟΘ ΨΟΓΘ ΓΟΒΟΓΥΘα [ῸΓ {86 Ῥγίθδίβ. 
δι ραίθ ἰ0 νγδϑ ἰΐ 9 ἀπο] ἰο Βγ. Τ7Τ]16 ὁχ- 
ΡὈτοββίου ΜῺΒ ῬΣΟΌΔΌΪΥ ποῖ ὁη6 ἰπ ζϑηθγαὶ 186 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι]. 19-27. 

δαὺ ομρ] ογεὰ οὨἿΥ ὉΥ {π|6 ῥτίοϑίβ, βίποο δοδουᾶ- 
ἴῃς ἰο 186 βοοοῃά οχρ]ηπαίίΐοη ἰὺ ἱποϊα 6 ἃ ἃ Βοπ16- 
Ὑδδὶ ἀἰΒΠ ομογδΌΪο 5]. 6-τηοδηΐϊη. 17}10 ΓΑΥΙΥ οὗ 
{π6 ὀχργθβϑίοη 8180 111.5118.68 ᾽1λ0 σοῃοί αϑῖοη ταί 
ἦν νγᾶβ ἃ ΤΘΙΠΡΟΓΆΓΣΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ, ἑ, 6., ἰὰ 1.86 ΟὨΪΥ͂ 
πῃ (086 (1π168, Βίη00 ἃ 8 18 ΜΧ06}}-Κῆοννα ἴ6. ΟἸΤγ- 
ξαϊοβ οὗἩ ΨΦεογυβδίαπι ὈΟΓΘ βιισοοϑδίνου αἀἰβογοαὶ 
Ὠλπ168. Οορ. ΒΑυμεπβ αϊαεί. 5. 290, 1.--- 
μοη ἰῃ 2 Οδτγοη. χχιΐ. ὅ, ἰ6. ἰριι-σϊοϑί {6- 
δοϊχάα ροβίοὰ α ταϊτὰ οὗ δἰβ Ῥ60010 αὐ 89 γώ 
ἽΟΤΊ, 10 18 παδία ΓΑ] (9 ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὺ (μ18 νγ85. {}}6 
λα τὐσοῦ ἢ πσϊοὰ 6 ἀχροοϊοα Αἰ 4] Δ} ἰο Ρ453. 
Ιν 18 ἰδπ Ταγίμοσ Ῥγο Δ ὈΪο ἐμδὺ {818 χηθ νὰ 8 
Ἰἀδι 64} ν᾿ ἴ.6 ὁπ6 ᾿αϑηιἱοποα ἰὰ ΟΟΤΓ Ῥδββὰζο 
“ὁ ΠΟΓΘΌΥ ἰδ Κίημ8 οἵ δυο! ψοηὺ ἴῃ δῃὰ ου.᾽; 
[ΠΕΝΡΕᾺΒΒΟΝ :---ος 716 φαίε οΓ (λ6 πια88 οΓ ἰλε ρεο- 
»ἰε.. ΜΆΒ ἴῃ 811] ῬγΟ ΔΌΣ ἐλ σαίε οΓ Δυαυϊα, 
σογγϑροηάϊης ἴο Ψ ιαὺ ἰ8β ΠΟῪ οΔ]|16ἃ ἴπ6 268 
δι, δη ἃ τνν885 68]}6 ἃ [Π6 “ῬΘΟΡΙΘ6᾽ 8᾽ μεῖθ ἔγοαι 116 
οἰγοιπ παιδία ποθ οὗὨ 105 Ὀδίηρ [86 ρτίποὶραὶ ἱΒοτουρὶ- 
ἴαγο ἴον [9 ἰγῖῦ65 ἴῃ (6 δουιῃ, 6 Τ᾽ 68ι, δηὰ 
[6 Νογι!-  οϑὲ.᾽" --ξΜ. ΒΕ. 4.1 Τμδιὶ (18. γσαίε, 
ουθὴ ὙὍΓ6 ἴἰ ἃ σαῖο οὗ 1160 τἰοπιρὶθ, ᾿νᾶἃ8 δἀλρίοα 
ἴο {86 φτγοοϊππιαιοη οὗ [118 αἰνίηθ τποϑϑᾶζο, 18 
εἐνϊάεπι ἢ ὸ τοῆδοὶ (4), ὑπαῦ [818 σαῖθ 4180 πὶ χαῖ 
μγ {πὸ ΡΏτομ880 μὰ βαῖὶθ οὗ ἐδ ρ θ- ΠΘΟΟΒΒΘΓΙ6Β 
(οορ. δίαιί. χχὶ. 12) Ὀ6 (ἢ βοθμθ οὗ ϑδὈθμιι- 
ἀοβθογδι ας ἰγδῆῖο ; (0) [δὲ ϑύϑη 1 (μ18 νγὰ8 ποῦ 
116 6886, αὖ ΒΥ τὰαῖθ {06 Ζᾷ19 γᾶ8 ΟἿΘ Ὑ ἢ ἰο ἢ τὰ 8 
6 }} ἔγοαπδηΐοι, ρΘΥΠ ΡΒ ΏΟΤΘ ἰΒλη 4]}] ἴΠ0 ΓΟΒι. 
--Νοῖ ἄο δὴν σους. ὍΟοιηρ. ἔχοά. χὶϊ. 16; 
Χχ. 88αα. ; Ἰ)οαϊ. γΥ. 128α4.---Τ)ο. ΒΑ ΌΔ1}} νυ 8 
πο ἀδγ οὗ Φοϊιονδῖι (οοπλρ. 86 ραϑϑᾶμϑβ αἰιοϊθἀ) 
ἃ πιοπὶπιορπίωπε ἰἐπιρογαῖΐς ἴον ὨΪ8 βογυῖοθ, ἤθιιο [ἢ 0 
ΟΟὐϑοσναπορ οὗ [818 ἀἂγ Βιοοά οΥ ἴ6]} υυῖι] 16 ψγοΥ- 
ΒΡ οὗ Φο ον ἢ.--- Βα 6 ν ΟὈΘγϑᾶ ποῖ. Τὴιθ 
ἤγϑ μα] οὗἩἨ νοΡ. 28 15 τ Κοὴ σου εἴἴαι ἔγοαὶ Υἱΐ. 
20.---Ἶ ἐγ. 95.185 ρδυ θη οί 8), βυρς οϑιοὰ ὈΥ ΒΒ Σ 
ΟΟΙΩΙΔῈ ΘΩ͂, εἰς. 

γόνα. 2420, Αῃᾶἃ τ 5881} οοτοϑ.... ὅθ8ο- 
νδἢ Βίττίηρ ὑρο ἴ89 ἴβτορθ. ὍΟοσιρ. χὶϊ!. 
18; χχὶϊ. 4.---8.8}}1 τϑηιαΐὶπμ. ΟὐομΡ. ΓΟ πι8. οἵ 
γον. 0.--θηῃ οὗ Φυδαῃ. Οομρ. χχχὶϊὶ. 44. 
Χχχὶϊ!. 18 ; 6011. 208}.. χ. 40; ΨΦυάροϑ ὶ. 9; δου. 

ἱν Το Ζφοι. τἱϊ. Τ.-- 8 ρΙαἰπα. ΠΌΘΟΣ ἰθ {86 
ἴονν σοχοῖ ΓΥ δοίη Φορρὰ δπὰ ὅδζα, 7οβῃ. ἰχ. 
1: χὶϊ. 8; χυ. 33 βαα.; 1 Κίηρθ χ. 27: Οδδὰ. 
19; Βαύμε, δαϊἄεί. 5. δ1]1.--Θ οι, 322 18.186 

ΒΟ. ΠΘΓΠ, ἃ5 ΡῚ, {860 τνοβίογῃ, ἽἼΞΘ [86 δαϑβί- 

ἐγῃ, ὙΠῚῚ (80 πον ΒοΤΏ, Ρατίβ οὗ ἐμὲ ἰγὶ δ οἴ δυ- 

ἀδῃ, δοραγαϊΐης (1.0 ἐνο Ἰαβὲ τηθηἰἰοποα. Οομρ. 
Φοβι. συ. δῦ 5αᾳ.; 2 ὅληι. χχῖν. 7. 

γον. 21. Βυῖ ἰΐ γ9 11 ποῖ... . ποῖ ὈΘ 
αὐϑηομοᾶ. Το πορζαϊίοη Ὀθέοτο ἢο ὉΘΔΣ πιιιδὲ 
δνο Ὀ6 γοίεγσοα ἴο ϑῃῖθσ. Οομρ. γον, 2].--- 
ἍΥΠΙΣ Ἰκἰμα106. Οομρ. χχὶ. 14; χὶϊχ. 27; Απὶι. 
ἱ, 14, 

ΡΟΟΥΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. Οπἡ σνϑσ. 80. “1 15 πὸ ἀδτορηίίοη ἰοὸ ἐδ 88- 
λον οὗ ἰθλόμον 1Γ 6 ἀἰγθοῖβ ἷ8 ρα ῖο ἰῃ- 
ϑίγυ Εἴ 0}8, Δἀπιοπὶτοη5 δη ἃ γαγπὶηρ8 ΠῚῊ ΒΟΠῚ6 
ΒΡΘΟΙΑΙ δἀδρία!ἰοη ἴο 19 τα ]6 Ὑ8 οὐὗἁἨ [86 ΘΟΙΙΠΙΤΥ. 
ΟἾΪΥ Πο τηιιϑὲ συαιτὰ ἀρηϊηβὶ ΟΠ ΘΠβῖνο ΟΥ πϑυϑὶνα 
ὈΧΡτοββίοηϑ, ἃΠ4 866 ἴο ἰ{ ἴπδὶ δ στοῦ γ αἶ8- 
εἰπρυ δ Ὀούτγοοη {Ποῖν οἷἶσο αηὰ ἰποὶν 116, ἀπά 
δ βυγο οὗἁἨ ΒἰΒ σ880, 188ἱ Βα 18 ποὶ ζο]] οτος (δ 6 

17ὅ 

τποίΐοη5 οἵ παίυτο, Ὀυ ὑπὸ οΑἸἸπρ οὗἨ ἰμὸ Τοτὰ, 
ΔοΙβ χα. δ; 1 Κὶὶ. χίν. 7, 8. Βταάκκαη. 

2. δία ἴῃ {1}18 ΘΑΤΌΠΠΥ 1116 θοὰς, ὈοπΙ 05 τ ΟΥΪς 
τοδί αἶβὸ ἴον Ὀυὰν ἀπὰ βοὰϊ. [Ιῖ0 νου 6 ἱπορὲ 
ἴο αν οὔθ γοϑὶ (ἂν ἴθ γ (9 ὈΟΔΥ͂ ἀπὰ δποίμοῦ 
ἴον {πὸ βοὰ]. 1ὺ νουἹὰ 6 αι} Εὸ ἴο ἈδΥΘ 
ΤΔΟΓΘ ΟΥ̓́ ΟΣ ο] ἀλγ8 μὰ αοὐ ἢὴ8 οτγιἰαϊηρά 
ΌΥ καποίὶ βοαίίοη οὗ {16 ϑονυθηῖ ἀαν, ΠΟΤ ΟὮΣ ΗΘ 
Μ0 18 )}6 οὐδαίον οὗ {ἰπ|0ὸ Πὰ8 δὶ {πΠ6 βαῖῃθ {ἰ1η9 
ιν θη 8 ἴ186 ππἰδιηοηία] ῬΥΙΏΟΙ0168 οὗἨὨ 118 ἀϊν]- 
βίοῃ. Αι8 1868 τοδί οὗ {1π0 θοὰν ἴἰβ Ὀοιϊὰ πορϑίιΐνθ 
δηἃ ροβίϊνγθ (Δ Βιϊποηοο ἔγομλ ᾿ΔὍΟΡ δηὰ γϑοὺ- 
Ῥογϑίοη ΟΥ̓ [ὉΓ668) 80 4180 18 (Παὺ ΟΥἩἨὨ (Π6 801. 
ΤΊΙ9 800] 5 ἔγσοτῃ (οἱ, δηὰ τηιϑὶ οα ἰ(8 ἀΔΥ οὗἉ τοδί 
Ὀ6 ἔγορά ἔσγοτῃ θαυ Υ σᾶγ65 δηα Ὀγουρὶὶ ἰηΐο {86 
οἰοιηθηῖ οὗὨ 115 ΒΟΛΥΟΏΪΥ οτὶ ίῃ, 85 10 ποτα ἰηΐίο ἃ 
οἰοαηϑίηρ δὰ ἱηνὶ σοταιηρ Ὀδ.. ΤΠ 6 ΟΌΒοΥσΔη69 
Όν ΟΕ γι 1888 οὗ 80 γϑι, ᾿πϑίεδα οὐ (8. ϑουβθῃίῃ 
δ, ἃ5 ἃ ψΘΟΙΚΙΥ ΒΟΙ ἀαΥ 18 τν 6}1] Του πἀδὰ ἴῃ ἐπθ 
ἴδοι [δὶ ἰμΠ0 ἀν οὗ ΟὨ τ δῦ 5 ΤοϑΌΓγθοί Οἢ 18 8180 
ἃ ΑΔΥ οὗ ογοδίΐομ, δηἃ 80 τ ἢ {16 ΠΟΤΘ ρ]οτὶ- 
Οὐ ἃ8 ἴ)}6 πϑν δη ρου βὉ]6 ψουϊὰ 18. ἸΔΟΥΘ 
εἰογίουβ ἰμδη ἐμ οἸὰ δηὰ ῬϑγῚ 886 τυ οσ]ὰ. 

8. “Νοερίοοϊς ποὶ ολ υγοὶ κοΐ. ΕῸΓ ἱπουκχὰ 
(86 υπθοϊϊονίης μοαίμοη ἰδοιριὺ ἰ0 8 ΤΟ] ΒᾺ 
ΘΟΌΥ86 ἰο Βρθῃὰ (116 ἀλΥ ἴῃ ἰάθη 685, γοὺ ἰθρο- 
ΤΆ] β Ὀθἰβίθ ποθ ψι}} ποὶ ὑμαγϑίοσο [41]. Ὀαὺ γαῖ 9 Ὁ 
111} 16 οο ΚῚν ον οὗἨὨ ον ἀαγ8 δυυνὶβα ἴἢ9 
00. Μαίίῃ. νἱ. 88. ΟΚΑΜΕΚ. 

4, [66οὐ ἀἱϊὰ ποὶ τοχαγὰ (80 οχίθρηδλὶ σγἰΐθ 
ΟἾΪΥ, Ὀυὺ γαῖμοῦ {Π6 ομα, οὗἩ ψῃΐϊοῦ Ηθ Βρθβῖ8 ἴῃ 
ΕΣ. χχχὶ. 18, διὰ ἴῃ Ἐςεΐϊ. σχχ. 132. ἴπ δοιὰ 
ΡὈΐϑοθβ δ τοπιϊπβ 8 οὗ ἴΠ6 σθαϑοὴ ψ ὮῪ Ηθ οοτῃ- 
δ ηαἀρ6α {80 7678 ἴο Κϑθρ ΒΟΙΪΥ ἴ6 δονθηι ἀδΥ, 
δηὰ πᾶὶ νγὰ8 ἰμαῦ 1 ταὶ Ὀ6 (ὁ ὑμὸτὰ ἢ Βυπιδοὶ 
οὗ βδποιϊδοδίΐοη. “1 πᾶν ρίνθη ΜΥ ΘΟ ΌΔΙΒΒ,᾽ 
ΗΘ βαγ8, “ἴο γοι, ἐμδῖ γ9 τ ρ Κηον δὶ 1 δτὰ 
γουν ἀοὐ ψ8ο βδποιϊ οί γου.᾽.. πὰ 1 ΔΡΌΘΔΓΒ 
ἔτοτῃ οὐ ρἴδοοβ ἰδ {μ19 σοπιμδηὰ τν88 ἰγ ρἷ6 8] 
-- Ὁ γίδι δοίης {μ6 Ββυϊδδίδῃσο. ΟοΪ. δὶ. 10. ΟΘΟΑι- 
ΥΙΝ.--θἮ. ΚΒ. Α.] 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΊιο ΘΟΚΙΥ ΟΊ  ἀΑΥ 88 ἐπ6 ἀδΔΥ οὗὨ Το ον δηα 
88 ἰὴ ἀΔγ οὗ (80 οτά. 1. παῖ {ΠΥ ᾿ιᾶνα ἴῃ 
σοαποη. 716 ΘΟ ΚΙΥῪ ΠΟΙ ΔΑΥ͂ 19 ἴῃ ὈΟΛ}) Θη.868 
τ ὃ Ἰηοπ πη ηὐ οὗ {116 Ἰονίης σατο οἵ οὖν σοὰ 
(α) ἴον οὔν ΒΟΑΥ͂ (,β)} ἴον ουν βουὶ; (ὁ) ἃ υἱρὰιϊ οὐ 
αοὐ πϊσοῆ ου 8 ἢ ΟἿΣ Ραγὶ ἃ ΠΟΙΥ ΟὈΪ σαι 
ἰοναγὰ8 αοά, οὐγβαῖνοϑ, δηὰ ΟἿ ποῖον. 2. 
Τὺ αἰὔδγοηοθθ. (α) ΤῈ ἄαν οἵ ΨΦιδονδ ἰ8 
ζουιιπά ρα οἢ {ῃ9 ογθαίϊϊοη οὗ (86 ρου βυὶθ ποτ] ; 
86 ἀδγ οὗ (6 ἱοτὰ ἰ8 ουπάρὰ οὐ 110 ΓΟΒΌΡΓΘΟ- 
[ἴοὴ οὗὅἁ Οἠγῖϑιυ, ἃ8. οὗ 8 ποὺ, δίθγῃαὶ υοσ]α; (ὁ) 
{86 οὈϑογγδηοο οὔ (86 ἀν οἵ Φεἰιοναῖι ννὰἃ8 ΟὨΪΥ͂ 
Ἰ6ρ4)], ὦ. 6., (α) ππιροβοα ὈΥ͂ Θχίθτγπαὶ οοιῃριυ ϑίοη, 
(β) ὈΥ τοᾳυϊγοιποιίβ ἴο 6 ζι 1 8]16ἃ Ὀγ ουἱ ννατὰ 
ΟὈΒΟΓΎΔΙΟΟ :--σί μα ΟΌΒΘΥνδπο0 οὗ [Π6 ἀἋἀΔΥ οὗ (88 
[ογὰ ἰ8 ἴο ὍΘ ΠΙΟΓΘ δὰ ΠηΟΓ6 ἃπ δυ δ 6 1108] ΟΏ6, 
ἱ. 6. (α) ἃ ἴγοα, (ὁ) ἃ ΒΡ ΤΕ ΓΙΑ ῚῪ ἴγθο 000, ἑ. Φ., 8ἃ- 
εἰϑέγιης (16 τὶ σῦς 88. νγὰ}}] δ 116 ΟὈ] ραϊϊοη οὗὮ 
ῬΟΓΒΟΒΑ ΠΥ. 

[“ Ἧιδιὶ ὈΪοθβίηβ αοα ΠᾺΒ ἴῃ βίου ζὼτ (8080 
ὙΠῸ τᾶ Κα σοηῃδβοΐίθῃοθ οὗἩἨ ϑδιθθαῖ ΒΆΠΟΙ βοδίΐοη. 
1, ΤῊ εομγί 584}} δουγίβῃ. Τὴ 6 ΠΟΠΟΣ οὗ (86 ρο- 
γψαγητηθῆΐ 15 (ἢ 6 ἸΟΥ οὗ ἴ)6 Κἰηράοπι, δηι (ἢ Βὰ0- 
Ροτὶ οὗ τοϊϊρίοπ νου σοαίτὶ Ὀυΐ6 σΥοδαΪγ ἴο ὈοιὮ. 
ὦ, ΤῊ εὐΐψ 818}} ουγίβῃ. ὙΒαίονυου βυρρογίϑ 
τοὶ κίου (6 π48 (0 ΘΒ 8 Ὀ}18} (μ6 οἷἶν!] ἱπίοσϑϑίϑ οὗ 9 
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Ἰαπὰ. 8. Τὴ σομπίγῳ 8584}} βου γβῃ. ΒΥ {π|5 110 Τ| 18. ἃ ἔσιιθ οὈβογναιΐοπ τυ ἢ βοπιθ Πανθ τηδῆα, 
Πουν Βιΐης; οὗ ἃ ΘΟΟΠ ΡΥ ΠιΔΥ 0 Ἰυαροᾶ οὗ. Βαϊ [Τὶ {86 βΒί γδδιηβ οὗ δ]} το] ρίοπ τὰ οἴ πον ἄθθμρ 
Ὧ0688 τ ἀο [ὉΥ {μ6 Βοποῦ οὗ αυα ποθ γῆο [οὐ Βῃ] ον, δοσογαϊ 88 16 ὈΔηΚΒ οὗἩ (6 5ιὉ- 
Βίατνο ἰμοῖν τοὶ σίου οἰ Π6 Ὁ αγέ ΡΟΟΥ͂, ΟΥ̓́ΔΓΘ ἰῃ ἃ [ὈλΙἢ, ᾶτα Καρῦ ὮΡ οσΣ πορὶοϑοίο." Ηεχβτ.--ἶῦ. 
δὶγ ΨΥ ἴο ὁ68ο. 4. Τὶιθ οὐωγοὶ 884}} Πουγίϑῃ. [Κὶ, Α.] 

ΤΗΕ ΒΕΝΕΝΤΗ ὈΙΒΟΟΌΕΒΕ. 

(βμαρβϑ. ΧΥΠῚ...ἍΧΧ.) 

ΑΑε ἰλέδε ἰἦγος οὐαρίεγ8 ἀρρέαῦ τι 6 Γ᾽ α σοπιηϊοπ δι ρεγδοτὶρίΐοτι ΟΥ̓ ἰλ6 ἰοπσεν ὕοτπι, τολίολ ἀοε64 πο! γέσιν Εἰ 
οἰ Ρ. χχὶ., ἐδοψ ατε ουἱεπίν (ὁ δὲ τογατι κα αα α εοππεοίοα ἰιολοῖθ. Τὴον λαυς ἴπ 7.οἱ αγνὶ (ἱογηαΐ 
σοπηοοίίοπ, αἰϊπλοισὰ ἰἢδῳ σαπποί ὃψ αὴν πιεαρι8 ζ6 σοηδιἰογεα α8 α τλοίογιουϊΐ τροχοῖς, ον α4 ὦ «οπηεοείοα 
αἰδοοιιγϑέ. Ζ7Τιρο Λϊδίοτίσαί ζασία αγὸ ἦθτγε δεί ὑξίογτο μι, τολίεὐ αγα ἱπίοτπαιίϊῃ τοϊαίοα, δωί ατὸ αἰϊβεγοηί 
αϑ (0 ἐϊΐπιε, απ ργοδαδὲὶψ αἰδο αϑ ἰο ἰἠεὶγ οτὶ σίναί τεσογά, {0 ισλϊοὶ ατὰ αἰδο αἰϊασἠεα ὀυίὴ »τορλειϊς ἵπ- 
αἰσαίίοπ8 απά δυὐὑ)οοίίυε οβμϑίοπδ. Τλε ἤγδὲ λἰδίοτισαΐ 7αοί ἐδ (λε τπειάρπί τοὐὰ 1ἢε μοίίετ, τοϊα!σα ἴῃ 
οἷν. χυϊ. 445 ἐπ (λὶδ σλαρίον (λ6 ἱπιρεπαάϊπς )μασηιεπὶ ἐδ δι ἀπποιμποεα ὑπ (λε δαπιὸ σεπεταὶ πιαη ΠΕ 
α8 δείοτε, ἰλε Ολαίάεαπϑ ποί γεῖ δείπρ τποηἰοπεαὰ α8 ἰλ6 ἱποίτιιπιεηί, τὲ ὧς τιαργοδί ἰλαὶ ἐϊ πιωδί λαυά 
δεεπ τοτι(επ δοίοτε (6 ἀδοδῖυε ὠγπῖτιφ- ροῖπί γοροτίεα ἐπ ΟἈ. χχν., υἱΖ., δοίοτε (λ6 δαί(Ἶ6 οΓ Οατελε- 
πιϊϑὴ ἐπ ἰδλε 4ἰὴ νέαν 977 υελοίακίπι., Οπ ἰλε οἱδὲν λαπαὰ Ὁ}. χΧὶχ. δηὰ χιχ. τσεγὸ εὐτί!δπ αὐ ἰλὲδ 
οΓἰδίδ, δ ῸΓ ἴπ χχ. 4 τοῦ γοαά "7 ιοἱϊΐ σιυδ αἷἱὲ συ μάαλ ἵπίο ἰλε λαπά οΥ δε ζίηφ οΥ Βανίοη, σπά ἢς 
δλαὶϊἑ σατγν (λέ σαρ(υ6 ἱπίο βαδγίοπ."" «ογεπιαλ ἀοε5 ποὶ τρεαΐ ἰλμ8 {1 αὔίεν (δαί ἀροϊξῖυο δαί. 
1ε 8 αἰ4ο ποίεισογίλψ, ἰλαέ (δὲ ρμτορλεί ἐπ Χχ. 2 ἐδ οσαϊϊεά ΩΣ ΠΡ, ποί δἰπιρὶν ΓΑ, τολίολ 
πος οἵ εχρτεδδίοπ {ἰκεισίϑε ργευαῖϊα οπῖν αὔίετ ἰλε στεαί οτἰδίδ. (ΟἼπιρ. χαν. 2; χχυὶὶ. δ, 10, 11, 
12, 18, εἰ5.) 1ε}οἰϊοισα ἀοιπιἐυεὶψ ἐλαΐ οἰ. χῖχ, ἀπά χχ. δείοπφ ἰο ἰδὲ {ὅπὸ ο7 «“ζεδοῖσ ἶπι ὕγοπι 1ἢ6 
εἰγοιπιϑίαποε ἰλαὶ ἐπ ἰδὲ τεῖση οὐ Ζοαεζκίαὐ, ποί αδλιτ, δμί Ζερλαπιαΐ, (δε δοη (7 Μααεεϊαῆ, ἀρρέδατὰ 
ἐο ὃς τηυεδίεα ισί(ἡ ἰδὲ αἰσπῖίν ὁ ἰοπρίετοὔῆσεν (οοπιρ. χχὶχ. 26 οοἰΐ. χχὶ. 7. χχχυὶ. ὃ; 1]. αν 
απὰ πιογέουοῦ αϑ ἰἢδ διιοσέ8807 οὐ ϑελοῖαάα, ισλϊοσὶ τέπ εν ἰλὲ Ῥγοδαδι ἐν ἰλαὶ Ῥαδῆμγ πὸ ἴοπσεν λεία 
ἐλὶδ οἵἥτς πάτον Ζεαεκίαὐ, 80 πιμεὴ, (λ6 στοαίεγ, ἐδρεοϊαιίν ἐγ τος σοπδίαον ἰλαὶ 6ἢ. χχὶχ. δείοπησε (ο ὁπ οἵ 
ἐλε ἢγδὲ ψεαγᾷ οὗ Ζεαοκιαὴ (866 ἐλε 7πίτοά. ἰο ΟἾν. παν διν Ῥαφλιτ, ιῦλὸ ἵη ΧΧ. 4 δρᾳ. ἴ5 Ιλτεαίοη θα τοῖτἡ 
δοίης σαγτίεά αἰσαν σαρίΐυε ἰο Βαῤμψίοπ, λαα πιοδί Ῥγοδαδὶψ πιεί ἰλὶδ 71αίε τοῖ(ἢ ἀπ ϑζελοϊαζῆη απαὰ (ἢ αἱ 
πιωπεέγοιϑ σοπιραὴψ τσλϊσὴ ἴδ δροζϑη οὗ ἵη χχὶχ. 1 απά 2 ΚΙ. χχὶν. 12-]4.-- οιιυϊλδίαπαϊην ἰλογοφοτο 
ἐλαί οἷν. χυὶϊ. δείοπ 78 ἰο απ εατί τον ρετιοά απ ΘΒ. χὶχ. πὰ χχ. ἐλεν ατε ρίαςσεα ἰοσείλετ δέσαιιδε δοίἡ 
αΓῈ δαϑβειΐ οὐ ἐγηιδοί ἐς αοίΐοηδ, ΟἿ τολιοὶ ἰλε ῥγοαμοίτοτα οὗ Ῥοίοτῳ ὕοτγηα (δὲ σειδίταίατα. 7 οἢ. χυ]]]. 
{λ6 εἰαν οὐ ἰδὲ ροίίοτ᾽ 5 ισλοοὶ ἢγδί γχαϊϊδ, δεί τς ἰλεη ἐπιπιεαϊαἰεἶψ 7ογπιδα ἀποῖο; τη οἷ. χὶχ. ἐλὲ υοδϑεοῖ ἴ8 
γτοαάψ-πιαιίε, τολισὶ δεῖπο ρομγοα ομΐ ἐσ ἰλοπ (ἱττοραταδιίν χὶχ. 11) ὀγοζεη ὃν ἰλο ρτορλεί. Δδοίἢ αοἰϊοηδ 
ατὸ οΓ δμοὐι α σλαγαρσίεῦ ας (0 8εί δϑίογο (λ6 ρεορίε ἰλμαί (δ 7, οτὰ λας ποί οπῖὶψ ἰδὲ ροισεν δεί (λ6 εἰ ἰο 
ἀραείγου ἰδειπ. ΜΝοευεγίλοίο85 ἰλότε ἰδ α στεαι αἰ έγεησα δείιοοοη (ἢδ ἰτῦο αοἰΐοπϑ, ἰλὲ ἢγδί λαυΐπο α ρατῶ- 
φείϊς, {λε ξεσοπ ποῦ οὕ α ἀφοίαταίυε οσἠαναι "ἐγ, ἀ5 τοῦ δὲ δῆοισπ ἵπ (λό ἐχροδὶίοπ. ΟἽΒΑΡ ἴδ οΓΓ ορίπίοῃπ 
ἰλαί χῖχ. 1-13 τοαϑ ιογί{{π ἀοιση αἱ (ἢ δαηϊε {ἐπι6 τοῖ ὦ Θἢ. χυὶὶὶ., δεσαιιδο δὲ δυεπί παγγαίϊεα ἴῃ Χχ. 1 14.» 
ἐς τεϊαίοα ἰο ἰἦε ργορλεεν ἐπ Υἱὶ. 80 εηᾳ. αϑ οἷν. χχυΐ, ἰο Υἱὶ. 12, ἀπά δἴποθ (λε αἰδοομτϑα ἐπ οἷν, νἱῖ. Εα4. 
δείοπ σα (ο ἰλε 7ομγιἡ γα Ὁ (λ6 γοῖση οὗ συ ελοϊαζίπι, δοὸ αἰδο (λὸ »γορλεον ἴῃ χῖχ. 1-18, απα ἰλθ εὐοηί τε- 
οοταετα ἱπ χχ. 1-6 πιμδί δοίοπρ ἰο (λα {ἴπ|6. βωΐ δ6 ἰα δῦ τραϑ ποί τεσογαρα {{|ὲῚ αὐᾶοτιραταάδ, ἐϊζο αἱ 
ἐλε παγταίυο5 ἴσοπὶ ἰλε {ϊ7ὲ οΓ ὕεγεπιιαλ. Τ7|λε ἰψτῖσαὶ ρασϑασὲ χχ, 7-1ὃ λα πὸ σοππεοίίοπ οἱ ὦ ἰδ ῥτο- 
οοαδισ οοπίεχί. δε ἐξ πιαψ λαυε δέεπ σοπιροδεα πάν ἰλεὲ ἱπιρτεδϑίοη ο (δὲ δλαπιεξμὶ ἱτεαίπιοπί τολϊεὴ 
«]εγεπιαὴ ἀααά τοροϊυοα ἐπ ἰἠδ ἱοπιρίθ. ΟΥ̓ διιῤδεφμοηίἷψ πὶ τεπιεπιόσαποθ ο7 ἰλὶδ απα οἰδεῦ μεογϑεσιίίοπδ. 
Τῆς Ξυε υογϑεδ, χχ. 14-18, ατγε δαϊὰ ἰο δε απ ἱπαρροπαεπί 7γασπιοηί, απ απιρ Πεαίίοπ 977 χν. 10, τολίελ 
τσαϑ ρεγῆαρε οοπιροϑεα ἴῃ σοπδέφμεποε ΟΓ ἰδὲ δαπιδ ΟσομγΤέποόδ, απα τρόγὰ ρμΐί ἦξτα οπ ἰλὶδ αἀσοοιηί, ΟΥ̓ 
οπὶψ οπ ασοομηΐ οΥ 18 αστεοπιεπί το ἡ γοτϑ. 7, 8. 700 ἰλὶ 7 λαυε Ιο οἱ,γεεῖ ; 1. 718 απ μππαϊιταὶ δηΡ- 
»οδῖμοη ἰλαὶ χῖχ. 1--ι δ τοας ιογτ(ἰοπὶ ὀξίοτα χὶχ. 14-χχ. ὁὅ. ῸΓ δοιὰ ραδβαφεδ ατε 80 οἰοβεῖψ σοπηεοίεά 
ἐλαί ὡὧἱ δαπποί οοποεῖυε τολαί σοι λαῦε οσσαδίοπιεα (ἠδ »τορλεὶ ἴο ἀφετ (ἦε τείαίίοπ ἵπ χῖχ, 14, εἰς., 
αὔεν λαυΐπο τεοογαοα ἰλε ργευίουδ Γποί8, ἰοσείλεν το τὴς »τορλεον σοπποοίεα τοι(ἡ ἰἦεπι. Τὴε παττα- 
(ἴυε χὶχ. 14, εἰς., ιοα8 σεγίαἰπὶψ τεοογαεἀ αὔίετ (λε ργορλεί λαά αἰγεαψ δέρωπ ἰο οσαἰΐ ἀϊπιδοί ΓΝ δὰ ΤΊ, 

ὁμί οπῖὶν δέσαιδε (λό ῥτορῆεον {861 δείοησα ἰο (λὶδ ἰαίετ ρμετῖοά. Τλῖδ ἴδ ποί ἱηεπίϊεαὶ το Υἱῖ, 80-84, 
απα ἀοε8 ποί (λογοίογε δείοησ ἰο ἰλε ἢ γϑὲ ψερατϑ οΓΓ ὕελοιαζῖπι. 77: ἀαρτγεεπιοπί ἐν Ρατίϊομίατ' τοογᾶς ἀπὰ 
»ήταϑες σοτγεβροπαάς οπἷῃ (ο ἰἂς σεπεγαΐ αϑαφο ὁ ϑεγοημαἦ, ἰο τερεαὶ ἠϊπιδειῦ ζγεφιοηψ σπα εχ! επδιυεῖν, 
σπά ἐπ ἀἰδογοηι σοπηφοίίοπα ὃ πὸ πιδαπϑ )ωδίἰ66 ἰλὲ αδϑιιπιρίϊοπ 97 ἰάοπεῖίψ. 42. ΤΑε ραπβαφο χχ. 7- 

18 ἐς εἰοδεῖψ σοπηεοίεὐ τὰ ἰλε ργευΐοιιϑ σοπίοχί, αϑ ἰδ ἐδρεοια ἐν δεεπ ἱπ (λε τοοτἀ8 3 305 ἈΔΕ (εοπιρ. 

{δε ΟὈπιπι. ὁπ χχ. 10); ἐ ἐξ ποί λοισευεῦ απ οὐ7εοίῖυο απὰ οἠεϊαὶ ιροτὰ οὗ ΟΘ΄ οἵα, διιί ἃ πιοπιογϊαὶ ὁ εμιὃ- 
7εοπἴὉὸ ἰλοιφὴίε απαὰ {εοἰΐη σα, τολιοῖ τλδη πιουεα (δε ρῥγορἠεί, απαὰ (ἀμ8 ὅφαγα ἰο δοπιὸ ἐχίδηί (ἠὲ οἠαταῦ- 
ἰογ οὔα ρμγίυαϊε τεοοτά. 8, Τὴε εσδδ ἴδ (λὲ 8ϑαπιε υοἱἐὴ χχ. 14-18. 7 λὶδ ραδδασε αἰδοὸ τ8 ΟΥ̓ ατι ἐπι ἰγοῳ 
Φδιιδ7εοίἰυε απὰ ρτγίυαίε παίμτε. ΤῸ δίγίκε ἐΐ ομζ ΟΥ̓ εχρίαϊΐπ τ ας οἷν ραίολεά οἡ αοοἰἀεπίαϊίῃ ἰδ ἰο ἀδη 



ΟΗΑΡ, ΧΥΠΠ. 1-10. 11 

[λε ἀμαϊίξηι ιολὶολ πιωδέ υπαοιδίεαϊΐν λαυό ρτευαϊεα ἐπ (δά τιϊπα 07 (λὲ »γορλεί. 70 ἰγαπδροδε “ἴ ὕτοπι 
ἐλὶδ ρίαοε απὰ δεὲ τ δείοτε χχ. ἾἿ (α4 ΕΤΑΙ Ὁ ἀοεδ, ἐπ (λὶδ λοιοευεῦ ορροδεα ὃν ΟαΒΑΡῚ τοοιμά ὧς (0 αἰ4- 
ἰωγὸὺ ἰλὲ παίωγαί σοιγϑε απά (ἠὰ εἶδαν ρίοίεγο α" ἐλ ἔππδν ζεεἰἰπυϑ οὗ ἦς »γορεί. ΖῸΤ τ{ τ. οπῖὶψ (οο 
»τοδαῤίε ἰλαί ἐπ λοδε ἰγομὀἐεά (πε α ἰγομδίεα ὕγαπιε οΥ πιϊπαὰ ἡπαίέν δέσαπιε »γεάοπιϊπαηί. 

7 αἀπι ἰλεγείοτε οὗ ορίπίοη ἰλαί οἷν. ΧΥΙΙΙ, δείοπρα ίο ἐλ6 ρετγίοα ὀξογε, ον. χὶχ. ἀπά χχ. ο ἰλε μεγίοα αὔίοτ, 
ἐλε 7ουγιλ ψοατ 97 « ελοϊαζῆπι, (λαὶ ἰλὲ ραδδασεδ λοισευεν δεῖπς οἵ τεἰαἰεα σοπίεπέα τοετὰ »ἱαρεα ἴκ 7μεξία- 
»οειἰοπ ἐπ (ἠδ εοἰϊεοίίοη ο ρῥτορλεοῖδα; γωγίλον, ἰλαί χΧῖχ. 1--τχχ, ὁ ἐς ἰο δὲ γεσατ(δά α8 α οἰοδεῖψ σοη- 
πεοίοα τσλοῖε, οπ τρλϊοσὴ γοίίοισδ ααὁ απ ἀαρρεπαϊζ α διιὀ)εοίυε εμδίοπ ὁ ἀομδὶίε απα σοπίγαάσιοίοτῳ ρΡὲ- 
»οτί, ὃν τολϊεὴ λοιοουεῦ τσε οὐ(αΐπ α ἰγμε ρίςίμγ6 977 ἰλ6 Ῥγορὴοιί᾽ 8 (λέῃ ργευαϊηρ ἰαί6 07 πιὲπα. 

71 ἀϊδοοιγεῦ πιαψ δά ἀἰυϊάφα αϑ γοίίοιοε :--α 

ΤΗΕ ΒΥΜΒΟΙ,Κ ΟΕ ῬΟΤΤΕΒΥ. 

ΕἸΒΒΤ ΒΥΎΧΒΟΙ,: ΤΗΞ ΟΑΥ ΑΝῸ ΡΟΤΤΕΒ, ΟΗ. ΧΥ͂ῚΤΙΙ. 

1. Τλε ραταδῖε ὁ (δε ροίίεν απά {8 ἐπίεγργεοίαἰΐοη ἐπ α ποσαίΐυε δεππε, χυὶιὶ. 1-10. 
2. 7λε ἱπίεγρτείαίίοπ 97 (λε Ῥαταῤίε ἔπ α ρΡοεὶ(ἴυε 8εηδ8ε, χυὶὶϊὶ. 11-17. 
8. 7Τλε πιαππεν ἵπ ιολίολ (δε ρεορίε τεοεῖσο ἐἠς τοοτὰὦ 97 ἰδὲ »γορλεί, απὰ ἀΐδ ρείξίέοπ ἰο (δὲ Σοτα 70 Ῥγο- 

ἐεείϊοη ἤγοπι ἰδεῖν λοδίϊ ἐν, χυὶὶϊ. 18-28, 

ΒΈΘΟΝΌ ΒΎΜΒΟΙ,: - ἼἸΗΣ ΒΒΟΚῈΝ ΕΒΒΕΙ, ΠΗΑΡΒ. ΧΙΣ. δηἀ ΧΧ, 

1. Τὴες δ πιδοϊἐς αοἰΐοπ απή ἐπ ἱπιεγργείαίίοη, χὶχ. 1-18. 
2. Ορροϑδέοη απᾶ Ῥωπίδἠπιοπέ οὐ δαδων, χὶχ. 14-χχ. θ. 
8. Αρροπαϊχ. Τὴἐέ ργορλεί᾽ 5 7ον απά δηγγοιν, χχ. ἴ-18. 

α. Τλτγοιιγὴ δογγοιῦ (ὁ 7ον, Χχ. 1-18. 
ὃ. Ζογ λ6 »γέδεπί δογγοῖῦ οηἶΐψν. Ζ7λὲ ρῥγορλεί ογϑεδ (δε (αν ο7 λΐε διγίλ, χα. 14-18. 

ΟΠΑΡΤΕΒ5 ΧΥΙΙΙ. ἰο ΧΧ. 

ΤῊΕ ΒΥΜΒΟΙΒ ΟΕ ῬΟΤΤΕΒΥ. 

ΕΙΒΒΥ ΒΎΜΒΟΙ,: ΤΗΝ ΟΥΑΥ ΑΝῸ ΡΟΥΤΕΒ. 

σμαρ. ΧΥ͂ΙΠΙΠΙ. 

1, Τῆὴε ραταδῖε ὁ ἰλε ροίίεν απα 18 ἱπίεγρτείαίίοπ ἐπ ἰδὲ πεσαίἷσε 6126. 

ΧΥ͂ΠΙΙ. 1-10. 

1,2 ἘΤῆο ποτά σοὶ σϑπιθ ἴο “ετοιιϊδἃὰ ἔγοπι [π6 ΤΟ [96 ΒΟΥ Δ}1, βαγίηρ, Ατὶϑθ 
Δηα ροὸ ἀονη ἰο μθ ροί(οτ᾽ 8 μοι8θ δῃὰ ἔμογθ 1 Μ1}] σαυδβθ ὕΠ66 ἴο ἈΘΆΓ ΤΑΥ͂ ΜΟΙ. 

8 Τβοθηὴ 1 σοῦ ἀονῃ ἴο {Π6 ροίίεγ᾽8Β οι, δπα, Ὀ6 8014, 6 στουρηΐ 8. σου οα ἐῃθ 
4 ψὯ6615. Απά ἴδ8 γ68586] τ Βιοῖ ἢ 88 τη κηρὶ οὗἉ [85] ο]α γ᾽ γ)͵8 βροϊ δὰ ἴῃ μ6 Βαπὰ 

οὗ [Π6 ρούοῦ ; 80 Β6 πηδάθ 10 δρϑὶηῃ ΒῃοῦὮΘΓ ὙΕ6886], 88 Βθθῃηθα ροοά ἴο [86 ροίίοσ ἴο 
δ πιαῖο 1. ἼΔΩ ἴμ6 ψοτὰ οὗἩ ἴ[Π6 0ἘῸ [96 ΒΟΥ 8}}} οδιηθ ἴο Τη0, ΒΥ Ϊ ΩΡ, 
6. Οδηποί 1 Ἃοὁ ἴο γοιϊ 88 818 ροίβὺ 4068, 
Ο Βουϑθ οὗ ϑγδϑὶ ἢ βαὶϊ [ἢ Φϑῃονϑῃ. 
ΒοΒο]ά 845 186 ΟἸΔΥ ἴῃ ἴΠ0 μΒαηα οὗἉ [86 ροίίογ, 
50 8. γΥ6 ἴῃ ταῦ Ββδηά, Ο Βουδθ οὗ ἴβγδε}] 

1 ϑυσάρηΐγ  Βρϑδὶκ δρϑίηϑὺ ἃ ἡβϑίϊοῃ δηὰ δραϊηβὺ 8, Κἰ ὩρΆΟμΙ, 
Τὸ οχιϊγραῖθ δηα ὀσχίθγπιὶπδίθ δη ἃ ἴὸ ἀεββίΓΟΥ : 

8 [δον (δῖ8 πδίΐϊοη, δρϑίηβίὶ τ βῖ ἢ 1 μαγνο Βροΐκθη, ἕασῃ ἔγοιι 15 ἩΪΟΪΚΘΠΘΒΒ, 
Ι τορϑης 55 ἴδια 6.11 ποι 1 Ὁπμουρμῦ ἴο ἀο ππῖο ἱι. 

9 Απά βυπα θη} 1 ΒρΡ68Κ Θοποθσηϊηρ 8 πϑίϊοη δηα ΘΟΠΟΟΙΗ Ωρ 8. ΚΙΠΡΌΟΙΙ, 
Τὸ Ὀυϊ]4 δηᾶ ἴο ρ]δηῦ: 

10 Ι πον ἰξ ἀοο8 [δῦ ψ ΊΟΪ 18 ΘΥ 11" ἸΏ ΤΥ ΘΥΘ8, 
5'ο ὑπᾶὺ 10 ΠαδΓΒ ποῦ ΤΩΥ͂ γΟΪΟ6, 
Ι τοροπΐ οὗἉ [0 σοοά πΒΘΓΘΥ Γ ῥτογιϊβοα ἴο Ὀοηθῆϊί [{. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 γοσ, 4.-- 72). Το νοτίοοι ΠΓ) δηὰ "ὦ εἰχαῖα ἰμφὲ ἴμθ89 ἴλοὶδ αἴὸ ποῖ ἰο Ὁο τοχαγἀθὰ δ οο-οτάϊηδίο ροΐπξ [πα 

δε σοῦταο οὗ ἴΠ6 Ὠκγταιίγο, Ὀπὲ 88 ΤΌΣΟΣ ἀονοϊορπιθηία οἵ 89 Ἂ ΡΠ, πῦν, ἔγοῦλ ἩὮΙΟΣ ἰδ ἰ6 ποῖ ὨΘΟΘΗΒΑΓΥ ἴ0 ΔΑΒ ΠηΘ 

ἐδαῖ ἴμ0 νογὰ ἀοδί χτιδίθδ ΤΟ ἴθΔῃ ἃ δἰῃσίο δοὶ (ΗΙΊΣσισ, 6Β.}). ΕΝ ἴοστω Ὁ ἰε υδοῦ (88 ἐΖ. γΤ.,) ὅσῃ, χχνὶ. 11) ἴοσ ἴδ0 

12 ᾿ 



118 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΊ Χ59ΕΒΕΜΠΙΛΑΗ. 

ΤΟΆΒΟ. [δὶ [Π6 ψογὰ ἀο006 ποῖ σοηϊαίη ἴπο ταλΐπ ἰάθα, δαὶ αὶ Βυθοτάϊ παῖ ομο αἰϊδοποὰ δ4 ἰΐ ογὸ ὮΝ [ἢ 9. Ῥσχϑοοάϊης ρῥοτγίοςί, 
ΟΟΒΙΡ; (θη. χχίχ. 2 βαη.; 158. νυἱ. ὃ ς μη. υἱ!!}. 4, ἔπνανρ, ἰ 322 δ᾽: Νλεσεκνῆμ, αν ὅ δι, ὃ; ζθὺ σι Απιπι. 

γὸγ. 4..--.-0όάὲἣὲὴὲ ἼΓΠΞ. Ἐμόκο νυγὰ ανὸ θη τη 

Ῥτγοιαϊηθηῖ 

Υ̓ δηθροοῖρα Ὁγ αἰδογοπὶ {Γι 9] ΑΤΌΓΗ, γα σοι νοσϑ, δη σοπιηθη δ» 
ΟΓΒ. ΤῊ ΔΓῸ ποῖ ἃ μἰ0 95 ὕγομλ γογ. δ. υυϊ ἀου τ] ον. σϑου {ΠῚ γοτόγοησο τὸ {Π}85. ν οῖσο, Τὶ ἰδ τ 0 ἰᾳ ἴο 861 (ογῖὶ 

Υ ἴδιο ρῬμποίιπι κα ες ΟΥ̓ βἰ παι ̓ὙἼΓΥ̓ οἵ ἐχργοσθίοι ἴῃ ἔδ6 ᾿αἰπέογίοα! πυγγατίνθ πὰ ἴμο ἀρμρ!ςθίοα,. ἘΠῸ 9). (8 ἴο ὑδ 

τοζασοθα 48 Ἀαρὴ υογι(αἰΐξαπας οἷαν, ἵ. ε., 385 Ὧ6 ἰ5 ἀοοπϑίοιηοα ἴο ἀο ἴο (1190 οἷἶαγ, ΟὐἸΡ. χΥ. 10; ΝΆΣΟΣΙΒΒ. ΟἿ. ὃ 112, 5, ἃ 

ΟἿ ΤΟΒΟΒΎΟΚΤΗ : 44 οἷαν βοτησίίπγοα ἔα115 ἐπ [0 πδηᾷ οὗἩ (9 μοι Σ.-Ἰ ΓΕΥΘΕΒΒΟΧ. “ὙΟΤῚΞ ΠῚ 2 Ἰηϑτολά οὗ Ἅ, ἰ5 Τουῃὰ ἴῃ 

ἴπὸ ἰοχὲ οὔ ΔΠγ-οἶρς ΜΒ5,, 1164 οτί κί ΠΆ}}ν ρθη [πὶ βου ἘΓΆ] τῆογο, δη 5 ΠΟῪ ἰῃ Εἶτα τλογοὸ ΟΥ̓́ σοττουί([οη. Ιἱ ἰα ΠἸἸκονν 56 ὀχ ΠΓΡ]- 
τοὰ ἰῃ βκογθηΐοοι τί ἴθι! οὐ ἴοι β. δἷνὶ ἁ]υπὸ πα ον μολιτο.- δι κΟΑ 

δΎοτ. 10.--Π}ἅ . Ὑὸ Μαβογοῦθα νυμ} γρὰμ »ὕ.Π, δοσογάιης ἴο [10 υϑαρὸ ΜΠ 60}} ὑσγόνα 8 ΘΙ δ ογο ὙΠ ΒΟΩ Σ δη 6Χ- 
τ 

ςορίΐοη (οοπιρ. ΝΏΤΩ. χχχὶϊ. 13: 164. 1]. 11: {{Π|. 7,12, εἰς, ; 1 Είηρε χὶ. 6; χίν. 22; Ζ26Γ. Υἱ!. 30; χσχχὶϊ. 30, είς5.). Ὑδὸ τοδὰϊης 
οὔ τἴ8ο Οο  ΒΙὈἈ ἰθ, ἈΟΎΥΟΥΘΣ, οΥἸἀΘΔΙΥ οοσιθίυοι Ὁγ ΤἹ ΔἸ ΘΓ αἴτετ, δὰ 11 })," Ῥοίογϑ ἰϊ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΞΒΙΤΙΟΑῚΙ. 

ΤῊΘ Ρῥσγορδοὶ γοοοῖνοθ {μ6 σοτητηηλπα ἰο ρσοὸ Ἰῃἰο 
[860 ῬοΐοΥ 8 Ποῖιθ6, ἰο γϑοοῖνο ἰἰθγθ ἃ σουθι δῖοι 
ἔτοια 9 βοτὰ, Ηθ ΟΌΘΥΒ δπὰ ἴβ ἃ υνἱΐπ 688 ΠΟΥ 
1160 οἷα 18 βροϊϊθὰ ἰῃ (86 δὴ 8 οὗ ὑπ6 μοί Ὁ, 88 
6 ΨΟΣΚ8 οἢ ὑπ τννῖῆθοῖ, δηὰ ον 116 ἐπι πιο Αἰ 6 ]Υ͂ 
ΤΟΥΤῚ ἃ ΠΟῚ Υ6886] ουὐ οὗ {110 οἿἷαΥ (γ6 18. 1-4). 
ΒΗογοιροῦ 86 χοροὶ σϑοοῖγοβ (6 ννοτὰὶ οὗ ἰδ 
Ἰοτὰ: Αβ ἰδ ΟἷΑΥ 18 ἰὴ (9 μεῃὰ οὗ [ἢ ρῥοίϊοὉ, 
80 15 [8γ86] ἰπ ἰδ Παπὰ οὗ με οσὰ (γογβ. ὃ δπὰ 
θ). Α5 ἴΐο ᾿οτὰ ΌὈΥ ρΡϑηίίθηοο δπὰ σομνογβίοη 
18 ἀἰδϑυκοα ἔγοτῃ 86. δοσοπιρ) δῃμμρηὶ οὗ Ηἰ5 
(πγδδιοπίηρβ, 80 ὈΥ̓͂ οΟΥ]-ἀοἰης ΗΘ ΠΙΔΥ͂ ὍΘ ῥῬτγθ- 
νομίοα ἔγοπι ρογίογπιίηρ Η18 σγδοίοιιϑ ῬγοιαΐδΒ68 
(νονϑ. 7-10). 

γεῦθ. 1.4. 780 σνοτᾶ... ἴο ἴδ9 ροῖϊοσ ἴο 
ΤΔΔΙΚΘ τ. ΤΠ Βυρογβογί ρίΐοη 18 ἰκο τπαὐ 1η ΥἹὶ. 
1; χὶ. 1.--- ἘΠ, τ 6618. ΤῊο τηοδηϊηρ οὗ {ἢ 
ποτὰ, τ ΐο ΟΟσΌΥΒ Ὀθ51 468 ΟὨΪΥ ἴῃ Εχοι. 1. 16 
οδηποῖ ὉΘ ἀουδί{8] ἰῃ ὑἢ 18 ραϑϑασθ, ΠῚ} Γοϑροοὶ 
Βονονοσ ἰο χοά,. ἱ. 16, ἰὺ νγὰβ {μ6 οὐ͵οσὶ οὗ 8 
ἸΠΓΟΓΑΥῪ ΘΟΠΙΤΟΥΟΥΒΥ. Οομρ. ΒΌΤΤΟΜΕΒ ἰπ Ἧ1- 
ΝΕΒ᾽8 Ζειϊί(δολ. ἵ. ιϑ28. ΤἈἰεοὶ,, βά. 11., 7.1, 8. 

490 ΚΚ.; λεττια, ΒΟΌΤΤΟΗΕπ ὦ. ΒΈΡΒΙΟΒ, διίιμά, ἱ. 
Κεὶῖι., 1884; ΒΕΝΑΒΥ, 1δεγἰϊπ, «“αλγὺδ., 184]: 
ΠΝ ΜΕΙΕΕ, δίμα. μ. Ἀεὶ, 1842, [ον δ ἀθ- 
Βογ ρι]08 δπὰ ἀϊαρταπὶ οὗ {Π6 τν}}6 6}, Ἐλ6 ΟΕΒΕΝ. 
Ιμοχ., 8. Ὁ.1--φΑκ5 βοϑιῃϑᾶ ροοᾶῦ. (Ὀπιρ. χχυὶὶ. 
ὃ 

Ψρυβ. δ-10. ΤΏθη ἴδ6 νοσχᾶ... ἴο Ὀθηθῆϊ 
ἐι.---Οἡὐ 85 ἴδ οἷδὺν ἰῇ ἴδ Βαῃᾶ οὗ ἴδ 9 
Ῥοῖζοσ οὐπι|ρ. 188. χχῖχ. 16; χὶν. 9: ἰχίν, 7; 
᾿γἰβϑὰ, χν. 7; Εςοϊα8. χχχυὶ. 18: Βοι. ἰχ. 2].- 
Βυδάθη)γν, νοσϑ. 7 δηὰὶ 9, 18 θυ ἀμ} ποῖ (0 ὃθ 
τοίοσγοι τὸ (16 ργτοχὶ πιαῖθ ὑοῦ, Ὀιϊ ἴο (88 τιδὶπ 
(μουκδῖ, ἐ. 6., ἴο ἐ!6 δροάοβίβ. Τὸ πιοὰθ οὗ 6χ- 
Ῥγθαϑίοη 18 ραυδίδοιίίο, ἴῃ ΟἿΣ βυπίδοιϊο τη ἱΐ 
νουἹὰ 6: δυαάδση)ν, 11 δᾶ δροϊζθη ἀμχαϊηδὶ ἃ 
ἈΔΪΟΩ . . . δηὰ (18 παίϊοη ἰση, 1 ΜΠ ΤΟρΘὨί, εἴς. 
Οορ. ΝΑΒΟΕΙΒΒ. Ογ., ἃ 111], 1. πηι. Μογθ- 
ΟΥον, ὑμ9 νψογὰ τοϑθγϑ δυἀθηιν ἰσ ἴμ6 ταρὶα ιν 
αὶ το (6 ΡοιΐεΥ σλΏΖ6Β 86 ἤοτπι οὗ [16 
ΟἷαΥ. Οὐ βούυβδίϊοηῃ ταϑύ Ὀ6 τοσοϊητηθηάοι 88 [ἢ}6 
Ὀοϑὺ δοπιηοηίδίοῦ ΟἹ {1118 Ῥάβϑαρο.-- -ἴο οχτίσ- 
ῬΡαῖϑθ. σομρ. ὶ. 10.--αΑ καἰπδῖ τ ΊΟΒ Σ βροὶσϑ 
186 ποὶ ἰο ὈΘ9 χοΐοστοὰ ἰο υυὲοϊσθᾶμϑαβδ, ὑυὶ ἰὰ 
ὩδΙΟΣ. 

2, Τῆε ἱπίεγρτγείαίίοη, ΟΥ̓ ἰλε ραταδὶίε ἐπ ἰδε ροοίἐἷθ6 Φε86. 

ΧΥΠΙΙῚ. 11-17 

11 Λῃὰ ΠΟῪ βροδῖς ἱπἀθοαϊ ἰο {86 τηϑὴ οὗ ὁ πάδἢ, 
Αμα ἴοἶ {86 ᾿π 80] Δη 5 [οἰ 01Ζ6}9] οὗἁἨ ΦοΓδα  οΩ, βαγίηρ, 
ΤΒυ5 86:0 Ζεοθονδῇῃ : Βομο]ά ! 
Ι ἔγϑιῃβ 6υ]] αραϊηϑῦ χοῦ, δηἀ [81η]ς ὑπουρ ΐ8 ἀραϊηδὶ γου: 
Τύυγη γὰ ΠΟΥ͂, 686 ἢ ἔτοτα ἢ18 601} ΨΔΥ͂, 
Απά γχοίυσσιῃ γουγ νΑΥ̓8 8Ππὰ νοι ΟΓΚΒ. 

12 Βυΐύ ΤΠ6Υ νπ|}} βαῦ: Νὸο υὑ86 15 Ὀυΐ οὧἵν ᾿Ἡπουρ 8 γα Μ11] ΤΌΠΟΥ, 
Απά 11} ργαοῖβθ, ϑδοὴ δοουγαϊῃρ ἴο [86 οὈδίϊηδογ᾽ οὗἉ μἷ8. ψιοϊκοα μοδσί, 

138 ΤΒοτγοίογο ἴῃ Βα ἢ Φοβουδὰ: 
Τησαΐγθ ὨΟΝ δηγοης 6 Πα. ΟΏ5, τὸ μδί Βοαγὰ {86 |κὸ 
ΤῊ νἱτρίη [8τ86] 80} ἀ0Π6 8 ΨΘΤΥ͂ ΒοΥτΌ]6 ᾿ϊηρ." 

14 (ὑδιϑθοβ ἔγοτῃ [ἢ γοοῖὶς οὔ ὑμ6 6] {Π8 ΒΠ0ῈῪ οὗ Ἐρραηοα 
Οε ἀο (δθ βίγτοηρ,, οοο], ΠΕ ἫΝ ὙΒΙΟΠ ΑΥΥ υρῦ 

15 Τηδῦ ΠΩ͂ ΡοΟρΪ6 ἔογσαῦ τὸ δά ὈΓΠΘα 1Π6Θ6Ώ86 ἴο Ἡμάνοῦ 
Αμπὰ πιδά6 {Π6ηὶ βία πη Ὁ] ἴῃ {πεῖς 4γ5, [6 δηοϊοηΐ ρϑίδβ,3 
Τὸ νδ]κ 1 τοδα8 οὗ δῃ υῃ]ονο]οα ΜΆΥ, 

16 Τὸ τχραῖκο ἐμποῖν Ἰδπα 4 ἀορβοϊδίϊοῃ, 
Δα οδ]οοϊ οὗ Ἔνουϊδδίηρ ἀογίβίοη ἵὉ 
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Ηδθ νο ΟὨΪΥ ΡΆ8868 ἐβγτουρὶι «1}1 ὈΘ ἀϑἰουηαρά δὲ 10, 
Απά Μ|1}1 βῃδκο μῖ5 ἢθδά.᾽ 

17 ΤΑκο [μ6 οαϑύ σὶημα ν}}1 1 βοδίου ὑμοπὶ ὈΘΌσΘ ὑμ6 ΘΠΘΙΩΥ ; 
Βδ8οΚ πού ἴδοθ Μψ1}}} 1 ΒΒΟΥ ὑμθηλ ἴῃ (μ6 ἀΑΥ οἵὗἉ {πεῖν [8]]. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψ ον. 11.- -Γ[ΗΈΝΘΕΈΒΟΝ: 1 οδτίο ἴπ66. ΒΙΑΥΝΕΥ͂: ΡΓΑΥ͂ [Π66.---8, ΕΗ. 4. 

8 ΤΟΥ. 11.-- ΟΝ [80 σδηρο οὗ χὰν ἴο ἘΠ φοΏΡ. ἸΈΧΤΟΑΙ ΝΌΤΕ ΞΟ Χ. 1. 

δ ὕον, 12.--ὖ}}}}, ΝΊΡΙ. γατί. οὗ υ͵δξ᾽", ἰο ἀξεραίγ. Οοπιρ. Οομετα. οα ἰϊ. 25, [ΠΙΕΝΡΕΛΘΟΝ : [ὲ ἰθ ΠΟρ6]058. ΒΙΑΥ͂ΝΕΥ: {ἰδ 
8 [ἰὴ σ ποῖ ἰο » πορθι},} 

4 ὕογ. 12. -ηλῦ. Τ86 οχργοδδβίοη ἰ5 ἰουσπ ὮΘΓΟ ΟὨ]Υ͂ 88 ἴδ οὈ͵οοΐ οὗ πῦν, ΘἸΘΘΉΟΤΟ Αἰ Υγ5 τ ἢ 3 οΥ ΠΝ αἴτογ 

105 (οοιΡ. “1. 17; ἰχ. 18; χυὶ. 12; νἱῖ. 24; χί. 8; χἧ!. 10; χχίῃ. 17). 
δ γεν. 13.--- Π }. Ταΐβ ἕοστη [5 Ἰοαπιὰ μθτθ ΟΠ]Υ. Οοταρ. Ηοδ. τἱ. 10; ὅογ. νυ. 80; χχ !. 14. 

9 Ψογ. 14.--- Ποσο [4. πὸ οἴμοῦ ἰπδίβηοο οὗἉ [89 ςοηδίγαοοὴ ἴῃ ΑἹ 3 Δ" ἴον Δ7}) ἰ8 υδοὰ ἐγαπβι ΕΥ̓ΘῪ ουθῃ ἰπ αεὩ. χχίν. 

2. ΒΒουϊὰ ψὸ ποῖ ρογ Δ Ρ6 χοδὰ ΧΟ ἰπδίοδά οἵ ὙΣΧ᾽ ὙΣῸ 8 ποῖ τ ΤΟΥ οἰγομηεσαϊαίίο, υὰξ αἷδὸ υαὐνόννμοόεομα; αΥαχ, 

ἐμγτίς. Οὐτορ. ἩδΌ. ἰἰ. 1. Οασ8Ὲν. Τλεε,, Ῥ. 1161. 
ΤΩΣ, 14.--Ἰησίοιμ! οὗ Ὦ" Ν᾿ 5. σΟΥΙΔΙΗΪΥ Δἰἴογαβ ΠΟ βε(ἰϑδοίοτΥ τηοαηίης, ἴπ6 ΠΧΧ. ποοτη5 ἴο μανὸ σοδὰ Ὁ, ἐλᾷ 

Ῥτομᾶ, ερϊεπαϊά. ὅ.0 α͵50 Μεικα ἰῃ σοτηραγίβοη Ἡἰ[ Ὁ ΥῪΣ Ὁ. 8 ,ΟΥΧχίν. ὅδ. ΕΑΙΡ (απὰ αἴϊον εἷπὶι ΟἙΑΥ) ἀογίνοα ὉΔῚ 

᾿ [χ.)»}} ὝΙ, ἐο γγέες. ΤὨΪ6 ττογὰ, Βοινονοτ, δἰ στ ἤοα οοπείτιη σι, οοργαβεῖέ, ατιὰ τ8Π6 τηϑδηΐϊης ἐο γεες 7ογίν ἰΒ ἃ ὈΔΙῸ αὐϑάδνρ. 

τη. τ μ6 πογὰ 8 ἴο ὈῸ αἰΐογοά, [{ 15 (6 ὈοΓίο᾽ ἴο ἀρῦτοθὸ ὙΠ ΜΕΙΣΒ. [“ Ὁ ἴγοτα "λἷ, ἰο σοέργεῖξ, εἰγαϊίεη, ἰα ἀοδοτὶμ- 

εἶνο οἵ βίγϑϑιδ, 85 οοπίγαο(οὰ τ ἢ ΠΑΥΤΟῪ ΟἸΔΗΠ 68, ἢ 1190 ἀοδοθηάϊηςς ἰπτουκῖι ἴδ κΚοΥε8 δηὰ ἀ68168 οὗἩ [πΠ6 τος 8. Τὴ 

Ὧ56 Οὗ ἴδ νοῦ Ὁ), Αταῦ. παεαΐ, ΣᾺ , αἰδοεπαζέ ἴοοο, ΘΟΛΆΤτΩΒ ἐμ 8 υἱϑῖν." ΗΕΥΡΚΗΒΟΝ. ΠΙΊΥΣΙΟ ΓΟΏΘΔΟΙΒ ὁ Βίγαη κο,᾿ ἃ9 
τ 

ςσοιαΐης ἴσοι δἴασ, ἰη ἴΠο βοηβο οὗ {6 Α. Υ͂., αῃὰ Γοίοσβ (0 {9 ὉΠ πού Βοῦγοο οὗὨ [δ ΡΟ0] οἵ Β|]οϑτη, ἐζυ.---8. ΒΕ. Α.] 

Βθ Ψαγ. 15.--- 9 ἔοστα ἈΡΙ ἢΘΓΘ ΟὨΪΥ ἰῃ ἴῃ ΟΠ ΘΙ  ΒἰὉὮ : ᾧ» ἢ Ῥδ. ΙἸχχυνΐ.. 20. Το πογὰ ἀοθβ θὲ ΓΘΟΌΓΣ. 

9 Τόν. 16. τ ΡΥ Ζ. ΤῊΙΒ ἴοττα ΠοσΘ ΟὨΪΥ; πρϑ ἰπ δυά τ. 16. Ιῃ Φοτοιαίδῃ πρῶ ΟὨΪΥ οὐσΌχβ ΟἸθΟΎΠΘΓΟ; χὶχ. 

8; χχνυ. 9, 18: χχίχ. 18: 1]. 87. 

10 ΨΥ ογ. 1δ. ΟΝ 2 Ἵ)., 
1δ: χχὶΐ. 8; εἰχ. 25 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Αὐΐον 0 δὰ δ η βῆοόνῃ ἱπ τγοτβ. ὅ-10 ἐμαὺ ἐμ 6 
1οτὰ ψὰ8 ποὺ Ὀουπὰ ὈΥ Ηἰΐβ ῬΓΟΠῚΪΒ68 1 ΓΟ- 
Βροοὺ ἰο ἐ!6 ῬΡθορὶο, δ 88 88 πη σὴ ἔγθοαοτῃ 88 
(10 ροίίον νῖιἢ σϑϑροοί ἰο 189 οἾαγ, Ηθ ΠΟΥ͂ Π18 Κ68 
1:9 Ῥοβι εἶν δρρ σι ἴοη οὗ {818 ρᾶγαῦ]ο. Ηο ἀθ- 
οἸαγο8 ψθαΐ, ΚΘ ἃ Ροίίον, 86 18 δϑουὶ ἰο ἔοστω, 
υἱΖ., ΘΔἸΑτΩΪιΥ. ΤῊΘ οχρτγοϑβίοη ὝΝ}", γοσ. 11, 18 
ἀπ ΟἸἿΥ ροϊπί ἰπ ψβίσῃ {118 ϑίσορθ Βα ρροτίδ 
1186] οὐ {Π|Ὸ0 ρτοσθάϊησς ῬδγΔΌΪ]6, ἴον ἰὰ ταὶ [ο]- 
Ἰονν8 {ἴθ γ 18 Ὧ0 ἔαγίμον Τοίογθμοϑ ἰο 1. Τὸ 89 
γιοῦ δρρ]σαιϊτΐο δη( οχροϑί(ΐοη οὗἨ (818 τγογὰ, 18 
αἰἰδομοι Δπ ὀχμοτγίαιοη ἴο ΓΟρθηΐ 866 ἀπά Γοΐογ- 
πιλίίοα (γεν. 11 ὁ), ἴο σβῖομ 116 ῬΘΟΡΙΘ ΔΏΒΕΥ 
ὙΐΓ 8Β( Ὁ ΟΤᾺ τοὐοοίίοη (νοῦ. 12). Οη δοσοιιηῖ 
οὗ τ ἷ8 απἰοατὰ οὗἁ (γον. 18), απ ἀππλέυτα) 8Ρ09- 
ἴΔϑΥ (γ0γ8. 14, 16), ἀθδβοϊαιΐοη, αἰβρουβϑίοη διπὰ 
σι τὸ ἀρχαί δῃηηουησθα ὁ (88 ΡΘΟΡ]Θ 88 (10 
αἰνίηθ ρυπίβηπηθηὶ (το γβ. 16, 17). 

εγϑ. 1 δηά 12, Δηἃ ον δρϑεϊς... 
υυϊοϊχϑᾶ μοατί. --- Αηᾶ ον ἰπίσοάιοο8 ἰἢ8 
ἰτληβίιοπ, δὐϊοῦ τὴ 6 Ὀμ818 88 Ὀθοὴ Ἰαϊὰ ἴον {116 
Ρτορον οὐ οοῦ οὗ ἰῃ6 αἰβθοουγβθθ. [ἴ0 πᾶ8 Ὀθοη 
βίον δας 6 Ιοτὰ σαὴ Τότ τὮδαὶ Ηρ μ}]}, ἴὰν 
8. ΟΝ Ῥοϑι(ἱγοὶνγ ἀσδοϊατοά, (παῖ Η6 ννῖ}} ἔγαπιθ 
601].---τἰ ἔσαλθ (Ὕ}"). [πὰ ὑπὸ ἰγαηϑίουγθα Β6ὴ50 
ιν ττοτιὰὶ " νων αἶ9οὸ ἰπ 84. χχὶϊὶ. 1]: χχχνὶῖϊ. 
20; χ]γὶ. , Φον. χχχίϊὶ. 2.-- Ὡς. ΟουΡ 
ΧΙΪχ. 8.). " ὑοτὰβ ἔγοιυ ΤΌΣΩ ἴ0 ὙΥΔΑΥ͂, ΔΓΘ 
ξυυη ἃ νου Ὀλιϊπι ἴῃ χχν. δ: χχχν. 15. ἴπ (6 Ἰαβὶ 
Ῥ βθρθ 15 Του 680 (Π6 τοϑί οὗ {{ 6 ὑοσϑθ υν]1}} 
1116 ἀχοορίϊοη οὗ 9 2. Ἴ, γοὺσ σου 8. ΟομΡ. 
Υἱἱ, ὃ; χχνὶ. 18. 

Οοτὴρ. ΝΆΣΟΕΙ5Β. ΟἹ.) ἢ 69, 1. Απηι.2, Τὸ οχργοδδίοιῃ ΟσΟΌΓΒ ὮΘΤΘ ΟὨΪ7. Οὐπιρ. ΡΒ. χὶΐν. 

Υογβ. 183-17. Τ᾿ μοσϑίοσθ ἴδυ8. .. ἅδν οὗ 
μοὶσ ζ411.. Ετγοὰ (86 Ῥογοπιρίογσυ ἀθοϊαγαίϊοη 
ψιΐοῦ [5γϑοὶ ηδάσ ἴῃ γον. 12, ἴἃ 19 σοποϊια δὰ (μας 
{18 παιϊοη 118 τοπαοσγοὰ ἰ(βεῖ ἢ σα γ οὗ υἢ- 
ΤΑῚ ΒΓ] Π 688, (16 κὸ οἵ νπΐοῖ 5 ἔοα πα ποῖ 0 
ἴῃ ΒΒίΟΥΥ (6 Σ. 18), ΠΟΡ ἰπ παίαγο (τον. 14).-- -Σ- 
αὐἱτθ πουσ. Οοπιρ. 1ϊ. 10, 11.--Ο͵-Οἶ ἰσρίη. Οοιρ. 
Απιι ν. 2; Ζ6γ. χχχὶ. 4, 91. -Ἰ,ϑαβθ8, εἰς. Δο- 
οογΐϊης ἰο (π8 δοπποοίϊοπ {86 Ῥτγορμ δὲ σδὰ ΟΠΪΥ͂ 
680 ἰ0 δΔάάυοο ἃ ἔπκοὶ ἰπ παίανα] ΒΊΟΥ τ σὰ 
ἔοτπ!8 ἃ ρ8γᾺ}]6] ἰο ἴπ9 }ιἰϑίοτί αὶ ἔδοὺ (ἰὰ} ἃ ηδ- 
(ἴοη 88 ΠΕΥ͂ΘΥ ζογβαῖοη 1(8 ροάβ. [Ι͂ῃ ρΌΠΘΓΔ]) 1 
8 Ρἱαΐη ἐμ αῦ ΒΘ 88 οἰἸοβθῇ, ἃ8 (6 ΘχΧδρΪ0 ἔγοτα 
ΠΔΙΌΓΑΙ ΒΙΒίΟΥΥ, {86 Ῥογοπηΐαὶ σοπηθοϊΐοῃ οὗὨ (Ἐ8 
ΒΗΩΟῪ Οοἢ ἴ.οὈαποη, ππὰ οἵ ἰδ ἔγοβϑῃ πουπάδϑηϊ 
ΒΡυΐηρβ, Ὑἱ (89 ἼΦ ὭΣ, Βυὺ ψδὺ 18 {187 
Ὀιϑτοσεγάϊης ἐλ 6 γαγίουβ δΡὈΪ ΤΑΥ͂ δηα ἔοτοοά 
Οχρ]αηαίΐοη8, ἔνγο Υἱοῖνβ ΤΏΔΥῪ Ὁθ0 ἰιοτΘ οοπϑί ἀοτοῦ. 
Αςσοογαϊης ἴο ὁη6 ἰἰ 8 Μ|ι. Ζίοη, δοοοτάϊηρ ἰο (86 
οἰδογ, Μι. ᾿οθδηοη ἐἰβο! ἢ, [18 ἴῃ ἴδνον οὗ ἰῃ9 
ἴογηοσ. 1. Τμδί Ζίοη ἴῃ χυΐϊὶ. 8 ρρθδγ5 πηάον (Π6 

ἀρδί απαίίου ΤΙ 3, πὰ ἴτὶ χχὶ. 18 δβ 5 ὍΣ. 
2. Τμαὶ ἴῃ Ρβ, οχχχῖί. 8 αἷϑο ἴἰμθ ἀν οἵ Ηοτ- 
ιηοὴ, τ 1οἢ ἀρβοοη 8 οα ΔΙι. Ζίοπ, 8. Ἐροΐκθῃ οὗ, 
δηά 1 Ῥτον. χχῦ. 28 ἰἰ 8 βαϊὰ : {π6 ποσί ψἱπὰ 
Ὀτίηρθ [Επρ. οτγθ.: ἀγίνθι ἢ αἰναυ} ταΐπ, 8. 
Τιιαὶ 116 Θχργοβϑίοῦ ὅποι φ 7 οδαποπ ἰμιἸ δῖ 6 5 
{ηδ. ἐμ τοοῖ οὗἩ {1ὸὺ Ρ] απ 18 ποῖ Σθηι οὶ 1} 
ΓΘ βποη. Οη (6 οἴμδῦγ ππηά ἴΐ τὰλΥ Ὀδ οὈ]οο᾽ οἀ 
ἴο {Π18 Ἔχ ρῃρϊδηλίίοα : 1. Τα ἃ σοπηθοίΐοθ Ὀ6- 
τγθοη ἰπ6 κὸν οὗ [βοθαηοη απὸ ἴἰ6 Βργίπρϑ οὗὅ 
Ζίοι 18 γοΥΥ ἀιδίου. [τ 8 θο]ὰ ροοίϊσαὶ ἔσυγθ 
{9 οχίϑπβίοη οὗ ἰῃ6 ἀαν οὗ Ηδγπιοὰ οὐοῦ ἐδ 
ἭΔ019 Ἰαηὰ οὐθῃ ἰο Ζίου, ΩΔΥ 6 ΒΡΟΚθη οὗ, θαΐὶ 



(80 

56 Γ0 8 ἕδοὶ ἴῃ παίαγα] ΕἸ ΒΙΟΥΥ 15 ἰγοαϊοα οἵ, το 
τηϑὺ ΒαγΘ Ὀδοη ἔμπα ἶν ἰο [16 5τ6]168, ἀπά 
τ Δ]ΟὮ ταϑὺ ἴδ βοὺ ὈΘΙΌΓΘ ἴἢ 6πὶ ἃ ΟἷΘδΣ ΣΟΡΓΘ- 
Βοηίδίϊοη οὐὗὨ παίυσαὶ απὰ τηοϑί ἱπίϊπηδὶθ ππίοῃ. 
Νον οΟἴΟΥ ἰγᾶσθθ ΒΏΟΥῪ ἱπδὺ 1ῃ6 Ιβγϑϑὶ (68 δο- 
Κηον]οαχοα (.)|6 866 ἰο Ὀ6 ὑῃ8 ἰγὰθ δῃηἃ ῬΤΟΡΟΓ 
ΒΟΌΓΣΟΟΘ οὗὨ χαὶῃ δηῃὰ πιοϊβίατο [0᾽ ἴ6 Ἰληα, νυ] ἢ 
ἦν αἷβο 18 ἴῃ ἴδοι (δορ. 1 Κίπμβ χυϊἱὶ. 44, 4δ; 
1υκο χὶϊὶ. δά. ὙΊΝΕΚΙ, ΒΕ. Ὗ. Β, 42. υ., πᾶ; 
ἘΑΌΜΕΒ, Ῥαϊίδεί. 5. 901). Ηδποο ἰη Ῥαϊοϑίΐπθ ἰλ 6 
ΤΟΪΏΥ ὙΠΠ45 ἃγὸ (9 Ῥ εβϑὲ δῃὰ ϑουϊ- τοδὶ, τυ ἰο ἢ 
1(Π9 ΑΥΔῸΒ 8180 68}} {π|6 ““ ΔΈ ΒΟΥΒ οὗ {86 ταῖη.᾽" [Ι͂ἢ 
ῬΥΟΥ͂. ΧΧΥ͂. 28 {1:6 ποτὶ -τῦοϑὶ τνἱη ἃ 18 ΡγΟΌΔΌΪΥ ἰοὸ 

Ὅ0 υπάογϑίοοα Ὀγ ΓἾΞΝ ΤΠ}, β'ποθ {μ9 ποσί πὶπᾶ, 
85 ὙΠ} υ8, 18 6014, Ῥγοάιιοίηςς ἔγοαι (δ οὉ χχχυὶϊ. 

9,10; ΕςοΙαδ. χἸ ἰἱ, 20). 2. [ἢ χυὶϊ. 8 ΣΤῚ 2 "ὙΠ ἰβ 
8 οὶ σπαίϊοη οὗἉ ἐμ τολοῖς Ἰαπὰ, ἴον ἰὺ 8 ποίξεξηιψ 
πιομηίαϊπ δεῖ ἵπ ἰδ6 »ίαϊη (18 Δ} 6818 Ὀθοίνγθοη 
πχουηΐαΐϊο δηα ΡΪ41} Ὀυϊ πῖν πιομπίαϊπ ἰοχ οί μοΣ τὶ ἢ 
ἐλε ρίαϊη (Δα 1 {Πο9ὶ8 Ὀοίνοοη [6 δβαποίυΥΥ δπᾶ 
(80 γοϑὺ οὗ 9 ΘΟ ΣῪ ἱπμδοϊ θα πὰ ουἱιἱγαί ὦ 
ὈΥ το. ΟΡ. ἐδ9 Οομπι.). 7:6 Ῥᾶββαρο χχίὶ. 
18 αἶδο ἀοϑθβ ποῖ θῃΐοσ ἱῃίο δου ρδγίβοι τ τ {ἢ 18. 
Εν 1Π6γ0 ΘΥΙἀΘΏΓΥ ποὶ ΜΙ. Ζίου, θὰν ἰδ9 ου86 
οὗ ανὶά, 5 ἴο ὃ6 υπαογϑίοοά, οὗ τ 16 ἢ ἐξ 18 βαϊὰ 
ἀἸναὶ 10 18. ||κ9 ἃ τοοῖς ἰῇ ἃ γδ]] 0 Ύ, οιιϊμοηΐ ΔΌΟΥΘ 
116 ϑυττγοιπάϊΐηρς ἰθνοῖ, Ὑβογθῦν ἰὺ 15 Ἰϊοπἀοά ἴο 
ἀοβίχηδίο, ποῦ {86 ἰοροσγαρ 168] ροκι(ΐοι οὗ Ζίοα, 
Ῥαυὺ ἴμ6 το]δίΐοη οὗ 6 Κἰηρ᾽ 8 ἤουβο ἰο ἷδ βυὺ- 
)6οἰ8. 8. Τμδῦ 1 '8 ποῖ ϑβεαϊά, (δ8808 ὑῃ} 6 ΒΠΟΥ 
τοι ἰδ9 χοοσὶς οὗἩ ἰὴ 86]ἀ, ἤγοιυ 1ΘΌΔποῦ ἢ Ὀυΐ 
66 8868 [ῃ0 ΒΟΥ οὗ Γ᾿ΘΌδ ποι ἢ είς., ἰ8 σοτίΔ ΠΥ σθ- 
ΣΩΔΥΚΔΌΪΟ δηα ἴῃ Οὐμον' οἰγσοι πηϑίδηοθδβ νγου]ά ὃ 8 
δβίτοης ὑγοοῦ ἰμαὺ ἴπ6 Ῥγορμοὶ νι ϑῃϑθὰ ἰο ἀἰβίϊη- 
υϊΐδι (π6 τοοῖς ἀπά {Π9 ᾿ηουπίαλῖη. ΕῸΓΡ θῦδποη 
8᾽ΙοῺΘ ρσχϑδϑηϊθα ἰο ἰμῈπὶ (89 ρμἱἰοίυτο οὗ 8 8δπον- 
σαρροιὶ τηουπίδίη, δπὰ Δ}1} (6 ΒΏΟ {μ0γῪ Βακὰ 
οδπιθ ἴτοιι ἰδ. Αἀὰ ἰο [δῖ8, (παῖ ΓοΌΔΠΟη τυ 
οΥἰ χα} δὰ δΔΡρΡοΙ]αίΐνο πὰ δἱρηΐϊῆοθ αἰδεάο 
(ςοΡ. Αἴρε8, ἡ ϊσ ἢ γ6ΓῸ 50 οδ]ϊοθα αὐ αἰδὲδ πιυΐ- 
δω8) ὙὮΘΩΟΘ ἰμ6γΘ ΘΡΡΘΑΓΒ 0 τ ἰὸ 6 8 ῬΪΔΥ͂ 
ὉΡΌΠ τΟΓὰΒ ἰῃ 6 Όδηοα : {86 ΘΟ ΌΔΠΟΝ ΒΟΥ ἀπά 
186 τ 9 ϑηονγ. ΤῊ Θ ΔΌΒΘΠσΟ οὗ {89 ατιΐοὶο ἕΆγουΒ 
ἐἷ8, ἴον 17. ᾿οθδημοη ογΘ τοχζαταάθα ΤΊΟΓΘΙΥ͂ 88 ἃ 
ῬΤΟΡΟΓ πδπιθ, ᾿ὑ ττουϊὰ τοαυΐτθ (ἢ9 τὶ ο16. ΟΟΠΊΡ. 
ΝΑΕΘΕΙ8Β. Ο᾽., ἃ 11,4 ὁ. [80 ΗΕΝΡΈΒΒΟΝ. -- 
5. Β. Α.].--΄,ᾷἰῃ ἴανον οὗ ἰδ οἵἱμὸῦ νἱονν, δοσοτά- 

ἴῃς ἰο τι ὶσὰ δ." ἫΝ 18 ΤοΌδηοη ἰ(βο!, 181. (μὲ 
86 ΡΟΥΘ ἢἷΔ] ΒΗΟΥ͂ οὗ ἃ τηουηϊδίη, ἰκ6 ΣΟ ΌΔ ΠΟΙ, 
τ ἢ ἰΒουρσὰ πῃ ἃ δοὶ 6] πιαΐθ 18 ΠΟΥ͂ΟΣ ἦγοο ἔσγοιῃ 
ΒΟΥ, 8η4 ου Ὑίοϊ ὑὴ 0 ΒΟΥ ΒΘ6ΠΒ (0 ἢδνο Ἰοβὶ 
ἐϊθ ῬαΟΘΌΪΑΣ ἀπ Δ} οὗἁἨ ἀἰβαρροαγίηςΣ ΤΑΡΙΑ]Υ, 18 
Ῥασ ουϊΥΪΥ δἀαρίοα ἰ0 ΒΕΥνΘ 88 δ: ΘΙ ὈΪοῖα οὗ 
(8:6 πιοϑὺ 4 10] Δα οτθῆσα. [0 ΒΘΟΙ.Β ἃ 8 μου ΚΓ ἢ 
Τασιτῦβ δδὰ {815 Ῥηϑθδροὶη Υἱόν, 6 16 νγοῖθ 
(με. ο, θ): “νεαοίριειπι πιοηίμηι Ζίδαππιπ 
ἐγὶ γί, πιῖγμπι αἱσία, ἰαπίο8 πίον ἀγάυγοα οραρσιεηι 
δ᾽υαπαθθ πἰγίθυϑ. 7646πὶ απιπεηὶ “ογάαποηι αἰϊΐ 
“ιπαϊίφιε.᾽) Οουν. ὅ. ἢ. Μιοη., Οόδενυ. ἐπ εν. 
Ῥ. 10].---αἀά ἰο (18 (μ8ὲ 3, (ὴ6 ὀχρταϑϑίοιῃ τ.836ὲ 
οὗ ΘΌΔΠΟΩ ΒΘΘΙῺΒ ὈΔΥΓΪσΟΪΑΥΪΥ ΔρΡΡργοργίαίθ ἴῃ 
119 σοπηθοίΐομ. ΕΌΥ ποὺ ΟἸΪΥ͂ ΤΏΔῪ ΤΘὈδηο Ὁ 
τηθῃ(ἰοπμθα 885 δῃ ἰδβοϊδίοα ζδυ-  οοκίηρ βυτπαμὶί, ας 
ΘΑΡοΟἑΔΙ}Υ 8180 ἃ8 ἃ Ῥτοίθοίλη ρ᾽ γγ8}]} [07 (ἢ 6 Ρ] αἶμα, 
ΜΠ} ἢ Α͵8 ΟΝ (89 ΠΟΣΙΒΟΣΙΥ͂ ΒΙΟΓΙΩΒ δπὰ αἱ {10 

ΤῊΝ ῬΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

8810 {ἰπη6 ταἰἐἰ χκαῖθβ (9 Βοαῖ. Απὰ ἰβ πο {πἰδ 
“ ῥγοίδοίπρ γγὶ}} οὗὨἨ [πὸ ῥ᾽] αὶ η8 ᾽᾽ δὰ οχ οο!] θη θτὰ- 

ὈΙ6π οὗὨ 186 Ὁ» ἊΣ, τ θ]οἢ 18. ΒΡΟΚΟΣ οὗ ἱα 

158. χχυΐ. 4, δπὰ οὗ ὑπὸ ἰ))δ υ)) ἫΣ, ἴῃ 188. χχχ. 
29 Τῇ ΒΟΥ ΠΟΥ͂ΘΥ ζοΥΒΆ κ 8 {πὸ "ἢ Ἢν, Ὁ 
βγϑδϑὶ, οβιδημθαθ 85 1.6 Βηονν, ΘΑΒΙΥ͂ ΤΌΣ ΒΑΪΚΘΒ 

{δθ Ὁ Ρ ὝΣΧ! π ΏΣΥ ὑρ. Το τποδηΐϊης οὗἁ 

ἰθατΐης ουἱ, ἀρτοουΐηρ, πμίοι 9.) ἱποιάε8, 8 
πού ἱπδρργορσίδίο (ἀκ ϑη ἱπ ἰδ συτγταίἑ γθ Β6 ΒΘ. 

ΤῊΘ Θἤδηρο ἱπίο ἢ 03: [ἀτγ υΡ], νυ ἱοἷν ῬΟΥΒΔΡΒ 
1168 δὶ (ὴ0 4518 οὗΥ͂ (9 ο]ὰ ἰγαηΒἸλτοη8, τὶ [ἢ 6 
οχοορίϊοι οὗ ὑμοὸ Ψ υϊχδίο, δπὰ νυ ΐσι 15 δαυρροτγίοα 
Οὔ 88. χὶχ. δ: χὶϊ. 17; Φεῦ. 11. 80, 18 τ ΟΡΟΙΌΤΘ 
ὉΠΉΘΟΘΒΒΑΤΥ.--ύ ῖοτθ. Τὸ θα] ἢ οὗὁὨ βρτὶηρϑ 
ου μΘΌΔΠΟΣ ἷ8 γγ060}} Κπονη. 186 ἰγδυ ον ΚΟΙΤΕ 
ΔΒΒΌΓΘΒ 08 ὑπα ΠΟΠογΘ ἀἰὰ δ6 866 δι σὰ Ἰᾶῦθ 
δὰ ΠΟΠΔΘΓΟΒ ΒΡΓΪΏΩΒ 848 οἢ απο. Βα. 
ΒΑύμεβ, αϊᾶοί., 5. 8ὺ. Ιῃ βοης οὗὨ 80]. ἱν. 1ὅ 
8180 ἰμὸ ΣΤ ΡΡ᾿ Ϊης γαίουβ οὗὨ ᾿ΘΌΔ ΠΟΙ ἃγθ τι868ἃ 85 
8 σοτηρατίϑοθ. ΤῈ6 ἱμουχοὶ οὗ ἰπΠ6 Ῥτγορίιοῖ 18 
ὑμδὶ 88 {6 ΒΏΟΥ ΟΟΥ̓́ΘΣΒ ᾿ΘΌΔΏΟΣ ΡῬΘΡΡΟΙΌΔΙΪ, 
ΔΌΟΥΘ, δο ὑἐπμ6 δον οὗὁἩ δίοσβ δὲ ἰΐϊβ ἔοοὶ 8 αἷ80 
Ῥογροῖυθὶ. ΕῸΣ (86 Βηον β πο βοῦτοο οὗἁ (86 
ΒΌΓΙζ8. ΤῸ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΣ ἐβΘΥΘΙΟΥΘ ΒΘΘΙῚΒ (0 ΠΔΥ͂Θ 
ὈθΘη ΘΠΟΒΘῺ ΡΌΓΡΟΒΘΙΥ ἴἰο ἱπαϊσαίθ [1.6 σοηπδοίϊ ἢ 
δοίπνοοη ἰῃ9 Βῃη0Ὼ δῃὰ (86 ψδίοσβ οὗ ᾿ο ληοη. 
Αἢ υρτοοϊϊηρς οὗ 86 ψαίογβ χοῦ] ὃθ σαυβοα ὈΥ͂ 
{860 οσοαδβδίϊοη οὗ {ἢ βπον. Οοιρ. ΗϊτΖια οὐ 189 
Ρδββᾶξθ.- -ΟΟἹἅ (Ὁ, ὁοπιρ. ῬΤΟΥ. χχν. 26: 

ΧΥΪ;. 27) ποϑάβ πὸ ὀμϑηχθ ; {πο τιοδηΐηρ “6014 18 

ῬΟΡΓΘΟΙΥ ΔΡΡσρ ταί ο.-- ἘΠ ΡΡΙ ΩΡ, Ὁ 1), ΘΟΙΏΡ. 
Εχοά. χυ. 8: 188. χὶΐν. 8; Ῥβμ Ἰχχνὶϊὶ. 16; Γγου. 
νυ. 1ὅ; ϑοηρ οἵ 80]. ἰν. 1δ.-- Τὰ) 8 ΣῪ ῬΘΟΡΙΘ, 
εἰς. Τ18 χῖνοθ (ἢ 9 Τοϑοὴὺ ὙὮΥ 86 αὐ οΒίϊ 008 ἰπ 
ΥΟΓΗ͂, 18 δῃὰ 14 πδυθ Ὀθθη ρυΐϊ. ϊποθιμθ Ρ600]9 
μαγνο ἔογχοίίοη Ηΐτ (1. 82), ἰδ μογὰ Ἰοοκ8 δουΐ 
ἴο 866 Ἡ ΒΟΟΣ ΔΗΥΓἰ πη; Β᾽ πὶ ΠΥ ΟΟΟῸΓΒ Θ᾽ ΒΟΎ Π6ΓΘ. 
(οπιρ. Ῥβ. υἱΐἹ, ὅ.-- Μαᾶθ ἴδϑι βἴθπι]9. 
ΤῈΟ ποιηϊηδίϊνθ 18 ἰ}}0 σοἸ]οοίϊνο ἰά6α οὗ [86 1.10]8 

ἀεβίρηαίοα Ὦγ δ), σα. [ΠΈΝΡΕΕΒΟΝ : 78]586 
Ῥτοριιοίβ δηᾶ ἰάοϊαίγουϑ γί ϑίβ.---ὅ. ΒΕ. Α. 
Οοιρ. 2 ΟἜτοῦ. χΧΧΥϊ. 28.---ἸΥ̓ θη ΗΙΤΖΙΟ δὴ 
σαν τηδἱηιαϊη {Πῶὺ (86 ο᾽ ἃ νᾺγ8 ΓΘ ποὺ ροοά, 
ἴογ ουθηίῃθ Δί μ6 γ8 οὐἩ {116 [ϑγδο] 165 δὰ δἰπηρὰ 
ἤγοτῃ δῃοϊθαὺ {ἰτη68 ὈΥ 1(ΔΟΙαίγΥ (ἰϊ. 82; νἱῖ. 26, 
26; χὶ. 10), ὑπ0γ Τογμοῦ ἰπαὶ (9 σοοὰ ὙὙΔΥ5 8.0 
ἸΊΟΓ6 δηοϊοηῦ ἐδ {Π6 ῬΟΟΡΪο οὗ ϑγτδοὶ. Ἐνϑη 1 
Ιϑγδοὶ βἶποο {8:6 οχοὰυβ ἔγοιι Εμυρὶ μαὰ ποί 
βογγϑὰ (6 ἵοχὰ (ἡ αἰ οἢ δέξου ἴ1. 2 ποῖν δ ϑ8ηἀ- 
ἴῃς Υἱὶ. 2ὅ 1θ ποὺ ἰο ὯΘ τραϊπίαϊ πο ἰοο ὑποοῃαϊ- 
(ἰοῃ 4117}, γοῦ 19 ὙΔΥ οὗἨ Φομου ἢ 8 ἰΠ6 ΜΟΥ͂ 
οΥουἸδϑιὶηρς (Υἱ. 16), δηὰ [5Γ86}᾽8 ἔσθ δῃ ἃ ὑγΟΡΟΡ 
ὙΔΥ, ἴὉΓ 186 ῖν ζδί ΠΟΓΒ. αὐ ΘΩΥ γαΐθ βογυϑα (μ6 ἀοἀ 
ὙΠῸ ἤγομι ὑμποπὶ 18 οα]]οὰ κ(ἢ6 αοἀ οὗ ΑὈταΑτι, 
[9220 δηὰ Τασοοῦ, δηὰ ὑπο δὶ Πουϑ᾽ ὙΔΥ 18 66 776 
δὶ οὗ {86 οἰ ἸάτΘη.---Ὸ τυ 8]}}ς, εἰς., 18. (16 ᾿πὶ- 
τηθ αὶ δηὰ ἢτβί σομβοαιθποα οὗ {110 οἴἴἶεοὶ ἀοδὶς- 
παρα ὉγΥ χωϑᾶθ ἴο διατ ΌὉ1]6, 1110 ἴο ΣΠ6]τ9 
.ν. 8 ἀοπδοϊαῖίοι, τνοσ. 16, ἀοηοῖθα {πὸ το αΐθ 
ΘΟὨϑΘα 6η090.--ὐκθΘ [806 Θϑϑδῖ σἱηἅἃ. Ο(ομρ. 
Ἐχοὰ. χὶν. 21; 8. χὶνῆ. 8; 1538. χχυΐ, 8; Ηοβ. 
ΧΙ. 16; Φοδὴ ἰν. 8.----Βδοὶς, οἰο. ΟΟΏΡ. ἱἱ. 27. 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙΠ. 18-28, 18] 

8 Τῇῆε πιαηποῦ ἱπ τολίολ ἰλε »Ῥεορίο τεοεῖσο ἰλε ὠοτὰ 9 λα Χγορλεί, απᾶ λΐδ ρείἴοη (0 ἰδὲ Ζοτγα 70» Ὁγο. 
ἑκοίοπ ὕγοπι ἰλεὶγ λοφί δίῳ. 

ΧΥ͂ΙΙΙ. 18-28. 

18 Απα ΒΘΥ͂ βα14 : Οὐπι6, Ἰοὺ υ8 ἀον θθ Ρ]8 1:8 δρδὶπβὺ δ γθ 8}, 
Εν 186 αν 884}} ποῖ ρβϑυῦῖβῃ ἔγοια [10 ρυίϑδῖ, 
ΝοΥ σου 86] ἔτγομι ἴΠ6 Ν186, 
Νογ [86 πογὰ ἔγοπι [86 ργορῃθί. 
Οὐτηθ, δηἀ ]Ἰ6 8 διαϊα ἅμ 1 186 Τοηραθ, 
Απά ρῖνϑ πο Πρ ἴο 8ΔῃΥ͂ οὗ μἷ8 ψοΓάβ.. 

19 αἰἴνα ἴῃοὰ Βορρᾶ, Ο Φοβονδᾷ, ἴο πιθὶ 
Απὰ ]Ἰβίθη ἴο [86 γοΐοθ οὗ ΤΑΥ͂ δά ιν υβαγ 68.} 

20 ὅ4}} {θη 61} 6 γβοοιῃρθιβθα [ῸΓ ροοά, 
ΕὸῸΣ τον 
Βοπιθ 6 Γ ον [ βιοοα 

δυο ἀἱρρϑα 8 ῥὶὑ [ὉΓ ΠΥ 80] 
ἴογο {866 ἴο Βροβῖ γοοὰ [0Γ (στ, 

Απὰ ἴο ἔτ ΔΈ ΔΥ [ΠΥ ταῦ ἴτοπὶ {Π6Π|. 
21 Τμογοίοσο ἀθ] ν  Ὁ ὰρ ὑπο ῖσ Ὁ] γθη ἰο ἔΒτηἶδ6, 

Αηὰ ρίνο ἰῃθηχ ΟΥ̓ΟΓ ἴο {πΠ6 ἤδη οὗ {ῃ6 βποτχα ; 
Αμπά Ἰεὲ {ποῖ ψῖνοϑ Ὀ6 οἰ] 1685 δηα ψιάονοα, 
Βυΐ Ἰοὺ (6 ὶγ πθὴ ὃ6 58δογ ἤοοβ οὗ ἀθδίῃ, 
ΤὨοὶν γουςμβ Ὀ6 8]4ἴη ὈΥ͂ (Π6 Βνογα ἴῃ Ὀδέ 16. 

22 1,6ἴ ἃ ΟΥΥ͂ Ὀ6 μραγὰ ἔτοπι ὑμ6 1 γ Που868, 
ΒΘ α ἴμοὰ Ὀτηροϑὺ [ῃ6 πη ΓΘ ΓΟῸΒ ἰτῸῸΡ Βα ΘΗ]Υ ΡΟ ὕΒΘΣ ; 
Ββοδυβο ὑΠ6Υ μαᾶγο αἀἰσροα 8 ρῥὶὺῦ ἴο αΚο Ππι6, 
Απὰ Ἰαϊὰ ΒηΆΓΘ8 [ὉΓ ΤΩΥ ἴδοί. 

28 Βυϊ ἴΒοὰ, Ο Φοδονδα, Κηονοβί 8}] {Π σ᾽ συ ΓάΘΓΟΙΒ Ρ]Δ}Β ἀραϊηβί τη ; 
Οὐνογ ποὺ ὉΡ {861Γ ἰηϊαυ! τ, 
Νοῦν Ὀ]οΐῖ οὐ {Π6]Ὁ βίη. Ὀοΐυγο ἴῃγ ἴβοσ; 
Τμδῖ (ΠΟΥ͂ ΤΠΔΥ͂ Ὀ6᾽ ονογ τον ὈΘίΌΓΟ {866 ; 
Απὰ ἴῃ ἰδθ (ζπη9 οὗ [ΠΥ τ δοῖ δρδϊπϑί ὑΠ6π|. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑῚΙ,. 

1 ΨοΣ. 19..-- 2 ΤΏο ποτὰ ἰ8 ἰοπῃ ἃ Ὀοϑ᾽ 65. ΟὨΪΥ ἐπ 188. χΧΊΪχ. 26: Ῥβ. χχχυ. 1. 
2 γον. 28.-- ΠΏΠ. Οοπαρ. “21, ΗΜ]. 6, Ὑ86 ἔογπι [8 πποσαδιουϑ 10 ΓΠΓ (ΝᾺ. χη!. 14). Οοταρ. ΟἸδη. ὃ 257, 6, 4τον.} 

Ἑπάαῖῦ, 2 224,6 
δΎοΣ, 28.-- ΟΥ̓. Το ΟΒοΙὨἰυἢ ἰ8 3.77. ΤΏ Μαδβογοίοθ ἀϊὰ ηοὶ τΠ88 [6 Βοσγίοϑ οὗ 8579 ΟΥ ἱπροσϑογο ΤΌΓΙΩΒ ἐο ὃὉθ 

τ' 

ἰηϊτογγηρίθα.--Τη0 ποΙὰ ἜΧργύθδδοα [Πα σοῦ]. ἐλαΐ δεν 116 οὐεγίλτοιοη. Αοοογάϊηνσ!ν (Π 8 θοηΐθησθ σοηοϊη θα πο δογίοθ οὗ 
ὨσκαΓΥα ΡΟ. ΠΟ πΒ ; ἰῃ σοποϊιϑίοι (ὉΠ Οὐ 8 .6 μοδίτἰγο γοᾳυθδῖ: αὐ ἐδμέ ἐΐπιε οΓ ὅν ταίλ, εἰς. 1 ἰδ ονάοεϊ δὶ [0 Ομδηρο 
Ῥζομυθοά Ὀγ ἴδ0 Κοαγὶ ἰβ ἈΠ ὨΘΟΘΘΒΆΓΥ. 

4 γογ. 23.-- Ὁ 7.72 Ῥοΐῃίδ Ὅβοὸκ ἴο τοῦ. 16. ΤΈΘ ἴοσιῃ βοΤῸ ΟἿ. Οοτρ. Ῥα. ἰχ. 4: 791. Υἱ. 156; χχ. 1]. 

ἘΧΕΘΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑῚΙ. 

δφγο, 48 Ὀδίογο, ὑπ6 ῥσγοόρῃοὶ σοργοϑθηΐβ δἷ8 
Δάνογβαυὶθθ ἃ8 ΔηΒ ΟΣ δἰ {1 {π{Ὁ} δάτϊηοηϊ- 
(ἰοὴΒ ΙΒ ψοτὰβ οὗ ρϑύβοπαὶ θη. ΟΡ. 
χὶ. 19: χν. 10; χνὶϊ. 186. Απά 88 ἰῃ ἐμ686 ρ89- 
Β82608 Π6 ΔΙ ΑΥ̓͂Θ ῥγαγοὰ παῖ (6 Γιοτὰ νοιϊ]ὰ 
δτοηρο δἷπ), 580 ογο, Ὀαΐ ἴῃ ΒίΓΟΏΘΟΥ ΤηΘΆΒΙΓΘ. 
γιάε 'πῇγα στ. ανὺ Ετηῖσαι, Νο. 18, κδηὰ [ἢ 9 
ΧΕΟΕΤΙΟΘΑΙ, ΓΟΠΙΒ. ΟὮ ΧΧ. 14). ΑΠΘΡ βῃονης 
6 Ὠο5811)16 ἀἰβροβί(ίοη οὗ πἷ8 Ορρομδῃηίβθ, ἢθ ΓΗΒ 
ἷπ βυρρι ἰοδίίου ἰο 110 Ιοτὰ (γογβ. 19-28). [ἡ 
(818 ῬΓΆΥΟΥ ἢ6 Ὀοβθθο 98 (86 ᾿οτὰ ἰο αἷνο Βοοὰ 
ἴο δ]Β δῃᾷὰ ἰο δὶ δάνθυβαυὶθδβ᾽ Βρθϑοῦ 65 (γον. 19), 
Φηὰ ΟΌΒΘΟΣΥΘ ΔΌΟΥΘ 8} ἰμαὺ {0} νου ]ὰ σοοοϊὰ- 

ῬΘΏΒ6 φορὰ ν᾽] οΥ]1}, ψ 8119 9 Β88 ΔΙ ΑΥΒ βουχδὶ 
{μοῖν δἰ σι θϑὶ ν᾽ ἴα το ἔγοιῃ α οὐ (νον. 20). ΤΊ οτο- 
ἔοτο (86 ᾿οτὰ τΔῪ Ῥογτΐ, ἀοδι ἢ οπὰ ἀοοίγυσίίοι 
ἴο δΘο9 ὕφροπ ἴμοβθ ῖῸ αν αἰχχοα δ ροἱὲ διὰ 
ἰαϊὰ βπδγθδ 0 Βἰηι (Υ6 8. 2] δηὰ 22); δ ἰδ ποῖ ἴο 
[ογαῖνϑ {ἢ 656 ΤΌ ΓΔΘΓΟῈΒ δββοοσίαίθϑ ἐμ οἱτν Ἰπἰαυ Υ, 
Ὀυαϊ ἰο ΟΥ̓ ΤΟΥ ἔμθῖ, δηα Ἰοὺ ἐμοῖὰ ἴθοὶ Ηἰβ 
ΔΏΘΟΡ (γον. 28). 

γεν. 18. Αμπὰ ἴδον Ββαϊᾶ... ΒΥ οὗ ηἰα 
νυοτᾶπ.-- οἵ υ5 ἅθνὶδο (1 297 7)) δβ ἴῃ χί. 
19 60]]. χΥἱ. 1]1.- -ΕΠΣ ἴμ86 ἰᾶνν, εἰς. Τ8ο 
τη θδηΐῃρ πιιδὶ 6: 9 ἀο ποὶ πορἃ (δ)ῖ5 ΨΥ πὶ δ, 
ἔοτ ψἱπουϊ Ὠἶπὶ ψγὁ 81.8}} δἰ νῪ8 ὮΔΥΘ Ὀσίϑβίβ (9 
ἰηβίγαοι 8 (Μα4]. ἰΐ. 7), τυνῖϑθ τῆϑῃ ἰο δα υῖβθ 8, 
ῬΤΟΡοίβ ἰο Ῥσοοϊδῖτ ἴο 58 (86 ννογὰ οὗἉὨ [86 [υοτά. 
σον. Οομ. οἱ Υἱἱ!. 8-10; Ἐχεκ. τἱὶ. 28, [1 8 
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ΟΥ̓͂ σουτβο ῬΓΟΘΌρΡΡοΒοα (δῦ (ἢ) 6 ἱηδίγυσ 0, δία. 
ψ}}1} Ὀθ ἢ δοσοούάμποο Μὰ (Ποῖ Ὑἱ θ 078.---Ὄ 1} 
μη ἴοῆρῦθ. Τιαὶ (686 βιιϊ 58 τὶ ἢ (ἢ 6 
ἰομρσαθ (σοι. ἰχ. 2, 7; Ρβ. ᾿χίν. 4, δί9.} Βαὰ (116 
ἀθητῃ οὗ 186 Ῥσορδοὶ ἴογ (μον οὈ͵θοὺ 18 ϑυϊάθηὶ 
ἔγοιη νον. 98. 

γετβ. 190-23. αὶνο ἴδου μοϑᾶ... δοῖ αβρδαίῃ δι 
Ὕο. Οὔβογνο 16 δῃι τ ποϑία δοίψοοθη ΟΘἰνθ 
Ὧο δΒοΘᾶ ἱἰηπ νοῦ. 18 δὰ αἷνϑ ἴδου Βοθοᾶ ἰη 
γον. 19.--8.88}} 188 ΟΥἱ]. Ου ἱδὸ βι7θοί- 
Τηδίι ον ΘΟΙΏΡ. ΧΙγ, 7-21; 2 ΝΙδοσ. χΥ. 12-14. [ἡ 
σοῦ. 14 ψγὸ γϑδὰ; “ὁ φιλαόελῴος οὗτός ἔστιν ὁ 
πολλὰ προσευχόμενος περὲ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἁγίας 
πόλεως, ᾿ἱερεμίας ὁ τοῦ ϑεοῦ προφήτης. --ΕΕΙἨὨὁ ΜΙ 
βῖοοῦᾶ. (οπρ. χγ. ].--Σἴο [89 Βαμῃμᾶβ. Τΐδ 
οχργθβϑίοπ 18 Του πα 4180 ἴῃ ΡΒ. 1χἱ]. 11; Εζοκ. 
ΧχχΥ. ὃ; 1 ἰΒ υϑοὰ ἴῃ ἐμ Β6η86 Οὗ ἐπ ροίεϑίαίεηι, 
Μ σα πιΘΔὨΪΌΣ 888 γαγίουβ σγδαδίϊοωβ. ΟΟΡ. 

ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕῚΤ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 
“τ .ν.Ὰ1δΞὦΨ .. ῦϑ τ τττὖτοὧτοτττος ..ςὼ. 0}0Γ0τὉτὉ.-.5Δ6Χὕὃ0ὅὃ0Χ00......ὕ0.ὃὕ τ 

2 Κίηρβ χὶϊ. 12: 7οὉ χυΐϊ. 1; 26γ. χχχὶϊ. 18 
αἰ} 1 ΟἼγου. τἱ. 16 (πω βογυΐϊσθθ); 1 ΟὈτοη, 
χυ. 9, 8,6; 2 Οιγου. χχίϊί, 18; Εχτγα 11. 10 (ἴπ 
ΒΟΥΥΙΟΘ, ἈΠάΘΓ ἴδ 6 ἤδηά8, αποοτάϊηρς ἴο (μ6 αἀἰγδθο- 
ι10η); 2 ΟἌτοῦ. χχίχ. 27 (γη ἰμ6 ξοιιπή μι: 01). -- 
Βίδοτιίῆοθα οὗ ἄθαϊβ. Οοιρ. Οοιμ. οἢ χυύ. 2. 
--Βοοδῦβο, ἐσ. ΕΚΙΜΟΗΙ ΒΌΡΡΟΒθΒ [μὲ 16 6η6- 
τηἶ08 ῃδὰ αἰϊοπιρίοα ἴο Λαπ  ἰβίοῦ ροΐβοη ἴο {ἰ9 
Ῥτγοριοῖ; ΒΕ. ΒΆΧΟΜΟ, τὶ ΤΏΔ ΠΥ οἵαν ΒΑ ὈΊ 8, 
ἐβδῖ {ΠΥ δα δοσυβοὰ ἷπι οὗἁὨ παι} 1ΟΓΥ, Οἵ 6 ΓΒ οὗὅὨ 
ὈἸΑΒΡΒθΩΥ. Οομρ. Υον. 18.--ονοσ ποῖ υὑρ. 
Οοπιρ. ΡΒ. οἷχ. 14; 188. ἰΪ. 9.---Ἰ ἴ86 τἰη6 οὗ 
ΤΡ συταῖῃ. Νοὶ αΥ γσγδοθ, ἱ. 6., οὗ ργηοίοιιϑ 
αἀἰδβροβί(ου, Ὀαὶ ἴῃ {8} 6 πιοπιοηί οὗὨἨ τυγαί)ι, ἰβ' 1|10 
Ιοτὰ ἰο ΔρΡΡρϑᾶσ δυὰ βδοί πραηΐϊηϑὶ (ἤθη ---Α οἵ, 
ΓΙ, ἴὰ ἐμ δΌ583ο0] 1» Β6Ώ86, 88 ἰῃ χὶν. 7; χχχίχ.' 
12; θδῃ. χὶ. 7 6011] γυἱϊῖ. 4 ; χὶ. 8, 86. 

ΞΈΟΘΟΝΡ Κ'ΜΒΟΙ, :--- ΤῊΝ ΒΒΟΚῈΕΝ ΥΕΒΒΕΙ,. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΙΧ, ΧΧ. 

1, Το δγπιδοίϊε αοἰΐοπ απ {ἰἰ6 ἱπίεγρτείαίίοη, 

ΧΙΧ., 1-18. 

1 Τὺ βαῖἢ (ῃ6 Π0Β0 [96 μόν 8}}}, ὅο δηά οἱ [Ὀ0}] 84 ῥοίίοτ᾽ Β δαυίβϑῃ Ὀοί 9 
[ν6886]},} δηὰ ἰδΚ6 [8ο0π16} οὗὮὨ [Π6 δποϊθηϊβ [6] ἀ6γ8]}" οὗἩἨ [86 μβθορ]θ, δὰ οὗ {Π6 8::- 

2 οἰθηίβ [6]Δ6Γ8] οὗἨ [π6 ῥγ᾽οϑίϑ; Δπᾶ ρὸ γί Ἰηΐο {86 γ8]]6 0 οὐ {6 ϑὅοῃ οὗ Ηϊπποιη 
[ν8]1οΥ οὗ Βοη- Ηϊμηοι], βοὰν 18 ΟΥ̓ [86 ΘΠΓΓΥ οὗ {Π6 οαϑὺ [Ῥοίξογβ᾽ ] ρμαίθ,} δὰ 

ὃ Ῥγοοϊδίπι ἰμογο ἴπ6 ψοσὰβ {Ππαὺ 1 8}}8]} [61] ἴθ6, Απα β8ύ, Ηδδὺ γθ {86 ψογὶ οὐ (ἢ6 
ΟΒὨ [Φ6δονδ}1, Ο Κιηρβ οὗ υάδῇἢ, δπὰ ᾿ῃ Δ Δη18 οὗὨ Φογυβα]θπ: ΤῊὰ5 8ὲ 10 (ἢ6 

1,ογὰ οὗ μοϑθῖ [96 ονδὰ Ζουδοῦ!] [μ6 αοα οὗὨ Ιβγϑ6], Βϑμο]ὰ, 1 Μ11}1 Ὀτίης 6ν}} ὑροῖ 
4 {18 ρ΄δοθ, [86 ψ ἢ ]οἢ ΠΟΒοΘν ΘΓ μϑαγοί ἢ," Δ1Β ΘΔΓΒ 884] {1Πρ]68. Βροοδυβα {πο ἢδνθ 

ἔὈγβα θη τη6, Δηἀ ἤδνθ οβϑίγαηροαδ [18 Ρ]806, δὰ βαγα Ὀυγπθα ᾿πόθῃβο ἴῃ 10 [0 ΟΥΠΘΓ 
οἶδ, ψνοπι ΒΘ ΠΟΥ [ΠΟΥ ΠΟΥ {πῃ ὶγν δῖ Π6Υ5 Βαγὸ ΚΠ, Ποῦ [86 Κίη οὗ δυάδθ, δηά 

δ ἢδνο Π]]οα {}18 ΡΙδοθ ἢ ὑῃ6 Ὀ]οοά οὗ Ἱπῃοοθῃίβ; ΤΟΥ͂ αν 01} 4180 1Ὁ66 ΒιρᾺ 
4668 οὗἩὁ αβὶ, ἴο Ὀυγη ὑΠ οἷν βοηβ [οἢ} ] Γ6}} ΜῈ ἔτ ΤὉΓ Ὀαυγηὺ οβογίηρθ ὑπο 

Βδ6], Μ ΒΙΟ. 1 ΘΟΙΤΔΠαΘα πού, ΠΟΥ ΒΡΑΚ6 ἰΐ, ΠΟΙ ΓΒΘΓ ΟΔ116 1 ἰπἴ0 ΠΥ Π]Πα, 
6 ὙΤμογοίοσγο, 680], [Π6 ἀδὺβ οοϊηθ, 881} 6 ΒΡ ϑοβόνδ}}}, ὑπϑὺ τοῖσδ Ρ]866 

8}4}} ΠΟ πΊογθ ὉΘ 0811. Τορποῖ, ποῦ ΤῊ ΜΝ Δ|16γ οὗ {86 ὅοῃ οὗ Ηϊωποιῃ [ν᾽] 6 Υ οὗ 
1 Βου- Ηϊηποπι) μὰ Το Δ᾽ Δ]1οΥ οὗ Β᾽δυρίογ. Απὰ 1 “}}} δ Κθ γοϊὰ [ροὺγ οὐ 

[16 οοὐυη86] οὗ Φυάδῇ ἀπαὰ “6 γυ8β8]6 πὶ ἴῃ (ἢΪ8 Ρ]δοθ; δηὰ 1 ν}}} ὁδίβα ἔμθῖι ἴο [8}} ὈῪ 
[Π6 ϑπογὰ Ὀοίογο ὑΠ ὴγ Θηθπλ168, Δπα ὉΥ͂ [86 Βαηάβ οὗ ἴμθπὶ ὑπαὺ 866 1Κ ὑμοὶγ Ἰΐγεβ: 
δηἀ {π61} σΑΓοΒ 868 {11} 1 ρσίνα ἰο Ὀ6 τηϑδί [0Γ ἴη6 ἴ0νΝ]8 οὗἩὨ [06 Βαδνθῃ, δηα ἴου [6 

8 Ὀδαβίβ οὗ [86 θαγίῃ []Δη4]. Απάᾶ 1 111] δ κθ (818. ΟἿ ἀθβο]αΐθ, δα δη ἢϊββίηρ [8 
ΠΟΥΓΟΓ οὗ ἀεφβοϊδίϊοη δηὰ 8 ἀδγίβΙ 0]; ΘΥΘΣΥ͂ ὁΠ6 ἰμδὺ ΡΆ8868 ὑΠΟΓΘΌΥ [{ΒγΓΟῸΡὮ] 841] 
Ὀ6 δϑίοῃιβῃϑα δηὰ δἷββ [ἀθγὶ ἀ67 Ὀθοδυβο οὗὨ 411 86 ρῥαριιθβ ὑποσγθο δ Απὰ 1 πὶ]} 

9. σϑ86 Ποῖα ἴο οϑδὺ ἴη6 οβῇ οἱ {π6ῖῦ βοῃ8, δῃηὰ {Π6 βοβὴ οἵ {μοὶ ἀδιρῃΐοσβ, δηὰ {}|6 
888} οδύ ΘΥ̓ΘΣῪ ὑη6 {Π6 Ηοβῃ οὐὨ ἢἷ8 ζγτϊθηα ἴῃ (Π6 βίορο δῃα βίγαϊ(ῃ 688, ἩΒΟΓΟ 
ὉΠ  ἷν Θμ μλ͵68, 8η4 (Π6Υ ὑμδὺ Ββοοῖκ {πον 1 ν 98, 8841} βίγαι: [6 [ΠΏ τι. 

10 ΤΒθη 888}0 βου Ὀγθδῖ [η6 Ὀο([16 [Ρ᾽ 008 67] ἴῃ [86 β'ρῃῦ οὗἩ 1Π6 τῆϑῃ {δὲ γὸ ψ] [1 66. 
11 Απαὰ Β88]0 ΒΥ υἱἴο ὑβοιῃ, ΤῊ Β8}0ἢ} {Π6 ΠΟᾺΡ οὗ Ηοβ [ΨΦ6ῃονδὴ Ζουδοι], ἔνθ ξὸ 

Μ|1Π1 Ὀγοδκ {818 ΡΘΟΡ]6 δηῃὰ (18 οἰΥ, 88 οῃ6 Ὀγθα κοί ἢ 8 ὩΠΗΣ γ 6886], [81 σϑῃηοί 
6 ᾿Ώ8Δ46 ψ80]6 δρϑίη; δπα (Π6Υ 888 ὈΟΓΥ (ποῖα ἴῃ ΤῸΡ οὗ, .1}1 [Ὀθοδιξο ! θθγο Ὀθ 

12. [18] πο ὈΪδοθ [γτοοσὰ] ἴο ὈυΣΥ [Θἰθο 016]. ΤμὰΒβ Μ1}}1 ἀο απίο [18 μιᾶσο, βαι 8 086 
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ΤοκΡ [Φόβον], διὰ ἴο ὑπ ἱπμδοϊδηΐβ {πογθοῦ, δηὰ οσθπ τηαῖζο [8 ΟΥ̓ 88 Τὺ- 
18 ρμοῦ: διὰ [86 μουβε8 οὗ Φογυβαίθη, δηὰ [ἢ Βουθ68 οὗ 1Π6 Ἰεῖηρβ οὗ Φυάδῃ, βῆ}} Ὀ9 

ἀβΗ]θὰ 88 {η6 ρ]δοο οὗ Τορμοῖ, [Ὀθοδυ8θ οὗ" 411 1η6 Βοιβθ8 ὕροι ψΠΟ588 τοοίϑ {Π6γ 
Βανθ ὈαΓηΘα ἸΏΘΘΏΒ6 ἀηΐ0 8}} {16 μοβὺ οὗὁἨ θάνθῃ, δηὰ Βᾶνθ Ρουγοὰ ουἱ ἀγηἸκ-οὔδοσ- 
ἴησϑ ἈΠΟ ΟἾΘΓ ρΌαΒ. 

ΤΕΧΤΟΌΛῚ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 ον. 1.-- 2 ἰβ ἴοσυπὰ 858 δὴ δρῃροὶ]αϊίνο ἰπ 1 ΚΙ. χίν. 8, δηὰ 88 ἃ ῬγοΡοσ ὕδιθ ἴῃ ΕΓ. ἰΐ. δ1; Νοῖι. Υἱ!ῖ. δ, 001]. 

ΤΡ 3. ΝΟ, χὶ. 17, χὶ!ὶ 9, 25. ἀκβεχιυβ (7λε8.. 1., ». 232 [2 2. 8. ν.}) ἀογίνοβ ἐϊ ἔγοιω ΡΡ5, ευαοσμαυῖέ (ςοτρ. γογ. 7), δο- 

οοτάϊΐῃς ἴο [λ9 ΔΗΔΙΟΩΥ οὗ Ὁ Ἴ2.3 ἽὝΠΠ, εἰς. 80 6150 Οἱ δη. ᾽ 100, «. [ΗἸΤΖΙΟ Το πάοΓΒ: ἃ ὈοΓ10, ΝΆ ΚΟΣΙ58.: 8 ΡΠΟΒΟΓ,-- 

ἴτοτα ἴδιο τιαῖκοσ οἵ δασίβοηνγαγθ.- 9. Β. ἃ.}-) ΠῚ ὝΧΊ", ὙΤΆοτο ἰδ αἰϑὸ ὮΦΘ ᾿ὝΥὁ, 186. χιίν. 9. 9011. 1ἰν. 16, 11. ἽΠ, 
δΥΘΟΏγταΟΙυΒ ν᾿ Ὁ ἽΓΊ, [5 τδὲ το α5 Ὀοοοτλθ ἀτγὺ δῃὰ σοῦ ὈΥ μοαϊ. (Οοῶρ. ὉΠ, δοαδίες α ξοαδίεπαάο, 8 Αγαζξα 

ἔτοια ζγαίζξεη ἰῺ αοτιῦδι), Ῥοαῖ. χχυ τὶ. 2, δηθὰ ὈῸΝ “μη, ἰὰ Φπὰ. γἱ},18.; 200 ἱχ. Τ; τλθη᾿ ΘΒρθοία ΠΥ 180 Ὀυγηΐϊ ΘΑΓΓΠΘΗΜΘΓΘ 

ΤΊ “73, [αγ- τῇ. 21, εἰσ. (ΤῊ "Ὦ2), Τρλτι. ἐν. 2. Τ᾿ 
8 ον. 1.-- Ὁ Ὁ). 1,ΧΧ. καὶ ἄξεις ἀπὸ τῶν πρεσβντέρων, εἰς. ΤΏΘΥ οοτγίαί 1 ἀἰὰ ποὶ τοδὰ ἈΠΡ, Ῥαξ σοΥτ ον 

Βυρρ]Ἰοὰ ἰΐ ἤγοσα ΡΥ ἴον 89 Ῥτορμοὶ 8 ποῖ ἸΏ ΘΓΟΙΥ ἴο Ὁ 86 ρΡἱζομοσ, θῇ ἴο ἴαϊκο [ὁ τ Ἀΐπι. [ὑ 8 ἃ βρϑοΐοβ οὗ Ὑθ1Ὺ 

Ῥοϊα οοπεέσγισἶο γστμης, [᾿6 τοὺ ἴο 6 Βυρρ] ἰοα κονογηΐης ποῖ [9 ὑσχοροϑίκίοη Ῥγοδοηΐξ ἴῃ (9 ΒΕ Ὠ[Θ0Ώ00, θ0ΐ [16 Ῥτοροϑι ἰοἢ 
οὗ ἃ βοουμὰ δβοιλίσησθ, σομμμοοίθα υγ Ἱ, ἴο ψ ἰοὶι ἰδ υγπλὸ ἃ μγοαϊοαῖθ. (τ ρ. ΝΑΚακ.88. ΟἿ. ὃ 112, ἴ. 

8 γοσ. 2. -Ὸ ΠΗ γ»Ο. Το ἴοσιω ΟΠ 18 ποὶ ἔμ αἴθ, 89 ΗΙΤΖΙα ΒΌΡΡοϑοδ, Ὀυϊ “ΝΡ }}} 5 [80 ΟὨΪΥ ἔογτι υϑοὰ 

ὉΥ ἴῃ ΒΑΌΝΙ ἢ Ν. δηΐ ἔγοτι Ἐπί5 Βοίἢ (π9 Κοτὶ ἀπά 16 Χαρσείθ (1 ΧΧ.) οἵ ᾿Αρσίθ (Α4π., βγτημι., Τιθοὰ.), οὗ 189 ατοοὶς ἔταῃϑ- 
Ἰδίογβ ἰ8 τὸ ὕ"ο ὀχμι ἰηθά, Τ|ιὸ δγγίδο ἴοχὶ ἰῃ [9 μοῃμάοι ῬΟΙΥκΙοΟῖ οἴ ΓΙ Ώ ΧΘΙΥ ᾿κ8 ὁδαιείί, 

4 ὕοτ. 8.--ΟοἸρ. 1 βδζα. 11}. 11; 2 Κὶ. χχί. 12. Αδ ο {δ οοῃδίγποιίοη 1. προ 3 Ῥατίϊς. αδδοϊμέμηι ἴο ὈῸ τοβοϊγϑὰ 

ηΐο ἃ Ὠγροϊδοιίοδὶ βδαηΐθῃοθ. (σον. Εχοά. χί!. 15; Νυ. χχὶ. 8: ΝΆΞΟΕΙ ΒΒ. ἴδν,, 20, 2 δ); ἃ. δ ἰ6 αοουβαίϊ το, δἵ- 

ἐγδοῖϑα ὉΥ ἢ γῊ; ; 8. ΤΏ δροάορίβ οὐ δοσοιυηξ οὗ [πο ὈΤΟΥΓΥ οὗὨἨ [π6 δοηΐθῃοθ ἰβ σίου [Π9 οοπηθοίίης ὕαυ. (Οοιρ. ἄδμ. 

ιν. 1δ; πιὰ {1 16,17). ἈΡΥΣΤᾺ ἴοτ ΠΡ ΊΝΣᾺ (δο ἐπ 1 βάτα. {1}. 11) δοοοσάϊηξ ἴο ἐλ6 Αγδιωδίο ζοστωδίίοῃ. Οότορ. Ἐπαιῳ, ἢ 
197, ως ϑι85., 00} ἃ. 

δ δν. 4... 122" ΧΧ. ἀπηλλοτρίωσαν ; Ὑα]ᾳ.. αἰίσητιηι γεοεγμπί. Τὰΐ8 το ἀοτίης ἀοοογῆθ Ῥοΐ ἢ [ἢ σοππϑοί οι 
δηὰ {|τὸ οἰ ὙτΟΙΟΧΥ οἵ [6 ψογὰ. Το ἸατῸΓ ΟσσυΓα ἰηῃ ῬΙΕῚ Βοϑὶ 

8. ἰὴ ΖΦόῦ, ἐπ ψ ΒΊΟΝ 180 ΡΙ6] οὐ θη Υ μδ8 {116 ᾿λδδηίης οὗ ἴδ9 ἩΙΡδΙ, [Πὸ τηϑ ἢ- Χχχχίν. 15. ὙΠ {πὸ ὁχοορίίοη οὗ [Π9 
68. ΟΠΪΥ͂ ἰῃ οι, χχχί!. 7; 1 βδϑιὰ. χχὶὶϊὶ. 1; Φοῦ χχί. ἐῦ; 

ως ἰ5 ΘΥΟΓΥ ΨὮΘΓΟ Δρργοργίαϊο, “ ἴο Θοῖγβ 6 ὑ86᾽8 ΒΟΙΓ ΟΣ ΒηοῖμοΓ. "ἢ 

6 γος. 8.--Οὐ ἴδο κυχ ἴογαι ἴῃ 39 ΟΡ. ΝΆΕΟΣΙΒΒ. ΟὟ. Κὶ 41, 4 4ηηπι. 6011. ΟὐδΗ., ἢ 131, ὦ. 

Τ ΨΟΣ. 9.--Ὁ 2" ἽΦΝ ΡΝ 1ΏΘΥ Ρτζόσατο ἔμοπι ἀϊβέγοβα (θουξ. χα νὶ!!. 68, ὅ5, 67). ὐδὲὲ 18 16 4106. ἐπείγω- 

"πεηζαϊΐε (ςοταρ. ΝΆΣΟΕΙ58. Θ΄... ὦ 10, ὁ); ΡΠ [5 ἰδὲ ΗΙΡὮΆΙΠ, ψ Ὠϊο μα8 πο δυδείδηξίνο ἰἄθα οοπίδἰπθὰ ἰῃ ἴδο τοσῦ ψἱτἢ 

χοδροςῖ ἴο ἔδ6 Ποαγὸσ οὐὐθοῖ (οοταρ. ΝΆΚΟΕΙ3Β. Ον., ᾧ 62, 1 4πηι.2; Ζυάς. χΥὶ. 16; 186]. χχίχ. 2, 7). 

8 Τότ, 18.---ὶ), ἢ) ἰδ ἀϊδιτίδαιίνο. Οοπαρ. Ἑξοῖς χἹῖν. θ. ΝΆΞΘΕ ΒΒ. Φν., ἢ 113, δ ὁ. 
ΔΥΟΣ 15.-ἸΟΙΊΙ. Ὀοτορ. ΤΌΤΩΒ. ΟἹ Υἱὶ,. 18; χὶῖν. 17 βᾳ4ᾳ. 60]1, χχχὶϊ. 292... ὙΠῸ τοϑρϑοῖ ἰο [80 οομδισας 0}, σοτρ. ΝΑΞ» 

ΘΕ:38, Οτ. ἢ 92, 2 α. 

ἘΧΈΘΟΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

ΤΏο Ῥγορίο τοσοῖνϑβ (ἢ 9 δομμτημδπαὶ ἴο ὈᾺΥ͂ 8ἢ- 
Οἰμοῦ Ρ σ ΠΟΥ ἴσοι 1886 Ῥοίίοσ, δῃα ἰῇ ΘΟ ΡΘΗΥ͂ 
ΠῚ 1)}6 6] ά6 ΓΒ οὗὨ (10 ῬθΟρ]9 δῃὰ Ῥγίεϑίβ ἴο ὃ6- 
ἰδὶκθ Β[ 86] ἰο 616 να] ογ οὗ Βοη- ΗΠ λμοπι, π6ΔΓ ἃ 
ξαῖο, νν ἈΙσ ἢ ΔΡΡΘΛΓΒ Βογο ἈΠΔΟΣ {6 παπηθ οὗ {116 
Ῥοιιοχ᾿β ζαΐθ (νεγβ. 1 δῃὰ 3), ΤῬΒοτο ΒΘ 18 [0 
Ῥγοοϊαίτα {819 νοῦ τ 16} 6 γοδὰ ἴῃ Υ6Γ8. ὃ-18, 
ἴῃ 1680 ψογμ ἃ βεύογθ ἀἰνίηο ἡἀφιηοηῦ 189 σοὶ 
ῬΓοο]αἰ πλθα ἴῃ σοιθτγα] (γον. 8). ΤΊθα {110 ΟΥἾ 168 
δγ6 παιταίοα ἴῃ ἀρθΓαἶ}, τυ ἶσ 186 ΡΟΟρΙο διὰ {ἰ10 
Κἰηρχδ οἵ Διά ἀνθ σοσχπ ἰεὰ ἴῃ {118 ΡΪδοο. 
Το (Π9 ἀἰνῖηθ πη πη 5 8γΘ ᾿ηοηϊἰοποα, οὗ 
νοῦ (86 1688 Δ} (Ποαῖσο Μν}}} Ὀ6 (Π6 σ]]ο ῦῪ 
οἵ 56η- Η!Ἰ πηοτὴ οὐ Τορμοῖ: 1. ΤΙ ΐβ ν1}} θ6 σ8116α 
[86 ὙΔ|16. οὗ δίκαι μι ον, (τσ. 6), ἴῃ σΟμΒΘα 6 Π 66 
Οὗ [Β6 βΒδιιρσηίον, ν αἰ ἢ ΔΘ 1.16 δῖ το οὗὨ ἰ}10 
ῬΙδ 8 ἀοί οσπιϊποὰ οη ὈΥ̓͂ {6 ΡΘΟΡ]6 (ἰ6γὸ (Π6 Ρ1Ὸ- 
Ῥἤῆοὶ μα αϑὲ παν τπηθ [ῃ9 μκοβίαγτα οὗ ρῬουγίηρ οὐἱ 
οὗ ὑπ ρἰἴ686}}, θο1}. {6 ΘΆΘΙΩΥ Μ0111} τη κο απο; 
{Ππ|ὸ Ρθορὶθ, διὰ [9 Ῥϑορία διποὴρ ἴῃ οιηΒ6 Υ 68 
(νετβ. 8-9). 2, ΤῺῊΘ Ῥθορ]θ δῃὰ οἱἱυ β4}} ὉΘ 
ὈγΌΚοῺ ἴῃ Ρίθοοδ, ψϊσλ ἰμ6 Ῥτορδ οὶ ἱπάϊοαίο8 ὮΥ 

(80 Ὀτοοκίης οὗ (890 ρῥἰϊοδοῦ; Τορμοὺ ἴῸ ν᾽ ἵδοὶς οὗ 
τοοπὶ 85}}8}} θΘΟΟΙ9 ἃ ΡΪἾδοθ οὗ Ἰπϊογθηΐ, δ} (ἢ 6 
οἰϊγ, τ ῖ τ 41} 116 Ποι868 οα ΜΥ}1086 ΤΟΟΙ͂Β ΟἸΘΥ ἢ ρ8 
Βαγο Ὀ66ῃ τλ416 ἰο 1845], 8118}} ὈΘοοιηθ ἃ Ρ]λο6 ΚΘ 
(86 ἀο8ο]αίθ δὰ ἀποΙ θα Τορ οὶ (νόγ8. 10-18). 

γοτβ. 1 δὰ 2. ΤΠ δεὶΐῃ.. .1 688}1 1911 
ἴπ006. Τμΐὶθ οροπίπρ ἰδ 1119 ἰδοῖ: ἷῃ χυὶϊ. 19--- 
Ῥοῖί]θ, ΗθὉ. δακδωξ, 186 δὰ δαγ μθὴ οἱΐομον τὶ ἢ 
᾿ ἰοηΣ πΠ660 1... Τ7]|ιὸ ϑβδουπὰ οὗὨ {᾿ὸ νοζγὰ Ββϑϑῖῃηϑ ἴὸ 
ἰταϊαΐα ἴῃ ποῖβα οὗ τναϊοῦτ Ὀδίηρ Ῥουτοὰ οὐ. ---- 
σοι. ἰδ ατοοῖκ βόμβυλος, βοιβύλη, ἀπὰ ἴπ6 αοΥ- 
Ἰῶπ  ἄωιίεγάτι7.--- ἘΠ] Θι8 οὗ [86 ὑχὶθδῖθ ὅγοὸ 
τιθηϊοη θα Ὀ68141 689 ΟἿΪΥ ἢ 81]. χχχν. 2 (2 Κι. 
χῖχ. 2), ὙοίΠοσ {ΠΟΥ τὸ ἰάθη] 118 (9 
Ῥσίῃμ 0685 οΥ οοξ οὗ [Π6 ῥὑσχίϑθδὶβ (2 Οἤγοη. χχνὶ. 
14: ΝΗ. χὶϊ. 7) ΟΥ̓ ΟΠῚΥ ἴῃ σοηθΓΆ] [ἢ 6 πιοδῖ Γοερθοί- 
ΔΌΪ6 οὗ {86 ῥγίοβίϑ 1ἴ8 ἀοιι διὰ]. Οομρ. ΟΕΉΗΓΕΒ, 
ἱπ ἤξαζοσ, 4.- πο, ΧΙΙ. δ. 188. --- 8116. οὗ 
Β80- ΕΠ πο. Οοτρ. Οοπιῃ. οα Υἱὶ. 8] ο0]]. 
1. 3. ΒΥ ἴδ 8 Θμν (ΠΤ 9), σον. ὅδῃ. χυὶὶ]. 
1: 4}. ἰχ. 85, εἰσ. ΝΑΕΘΕΙΒΒ. Οἷτ., ὃ Τύ, ς.--ὦ 
Ῥοὶίοτ᾽ Β Βαῖθ. 1. σοποθγηΐηρ ἐπα ΤΌγ, σΟΠΙΡ. 
ΤΈχΤΟΑΙ, ΝΌΤΕΒ. 2. ΑΔ.5 ἴο 1ῃ9 πιδλῃΐῃρ, (α) Β01Ὼ9 
οὔτπ6 οἷον ᾿ξ ΌΪη5, οἰἰοι ὈΥ̓ ΚΊΜΟΗΙ, 0 ον - 
ΘΟΥΟΡ ἀ088 ποῦ ἀχγθθ ὙΥΪ{ὰ [6 1, ἃτο οὗ ορί ἴοι ἰδιδὲ 
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(86 ποτὰ ἰ8 (ο 6 ἀοτγίνοα ἔσγουι ὉΠ δυη, δηὰ (ἢ δὶ 

ὉΥ ἐμ βυη-ραὶθ 18 ἰο 6 απἀοταίοοα ἰδ 6 οαϑίθσῃ 
δουῖο οὗ 89 16Π|0]0, Βὶπσ6 (6 γ0 νν 9 Πὸ β8ῖ9 ἴπ {116 
Οοἰΐγοιννα!} ἴἰο [6 ϑουΐῃ. 0 6]|50 ΤΈΒΜΕΙ σΒ, 
ῬΙΒΟΑΤΟΙ, ἡ. ἢ. ΜΙΟΘΒΑΕΙ 5 αηὰ ΗιτΖια, Ὀυϊ {μ 6 7 
σψουὰ ἤανο {86 ΒΟ ΠΌΣῚ καΐο οὔ (6 ουἱοῦ οουτὶ 
(α εοἰΐα εϑίμ δὶς ἀϊοίαηι) απονϑιοοα [0 Ὀ6 [86 Πρητν- 
δδὶ ψΥ ἰο Τορμεὶ, (ὁ) ΤῊΘ οὐδοῦ δοτηπηοῃίδ- 
(ΟΥΒ δρτῖθο ἰπ ἀοτίνίης ΠΟ ἽΠ ἔσγοα ὉἽΣ, ἰεδία. 

Βαυϊΐ ορίπὶομβ συϑαιγ ΑἸ ῸΣ ὙΒοί μον ὑῃ 6 ρηΐθ γὰ8 
80 οΔ]1ο Ὀδοαι80 (Π6 ροίϑῃογὰβ ἥγεσο (ἄγόστ ουὔἱϊ 
ἐμβογθ [189 Ομ] θθ Ῥδγαρῃγωδθ τϑπάοσβ: ἐδθ 
ἀυῃρ- 816], οΥ Ὀδοοαυθ6 ἴμο Ῥοίίογβ ᾿ἱνοὰ ἴῃ 18 
Υἱοὶ ὨΓΥ͂, ΟΥ ὈΘΟΔΙ180 ὑπ|6 ΟἸΔΥ-Οἶἰ5 66 }ι8ὶ ουΐ- 
δίἀο (1.0 χαίθ. 9 ͵Δβὲ ἰβ 1196 υἱὸν οὗὐὁ ΗΟΌΣΜΑΝΝ 
( Ἡεῖδδ. «.. ΕΛ 11., 8. 134, εἰς. Ψιά. Οοτμαι. ὁπ 
γὶ!. 81). Αρασὶ ὕγοιῃ (ἢ) οἰ γιβοϊορί αὶ ϑἰχηὶβοι- 
ἰἰοπ οὗ νοτὰ ΤοΟΡΒοΘῖ, νοοῖ ΌΡΜΑΝΝ ρίγνο8, 
ἦι 18 ἷπ ἔδυον οὗ (}}19 ἱπίοσρσγοίαιίϊ οη {αὶ [818 βατὴθ 
Ῥΐδοϑ 18 οδ᾽]οὰ ἴῃ Μδί(}ι. χχυὶ. 7. ἀγρὸς τοῦ κερα- 
μέως (οΌὔβοτγο (6 “ΘΠΘΤΙΟ δίϊ 610). ΤῊ 8. Ππδπ|9 
ἀροίϊάοαγ ἔδνυοστβ {86 δβυρροβί(ἴου μαὺ (6 Ρ]δοο 
βίοοά ἰῃ 6ὁ]086 χοϊδίΐοῃ ἰο ροί(ἜΎ ἰἤπη (δαὶ οὗ ἃ 
ΤΏ6Γ0 αἀρροϑίυονΎ οὗὁὨ ροϊδβιιοσάϑ. ΜΥΠΠΓῸ οἷαγ, 8 
Κὶ πὰ οὗ Ρ'ρ6-οἰ δύ, 18 8180 81}}} ἀὰρ ἵβοσο Οοπιρ. 
Ηξπζοσ, 3..-ἕπο., Υ. 8, 41δ; Βαύμεε, 2 υΐ. 3. 
806. ΕἸΌΔΙΪΥ [μ6 οἰιοῖοθ οὗἩἨ δὰ θαυ Ρἱ(ο ΒΟΥ 
ἔον 86 Ῥσόορμθίΐο ΒΥ 00] ταϑὺ ᾿ᾶνθ Ὀδο Οοσσᾶ- 
δβἰοποα ὈΥ͂ (9 ἱπηο Γοϊδίΐίοη τ] ἢ 1116 Οἱ ΠΟΥ 
ὈΟΥΘ ἰο (Π6 ρΡἶδΔ69 οὗ ἰὴ δοίΐοῃ. [17 1ϊ τνὰ8 ΠΟΥ ΟΪῪ 
ἱπιοη ρα ἰο ἱπάϊσκίο ταὶ ἀθαὶμ δηὰ ἀφπίγιιοι ἢ 
που] ἃ σοΙ 6 ὍΡΟΝ Φο Γι 8 816 Πὶ δου θῇ 80 48 (ο ἢ] [ο- 
Ῥδοῖ ννἱἢ σΟΥρ805, 06 Ὀγοακίης απ ἰμτονίης 
ΔΎΔΥ Οὗ ΔΏΥ͂ ΟἴΠ6Γ ΟὈ͵οού του] Βᾶγθ δηβϑνθγο 
88 Ὑ6}}1. δυὺ ΦοΓΟΤΪΔ} 8 0 ἰ8Δκ6 8 οϑυίμθ 
»ἰ σον Ὀσοδυ80 Τορί οὶ ὰ8 (6 ΡΪδοο ὙΠ ΘΓ 0 ἢ 
γ6586}8 6 γ0 Ῥγοάαοθα, ΘΟμΒΘα.ΘΠΙΕΠΥ͂ Ποί Ἀ] 6 τν 88 
ἸηοΥγ9 Παίυγαὶ ὑπ (0 σἴοοθο ἴον (18 Ρ]δὸθ οἵ 
Ὀτγοδκίηρ δὴ οὈ)οοῦ ἰο Ὀ6 ὈΤΌΚΘΩ ΜΠ] ΟἿ οτὶ χί πα δὰ 
ἀμ οΓα, ἰῃ σοηποσιΐϊοι ἰὴ ΜΙ ϊο ἰὸ 8 ποῖ ἴο ὈΘ 

ει ἀοηϊοα ἐμαΐ ΟΥ̓ ΔΟΣ ΓΘΆΒΟΠΒ, 88 ἴ8:9 σΟΙΦαΥ Δ ΙΥΟΙΥ 
ΘΆΒΥ ἔΥΔΗρΙΌΙ ΠΥ, δηὰ {16 οΟἸ πᾶσ ἰὼ το] θη ἰο 
οἷ). χ ΐὶΐ. (6 Γ6 ̓ γαηϑίογιγδί  οη, 69 ἀοϑίγιοί 06) 
ΤῊΔΥ͂ ἤδγο σ0-ορογδῖοα. Απά ὉΥ͂ δ]] {μ18 4180 ἰἱ 18 
ποῖ ἀϊβρυ θὰ ἐμαὶ {16 ῬοίογΒ ΠΙΑΥ͂ παγὸ ᾿ἱνοὰ ἴῃ 
{8:6 ὙἹΟΙΠΙΙΥ͂ οΟΥ̓͂ (6 ΟἸΔΥ-Οἶ 18, ἀπὰ ὑμδὺ {16 βι πὶ 
Ῥίδοθ ΠΙΔΥ͂ ΔΥΘ9 ΒΟΥΥ͂Θα δἱ ἰἢ 9 ΒΆΠῚ8 {Ππ|6 [Ὁ {10 
ἀδροβὶῦ οὗ ροιβϑιογὰβ δηδ οἵϊοῦ τοΐμϑο. 8. Τὸ 
Ὑδαὺ μοί οἰβοῦ ν 896 ΚΟ ἀ068 {116 Ροίίογγ- 
βαῖο σοΟΥΓΟΒρομ ἢ ΤῊ Ὡμηθ ΟσΟΌΓΒ 6 ΓΘ ΟἾ]ΪΥ. 
Τὴ σϑμασκ οἡ χυϊ!. 19 18 θγο δοῃπῆγπιοα {μαι 
{86 πδπι68 ΟΥ̓ [86 ραίο8 οὗἩ ΨΦογυβα]οτα ἤνο ὈΘΘῺ 
οἴϊοη ομβδημρθὰ. λδίδην οσοιητμθηίδίοῦβ Ῥσοσθοά, 88 
ψ6 ᾶνο Του κοα, οπ ἐδ Ὠγροιδοβὶβ ὑπαὶ (6 
οἷ Δ]}} δὰ πο ραηίθβ ἴο (6 ὅουί. Τα (819 
8 δ ΘΥΤΟΥΡ Ψ01]] ΠΟῪ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 6 ἀουδίοα ὈΥ͂ δῃγ- 
οῆ6. Οοηρ. βΒαύμεβ, δαΐ., 8. 291. Οπ ἐδ 
ΒΟ ΘΓ 8146 οὗ ἐἶΐπ9 ΟὟ ψογΘ (ῃὴ9 τν0}}-χηῖθ 
[Ζἰοπ- αὶ 1---8. ΒΕ. Α.1 ἀπά πὸ ἀσηρ-Καῖ6. βοὶἢ 
οροηθὰ οὐ πο Τγγορώυπι, Ὀοΐδ ἐμ οἔοσθ οοη- 
ἀυοίοά ἰο Τορδιεῖ, [6 ΤΌΤ ΠΙΘΥ ὈΘΙΠΩΣ ΠΘΆΓΘΥ (0 {118 
Ρίασοθ. Βιυῖ τΠ0 Ἰπί[6Γ ΘΟΥΓοΒροπ δ Ὀδιῖοῦ 0 {116 
οἰ δεδοίον οὗ Τρ ο ἃ8 Δἢ πποΐθαῃ 9ροῖ, τοοοὶ νΐ ας 
(86 ἱπιριιγι1ο5 οὗ {π εἶἴγ. Ηοτα δ'8ο (ἢ εἰοασα 
ΜΒείχο αἰϑοιη δορά. “Τ᾽ δβἰΐθ οἵ {18 γχαῖας,᾽) 
ΒΆΥγ9 ΒΑύυΜΕΝ, δ. 852, “159 16 Ἰονν 68: ροϊπὶ οὗ [86 
οἱΥ, ἴο ν᾽ ΒΙΘἢ 8}1} {86 1} οὗ {πὸ ΟἸΤΥ δηά [ἢ6 τὰ- 
νὶμο οὗ δ] οδὰ ἀοβοθπ 8." --[Ὅορ. ΤΉΟΜΒΟΝ, 
Τλε 1,.απὰ απὰ τὴ6 βοοῖ, 1]. (τ. Α ἀφβαϊίθ οοῦ- 

ΤΗΕῈ ΡΒΟΡΗΕῚ 5ΕΒΕΜΙΛΔΗ. 

οἱυδίοι 18 ΒΟΎΘΥΟΥ ποὶ [0 0 γοδομοα ν᾽ ὶ1ἢ Τοδροοί 
ἴο {πϊ 38 σομσογμίηςΣ τ ΒΙΟἢ 80 ἢ ππσοτίδἰ ὨιΥ 
811}} ῬΣΘΥ͂Α 18. 

γογ8. 8ὃ-ὃ. Διηᾶπεαγν .. πο ΣῪ σϊῃ ἃ. Ηροτθ 
ἶν 18 ποὶ ζοοογοα, α5 πῃ χυΥἑὶ. ὃ, {υ 8. 186 Ῥσοόρδοξ 
Ῥογίοσιηθα [Π6 δΘομηδπὰ τοοοϊγοὰ ἴῃ συοσβ. 1, 2, 
δηά {πογϑαρου ἴῃ (16 γ᾽] ῈΥ οὗ Ηϊἤποπι γοοοϊνοὰ 
(16 τοΥϑ]αιοη οοηίδὶ πο ἴῃ γοσϑ. 88αηᾳ. ΕῸΓ 
{πΠ6 γὸ (68. χΥἱ .}) 116 τουοϊαιΐοη ἰο 6 τοοοϊνοὰ 
᾿ν88 Οσσαϑβίοηθα ὈΥ͂ (86 ΟὈβουνδίϊ οηβ δὰ δἱ [ἢ 9 
Ῥοίίοτ᾽ 8 (αὐ. 8, 4. ΤΠ ΘΓΟ 18 ὯΟ δἰ ]]ὰν οοσδ- 
δου Ὦ6ΥΘ, 80 (Πα γοσ. 8 Ῥστοσθοὰβ δἱ ὁῃοθ ἴο σοι- 
τηηΐοσαίο 86 Σογυοϊδιϊοη.-- ΑἸ 5ΕΥ, τοδὰβ 88 
[που ἐμ Ῥγουΐοιβ ἀἰϑοουσβθ ἵγοσὸ δομπιϊπααιὶ, 
ἰοῦ οαημποῦ Ὀ6 (86 6886 οη δοοοιπί οἵ 1 5848}} 
1611. Υ᾽ο 88}4}} ποὺ οσσὺ ἱζ νὰ διὐρὶ δι 6 {6 τηοῦθ 
οὗ Ἔχρσοββίοῃ ἴθ σιιόοβθῃ ἰο {1186 ττὶϊο ΣΟρΡΓΘ- 
δοῃίδί! 0η.---  ηρ5 οὐ υᾶδ. Ηδστγο, 5 ἴῃ γοΓ, 
4 60]]. ΧΙ]. 18; χυὶΐἱ, 20 τ1η9 Ῥσορ δὶ 88 ἴῃ σίθυ" 
ποὺ ΟὨΪΥ͂ {Π6 ΡΘΓΒΟῦ οΥ̓́Ϊ 6 ῥγοβεηὶ Κίηρ, Ὀαΐ 186 
Κίπράοιι οὗὨἨ Ψυάδῃ ροηογα]]}υ.--- 8. Ρ]ΔοΘ ἰ8 
ἤθτθ, 'π δοσογάβδησθ Ὑἱἢ ῃ Βαῖ Ζ0]] ον 8, ΤΡ οΐ.- 
ΤΏΘΥ, εἰς. ΟομΡ. ἰχ. 1δ; χυΐϊ. 18: χ]ῖν. 8, 21.---- 
Εΐανο 8119ἃ. Οπ (᾿ σουλ] Τοσπὶ Θοπιρ. ΟΟπιτ. 
οι ΧΥΪ]. 4.---ΒΙοοᾶ οὗ ἱπῃοοθηῖθ. Αοοοχάϊηρς 
ἴο (86 οσοῃππροίίΐοη δηὰ Ρε. ουἱ. δ7, 88 γγὸ πιιδί Ὠἢ- 
ἀογβίδηα (18 οὗ {πὸ Ὀϊ]οοὰ οἵ (Ἰ10 Ομ] άτοη οδοχοα 
ἢ ΒΔΟΥ1Π09.---Ἴ ον. δ 18 δἰιποϑί νου θδίϊ τη [6 Βᾶ 9 
ΔΒ Υἱὶ. 8] ; χχχὶϊ. 86. Οὐ». ἰδ σϑιμαγκϑ οὰ (ἢ 9 
ἢγϑιὶ οὗ {11680 Ῥδββᾶρεβ. 

οΥβ. θ6-9θ. Ῥμθιθίοσθ Ὀθῃοϊᾶ.... 884]}} 
βιτχαϊῖθη ἴβθσ. Αἰϊοῦ, ἱπ νοι. 4 απάὰ ὃ, {ἰ10 
ἃ Ὀοτῃ ̓  Πα 1008 ρ᾿γδοιϊεκοὰ ἰῃ ΤΟΡ]Ιοῖ αν Ποοῃ δηιι- 
Ἰησοῖ, (16 δηπουποοιηοηΐ 18. ΠΟ πη οὗ 1ἢ9 
σΟΥΓΟΒΡΟΠ ἰηρ ΡΒ πλθη18, ΤΊ}}}8 Δη ΠΟ πΟοΙηοθηϊ, 
ὙΠΟ ΔΡΡΘΔΣΒ (0 6 ἃ Βροοϊδοιαίίοη οὗὨ 16 Βυπι- 
ΠΙΆΤΥ ἀδπαποίδίϊομ ἱῃ γον. 8 ὁ, ἰβ πιδα ἴῃ ἴνο 
δία ο8, οὗὐἩ ψῃὶο {110 ἢἃγβὶ (υοσϑ. 6-9) 18 ποσοιιρη- 
16 ὈΥ {))6 ξοβίαγτο οὗἉ ρουγίηρ ουὐ (νον, 7), δπὰ 
1.60 Βεσοπα ὈΥ͂ {δ6 δοὶ οὗἉ Ὀγοακίηρ (τοῦ. 10).--ὐἶῶῦθ 
ἅδτϑ ΟΟΣΏΘ, εἴς., γογ. 6. Οὐ. Οοιῃμμ. οἢ νἱΐ. 
82.-- οἷν ουϊ. [δα]. χχῖν. 1; Νδ. 11. 8.  ηλὶ 
8 Ρουγοά ουἱΐ [8118 ἴο {86 στουπά, ᾿μϊοἢ ἰδ γο- 
αΘΗΥ υ86α 88 8 ἄρυγδενο ΟΣ ΡΥ θββίοη ΤῸΣ σοι ὶῃ ς 
(ο βαυρῆῖ. Οοπρ. 1 δι. ἰἰϊ. 19; 2 Κίηρϑβ χ. 
10.---ἰὰ τ8ϊ6 ΡΙδοθ. [8 {}}}8 {116 ἐεγπι. ἐη φίίο, ΟΡ 
ἦπ φμεπι32 1 Ὀείΐονο ἰδ6 Ἰαϊϊοσ, [ῖπ ΤΟρδοὶ 8]} 
9 σουπϑοὶ οὗ υὐδὴ δπὰ Ψογυβαϊοηι '8 ἰο ηὰ 18 
ἰσαρὶο8} ὁπα, 88 {818 18 ἰηάεθὰ δχργεββεὰ ὈΥ [ἢ9 
ποῖηθ ὙΑΙΊῈΥ οὗ β᾽δυρυίον, δηὰ ὈγΥ Ὀυγγὶηρ ἴῃ 
Τορβμοῖ (γον. 11) δπὰ ὈΥ Ὀοοοιΐης κα Τορ]ιοῖ 
(νον. 12).--ὦῷἍ ἢ} ασἶνθ, εἰς. ΟομΡ. νυἱὶ. 80 - 
ΧΥΪ. 4.--ὔΑ ἱδαοίῃ! ρα. νοῦ. 8. Οοπρ. χυ δ. 10: 
ΧχΥ, 9,18; Ἰἱ. 87.- - ΕἸ ΟΣ ΟὨΘ, εἰς. ΟοΡ. 1 
Κι. ἰχ. 8: Ἅεγν. χυὶϊὶ. 16; χιὶχ. 17: 1. 18.-τνον. 
9 18 ἰδ ίκθῃ θῃιτγθ ἔσγοπι Ὀθαϊ, χχυΣὶὶ. δ8-ὃδ (1μογ. 
χχυΐ. 29). ὀρ. ἴδῃ. ἰ). 20; ἱν. 10. ΑΒ8 δ ]8- 
ἴον 68] ΠΑἸορο8, σορ. 2 ΚΙ. υἱ. 28, 29. 20- 
ΒΈΡΗ, Μεἰϊ. “ιιά., ΥἹ. 8, 8-δ. 

γεγβ. 10-|8. ΤΏΏΘΩ Βμαῖῖ ἴδοι Ὅτεδὶς... 
πηῖο οΟἴδοσ βοᾶβ. Τ|ια βοουμὰ βίαψζο οὗἩ ἴΠ 8 
ΒΥΤΩΌΟΪΪΟ δοίου. Τ}6 ῬΓΟΩΓΘΒ8 ΘΟΠδβἰδίβ ἴῃ {}}}8, 
(ηδὺ ὈΥ {186 Ὀγοακίης οὗ {16 ΡἱΤΟΒ ΘΓ {116 οἵα] τα ΐῃ 
οὗ 1110 ΟἿἿΥ̓ ἀπ Ρ60ρ]6 ({Π ΓΘ Ὅσο ποῖ ἸηΘΓΟΪῪ οὗ 
ἱπαϊνῖάἀιι818) πὰ ὈΥ (Π9 σαϑδίΐϊπς ἱπίο ΤοΟρ τοὶ 118 
ἀοποϊαίϊου δα ἀρἤ]οΙηθηϊ, ΟΥ ἢ ΟἾΒΟΙ νοῦ 8 118 
Ὀοσοπιίηρ 861 Τορ! οί, 158 βυτ 11 Σοα. --- Αα ΟἿ Θ 
ὈσΣΘΘ κοῦ (τοῦ. 11). Οοπιρ. Οοιντη. οἢ υ. 26; 
Υἱ. 29; Ὑἱϊ!, 4; χ. 8; χὶϊ, 11: ΝΑΕΟΕΙ,88Β. Οτ., ὃ 
101, 2, ὁ. .-Οδῇηοῖ ὈΘ τϑᾶἂθ 8 01]6 δραΐ". 
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Τυουρ υὐἱογοά οοποογηΐηρ δηοῦμοσ οΟὐ͵οοί, γγὸ (6 Ὁποΐθθῃ, οΓ ὑποΐθϑῃ. ---Ξ(ΘΞ5.. Β.. Α.]. ΚΑἴποθ [86 
δηὰ τ) 54π16 νγογὰ8 υεγδαΐξέπι ἴῃ θοαΐ. χχυϊ! 27, ΠΘΌτον ἴα ἃ τς πἰκηον ἀοχτοθ ἐμ ΟΌΓ πιο- 
85.--,ΔΑπᾶ ΘΥ͂ 5881} ὈΌΣΥ, εἰς. ΟὐομρΡ. Υἱΐ. ' ἀθγῃ δησυλζοβ 18 σαρΘῸΪΘ οὗ ᾽δ9 οοπείγωμοίίο αὐ 
82. Τμοθοὸ νογὰϑ Ὀοίημ ᾿νδηιίης ἰὼ ἔπ υΧΧ΄., δεηδηι, βσ6. ΘΒρθοΐ }Υ δὴ ἰάθαὶ ρἱαγαὶ ἰθ οὔθ 
Ὦπγθ ὈδΘη ϑιϑροσίθα. Βαὶ ὑμογ βἰδηὰ ἴῃ ἃ χοοά᾽ οοηίαϊπθα ἰπ 5'πσυϊαῦ ψορὰβ 88 1 Κὶὶ. ν. 11; 
οοομοοίίοη, δηὰ σογγεβροηᾶ (09 ἰδ οαϑιϊῃς οαἷ,᾽ 2 84πι. χγ. 28.Ὀ ΝΑΕΒΟΚΙΒΒ. δ».. 4 10ὅ, 2.1.) 8οὸ 
ὈΥ Μΐσὰ {Π0 ΤΟ ΔΟΥ Ψ͵Δ8 ποῦ τ ΥΘΙΥ ὈΤΟΚοα Ὀὰὺ ὑπ σοπηροίΐϊοπ οὗ (6 βηρσυϊαῦ ΦορΒϑὶ ν "ἢ 
Ῥατίοα ἴῃ Τοριοῖ. Οοπβεαυ θη Υ ὉΥ͂ ἐδ δοὶ Το- Ὁ ΩΣ ρσϑβϑθηίβ ἴῃ ἰἰβοί πὸ αἰ σαν. Οἷ]Υ ἐξ 
ΡΒοί 8 88 ἰὶ σοῦ ἀοαϊσαιοὰ ἰο {Π9 ῬΌΤΡΟΒΟΒ γ78 18 ποὺ οΟἷθασ Ὑμαὶ ἃγὸ (ἢ 5 ΒΟΥΘΓΑΪΙ οἰ οπιθηΐβ ἰῃ- 
Ομ Θί ΤΥ. Φουα δ ΒΔΥ8 ἰηίογιθηῖθ ΜΠὶ1 Ὁθ οἰαἀθαὰ ἴῃ {86 υπὶϊΥ οὗὨ Τοριοι. ΗΌΡΜΑΝΝ δηὰ 
Ἰηδάθ ἰῃ Τορδοὶ ἔοὸσ σψδηὶ οὗ γσοοῦ. 7818 Ρτο- [Οὐ μθγΒ ΒΌΡΡΟΞΘ ἐδθῖχ ἴο Ὅ0 σγῶγεβ. .. Γοΐογγοά 
ῬΒΘΟΥ͂ ΤΩΔΥ δὺο Ὀθθη {8116 αὖον (16 ἀδϑίγισ- ΙΔΌΟΥΘ, οα Υἱὶ. 8], ἰο αΑἸῖασβ. Τὴδβ νογὰ ἰ8 δ66γ- 
ἐἴοι οὗ 186 ΟΥ̓ ὉΥ ΝΟΌΌ ΘΠ ΔΟΠΟΣΖΩΣ (σοΙηρ. χχχίι. ἰδ ΠΥ ΘΙ Βον ΠΟΤῈ 864. 88 ἔοπμηϊηΐηθ. δαὶ ἴῃ χο- 
29) ἱβουχὰ γ)ἷἋῪὸνώ ὨΔΥ͂Θ ΠΟ ρΡοϑὶ εἶν ϑἰαιθπλ 8 ἴο {118 Βρϑοὶ 4180 (0 σοπάογ, [(Π9 Βαῖη8 ᾿ἀοι] δοπϑί γασίϊοῃ 
οὔθοοί. Βυὶ Τορμοί, μαυΐης οπδο ὈΘΟΟΙΏΟ 8 ΡοΪ8Δ69 ΡΓΟΥΑ 15 ἴῃ τ Ηοῦτονγ. (ΟομρΡ. ΝΑΕΘΕΙ,38. 6, 
οὗ ὈυγΐΑ], τυϑὺ μᾶνθ δοσοι ] 86 {18 ἀοδβιϊηδ- (2 ὑ0, 4).- [[ ἌΡροαγβ ἰ0 τη ἐδμοτοΐογο ἐμαὶ 1819 
(ἰοῃ δίϊογνψασαὰβ ἱπ ἃ β' βηϊβοληί τϑηηογ. [ἰ 18 [89 ΡιΌρ δὲ δα Β6ΓΘ [{Ἰ᾿ Ρ]ΔΟ68 οὗἁὨ ἡγΟΥΒΪΡ ἰῃ νἱθνν. 
ἀγρὸς τοῦ κεραμέως νοὶ ψὰ8 Ὀουσαῦ τι [86 Τ]ιο80 86 6415 αποϊθαη ὈοΐΪῃ οα δοοοιιηί οὗἉὨ (ἢ9 
Ῥτὶοο οὗ Ὀϊοοὰ ἴθ 16 ὈυτὶΔ]- ΡΪδοθ οὗ μἰϊζυίηβ δοοιπί παι ἰοη8 ῥγδοιβοὰ ἴπογο, δηά ἰμθ ἀς6Η]6- 
(Μαίι. χχνὶϊ. 8 β8α4ᾳ.; Αοίβ ἱ. 18, 19). Απά πιρηὶβ οὐυβοα ὉΥ ΦοΒβίαι, 2 ΚΙ. χχὶϊὶ. 10. ΤῈ 
81}}} δὶ 86 ργεβοῃί ἀὰν Αδοϊάδπι, 18 (ῃὴ9 Ὀμυτγὶ4]- ΟΥΒΕΥ ταηογίηρβ (6 16 ἃ8 ἴδ ρῥγοάϊσαῖϊο, Οὗ 
Ῥίδοο οὗ οἰ ϊχγίπιβ ἀγίηρς πὶ Φογυβαίθαι; ἰῃμἀοοαἃ 88 ἷπ δρροδιιίίοῃ ἰὼ Οῦ5ΘΒ ΟΥ ἰο ΡΪ806 οὗ δῃ- 
16 ψθο]ο οὗ ὑἐμ9 γα]}ὸν δυγτουαηάΐηρς Ζίοῃ οἡ (8 ΟΝ . 
οβὶ απὰ ϑουίῃ, οη ἐν γί οἴαο, ἐπήϊα!πϑ τῶ ὝἾΒΕΣ ΔΙΤΙΕΙΟΠΊΟΥ 80 ΨΌΡΟΝΕ 9 ἀδα ἼΠΒΠΣ ΠΡ 
ἸμΘΓΟὺΒ τοοὶς ΒΘΡΟΪΟὮΓ6Β, 8. ἔσθ “ΝΘοσορο  8,᾽" . ὉΡΡΟΒΘα Υ͂ βιιο βίγοης σταπιτηθίἶσϑὶ ΟὈ] οἰ 1018, 

8878 Βαῦμεβᾷ. οι. Ηἷ5 Γαὶ,, 8. 80ύ.---Ἴ ἐν, 12. δῦ (8.}0 τϑππδ πίπρ ἀποθνι δἰ μΥ οὐὗἨ οἷν Θχρίδῃδ- 
ΤΏ Ὁ} 1 ἄο, εἰς. Τ|ι6 Ποτὰ ψν}}} ἀο ἰο ἐμ6 [ἴθ 18 Βοδσοθ ψογί ΘοΟηΒ ἀρ (0 πῃ ΘΟ ΡΥ 808 

Οἱ ἐγ 88 18 ἱπα ἰοαιεὰ Ὀγ {86 Ὀγοακίης οὗ {μ6 ρίτομοτ, 18 {μ6πι. ΤῊΘ Ποι588 οὗ Χ ογΓυβ] πὶ γ7}}} μον- 
Τηὰδ 1} δ ὀταβα]θπὶ ὈΘοΟπιο 8 ΒΘ οὗ ταΐη8, πὰ, Ὁ 6 Ὁ 1ῃ {818 Βοη86 0 1|Κ6 Τορβδοῖ, ἐπα {86 Ρ]δοθ 
ὉΠΟΙοΔΏ, ἴον (86 ναὶ οὗὨ Τοοπὶ ῬΓΘΒΏΡΡΟΒΟΒ ἐδαὶ, ΠΘΓΘ ὙΠΘΥ͂ πον βίδηα, ψ}}} ἐπ {86 ζαίπιτ Βθοοπιθ 

ούθῖ [86 ΟἾΤΥ ἐιθ6 17 νν}}} 06 }} οὐὁ Θογρβθβ. Τθθγο- 89 ἀθβοὶδίθ δῃ ἀποθδῃ 88 ἰϊ. - Ὅροι [89 τοοΐβ. 
. Οσωρ. Ζεὄῥ!ι. ἱ. δ; 2 Κὶὶ. χχὶϊ. 12. 2. Ὁ. Μισηαε- 

ἴοτο νὸ βηὰ Ἷ Ὀοίοσθ πῃ ΞξΞ δῃᾶ πῃ ᾶθθϑᾶ. γ186 αυοῖε8 5ΤΆΑΒΟ (ΧΥ͂Ι. Ρ. 1181): Ναβαταῖοι ς Υ͂ 

σον. τϑῖηβ. οὐ χυὶΐ. 10.---Θ. 8 8}} ὯΘ ἀθ8)]68, [ (οοτρ. 1 Μαοο. ν. 25; ἰχ. 86) ἤλιον τιμῶσιν ἐπὶ 
(ΟΝ). [ΓΗΕΝΡΕΒΒΟΝ τοπάοτβ: Μοὶ δγ0] τοῦ δώματος ἱδρυσάμενοι βωμὸν, σπένδοντες ἐν αὑτῷ 
οἸἸαἰοα, 884}} θῸ 88 0818 ρδοο; ΗιτΖζια, ὈΜΒΒΕιτ,  καϑ᾽ ἡμέραν καὶ λιβανίζοντες. 
ἈΞΟΈΓΒΒΛΟΗ: 88}8]} 0 88 1:6 Ρἰδοθ οὗ Τορβοῖ, 

2. Τὴε ορροδί(οη απά ρωπίδλπιεπέ οΥ ῬαδῪλων. 

ΧΙΧ. 14.--.ῳἰχ, 6. 

1 ΤΠ σδιη6 “ο6γο δ} [080Κ] ἔγοπι ΤΟρΡΒοῖ, τ ἘΠ ον [Π6 ΤΟΕΡ [Φοθονδ] Βαα βοηξ 
Βΐτα ἴο ὈΓΟΡΏΘΒΥ; δπὰ ἢ6 βίοοα ἴῃ {μ6 οουγὺ οὗ ἴ86 Τ,.ΟΒΚΡῸΒ [Φοιονϑ ἢ Β] μοῦδο; δηά 

1δ βαϊὰ ἴο 411 ὑῃ6 ρθορὶϑ, Τῆι βαῖ ἢ [86 ᾿.ΟῈΡ οὗ μοβίβ [96 Βόνδὰ ΖθΌδοι], [μ6 αοα 
οὗ [βγ86]: Ββϑβο]ά, 1 ψ}}} Ὀσίηρ, ἀροὶ [ἢ]18 ΟἸΕΥ͂ ἀπ ροη 8}] 6. ᾿ΟΥΤῺΒ 4}] {Π| 6ν1]} [μδὲ 
ΙδΥ6 Ργοῃουῃορα δἀρδϊηβί ἰΐ, θδοδυδο [ΠΟΥ͂ βᾶγὸ μαγάθηθα {μοὶγ πθ 8, ὑμπδὺ {ΠΥ 
τσ ΐ ποὺ ΠΘΆΓ ΤΩΥ͂ ΜΟΓΟΒ. 

1 ΧΧ, Νον Ῥαβδυτγ, [86 βοὴ οὗἉ [πλτλοῦ {86 ῥγὶοδί, γὴὺ ψγὲ8 δ8ο ομἱϑί ρονθγῃοσὶ ἴῃ 
ὑπ6 ἢουβ6 οὗ ὑπ6 ΓΟῸΕΡ, μοαγὰ [{88.} Φϑγθιιϊδ ῥγορμοϑίϑα [ρχορ 650} {680 (μΐηρθ. 

2 ΤΏ θη ῬΑΒΠῸΓ Βηιοΐο Φογοία δ} ὑπ Ῥσορβοῖ, δῃὰ ρυΐ Εἶτα ἴῃ 86 βίοοϊζβ [ργι80}} {μδὲ 
ΜΈΓ [088] ἴῃ [Π6 ὨΙΡῚ ραίο οὗ Βϑη)διηίη, [(ἢ 6 Βδη)διλϊη-σδίθ, [86 ΡΡΟΓ] ΒΊΟΝ γγ88 

ὃ ὉΥ͂ [1] 86 οι οὗ 86 0ῈὉ [96ον8}}. Απῇά ἴἰ οϑπηα ἴο ΟἿ 8.6 ΤΠΟΥΤΟῪ δῖ 
Ῥδβῆυγ Ὀτουρῃς [οτίϊι Φογθιλ δὴ ουῦ οὗὨ {Π6 ΒίοσΚΒ [ργίβοη]. Τβρθῃ 8814 ΨΦογθιλίδῃ υηΐο 
μῖπι, ΤῊ8 100ΒΡ [Φϑβονδ]} μαῖῃ ποὺ 68116 ΠῪ πᾶπὸ Ῥαβῆαν, Ὀὰς ΜϑροτΙ-Τ ΒΒ ὈΪ0, 

4 [““Τ στοῦ τουμὰ δοουΐ 7. ΕῸΓ ὑπ 8 βαιῖ ἢ {πΠ6 ΤΟΒΡ [96 ῃονδἘ}, Βομο]α, 1 Μψ1}} τη 9 
(866 [ρῖνϑ ὑπ 66 0Ρ] ἃ [[0] ἴδσσοῦ ἴο [[Ὁ07] ἔπ γβ6 1 δηὰ ἴοὸ [{Ὁ7] 411 ΔῪ ΖΠΘηα8 : δηά 
(Π6Υ 8.4] 81} ΒΥ 17Π6 βινογά οὗἁἉ ὑπδῖγ διθιλῖθθ δηα ὑπὴθ Θγ68 8ῃ8}} Ὀθῆο]α 1: δῃά 1 
1] ρῖνθ 8}} Φυάδῃ ἱπίο {π6 μδπά οὔ {86 Κίηρ' οὗ ΒΑΌν]ομ, δῃα ἢδ 8}18}} ΘΑΓΓΥ ὑμθῦι 

δ οἀρίϊνο πο ΒΑΌΥΪΟΠ, δμα 8ἢ}}] 514 ὺ ὑπϑτὰ ἢ (Π 6 Βυοσά. Μογϑοτοῦ 1 Μ1}} ἀθ ἵν 
81} [86 βίγϑηριι [ϑ[0Γγ0]" οὗἉ [818 οἰἵγ, δπὰ 411 ὑπο Ἰαθουγθ [ζ81}5] ὑμογοοῖῦ, αμᾶ 41} (89 



186 ΤῊΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΙΑΗ. 

Ῥτθοΐουβ ἰμίηρ8 ἐμογθοῦ, δῃα 811 [86 ὑγθάβυγοβ οὗ (ἢ Κίπρϑ οὗ «υἀδῃ Ψ|Π1 ρῖνο ἰπία 
(8 δηά οὗἨ ΤΠοἱΓ Θιθυα θθ, τ ΙΟἢ 93}}81} 8001] [ἢ 6η), δΔηα 8 Κα ἴμ6πι, 8) ΟἈΥΓΥ͂ ΤΒ6ιὴ τα 

ὃ Βδρυίου. Απά που, Ραϑμυγ, δμα 4}} ὑπαῖ ἀν 6 }} ἴῃ ὑΒ1π6 Βουβ6 8881} σὸ ᾿πίο οδρ- 
Εν Υ : δπὰ ἴμου Βμ8}0 οοπλθ ἴο ΒδΌγυϊοη, δηα ὑμογὸ ἔθου Β.8}0 ἀϊ6, δῃηα 88}410 Ὀ6 Ὀι- 

τἱθα {μό6γο, μου, 8δηα 4]1 [ΠΥ ἔτι θη ά8, ἰο βοτὰ ἐμοῦ Παβῦ ργορμεββιβα 1168. 

ΤΕΈΧΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

υγοτ. 1.-- Ἴ}) ὙΡΘ  ΜΊΓΊ.. Τρ οοπιϑεγαοιίου [5 Π|κ6 Ἀ 05.) ΝΕ 171, 3) Ὧν, Οοπιρ. ΝΆκσειδβ. ΟΥ., δ 15 δῃὰ 08, 
8 Υου. δ.--Ὸ Π “- οορία, δίοτο. Οοπιρ. ΡΓΟΥ. χυ. δ; χχνί!, 24; 1δαἱ. χχχη!, 6; Ἐζοῖ.. χχὶ!. 26. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΔΙ, 

ΤῸ ῥσορμοί Ὀϑίδἰκϑϑ δἰ πιϑεὶ} θΔῸΚ ὕτοπι Τορ μοὶ 

ἱπίο [16 ἰθαρ᾽θ, θη ῬΤΟΌΔΟΪΥ τορθϑὶβ ὑμογῸ 18 

χὰ ίανρ πο σε οὗ οδἸδιμ {Υ (τότ. 14, 16). Εον {μῖ8 
6 ἷἰ8 βέγιιοῖς ὉῪ Ῥαβίναγ, (86 σουθτ πον οὗἉ [89 ἔδτι- 

Ρἰθ, διὰ οοπιπὶ 6 ἰο ῥσίβοα ἤοσ ἢμ9 πίριὶ (χχ. 
1-2). Βοϊοαϑοὰ ἔγοπι (μἰβ οοηβπθιιθηὺ ἱπ (86 
τοογηΐῃ, οὐ πα ἶ8}} ΒΏΠΟ ΏΘ6Β ἰο ῬΑΒΒΙΥ (δα (Π 6 
μοτὰ μα8 σμβδηροὰ ἷθ. βαᾶπιθ 0 Μδροῦ- ΤΑ 5880, 

ἴου Ἦθ ψ11 Ὀ6 σίνϑιι ἊΡ ἃ ὈΓΘΥ ἰο 186 (οΥπλθηιη οὗἉ 
ταοσίδὶ δηραΐβη, μἷϑ ἔγίοη 8 8114}} 6 β]αἰῃ ὈΘΙΌΓΘ 
ἷ5 Θγ68, 8 οατγγὶ θὰ ανδυ ἰο ΒΑΌΥΪΟΙ, 8}} 18 

ἰγϑδϑγοϑ ρῥἰυπάογοα; Β6 ᾿ιἰτα86} 8Β4}} βυγυῖνθ 
411 (ἷ8, αὐὰ ἀΐα ἀπὰ δα Ὀυγοά ἴῃ ΒαΑαΌνΪοη, [6 
Ῥγορμοὶ οἵ 1168 ἴῃ {Π0 ταὶ δὺ οὗ [8ο80 ϑγμοπὶ 6 85 
ἀεοοίϊγοα (νογ8. 4-6). 

Ἄο τ. 14, 15. ΤΏΘΙ οασὴθ ϑοσιθιλίδμ.. Σὰ 
σοτᾶβ. βίο ψοτὰβ ἃν ΟἰΟ586}Υ σοππθοίθα 
αἰτὰ 186 Ργονίοιϑ οοπιοχὶ δ᾽ 2}, νϑν. 14, σουτθ8- 

Ῥοπαβ ἰὸ ἌΝ. Ιὰ δου 6518 ἴο δὲν" ΠΟΤ ΘΥΟΡ 
τ ττ ττ 

ΝῚ2 68 αἰτταγ8 186 τηϑϑοΐηρ οὗ τείωγπ. Οομρ. 
Νιυμπιῦ. χχνιὶ. 17, θαι. χχυὶ. ὁ; 1 Ομ γοη. χὶ. 

Ὡ. Ῥα. οχχὶ. ὃ: οχχυΐί. 0.---ον. 1ὅ. ΤΠ Βα [Ὠ, 

εἰς. ἴκ 158. ἱπογϑάϊ 16 (μαῦ Ψογθιἶα}} ΒρΟΪΚΘ. ΟὨΪΥ͂ 
(8680 ἴον ψοτάβ ἴῃ 16 ἰαπιρὶθ. Ης ψουϊὰ (δὴ 

μαγϑ βαϊά ποιλίης πον, δὰ μανο ρίνθη 0 πιο- 

εἶνο ἴο ἴ16 δυϊάθυυ!ν ἱπογθαβοα δηρὸν οὗ {116 ἴθτα- 

Ρ᾽6-βονογποῦ. 6 πιυαϑί {πο θοσ γεν 81} τμῖ 
1 Ὠᾶνθ Ῥχοῃμῃουποθα, Ββρϑοία!] ἰο {1160 νογὰβ 

Βροκθηῃ ἰπ Τοριοῖ, ἀπ δϑϑαπιθ 8. τοροι Ποὴ οὗ 
(ἰ686 νι οτιϑ, ἰὰ ογᾶον {παὲ (0 Τοΐδγθηοθ ταὶ ἣὶ 

6 υπάονβίουα.--ῷ Ὑ71}1} Ὀσίηρ. Οοαρ. 2 ὅλπι. 

ν. 2; Μία. ἱ. 1ὅ, εἰΘ. ΟΙ85Η., ἢ 88, ο.; ἃ; 208, ἀ. 

.-ΑΙΙ Βοσυ ἴονσῃϑ. Οομρ. “Ζοβῃ. χ. 817, 89; 

ΧΙ. 11; Φον. χχχίν. 1; Ζθοἢ. Υἱῖ. 7.---ΕΓαγᾶθηθᾶ, 
εἰς. Οὐωρ. χυϊϊ. 28 ; Υἱῖ. 20.- -,ἰζΠ λ8ῖ 18 8Υ τἰραῖ 

ποῖ ἢθασ. Οοιμρ. χυὶ. 13; χυὶ!, 10; χὶὶ, 18, 

ΧΧΟΙΟΟ ΜΝ ον Ῥαβμυσ οασᾶ... ρυορ βοβδὶϑᾶ 

1165. Λοοονγ ίην ἴο Εν. ἰἰ. 88; χ, 22; ΝΗ. γνἱ!. 41, 

6 γ6 ννὰ8 ἃ 6οῖιΓ88 ΟΥὨἍ ΡΓΙοδί8 οὗ 116 πᾶπη6 ῬΑΒΠΌΓ, 

Νοὶ οἵ (ἰνϊβ, Βονϑνον, Ὀαΐ οὗ π6 σοῦγϑο Παπιθά ἃ 

τὐδὺ οὗ Ππππιοῦ ἴῃ {1686 ΡΆΒΒδ 68 (σοΡ. 1 ΟἸτοη. 
χχῖὶν. 11) νὰ [Π6 Ῥϑθδυτν οὗὁὨ (86 ἰοχὶ. Ηθ 18 ποὺ 
τηθηϊἰοηρὰ οἰδον το. ΕΥ̓ βου ἢ {10 Ὠδηη6 ἴγο- 

ἀἸΘΏΓΥ οσσουτβ (χχὶ. 1; χχχνδ. 1; 1 ΟΠ σοπ. ἰχ. 
1: ΝΟ, χ. ὃ; χὶ. 132), πβοῃθ οὗ [6 ἱπάϊνἰ ἀπ4}8 

ἀοπίκηκίοα ὉΥ Ὁ σλη 6 ταρήταοι δ Ἰάθη(ὶοαὶ 

μι τ ἷ5 Ραβασ, [11 18 αὖ πιοϑὲ ροββ810]6 {ππὺ 1}9 
ζαιον ΟΥ ΟΠ ἢ παοπίϊοπθα ἴῃ χχχυῖῦ. 1 ΠΠΑΥ͂ 

Ὅ6 {6 καπι6. Οοπιρ. ΗττΖια, αὐ ἰος.---ΟἸἰοΐ 
Εονθσῆοσ. Τ]|1ὸ Ἴχργθββίοῃ ᾿ΏΨΟΪΥΘ8 (μι {860 

ΜΟΡῸ ΒΟΥΘΓΑΪ ΟΥ̓ΟΥΒΘΟΥΒ (σοΙΏΡ. ΦΟΒΕΡΗ. «πίϊρᾳ., 

Χ. 8, δ). ΥΙΠοαν ἀσαν {116 τοπιρῖ6- πίον (ΘΟτᾺΡ. 

ὝΊΝΕΚ, ᾿.-Η» -2, Ατι., Τειηρεὶ ἂν κν6 6) νγ88 

Βροσ 1μ86 Ογάοτϑ οὗ (6. 4 κογογμοσ. ἡ Ετοῖὰ ἃ 

οομιρατγίϑοη οἵ χχῖίχ. 96, 26, σῖτα 11]. 54, ἴδ βοϑιηβ 
δ δὺ [86 1611 }0}6- ΖΟΥΟΓΠΟΥ ἰοοὶκς (86 δοσοη γα τῸ 
89 δἰ χης-Ρτίθθι, Α5 τἰν πολα οὗ (86 “6 π|0]6-Ῥο] σα, 
ῬΑΒΠῸΓ ΠΟῪ Ραἰ8 Φογο ἢ} ἰηῖο ἰμ9 ΠΩΞΠ2. 7}10 

ΟΧΡΥΟϑϑίοη ΟΟΟΌΥΒ ὈοδΙάθ8Β. ΟὨΪΥ ἴῃ χχὶχ. 920: 2 
ΟὨγου. χυὶ. 10. [ὁ 15 ΜΙ 8 γὰὺῖ ἀοιιδιὶ ἃ σοι ]- 
ΥΔΠΟΘ [Ὁ Βαϊ Σ ὉΡ ἱπ 5 ΟΥΟΟΚΟΙ Ροϑιτῖοῦ 
(στρεβλωτήριον. ϑγτηπι. ποδοτηρά βη). (οαρ. Δοὶ8 
χυὶ. 24..-.-ὅ84ῖ09 οὗ Βοη]ατΐῃ, εἰς. ἘΕτι 
χχχυϊ!. 18: χχχυὶ!. 7, 1 18 ον ἀοηΐ (δὶ {8 γ0 
88 8 οἰϊγ-ζαίθ σοῦ 16 ἱπίο (16 [ΟΥΥΪΟΥΥ οὗἁ 
πὸ ἰγὶῦθ οὗὁἨὨ Βοπ)]αμχΐη, πα τγᾶβ ἰΠοσοΐοτα οὐρὰ 
186 γαείο οὗ Βει)αμΐη. Τῆὶιθ οὐο τηρηἰϊοηοί ἴῃ [ἢ 0 
ἰοχὺὶ 18 ἜΡΓ ΒΒΙΥ͂ αἰβιϊη συ δ) 6α ἔγομι (18 85 8 
ἰο 01]6-284.(6ὅ. Τὴ βαπηθ πϑῖηθ ἐπι] γαῖ 68 Ἰἀ ΘΠ (ΕΠ 
οὔ οδυβο. ο πιιϑὶ ἔμ θη Ἰοοῖκ [ῸΓ {1118 [ορ]ο-σαῖθ 
αἷἰθϑο θὰ ἐμὸ αἰτοοίϊοη οὗ ΒοΠ)δηιΐπ, ἑ. 6., ἴο 186 
ποῦῖῃ. ΤῊΘ ὉΡΡΟΓΥ ρα ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ ΔΒ ἰο {116 ὉΡΡΟΣ 
οουγί, Τοτγιηΐης οὔθ οὗἨὨ (6 οπίγαμοθϑ ἰοὸ [ἰ. 
ὙΥ ΒΟΙ ΟΡ (18 ὍΡΡΟΣ ψβίο οὗ Βϑῃ͵δτηΐῃ 18 (Π 6 8810 
ὙΠ (16 ποὺ σαίο, ἰοαάϊης ἴο (16 ὉΡΡΟΥ οουτὶ 
(χχχυὶ. 10; χχνΐ. 10) νυ ῃΐοὶ, δοσοτάϊηρ ἴο 2 Κίηρ8 
χΥυ. 8ῦ, ὰβΒ Ὀυ1] ὈΥ Ἁοίδδπι, 18 αἰιθει 0 80]6. 
ΟοιΡ. Εσεϊ.. υἱῖῇ!. 8; χὶν. ὅς: ἰχ. 2.----᾿οῖ οδ]]ϑᾶ 
ῬΆΒΏΌΣ, γον. 8. Τὶ β᾽ χηϊδοδίϊοη οὗ {116 Ὡπῆϊο 
ῬΑΒΒΌΡ 8 ὙΘΥΥ͂ ΟΌΒΟΟΣΤΟ. Μίοδβὺ ΟΟΠ ΟΠ ΔΙ ΟΥ̓ 
ἀοτγίνο {ἢ ποτὰ ἔγοτῃ (89 ΑΥ̓δΪσ ϑαδαλα-τεξαπιρέλιϑ 
“ωΐϊ, δαὰ ὝΠΟ οἰγοωπιοίτοα. Ἠρσποο ἘσΈΒΒΤ: ἐζ- 
(επδίοη--ταγουπά. ΟἸΒΟΙΒ ἔγοιη 19, 1ον. χἰνὶ. δ, 
7, ὅπη ἃ ἍΠ, 9 οδὶι. χχῖχ. 22, 81} ου σ ἢ “186 ΤΟΥ 
οσχιθη ἀρὰ δυο ον οὗἁὨ (Π 6 τηδη, πα ΚὶηςΣ 84}1 Ρα10᾽} 
{οἸδΡ: ΝΕΟΜΑΝΝ), οΓ ἰπαϊσαϊθα. ΑΙ Υθη- 
ΕΓΒ ὥὸον (5 ον 9 ἴτγοπι 53, Μὰ]. 111, 20) 

ατομπα (88 ἰπουρῖι ἽΓΠ ποτ Ῥγοποιπορὰ Ὁ. 
Μειξπ: ϑριτίϊ ὁ ιλε 7γεε (ΘΒ δὲ ἴῃ 9 οὉ χχχυ. 16 
Ξ-ιοχίεπδίοη, λίσλ ορίτίί, ὑγίάς; ἌΤΙ: ΠῚ 1λὲ ποῦδῖο, 
(λε 7,.:εἐε)]ὃ. Ἡιτζια δαὰ ΟΑΡΕ σαπηοὶ ἀϊδριῖο {πα 
Φοτοτϊδῃ δα {116 οἰΥΙΔΟἸΟΡΥ͂, ΟΌΒΟΙΤΘ ἃΒ ἴν 15 ἴ0 
8, ἴῃ νίαν, Ὁ. ΠΟῚ οἰ βοῦν 86 οἂη 6 Θχρ]αΐῃ 
(16 οἰιοῖοα οὗἩἨ [μ8 πᾶ νυ] 6} 6 σαγο (0 [9 
ΡῬυϊοϑι Ὁ [Ι( ἰθ οογίδ᾽ ΠΥ πδίυτγαὶ (αὶ ῬΑΒΙῸΡ 
8 ου ἃ ἤδΥΘ 8οΙη6 ΤῊ Δ Ὠἰ ὩΣ ΟΡΡΟΒΟα ἰο {1|8ῖ οὗ 0} 
δι ΜΆ οΓ- τα θβα 0. [8 ποϊοογίῃν {Π|8ὺ {0 
Ἔδχρίαηαίϊίου δἰϊουνναγβ σίνοη ἴῃ ΥΕΥ. 4, 8α4., 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΒ ΘΧΔΟΙΪΥ ἴ0 (8 ΠδτηΘ, ἰἢ 80 δ 88 
ῬΆΒΗΌΓ Β6Θ6.)8 ἰ0 Ὀ6 ΑἸΎΥΕΥΒ ΒΌΓΣΓΟΙΠοα ὈΥ ἰΘΥΤΟΥΒ, 
θὰῦ πανον Εἰπιβοὶῦ Ὀγου κῃ ἴο Ἔχ ΓΘ Υ͂, ΓῸΣ ἢ 8 
(ο ἀϊο απὰ ὕε "υγίοα ἱπ Βαθν]οη (γὸσ. 6). Ιπ 
{818 8δ6η590 (6 νογὰβ ΒΘ ΘΥγδ5 58}4]} 866, στὸ 
Θβρϑοΐδ!ν ἱπηροτίϑηϊὶ. ΕῸΣ ὈΥ 1686 {116 ροβί το α 
οὗ ἃ τιϑὴ 8 ἀδεϊχηδίοα, νν}10 18 ποῖ ᾿ι᾿ιη561 τοδο θὰ 
ὉΥ {πὸ πιοϑὲ ἰθυγ Ὁ]6. ΘΑ] ΠΥ, Ὀὰὺ 18 σοι ρ6]]6ὰ 
σοί 8}}Υ ἴο ὈΘμο] ἃ Βονν (8 σοῦ 68 ὍΡΟΝ Οἰ ΠΟΤΕ, 
δηὰἀ {Πογοοσο ἀο68 ποῖ δβϑοᾶρο ἴδ ἰογίυσο οἴ 

δηχίοίγ. 1 που]ὰ ἱμπογοίοσθ ποῖ μ᾽ σοηον 2 
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ἴ8:66. αἴϊον Ἶ)1.) 88 ἀϊβι γα νο (χῖχ. 18), ποῦ] ἴβου Βαδῖ ὑσορμῃϑδὶϑᾶ 1ἰθ6. τοτι [Ππ|656 σοτ- 
του 1 ΔἸ]ον ἰὸ ἐο ἀδροηά οἱ 16 Ἰαδίζοσ, θὰ οα οἱαίαςς ννογβ ννὸ ἰθάγῃ τἰμιῦ ῬΆΒΒΟΣ νγὰ8Β ΒΟΙΙΥΘ, 

᾿ : ποὺ ΣΏΘΓΟΙΥ 88 ἃ ὈΓὶοϑὶ, θα 4180 ἃ59 Ῥσορίιεῖ. Βαϊ 
ὝΩΣ, ἕδσσοσ: 7 φίνδ ἐλεα Ὡρ ἰο ἤεατ βοτ (ἀγ δε ανιά ΒΒ ργορδοίίο ΟΥἾΡΘ τγὁὰάβ δδϑιιπιθὰ βιηα 71]80; δπὰ ΕΒ 
ἐὰν 7γϊο. ΤᾺ18 15 ἴο Ὀ6.8)0 Βροοϊῆσ Ῥυ πἰΒμπυϑηῦ  κἷΩ ὈδμαγνίουΣ ἱ ἃ Φογοιηϊδῃ τὰν ι αἱ 
οὐ Ῥαβιατ, (δαὶ μ6 18. ποὶ υἱβίίθα ὈΥ ἀθδί 1ἰ56] ἢ, [166 5ι, ἼΚ ἘΠῸΣ βρνϑέαύπαν ΤΟ: πῶς 
θυ ὉΥ (μ6 οοῃδίδηῦ ὕδα" οὗ ἀθδι}.---Ὁ ΟΣ 

8. ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

Βα». ΧΧ. 7-.-18. 

ΤῊΣ ῬΈΒΟΡΗΕΤ ΚΒ 95ΟΥ ΑΝῸ ΒΟΒΒΟΎ. 

Τῆϊο ραδεασα οοπίαΐπ8 απ ουϊδγεαΐ ο7 (λε ἀεερεϑί δογτοῖσ, οαἰϊεα ἠογίλ ὃν δε ρεγεεομίίοηϑ, κολοδα οὔ 7εοί 7676- 
φαΐ τυαᾶ, δοίὴ ἵπ σεπεταί απὰ Ξρεεϊαϊέψ ἐπ ἰλ6 δαά ἱγεαίπιεπί 7ι8ὲ γερεϊυοα (χχ. 2, ὃ; σοι». χὶ. 18; 
ΧΥ. 1δ; χυἱϊἱ. 18 βαα.). 72 οἰοδε σοππεοίϊοη, 97 ἰλὲ Ῥαδδαφε ιοἱὴ ἐλε Ῥγεσεάϊησ σοπίοζί ἐδ ευϊάεπί, α8 
ἐξ ϑοε᾽η8 ἴ0 116 ἥγοπι ἰλ6 τοογ8 λίαφογ-πιϊδοαδίδ ἱπ γον. 10, ΖῸν ἰλε αρρίϊεαίίοη οὗ ἰλὶδ οχρτεσείοη, (ὁ 
ἐλε ργορλεί ἐδ οετίαϊπὶν πιοδί δαϑὶϊῳ ἐχριαϊπεα ὃν (λ6 αρρί[ϊοαίϊοπ ιολιοὐ ἠδ λππδοῖ λαά πιαάς 97 1. ἐπ δὸ 
»τεσπαηί α πιαπηεῦ ἀπά (0 δ0 »γοπιηεηΐ α ρῬεγδοπαέ αὁ αδῆωγ. ζΓ το ζατγίλεν σοπεῖον ἰλαξ ἰο Ρα8 α 
πῖσλί ἐκ ἰλὲ δίοοζε πιωδὶ ἀαυε δέέπ α ζεατζμξ ἰοτίωτε, απα ἰλαὶ ἱξ τοαΣ (δε ἤγεί {πι6 ἰλαὶ ἰλε ργορλεί ἠἡσὰὼ 
λαὰ ἰο διεῇεν δοαϊὶψ ἐἰ-ἰγεαίπιεπί, τοῦ πιιδὲ αὐπιὶϊέ ἰλαὶ ἰλε ἀϊείοτίοαὶ ὁροοΐ τοαα »εγζεοίἐψ αὐαρίεα 70} 
ἐλὲ »γοαποίίοπ ΟΥ̓ διεὴ α ξαπιεηίαίοπ. 771 δλουϊά, πιογεουεῦ, δὲ οὐδεγυεα ἰλαΐ ἰλεγο δ πὸ διιρεγδοτίρίϊοπ 
ΟΥ̓ ἀεδἰσπαίΐοη οΥ (λὶ εβειδίοπ αὁ "" Ἡγογα 97 (δ6 1 ,οπῸ.᾽ Ζγοπι (δὲ τὲ γζοίϊίοιοα ἰλαΐ (λ6 ρτορλεί ἀϊπιδεῖ 
αδογίδεϑ ἰο ἰλὶδ ραεδαρσε οπἰν α ειδΓεοίἑυε απὰ Ἀτίυαίε ολαγαοίεγ. Τ7ὴε Ῥαδδαφέ πιαν δὲ αἰυϊαεα ἐπίο {100 
»ατίδ: 1. ὕενθ. 7-18. Μετε (δε »γορλεί τίδεβ ἤγοπι λὶδ ἰαπιεπὶ ὁπ ἀσοοιπί 97 ἰλὲ ρετδεσιέῖοπ τολίολ 
λαά εοπιε μροπ ἀϊπι ασαΐπδί λίδ τοὶ ἰο ἰλο εχρτεδείοη ὁ ἰλε πιοδί ζουμὶ λορε. 2. ψοτβ. 14-ξ8. Πεγε 
ἐλε εεϊϊπς ΟΥ̓ δοττοῖῦ, παν ο7) ἀεδραΐγ, σείς (ἦδ μΡρὲν λαπά, ασπὰ δε »γορλε δπκδ ίῃμίο α δίαί6 9 (ἠδ 
πιοδὲ ἱἱεν στὶς απά ἀεεροπάδηον. 

α. ΤΠ Σουρ ΒΟΓΓΟῪ ἰο Ἶ0γ. 

ΧΧ, 717-18. 

7 Του ἀϊάδὲ ροῦβυδάο πιθ,}: Φοβονδῇ, δῃά 1 τψ885 ροσβυδϑά: 
Τῆου ἀἰαδβὺ Δ Βο]ὰ οὗἉ χιϑ δῃὰ ἀϊάβι ργουδὶὶ οὐ Γ Ση6. 
1 δχ Ὀδοοπιο ἃ ἀουϊβίοῃ αἰ] Υ ; ΘΥΘΣΥ͂ ΟΠ6 πηοοϊκοίδ τη6. 

8 ΕῸγ 88 οἴβῃ 48 1 ΒρϑδκΚ Οὐ οἵγ, 
Ι τηυϑῦ ΟΥ̓ ΘΟΠΟΟΓΏηρ᾽ γί ΟΙθπ06 δηα 1]]- τοδί πηθηΐ ; 
ΕῸγ ἴδ νογὰ οὗ δ βῃονυδὰ 18 τηδάθ ἴο ἴὴ6 ἃ ΒοΌῦῃι δπα ἀοσγιβίοῃ [ῃ 9 Ὑ80]6 ἀ8Υ. 

9 Αμὰαὰ 1 540,51 ν1}}] Ὡ0 ΤΏΟΓΤΘ το πηθηίΐοη οὗ Ηἷπι, 
ΝοΥ Βρθδῖκ μοποϑίοσυί ἱπ ἢΐθ ὩΔΠΊ6, 
ΤῸ ὈΘΟΟΙΊ68 ἴῃ ΤῊΥ͂ μοασί {κ ἃ Ὀυγηϊηρ το, βυΐ ὑρῦ 'ῃ ΤΑΥ͂ ὈΟΠΘΒ, 
Αα 1 ΜΘΆΓΥ Πγ561 τ] γοΐγαϊηΐηρ, δηα οδηποί. 

10 ΕὟΡ 1 μθαγ ἴΠ6 (Δ Κίηρ ΟΥ̓ ΤΏΔΏΥ : 
Τοῦγοῦ τουπα ἀρουῦ ἢ “Αμππμουηοοῖ 79 Μ11}} δπηοῦμοθ 101" 
Α]] ψῆο 86 οὐ] ραίθα ἴο Ὀ6 δὺ ρβεδοθ ψ 1} τὴθ τϑίο [ῸΓ ΠΥ ΒΑ  ἐἰηρ :- 
“ῬΘγδρ9 Β6 Μ1Π} 411ὁἷὺν ΠΙ Πμλ861} ἴο Ὀθ6 ἰδ οη!] 
ΤΏ θη Ῥ͵ Μ11] ΟΥ̓ΘΓΡΟΥ͂ΤΟΙ ἷτῃ δπὰ [8 Κ6 ΟἿΓ τουθηρθ οἡ αἷμ. 

11 Βυὺ ΨΦομονδὰ 18 τ ἢ Τὴ 88 ἃ χα ρ ὨῪ ΒΘΙΟ; 
ΤΠΟΓΘΙΌΓΘ ΓΑΥῪ ΡΘΓΒΘουΟΥΒ Μ11] δίυτ Ὁ]6 δηα ποῖ ρῥγονδὶ!. 
ΠΟΥ͂ 8Π4}1 Ὧ6 ργίθνουϑ} Υ Ρυΐ ἴο Βῃδπιθ, Ὀθοϑιβο (ΒΟΥ Βᾶνο οβδοίθα ποιμίηρ, 
ὝΥ ΤῸ δίθγηδὶ ἀἴβργϑσθ, τ ἰοἢ 18 ποῦ ἰογροίίθῃ. 

12 Βυΐ Φεμονδὴ Ζουδοι {γ168 [081]}} ;9 ἢ 8668 ΤΟῚΠΒ δηᾶ Ποδγί. 
Ι ε1.41}} β66 ΠΥ σθηροδῃο6 οἡ {Π6Π], 
ἘῸΓ ου ἴδδο Βανο 1 ἀδνοϊνοϑὰ πὰγ βυϊέ. 

18 βίηρ ἴο Φοονδα, ργαῖβο Φϑῃονδ, 
ΕἘῸγ 6 [88 βαυϑὰ {86 800] οὗ [86 ροοῦ ἔτοπι {πο μβαπᾶ οὗἉ 601} ἀοθιβ. 
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ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΑΥ͂οτ. Ἴ.-- 9. ὙΩο οοῃδίσποείοι 16 |Κο ΤῚ ») ὙΝΊ 9». Γ ΤΙΊΤΤῊ, χι. 18, 
3 Ὑ6γ, Ἴ.--ΡΊΠ, ἰγδηδίεἶνο δοίη 1 Κίηχο χυΐ. 22; 1 Οἤτου. χχυἑ! 20. 

8 Τοῦ. 8.---αΑοοογάϊης ἴο ἔμο Μαδοσγοίίς ραροζυκίίοι, ΡΩΝ ἰᾳ σομποοίοα 85 δεγηΔδοίοη τ 18 ἍΞΊΝ, τ Ὁ31 ἀορϑη δὴ 

[).} ΠΩΣ ΔΒ ΔῺ δοουδδίίνο. ΤῊ 8 Ρυποίυδιίίοη ἰ6 βΒυρρογίο οὐ ἴμ9 ἔμοξ ἐμαὶ [86 ἸαἸτοΓ ΡΠ ΓΑ80 ΓΓΟαΌΟΠΕΥ ὁζουγα ἴῃ {18 

δοπποοίίοη ; τί. 7; Απὶ. ἢ}. 10; Ἐσοῖς. χῖν. θ. Τὴ {πο} ἰ που] σογίδί ἢ Ὅ0 ΑΙ]ΟΔΌΪΟ δὰ τποτο ἴῃ δοοογάσπποο π΄ ἢ 1ἢ9 
Β0η80 ἴο ςοηϑίάοΓγ ἴἢ6 ἰδίἴοΥ βοηΐθηςσο κ8 ἀμοιοβίᾳ οὐ [ἢ ΓΟΓΠΊΕΓ. 

4γετ. 9.--Οὐ ἴδὸ ἴογαι οὗ π6 ςουνατἰυμα] δουΐθμοο, οὐ. ΝΆΚΟΕΙΒΒ. ΟΥ΄, ὃ 85 α, εἰς. 
δ ΎεΥ. 9.--ἼΥ »), Ὀοίῃς ἰπ δρροβί[ίοη ἴο ΓἋ 3 δ, ἰδ ἴο θὈ6Ὸ γοηδογο ἃ8 Ὡθαῖογ: ἐποζεσρς αἰἐχμία. ΟΟἸΡ. ΝΆΞΚΟΕΙΒΒ. 

ον. ἢ θ0, 4. 
ὄγοι. 12.--[ΠΈΝΌΞΕΒΟΝ : Ὑμο Ττίεν οἵ ἴ8ο τι φιΐδου.--8. Β. Α.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤῸ Ῥγορμοὶ ἢτβὶ οα]18 (0 τυϊηὰ ὑπαὶ 9 μα ποὶ 
(σαὶ ἱπ86 1 ἰπίο 116 Ῥγορμοίίο οἰἕσο, Ὀυΐ υἢ- 
ἀογίδκοη ἰὺ τι τοϊυοίδποθ (τον. 7 α)ὴ Τδαὶ 
δὶ οὈ͵ Θοιοἢ8 γγογ9 Ὑ76}} Του θα 5 Βῃονγη ὈΥ 1816 
ΤΟΒΟΪ, ὉΓ ἢὯ6 88 τοδροὰ ποι ῃϊῃρ ἰῃ σοίυγῃ Τοῦ 
δ ἷ8 ΡῬγοοϊδιηαίίοη οὗ {6 αἰνγίηθ νογὰ Ὀὰχὺ βοοῦπ 
διὰ ἀονίϑοπ (τοτβ. 7 ὁ-8). Βαὶ σψθὰ 89 δί- 
ἰοπιρίεἀ ἰο ἀϊνοδὺ εἰτιβοὶἢ οὗ 16 ῥγοριϑίῖο νοοδ- 
ἐἰοη, ὃ9 ἤουηὰ (818 ἱπιροβϑὶ ὉΪ6; ὑμοῦθ ΔΒ 8 
ἐπιρυΐϊθο ἔγοασι τὶ δῖα, τοὺ Ὀυγηθὰ [ἰἰϊτο ἃ ἢτγθ 
δηά ἐμγοδίοποα ἰο Θοηϑυῖηθ ἷπιὶ ὉΠη1688 ἢ6 Ὑ6ΓῸ 
Το]ονοὰ (νον. 9). Απὰ γοὺ ἷ8 ταἰἰ βίγ  ἀϊὰ ποὶ 
660886 0 6 τυΐϊπουβ ίο ἢ. Ηθ ἢθαγβ ΠΟῪ (110 
ὙΟΓα5 οὗἁ ΒΒ ρσορῆθον, 88 “" ΤΌΓΓΟΥ του βθου᾽" 
(χχ. 8), τὸ ἑἰαγπθὰ δρδϊηϑβ ἷω ἰὼ ἀογίϑίου, δὰ 
υὑὐϑοὰ ἴῃ ἀδππποίαιϊίοι οὗὨ ἰλθ Ῥτορμεί. δ, ϑυϑθῇ 
Βιο 85 βῃουϊὰ 6 νὸ]] αἰβροθϑοὰ ἰοναγὰβ Ὠΐπὶ 
ΜΔΙΟ οι σῸΡΙΟΥΒΙΥ ἴο ΒΡΥ͂ οὐἱὐ Βοπ16 7480 ΒΘ Ρ, ὉΥ͂ 
τ Βἰοὦ Π6Υ πιϊχοϊ οὐαὶ {110 Βα ἰΒέδοιϊοι οὗ (Π61Γ 
ἔδοϊης οὗ τούθηχθ (τον. 10). Ηθ ὑμθῃ 6ΟΠ80168 
δἰ πη 6 } 7 ν ἢ} (86 οΡ6 (δὲ ον δϑιὶηκ δδδῖηθ νγ71}} 
6 {μ6 ρογίΐϊοη οὗὨ δΐἷΒ δ δ μχΐθ8 (γα γ. 11), πὰ (μδί 
Β6 ν}}} Ὀ6 ἀνθηχοὰ ὉΥ οἀά, {Π9 ἰγὰθ ΚηονοΥ οἴ 
Βοαγίβ (τον. 12). ΕἾΠΑΙΥ ἱπ (86 δηιοἰραίΐοη οἴ 
Ῥεοΐῃς μοᾶατὰ, 6 Ὀγθαΐϑ οαὐ ἱπίο 8 δι ΓΙ Π)ΟΠΒ ἴο 
Ῥτδίβο Θοὰ 88 (6 ϑανίουγ οὗ [9 ροοὸῦ (τον. 18). 

γοτβ. 7 πὰ 8. Του ἀϊᾶαπῖ ρΡϑσβυδᾶθ ΐπι 
«ον. 186 010 ἄδγν. Οἱ (6 βιυδ)θοί-τηαὐἰί 6», 

δοτῃρΡ. ἱ. ὃ 54ᾳ. 
γον. 9. Δυάδϊξέζέεπαν... δῃᾶἃ οδῆπμοῖ. ΤῊο 

ῬγοίΥ υπσοτίαϊη ; ΘΟΙΡ. ΕΈΠΒΤ᾽ Β Οὐποογάαηζα 
ΜΙ ἷ8. ζεχίοοη), ποῦ ἴσου [6 σοπηδοιίίοη οὗ 
416 Ῥαβϑῆρθὸ ψθοτα ἰδ ΟσΟΌΪΒ. --- ΘΙΙΟΥ͂, εἰσ. 
ΔΙΑ οΥ-τ ἰϑβα Ὁ. ὙΤῈῸ οχργοββίοπ ΟσΟΌΓΗ ἴῃ νἱ. 
Φδ; Αὐγλογνατὶβ αἷ8ϑο ἴῃ χὶνὶ. δ: χὶϊχ. 929. ςο]]. 
[ματὰ. ἰϊ. 22, Ὀοϑίἀ68 Ρβ. χχχὶ. 14. ἥίησο ἴῃ ἀἷ8- 
ΘΟυΓΒΘ ἰο σὴ Υἱ. 20 Ὀο]οη 85, 15 οἷον (πὶ οὮ, 
χΧίχ. δια χχ., (86 Ῥγορμοὶ αἰ ποὺ 1868 186 Ἔχργθ8- 
δίοη ἰῃ χχ, 8 [70 ἰἰ6 ἦγϑι {ἰπ|6, τι ΟἾΪΥ 88 ἃ Τα- 
Ῥοιλυΐοη οὗ οῃ 8 ῬΓΘΥΪου ΒΥ 868, [π{}}18 ρηαββαζθ 
ὑΠ6 ΟΧΡΓΘΒϑίου ΤΩΔΥ ὍΘ πιἰοτβίοοά 85 ΟἿΪΥ ἢ 
Ἰγοῃΐσδὶ αὐυοϊδιίοη. ΕῸΥ 1. ΤῊΘ ἔογ οὗἩ (Π6 6χ- 
Ῥχϑβϑίοη ἰ8 ποὺ βιιοὮ {Ππῶὺ ἰἰ ὁπ 96 ἀρεϊρηαϊρα 88 
ἃ ῬΟΡΟΪΔΡ ἔοσιῃ οὗ (πτοδίοπίης. 22, πιάφον, ἴδ 
ποὺ ΟἾΪΥ ἃ σΟΙΠΡΑΓΔΙΙΥΟΙΥ ΓΓΘ ποτὰ, θὰ ΟὯΘ 
ὙΠΟ ἢ ὈΘΙΟ 58 Ἔχ] αὶ υ οἷ ἰο ροοϊΐς δηὰὶ ρσορβοιὶσ 
ῬΒΓΘΒΘΟΙΟΘΥ; 1ΐ οσουγβ ΟὨΪΥ οἰ {ἰπι68 ἰῃ (ἢ9 
ΟΙά Τοδίαταθηί, πὰ οχοθρὺὶ οὔοο ἴῃ 184. (χχχὶ. 9 
ἴῃ ποῖ 9 σοπ ΘΟ 00}, ΟὨΪΥ ἷπ μ6 ΤΟΥ πιὰ ΒΘ ΓΘ 
04, 8ἰχ (168 ἰῃ ΦοΥοαι ἢ δηὰ ἱπ 8. χχχὶ. 14. 
2, ΤΊιο οχργοβϑίοη 8 ουΐἀθη ῦ ὁπ6 ῬΘΟΌΪ Δ (0 
ψοτοιί ἢ, 88 18 Ο᾽68Ὶ ἔΎΟΤα τ δύ Ὠγ5 Ὀδοη βίαϊοα- 
ἴη δαάϊιίοι ἐο νυ ἰοὰ τᾶν Ὀ6 τοιπαγκοά, {μηϊ Ρα. 
Χχχχὶ. οοπίδὶῃβ ΒῸ ΤΩΔΩΥ Οἰοιηθη 5 ῬΘΟΌΪΙΑΓ ἴὸ (ἢ 
δίγ]6 οὗἁἨ δ γι Δ ἢ ΟΥ τοϊαιϊοαὰ ἴο ἰΐ, {πῶ [π6 4λ68- 
ἰἰοὰ ὙΔΘΙΙ ΟΡ 9 Ο ΓΟ ἢ ν889 ποῖ 1.89 Δυῖθοῦ 18 
ΤᾺΥ υδιὶθοά, ΑΒ ἰΐ σῇ ΒοΔΓΟΟΙΥ 6 ἀοιδίοα 
ὑμαὺ ἰμο80 δοοδθσβ δρρὶ θὰ 18 οὐη Ῥἤγαβ6 ἴο 
[86 Ῥτορδοί, ἰΐ 8 Γαγί μον ἴῃ (6 Βἰσῆθεῖ ἀρστοθ 
ῬΓΟΌΔΌΪ6 ἰδὲ δον αἀἱὰ (ΐ8 Το δὴ οσσαϑίοῃ οὁἢ 
τ Βἰοῦ ἰὰ Βεά Ὀθοη υϑϑὰ ΌὈΥ ἴῃ6 Ργορ θὲ ποῖ Ὀγ {ἢ 9 
ὙΑΥ͂, Ὀπὶ ἴῃ 8 Ῥτοχπδηί ΔΉΠΟΥ, Τ᾽] 6 Υ τ 88, 
μονϑνον, ἰδ οα86 τμ6Ὲ Φογοιιΐδ ἢ σπδησοαὰ [89 

Ῥτορμοὶ ἀοβϑογὶθεβ δΪ8 θχρθγῦίθποο, ψβθη, Βαυΐπρ Ὶ ἢ κτηα ΟΥ̓ ΒΟ ἱπιροτίδηϊ ἃ ΡΟΥΒΟπδΖ6 88 ῬααθῸν ἰπο 
ππἀογίακοπ [86 ρΡτγορ ιοιϊο ΘΔ] πη, 86 διυοτηρίδβ ἰὸ 
ΘΒοδρ6 ἔἴγομι ἰ[. Ηδ δὰ [10 [60] π ἃ8 ἰἢ ἃ ἔσο 
Ὑ6Γ6 Ὀυγπὶηρς ψἱ πη δἰτα, ψ]]οἢ αν ηρ πὸ οιι- 
1εῖ νουϊὰ σομβυμθ δἷπι, ἰοὸ νοῦ, {πογοῖοσο, ἢθ 
᾿845 ΟὈΪχοὰ ἰο χὶνθ δῇ ουἱ]θὶ ὈΥ Θχρσθϑϑὶης μὲ 
8 ἱπνΥΪῪ οοῃτπηϊοαί θα ἴο πἴπι. ΟΟμΡ. Υἱ. 
11; Ατ. 11. 8.--ὉὌ  ΘΑΣΥ͂ ΤΥ 801ζ. ΟοΌΡ. ἰχ. 4; 
ΧΥ. 6. 

γεγϑ. 10-18. ΕΟΣΙ θαᾶσ... ϑν]]- ἄοοσα. 9 

ἘΣ ἴῃ σον. 10, οδῃποί ΡΟβϑ᾽ ΟἿ τ οὶ ᾿πιτα οα ἰδ 6 
ἴονογ. 9. ται ΒῈΤ ῬΤΓΟΒΌΡΡΟΒΘΟΒ 8 β' τ 118ν (ἠουρδὶ 
ἴο {μ:δὲ ἰο πιο {8.6 ραγΑ]] 6] 33 1 υογ. 8 σοΐοσε, 
δηὰ πνῃϊσὴ 5. σοη!αἰποα ἰὴ γον. 76. Ἧὸ τηυΒβί, 
ἐμ το ογο, ΒΌΡΡΙΥ δἰθοῦ νοῦ. 9 ἃ ὑἐμβουρμὶ οὗ (μ18 
κἰηὰ : βίποο (6 δα86 γϑιηδίηϑ, (86 οὔϑοί 8150, 

ΔΙΑ κοσ- τα  ββδ ὉΪ Ὁ. Το αἰιοϑίίου ἰ8 οὗ δι θον ϊπαῖθ 
ἱπίογοδὲ ἰὼ Ἡ ΜΠ δὶ 8686 ὉΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΪΘα [μ6 Ἔχργοβ- 
βίοῃ (ἰο 1π9 Ῥτορμιδεῖ; ψῃθίμον ἐὺ Ὑὴᾷ 88 ἃ Πιθῆδο6 
δρηϊηβί Εἶτα, ΟΥ Δ8 ἃ ΤΟΡΓΟΔΟΝ [ῸΓ ἢ 8. ΠοΒι1]6 ἀἷ8- 
Ροϑβί(λου ον 8Γἀβ [16 σοἰπτηηἶΐΐγ. ῬΓΟΌΛΔΌΙΥ {Π 6 
νἸΒῃ 64 ἴ0 υμ᾿ίθ Ὀοίι.--- Αἴ υλο ἃσθ ΟὈ]  βαϊοᾶ, 
εἰς. Οομρ. χχὶϊ. 22, Οὐ. 8; Ῥββ)τὴ χὶὶ. 10.-- 

ὉΝν αϊοῦ ἴοσ σὰν Βαϊτίηρ. »Ὡν ἴῃ [86 τιοϑηϊης 

οὗ ““εἰάς,᾽" δοοοταϊηρ ἴο τσ ὁ ΏΩΟ ΘΟΥΘΥ ΠΩ͂ 
5140 που]ὰ Ὀ6 'π Δρροβίίοη.---ΕἸΘῺ 5 [Ἰ116ν- 
Δ}: τηθ}} Οὗ ΤΥ ΡΘ68066], ἔγοτῃ {6 νγδιῖ οὗ ἃ ρσα- 
ἰοαῖθ, φἶγοβ πὸ βθῆ80ὸ [ποι βιορίοα ὉΥ͂ 

5ΟΉΜΙΡ, ΒΟΗΝΌΒΒΕΙ, ΕἸΘΗΗΟΒΝ, δι ΟΕ ΒΕΝΙῦΒ]. 
Βουθεϊθββ ἰΐ ἰβ, 88 ἱπ "8. χχχυύ. 10, οἰαμαϊεαίϊο, 

ΤοιαἰὩ8 (παπιοῖν, ὑμδὺ ἱπαϊοαίοα ἰὼ 76). Ηον ' τοί[ογίηρ, πιδκίηρ ἃ [4180 δίερ. ΕῸΥ το ἴῃ (Π6 
ᾺΥ 18 18 {Π6 σΆ86, 8. δ'ιονγῃ ἴῃ ἐπ6 0] ον κ 1 βοη86 οὗἩἨ ἀ“ἴο. νγαϊ οἷν ἴον, ἰο 1ἰΘ ἰπ υταῖ!." 860 Ἀ4 

Βθῃΐθῃς6.--- ἜΑ]1ς, ΓΙΞῚ ἴδ ἴαπια, τπιοῦ, ῬαὈ]1ο 18}Κ, [)γ]͵, Τὶ Ιχχὶ, 10; δοὺ χ. 14: χἱϊὶ. ὑτπτΟνθι- 
τοροτῦι (σοιηρ. σα 6η. χχχτυϊϊ. 2; Νύμι. χἰϊ!. δώ; χὶν. ᾿Ξ ῬοννοΣ Εὲπι. Οομαρ. ἱ. 19: χνυ. 20.---Ἰ ΔΎ Ρθτδθ- 
80, 87; τον. χ. 18: χχυ. 10)... Τὶ ἴἰὺ 18 ἃ οὔΐοτβ. ΟομΡ. χυ. 1: χυ]!. 18.--ΤΤ οἵ σον αὶ. 
ΒΘΟΓΟΙΪΥ οἰτου]αίο, ΒΟΙΙΥ ψἰἰβροσοὰ γαπιοῦ,  ΟομΡ. νυ. 22; 1ἰϊ. ὅ --Εθθοϊ ποϊδίηρ. σου. 
ὨΟΙΟΣ ζ0] ον 8 ἔγομα ἰδ 6. οἰγ Δ Ο ΟὙ (οι 18) θα. οα ΣΧ. 2].-- -Εἴθσ 8] ἄϊδρταοθ. ΟΡ. 
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Χχὶϊὶ, 40.--Βαὶ ὄθβονδαβ (νοσγ. 12). σοπιρ. χί. 
20.--Οὐσπῖγ, ΡΣ τοῖρμῦ 6 δοουβαῖγθο. Βαϊ 

ἴτοτι (16 ῬΔΥΑΪ]6Ϊ τ] ἢ χὶ. 20, τὸ Ῥοτσοῖγο ἐμαὶ 1 
δ ἱπίθηἀοὰ ἰο ἀθᾷπθοοτο ΡΥ συ] ν (86 δοιΐοῃ 

Ῥγοαϊσαϊοα. Το 86η890 8 4180 ΤΏΟΤΘ 88 15} οί ΟΥΥ, 
1 11 158 Ὧοὺ ΠΊΘΓΟΙΥ δβαϊὰ, ισλαί ἰμ6 οτὰ 5668, θὰ! 
αἶδκο λοῖσ [16 8668 ἰἰ ---Θ' 1 6, οἰο. Α Ἀγπιη οὗ (ἢ 8 
ΟΡ ο] πλη, πὸ ὈΥ ζδὶ ἢ ΡΟΒ808868 (δὶ τ ἱσὰ 
8. 8{Π11 ἕαϊαγο (Π160. χΙ. 1). 

ὃ. ΕῸΡ ἰδ9 ῥχϑβοιῃΐ ποι βὲηρ θαΐ ΒΟΥΓΟ : ΤῊΘ ῥγορῆθί συ γ868 (86 ΔΑΥ͂ οὗἉ κιἷ8 ὈΪΓΕΠΙ. 

ΧΧ. 14-18. 

14 Ουχβοᾶ Ὁ 186 ἀΔΥ πΒΘγοΐη 1 τγ8 Ὀαροίθῃ 
Τ, οἱ ποῦ ὅπ ἀΔΥ, Ἡ ΒΘγοΐη ΤΑΥ͂ ταῦ 6. ὈΔΥΘ τη6, Ὧ6 Ὀ]ΘΒβο ! 

15 Ουτβεὰ ΡῸ 86 πιδὴ ψ͵ἘΠὸ Ὀτουρῖ λα ΐπρϑ ἴο ΠΥ ἔδίμογ, βὰν η δ, 
Α 80} ἰβ θογῃ ἴο 866, ἃ πηδη- ΟΠ 1]Ἃ |--- Π. ]κῖηρσ ΗΪπὶ ὙΘΓΥ ει]... 

16 Απὰ Ιοὲ [μδ΄ πηδῃ ὉΘ 85 ῃ6 οἰἐ165 πιο {Π6 Τὰ ΟΥ̓ΘΥΓΏΓΘῪ τι που ΤΩΘΓΟΥ͂, 
Απῃὰ Ἰοὺ Εἴτα ἤθδρ [86 ΟΥΥ ἴῃ [86 πιογῃΐηρ δηἀ 8]Ατπὶ οὗἩἉ γ8γ δ Ὡοοῃίίαθ, 

17 Βροδι86 ἢ6 Β]6}7 τχι6 ποῖ ἴῃ ὑῃὴ6 ΜΟΙ : 
8.0 [Πδὺ ΤΑΥ͂ ΤΟ 6 ̓ παϊρηΐ μᾶνθ ὈΘΘῊ ΓΑΥ͂ ζΤΆΥΘ, 
Απὰ ΒΟΥ ποτ Ὁ Πᾶν γϑηηδί "θα δ] γα γ8 ρτανα. 

18 ΥΥ̓Βογοίογο οδιλθ 1 ἔοσί ἔγουῃ ὑῃ6 πουλὺ, 
Τὸ 5806 ἰαδοὺυγῦ δηά ΒΟΓΙΓΟΥ͂ 8πα ΤῊΥ̓ ἀδγβ οομδαπιοᾶ 1 Βηδιηοῦ 

ἘΧΕΟΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

ΤῸ Ῥγοριιοῖ συγβοβ ἴπ6 ἀν οΥἨὨ δ'858. Ὀεροιἐης 
δηα τ ἀὰγ οΥ̓͂ '8 Ὀΐϊγ(ὰ (νον. 14). Ηο ἔυτί ον 
ΟἸΓΒ69 [6 τλῃ, νὰο Ὀτουχαῦ (0 δ'5 δῖ ο Γ᾽ 186 
δνϑὶ παν οὗ πὶ Ὀϊγί (γοΣ. 16). Ηδ νίβ. 65 (δαὶ 
{1.18 τῆλ ΤΩΔΥ͂ 6 {|Κ ϑοάοτῃ δῃἃ Ομ οτγδὰ (Υ6Γ. 
1θ), Ὀδσαυβ6 πο ἀἰϊᾷ ποὶ Κὶ}} κἰτα ἴῃ 6 νοῦ δαᾶ 
{πιι5 Ῥγανθηΐ ἷ8 Ὀἰγί (νοῦ. 17). ΕἸἾΠΔΙΥ Β6 
ὈγοηκΚ8 οὐὖοῦ αραΐῃ ἰηΐο ἃ Ἰδιπθηίδίοι :---Ὁ ΤΥ 
ΤΩ 5} 1 Ὀ6 Ὀοτπ [0 8 Ἰἰΐο οὗ πιο σῪ πὰ δηλτηθ (ΥΕΓ. 
18) νο ααθϑιϊομβ ἤδγο ἃυίδθ. 1. 18 δυσἢ 8 
ουγβίηρς ἴῃ {.16 πιο! οὗ ἃ Ῥγορδοῖῦ ἰο Ὀ6 }υϑι1|8 64 ἢ 
2. 15 10 ἱπ ῥἷδοθ ἴῃ (ἰἰΐα σομηθοίΐοα ἱπηπιοα αἰ ο } γῪ 
ΔίίΟΥ (Π6 ΒΟΡοΙαΪ τνογὰβ ἰπ γουϑ. 11-18 7 ΑΒ ἴο 
ἀν 6 ἦτγϑι αυδϑίϊοη, 88 ἃ ῬΓΟ] ᾿πλἱ ΠΆΡΥῪ 411 8086 ἃΓ- 
ὈΪΓΑΓΥ πο γρσ οί δυο πη 8 τὸ ἰο δ6 τοὐοοϊοα, ἩΒΙΟἢ 
υηδοτγθίδηά ὈΥ͂ ὑπΠ6 ἀαγ ν Ιοἢ Φογθ ἢ ΘΌΓΒ68, 
ποὶ {116ὸ ἀΑΥ οὗ 818 ὈϊΓίμ, Ὀὰχὺ Βοπ6 ΟΠΟΣ ΟΔΥ, 68- 
Ῥοοΐδ}}Ὺ Βοπλο Τα αγο ἀαΥ, ἃ8 ἐπὶ οὗἩ ἰμο ἀοδίσυο- 
τἰοη ΟΥ̓ Φοτθαϊοαι (848 δοοοταΐϊηρ ἰο Φογοπιθ ἐμ 9 
οἷον ΒΑΌΌΪ8),-- τοῦ Μ ἈΪΘῚ ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἰΠαἱ ὁ ΘΓ α δ 
δρύδκ8 ποῖ ἴῃ ἷ8 οὐ πϑτθ, Ὀσΐ ἴῃ (ῃ6 Πατηθ οὗἁ 
οὐ οτ8. (»εταἀϊοτωπι ἠοπιϊΐπιιπι),- τοῦ 16 ἢ ΒΆΡΡΟΒΘ 
(ναὶ “τοι σΟΏ] ΔΙ ἢ 5 Π6ΓΘ οὶ οὗἨ Οχί ΘΔ] δυΐ 
ἡπίθτημ} ὑγἱ}}5, ΟΥ Οὗ (86 ῬΘΙΥΘΥΒΙΥ οὗἨὨ [ἢ ΡΘΟΡΪΘ 
(ὕλυνιν), οὐ, ἐμδὲ δ0 χίγϑϑ δὴ δοσουῃὶ οὗ ἃ ἰγϊαὶ 
ψἸιῖσῃ 9 84 ὁπ γοα ργου]ου 81} (1π Ἔχ ΡἸλπδιΐοι 

οἵ [2 ξ, γεν. 18, ου Δοδουπέ οὗ ψβίοι ΤΑ ἢ ὝΝ 

οὐ Ὑὺὲ ’ἰβΒ ἰο 06 Βυρρ)οα Ὀοΐογο σοῦ. 14. 588. 
ΒΟΗΜ101). [Ὁ Ββομϊὰ 6 ονβοτνοά ἰδδὲ [Π|8 θῆ- 
εἶτα Ῥαββᾶρο ἴγοπη Υὸγ. 7 ΟΡ 5, ἰ8 πο ῥτο- 
οἸαϊηοὰ Ὁγ [6 Ῥτορθοὶ 88 α πογὰ οὗ Ψθῇῃονδὰ 
(οπιρ. 1 Ὅον. νἱὶ. 28). Ηθ σἶνθθ 18 ἸΏΘΓΟΥ ἃ 
ἔτι γοῦῖοχ οἱ δἷβ Βυμηδῃ δ ]ηρ. 1οῸ σδη αΪ5- 
Ῥυΐϊο τὸ ῬοΒϑ1 ὉΠ ΠΥ οὗ ἃ ταδη Ε|κ δ τ πδ Βανΐϊηρ 
βυςσἢ Γοπιρίαἰἱοῦβ οὗ πα σηδίϊοη δηα ἀοδβραὶγ 15 
ἔκ μοὶ πα ἢ θὸ {μ9 τθθὰ οὗἩὨ αοὰ οθὰ89 ἴο ὃὉθ 

τϑθη ῖ Τΐδξ οὗ (πὶ τηδη οὗ Θοά, 7οὉ, τ ο89 
ΟΓαΒ οὐ θη! (111. 8 Βα4ᾳ.} πΒογογθὰ Ὀοῖοτο (9 
τηϊηα οὔτ ργορῃοί. [ἰ 15 Τὰν 6 Ὁ ἴο Ὀ6 ΟΌΒογγοι, 
ὑδᾶῦ {86 ουγϑίηρ; 18 ΤΟΥ ΟΙΥ 8 τοίονγ οι] ἤοση. [ὶ 
848 πο οΟὐὐεοί. 76 Ἰοὴς Ῥαϑὺ ἀδν οὗἉ πἰ5 Ὀϊγί 19 
88 [{{Π10 δὴ οὐ͵θοοὶ, ἰο νι αϊσὰ {10 συγ86 πὐϊρϑὶ 
ΤΘΔΙΪΥ διδοῖ 186} ἃ8 [86 τῆλ 00 δηποιποοα ἴ0 
δ 6 9 19 ὈΣγᾺ οὗ ἷ8. ΒΟΏ,---ὐσο ἴῃ ΓΘΔΙΪΥ, 
ΡΥΓΟΌΔΌΪΝ, ΠοΥοΡ οχἰϑίοα, ΕΌΥ ΓΘ 60 Ὑϊ- 
Π65568 ΟΥ̓ ΘΟ ΠΟΘ η9ἢ [5 1ὑ οί οὗ ΡᾳΓΡΟΒΟ ἰμδὲ 
{86 Ῥγορμοῖ Βροδ 8 οὗἨ 8 τιϑῃ, δπά τοὶ οὗ 8 νο- 
Ἰηδηῖ ἸΤΒΟΓΟΙΌΤΘ ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ ΒΑΥΒ σΟΠΟΘΓΗΪῺ 
72οὉ : ““ἐπαπίπιαιίἐ8 γαοὶξ ἐηγωγίατι" (Οηϊ18ι, 11., 8. 
δ28). ΕἾΠΑΙΥ͂, ΒονγΘΥΘΣ, 1 τοῦδέ ὃ6 δαπιὶ (6 ἃ, ἃ8 
5Ε8. ΗΟΉΜΙΡΤ βοῖβ Γοτίἢ, ἐδαὺ ἃ ταληϊοβίὶΒ δὴ ἰπ- 
βγη ἢ Υ οα {16 Ῥατὶ ΟΥ̓́ΔΛΠ6 Ῥτορδμεὶ. ΕΟΆΒΤΕΚ ΘΥ6 8 
ΒΆγ8: ““αταηάε ἂος εἰ ἱπεχοιιδαύιίς Ῥγορἠοίδ Ῥέσοα- 
ἐωπι 65..᾽) Απὰ ἰπάροά (Π9 Βα 1 658 οὗ 11 ΘΟ. Β᾽5.8 
ῬΆΓΟΥ ἱπ ἴδ 9 ἰσὶ ἀορτοο οὗ ἱπιραϊΐο ποθ δηὰ 1}}- 
υϊηοῦ, ψ ϊο 18 ΠΟΡῸ τηϑηϊζοϑιθα, δμὰ ῥδτίΥ ἴῃ 
ὑμ6 ἴοτπι 'ῃ τσὶ 1 ἀἰθΡ]αγ8 1.861. [{{Π|18 ΤΑΥ͂ 
Ὀθ τοχαγάρα 88 σμοίουὶοαὶ ὨυρΟΥΌΟΪ6, γοὶ {818 
ταοάδ οἵ ὀχρυοβϑίοῃ 18 ποὶ Νὸηυνν Τοβίδπμθηϊ, Ο ἢ γ18- 
ιἰδπ, ον ΠΟ] σα]. ο πᾶ οτο, ἰοο, βοιῃ ον δὶ 
οὔ 186 δρίὶγιῖὶ οὔ ἱμ9 Βοη-ἤαδγχοη,, ἰο σοῦ Ομ γὶϑί 
Βαϊ: Υ8 ΚΠΩΟῪ ποὺ ψἢδὺ ΔΉΠΟΥ Οὗ ΒρΡΙσὶ γ0 δ τ0 
οὗ (κ9 ἰχ. δῦ). Οοπρ. ἴ80 ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ 
ΕΤΉΙΟΑΙ, ΓΟΠΙΔΥ 5 ΟἹ ΧΥΪἱ. 206.0 Το βοοοηὰ αι68- 
ιἰἴοη, τ ποῖ ον 1818 οὐ τοῦς οὗἩἨ ᾿ηάϊ σηπηίζου δι}8 
{86 σοῃῃθοί οΏ, ΟΥ̓́ΙΒ ΒΌΡΟΒΔΌΪΘ ἃ8 10] ον ἢ; 6 ΓΒ. 
11-18, 19 ΔϑοσΘα ΟΥ̓ ΤΏΒΏΥ ἰπ ἰδ 6 ποραίϊγο. 
ΕΜΑΙΌ ΟΥ̓́Θ ὈΪΐΔοο8 γ6 18. 14-18 Ὀοΐοτο συν. 7. 
ΟΠΑΡ τορηγὰβ ὃ 848 δὴ ἱπάοροπηάοπὶ ἔγαρπιοηί, 8 
αν μον ἀονοϊορημοπὶ οὗ χΥ. 10, ν]ιῖὶσἢ 18. ρμ]ασοᾶ 
Π6ΓΘ ΟὨΪΥ οἡ δοσοιηί οὗὨ 118 ἀρτϑοηθηΐ ἴῃ Ρυγροῦῖ 
Ὑ}} τοῦθ. 7-10. Νον ἰὐ τηυϑὺ ΘΟΥΓΔΙΪΥ ὍΘ δα πμκϊὶ- 
ἰοὰ (μδ΄ 83η ουἱϊΌτοαϊς οὗ 1}1- υϊ ΟΣ δι οὗ 8.8 (9, δ. Ρ 
γον. 18, 15 'ἰὰ αὶ δἰχἢ ἀσργθθ γολ υα Ὁ]Ϊ 6. Βαΐ οὗ- 
ΒΟΥΥ͂Ο (86 70] ον ίπρς ροϊπίβ: 1. 10 18 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ 
ἰο ΒΊΡΡΟΒΘ ἰδὲ γνϑυβ. 164-15 οοῃίδίῃ 9 ΟΧΡΣΟδ' 



190 ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΙΔΗ. 
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βίοη οὗ ἃ βίαϊΐε οὗ πιῖη, ψϊοῖ οὶ] οννοα ἰτχιη6α ]- 
δίοΙΥ οὐ ἰἰαΐϊ Ἰογουϑ βίαϊο ἀθϑογί θὰ ἴῃ [μ6 ργϑ- 
υἱοῦ οσοηίαχὶ. ΠΟΓΟ ΠΙΔΥ̓͂ αν Ὀδοῆ ἃ Ρδ086, ἃ 
ἰγδηϑιτου. ΝΟΩΘ (6 1688 4068 ἰμ8 Ῥτορίιοῖ ροτ- 
(ΓΛΥ 106 ΟΟΟΌΓΓΘΏΘΟΒ ἰὼ 8 ΟὟ τη Ὑἱ ἢ ΡῈ Γ- 
ἴδοι σογγθοίμθϑ8, Ηθδ ρἶνεϑ βίο ἀπἀογϑίαηα {δαὶ 
᾿ἷβ βϑίαϊθ οὗἩ οσοαϊξοτὺ ἀἰὰ ποὶ Ἰοης σδοπίϊπαο, αὶ 
ΒΟΘΟ [819 ἩΦΥ͂ [Ὁ 1(8 Ορροϑβίίθ. 2. Τ ιἷθ ἀγσγδηρο- 
τηοηΐ οὗἩἨἁ [Π6 Ὀ3γομοϊορίοαὶ δ Ό]Θδὺχ σουΓΘΒροπ 8 
αἶδο ἰο (Ὠ6 6δοιιγ86 οὗὨ ἰϑίοτυ (86 Ῥγορῃ θοῦ ὭΘΥΘΓ 
δἰϊαἰηθα ἴῃ 0}}18 {{{6 ἴο {π6 Θη]οΥ πιοηὶϊ οὗ ουϊνατγὰ 
Ῥθ866. [6 δα ΠΟῪ δηα ἰπθῃ ἃ πιοπχοηΐ οὗ γτεοϑὶ 
δηιὶ οὗ ἴορο, ἰὺ νγ͵ὼΒ δοοη ρμαβί. Ὑογσ. 18 σοῦγθϑ- 
Ῥοπάβ ΟὨΪΥ ἴοο ΘχδοίΥ ἰο ἐμ δοίιαὶ ἰθμοῦ οὗ ᾿18 
}1ξ6. 

γεν. 14, Ουτποᾶ ὍὈ6 ἴ8 6 ἅἥδλνΥν. . . ὍΘ 
ὈΙ]οδδοᾶ. Ἐγνοῃ ΚΒ. ΒΆΙΟΜΟ δβδηὰ ΔΒΑΆΒΑΝΕΙ, ἴῃ 

ΟΥὰοσ ἰο ἀνοϊὰ ἰδυίοϊοσΥ ἰοοῖκ Ὺ ἴπ (86 Βθη86 
οὗ δεσεί. ΤΟΥ διὰ ἐδδὶ Φογο δῆ Ῥγὰἃὰ8 Ὀοροιίθη 
οη ὑπ ἀΑΥ̓͂ αὐ Μδηδ880} Κὶ 16 (86 ΡῬγοΟρΡοῖβ οὗ 
1π μοτὰ (2 Κίπρβ χχὶ. 16). Μουθϑουθυ ΘοΡ. ΧΥ͂. 
10; Φοῦ ἐπ. ὃ 8αα. 

γεγβ. 15-18. Οατδοᾶ Ὅθ0 [89 8... . Θ0ῃ- 
Βυιλθοαᾶ ἰῃ Βθιη6. [|16ὸ ΒΑΌΪ ΠΒ ΒΑΥ {118 8 

γ88 ῬΔΒΙΌΤ.---Βτοῦρμῖ μᾶϊηρβ Ὕ73 στ δο- 
ουδβεαίνο5 οὗ {πὸ Ῥοόγβοῃ, 1 ὅδπι. χχχὶ. 9; 2 ὅ.πὶ. 
ΧΥΪΙ. 19.---.Α5 18} οἱτ165, εἰς. ΑἸ]υϑίου ἴο ἄση. 
χῖχ. 25.--Τὰὰ ἴῃ6 τποσϊῆρ... δὴ μοομεϊᾶθ-Ξ 
ὉΠΟΘΆΒΙ ΡΥ, τὶ οα Ὁ ΔΩΥ Ὀγοα Εἰ πρς ρΡα.56. ΟΟΙΏΡ. 
Ῥ8. ἵν. 18. -- Τὰ [Δ. Υ.: ἔγου!)] ἴδμθ νυυουΌ. 
ΤΠ. Οοαρ. 900 ι11. 11. Ὑ9 ργθροβίἰοη 1, 

οὔ δοσουπί οὗὁὨ ἰδ ἔο] ον; Βοαίΐθηοο, οδηπηοί ὯΘ 
τεξῆγουα----αὐσαν, Ὀὰὶ 185 υϑοὰ 6ΓΘ 'π Δοσογάληοθ 
νυ τἀν ἰἀΐοπι, Ὁ τ μῖοὰ {16 ἐεγπιίημδ ἃ φίο 18 
Ὀϑοιὶ ΤῸ γ᾽ τὰ ἐογημπμβ ἐπ σμο, ΟΥ̓Ϊπ σμεηι. ΟΟΠΡ. 
105, ϑΘαβίννασαᾶβ. αοη. χὶ. 2. [Εηρ. ΥὙεγ8. 

“ἴγοτα 1110 οδδὶ".---ϑ. Ἀ, ΑἹ]. ῬΠΘΌ Ὁ2 λό Πεε8 
ἑηΐίο (δες αἰϊδίαποο. ἴ8ι. χΥὶϊ!. 18, ῬγχοΥ. υἱὶ. 19; 
ΝΑΚΘΕΈΙ5Β. Ογ., δ 112, δ ἀ. Το ππλῃ ΠΔΥ Ὀθ το- 
διγοα σα ΠΥ νν6}} ψ τ Φοϊιοναῖι [ΠΕ ΝΡ ΕΠΒΟΝΊ], 
ἃ8 (80 βΒι)0]6οὐ οὗ ΒΙΘν, ΘΘΡΟΟΙ ΠΥ 1 τν 6 ΤΟΙ 6 Π- 
θὸν ὑδαὺ τἴ86 ψμ0]0 ἀδβογιρίϊοη 158 ποῖ οὗὨἨ ἃ δΪ8- 
ἰοτῖοα] ὉὈὰχὺ τηδίοτγίσαὶ σμαγδοίοσ Οοιρ. Ρ8. 
χχχὶ. 1. [7116 ἀδβιϊαϊθ ΟΥ̓ {86 8] 1πλ6 
᾿πλα ΠΟΥΥ͂ ΘΠ Ρ]οΥ οα ὈΥ Ψοῦ, (1.18 Ῥαβϑβαχθ 18 ποὺ Β0Γ- 
Ῥαβϑοά ἴῃ ῬαιΠ08; Π 6 Γ0 18 ἃ ἀπ ἰγ ἀπά σδοπάἀθηβα- 
ιἰἰοα ἰδτουσμοῦῖ, τ] σὰ δοϊσιιομ 1.8. ροριΐοαὶ 
Ὀοδυίγ.᾽᾿ ΠΕΝΌΕΒΒΟΝ.---ϑ, ΒΕ. Δ.]. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Οἡ σχνυϊἱ. 2. “ὙΠ. 8 {16 ρῥγορδοὶ οὗ αοἀ 
ἰο Ἰορᾶτῃ ἰῃ [6 ἢοι86 οἵ {Π0 Ροίϊογ ἢ Ἦον 5}124]} 
115 ὈῸ πἷμ ΒΊΡ]6 οὐ [118 βοΐ οο] Ὁ δυῖ αοἀ οἰιοοδθ8 
(6 7001 188 {πἰηρπ ἴο σοπίουπαά Βατηδη τυ ϊβϑάοι (1 
Ἃὐον. ἰ. 27).᾽ σπάμεβ. [6Δὴ οΥὐδΟΡ νου] ἃ πουον 
6]Ιοο86 βιιοἢ 8η ᾿ηϑίαποσ ἴον (116 ῬΌΓΡΟΒα οὗἉ τη }κ - 
ἱπς 8π ἰπργθϑβῖο ΟἹ ἰΔ18 δι ΐθῆςσθ; 8.}}} 1685 ἴον 
1116 Ραγροϑο οὗ ὀχ δὲ ὈΪ πη 18 οὐν ἢ 8Κ1}} ἀπὰ Ἰίνο- 
Ἰΐποϑ9. [ὑπιιϑὶ 6 ἴον ὈυΒίΠ658, ποῖ 1ἴῸΓ 8πι1186- 
ταθηϊ, {μὲ δι 6) ἃ ῬΓΌΘΟΒΒ ἰ8 ΟὐΒοσυρα,᾽"--ο αι 
6 νπί ἴττ ΟΥΟΓΥ Οσσιι ρα οι 18 ΒΟΠῚΘ Πι68}8 Οὗ 
Ῥγοϑογνίης (ἢ σοπ πα ΠΥ ΟΥ̓́ΘῸΡ που ἢ (8, ΒΟΠῚ6 
Το βίλῃοθ ἰοὸ (6 ἰη Βα Θη668 νν 10} ΓΘ σοη 8 }}γ 
ἀϊδιγοίίπς δηι] αἰϑδὶ ραιίης ἰμοὰ. Βαῖ ἰΐ 18 68- 
Ροσῖδ} Υ (116 βι ἀοῃί οὗ (}}6 ου θη 8 οὗ δἷ8 οἴνῃ (ἴτη6, 
οὗ ἴα Ἰαγϑ το; σοχυΐϊαῖθ (μθπι, οὗἨὨ ἐπ 6 188108 
ὙΓΪΘΒ ἃγὸ ἰο ῥσζοσοθὰ ἔγοσι {μι θ1, 10 δ88 ποοὰ 

ἴο Ὀ6 γϑιιϊπἀ θα {μδἱ ἢ6 18 οί βία γἱηρ ἃ ὨΣΩΒΘΣ 
οὗ ἸοοβῈ ἀϊβοοπηθοῖθα ῥμδποιμλθηῆ, θυ 18 ἰγαοίπς 
ἃ Ῥγϊηοῖρί υπὰον ἀἰογοης δβρουίβ αι {Πτοὰρἢ 
ἀὐογοηι τππϑηἰϑἰ δι οη8. Α 8θηϑι 0]. {Ππ8ἰταἰΐοι, 
1 νὰ νου] σοηἀοδβοοπά ἴο δυαὶ! οὐ γον 68 οὗὨ ἱΐ, 
νου] οὐΐϊοη 8ϑᾶνθ 8 ἔγομι τηποἷὶ γα ΘΠ 658 δηᾶ 
ἘΏΓΘΑΙ ΠΥ, 88 Μν6}} 88 ἔσγοῃι ΒΆΒΓΥ ἀπ} η8δ 5186- 
ΤΟΣΥ͂ σοποἰ 8 0η8,᾽᾽ ΔίαυΒΙΟΕ.---ϑ. ΒΕ. Α.] 

ὁ. Οα χυὶϊὶ. ὁ 8.ᾳ. Οπιηδ δίπείε οἰαμάϊςαί. Μδὰ 
'β ποὶ οἷαγ, ἱπβουχὶι 6 ἰβτηδα οὗἉ οἷν (θη. 1Ϊ. 
7). Οὐπβοαυθηι ἴπ τογβ. 8 δὰ 10 (6 πιοτγαὶ 
οομ 1018 ἃτο τπιθπιἰοηθά, τ οι ὈΥ νἱτίαθ οὗἉ 18 
ῬΟΓΒΟΠΔΠΙΥ δηα ἔγθθάουμι τη8ι Ὀ6 [0] 8116 οἡ 186 
Ρατγὶ οὗ πῆλῃ, ἴῃ οΥ ον ἐδιαὶ (6 ἀἰνίῃ 8 ̓ΓΓΔη 5[οσδ- 
ἰἴοη ἰο ροορὰ οΥΓἹ Ὀδα πιᾶῪ δ, ρ]δοθ. [{{}10 οἷδὺ 18 
ΒΡοΪ]οἃ οα ἰθ9 σψἢθ6], ᾿0 σαπηοί μοῖρ ἰΐ. [ἰ ἰδ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ΟὨἸΥ {π6 Ροί(6γ᾽8Β ἴδιϊΉ. Νοιβίῃρ 1 6ἢ 
18 Βοσθ βυο] ζοὰ ας ἐμ οἰπηϊροίοποο οἵ Θοά, 
Ὀγ νἱγίαθ οὗἉ ψ]ιῖοῖ Ης σδη ἴῃ ΔῊΥ αίνθη 6886 50Ρ- 
1658 ὙΠ016 εἰσ οἵηδβ πα παίΐοηϑ, δπὰ ὑσϑηϑοσ αι 
μοὶ πεῖ [Π6 δᾶπι|0 Θ856 δῃὰ γαρίἰγ 838. (ῃ9 
Ῥοίίον σοὶ ἂρ ἰπ6 προϊϊοὰ γϑβϑβοὶ ἰπίο ἃ Ὁ4]] οὗἔἨ 
ΟἾΑΥ, δηὰ ἱπηπηιθ οὶ ρῖνοθ ἀΐ ἃ πον ἴογα. [ἰ 
νου] δΘ νγ6}} [ῸΓ 4Α}1 ἰο σοῃνῖποα {}} 6 πιβοῖν 688, ὈΥ͂ 
ΠΟΘΙ ἢ [8 6 ῬΓΟΘΟ88, Οὗ μ6 ΟΠ 6 Υ ἃ] θα56 πὶιἢ 
ὙΠΊΘἢ {86 Ροί(6Γ ἔογιηϑ [8 ΟἿΔΥ οπ ἴδ 6 ΨΒΘ6Ϊ. 

8. 0ὰ χνἱϊ!. 606-10. ““ Οὐρσίίοε μπιδσφμΐδημο Ρεοοαία 
δια, εἰ πιοίο ἔα οπιοηάεί, οὑπὶ ἰειριδ εεί. ϑὲἐ 
“ειρσιιοδια αοἰοῦ, ποῖ δὲξ δίογιϊ δ ραπιίμάο. Ταη- 
φμαμι ἂος αἰοϊί 7)όι8, ἐοοα ἱπαϊσαυὶ δεπίεπίϊαπι, δεά 
ποπάμπι »γοίἶϊ, Τγαάσιίχί ποπ ἤχὶ. Οὐαὶ (ἱπιδα, 
φιῖα αἰχε 3 Θὲ πιμιαυογῖς, πιιριίαίγ. απι δογίρίεπι 
68ί, φιοά ραπίίεαί ἤεπ. Ναπισωϊά φμοπιοάο λοηιῖ- 
ἤεπὶ εἰς ραπῖεί δευπι 3 Δ απι αἰοίιιπι ἐδῖ : εἰ ραηΐ- 
ἐμεγὶ υοδ ὧδ ρμεσοαίὶς υεϑίγίὶδ, »απιεδτξ πιὸ ἀὁ οπιπίδιι8 
γπαΐϑ, σιδ ασίωγιδ ἐγαπὶ υοὐΐϊδ. Μιιπιφμία φμαεὶ 
ἐγγαπίοπι ρωηπίεί επι3 ϑεα ραπι(ίεπίϊα αϊείίωτ ἐπ 
22:0 πιμίαίῖο δοπίεπίθ. Νοη ἐδί ᾿πίφμα, δεὰ 7μδία. 
Οματο )μδί(ᾳ3Ώ ΜἩπμίαίμα ὁδὶ τεωϑ, πιμίαυϊί 7μάεχ 88π- 
ἰεηίϊαπι. Νοῖϊ ἰογτογ. ϑεηίεπίϊα πιμίαία οϑί, ποη 
7 ἴα. «δια ἐπίεσγα πιαπεῖ, φμία πιμίαίο ἀεδεί 
»αγοογε, χιιῖα 7ωδίιι ἐδ. Οπμοπιοάο Ῥετίπασὶ ποί 
»Ῥαγοῖξ, εἰς τιμίαίο ραγοί(.᾽ Αὐαύδτιν, δέγπιο 109, 
22ὲ Τεηι. αὐ πιεάϊωπι. 

4. Οπ χυῖ!. 6-10. ““ Οπιπιϊπαίίοηεα 72εἰ ποη ἐπ- 
ἐεἰἰἰσόπάδε διπὶ αδϑοίμίε, δεα οεπι ἐχοορίϊοπο ραπίίϊεπ- 
{ἰδ εἰ οοπαϊίϊοπο ἱπιραπὶ οπ. Ργοπιὶδδίοποϑ ττάοηι 
ποπ διεπί αὐδοίω(ιε δε οἰτοιπιδογίρίδ σιν σοπα το δ 
οδεαίοη ἴτε, {μπὶ ὀχσερίίοπα ογμοὶσ. Αοα βιἰϊρυϊαίοϑ 
ΘΥΟΥΎΠΟΥΘ ἴῸὸ (ἢ 6 ΟΓΟΒ58.᾽ Οὐμρ. θ οι. χχυὶ, 
ΕὔΒΒΤΕΒ. 

δ. Οχ χνυιὶὶ. 606-10. “Ῥη:εοϊοπίῖα οἰ ρτγιεαϊοίίο ) εὶ 
ποῆ ἐπ)ιοἱ αδϑοίμίαπι εουσίμ8 περοδοίίαίοπα τοδμβ 
»γεϑοι(5 ας »γδοαιοίἰ8.᾽" ΕΟΈΒΤΕΚΒ. 

Ὁ. Οἱ χνιὶ. 8. ..Ο μἰὶς ρωπιοπέϊεπι ἀπεπιϊϊίαδ 
φυαπι ροίεηδ ἐδ αρμα οπιπϊροίεπίοπι.᾽᾽ ΒΕΒΝΑΒΡ οὗ 
ΟἸαϊγναιχ. 
[ὁ χνὶ]]. 8-10. 41 Δρρτοϊιθηὰ ἐμαὶ τ 888]] 

ΙδγΓ 8βοίὴθ ἀδΥ ἰἸιαὺ (6 σὰ}} ἰο ἱπάϊν ἄυ8] Σὸ- 
Ῥοιΐϑησθ, δηὰ {6 ΡῬτγοιμῖϑο οὗ ἱπάϊν ἀπ] τὸ- 
Γοτηγλί θη, 8 Ὀθοη ἤξοῦϊὶο δὺ οπθ (ΐππ6, ΡΓΟ- 
ἀποίίνο υὗὨ ἰαγου]οπί, νἱο]θηῖ, [ΓΔ ΏΒΙΓΟΥΥ οἴθοιβ δὲ 
ἀποίμοΣ, Ὀθσλυ86 1 8 ποί Ὀ6Θη ΡῬατὶ οὗ ἃ 68]] ἰο 
πϑιἰοιναὶ Γαροπίδπαορ, Ὀθοδα86 1ὑ 88 ποῖ Ὀδ6Π 60ἢ- 
ποοϊοὰ ψΠῈ ἃ ῬΓΟΙΏΪθ6 οὗἩἨ πϑίϊ οΠ8] γοίον πα οῈ. 
6 ΤΥ ΔΡΡΘΆΪ ἴ0 6 ὈΥ {{Π|6 ᾿ΟΥΓΟΓΒ Οἵ ἃ Γι Γ0 
δαί; ΨΜ»'8δ2 Π.ΔῪ 86 8]} (0 τηποδίποτν οὗ τονῖ- 
γα] δία ἰο δύο (Π6πὶ 0 ἃ ΘΟΏΘΘΓΠ [ὉΓ (πο 
ΒΟ ]8; Ο ΠΙΔῪ ῥγοάιιοο ἰῇ ὑπαὶ ΨΔΥ ἃ ο1488 οὗ 
ΤΟ] σίου πιο ὙΠῸ ΡυΓΒιιΘ 8 ΟὈ)οοὶ Μ᾽ Β1Οἢ ΟἾΔΘΥ 



ΟΗΑΡ. ΧΧ. 14-18. 

Τ6η ἀο ποί ρυγβι16 (ΒΟΛΤΟΟΙΥ ἃ 1654 86] 48}, οἴἴϊθη 
ποῖ ἃ 1658 οὐἱνγαγαὰ ΟΠ} 66) :--τνν]ο Ἰοᾶνο ἴη6 ψου]ὰ 
ἴο δα 118 ΟὟ ΘΟΙΥ86 :-ογο, 6 η ΓΒΟΥ͂ τηΐηχὶο 
ἴῃ 10, 28 ἰὴ (ἰπ|ὸ ὑπο ν πιαδὺ ἀο ἴον Π6 βαῖζθ οὗ 
δυβὶη 6585 δηὰ γαίῃ, δαορὶ δραΐη ἐϊ8 ΟὟ τη χἑτη8, 
δηὰ Ὀδοοηθ 688 τὶ χιιίοουι39 ὑπδη Οὐ 6 ἴῃ 
Θυλπιο 8 Ἶγ8, Ὀσολιι86 ΠΟΥ͂ ΘΟμ δι ἀον χσοϊϊ σίοη 
ἰοο πο 4 ἰδίῃ ἰο 60 Ὀτουρσμὶ ἔτσοιαῃ ἰδ 6 οἰουβ 
ἴο ὑῃ ϑαγίῃ, 116 γοὺ (ΠΥ (ὧο ποὺ ΣΘΟΟρΖηἾ86 ἃ 
Ἰοννοῦ Ῥυϊηοῖρ]9 828 δἱπαϊης οὐ ἰμθ. δαὺ να 
τηϑὲ ΒροΔΚ ἀζαΐὶπ ἐ}10 ἀποϊθηί ἰδῆσάαχο, ἐμαὺ αοὐ 
5 τηϑιὶθ ἃ σονθηϑδηῦ σἱἢ ἐπα παιίοη, δὰ ἐπδὶ 
Δ11 οἱ126}8 8.6 Β 7665 οὗὨ δὴ πῆϑ6θη δὰ χὶρὶι- 
θου8 Κίηρ, 1 τὸ ψουἹὰ πᾶν ἃ πϑασίυ, ἱη νατὰ 
Σοροπίδηῃοο, 16 νν1}} ΓΣΘΑΙΥ Ὀγΐη 8. Ὁ8ο]κ ἰο 
σοά ; μψῃϊοὶλ νν}}} ἑἐαγη ἐδ οαγὶβ οὐὗἁὨἨ (9 δίμουβ 
ἰο 186 σ!]άτοη, πὰ οὗ ἰδ 6 οἰ] άσοη ἰο ἐδ 6 ΖΔΓ ΠΘΥΒ ; 
ποῖ Μι}}} σκὸ ἀνῇ ἰο ἐπ 6 χοοίϑ οὗ οἱἵγ 116, ΘΒ δηρ- 
ἷης ἴὸ ἔγοπι ἃ 86] [-Β6 6] 16 ἰηΐο ἃ 16 οὗὨἨ Βυ- 
τη ΠΥ δηἃ Ἰονθ δῃὰ οδμϑογία] οὐεάϊοποθ; Ὑ 10 ἢ 
ΜΠ ὉΘΔΥ ἔγηδ ρᾶγαβ, σἰνίπς ΠΟΌΪΘΠ688 ἴ0 ΟἿΓ 
ΡΟ] ΟΥ̓͂ δηὰ Ἰ᾿ἰϊοταίατο δηὰ αὶ, ἰο [86 ἀδῖγ σου π6 
οὔ υϑαῦ γγὸ 888}} ῶ0 ΠΟ γῸ ἀἄαγα (0 681} ΟΌΡ δεσωΐαῖ' 
οχἰβϑίθηοο.᾿᾿ Μάαῦβισε.---Κ, ΚΕ. Α. 

7. Οὐ χυϊ!. 10. “αοα νύυῖϊοβ 88 ἴξέ 676 8. συϑ- 
δεοοίΐοα ἱπ οὐτῦ μοατὶ οἵ ἰδαὺ τ ιΐο γὸ δνο 0 
ἔαγηϊϑὰ ἰο Ηΐπι. Εον (ἀοά 18 ἀϊεροβοά ἰοναταβ 
Ὁ5 88 Ὑ͵6ὰ δῖ0 αἀϊβροβθοῖ ἰοτσχαγὰβ Ηΐ. [1 νὸ ἀο 
ν6}}, Ηὁ ἀοθβ οὶ! ἴοὸ 8; ἱἶ νψὸ ἴονυὸ Ηΐπι, δ 
ἸΟΥ͂ΘΒ 8 ἰῃ τοίατη : ἦγ ἤοτβακο Ηίπ, Ηο ἔοτ- 
ΒΆΚΘΒ ι.8, ΡΒ. ΧΥΙΙΪ. 20. σπάμεα. [“ δ΄: ἰβ [}9 
ξτοαὶ τὰ ΒΟ ἢ 6 τη κοὺ Ὀοίννθοη αοἀ δῃᾷ ἃ ρϑορῖο; 
λι ἔον θ᾽} 19 (86 θοη 6818 οὗ ΗῚΒ ῥσγομπηΐἶβοβ, δμα βροὶ]8 
{π6 81 66688 Οὗ (Πδὶν ΡῬγάγογθ. [{ ἀοίοαίᾳ ΗἰΒ Κιπὰ 
Ἰηϊθη 1 0η8 σοποθγηΐϊηρ ἔποπα (Η08. Υἱῖ. 1), δπὰ 
4168 {δποὶν Ρ] Θαϑ᾽ης οχροοίδίϊομϑ ἔσο Ηἰαι. [ἱ 
ΣαΪἢ8 {πον ΘΟ ζοΥῖ8, ῬγοϊοηρΒ ὑπ οἷγ συν η 668, 
Ὀγίηρθ ἴμθπὶ ἱπίο βίγαϊ 8, δαη ἃ τοίασὰβ ὑπ οὶν ἀθ- 
Ἰἰνθγαποθϑ. [5. χὶὶχ. 1, 2." ΗΈνευ ---ῦ Ε. Α.] 

8. Ομ χνυὶϊ!. 12. «“. Βγοράοπι οὗ ἰμὸ ϑρίγιυ! 
Ὗο νι }}} Δ|1ονν ΕἰταΒοῖ  ἰο 6 Ὀτουρδῦ ἱπίο θοηὰ- 
8840 ὈΥ͂ 116 ρΙοοπΥ ψογὰβ οὗἩ ἰμαὺ βίπχιαν τηδη, 
 οροταϊ ἢ ΕΘΡΥ͂ ΟὯ6 τηυϑὺ ὈΘ 80Ϊ]0 ἴο Ἰ᾿ἷνο δ6- 
οογαΐϊηρς ἰο ἷ5 ον ΨΑΥ ΟΥ̓ ἸηἸκίηρ.᾽ ΘΙΕΡΕΙΟΗ, 
Τὰς »γορλεί “εγεπιαὴ ἀπά Εχεκιεὶ ὀτὶοήψ ἐχρομπαεά. 
1802, 8. δ9.--Ἴ 8 18 [80 τυαϊομσογὰ οὐὨ ἱπιρί οἱ Υ 
ἷῃ Δ'Ϊ {1π|605. [ΙΓ ἴπ ἰγὰἢ ΘΥΘΟΣΥ͂ Οὁ06 ὈΘΆΓΘ {116 
αἰνί πὶ τι ΐη ἶπι, ἐμ6ὰ ἰν 5. Ἰυβιβοά, Βυϊ 
ΒΠ6Θ ΟΥ̓ΘΡΥ͂ ΙΠΔῺ ὈΘΆΤΒ τ ἴῃ Ϊπὶ ΟἿΪΥ 8 ϑεῖόν 
τι, ἃ ἀϊνίπο ζόσηὶ οὐ ΒρΆΤΚ, ἃ ροϊηί οὗ σοπηθοίοη 
ἴογ 86 ΟὈ͵ δου γΟΙῪ αἰνίηο, δηὰ δὲ {110 βατηθ {ἰπ|6 8 
Ῥοϊηί οὗἩ δομηθοίίοη ΤῸΥ ὑ.6 ἀϊΔ Ὀ0]1648], ᾿ν 18. 8. Β6]}- 
18} ἀθοθρίΐοῃ ἤθη ΟὯ6 ΒΌΡΡΟΒ6Β 86 τπιιϑὺ ΓὉ]] ον 
δὶβ ἐπσεπίιυπ. Ἐον ἴπ6 αἀιοϑίϊοη 18, ὙΒοῖ μον (89 
γοΐοο ἔτοπι ὙΠ] 18 [6 γοὶοο οὗ αοἀ οΥ ἰδ γοΐδθ 
οὗ 9 ἀν]. Ἦοτγο ἰΐ 18 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ͂ ἰο0 (ΓΥ͂ ΟοἱΥ- 
Βαῖγ 98 δηα 0 ρθῆ δῇ δῃηίγαποθ ἴὸ {μ6 ἀϊνῖπο δὰἢ 
οὗ Ἰιἴϑ, κο παῦ {πὸ αἰνίηθ 11{6- ΠΟΥ Πὶ πὶ 18 ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 
διτθηρίβοιοά, δὰ Θημδοϊοὰ ἰο τηαἰπίδὶ ἢ 18 {γ6 
Δυ(Ποτὶγ. 

9. Ου χυ!!. 14, Οη {86 βυπηῖ 5 οὗ (6 δἰριὶ 
Τηοαπίλί 5, οὐθη ἴῃ (ΥΟΡ᾿68] σδουηίγῖαθϑθ, (ἢ. ΒΠΟῊ 
ἀο68 ποῖ οἰ Γοὶν τοὶ], δηα {μου οἴοσο [16 ταὶ σὨ ν 
600] ΒρΥΐη 8 αὖ ἐπμποῖν ἔδοὺ πουονρ αἀτὺ ἃρ. ἘΠῚ: 
ἔπ086 πηϑη ΟὨΪΥ͂ 4065 {Π6 ρᾶυτθ νι ϊΐθ ΒΟΥ οὐὨ ἐϊ- 
νἷπο Κοον]οαρο κηὰ σΟΑΪγ ΓΘΔΥ ΠΥ͂Ρ τ26]1, τ} ]}056 
Βοδ5 δγὸ οἰ θναϊθα δῦουϑθ 86 βίθδιη δηὦ γὰροῦ οὔ 
ΘΆΡ(ὮΙΥ σΆΓῸ5 δηα ρηβϑίοῃβ, ἰπῖο (86 ῬΌΓΟ ΟἿΘΆΥ 
ΑἿΣ οὗἩἨ Ὠοανοη. Απα {Π6Υ ἰΐ 18, ἔγοῃ γῆ οβο Ὀοάΐ68 
Βον βίσοδπιβ οὗ Ἰἰνίης ναΐοσ (9 08ὲ ΥἹ]. 88). 
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10. Οἡη χυϊὶ. 18. (οπϑι (πὸ ἰγοδί80 οὗ υ Π 6 Ὁ: 
Ηον ἃ τηϊηϊϑίον βῃοι ἃ Ὀδανο ἡ θη .ιἷ8 ΟΠ ΘΟ 18 
ἀ65Ρ186α 7 

11. Ου χυϊ!. 18. (Οοτηθ ἃπὰ Ἰοὺ τ19 5πηῖ[6 1ιἷπὶ 
τὶ ὑπ ἰοηριιθ, δί6.). “1 15 ἰμάροι ἀπ οογῖδ πη 
ΨΥ ΠΟΙ Β6Υ 1}19 18 βαϊ(ἱ ὈΥ͂ (6 ῬΤΟΔΟΙΘΓΒ ΟΥ̓ ὈΥ͂ (86 
Μ010 Ῥοορίο: Ὀὰὺ (818 18. σογίδϊπ, {Π)8ὺ Β.0}} 80- 
ιἰοπ8 ἃγϑ ρουζογπηοιὶ ἀδιν ὉΥ {Π086 ΤοΔΟ ΟΥ̓ 8, 0 
ΚΩΟΥ͂ ΠΟ ΟΥΒΕΙ ΥΔΥ οὗ διορρίῃρ {ἰὸ πουλὶ οὗ ἃ 
ϑογγαπί οὗ {0809. “ Απά ποῖ ρῖνο ἰιορὰ ἴο δὴν οὗ 
ἷ5 νγογά8.᾽ Τὶϑ 'ἴ8 σὲ »ὲ αἰἰογ. 1 νὸ σδὴ ἀ0 
υἷα πὸ ΒαΓΠι, Ῥ)[ὸ ὙΥ1}} 5100 ΟἿΤ ΘΔΥΒ, πὶ ᾿6 88}}} 
ποὺ σΟΏΥΪΏσ6Θ υ8.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΕΡ. 

12, Ου χυϊὶ!. 19. (αἴνο παρὰ ἰο ταϑ, Ο Ἰογὰ),. 
ΤῊ Ϊ6 (Δ Κο8 ρμἷποο ἴῃ {2 νῶν. Α ἰδδοῦοῦ 18 
Ἰοοκοα δὲ ΌὈΥ 16 οὁγ9 βίοι 18 ἃ8 ἤδπιοβ οὗἁὨ ξΓο. 
ΗΘ 18 αἶ8ο συϊἀοὰ ὈΥ (6 βδ8π|6 ούϑ, νυ ]οὶλ ἸΟΟΚΒ 
οἢ 8ἃ]] Ἰαῃ 45, ἰο βίγοη ζίμοη ἢ 086 τν 0886 ὨΘΑΡ(Β 8ΥΘ 
ἰονγαγὰβ ἴμ9 οστὰ. Νο οἷά οαπ Τοϑὺ ΠΟΥ 86- 
ΘΌΓΟΙΥ ἴῃ (9 ΟΥ̓Δ 616, Μ᾽ 8116 (86. παγϑο 18 Ἰοοκίης 
ἴου δὴν ΝΥ ὑπαὶ παραὶ ἀἰβϑύιτ ἰξ, ἐπ ἃ βουυδηΐ 
οὔ 180 ἱοχὰ σα, ἰο οι αοἀ κίγοϑ ᾿ι66α.᾽" ΖΙ1Ν- 
ΖΕΝΌΟΒΥ. 

18. Ου χυἱὶἱ!. 20. “410 15 86 Ῥ᾽ ο βΊ ΠΩ ΤΟΙ ΘΠ ΌΤΔΠΟΘ, 
6 ἃ ἰοαοίοτ οοηϑί 6.8 ὑπαὶ 0 ἃ8 ὈΘ6Π Δ0]9 
ἴο ἀγογὶ ἀἰνῖηο Ἰυἀ ρηηοηίβ ἔχοι ἷ5 ΡθΟΡ]6. [ὑ 18 
4180 δ υὑπάοπίαῦ]6 ἀυίν. Το βρίγὶῖ οὐὨ Ζ0Ὁ, 
δίοδβοϑθ, Φογοιιία, Εσγα, Νοδοιίδη, Ρδὺ] ἴὰ 1818 
ταϑρϑοῦ 18 (1.10 ὑγὰθ Βρίὶ γὶὶ οὗἩ 9659 ΟἸγδὶ. Ηο 8 
ἢ Το ΒοΓ Δ Ὁ]6 ΒΡ μοσαὰ ψ0 οδῃ σῖνθ ὉΡ Ε͵8. Β60 Ὁ 
δηα Ἰοοῖς οα γνὶθ ΑΥῪ ΟΥ68, ὙΠῚ16 (89 Τοϊὰ 15 Ὀ0- 
ἵπῷ ἀεναβίαιθα. Νοὺ (ὁ πιϑηϊΐου {Παὺ ΘΔΟΙΘΓΒ 
ΓΘ πον-δ- δ Υ5, ὈΥ̓ {110 ΒΑ] αὐτὶ 5 τ ΒΟ ΓΠΘΥ͂ ΤΘ- 
οοἶγο ἔγοπι (πον σοηρστγοχαίϊομδ, Ὀτουρκῶῦ ἱπίο ἐδ 6 
τοϊαιϊίοη οὗὨ βουυϊυάθ, δῃηὰ Ὀοβιίθ8 {ῃ9 στ ραϊὰ 
ΟὈ] χαϊίοη οὗἨ ἰπ6 Βοαὰ ἃγὸ Ἰἰαϊὰ πὑπᾶον ἰηἀονίοα- 
Π689, 88 ΒοΒρ᾿ἰ}5 δηα οἰ ον ᾿Ἰη5.1{010Π8, ἴ0 ὈΓΤΑΥ͂ 
ἴογ ὑποὶν Τουπάοσβ. ΤΠΟΥ αἶἷνθ {ποτ βοῖΥ 8. [89 
Ὠ81η6 ΟΥ̓ ᾿ἱπίΘΓΟΘΒΒΟΥΒ δηὰ ἰδ08 ὈΪπα {μοι Β  γ68 
ΔΏΘΥ ἰο ἰ(ἷ8. ΟἸ ΒΟ 80 ὉΠΊΎΟΓΒ8] αἰίν οὗ 8]]} 
ἰθδό ογΒ.᾽" ΖΙΝΖΕΝΌΟΕΥ. Βυΐ Ἀθη [80 Βογυδπί 
οὗ σοἀ τοοοΐνοβ “" οαΐμπι το ἰαοτο, ρεγδοομίϊο ὩΤῸ 
ἱπίογοοδδίοηπς,᾽" 118 18 ““(Π9 που] Β χγδίἀ9 δηὰ 
εταϊαϊγ." ΕΘΈΒΤΕΒ. 

14, Οχἱ χυϊὶὶ. 231-28, ὙΠ τορχασὰ ἰο [815 ὑταυ ον 
ἀραϊηδὶ 8 ΘΠΘμἶ68 ΟΑΙΥΙΝ ΣΟΙΔΔΓΚΒ, “6 (18 
ΥΘΒΘΙΏΘΗΟΟ, 88 ἰὺ νγ͵ὰ8 ἀἰοϊαἰοα Ὀγ {μ6 Ηοὶγν ϑρὶτὶί, 
8 ποῦ ἰο ὃ0 δοπάοιπηθά, ποῦ οὐξἂὶ ἱ ἰο 9 τηδᾶθ 
85. ΘΧΘΙΆρΐο οὗ ἴῸΓ 10 τγ88 Ῥοου αν ἴο ὑμ6 Ῥτορδοὺ 
ἴο πον ἰΠδὺ (ΠΟΥ ὝΘΓΘ ΤΘΡΓΟὈαίο8.᾽ ΕῸΥ {190 
Ῥτοριοῖ, 9 βᾶγβ, νὰ8 (1) “ οπάοα ψ|0} [λ9 
ΒρΪτ οὗ νι βάοιῃ δὰ υἀρπαιεπί, δα (39) 2608] 8180 
ἴον αοα᾽ ΒΒ ΠΙΟΥΤΥ 80 τυϊοὰ ἱπ ἰιἷ8 Βοητί, ἐαῦ (89 
ἔβοϊ 5 οὗὁὨ (116 65} 6 γ6 ΠΟΥ βυθ 64, ΟΥ̓ δύ 
Ιοαϑὺὶ Ὀγουρηὶ ὑπ ογ θυ )]οαϊίοη; δπὰ ΤΥ. Π6 Ὁ, ἢΘ 
ῬΙοδάοα ποῖ 8 ργίναϊθ οι 156. --- Α8 8}} {1686 {μη 05 
[4}}1 ποὶ ο οἂγ Ἰοῖ, τῦ οὐχὶ ποὺ πα Βουὶ πὶ ΠΔΙΘΙΥ͂ 
ἰο ἰπιϊίαῖο Φαογοιιία ἰπ (μΐἷβ ὈΓΔΥΟΥΡ: ἴον (δαὶ 
σοῦ Ἱὰ ὑπ 6 ΔΡΡΙΥ ἴο 18 Ἡ 161} τ ἰϑὺ βαϊα ἰοὸ Ηἰβ 
ἀἰδβοῖρῖοβ, Υὑγὸ ΚΩΟῪ ποὺ ψπδὺ Ββρὶ τὶ ΚΟΥΘΓΠΒ 
γου ([μΚθ ἴχ. δδ).᾽ " [Ιπ φθϑηθγαὶ (86 οἹάον Οοπηπι. 
αζτοθ ἴῃ (18. ΟΕΟΟΨΑΜΡΑΡΙΒ ΒΩΥ5. ἰΟΥΒΟΙΥ͂: 
“ϑιμωδεοτίδιί ϑοπίοπί αἰυΐπο." ἘΟΠΌΠΒΤΕΕΚ 4130 ΒΔ 05 
{μδὺ οΥ ΚΙ ΠΥ Βα οἢ ἃ ῬτΆγΟΥ 18 ποὺ δ᾽ονοα, Ὀυΐ 
{παὺ ἴο [86 ρῥτορποῦ, το Ὁγ (Π0 αἰνίπο ἰηϑρὶ γα οἢ 
85 σογίαϊη οὗ (0 ““ οὐδίϊπαία εἰ ρίαπε ᾿πβαπαδιἰὶδ 
πιαἐϊια " οἵ ᾿νὶϑ θδτοσβ, ἰὺ ττὯβ ροσγι 6 ἃ5 
“ ϑίησωίαγε εἐ οχίταοταϊπατίωπι αἰϊσμίά. " ΤἢΘ 
ΠΠΙγδολδεένσεν ΜΒέίδεὶ αἶδο ὀχρὶαὶπθ (6 ΟΣ 8 ἃ8 ἃ 
σοπβίχηιχθηῦ 0 (86 ἀϊνῖπα )υάρσαιοπί, βίποο αοά 
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ἩΪ πὰ 50] ἢΔ8 βούϑγαὶ (ἴπ|65 σούιϑοα ἐο ΠΘᾺΣ ὈΓΑΥ͂ΘΤ 
ἴῃ {(Ἰεὶς Ὀ6 4] (χὶν. 18, 14), ἀπὰ {ΠἸ6Υ ΓΠΘΙΏΒΘΙΥ68 
οουὰ ποὺ οπάμο ἰὰ (νογ. 18). γιώε ΝΈΟΜΑΝΝ 
11. 8. 16.---ϑὲ 8. ΗΟΗΜΙΡΥ ΒΑΥ5 ὈΙΔΙΏΪΥ, “ Ζισεὶ 
λοπεϊπίδιδ ἱπιρὶϑ οἰ ρεγδοομίογίδιδ ἱπιργεσαγὶ πιαίμπι, 
“ποο ς᾽ μδηιοαὶ ἱπιρτεσαίοπὲδ ποὴ ἤαπί οχ »γίυαία 
οἱπαιοία, εἰ οοπαϊἰοπαίς δἰπί αὐ σοπαίαπίεπι δογμ πὶ 
ἐπιριοία! ἐπι. Νιδὶ ἐπὲπι ὁ) μδπιοαἑ ἐπιρτεσαίίοποδ εἰΐαπι 
»1ὲ8 εϑϑεπί ἰἰσϊ 85, Ῥτορ θα ποῦ ἱπιργθοιί8 οβϑοὺ 
Ῥογβοσυϊοῦὶθυ5 σΓΑΥββ᾽ δὰ Ῥοθηδπὶ λαπο.᾽ [ 
Ὀοϊίοτο (μδὺ Ὁ 18 ΔΌΟΥΘ 8}} ἰο Ὀ0 οὐβοσυϑα ἐδπδὶ 
δογοπια ἢ ἀ068 ποῦ ΔΏΠΟΙΠΟΘ 6886 ΟΓ8 (Υ6ΓΒ. 
18-28) 88 86 ψογὰ οἵ Φοβονδῆ. [10 18 ἃ ῬΧΑΥΘΡ 
ἰο ἴ 6 οτὰ, ΚΘ χχ. 7-18. Τρδὶ πο ττᾶϑ Το- 
τηδικοὰ οὐ χχ. 14-18, ου ἰδ ΟΪά Τοϑίαιϑηὶ οἶι8- 
ΤΔΟΙΟΥ οὗἩ (0 ὈΓΘΥ͂ΘΙ, ΒΡΡΙ168 6 Γ0 8180 δηὰ ἴῃ ἃ 
μι κιοσ ἀορτοθ. ΕῸΥ Ἀ6ΓΘ 85 {ΠῸΓΘ ἵγ6 ΤΩΔῪ Βοὺ 8 
οοὰ βἰιατο οὗ ἢ} 6 ΒΑΥΒΒ 685 ἰ0 (π δοσουπῦ οὗ ἐδ 
Τῃοίοτίοσ. Τὰ βίαπαδγὰ οὐ Ἰυάρπιθῦ ΠΥ ὉΘ 
Τουῃὰ ἰῃ Μαίϊ, γ. 48. ΜΔΠΥ ἀποϊοπὶ (ἰοπλη). 62. 
στ. ΦΈΠΟΜΒ, ψ80 τοραγὰ {Ἰ10 80 γῖπς Ῥγορ οὶ 88 
ἃ ἴγρθ οὗ 10 δυβογίηρ βανίουν, ροϊηϊ ουῦ ὑπὸ 
σομίγιϑὺ Ὀοΐψαοη [(}8 ὈΓΟΥΘΓ οὐὗὁἨ Φογοι 8} 8 
σφαϊηδί ἈΪΒ ΘΠ Θῃλ1095 δηα {160 Ῥσαγοῦ οὗ Ομ γϑι 707 
Ηΐθ δποινΐθϑ (μ0Κὸ χχὶϊὶ. 84). ΤῊΘ ΟὨἸῪ Ρδεα]}]οὶ 
δαϑιςοοὰ ἤγοτι [6 ΝΟῪ Τεοβίθιηθηϊ 18 2 Τίπι. ἰγ. 4. 
Βυΐ τότ ἰς ἰΒ ἀποδώσει (ἀσοοτάϊης ἰο {ἰ10 Θογτοοὶ 
τοδάϊηρ οὗ ΤΙΒΟΒΕΝΡΟΒΕ) ποῖ ἀποδώῃ (7εχί. ἤεο., 
Κναρρ). 

1δ. Οη χῖσχ. 1. “7 τῆδπ ῬΟΥΘ ΟὨΪΥ ἃ Ῥ]αϊοηϊς 
αὐτάνϑρωπος, ἀπὰ ἀϊά ποῖ ἀνγο}1} ἱπ (6 ἤοβι, Ὀυὶ 
ΓΘ ΡυΓ9 δρὶτὶὶ δὰ δου, 88 6 ϑο δ κύθ ον 
ἀγοδπλοὶ ἃ τηδῇ τηϊρΐ 0, ἢ6 που]ὰ οί ποοὰ βιιοἢ 
Υἱβ᾽ ὉὈ1Γ6 β' 5η9.---Βυί Ὀθοδι86 πιδὴ σοη 818 οὗ ὈΟαΥῪ 
δηὰ βου], αοἀ 8685, ἰοφοίμον νὰ ἐμ 9. ΗΟΙΪΥ 
Θὐοϑι, (6 νοτὰ δπὰ βδοσαιηθηΐ δηὰ οὐδοσ 
δἰ χηβ.᾽" ΟΒΑΜΕᾺ. 

10. Οη χὶχ. θ-θ. Μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ 
τιμωρίαι παρὰ τὸν ϑεόν. Ἠξποροτυῦϑ. Ἀ͵᾽ά6 Εδπ8- 
τεῖ, 5. 106. 

11. οὁχα χίχ. 10, 11. Ὑ|ηδ 15 τοῦθ ΘΆΒῚΪΥ ὈΓοΐκΘ ἢ 
ἴῃ ρΡἴθοοβ ἰμδὴ ἀπ θαγί μὴ γ 0586} ἢ ΒΌΛΙΠ]Υ͂ ΘΟ 5Υ͂ 
5 ἰὑ ἴἢῸΓ (06 πὰ οὗ ἰ06 ΑἸ σίγ ἰο Ὀτγραὶ ἴῃ 
Ρΐθοο8 186 Κἰηράοπιϑ οἵ πιῆ. Απὰ ἰ'ζ Ηθ βραγϑὰ 
ποῦ {π6 Κἰηράοπι οὗ Διά, τν 0856 ΚΊΙῊρ νγᾶ8 ἃ Β0ὴ 
οὔ αν δηὰ {6 Ῥ60}]9 110 οοϑϑῃ πδίϊ ου, 8}18}} 
Ἠο βραγὸ {9 Κἰραοιῃβ οὗ (110 Ποαί θη, ποῃ6 οὗἁ 
Μ816}} σα ρῬοϊηῦ ἰο ΔΩΥ͂ ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἴῃ ἰἰ8 Ὀ6Β 4], 
ἘΚ {παὺ τ ἰσῆ γὸ τοδὰ ἴῃ 2 ὅτι, νἱ]. 103 Οοαρ. 
θλη. ᾿ϊ. 2], ἱγ. 14, 22, 29: γν. 21; Ἐσοοΐυβ. Χ. 4, 
8. 10, 14. 

18. Οηυ χὶχ. 11-18. Τ|ἷ8 ῬΥΟΡΉΘΟΥ͂ 8 ποί 
οοπιρί οἰ οἷν ζ018116ὰ Ὀγ μ9 ἀοβίτγιοιίοη οὗ 7οτὰ- 
8] 6 πὶ ὈΥ ΝΟΌσΠδάμοζζαῦ. ΕῸΥΓ 6. 88 ]6 η) Μ}88 
τοϑίοτοα δον (18 ἀδβίσυοίΐοη. Τὴ Βϑοοηὰ ἀο- 
διγιυσίίοη, ὈΥ {19 Βοπηδη8, τιιϑὲ ἐμ 6 0 τοραγα βὰ 
88 ἰδῆ ἀοβαϊτινο ἔπ] ]}}πιθηῖ. Οοἴωρ. ΦΚΒΟΜΕῈ αα ἰος. 
--Τοροῖ νγὴϑ υϑοὰ ὈΥ 1.0 πα ἰΔη8 οὗ ὅετυ- 
Βλϊοι ἴον ἰἀοἸδίγουΒ ῬΌΣΡοΟΒοθ. ἴη σοηβΟΘαΊ6Π66, 
(6 ἤγοβ οὗ Τοροὲ δεὶ Φογυϑδίθαη οἡ το, δηὰ 
δριϊη 116 σΟΓΡ868 ψῃϊοῖ Β]]οἃ Φογαβα πὶ οχ- 
(πάρα οὐ τὸ Τορμοί, απ ὉΥ τοὶ ργοοδὶ οδ]8- 
παν Τορθθὲ Ὀοσολαο ᾿ἰκὸ Φογαβδθαι δηὰ Φψογυ- 
ΒΑ κ Τορ οί. 

1". Ου χχ.], 2. “Ἡρώων τέκνα πήματα. οπογεε 
πιμίαπί πιογοα.᾽ ἘΘΒΒΤΕΕ. ““Ομοά ἡὶς Με (ἰοΥ- 
“ιοη πὶ, {{{ἰς οτὴς ογπαπιεπίωπι.᾽" ΑΥΟΟΒΤΙΝ. 

20. Οη χχ. 8-6. “"Μασῖκ, Ὑ80 ἰ8 [80 δΒίΣΟΏ ΒΟΥ 
Βοτο: Ῥαβῆυν ΟΥ Φογοιιϊδῃῖ ΕῸΥ 1. Φουθ ΔῈ 
ὉΥΘΥΘΟΙΊΘ8 δὶδ Βυδοσίπβ ὈΥ Ραἰΐομοθ, ὦ. Ηθ :δ 

ἔἄτπι ἱπ Ορροβί(ΐοῃ ἰο 118 ΘῃμθΥ δηὰ ἀοοθβ ποὶ 
ΔΙΊΟῪ ΠΕ} 86} ἰο ὉΘ ἰογγι βοὰ ὉΥ ιΐ8 ᾿υγϑῆηνυ, δὲ 
ΤΘΌΘΚΘ5Θ ἰδ ἰο δἰ8 ἔσθ ῸΣ 8 δἰῃδβ δπὰ 1165. 
Ομβάμεε. 

21. Ου χχ. 8-6. Ῥδβῆυγ᾽Β Ῥυπἰβτηοηξ ΘΟὨ 5815.5 
ἴῃ {μῖ5, ἐμαὶ ἢ6 ν}}}] ραγιϊσΐραῖϊθ ἰῃὰ ἐμθ ἰδγγὶ 16 
ΔΗ οἰἰοα δηὰ ὈΘ 8 υἱϊποϑϑ οὐ 1ΐ, ν᾿ οαΐ Ὀοΐης 
8Ὁ]6 ἰο ἀϊ6.---Ηθ 8 ἃ ἴγρο οὔδὸ ψαπάδγίηρ Ψον. 

2. Οα χχ. 7-132, 6 Ῥσορμοὶ σου] 880 νὶτἢ 
Ὁ βοοᾶ οοῃϑοΐδησθο ἐμαῦ πὸ δὰ ποῖ ῥγοββϑὰ ἰῃτ0 
(8 οοθ. [Ι{ νὰ8 δἷβ σγϑδίοϑιὶ δσοπιΐοτὶ (δαί {119 
Γοτὰ μδὰ ρεγϑυδαϑα δηὰ ονογρονοσγοὰ πία,, ἢ 6 ἢ 
ΓΟϑιϑίϊηρ, δηὰ (μδὺ δέου ινασἀ9 (Π6 θγτ ψὶιἷῃ 
Κιπα]οὰ ὈΥ ὑμ6 1οτὰ σοπιρο]]εὰ Ηἷπὶ ἰο βρϑδᾷ. 
Τὺ ᾿6 δ Ἰαϑὶ θεοοπιθθ 80 ἰού τα], (μπὲ ἴῃ (ἢ 6 
τηϊ 8 οὐὗἁἨ 818 βυ βοσι ἢ χΒ Β6 βίῃρ9 8 γτὰη ὁα ἷθ 
ἀο] τ σᾶ 66. 

Ἰωοτὰ Φοδιβ, ἴοσΣ ΤῊ ποτῖς ἀϊνίπο, 
ΤῺ6 ΚἸΟΥΥ ἰ8 ποῖ οἰγα, Ὀαῖ ΤΠπΐηθ: 
ὙΒΟΓΟΙΌγΘ ἯὙΘ ῬΓΑῪ ΤΏθο δίαπά ὮΥ ἔδοθο, 
ΒΟ ΟΔΙΣΪΥ οὐ ΤΥ πογὰ γοροθο. 

28. Ο χχ. 14-18, “«Ἴ]Ηοη (ἢ δβαϊηΐβ βία αν ὉΪ6 
{818 ΒΕΥΥΟΒ ἰ0 08: 1. ΤὉΣ ἀοοίτγίηθ: νὸ 866 [δὲ 
ὯΟ δη 8 Ἰυδίϊβοὰ ὈΥ ἷ8 Οὐ πιουΐῖϑ: 2. [ὉΓ 
ἔλεγχος, ἧ. 6. ἴον 186 τοζαϊαιϊοη οὗἩ (ἰο86, ψἘ0 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαί [6 γ6 ἃσο ἀναμάρτητοι; 8. ἴον ἐπανόρ- 
ϑωσις, ἢ ψγ͵ὸα ΤΟ] ]Ο ΑΜΒΈΟΒΘΕ, νἱϊοὸ οαἰ]οὰ ἰο ἐδ 
ΘΠΙΡΟΤΟΡ ἸΤποοάοβίυ8: ὁ δὲ Ζαυΐάοπι ἐπιϊαίωα ἐξ 
»εεεαπίεπι, ἔπαγε εἰἰαπι μαπί(οηίεπι ;᾿ 4. ἴον 
παιδεία, ὑλδᾶὶ ἢ6 Ἧδο βίδα ἰἅ Ποοα (δαὶ ἢ ἀο 
ποὺ [8]}; ὅ. Ὁ παρηγορία, ἰμαὺ ἢΘ9 10 ἢ88 18]16 ἢ 
ΤΑΥ͂ δον ὑπο] Ρα(ίογη τἶ8509 αρσϑίη.᾽ ΕΟΒΒΤΕΕ. 

24, Ου χχ. 17, 18. “Το αὐυοϑιΐοη 8, [068 8 
τὴ ἀ0 τῖριὶ ἴῃ τὶ ΐης Ηἰτη86}} ἀρὰ ἢ Αμϑνοῦ: 
Ηθ σῖο ἔγομι ἱταραίϊοησο νυν ΐϑ68 ἢἰπη86} ἀοδὰ 
1|κ Φοῦ, ΕἸ1)4 ἢ, Φοηδη, Τορὶδ8, δὰ ογο 796Γ6- 
μαΐδ ἢ, ἀο68 ττοηρ, δηά (μΐ8 18 ἃ Ρΐ666 οὗὨ ρᾶγηδὶ 
ἱπιραιΐθπσο. ΒΒ σψ θη ΜῈ ἐπίῃ οὗ ἰῃ6 πὶοϊκοὰ 
γον] ὰ δηὰ Π0 ἀληβογοιϑ ἰἰπη68 ἰὴ τ ποῖ γγὰ ΠΥ 6 
δηὰ οὐ ἴμ6 οἶοῦ Βαπὰ οὗἩ {μ6 ζΖυΐϊαγο ἦογ πὰ 
Εἴονυ, ἀπὰ (μβογοΐοσθ ἀθϑῖτο τὶ 56 δηὰ Ρ8] 
ἴο Ὅθ τοϊοαϑοὰ, γὸ ὃῖθ ποὺ ἰο ὃ ὈΪδιηρα.᾽» 
ΟβάΑΜ ΕΒ. 

ἨΟΜΙΠΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Το 180} ΒΟΠΙΪΥ οὗὅἨ ΟΜΙΟΚΝ 888 ἴον ἐδ ἰοχὲ 
ΧΥΙΐ. 1-10 ἀπὰ χχ. 1-7. Το 19} ἢδ8 χχ. 7-12. 

2. Οἡυ χυϊϊὶ. 1-1]. Οοτηΐογτὶ δπὰ ψδγηΐϊηρ, 'π- 
Ρἰ εἀ ἰὰ 189 ἰδοὺ ἐπαὺ {π6 {πγοδιθηΐημ8 δηθὰ ῥσοὸ- 
τ 808 οὗἨ (}10 Πογὰ ἃγτὸ χἰγθῇ ΟὨΪΥ σοπα (ΟΠ Δ}}γ ς 
1. Τὴ οοπιίοτί, σοῃϑὶδϑι8 ἴῃ ἐΠ͵8, ταὶ 16 (Ὠγοαὶ- 
θησα οΕ]ΔΙἑ [168 ΤΠΔΥ Ὀ6 ἀγοτίοα ὉΥ (ἰπ 6 }} ΤΟΡΘἢ- 
ἰαποο. 2. Το νγηΐης ἴῃ (8, ἐμὉ ΧὉ86 ΡΟ ΪΒ68 
ΤΑΔΥ͂ ὍΘ 85 51}16ἃ ὈΥ ΔροΒίδδυ. 

ὃ. ὁη χυϊ!!. 7-10. Οορ. 116 ΗΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, Οἢ 
χυὶϊϊ, ὅ-8. 

4, Οὐ χνυὶϊ!. 7-11. “ον τνὸ βῃου]ὰ ὍΘ τοονοϑὰ 
ΌΥ οὐ δ ̓υθδκπιοηὶθ δηὰ ροοάποϑο: ἰμδὶ οδοὶ, 
1. ΞΞΒουϊὰ ἐυγη ἔγοιῃ 18 τ ]οίζο 6885: 2. Βῃοι! ϊά 
τοίοσιῃα δἷ8 μοατὶ δηὰ ]Ἰ1[6.᾿ ΚΑΡΡΕ, αδείοη, 
Καδίεν απὰ Κευϊυαὶ ϑδεγηιοπβ. 1866. 

δ. [0 χΥϊϊ. 12. “ΤἸῺΘ βίη, ἀδῆρου δηὰ υη- 
ΤΘΒΒΟΠΒΔΌΪΘΠΘΒΒ οΟὗἩ ἀοδρδαῖσ. ΤῊ ἀοΥῆ᾽ 5 οδίοῖ 
δΥΓ1ἤ668 δτα ἴο Ῥγοάιιοθ οἰ ΟΡ ἴμ]86 Βοσυ Υ Υ δηὰ 
ῬΓΘΒΠιρίΪο Πα ΟΥἩ ἀοβραῖγσ. θαβραὶγ ἰβ ]. βἰηΐαϊ, 
(α) ἰπ ἰϊβο ἢ, (6) Ὀθοαυβ9 ἴἰΐ 8 π6 ρατϑῃί οὗ οἵ Ὁ 
ΒἷΠ8Β, 88 ἰ8 Βορῃ ἰῇ τ 68868 ΟΥ̓ (αἰη, 880], δὰ 
Φυάδθ. 2. [ἰ 18 ἀδηρογουβ. 8. [0 18 σγουῃάϊ θα, 
Ὀθόδυδθ (4) ὙΥ8 8{}}} ΘὨΟΥ 1179 δὰ (86 τιθ8ῃ85 οὗ 
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60, (δ) οὗ 89 Ἰοηᾳ-Βαδοτίης σμάγαοίοῦ οὗ σα, 
[ἢ οἵ 86 ππ͵Ύ  ΣΒΑ ΠΥ οὗἨ (0 ϑο 6 π8 ΟὐὗὁἨ γϑ ἢ" 
ἐΐοπ, (4) οὗ 86 Ῥϑγβοῃ, σβδσϑοίοσ απὰ ᾿ηυ δ 0} 8 
οὗ Ομνίβί, (6) οὗ ἸρδηΥ ἰμβίδηοθβ οὗ ἤῃδὶ ϑδῖνδα- 
ἐἰου.᾽" ῬΑΥΒΟΝ.---(Ὁ:. Β. Α.] 

6. Οὐ χυὶϊὶ. 18.20. Τοχὶ ἴον ἃ ϑϑουζοῃ οπ ἐδ9 
ἈΠΕ ΎΘΥΒΔΓΥ οὗ [80 Βοήοττηλαίἑοῦ. Ορροκὶιΐου οὗ 
480 οδῆοθ νι ]οἢ 88 ΔΡΡαΑσοπὶ δυϊοΥν ἰο ἐμαὶ 
Ὑἰοἢ 65 ἰγ0 δυϊ μοῦὶγ; 1. ΤῊ ὈΔ518 οὗ (89 οὁρ- 
Ῥοδίτἴοη: ὑπ δββογιΐοι οὗὨ ὑ8ο ἰῃ (8 }} 10 }}10ν οΥ̓͂ [6 
ἕοσιοσ οἵοο. 2. Τ)}6 τηοᾶϑθ οὗ ἰὄ)6 ορροϑὶἴοῃ ; 
(α) ἱπ ποὺ Ὀοΐης Πρ ἰο θὰν, (ὁ) ἰμ [89 δί- 

ἐθιιρὶ ἰο ἀοδίσου {μὰ Ἰα 9 ὈΥ Ὑυἱοϊθποθ. 8. ΤῈ 
τΟΒα]1 ΟΥ̓ (}1λ6 ορροδβί(οπ 18 ΠυρΔΙΟΥΥ, ζῸΣ (α) (89 
οτὰ πθαῦβ ἰμ6 νοΐοθ οὗὁἨ ὑπ ὀρροβοῦβ ἰο Ἰυἂσθ 
6, (ὁ) Ηθ αὶνοβ μοϑὰ ἰο Ηΐβ βοσυϑῃίβ ἰ9Ὸ Ῥσχο- 
ἰθοὺ ὑπ θην. 

7. θη χχ. 7-18. Τιὸ ἰσὶδὶ δηὰ οοιδήοτί οὗ ἃ 
ἔσθ πα ἰδίου οὗ (μ9 Ῥορὰ; 1. Το ὑΣ14]: (α) βοοῦῃ 
διὰ ἀοτγίβίου ; (ὁ) δοίιαδὶ ρογβοουίϊΐοῃ. 2. ΤᾺῈ9 
σοτἵονῦὶ:: (α) ἴ86 Μογὰ ρυὺ Βὲπι ἰη ΟΠ 69 δηὰ τδϊη- 
ἰδἰπα εἶτα πῃ 1ἢ; (ὁ) δαὶ (80 ογὰ ν|}} ἱπίογροδθ 
ἴον Ηἰδβ βοσυϑῃῖβ δῃὼ ἴδ 8, (1) μοὶρ Ηΐβ οαυδθ ἴο 
ΥἱοΟίοτυ, δηὰ (2) Βα Ύ9 (μι 1]. ΡΘΓΒΟΏΒ. 

8. ΤΗΞ ΕΙΘΟΘΗΤΗ ὈΙΒΟΟΌΕΒΕ (ΛΘΑσΝΒῚ ΤῊΕ ΊΟΚΕΡ ΒΞΗΕΡΗΕΒΡΒ). 

(Οπαρβ. ΧΧΙ.- -ΧΧΊΡ.) 

7κ ἀρεϊσπαίίπσ (λίε Ῥοτίΐοπ 97 ἰλε δοοῖ α αἰδοοιγϑε το 0 80 οπῖψ ἃ ροϊϊοτὶ. ΖῸν ποίίλον ἐδ ἐΐ ρῬαγεῖν οΓ (δ 
παίωγο ΟΓ α ἀϊδεοιγεε, ΠΟΥ ἄοε8 ἐΐ ξογπι ΟΝΒ αἰδοοίγδο, ἱ. 6., 4 δοπηεοίεα γλείογίσαϊ ιολοῖδ. ΤὴΣς αἀἰβετεηπί 
»οτίϊονε 977 {ΐ, ραγιΐν ο7 ἀἰείοτισαί, ρατιϊν 97) τλείογίσαὶ ολαταείεν, απα Ῥεγίαἰπὶπσ (ὁ υετν αἰ βετεπί 
δροοΐε, αγὸ λοισεῦεγ οογπρτίδρα ὠπαᾶογ α σοπιπιοη {ἰ{6, διεὶ ἀ8 ἴῃ ϑεγεπιίαὶ ἐδ υδιαϊψ ργεβχεά ἰο {ὰθ 
97εαίεν δοοίϊοηϑ. 7λεδε μοτίἴοπϑ οοπίαϊπ ἴπ σεπεγαὶ λ6 δαηεὸ γμπααπιεπίαξ ἰλουσλϊ, υἱΖ., ἰλαξ τολίελ ὦ 
δίαίεα ἐπ (ὰς (16, “Αγαϊπϑι ευἱεοκεα ϑλερλεγα9." δΒγ ἰλεδ6 τοϊοκεα δὐλερλεγαβ αγὸ ἰ9 δὲ ὠπαεγδίιοοά αἰΐ 
ἐλε ἰεαάετε ο7 (λ6 Ῥεορίε, ζἀἐπ7ε απα »γορὴεία (απαᾶ Ῥνγίεδίδ, χχὶϊῖ, 11). Τ7Άάε πιαὶπ ἰγωπὰ ἰδ Τογπιοά ὃν 
ἐλε »οισεγζιΐ ἐρεεοὶ αφαϊπεὶ Χελοίαζχύπ (χχὶὶ. 1-9, 18-28 ; χχὶ!!, 1-8), τολίοὐ ὕεγεπιαὶ σἀὐάτοϑδεα ἰο ἰλαξ 
οἱοίεπέ ἀεεροί δείοτε ἐλ σαίε οΓ λὶϑ Ῥαίασε, ἵπ ῥτέδεποε οὗ λὲδ οουτέ απὰ ἐλ6 ρεορίε. ΑἸγοωπά (λὶε αἰδ- 
εοιεγϑο, ἐποϊοσίη ἐΐ απὰ ἐπίετιοουεπ υἱἱὴ ἐ!, ατὰ σγουρεά οἱλεν ροτίϊοπϑ ο΄ δἰπιῖίαγ ελαγαοίεγ. Ογισίπαίίν 
ἃ ὀτνίε ράδεασε (χχὶ. 11-14) τραϑ ρνεβχεά ἰο ἐλὶδ αἀϊδοοιγδε, οπ πκοοομπί οἤ 8 ρεγρογί, ἵπ υολϊ᾽σὴ {ΐ ἐπ 
ἐπιἰπιαίεἰν τεϊαίεα ἰο χχὶὶϊ. 8-7 (οοπερ. (λὲς ΟὍπιπι. ΟΝ χχὶ. 11-14). 7λὶε ραδδασε οομα ποί δὲ 5ὃ- 
)οϊπεά αὔὲν χχὶϊ. 9, ὀδοαμδε ἤεγα ἰδ ρεγδοπαὶ αὐάτγεθδεε σοππεοίεα ιοἱ(ἢ ἰἢ8 τοογϑ δροζεπ ἰο 7ελοϊαξῖπι, 
χχὶϊ. 18-19, λαά ἰο ὃδ6 ἱπεεγίεα, ἀπά αὔίον χχὶϊ. 80, ἐλε αἀἰδίαποο ἰιοομα δὲ ἰοο στεαί ἤγοπι ἰδδ αἰδοοιγδα 
ἐο τολϊελ ἐ 8 γεϊαίεα, χχὶϊ. 8:1. Τλσ »ραδεσσε χχὶ. 1-10 λαά ἐο δὲ ρίαοεά δεΐοτε χχὶ. 11, αἰϊλοισὰ α 
ο ἰἕπιε (Ὺὲ ἰαίεεἰ ἐπ (λό ιολοῖδ σοπιραδ88 ὁ77 ΟΘὈὮ. χχὶ.---χχῖν, δεσαιδο ἱπ ἰ( α Ῥαελιῦ ἰδ ἐἀροζοη οὐ. ΒΚ 
ἐλὶδ ἐξ δϑεεπιεα ἰο δὲ οοππεοίοα ιυἱὰ οἷ.. χχ,, ἐπ τολϊοὶλ αἷἶδο α Ῥαδῆλωτν Ῥίαψε ἰλε εὐϊο ραγί. ΧΧΤ]. 18--28 
7οϊϊουεαά οτἰγίπαϊν ἐπιπιεαϊαίοῖὶν αὐίοῦ χχὶϊ. 9 (οοταρ. ἰδ ρ»γοεϊιπιϊπατῃ γεπιασζδ (ὁ χχὶϊ. 18-}19), 
Βωὶ εἴποε ἰλεγε ισαϑ α ὀγίε Ῥαβδασε, τοξευτίπσ ἰο δλαϊϊιπι-υδλοαλαξ (χχὶϊ. 10-]2) ἐλε ἐπιπιεάϊαῖς ρτεᾶε- 
(έ8807 ο7 “ελοϊακῖπι, ἰλὶδ λαά ἰο δὲ ρίαοεα δέίοτε χχὶϊ. 18. ΑὐΠὸν χχὶϊ. 28 (δε ραδδα7ὲ τοίεγγὶπσ (ὁ 
«Πελοίακίηι (χχὶϊ. 24-80) παίωτγαὶν ομπά {8 ροδίἐοπ. Τῆε Ῥαδδαφό χχὶϊὶ. 1-8 γοϊϊοιοεά βπαϊἐψ αὁ (λδ 
οτὶ σίπαὶ σοποϊμδίοπ οὗ δε ὁρεεοῖὶ αὐαγεδϑεα (ὁ «ζελοϊακίπι, απαὶ αα α ςοπδοίαίοτψ σίαποο ἐπίο (δλ6 7μίμγϑ 
αἴτεον (λε ἀαγὰ ρογίταϊ(8 ὁ (δὲ κίησε οὕ τλε ργέδεπί, δΐζγοπε χχὶϊὶ. 9-40 γοϊϊοῶϑ ἰλεπ ἰδ οοπηεοίεδα αϊ8- 
εονγ86 αφαΐπϑέ ἰἠ6 ζαἰ26 Ργορλείδ. Ζ7Ἀὶδ ιοαᾶ ὃν πο πεεαπὲ ἀεἰτυεγοα οπ (ἠὲ δαπιό ἀαν απαᾶ ἵἴπ (δὲ δαπια 
»ίαεσε αὁ ἰδλε αἰδοοιιγϑε ασαΐπεί σζελοϊαξίηι, χχὶϊ. 1--εχχὶϊϊ. 8. 714 πιᾶν ἀοισεῦεῦ ἐπ σοπετγαῖΐ δείοηφ ἰο {Ὺ6 
δαπιο ρετγίοα,, οἱΖ., (λὲ βνϑί 70} ψεατγδ ὁ ἰδλὲ τεῖσπ ὁ υελοϊαξκίπι, δίποε (λέγε 8 πὸ πιείοπ οΥ (λὲ Ολαΐ- 
ἄεαπε, απ ἰλὲ τεῖσπ ὁ υοϑὶἦ σαυε περοὶ ἐε8ὲ οσοαδίοπ [ὉΓ σμοὴὶ α αἀἰδοοιιγδο. ΟἾδῃ. χχὶν. ἥηπαϊ οο᾽- 
γέϑροπαδ ἰο “ἐλο ρεπιίῖοο )μάσπιοηίδ ὁπ ἰδλα ἰλτεε Ῥγοάδοεδβδοτ ὁ Ζεάεκίαλ, απα σονιμίσίο6 (λὲ 7μαάσηπεπῖ 
οἡ ἰδλε σογτιρί ραδίογε απα ἰεαάετϑ οὗ ἰδλε ρεορὶε᾽" (6 Βα τ). 71λὲ τϑαδοη τοῖν ἰλὶδ ἐλαρίεν τας ποὶ τπ- 
δογίεὐ ππιεαϊαίεἶν αἴεν χχὶϊ. 80 ἐς ἐλαί τὲ ἰγεαίδ8 ἐἰ8 δϑμδ7εεί π᾿ α ὕογπι σεΐ6 ρμεομέϊαν σπὰ ἀϊβεγεπί ὕγοτι 
ἐλε εἴγε 97 ο᾿. χχὶὶ. 7 οουϊὰ ἀσεογαϊησὶν ἀΡ»αγ ἴοο πιμοὶ {ἰδὲ α ζοτγείση, οεἰσπιεηί αὐιεν χαὶϊ. 80. 

ὕ᾽ ἀαεοογαϊησίῖψ το6 σαπποῖ δροαΐ ὁ (λὶ αἀϊδοοιιγϑα αϑ οπε ργορετγῖψ απὰ ἰοφίσαἰψ σοποαίοηαίεα, ψοῖ το πιαν γ6- 
οογηῖΖε α σοτίαϊπ ογάεγὶψ ατταπφεπεεηί 97 {6 ἱπα υἱαμαί ραγίδ. ΖΤἠϊ οἱἱέ δὲ πιαρὑΐεδὲ ἐπ ἰλε 7οϊἰουϊπς 
δυπορϑ :-- 

ΛΑΘΑΙΝΒῚΥ ΤῊΒ ὝΙΟΚΕΡ ΒΗΚΡΗΕΕΡΒ. 

ΟΒβαρβ. ΧΧΙ.-- -ΧΧΊΥ͂, 

Ι, ῬΒΕΡΑΟΣ, οἷ. χχὶ. 
α. Ῥαδξδασε τεϊαίΐπσ ἰο Ῥαδλωγ, α8 απ αἀάϊ(ίοη ἰο οἈ. χχ., χχὶ. 1-10. 
ὁ. Τ7ταπεϊίΐοα. Εἰχλοτίαίίοπ ἰο ἐλε ἤομδε 07} αυϊά ἰο γἱσλίθδομδηεεα, χχὶ. 11-]4, 

ΤΠ. ΜαΑῖνΝ θιβοοῦμϑε, οἶ8. χχὶϊ. δηά χχὶϊὶ. 
Αγαίπϑι ἰδὲ εοϊοκεά κτισα απ ρτουρλείδ. 

Ἰ. Α4)γαϊπεί ἰδ τοϊεκεά Κίπγε, χχὶὶ. 1---χχ!, 8. 
α. 7Τλο αἰϊεγπαίίυε οἤεγεά ἰλε τογαὶ ἀοιιδε, χχὶϊ, 1-9, 
ὁ. οὐ τεϊαίπρ ἰο ἰλε »Ῥέγεοπ ο" δλαΐζωπι, χχὶϊ. 10-12, 

ὃ 
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6. Ῥηορῆλεοῦν γεϊαίἑῃσ ἰο ἰλὲ ρεγεον 97 Χελοίαζίπι, χχὶὶ. 18-19. 
ἄ. Τὴε σοπδεφιοησεϑ (9 ἰλὲ νεορίε, χχὶϊ. 20.228. 
ὁ. Ῥρορλεοῦν τεϊαίίπσ ἰο ἰλ6 ρεγδοπ οὗ “ελοίακίηι, χχὶϊ. 24-80. 

α. βείοτε ἰλε σαρί(υτίν, χχὶϊ. 24-27. 
β. Αλεν ἰδὲ εαρι(ἰυϊίψ, χχὶὶϊ. 28-80. 

.. Οὐπεῖίωδίοπ απα οοηπδοϊαίίοη ἐπ α σίαποε αἱ {δὲ δέ απὰ (λό 7μδίΐ ον, χχὶϊὶ, 1.8. 
2, Αγαϊπεὶ (δὲ  αἰϑε ρῥτορλεία, χχὶϊὶ. 9-40. 

α. 7ὴλε διϊπα ἰδαάεγε οΥΓ ἰλε ὀἰϊπα, χαὶὶὶ. 9-1δ. 
ὃ. Ἡγαγηΐπο ασαϊπδί ἀεοσερίίοη ὃν (λεὲ Ῥγορλείε, χχὶὶϊ., 16-22. 
ο. Τὰε εγνεπαὶ τισί ϊη ὁ πιαπ᾿ 3 τοοτὰ απᾶ Θοα᾽ς ωοτὰ, χχὶϊϊ. 238-82. 
ἃ. Τῆε ογὶπιϊπαΐ δὲ 977 (ἦς τὩογα "" δωγάεη,᾽" χχὶὶὶ. 83-40, 

ΠΠ|. ῬΟΒΤΒΟΒΙΡΈ. 
ϑυρρίεπιεπί ἰο χχὶϊὶ, 18-.80: ΤῪε 7ουγίλ λίπσ, χχὶν. 1-10. 

Ι. ΡΒΕΕΑΟΘΕ. 

βαρ. ΧΧΙ. 

α. Ῥαδβαᾷο γοϊδιϊπρ ἰο ῬαβΒΌΡ, 88 δὲ δά ἱιίοη ἰο οἷν. χχ. (χχί. 1-10). 

1. ΤΆε ζΧίπρ᾽ ὁ σιιεδίίοη απα ἰλε Ῥγορλεί᾽ 8 οοπηϑοίαίογψ σα, ΔΊΟΥ 

ΧΧΙ. 1-Ί1. 

1 Το νόσγὰ ψ Β]οἢ οαπηθ πηΐο Φογοια δ ἢ ἴτοτα [πΠ0 ΤῈ [ΦομονδὮ}] τθθη Κίηρ Ζ6- 
ἀοἰκίδῃ βοηῦ αηΐο αἷπὶ Ῥαβϑμαν [86 Βοη οὗἩ Μο] 8, δηα ΖορὨδηΐϊδ ἢ (80 ϑοη οὗἩ Μίδα- 

2 βοεϊδὰ [,] (86 ρῥυγιθϑῦ, βαυίηρ, [παυΐγο, 1 ῬΓΔΥ͂ [Π66, ΟΥ̓ ΪΒ6 ΓΒ [ΦθΠΟνΔ 7 [ῸΓ 8, [ὉΓ 
Νουα γοΖζαῦ, ἰκϊηρ οἵ ΒΔΌΥ]οΩ, τπδ κοί ταῦ δραϊηϑί ἃ; 1 8)ὸ Ὀ6 ὑμδὶ [ρ6γ88 5] 
Ὁ06 ΤῸΘΕΡ [Φ6ῃον8}}]} Μ}} ἀθαὶ τι υ8 δοοοταϊηρ ἴο 4}1 ἢ18 πτομάσγουβ που Κα, (μδὺ ἢθ 

8. ΤΙΔΥ͂ ΡῸ ὉΡ [τ ἀγ8}] ἔγοαι υ95ὅ. ΤΏθρη βα] ἃ Φογθηι δα αηΐο ἔμθπι, ΤῊ 8 8}}8}} γὲ ΒΑΥ͂ 
4 ἰο Ζοαοκίδῃ: Τὰ βαιιῃ 6 ΓΚ [96 ον 88} αοα οὗὁὨ [8γ86]: Βοηο]ά, 1 ψὶ}} ἰυτη 

Βδοῖς [ῃ6 αδροηβ οὗἩ ψδὺ ὑμδὺ δγΘ ἴῃ γΟῸΓ ΠδΔη45, Ὑ ΒΘΥΟ ἢ} γο ἔρῃΐ αραϊηϑὶ {86 Κίηρ 
οὗ Βαῦγϊοη, δῃά δρδϊηθί {86 ΟΠ] ἄθδηβ, πο Ὀοδίαρθ γου πὶ μου [8.6 ψν8}}8 [07 γοῸΓ 
ψ.Ὰ}}95 ἴτοῦλ τὶ μοὰ}]) δηὰ 1 Μ|ι}} δβϑθιιῦ]ο [τι πάταν} ὑἄθτα ᾿ηἴο {89 ταἰ δὲ οὗἉ [819 οἰ γ. 

δ ΑπαΙ πιγβοὶ ἢ ν1}} ἄραῦ ἀραϊηθϑι γοῦ, πὶ δὰ ουἱϊδίγοίοῃθα μΒαηα δηά 8 βίγοηρ ἅτ), 
6 ὄνθῃ ἴῃ ϑηρϑὺ δηά ἴῃ ργοδῦ ἔΠΓΥ, δηᾶ ἴῃ ργοδῦ πυϑῖρῆ. Απα 1 Μ11] ϑυλὶῦθ ὑπῃ 6 πῃ δ ὶ- 
Ἱ ἰΔη9 οὗ μὶ5. οἶἴγ, ὈοΟΓΒ τάδ δηα Ὀδαϑί: ΠΟΥ͂ 818}} αἴθ οὗ ἃ χγοδΐ ροδί!θηθο. Απάὰ 

αἰνογπαγὰ, βαῖιἢ [6 105} [9 6Βόν8}} 1 Μ1}} ἀο] νοῦ Ζοαοκίαι, Κίηρ οὗ Φυάδμ, δπὰ 
8 βοσνδηΐϑ, δηά [86 ρβθορὶο, δηᾶ βυοῖ 88 τὸ οἷ ἴῃ {Π8 ΟἿἿΥ ἔγομιν {16 ρθϑί!]θῃο6, 
ἔτοτῃ ἐμ9 βυογά, δηὰ ἔγοπι (Π9 ἔδταΐηθ, ἰηΐο ἴμ6 πδηᾶ οὗ Νουα πο ΖΖαυ, Κιηρ᾽ οὗ Βδ- 
Ὀγίοη, δηὰ ἰηίο [Ὧ6 πϑοὰ οὗἉ {ποῖ ΘΏΘπλ168, δηά ἰηΐο ὑΠ6 Βδηά οὗἉ [Π086 ὑπ. 866 }κ {Π6ὶγ 
11 : δηἀ [6 5881} βιῃΐῦθ {ἰθπὶ πὶ 80 Θαρο οὗ ἰμ9 βιυοσγά, ἢθ 8.8}} ἤοῦ βρϑσθ ὑβμθῃι, 
ΠΟΙΓΠΟΥ ἢδΥΘ ΡΙΓΥ͂, ΠΟΙ ΠδΥΘ ΠΊΘΓΟΥ͂. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Του. 2.---Ου ἔδο ἴοστῃ οἵ ἰδ9 ἢοῦλθ ὝΥΝ ὙἽἼ232) ΟΟΣΩΡ. ΤΟΙ Ψ. ΟἹ ΧΧΥ. 1. τ σ5 
8 σου. 1.-- Το ὨΝῚ Βότο ἰ8 Ἰοχίσα ΠΥ [ποογτϑοῖ, δίηοο δἴτοῦ (9 βόΠοΓΑΙ ἴδυτη 5ΠῈ ῬΈΟΡΙΞ, ΟἿΟΣ πηγυίγοτα ατὸ ποΐ δτρ- 
γ Τὴ)0 υΧΧ, οἴαί 5 ἰξ (καὶ τὸν λαὸν καταλειφθέντο). Οὐοιαρ. νἱ}}. ὃ; χχίν. 8; χχχυίϊ, 4; χχχίχ. 9; χὶ 6; χὶἹ, 10; 
ἱΐ. 1δ. 

ὈΟΘΒΔἀΠΘΣΖΑΡ, γὙ͵ΠῸ Μ 1] βδν ἐμ θῖα τ ἱ ΠΟΙ ΐ ΤΙΘΤΟΥ͂ 
ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Το πὸ ροιϊτἴοη οὗ Κίηρς Ζοά οἰκο ἢ (αὐ (ἢ 9 Ῥτο- 
Ῥδοῦ νου βϑοῖς ἔου (ἰθτὰ (μ 6 Σμτοτροβιιίου οὔ 6- 
Βονυλὶ ἀσαϊηϑὺ ΝΟΌΘ ΘΔ ἀΠΟΖΖαν (Υ0γ8. 1, 2), {Π6 
ῬτΟρΡ νοῦ ΔΉΒΨΘΥΒ {Πα (86 ΤΠοτὰ νν}}} σα δο ἢ 9 ἀ6- 
οηάογϑ οὗ ὑπ οἰἱγ (ο Τούσοδε Ὀθίοσθ 89 ΟΠ α]- 
ἀδδηβ (γογ8. 8, 4), γοβ, ν}}} Ηἰπ56] σοηίθηὰ 
δξιϊπϑὺ (θὰ σὶ (ἢ 8. χτολὶ ροϑ. 116 π06 (Υ6γ8. ὅ, 6), 
δηιδ ννἰ}} (Π6η βυανγθηίοῦ ἰἢ6 δυγνίνοῦβ οὗ {116 
βοτὰ, ἔλαθ δηὰ ροϑι]|6η66 (ἀπιοηρ Ἰνοτῃ ν}}} 
Ὀ9 [86 ἰζης Ἀἰπι861 δηὰ 18 βογυδῃί9) ἰο ίης Νο- 

ὉΥ ἴδ ϑυοτὰ (τον. 7). 
γαγβ. 1, 2. 7 νοϊτἃᾶ ὩΒΙΟὮ οὐθ.., 

υυνἱἱἱῖιμᾶγανν ἴσγοτα 18. Τα Ὀορίηηΐης 18 {|| κὸ νἱΐ. 
Ι. Ὅοαρ. αα λοο ἰος.---ῬΑΒΆατΣ, (ἢ 6 Βοὴ οὗἩἨ Μδ]- 
κΚιαῖ, 8 8180 τηϑῃιϊομθὰ ἰπ χχχυϊὶὶ. 1.---Ζορῃᾶ- 
πἶδὴ, [ῃ9 δοῦ οὗ Μδαβοίδῃ, χχῖχ. 25; χχχυΐ}. 8 : 
1. 24, Βοῖἢ ψοτο Ῥυοϑίϑ (Μαδἰκίαῖ πὰ Μδ8- 
ΒοὶΔἢ ΔΙΘ 480 Ὡδπιθ8 ΟοὗὁὨ ΟΟΌΓΒΟΘ οὗ ῥγίϑϑβίβ, 1 

ΟἼτοη. χχῖν. 9-18); {π6 Ἰαίίον 113 89 
ποχί αὐΐϊου [86 εἷρι-ργῖθβί (111. 24). ὙὍῈ ΘΙ ΔΒΘΥ͂ 
γν88 ἰΒΟΥΘΙΌΓΤΟ 8 ΓΟΒΡΘΟί8Ό]9 ΟΏ9.---Ζο 6 Κἰ 8 δβοηΐ 
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οὁ066 δρφεΐη ὑσὶ ἢ [86 Βαῖιο ΟὈ)οοί (0 [886 Ῥτορδοῖ: 
χχχυὶ. 8. Οοαρ. 880 [βπὶ. χχχνυὶϊ. 2 544ᾳ.---Οαὐ 
16 τοϊατίοη οὗ ιἰλ6 Μιε Οοπιῖη. οα χχχυιὶ. 29.--Ὁ 
Σηααΐσθ, ἐς. Το Ῥγορ ιοῦ "νὰ μοὶ ΠΘΓΟΙΪΥ ἰ0 8.5} 
θὰ Ψν.}} 6 ἄοηθ, Ὀὰν 4180 0 ῬΓΑΥ (Πδὺ τ8δι- 
ογοσ νου βουύο ἴον ἀο᾽ σού Π66 πη Υ̓ ὉΘ ἀ0η6, 88 
8 ονὐϊ θην ἔγοαΣ ΟΡ οβουάξ, εἰς. ἴα 
χχχνῖὶϊ. 8 ἰἰ 19.“ ὅγαψ ἴον 83. Οοιαρ. χ]ιὶ. 2.--- 
Τμαὶῖ ὯΘ ὯΔΔΥῪ 50 ὉΡ ἔσο υδ8. Οοπιρ. 1 βδιω. 
γχι. 0; 1 Κι. χνυ. 19; 2ώ6γ. χχχνυὶϊἹ. ὅδ, 11. Το 
βσιτο οὗ ἃ ροόγβοη ἔβτονη ἄοόνπ, ἔγοσι τΒοαὶ ἰεϑ 
ὙΑΠΑΌΪΘΙΟΣΡ ΓΘ 868 Εἰ πι86] 7, 1108 αὐ ὑμ6 Ὀδ85ὶ8 οὗ 
(8 οχργοβϑϑίοῃ. [ΗἸΕΝΌΕΒΒΟΝ: “71Ἐὴ8 ΡὮΏΓΑΒΘ 
1685 ἴ0 Γοσθιὶθ ἤγοιῃ ἴδ 6 ἱποιαι θη διιχἀθ ἃ5- 
δυπιοὰ ὈΥ͂ δ δοϑίοσί πα δυαγ."᾿-ϑ. ΒΕ. Α.] 

Ὕαγβ. 8-7ῦ.. ΤΏθΩ δαϊᾷἃὰ Φοτιθιυλίδῃ.. . Βανθ 
ΣΏΘΙΟΥ. Ετουι 186 ποτὰ 8 ἐπ [89 ταϊἄδ οὗ [89 
ΟἷΌΥ ἰο 16 οὐἱάθηῦ ἐμδὺ 80 Ῥγορῃϑὶ μί8οϑϑβ ἰἰ0 

1ΐπο οὗ ἀοέϑησϑ ὑσὶ ΐη {89 νγγ8115. ΤῊ 8 {ἢ 6 ΘΠ ΘΩΥ͂ 
ΡΓ68868 ἰδ 790ἴ}38 πὸ ἰοῆκοῦ νἱΐβουΐ αὶ τινα 
τὰ6 νΥν8}18, αηὰ σου Ὡ]Υ ὑΠπ6 ΟἿ 18 (6 88 χοοὰ 
δ ἴακοη. ὙΤμ 18 ΒΟΥΘΥΘΙ 18 }.5ι τη δύ [ἢ 6 ρσγοροὲ 
νἰ8η θα {πο ἴο υπάἀογβίδπᾷ. 1 Ὀ6]θνο ὑπ ΓΟΙΌΤΘ 
ιπδὺ νυϊϊδουῖ ἴ[86 νγε116 18 ἰο Ὧ6 Γοΐεγγοά ηοΐ ἰο 
κτῦχ ὉΔΟΙΪΚ ποῦ ἰὸ ΕᾳΒῖὲ, νυἱ ἰο θΘαὶθδ9. ---Α8- 
ΒΘΙΔΌΪΘ. Οομρ. χύῖ. ὅ; ΦΖοοὶ ἰἱ. 10; ἴν. 18.-- 
Ουϊδιτοϊομοᾶ Βαπᾶ. Οομρ. θουϊ. ἵν. 84; γν. 
18; χχνὶ. 8. [10 δβουϊὰ Ὀ0 τοπιδυκοαὰ ἐμαὶ ΟΥ̓ΟΥΥ- 
ὙὮ6ΓΟ 6150, τὶ ἐπ6 οὀχοορίΐίοη οὗ {πὸ ἔοτγπιυϊα 
“Δηὰ 9 Βδηὰ 18 δἰχοισμοὰ ουἱ 8ι}}1᾽" ([8αἱ. ν. 26; 
ἶχ. 11, 16, 20; χ. 4 901]. 1 Οῃτοι. χχΐ. 16), 12) 
ουἰδιτοϊομοᾶ ἴ8 ἰμ9 δἀϑθαοιΐγο ἀϑοὰ τὶ ΨΥ 
ΔΙΊ, δὰ 1 ΤΑΙΡΆΚΥ, σὶϊὰ Βαδῃᾶ.--- 11} 

ΔΏΪΘΙ, εἰς. (ὑοαιρ. χχχὶϊ. 37, Ὀοαυί, χχῖχ. 27.--- 
ΤΊ [89 θᾶμο οὗ ἴ89 αννοτϊᾷ. ἴΙ͂π Φοτοι δὴ 
Ὦθ.0 ΟὨΪΥ.--ΜΤ οἱ σράᾶσχο ἴθ. Οὐοπιρ. χἰϊὶ, 14, 

3, 7λε οπῖν σάν ο ἐξεαρε. 

ΧΧΙ. 8-10. 

8 Απάᾶδυηίο {88 ΡΪο ἴδοι β8 810 βαυ, ΤῊυβ βδι ἢ [80 ΤΟῈΡ : Βεβο]ά, βοὲ Ὀϑίοτϑ 
9 γου ὑμθ ΨΥ οὗἩ ̓ ἴ6, δηά [6 ψΑΥ οἵἉ ἀοαϊῃβ. Ηδ ἐμαὶ δοϊάθι ἢ [γϑιηδὶ 8] ἴῃ {18 οἷϊ 

888]} ἀϊο ΕΥ̓͂ {πΠ6 ϑυνογά, δῃὰ ὈΥ ἴδε ἔδιαΐηθ, δὰ ὈΥ̓͂ πῃ ρῥοβί! ]θηοθ: Ὀυὶ 6 [Πδὺ ροεὶ 
ουὖὐ 8ηἡ [11οὐ ἴο ἐμ6 Ομ] ἄθϑηϑ ἐμδὺ θαβίθρθ γου, 6 884}] ᾿γ8,7 δῃα 18 118 8}]} 

10 Ὀδ6 υηΐο Βίΐηι [ὉΓ ἃ ΡὈΓΟΥ͂. ΕῸΓ 1 δδνθ Βοῖ ΠΥ ἴδοθ δραϊηδὺ (818 ΟἸΓΥ ἴῸΓ ΟΥ]], δῃὰ οὶ 
ἴον μοοά, βαιύ 86 ζ0κὴὺ [Φ6μόνδ}1], 1Ὁ 88}4}} Ὀ6 ρίνϑῃ ἰηΐο {89 δηὰ οὗ (86 Κίηρ οὗἁ 
ΒΔΌΥ]ΟΙ, δηὰ δθ 8.18}} θαγη 10 τι ΗΓΘ. 

ΤΕΧΤΟΌΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΔΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψος. 9.--ἰ)2}. Οορ. ΝΆΕΘΕΙΒ, Οἵν., ὃ 99, 8.--Οἱ ν ». Οοαρ. ΤΈΧΤΟΑΙΊ, οἱ Σ. 1. 
ΓΙῸΣ Ἢ: φπτο 

2 Υογ, 9.--Τὴ)ὸ Κοτὶ ΠῚ ἰδ μαγο, δ ἰῷ ΧΧΧΥΙ. 2, πρηϑοδοθαιγ. Γ Γ᾿, οοτεοσροάϊης ἰο ΠῚ 'π Βοτα δ Ὁ α, ἰθ 
κι ᾿ . « 

ΣΒΟΥῸ ΟΟΥ̓ΘΟῦ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ιι 19 ἀππουποορά ἰο 6 Ῥϑορὶο ἐπὶ (8 118 δηὰ 
ἀδεαι οὗὨἨ ἱπαϊνι ἀυ8}5 ἀοροηὰβ οα τμοῖμβοῦ ΕἸΟΥ 
αἰτο (ποτ Βοῖ 65 ῈΡ ἰο {6 ΟΠ Δ] 68} ΟΥ Ὠοὲ (γν6Γ8. 
8, 9), ἕος (16 ἀρδιγασίίοη οὗ (86 οἱ ὉΥ͂ Νοῦα- 
ΟἸΜΏΟΖΖΑΓΡ 18 ἰΥΓΘΥΟΘΟΔΌΪΝ ἀοιοτιαΐ θα Ὡροῃ, {Υ6Γ. 
10). Τμοδϑο ψογἀϑ δῦὸ οἰσβϑοὶγ σοππϑοίοα Ὀοίἢ ἱπ 
ἕογιι δπὰ ἰὼ τολίίορ ψἱιἢ 186 Ῥγονίουβ σοπίοχί. 
1 15 δια στ  Υ ΔρΡργοργίδίο ἐμαὶ ἰμ6 ὑχορδοῦ δίϊζον 
Βανίης ἰηἰογπμο [λ}6 ΓΙῸ ΪΟΡ τ δὲ (πὸ ΓΟΒι]: οΥ̓ 15 
τὰ Πα ΥΥ ορογλί ὁ) τνοι]ὰ ὍΘ, ΒΏΠΟΆΠΟΘΒ 8180 (0 
189 Ῥδορὶὸ οὗ ἴο ἱπάϊν ἀυα}8, ταν 15 δίοπο ἰοῦ 
ἴδοπι 6 ἀο ἴον (οὶ ὁϑοαρθ. ΟἷΒΑΡ ἰβ οογγϑοὶ ἴῃ 
ϑαγίης (Ρ. 239), (δὲ (π6 βυπιποηδ σοηίδὶ πο ἰῃ 
ΥοτΒ. 8-10 οουὰ ποὺ Βαγα Ὀδθη δἀἀγομβοὰ ἰὸ {ἰ9 
Κη κ᾽ 5 ΘΠ ΌΛΘ5Υ. Νονουι ἢ 61665 (ἢ οἷν ἴοτ πὶ δηά ρῬιι- 
Ῥοτῖ ἰοδι ν τὸ ἐμοὶνΡ παυϊηρ Ὀθ6η δἀἀτοβεθὰ ἰο (ἢ 6 
ῬΟΟΡΙΘ σΟὨ ΟΠΙΡΟΓΑΏΘΟΌΔΙΥ ἩΠῈῺ (πδὺ δϑνοῦ (0 
ἦπΠ6 Κίηζ. [15 ηοὺ ορροβοὰ ἴο (πὶβΒ {)8ὲ 76 Γ6- 
τοϊΔ ἢ κᾶν (6 5Β8πὶι6 δϑάνίδθ ΓΟρΘϑίοΪΥ οα ΟΘΡ 
φΦοσδαίοῃβ. (Οοπιρ. χχυϊ!. 11, 17). 

γον. 8:-:10. Δα υμῖῦο ᾿ὶδ ΡΘΟΡΙΟ.. Ὀσσε 

ἐς τῖῦἢ 8ὅ109.---Ὁἴο ἘΠ6 ὍΘΟΡΙΘ, εἰς., ΘΟΥΤ65- 
Ροῃάβ ἰο δ ἴα 688]} γ9 ΒΔΥ ἴο Ζοο)ὶείδἢ 
ἴῃ το σ. 8, Ὀυΐ ποί 48 Ὀοίης ἃ Ῥατὶ οὗ (ἢ δπδν ον 
εἷνοῃ ἰο μ6 Κίης. Βυὶ διονυ (86 δρμὶὶοδίίοι, 
γον. 2, δά Ὀδοη τοοεϊνοα ὈΥ (ἢ ῥτορμοῖ, 6 ἐγ ρ]9 
ἀϊνίηθ νορὰ ν8β σοιμηθηϊοαίοα ἰο εἰ. [ἐ 18 
ποῦ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀοοϊδτοὰ ὑμ δὶ (818 νγῶβ (6 οα86, Ὀυϊ 
(ἷ5 ἰ8 (6 παίαγαϊ δη ἃ ποΟΟΒΒΒΡΥ ῬΓΟΞΌΡΡΟΘΙ 08 
(ο δο φῬγορμοῖΐο ἀθοϊαγαίίοηβ. σοπιπηιηϊοιϊθα ἴῃ 
γοτβ. 8-7, 8-10, 11-14.--- δοῖ Ὀθέοσθ χοῦ, εἰο. 
Τὸ Ῥσορμοὶ ον θην ἢ 85 'ἱπ τηϊπὰ Ὠουϊ. χὶ. 26, 
27; χχσ. 16, 10.--- Εἶθ τδαϊ τϑυβαί δ, εἰς. ΟοΙηΡ. 
ΧΥΣΧΥΪΪ. 2 δπὰ ἐπα ἱπισοὰ. ἰο ἰδ δι} ἀΐϊπδουγδο. 
1ι 18 οὐ άοπι ὑπαὶ ἰο πα Ῥτορδμοὶ (86 τὰ}] οὗ 6οἀ 
88 ΟΥ̓ ΠΙΟΙΘ ἐπι ρογίδποο (δὴ ὑπαὶ πῃ ἰσἢ ἀοοοτά- 
ἴῃς ἰο {πΠῸ Ἰἰαιἰ 6 τῖονν οὗ πίδη ἱ8 γοαυϊγοά Ὁγ (ἢ 9 
Βοποῦ δηὰ ἰαίογοαὶ οὗ μιΪ5 ΘΟ Ὠ(ΓΥ, 80 {Πα ὈΥ͂ οΌθ- 
ἀΐοῃσδο ἴο {π᾿ ἤοτπιον [Πἰ8 οποῦ δηά ἰπίθγοϑὶ δ. 
Ὀοσὶ δβεσυγΓαα --- ΕἾ 161} ἴο ἴδ) ΟΒα] 98:8. 
ΟομΡ. χσχχυῖ. 18, 14: χχχὶχ. 9.--- μΒᾶανθ δοῖ 
ΤΑΥ͂ ἴδΔοθ (γον. 10). Οομρ. χχὶν. 6: χὶϊν. 1].-- 
Β...411 ὍΘ αἰνϑ. ὕοπιρ. χχχὶϊ. 29: χχσὶγν. 2, 
22; ΧχχΥΪὶ!. 8, 10; χχχνυὶ. 18, 28; χχχὶσ. ὃ. 
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ὃ. Ἰχδμδιιΐοι : Εχβοσίδιίΐοη ἰο ἐπ Βουδο οὗ δανϊὰ ἰο Εἰ Βί ΘουΒΏ 688, 

ΧΧῚ. 11-14. 

11 Αμπὰ ἰουοδίηρ [[0] [μ6 Βουι8θ οὗ 89 Κίηρ οὗἩ Τυάδἢ, ϑαψν, οα΄ γο ἐδ ποτὰ οὗ (89 
12 Τὺ [Φοθονδ]; Ο μουβο οὗ Πανὶ, ἐμ 8 Βαϊ! {Π0 [0 ἘΡ [Φοῆονα!}]. Εὐχοουΐθ 

Ἰυὰ οηΐ [}πᾶρο τἰρὐθουβ]γ7' ἴῃ [86 [ΘΥΘΓΥ]}" τηογπίηρ, δὰ ἀ6] 1 ν 6 Γ δι ὑπαὺ 18 
ΒΡΟΪΪΘα ουὖ οὗ [0 Πδῃὰ οὗὨἉ [πὸ ΟΡΡσϑββου, ἰθϑὺ ΤηΥ ΓΌΓΡΥ βο ουαί κα ἔγο, δηα Ὀυγῃ Πδὲ 

18 ποῃθ οδῃ αυθῃοὶ ἰΐ, Ὀοοδυβθ οὗ {86 60]] οὗ γοὺγ οἶηρβι Βοβοϊ]ά, [ δῖ δρδϊῃηβί ἴΠ66, 
Ο ἐμμδθϊϊδηΐ οὗὨ [μ6 νΔ]]ΟΥ͂, δπὰ σοοῖ οὗ [89 ρῥ] δίῃ, Βα: (ἢ [86 Ι0ἘΡ [ὁ οθονδ}}}; σπ]Οἢ 
ΒΑΥ͂, Ὗ Βο 588}} οοῖὴθ ἀονῃ" ἀραϊηβί υ8ῇ ΟΥ̓ Ὑῇο 8}8]}] δηΐου ἰηΐο οὰἂν [γοἤιρ68] Β8- 

14 Ὀϊιαιϊοπβὴ Βα 1 Μ1}} ρα μῖβα γοὺ δοοογάϊηρ (ο {μ6 ἔγαϊδ οὗἨἁ γοῦν ἀοίΐηρθ, βαϊτὰ [116 
ΤῸΒΡ [Φόβον]; δοᾶ 1 ν}}} Κίμα]οὸ 8. το ἰὰ ὑμο ἰογοϑὺ ὑμογοοί, δηὰ 10 8[14}} ἀθνοὺῦ 
811 (Ὠἴηρδ τουπα δρουί [ὑ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ. ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Μεγ. 12...) οχργοδδίοηυ Ὁ ΠῚ ἐδ ἰουπὰ ποῦ ΟὨΪΥ: ἘΕΠἸΒΘΎΓΏΘΤΟ 1 Ὁ (ον. γν. 28; χχίΐί. 16: χχχ. 18, εἴς.) 
τ ὰ Ν 

ΘΟ ἰδ δὲ (0 βαπιθ {πιὸ δοςυβαῖίνο οἵ οδίοος δηὰ οἵ πιοάα, δῃὰ δα ἴδιο ἰδέϊοσς ἐμπυοῖνου ἴδ τωοδηίης οὗ Ὦ 3 (Ρε. ἰχ. 
ὁ φΦο μὰ 

9; χονϊΐ. 10) οΥ ΟΥ̓ 3 (6. ᾿χχὶϊ. 2). 

1 ΟΒτοη. ἰχ. 27; Ρβ. ἰχχἱ ἡ. 14; οἱ. 8; 166]. χχχί!. 2, Ιδτὰ. 1. 23. 
δ ΎοΣ, 12.--ἰποϊοδὰ οὗ ὉΠ Ὁ 1.0 Εοτί ἢδ5 [Π0 ΒΟΟΟη ὦ ῬΟΓΒΟῺ Δ8 ἴῃ ἱν. 4. πο σΏΔη ΚΟ οὗἩ ΡΟΙΒΟῚ ΒΟΎΟΘΥΟΣ ΟΟΟΌΓΣΒ 80 

ΠΟ ΌΕΓΗΤ, δαὶ [86 αἰτοταιτίοα ΔΡΡΘΆΓΒ ΔΠΒΕΟΟ ΜΑΙ Ἐάν γΥ. 14; χὶ!. 13, χυϊ!Ἱ. 13; ΝΆκαξκι,98. Ον., ὃ 101, 4". 
ΘΓ. 13... οἱ (86 ἴογια οοϊαρ. ΟἸΔΗ., 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊθ τΟγὰ]ὶ ζδτ Υ 15 Δρροαϊθὰ ἰο ἰῃὰ ψγηΐϊηβ ἰοὸ 
ΘΟχογοΐθθ Υυἱχϑιθουβηθϑδ, ὑἱπαὶ ἰΠ6 ΒΏΪΖΟΙ ΟΥ̓ ἰδ 6 
]οτὰ τδΥ ποῦ Ὀυσγῃ ἱποχίϊη συ δα (ΥΟγ8. 1] 
δὰ 12). Αἰογπγατγά, [86 ποη- ἴδ] αιοηΐ οὗ 1}}}8 
οοῃάϊιῖοι δοίης ρΡγοβυρροϑδοά, ἴμ0 ᾿υά καγθηί οὗὨ ἀθ- 
δισυσίίοη 18 Ῥτοοϊαὶ πιθα ἴο ὑ86 ““τοοῖ οἵ (μ9 ρῥ]αϊ,᾽" 
Ἡϊοι ἰ6 ἀοἤαπὶ ἴῃ 118 ἱΠΡΡΤΟΔΟΒΔΌΪΙΓΥ (Υ6Γ8. 
18, 14). Τὶδ ραβ8θαζθ σαηηοὶ Ὧδ ΘΟΠΙΘΠΙΡΟΓΆΓΥ͂ 
αι 80 ἵνο Ῥνοοοάϊορ ; 1 τηυϑὺ Ὀ6 οὗ οΟἸοΓ ἀαῖθ. 
Ἐογ, 1. Αὐ {86 ἀδῖθ ἰο νοὶ χχὶ. 1-7 Ὀθίοημθ, δι 6 ἢ 
δὴ καὐτηοηϊ(ΐοη απ δοπαϊιϊοηαὶ ἰμτοϑαιοαΐης 18 πῸ 
ἸΟΏΖΟΓ ἴῃ ρίδοθ. ἴῃ υϑῦβ. 4-7 ἷβ. ονῃ ἀοβίσυο- 
(ἰο διὰ ἐμαὶ οὗ {πὸ ποίου 18 ἀποοηάϊιὶοῦδ}} Ὁ δη- 
πουποοα (ο Ζοάοἰκία!. 2. ΤῊΘ ία ὈΌΟΓΤ 685 480, 
ὙΙΘῺ 18 Θχργθϑβοὰ ἰῃ νοῦ. 18, δσοηϊσδάϊοίβ ἐμ ἀ6- 
Βροηάθμῃου, Ἡὶ Ἡ]ιῖο ΖοάοἸκῖα ἃ μὰ 1 Ὁ]68 ἷπι- 
ΒοΕΙζ ἴῃ νοῦ. 2. 8. [Ιὑ 158 βίγϑδηψϑο {δαὶ δοσ (89 
Κίηκ, τον. 8, (86 Ποιι86 οὗ (86 Κηφ βῃουϊὰ δρζαΐῃ 
Ὧ6 ΒρΘσίΔΙῪ δα ἀγοθϑοὶὰ, δίποο 89 Κίης 18 ἰαοϊυοὰ 
πῃ ἰὴθ ἰδίου, δὰ ιἴ16ὸ οχἰογίαϊϊοα ἰοὸ ““ιάμκθ 
τὶ ΘΟΌΒΙΥ "ἢ ΔΡΡΪΪ65 ΔΌΟΥΘ 4}} ἰο ἰδ ἰίηκ. 
Βαοιυ!ὰ 10 Ὁ Βαϊά ἐπδὲὶ ἴῃ γοσϑβ. 11-]4 δοίι8] οοη- 
ὙΟΥΒΙΟΣ 15 Ῥγοβϑοηϊοα Ὀοΐοσο ἰδ 9 Κίῃρ 85 (9 ΟἿΪΥ 
ὝΑΥ οὗ ΘΒΟ0ΒΆΡ6, ἰΐ 158 σοπιγτδάϊοϊοὰ ὈΥ ἐμ 6 ἮΠ0]6 
δι ̓ ἀδι]}1 00 δηὰ (9 ΘΒ τδοίον οὗ υϑγβ. 1-1|0. ϑυοὶὶ 
ῬΤΟΡΟΒ41]8 Ὀοϊοης ἰο δὴ δαυ ον βίαζο, Ὑϊοἢ ἴῃ 
Ψυάθα, δ {{|ὸ ἰἰπιθ οἴ .Δ18 ΘΙ ΆΒΒΥ, ὙΓ48 Ἰοης Ρδϑί. 
ἯΤ 9 ἃγὸ τοίογγοά ὉῪ 8:6 δοπηθδοίίοη οὗ (8 Ρ88- 
δα26 ὙΠῈ χχὶϊὶ. 8-9 (ου νι αϊο οορ. ὑπ ΟΟπηπι. 
αὐ ἰος6.}) απ ΓΕ ἴο 1(Π6 ἐἰπι609 οὗἩ ομοίϊακί. ΤῈΘ 
ἰοχὶ ΦΖΌΣΙ9 [η6 ἰγβηβιιίΐοη ἴ0 ἐμ ΐδ ἀἰϑοοῦγθο οὗ 
Σορσγοοΐ, δι ἀγοϑβοὰ ἴὸ (|10 κίης. Οογίδι} Υ, 8ο- 

οογάϊηρ ἰο ἐδ Υἱοῦ οὗἩἉ {86 σοταρὶϊον, (μ18. βϑοίΐ ἢ 
ταϊϑὲ αν Ὀθο χοχαγάσα 85 οἰ βοὶΥ σοπποοϊοὰ 
ΜΓ} ἰδ 9 Ῥγτοσοάϊης, ἴοΣ 8η ἃ ἴο ἴΠ9 ΠΟῦδΒΘΟ, εἰς., 
ἴῃ γον. 11, ἰβ χγουπάοα οὐ ἴδοι δῃα]ῖϊ ΘΑῪ ἴα 
ΥΟΓ. 8. 

γόοτα. 11,12. Αδᾶἃ ἴο ἴδ9 Ὠουῦδθ ... θ0]] 
οὗ γγοιῦσς ἄοϊῃββ. Το αἰνίβίοι οὗὨ νϑσβ, 11 δηὰ 
12 ἰδ ἀνκπασὰ. 7110 μοιι86 οὗ {86 Κίπᾳ 18 ἰη 89 
ΠΔΥΓΟΥΟΘΙ 80η860 δἰ 861] 1 ἩΪ Δ μἷ8 ἔβη γ, ἴῃ ἃ 
ΪΔΟΡ ΒΘΏΒ6 [η6 ΘΌϊΓΘ σουγὶ (σορ. 1 ΚΙ. 1γ. 6; 
ΧΥΪ. 9, εἴς.}. Ηδνο ὑπὸ βουβο οὗ (Π6 Κίηρ 18 1η- 
ἰοπάοἃ ἰπ ἐδ ΠΑΓΓΟΤΟΡ Β6η86 1, Ὀδ6σΔιι56 8[10Ὁ- 
γγὰβ (Β6 ῬΏγαβο ““ουδο οὗ αν 18 υϑοὰ ἰῃ- 
βιίοδὰ: 2, Ὀδοδι86 ᾿υάρίη γγὰ8 οὴ6 οΥ̓͂ (Π6 οἰ οὗ 
Γαποιϊοῃβ οὔ δ Κίη, νυ θοῦ ἢ6 οου]ὰ ἰγϑηϑογ ἴ0 ἃ 
Βα Ὀδι(Ἰἰ6 ΟὨΪΥ ἰπ ὁ45368 οὗ ποοοβδὶίυ. (2 ΚΙ. χυ. 
ὃ 60]]. 1 ὅδια. τῇ". ὅ, 6, 90; 2 ὅδη). χν. 2 58ᾳᾳ.; 1 
Κι. 11. 16 8ᾳᾳ.; νἱ. 26; νυἱϊ. 7; τἱϊ!. 8- δ). 

γογνβ. 13,14. ΒΘΒΟΙΩ͂Ι δ δραϊπδὶ ἴ8966... 
τουῃηᾶ δοουϊ τ. ΙΓ ᾺΠ 686 ὙΘΥΒΟΘ ΔΓΘ ποὶ δ800- 
Ῥοβοά ἰο Ὀ6 δἰἰβδοῃϑα ἰο ἴπ9 ργοοθάϊης νὶ οι ΔῊΥ͂ 
ἵπῆ6 Ὁ σοππῃροίίοῃ, ὉΥ τοοῖς οὗ [869 Ὀ]αΐῃ (ἸΧ 
971) οαὰ 6 υπάοτϑιοοά οὐ (6 Βουδο οὗ 

Ῥανὶὰ. Το Βου8ο οὗ θεν ἃ νὰ αὐ ἀγοδβδβοα ἴῃ γο Γ. 
12. γον. 18 ῬγαβυρΡροβοΒβ ἃ ποβδίΐνθ ΔΏΒΙΨΟΣ Οοὗἁ 
{86 Ῥότβοῦ δά ἀγοββαὰ, οὐ νν ἶο]} [86 δά ἀγϑδϑ ὁ0ῃ- 
ἰἰπυδδε “«“ΒοΒοΪ]ά 1 δἀπὶ,᾽᾽ εἰς. ΧΧΙΠ. θ-9 5 ἱπάοοὰ 
γοξογγοά ἰο, δηὰ ἐϊ 5 τπαϊηϊαὶηοα ἐμ δὺ ΠΟΙ 88 ἰθ 6 ΤῸ 
86 ἀοϑίναοίίοη οὗ 86 οἰ ἌΡῬΘΔΥΒ ἰ0 Ὁθ 9 Ῥυῃ- 
ἰδ πιοηί ἔον {πὸ βίη οὗ (πῃ 6 ΤΟΥ Δ] Τϑελγ. Βαϊ [89 
Βοπίθησο Ὁ ὨἰΟὮ ΒΑΥ͂, εἰς., οι ]ὰ ταργοϑοηΐ (0 
ἀοϑιγυοίίοη οὗ {Π|Ὸ ΟἸΕΥ͂ 88 (8 Ρυπἰϑἢ πιθηὺ οὗ ἰδ 9 
ΟὈδιϊπηὶθ βϑοιν Υ οὐὗὨ (ἢ6 οἰ('σοῆϑ. [ὑ σοπιδὶ ἢ 8 
Οἱ ΒῸΣ ἰ0 χοβαγὰ γυοσϑ. 18 δηὰ 1ά 88 ἃ ἀϊΐβοοι- 
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προοίοα δἀάϊιΐομ, ον ἰο υπάἀογβίδπα ὉῪ Ἴ 97) ὋΣ 
{89 τογαῖὶ ἔδιἶγ. Ασσογάϊηρ ἰο ἐδ τοηάοτίης 

Ρ3}), σ8116Υ, δπὰ Ὕ᾽ Ὁ, Ριαΐῃ, δγὸ ἰο Ὅ6 ἱδίκθῃ 
ποὺ ἱπ ἴδ Ἰο68] Ὀυΐ χυτγαίίνο πιθαπίηχ. (Οορ. 
ΣΘΙΏΒ. ΟἹ ΧΥΪΐ. 14)... ΤῺ ΤΟΥ͂Δ] ζδιλὶϊγ 8 δομι- 
Ῥαγοά ἰο ἃ σοοὶς γἰβίηρ πὰ ὑμὸ πιϊἀδϑὺ οὗ δ ρὶ]δίῃ. 
Ὧ" 8 1ονν Ἰδασά, γέσίο ἄδργεδδα εἰ ἴοησε ἰαίεφμο ρα- 

ἐεὲπ8 ((1κ8., 7 λε8.} οορ. 700 χσχίχ. 10, 21; 58. 
ἶχνυ. 14, Οοτρ. αἷϑο ΠΡ3 ὅεῃ. χὶ. 2.-- - οοῖς 
οὗ ἴ89 ρἱαίπ ἀοῆηθϑ πιοτὸ ρϑυιϊσυϊαυϊγ ἴθ δὲ 
ΒΘΏ86 [Π1ὸ ΤΟΥ͂Δ] ΖϑΙΔΪΥ σδη ὃΘ ἀοεϊμηδιοθὰ 88 ἰῃ- 
Βανι ης ὑλ6 Ἰοτνίδηα ; 10 18 ἰθγὸ θην ῃγομθὰ 88 
δ οἰοναιίος ἀοπιϊ παι 81} (6 Γοϑὶ. ΤῸ ἸΏ 88- 
ὈϊΔη18 οὗ 0815 τοοῖς τοζᾶγὰ {λοι 86 | 708 88 ΥΟΓΥ 86- 
οαγθ. ΠΟΥ͂ Θορᾶγα ἱμοηλϑοῖνοθ υνἱ(ἰ ὈθαΒίϑ, 
τ ὶσὰ ἴῃ {Ποὶγ Ἰαΐτα οὐ ἰάϊηκ- ρίδοοΒ ἄγὸ 'γ6]}}- 
οομσθαϊθὰ. [ΗΠἘΈΝΌΕΚΒΒΟΝ: “ΒΥ {ἠδ υαἱέεν ἰΒ πιοδὴϊ 
(6 Τγτγορθοη, Γιππΐης ἄονγα Ὀοίψοθη Μοιπὶι 
Ζιοπ δπὰ Μουπὶ Μοτγίδῃ, δηὰ ὈΥ̓͂ 16 σχοοζ οὐ ἐλε 
»ἰαίπ Μουμῃὶ Ζίοη, 80 οΔ]]οὰ ἔτοπλ ϊ8 χαρὰ 89- 

σθῃΐ οα ἐμ6 δου ἢ-ποϑὲ, τ σὰ σοηάογα 118 ὉΣΟῪ 
ἴῃ [189 ἀἰγοοίζοι ΔΡΡδυθ: ΟΥ̓ πιογο ἸΟῪ ἐμ ΔῊ ΒΗΥ͂ 
οἶμον ροϊῃϊ οοπηθοῖοα τ κι {86 οἷἵγ (ΒΟ η808 [., 
889).---ϑδ. Β. Α].--ἰῥ σοτῦϑ ἄουνσῃθ. Το Ῥσγορμϑθέ 
88 ἱπ πιὶηᾶὰ {89 ᾿ἰπᾶχθ οὗ ἃ δἱγὰ ἀδνίΐης ἀοννη 
ὍΡΟΩ ἰδ ῬΥΘΥ. δδίησθ {50 ζο]] ον ἱπρ, δη ἃ τσ ῇο 
5.411] οοὔλθ ἄονσῃ οὐ θη )})ν ἱπάϊςαίθ δἰΐβο 8 
ὉΓ Ἰδῃά, ὈΥ͂ ἐμ680 ὑνὸ ἥχυγοβ {89 ἱπβουχί ἰ8 6ὁΧ- 
Ρτοβϑϑὰ οὗ ἃ ροϑί(οπ ΒοοῦΓΘ ΟἹ 8]] βἰ 68. ---ὦ 8 1Δ 
ἃδαϊηδι ἴ896, Θομρ. χχὶϊὶ. 80.82; 1, 81; Ιἱ. 2ὅ. 
“--ΒΒΌΌΟΙ σἢ}} ρΡυμίδῃ γοῦυ. Α ἔογιυΐα 68Ρ6- 
οἶα!ν ἔγθοαυθαι ἴῃ Φογοιμϊδα, ἰχ. 24: χχίϊἱ. 84: 
χχχ. 20, εἰς.---.ΑΟΑσοοτᾶξηρ ἴο [89 ἔχυξι. ΟομΡ. 
χυὶϊ!. 10. -Απἂξ νυν} κι ἅ]9 ἃ ὅσϑ. σοωρ. Απὶ. 
;. 14. σον. χτυὶϊ. 27; χὶλὶ, 12: χὶῖχ. 27, 1. 82.-- 
1 ἴ89 ίοτοαδῖϊ τβοσϑθούβ. ὙΒθσυθοΐ τγοΐοτϑ ἰὸ 
ἐπ δαῦἐξαμῖ, τογ. 18. ἴἷἰ ἰδ δρραγοηὶ ἐμαὶ ἐδ 
Ῥσοροὶ γοϊδίηϑ ἐ.)9 δοποορίΐοη οὗ νἱ]ὰ Ὀθαδβίβ οὗ 
1Π9 ογεδί, Οομιρ. χσὶϊ. 7.---Οὐτ νἱοι οὗὨ [6 Ρ88- 
Βδᾳ6 8 Θοῃγιηο ὈΥ (6 ΔΙΓΔ1101] αἰνοη ἰπ χχίϊ. 
1.9. Οοἴρ. οδρϑοΐδὶν τὸς. 6, δῃὰ ("0 Οοπιαι. 
αὐ ἴοο. 

Π. ΜΑΙΝ ὈΙΒΟΟΤΆΒΞΒΕ. 

Οπμαρβ. ΧΧΙΙ. δὰ ΧΧΙΠ. 

ΔΟΑΙΝΒῚ ΤῊΞ ἨΙΟΚΒῸ ΚΙΝΟΒ ΑΝ ΡΒΟΡΗΒΕΤΑ͂. 

1. Αγαϊπεί ἰλε ιοἱοκεα κίπσε, (Χχὶϊ. 1-Χχἧ!, 8). 

α. 6 δὶ ἰοσπαίϊν οὔογοα {8 9 ΓΟΥΔ4] μουδθ. 

ΧΧΙΙ. 1-Ὁ. 

1 ὙΤῆυβ βαιι8 (80 [050 [9Ζ6Β ον }}: αὉ ἄοπῃ ἴο {Π0 μοι86 οὗὨἨ ἰδ9 Κκίη οὗ Φυάδῃ, 
. 2 δῃὰ βροϑϑὶς ἔθγο (819 ποτά. Απὰ βᾶγῦ, Ηθαν (89 σογὰ οὗ [89 [0Ε}"Ὁ [36μονβἈ1, Ο 

κίηρ οὗ Φυάδβ, [μδὺ 8:{{68ὲ ἀροη ὑμ6 ἰἄγοηο οὗἩ Πανὶ, βου, δῃὰ ἐγ βογυϑδηίβ, δηὰ 
8 {ΠΥ ΡΘΟρΡ]6 (δῦ Θηῦθν ἰῃ ΟΥ̓ ἰ..686 ραῖθϑ. 

Ἐχοουίθ Ἰυαρπιοηΐ δηα Υἱρ ΘΟ ΒΏ688, 
Τὺ βαϊτ [Π6 0 ΒΡ [Θοβονυβϑὶ] : 

Απά γτοβοῦθ ἢϊαὶ {μα ἰΒ ῥ᾽ υπαοτοά ουὔὐ οὗ 9 μδηά οὗἩἨ [Π6 ΟΡ γϑββοσ,; 
ΘΒ ΓΔΉΡΘΙΒ, ΟΥΡΠ8ῃ8 δη τὶ άοννϑ ΟΡΡΓ688 Ὠοΐ, ΠΟΥ ὈΘ ν]οθηῦ ἰο ΤΑ Σ8 {π|6π|, 
Απὰ ἱπποοσρῃΐ Ὀ]οοα Βῃθα ποὺ ἰῃ (18 Ρ]806. 

4 Ἐὸγ ἴΓ γα ᾿πάἀθοὰ ἀο ἔδυ, 
Τα ᾿Βτουρῇ ἰδ6 ραῖεβ οὗἉ (8 ΒΟΒΟ, 
Κίηρϑ, δἰοὐηρ ἴον 1 αν! ἃ οἡ δἷβ ἐΏΤΟΏΘ, 
5.4}} Θηΐοῦ ἴῃ οἰ δγιοίβ δηἃ οἢ ΠΟΙΒΘΘ, 
Ηο6, ἰδ τηϊ ηἰβύογβ᾽ δηὰ ἢ18 ρθορ]θ. 

δ Βυὶΐ 1 γο Βοαγίκη ποὶ ἴο "ΜᾺ: ΜΟΓᾺΒ, 
1 ἢν ΒΟΓΏ ὈΥ͂ ΤΩΥ86 1, Βα [ἢ ΦοΒοΥΔῈ, 
Τηδῦὺ (8 ἢοῦ86 8ἢ}4}} Ὀθοοιηθ 8 ἀθϑοϊ δίϊοι, 

δ Εὺγ τυ βαῖ ἢ Φοῃονδα οοποδγηΐηρ [μ6 ἢοῦΒθ οὗ ἐπ 6 Κίηρ οὗὨἩ ΖυΔ8 ς 
ΑἸοδα τὶ ἔοι ἴο πλθ, βυιπλιηϊϊ οὗ Γδηοα 
ΘΌΓΟΙΥ ἃ ψ]] ἀθγπθθθ Μ1]1 τη8 Κ6 (866, 
ΟἸυλθθ. απ δ! ρά. 

Ἵ Απά 1 οοπβοθογαίθ ραίηϑι {ἢ 66 ἀοΒίΤΟΥΘΓΒ, 
ΤῊΘ πιδῃ δηα ἢἰβ ΘΆΡΟΙΒ, 
Ὗο 888]} [611 (Πγ οἴλοῖοθ οϑάδσϑ, 
Απὰά οϑϑὺ ἔδθτα ἰηΐο {89 ἢτθ. 



198 ΤῊΒΕ ῬΒΟΡΗΕΊ ΖΦΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

8 Αἰᾷά ΤΩΔΩΥ͂ Ὠδίϊοηβ 88}4}] μὸ ὉΥ͂ (μ]8 ΟΥ̓ δῃα ΒΑΥ͂ ΟὨΘ ἴο δμοίΠοΥ, 
ὝΥ μα Φοβονδὶι ἀυῃθ ἴδ ἴο [δῖ8 στοδῖ οἰγῇ 

9 Απά {ΒΘΥ͂ 58}}8}]} Βα Ὺ: 
Βϑοδιϑο [ΠΥ ἔογβοοῖ [86 οονοηδῃηΐ οὗὨ Φοβονδα ἱμοὶν αοάὰ, 
Αὐὰά ΜΟΥΒΕΙΡΡΟα οἶμον κοάβ δῃὰ βογυϑα ὑμρίλ. 

ΤΈΧΤΟΌΛΔΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 ον, δ. ἰζ οὶ τε τθῃ ὉΥ τοϊδία κο (Ὁ Σ ρῦν, ΟΟΘΌΓΒ ΠΟΙῸ ΟὨἶγ. [ἐ [6 Τοττοοά Π1|κὸ ΟΥ), ΤΩΘΘΠ ἢ ζ ΟΡΡΡΈΖΟΥ. 
(͵ -ὉὉ᾿. 

3. Υεγ. 4.--[“ ἃ κτοδὶ πυπιδοῦ οὗ ΜΒΑ͂, δηά ἵνο οἵ [δ οδσίἰοϑὲ οὐ ίοηϑ, τοδὰ 1.1  κὶα βεγυαδ, ὃὲ μα δῖογε, δοοογάϊηρ 
Ὑγγ7͵ -: 

Ὧὃο [δο Κοεὶ.᾽" ΗΕΝΟΕΒΔΟΝ.-8. Β. Α.} 

ἘΧΈῈΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

ΤῊ6 ΡῬγορδοῖ σϑοοῖγοβ (89 οοαηδπὰ ἰο ρὸ ἀονῃ 
(ο ἰδὸ εἰ κ᾽ 8 που βθ δηὰ ἰο ἀοϊῖνον ἴο [89 κἰπρς δηὰ 
ἷβ Βογυδῃίθ, δηὰ ἰοὸ (8 ρθο}ῖο. ἐδ 70] οσίπρ ἀϊ- 
Υἱῇθ Πλο88δρὸ (νο γα. 1, 2): ἐγ πο Υ του]ὰ ρῥγϑοίῖοθ 
}υδιλοοθ δορὰ γἱχκμιθουβῃφδ8 (Υογ. 8), Κὶπβ5 οὗὨ [6- 
υἱἀ 8 Ἰ᾿ΐὴθ βου ὰ ροϑβθβ8 ἰπ6 ἰὔτσομθ ἱπ στ γϑὶ 
Ῥονοῦ δηὰ μἴουυ (το. 4); ἴζ ποῖ, (μ6 Κ πρ᾿ 8 ἢου 86 
δου] ὃθ τη846 ἀοδβοϊαὶθ (γοσ. δ). Εοτν ἱβουρὶι 
Βιιμογίο Εἰἰκ αἰϊοαὰ δηὰ ΓοΌδποα, ἰΐ 18 ἰο Ὀ6 ἀ6- 
γαβίδιοὰ (νοῦ. ὁ). δ θδίγουθγβ 8.18}} οοῖὴθ δηὰ 
48}4}} [6}} ἰὴ 6 σϑάδγβ δῃηὰ οδϑί {Πότ ἱπίο {86 ὅγθ 
(τος. 7), 8ὸ ἐμαὶ δου ναγὰβ 1 β84}} Ὀ6 δδκοὰ ἴῃ 
δϑδίουἰϑμιηθηΐ, ΣῪ δυο ἃ ργθαῦ οδΙδ τ ΤΥ ἢ 85 
ΘΟΙ,6 ὉΡΟΩ [89 ΟΥ̓ (τοῦ. 8). Τὸ ΜΒΙΟᾺ πὸ ΟΡ 
ΔΉΜΟΥ 8 ὃθ αίνγοη (δ8η (δὶ ΠΟΥ ΤΌΤΒΟΟΚ {Π6 
οονοπηηὶ οὗ ἰπ6 [οτὰ δηὰ βεγυθὰ 14.018 (ΥῈΥ. 
9).--Αβ ἰς ἐδο σοϊδίΐοι οὐ 680 ΥΟΥ868 ἴο ἐπ6 
Ῥτοοθάϊης : 11-14), {π6 ἔοτηοθῦ ΔΡΡΘΔΣ 8]- 
χροϑί ΟὨΪΥ ᾿ἰκὸ δὴ οχίθηϑβίοη οὗἉ ἴδ ἰδίίοσ. Νοὶί 
ΟὨΪΥ 18. {89 Γιπάδηιοηίαὶ ἱμβουρχὶ (80 889, Ὀυὶ 
Θύϑηῃ ἰπ ἀοίδ.}8 μοῦ 8 κχγϑαῖ, ἴθ ραγί υϑγθαϊὶ, 
δατοοιηθηί. 7110 δὐἀὐπιοηϊ ἴοι το ἔοσθ 86 
Ῥαϑὶβ, ἰ8 Τουπὰ ἴῃ χχὶ. 12 δπὰ χχὶϊ. 8, Ῥδυιν 
8.1} βᾶπὶ6 τογβ, ΟὨΪΥ ἰπ ἰπ6 ἰαιίον ΡῬβδδδρο 
βοιιον δῦ οχίθηἀοα (σορ. ὑδ0 δβδοοοπὰ μα] οὗ 
γ6 Ὁ. 8). ΑΒ ἰο [86 ῬΓΟΠἶ868 δηὰ ἰῃγοδίθηΐ 8 
Ὀαβοὰ οὐ {80 δἀπηοηϊ(ίοη, 86 ἤοτι οὗἨὨ ἰδ) 8]16ΓὙ- 
ποιϊΐνο ἰ5. ποὲ Τοιπὰ ἰῃ χχὶ. 11-14, ἴονῦ ΒογΘ (6 
ἑάοα οἵ Ὡοη-} δ) γοηΐ Το χηβ ὀχοϊυβίγοῖγυ. Βαὶ 
ἐπ [ἰδ 6 ἤοτγτῃ ἰπ το ὑπὸ ρα Βτηθῶὶ 185 δ πουδοοὰ 
ἐποῦο ἃγῸ στοδί βἰ τη ΠΥ 168; ὈΟΓᾺ ἰἰτ 65 (ἢ 6 Γογδὶ 
πουβθ ἰ8 οοιραγοὰ Ὑῖϊὰ ἃ ποοὰοὰ δοὶ καῖ, [86 
ποοῦ οὗ Ἡδ1οἢ Μ11| ὍΘ σοπδι πιο ὉΥ το. ϑ'ῃοθ 
ΠΟΥ ΓΟΡΘΙΪ ἰΟΏ8 ΟΟΘῸΤ 80 ΓΘ ΘΠ(ΙΥ ἴῃ Φογοιιϊδἢ, 
ἔπ 6 το 15 ποϊίης δχαϊηδὲ (9 ϑιρροβί(ο ἐμαὶ τγ 
Βανὸ ἤοσὸ ὈΘΙΌΣΤΘ 08 ὑνχὸ υἱζογϑησθ8, γοϊδιοὰἃ ἰπ 
ἔοτι δηὰ ρυγροτγὶ Ὀδσδυδθ ὑμΠ 60 Ῥτοσθοα ἔγομχ (88 
ΒδΩ6 ἰιἰἰδίογ 64] βἰιυδιΐο. Τμδὶ (μἷμ δἰζυδίϊ ἢ 
Ἧ88 ἴῃ {110 τοΐχῃ οὗ 6 οἰαἰκῖτη δηα Ὀοίογο (ἢ) 6 ΟΥ 818 
οὗ (6 ὈΔ(116 οὗ ΟΡ ΘΙ 8} ΔΌΡΘΟΔΥΒ ἴἰ0 πὶ ἴο 
δάπλΐὶ οὗ πο ἀουδι. ΕῸΓΡ 1. [670 8 50 πηϑῃί 0} 
οἱ ("9 Οδαϊάοδηβ; 2. ἰδ Κιης δἀάγοββοὰ 18 
Ἡδιηοα δρηϊηϑὶ ἀσδβροῖϊο δοίϑ οὗἁ υτυἱοίΐθῃηθθ. 7} ΐἷ8 
ὙΔΥΠΪΩΡ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ 5 ΠΟΙΓΠΘΥ ἰο {116 ΟΠ ΓΔ οίοΡ οὗὅ 
“οβί δὴ ποῦ ίο ἐμαὶ οὗἩ ΦϑοδΒας, 80 νγὴ8 βγοϑῖ ὑΓο- 
ὈΔΌΪΥ οἸοοιθά ὈγΥ {Π6 Ῥοορῖς, Ὀθσδιιβα ἢ6 Ἦ88 ΒῈΡ- 
Ῥοβοὰ ἰα ὃθ ἔγθο ἔγοιῃ ἀθβροίίο ἱποὶ δι οηβ, δηὰ 
Ὀοϑίἀοβ 6 γοϊρποὰ ΟἿΪΥ ἰθτοθ τη 8. Το 
ὝΔΓΠΙΏΣ, ΒΟΎΘΥΘΡ, ΘΟΥΓΟΒΡΟΠὧδβ ΘΗ ἰΙΓΟΙΥ ἰὸ 86 
Ομ δγδοίοῦ οὗ Φομοϊα Κίτα, ννῆο 18 8180 διττὰ β 
Τοργουθα [ὉΓ βιυιο δοῖβ οὗ υἱοϊθποθ (γ γβ. 18-]7). 
8. Τοδοίδἰίπι 8 ἢ ΥΤοΥΒ. 118-16 ΘΒρΘΟΙΔΠΥ ΓΟ- 
Ῥτολομοα τὶ ἢ δἷ8 ᾿υδὲ ἴον Ὀυϊ ἀΐϊηρσ, νυ ἰο ἢ ἢθ 
Εταιϊδοὰ ὈΥ ἀεϑροίΐο πιθδῆϑ. Ηἰἷδ οϑὰδρ Ῥαᾶΐδοθ 

ἯἮΔΒ ἃ τηοηυπηοηΐ οὗἩ (ἷδ. ΦοΥΘ Δ ἢ 18 ἴ0 ρῸ 
ἄονη ἴο (μΐ8 Ῥτουὰ Βουδθ (ΥΕΓ. 1 60]]. γον. 28), 
δ ἃ ΔΠΠΟΌΠΟΘ ἴ0 δἷτπη 186 ἡπἀρτηοηὶ οὗὁὨ ὅγε (υϑυ. 
7). [10 ζο] ον {κι 1. (Π6 δβοοίΐοῃ 1-9 χεΐοτγβ ἰὸ 
Ἷ ΒΕ ΘΙΒΚΙΕΝ; 2. ἷξε 8. ΟἸΟΒΟΙΥ οοπηθοίθα τ] ΥΟΥΒ. 

γετνβ. 1-ὃ. υα δεῖ... Ὀθοοσὴθ ἃ θ- 
δβοϊδιίοῃ.---00ὼ ἄονσῃῃ. Ουἱ ἤγοιμῃ 6 ἰστΡ]6. 
Οοαρ. χχνὶ. 10: χχχνυὶ. 12 90]}]. χυΐ!ὶ. 2.--- ῬΏου, 
εἰς. Νοῖ ἰμὸ Κίπρ δἷοῃθ, Ὀὰϊ ΐἷ8 βοσυδηίβ, δὰ 
189 ΡΘΟρὶβ 8150 δτθ ἴο 5:68} (1.6 νογὰ οἵ 186 [ογὰ. 
ΑἸ} ἃγὸ ἰο 60-Οροσαίθ ἰῃ δοπιρὶ γί ἩΐΪῈ (89 δἀ- 
τηοπἰἰοη, 8ἃ8 {ΠΥ υν}}} 4}} Ὀ6 δϑεοϊοα ΌὉΥ (86 6οῃ- 
Β0α 0 6η668.--ΒχΘοῦυῖθ ἰυἄρτηθηῖϊ δᾶ τὶ ρῃῖ- 
ϑουδειθδ. Οὐ}. Υἱὶ. Θ; χχὶ. 12; Ἑσοὶς. χχὶϊ. 
6, 7; χῖν. 9.--ὴὩο αἴσθηροσ. Οοωρ. Εχοά. 
χχὶϊ. 20, 21.--- ΟΣ 1 γθ0 ὙΣ111, εἰς. Οοπιρ. τῇὶϊ. 
ὃ.--Πθτθ 68.411} Θῖθσ. Οοπιρ. χυϊὶ. 26 ο0]]. 
χΧι, 18.- -Βυῖ ἰξ γ9 111 ποῦ θαᾶσ. ὍΟοπιρ. 
ΧΥΪ,. 27.-Ἰ ἀσϑᾶσ ΌΥ συγ δ0]ύ. Οοωρ. θη. 
χχὶϊ, 16. 58. χὶν. 28: Ζ26σΣ. χ]ῖχ. 18. ἶ 

γοτβ. 6.9. ΕΣ ἴδ... δη ἃ δοσνϑᾶ ἴδοι. 
Οἰ]εδα, τ ῖο ἢ ἰδίκοη ἴῃ 118 τ ϊὰον τη οδηΐηβ, 6οπλ- 
ῬΓΪΐ8686 Βαϑιδῃ (σορ. Υ. ΒΑΌΜΕΑ, Ῥαϊίδείίπα, 8. 
220, 84ᾳ4.), 15. 8 ἰγρ9 οἵ Ἰυχυτίδηϊ ζογ  γ, 685ρ6- 
οἷα !ν 1} Τοϑρθοὶ ἰο ρδβίυσαρο. Οομρ. Νυι. 
Χχχχίϊ. 1; Μ|Π]1ο. Υἱ). 14: 56γΓ.]. 19.---Ἰϑθδ μοι, (ἢ [Ὁ Γ- 
τοδοδίηκ, δἀογμοα τ} οο δ ΓΒ, 18 8180 ΤΥ ΘΏ(Υ 
οἸδον Π6ΓΘ 8} ΘΙ] 6. οὗ ἐμὸ ἸΟῪ δηὰ δρίοπάϊά: 
88. ἰϊ. 18: χ. 88, 84. χχχγν. 2: ἰσχ. 18: Ηοβ. 
χίν. 6-8; Ζεοδ. χὶ. 1, 2.--18ὸ ὅχζυτοβ οὗ Ὀ] βϑίπης 
δηὰ οχυϊ διϊου ἅτ ΔΡΡ] θα ἴο {86 Βοι8ο οὗ θανίὰ, 
Ὡοὶ οἢ δοσουηί οὗ 18 ῬΤΟΒΟΙΐ ὈΤΟΒΡΟΣΙΥ, ἴον (818 
ἀοθδ ποὶ οχὶϑί, ΠΟΥ ΟἿΪΥ Οἢ δοοουπὶ οὗ 118 ΖΌΓΠΙΟΣ 
ῬΓΟΒΡΟΣΣΥ,---υοπὰονρ θενὰ δὰ ϑοϊοπιοῦ---ἴον (15 
18 ἃ ΒΟΟΟΠΘΆΓΥ ΟοΟηβίἀογαιϊΐου ἩΠ|ΕῈ ἰπ6 [Ιογά. 
Ετοια ἔμ ψογὰβ ἴο ΣῺ9 νὰ Ῥεσχοοῖγε (δαὶ (89 
Τοτὰ δδ88 ἤθτο ἴῃ Υἱοῦ ΓΔΙΏΟΥ [86 5Β'σηϊδοιποθ οὗ 
9 Ὠεανϊἀϊο ου8θ, το Ηθ 48 τηοϑὲ δἱ ᾿οδσῖ, 
18 υηΐνοῦϑαὶ δηὰ ἰγδπβοοηάἀθῃϊ κϊβϑίοη (2 ὅ8πι. 
ΥἱΪ.). ον ἰμΐ8 Τοβϑδοῦ ὙΘῸ τουδὶ ποὶ ἰγϑηβἾδίθ : 
Τλοιι σᾳδὶ ίοπιέ, Ὀυὶ Το ἃτὶ 0 τό. ἼΤΠο σοτὰ- 
Ῥδυίβοη υἱτἢ Τ᾿ ΌΔΠΟΩ 18 086 οὗ {Π 6 Ῥοΐηίϑ οὗ 60» 
ἰποίάδποθ πὰῖϊ χχὶ. 8]. ΑἸτπουρὰ [86 Ττογαι 
δουδθ οὔ Ζυάδῃ ἐπ8 βίδῃη ἀβ Ὀοΐοτο (μ6 [οτὰ ἴῃ 
Βυοὶ ἰά681 αἴονγ, Ηθ νὙ|}} τρδῖζο ἐΐ ἰῃ ουϊνδτὰ 
ἔοστα ἃ ἀθϑβϑοϊηἰΐοη δηὰ συΐῃ (θοπιρ. [8ὲ, 11}. 1-δ). 
--Ἀἀ υὠὐϊη βεθιθα σορ. Οομηπι. οὐ ἰδ. 1. 
Βυὶ ψὩῪ οὐκὶθα ἴῃ ἰμ6 γμὶιτα] ἢ ΕΘ ΓΥ Ὁθ- 
οδυβο 6 Ῥγορδὶ υυἱϑηθὰ ἰο ἰηϊπιδίο ἱμδὶ [896 
λυάκιροιῦ οἢ 6 Κρ δ ουδὲ ν }]} Ὀ6 ἀεοϊαγοὰ 
ἰῃ 1π6 ἀεδβοϊδίίοη οὗἩ 1π6 Ἰδηὰ δπά {μ6 ἀοβίγυοίΐοι 
οὗ ἴδ οἰιἶ68, ΘΒρϑοί! ν ὑΠ9 Θδρί αὶ (τος. 8). [ὲ 
{0]1ονγ8 ἰηδὲ νον. ὁ βίδῃδβ ἴο υϑὺ. ὅ ἰῃ (6 τοϊδίϊος 
οὗ ὩΟΣΘ Ῥδυί Σου ΑΓ ὀχρ δηδίΐου, (δ δὶ ἔοσ, νυϑυ. 6, 
ἴα {πογοῦογο ἰὼ Ὀ60 τοχφαγαθὰ 85 δὴ οὌχρί σαί ϊνθ. 
Εοτ ποί ΟὨΪΥ ἴδ τϑϑοῦ μὲ (Π9 ἸΏ Π)οΡ οὗ (0 
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ἀοβοϊαιίοι ἰδ πῇογθ Ῥδυί σου αν ὶγ ἀοδησὰ ἴῃ νογ8. 
θ-9.---Οομδϑοσαιϊθᾶ, [ἰ ἰβ δοπιπιδιι θα ὈΥ αοά 
δηὰ {πογοΐοτο ἃ ΒΟΙΥ ὰσ. ΟΟἸΡ. τοπι8. ΟἹ Υἱ. 
4. ὙΒοτγοΐοσα Ὀοὶἢ ἴη6 Μδγυΐίουβ δηά ὑποὶγ ψν 68- 
ῬΟηΒ ἃτϑ ἀῤδίρπαιοα 85 δΟῚΥ.---ὭΘΥ 688}} ζ4]], 
εἰς. 

ποοάορά πιουπίδἰο (σοΡ. χὶ. 14). Αὐ ἐμὸ δϑῖωθ 

ἀἶπιθ ἐ)9 ΤΘΙΔΘΙΔΌΓΘΠΟΘ οὗ 86 σοάδν ρᾳ18668 (Υ6Υ. 
28; 2 ὅδ. Υἱϊ. 2, 7; 1 Ομτοι. χυὶϊὶ. 1, 6, 1 Κὶ. 
Υἱϊ. 2) Βθθ8 ἰο Ῥγϑυύαὶ].- --Οαδὶ ἴθ. Οορ 
χχὶ. 12, 14.---ὐοσβ. 8, 9. Τοοϑ ρσορμοὶ ἢδ85 θουϊ. 
χχὶσ. δ βα4ᾳ. ἰ τιϊμὰ. Οὐομρ. 8180 1 Κίηρβ ἰχ. 

Τ8Ὲ6 δουδθ οὗ θενὰ 18 βι}}} σοραγά θὰ 88 ἃ] 8, 9 

δ. ῬΥΟΡΆΘΟΥ χοϊδίϊης ἰο (86 Ῥϑσβοῃ οὐἩ 884]10π). 

ΧΧΙ͂Ι, 10-]12. 

10. ὙΘΘΡ γο ποῦ ἴον (80 ἀοδᾷ, ποῖῦμον θεσηοόδῃ Ἀΐπὰ : 
Ὕγεορ, 8 ρ γαῦμοσ 0 δῖπλ ὑπαὺ ροϑί ΔΎΑΥ; 
ΕῸΥΣ ΠΟΥΟΡ Β888]] ἢ6 σοί τη, ΠΟΥ 866 ἢἷ8 ἡδέϊνο ἰδηά, 

11 ΕἘὸν ἰδ Βαῖιἢ Φοονδ σοπμοθγηΐηρ 8881] πὶ, 
ΤῊ βοη οὗ Φοϑίδῃ, (86 Κρ οὗ δαύδι, το τοϊσποά ᾿ηβίοδα οὗἁὨ μἷβ {8 86, 
Απάὰ ψ}0 18 ρβΌη6 ΔΊΓΑΥ ἔγοια (18 ΗΪΔΟ0Θ : 
Ηδϑ ν1}] ποῦ γοΐασῃ {μ10Π6Γ. 

12 Ἐὸγ ἴῃ {860 ραοθ ψΕΣΒοΣ {ΠΟΥ μᾶνθ οδττὶοα Ἀϊηι σαρίϊγο πο Ὑ11] αἷο, 
Αμπά κ1}}] 866 {818 Ἰδη ΒΟ Σβοσθ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Τῆδὶ (686 τογὰβ ΟΓΘ ΣΘΆΪΥ Βροκοη δί [ἢ9 
ιἰδίοτν σα] 6ροοὶι ἴο Ὑῖσ ἢ ἐΠΟΥ͂ Θογγοϑρομὰ ({1}|6γ0- 
ἴοτο ὨΘ ΠΥ ΘΑΥ ΟΡ ὩΟΥ 1Δ[67) 18 6]. 1 νγὸ ψϑῖρἢ 
ἐμ ἐδγγι ὶς υἱοϊθησα οὗ ἰδ βυβογίης, ν 16 ἢ, ποί- 
τ θα πα ϊης [8 ὈΤΘΥΥ, 18 ΟΧΡΥΘΒΒΘα ἴῃ 1, 76Γ6- 
τα ἢ σου ἁὰ Βρολῖκ {μ8 ΟἿΪΥ τ ΒΘα ΐ ΔΒ Π6668- 
ΒΒΥΥ ἴο μαἶνο οχργθεβίοῃ, δηά---ἃ οσογγϑοίἑ το, ἰο ἰὴ 8 
απΐνογβ8]} τουτγηΐῃᾷ δ (116 1088 οὗ (ἢ ποῦϊθ ἰεϊης 
Ζοϑίδι, πο 88 δ ἰὺ ογ6 σοροδίοα ἴῃ {Π6}Ὁ 
ΒΟΥΓΟΡ δ' (Π6 σΔρΕΥ Υ͂ οὗὨ ἷβ ϑυσοθθβοῦ, ΤΏΓΘΟ 
ΤΟ 88 δὕϊου 18 δι μου 8 ἀθαίῃ (2 ΚΙ. χχὶὶ!. 8] - 
84), Ψ 6 ΠοΑ Δ Σ νγ88 (Δ ΚΘ Ὁ Ῥμδγδοὶ ΝΌΟΒΟ 88:.8 
ῬΓΙΒΟΏΘΥΙ ἰοὸ Εργρί. ΤῸ ΒΟΥΓΟΥ͂ ΜῈ5 8{1}} ΠΥ Ὺ 
αἱ ἰμ6 ἀδαι οἵ ἷ5 ἔδίμοσ. ΝΟΥ σαπλὸ (ἢ18 ΠΟῪ 
ταϊδίογίυηθ. ΜΔῺΥ πϊρὶὶ ΒΟΡ6 ἴον ϑδοδμας: 86 
ἷϑ 81}}} γουπρ, μα Μν}}} βδυτνῖνο δπὰ σοίῃγη. {6Γ6- 
τὰ ἢ οὐ 8 ΟΝ [2686 Βοροϑ. ΤΆ θΣο 18 ἸΏΟΡΟ ΟδΌ869, 
8 Β4Υ8, ἴ0 ΤΠ ΟΌΓ [ὉΓ Φθοδδας ἰμ8ὴ ὉΓ ΨΦοβίδὰ. 
ΤῊο ἀοδὰ ἰβ πιοσο ἤοτιαπαῖο ἐδ ἴ86 ᾿ἰνίπ. Ηθ 
ἐπιεϊπιδίοβ ἰδ 6 ὙΥ1}} ῬΘΥΊ8} τὰ ΒΟΓΔΌΪΥ ἰῃ δαρίϊ- 
νἱγ. ΤΆΪα αἰΐογαποθ '8 ὁ06 οὗ ἰδσ οἸἀοϑὲ ἴῃ ἰδ9 
Ὀοοΐϊκ. 

γοσβ. 10-12. Ἴἷ|Ξ.θοορ γϑυοῖ.. τηΐα Ἰδη ἃ 0 

ἴΏοΣΘ. Τα ΔΌΒβοῃοο οὗ (δ)6 ΔΓ(1019 τ 10} Π2 ΤΏΩΥ 

ῬΟΒΑΙΌΪΥ Ὅθ Δϑουὶ Ὀδἃ ἰο ὑπο ἔγθοάομῃ τυ ἢϊσθ}λ Ψ676- 
ταϊδὴ δ᾽ 86] ὗ ἴῃ (6 υ86 οὗ (6 ἀγίϊο]6. 
Οομιρ. τϑῦχβ. οὐ ἰἰϊ. 2; νἱ. 16; χὶν. 18 ; χυὶϊ. 19 
(σοι Ἀ10}}). 10 18 ΒΟΤΘΥΟΣ 8180 ροβϑβὶ Ὁ]6 ἐμ δὶ ἢ, 
ἄϑεαᾷ, ΤΥ ποῖ ΘΧΡΓ688 80 ἀοβηὶίθ ἃ ἰβουχιὺ 85 

270, κοίϊῃ αὶ ΑὙΤΟΥ͂, Ὀθσδυβο (Β9 ἀοδᾷ δζὸ πουσποὰ 

ἷπ ΧΘΏΘΓΑΙ, Ὀὰύ 8080 γὙὴο 50 ΔΎΔΥ ΟἾΪΥ τ ΏΘἢ 
ἐμποὶν ἀδρατίατο 18 Β10}} 88 ἰΐ 88 ἴῃ 118 σοῃογοίθ 
6486, τ ἰ ἢ ἰ8 ἱπάϊσοίοὰ Ὁγ {μΠ0 ἀσοδηϊίο δυίΐο]6. 
Οἱ τ᾿ βυδ)οοὶ-τοϑέίοΣ Θοίρ. Υἱϊῖ. 8.---ΟΟΠΟΘΣ- 

ἐπε ΒΒαΙ Ια. ΟΝ δἵϊος Ῥεγδίϑ αἰοομαϊ οσΣ αὐάϊ- 

ἐπαϊΞεεοῖ, σΘοποογηΐηρ: αοῃ. χχ. 2:1 δι. ἧν. 19: 
2 Κι. χίχ. 9, 83, εἰσ. Οοαρ. ΝΑΚΟΕΙ,ΒΒ. ΟἿΤ., . 
227.---ἰὐ ἰΒ Ὀογοπὰ 6 ἀουδὺ τ[δαὲ {μ18 ΒΒ Δ]1 πὶ 19 
Το οδ ας, 86 δοη οὗ ἐδμαὺ “οβί δὴ γῆ 76}} δὲ Μο- 
εἰάάο (2 ΚΙ. χχλῖὶ. 29), Ὀαὶ 11 18 ἀποογίδὶπ ΜΕΥ μ6 
8 Β6γΘ πδιῃηθὰ 5.8}}0ὺπι. Τὴθ ρδββᾶχο 1 ΟἼ σοι. 
εἰϊ, 16, ὙΒογὸ ἔουῦ 8Βοὴ8Β οὗ “ΨΦοβίδῃ δζὸ πδπηϑὰ 
(ϑοΒδηδῃ, 6 οἱαἰκίπι, Ζοά Ἔκ δ δηὰ 588]] πὶ), 5 
ποὺ ΟἾΘΆΓ 8δηἀ ΒΘΘΙῺΒ ἰο δ το ἀογὶ γϑὰ ἐδ 6 πδΠ)6 οΥ̓͂ 
ΒΒ ΔΙ] ἔγοιμ ὑπ 6 Ῥγοδοπὶ ραββαᾶχζο. Ὀίβγοχατγά- 
πᾳ 1818, ὑνγο Ὑἱθῦνϑ ἅτ ὈΘΌΤΟ υΒ. Ασοογάϊηρ ἴο 
86 ἔοτγηιοῦ ἰὐ 18 δβϑυιηθᾶ {Π|8( 6 5 Δ] πὶ ποιηϑὰ 
ἰοῦ ϑἃ ΓΘΔΙΪΥ ὩΠΟΙΒΟΥ ΠαΙΏ6, 88 08868 οὗ ἀοι!Ὁ]6 
ὨΒΠῚΘΒ ὝΘΓΘ, 88 8 6 }}- πον, ποὺ ὉΠΘΟΙΏΙΠΟΣ 
διιοηβ ἰδ ὅονγβ, οϑρεοΐ !ν ἴῃ }}18 ροσῖοα, (Οορ. 
ὕεσίδ- Αζανῖδὰ, ΕἸ κα -Φοοϊακί, Μαίδμΐα- 
Ζοαοκίδη. Οοιρ. ϑιμόν 8, Οποπιαδί., . 20: 
Μονκμβ, Οἠγοπὶχ, 5. 1δ6 βᾳᾳ.: ΤΉΕΝΙσΒ, οὴ 2 
Κίηρμϑ χὶν. 21). Βαυΐ ΟὨΪΥ {10 ΡΟΒΒΙ ὈΪΠΥ οὗὨ .9- 
Βοδας δὰ ϑΒδ)}υπι Ὀδίης {86 δβϑῖηθ, ποὺ ἐῃ9 
δοίι 8] 6886, 18 δἀτηϊϊἰοθ. Αοοογαϊηρ ἰο ἐμ 6 ΟΣ 
ΥἱΘ ἰλ6 πδίὴθ 33 )8]}}πὶ 18. ἃ ποπιεπ τεαΐδ (Η εκα- 
ΒΤΈΝΒΕΒΟ) ὦ. 6. 8 ΒΥ1100]108] παι. 86 δῃσϊθηΐβ 
(ἜΈΒΟΜΕ δηὰ πιϑὴγ οὗ ἰμ6 οἱάογ Βα 8) μανθ 
(αΚοη (ἢ6 πψογὰ ἴη (8 Β6289 οὗ σοπδμημηαίο, σοπι- 
»ἰεἰἷο, τοίεττιη ς 1ὲ ἰο {116 ἀφδβισιοίϊοη οὗ {86 Κίηκ- 
ἄομ, δῃὰ υπαἀοτβίδηάίης Ὁ ΒΒ Α]]ὰπὶ οἰμον Ζεὰο- 
Κἰδὴ ΟΥ ΦομοϊαϊκίωΩ. ΤὨ1Β ὀχ ρ᾽ δηδίΐοι 18 ΠΟΎΘΥΟΣ 

ΘΟΠΙΡΑΓΥ ἴἰο (ἢ6 οἷο ρυγραγί οὗ ΥΟΥ. 10.---οὐ)γώ 

ΤΑΥ͂ ΤΏΘΔΠ γέΟΟΊΡΡηδὲ (Β0Ὸ ΟΕΒΕΝΙῦΒ), γέρο 86 
(ΕΥΕΒΒΤ, οορ. Ὁ) 1221}, ""ἀπὰ ἴο Ὑ βοιὰ ἰΐ 18 

ΤΘΟΟΙρΘηδ0α " (ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΑ) Βαυϊΐ ἴῃ ΠΟῊΘ 
οὗ {:680 Τη ΔῈ (8 νν1}} (Π6 γογὰ ΧΟ βυὶϊΐ 88 
8 ῬτορΒοίΐσ ἤβπιθ. “" ΒΘΟΟΙΏΡΘΏΒΟΥ ᾽ 18 σΟΥ ΔΙ ΗΪΥ 
ποῦ δΡΡΤΟΡταίθ. Βυΐ ““ Ττοσο!ρΘη80᾽ δηὰ “10 
ΨΥ ΒΟΤῚ 1ΐ 5 ΓΟΘΟΙΏΡΘΩΒΟ ᾽ δΓ΄Θ Β0 ἢ ζΘΏΘΓΑΙ ἰά688, 
δὲ (86 Ὡδηη6 τηΐραΐ Ὀ6 δου θα 88 γῦν}} ἰ0 ΔῊ 
οἶον νυ οκοὰ Κίπρ, ννῖῆῆο νγϑβ υἱϑί θὰ ὈΥ η6 αἰνίηθ 
λυδρπιομί. Ὑπὸ ἰυχῃ 8180, ἐμαὶ (89 πδιγθ ρα 
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δανο Ὀθοη χίγοῃ 96} αἀπαϊοσίαπι, ἴῃ ΤΘΤΔΘΙ ὈΓΒΏΟΘ 
οὗ 6 [5.86] {18} Βα], 0 τοϊχηθὰ ΟἿΪΥ 8 
τοηΐμ (2 Εἰ, χα. 18) 18 ποὶ βαι(ϊβίδοιουυ. ΕῸΓΣ 
16 ἰὑ τιυϑὶ ἄγϑι μανθ Ὀθοῃ ουὐἱἱάθην (μαι ΘΟΥΘΓΥ͂ 
Κίης ἰὰ ζοῆθγαὶ, ΠΟ86 τοὶ 88 πυμλ ΓΟ ὈΥῪ 
τλομθ, 88 σα] θα 5]. ὙᾺΥ οὐμονν 86 
δ οι] ἃ 7 6 οὍ 82 ΟΠἸΥῪ Ὀ0 80 πδιωηθα, βίποο 76 οἷδ- 
οὨΐη 4180 σοϊζηθά ομἱυ τγθ0 τηοηΐ 87 [ 18 ὑδιι8 
δοϑ ὑπαὶ ὈοΐῺ {8680 τηο0ἀ65 οὗ οχρίηδίϊου Πάγθ 
αἰ συ 168. 1 διοιϊὰ ἀθοϊἀθ ἴθ ῥγοίογθῃσθ ἴον 
ἐμ ἔοσπιορ, ἰῃ ἰἴ 9 866η80 ἰδαὶ Φοτγουχΐαὶι, οἵὗἁ 
Δδηο {ΐ7ὺ Ὡδπι68 ὈΟΓΏΘ ὉΥΓΥ ἰμ6 ᾿πτηοάϊδίθ β6- 
ΟΟ580Ὁ οὗ Ψψοϑίαλ, τοϊαϊποὰ ἰὴ οϑυὶὶοσ, 88 189 
δἰ ρὶΘ Ῥουβομαὶ παῖιο, ἩΪϊίμοιΐ τοχζηγὰ ἴο 118 
ταθδηΐης, δίπ 698 [μ6 Οὐ Β6Γ, (86 ΤΟΥ] πᾶπι (ΤΠ), 
Φοδονδὰ 0145, βυϑία 15) οοπίγδάϊοίοὰ ὑμ6 Βἰβίο- 
ΤΙΟΔΙ, 85. 180 Φογδι δὴ ΠΟΥΟΣ 64}}5 {116 Βιισσ ΟΞ ΒΟΥ 
οὗ Φεμοϊαἰκίηι 76 Βοϊδομίη, ὈὰΐΓ ΟὨΪΥ ὈΥ 818 οΥἱὶ ὶ- 
8] ῬΘΓΒΟΠΑ] πάη οὗἩἨ Φοοοπίδα οΥ Οοηΐδὰ. ΟοΙΡ. 
τοῦ. 24.-- - προ οὗ δυᾶδδ 5 ἰῃπ δρροβί (οι ἰο 
Βμαϊίαμα, βίθοθ ἐλ ΜΒ ΟἿΪΥ (18 πῆ ἩΔΒΙΟἢ 

ποοάοὰ ἤαγίδον ἀοδβηϊίοη.--- 7) τοϊκηθά, εἰς. 
ΦοΒοαΒαΣΖ, δουρὶ ἰμ6 ὙΟΌΠΜΟΥ ΒοῸοη (οοπρ. 2 
Κι. χχιϊὶ. 81 σῖθὰ 86), νγὰϑ γαϊβοὰ ἴὸ 110 {ΠἸΠΓΟῺΘ 
ὈΥ (86 Ῥθορὶθ (γνϑν. 80), ἷ8 οἱάδβν ὑγοίμον ΕἸ18- 
Ἰεῖὶπι οὶ Ῥδβϑβοιὶ οὐϑύ, δηιδ ἴμὸ σὶχβ οὔ 189 
ῬτυϊαιοχοιίίυΓο ἀἰϑγοραγά θα, χοϑὺ ΡΥΟΌΔΟΪΥ οἱ 86- 
δσουηΐ οΥ̓͂ ΕἸϊα κί αι Β ομαγαοίον, πιο ΦοΓ δ ἢ 
ΑΥΌΘΥ Αγ 8 ΘΟΤΙΓΑΥΒ ἱπ Βοὶι ἀΔΥκ οοἷοῦβ. ΕἸ18- 
ἰπλ ἀοθ8 ποὶ 8θθῖὴ ἴο δυο βι δια 6 νυνὶ 1} 8 σοοὰ 
ν}}}. Ηο {γον Εἰτηβοὶ ἢ ἱπίο (10 ΔΓΙῚΒ οὗ 189 
Ἐκυρίϊδηθϑ. Βγ ἰδπὸ ἕδνοῦ οὗ ῬΒαγδομ Νοοῖο ΒΘ 
Ὀδσηπιθ Κίηρ ἴῃ ἷ8 Ὀτγοίμοτ᾽ Β ρἷασο, οι Ῥοβὶ- 
ἰἰϊοη ποννοῦ ἢ6 μαὰ ἰο ρΡυγοί486 ὈΥΓ δ ἰγίθυϊο, 
ὙΥ Β16}} ΨγᾺ8 ὙΘΓΥ͂ ΟΡ γϑβϑίγο ἴο {6 ρθορΐὶϑ (2 Κὶ. 
χχὶϊ!. 88-8δ). Ιὼ ΒΙΪΔ δομολμας ψγὰ8 ἰδ ίκοῃ 
ῬΥΓΪΒΟΠΟΣ, ἩΠΟΙΒΟΡ ομίϊοοὰ ὑπ} 6 Γ, ΟΥ 'π ΒοΙηΘ 
ΟΥΠΟΥ ὙΔΥ͂, τηιιϑύ σοῃδΐῃ πὑπιϊοοϊὰρα, Ηδ ν88 
ὑπ 6 ἰδίκοη ἴἰο Εἰχγρί δῃὰ ἴτγοπι 18 δὲ {ἴτὴ9 ποι ΐης 
ἸῈ0γ9 8 Κον οὗ αι. Οομρ. 2 Ομγοῦ. χχχνὶ. 
1 Βαη.; Εσοϊς. χῖχ. 8, 4.---Οὰ ῬΒδγαοὰὶ Νϑοο 
ΟΡ. (9 Εἰογοϊορθοαϊδ8. 

6. ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂, τοροοίϊηρ {9 ῬΟΣΒΟῺ οὗὨ Ζομοϊακὶπι. 

ΧΧΙΙ. 18--19. 

18 ὟγοΘθ υπίο πἷπι {μαὲ Ὀυ 60} 8 ουδο ὈΥ ἰη)αδίλοθ, 
Απὰ δϊ18 ΡΟΣ σι ὈΘΓΒ ΟΥ̓ στρ ὨθουΒΏ68Β8 ; 
ὟΝ ΒΟ υ868 
Απά ράγοί Εἴτα ποὺ δῖθ Μᾶρ68 ]" 

18 Ποίρ ΟΣ Β ΒΟΡΥ]ΟΘ [ῸΓ ποίμϊηρ, 

11 Ὑῶδὸ βαιἢ: 1 ψ1}} Ὀυϊ]ὰ τμ6 ἃ τψὶάο μουδο, 
Απα ΤΟΟΙΩΥ͂ ὈΡΡΘΙ Ομδ ὈΘΓῈ [5 
Απάὰ ὕγοβκβ οὔϊ ἰτηβοὶ ἢ τϊηάονβ," 
Οδ}18 10 τ ἢ σοάδν δηα ραὶπίβ 10 ἩΠῚ σοι] ]Π]10Ὲ.ὅ 

16 1} ἰΒοὰ Ὀθ6 ἃ Κίηρ, Ὀοοδυβα ἐμοῦ ταδἸκοϑὶ ἃ ΒΒΟῪ ΜΠ} οράδτ ἵ 
ΤῊΥ ἔλιπον, ἀϊὰ 6 ποῖ οδί δπὰ ἀσῖηκ, 
Αμὰ οχϑουΐθ ἡυβίϊοθ δπηα γἸρὐδουβῃ688 ἢ " 
ΤΏὭΏθη 1 τγα8 γὸ}} ψ] ἢ Ὠΐτη. 

10 Ηὸ ρῥτοουγρα ᾿υδβίϊοο ἴον [89 ΡοΟΥ δῃᾶ [86 ΒαπΉΌ]6, 
ΤΉΏΘΩη Ὁ 88 ΜὙῸ]}} τὶ} μὰ. 
ὟΥ 88 ποὺ {185 ὑπ6 ἔγυϊξ οὗ κὐγλμον ἢ ἀμὸν Β8 1} Φομογνδῇ. 

Ὶ 17 ἘὼπρῚ [μΐηθ 6Υ68 δπα ὑῃγ ἢϑϑυὶ 810 τοοίβα ΟὨΪΥ͂ ἴο 1ΔΥ δαἀγδῃίαρο, 
Αμὰ ἰο {μ6 δ]οοά οὗ [ἢ6 ἱπποορηΐ, ἰο βμιοα ἰΐ, 
Απα ἴο ορργοϑϑίοῃ δῃὰ υἱοϊθῃοθ,, ἴο ργϑοίϊβο [ἢ 61}. 

18 Τμογοίογο ὕπ18 βα 10} Φϑονδὰ οοποοσηίηρ 6 Βοἰδ Κίτι, 
ΤῺ βοὴ οὗ «Ζοϑίδῃ, Κίηρ οὗ Φυάδῆ. 
ΤΏΘΥ 88}14}} ποῖ τηουτῃ ἴῸΣ Εἶτα (βθνπρ), 
ΑἸΑΒ᾽ Πὰῦ Ὀγούμοῦῖ ΑἾ68] βἰβϑίδσ 
ΤΏΘΥ 8}18}} ἢοΐ πηουσῃ ἔῸγ Εἶτα (Βα Υ]ηρ), 
ΑἸαβ' τὰ  ΑἿΔΒ 1] 8 τρα]ϑϑὶ 

19 ὙΠ {μὰ Ὀυτγία] οὗἨ δὴ 888 8}48}} 
Ϊ 

ἷο Ὅ6 Ὀυτίοᾶ: 
Ῥταρροα μὰ οδϑὲ ουὐ ὯΓ ἔγοσῃ {86 ψχαίθβ οὐ “ 6σιβα θη. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΗἩΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ον. 13.--ν δῦ Ὁ, παβο8 (Του. χίχ. 13; Ρϑ. οἰχ. 20; ἴδ8. χὶ 10; χ!χ. 4). Οοπιρ. 2οΡ υἱ. 3. 
Ξ τὰ: 

γον. 14.--Υ 2 2. Οοαρ. ΓῚΤΩ ὍΝ (Ν᾽ Ὁ. χἰ !. 2), ΟΥ ΓΤ (6. σῖν. 14) [Πἰῦϑγϑ!ν : δ ποῦφο οὗ οχίθηδί 8]. 

ὃ γογ. 14.--Ὁ ΓΠΕΡΓΎ2. ὙΤΗΐδ τοῦθα] ἔοτπη ΠΟΓΘ ΟἾΪΥ. Τηο δὶ οἵ [886 νεγὸ. ἀεποκνιίη., 1 βδπι. χυἹ. 23; σοῦ χχχίϊ. 20, 15 
Ὧδιο δε:89 οὗ “ἴο ὃ6 Δἰζγ, ἰαῃς."} ΑἸΤῪ σμδμ ὈΟ θα ΟΕ, ΤΟΟΙΕΥ. 
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4 ον. 14.---ΤῊο ἴογιι " Νὴ π (Κιμκοῖδ οα δοσοπῃῖΐ οὗ ἔπ ρ80186) [8 οἱ δυ δ οἰ ΘΠ ΕΥ̓ δοοουηῖθα [0Γ οἰ ΟΣ 88 Ρ] σαὶ (Ο.8ΕΝ. 

ΟΥ̓ 88 02] ἰογτωϊῃηδίίοη (τ. ὃ 1Τ1,α ; ακπ.͵ οἂ. ΒΟΣΡΙΟΚΒ, ὃ 88,1, 4πηι|.1, 00]]. ἢ 87,1, 6), ΟΥ δ δὴ δάθοιίνο ἴοσπιὶ (θοορ. 

Ὁ, 148. χχχίί. δ, 1, ΒΟΤΤΙΟΗΕΕ). Αδ 8 βυβῆχ ἴοττῃ ἰξ ἀοοθ Ὠοΐ καἰἷγθ ἃ κοἰἰδίδοίςογΥ τοοδιΐίηςζ. ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ, ὃ 111, ο. Απῖα., ἰ6 

οἵ ορίεΐου ᾿Βδὲ ὉΠ ἰ9 ἴο Ὀ6 τοϑίογϑοᾶὰ. Βιυῖ 1 ἰ8 ΤοσΘ Ὡδίουγαι,, τ (ἢ 7. Ὁ. ΜΊσΠΑΣΙ19, Ηττσιο, ΟΔΑΒ, Μειεε, ἴὸ οομηθοῖ 

ἔδιο Γο]ον ίης Ὁ σ ἢ 9 τοτὰ δηὰ ἴο τοδὰ γΣΥγΊ. --ΙἸηδιοδὰ οὗ 30 νοὶ [6 τοιοῦ 150. ςογχοθροηάϊης ἴο ἴΠ9 ΤΟ] ον 

τ. σορ. ΝΑΕσεΙ,58. Ο»., ὃ 93, ε. ΤΏΘ πιληδοσ οἵ τὶ τὰς 1180 ταὶ δὲ ασίϑο [86 τϑοστθ οαϑ ]Υ,, ΑΒ ἴῃ (80 δὶχ ῥαβδαζοθ ὙΥΒΘ ΓΘ 

2.1} ποτὰ οσσῦτ ἰη ἐῆο ΟἹ Τοίδιλοηῖ ὅνο ἤλυο {110 ΡΆδΒδῖνο Ρασγί. ἰῃ Καὶ. (θοπὶ. χχχίϊὶ. 21:.}1 Εὶ. τὶ]. 8. 7: Παρκα. ἱ. 4, αηὰ ἢ 9 
ἔςχι), ἀπὰ οὔ [8669 αἰζαίη [ΒΟΓῸ ἀγὸ ΝΟ Ὑγιίς ἢ οομίδί ἴΠ9 ψογὰϑ » δ 3 932) (1 Κα]. νἱϊ. ὦ, Ἴ). Α8 δοτγοιηΐδῃ ΘΥΪΔΘΒΕΙΥ 4} θ8 

ἰο ἔπ ὀγοοϊίοων οὔ βοϊοπιου, ἰξ νγὰδ δίχα! ἴοὸ δοοῖς αἷδὸ [ἢ 15 Ἰοσαὶ δρτόοιαθαΐ. Το τϑάϊοαὶ δἰχηϊ δοαιϊίοπ οὗ 190 [οστρ. 

ΙΗ διὰ 197, Ῥοῦϊ. χχχίϊὶ. 19 : 295, Ζοη. ἱ. δ, α δεῖ τὶ ἢ ἃ ἀοοεῖς ἴῃ ἀἰϊπι! ποίου ἤγοτα δὰ ορϑὰ Ὀοαΐ; 190, οί πσ, ὶ ΚΙ. 

γἱ. 15, ἴῃ ἀϊϑε σεοι ἵγοσῃ »Ῥ; ον; Ὁ"250 Ὁ 3, οοἰ θά ἤοι 465, 88 ορροδοὰ ἰὸ “Π Π8, Βίας. ἱἰ. 2] [5 οογίδ Ὡ] ἴο 

ΤΟΌΔΡ ; γοῖ ὙΏΘΙΠΟΣ ΤΔΘΤΕΙ͂Υ ἴΠ9 τοοδὴς 8 ταολαΐ, ΟΥ αἷδο [86 οἱοἰπίης οὗἁ [ἢ96 π|}1}8 τ τὰ δὰ βεο νοοὰ (τὶς ἐἰθ αἷδὸο δ σόονοῦ- 
ἐὨΧ) ἄρρϑδτῃ ἴο τηοὸ ἀουυϊι]. 

δον, ᾿Δ--ηϑῷ 6 Ἰουπὰ δἷἰδο ἰὼ σοῖς. χχὶί!. 14, Αοοοτάϊης ἰο ἐμο γυϊραῖο, εἰπορίς, {. ε. γεδτίοα διπορεμπαίε; ἘΧΧ., 

ίλτος «τοῦ, γοστα οι; Κιμνσῆι, οεἱππαδαγίε, ταὶ νι. 
γεν. 18.---Οὐ ἔδο Ὠϑαϊοσ τοπάθγίης οὔ ἘΝ ὙΒΙΘΝ Ὀαδίἀοα Δρροδσγθ Ὦθγθ (0 ὃὉ6 διἰγβοίοὰ ὉΥ ΓΔ) Ἵ, οοτρ. ΝΆΣΟΕΙΒΒ. ΟἿ᾽, 

60, 6, ὃ. 
γος. 11. σΣ}, ἵγοια ἩΥ Ἢ, ογμελίησ [ςοτὰρ. ΟΙ5Η., Αἱ 886], ὁὐσσῦΓγΒ ἴῃ [16 ΒΟ.80 ὮΘΤΘ ΟὨΪΥ. 10 ἰδ ποῖ ἴο 6 

οοἠρουπάοι Ὑ11Ὰ ΠΥ ῪΡ, ουγεῖμα, Υἱἱ!. ὁ; χχι!. 10; 2 β6πι. χτἹ!. 27. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

ΤῊο Ῥτορδοὶ ογἶθα, 06 ἰο Φομοϊδἰία,, (9 κὶη 
οὗ συάδη, το υη]ϊτὸ ἷ8 δι ον Φοβίας, γυ]οὰ 
ἀοβροισἈΠ}Υ δὰ ορργοϑϑοὰ (86 Ρ60}]6, Θβρθϑοΐδ)]ῦ 
ἴῃ ΘΒ 4] οὗὨ μἷ8 ἄπο δσοϊι θοίαγο (Υο 8. 18,14), 18 
6 ἰπράοαι οὗ Βοανθη ἰουη ἀρὰ ὁ σον ὈρατηΒ᾽ 
8519 7Ζεγοΐδι, Φοβίδἢ ΚΘ 8 ὈοίίοΣ ἔουη 8- 
(ἰοῦ. Ηθ αἱο δηὰ ἀγληκ ἰηἀοοά, Ὀὰὶ ἢ ῥταοί 80 
)α8ι169 ἀρὰ σχἱρῃϊθοιθῆοββ. Το ἰὺ να νῦ6]], 
δὰ ἱ γ͵ὰ8 ονυνϊάθηί {παῖ ἰο ΚΟ ἴῃ ᾿ογὰ τν88 
ἴγιθ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ͂ (Υ6 78. 1ὅ, 16). Φα)ιοϊακίπι, 8 
ξοπαυΐπο ἀοαροῖ, μα ΟὨἸΥ͂ ἷ8 οὐση δάἀνϑηίηρο ἷπ 
Υἱόν, δηά ἰο (88 δπὰ ρῥγαοιβοὰ νἱοϊοθοο δηὰ (ἢ 9 
βιιοἀάϊης οὗ ὕἸπποσθῃί Ὀ]οοὰ (γογ, 17), ὙΒοΡθίοτθ 
δ ΨΠῚ| ρου πο ΌΪΥ, υπυγορί, ἀγαρχοὰ δπὰ 
οαδὶ ουἱ ᾿1κ9 δῇ 458, 118 σΟΥΡ586 Ὑ}}}} 119 [Ὧν ἔγοι 
9 Γ 5616 πὶ (ΥΟ ΓΒ. 18, 19).---Τ 18 ἀθοϊδγαί ὁπ ταδὶ 
ἤανο Ὀδ6ὴ βἀ]γοβϑοᾶ ἴο Φοδβοϊαϊκίμι 88 86 Τοΐρη- 
ἵπις Κίηρ, ἴον Ἀ9 18 ποὺ ΟὨΪῪ οδ]]οὰ Κίηρ (τον. 18), 
Ὅυλ οΒἰα μ᾽ 5 τοίη ἰδ Σοίου σοὶ (0 ἃ8 ρϑϑὶ δπὰ {89 
οηα οὗἩ Φομοία κι Β 88 ζυΐυγο. Τθυ5 (μ͵8 Ῥτο- 
ῬΌΘΟΥ Ῥογίδίηβ ἰο {89 γτοΐχη οὗ Φοξδοίαἰκίαι, δηἃ 
δἴημοο ἰἤγ6 158 η0 πιοῃϊΐοι οΥ̓͂ ἰδ Οἰιαϊ 68 η85, δΔηϊ 
Φ ΘΠ οἶα Κὶπι ἀρ ΘατΒ ἴο 6 ἴῃ ζ70}1 δπὰ υπάϊδίατθοά 
Θὀχαγοΐβϑο οὗ 1115 ἀοϑροίϑ:, ἴο {89 εχ πίη οὗἁὨ ἰΐ, 
ὅ.6., Ὀοΐογο (μ9 οΥἱ818 οὗ 86 Τουγί γϑὰν (σὮΔΡ. 
ΧχΥ.). 
ΣΝ 18 δὰ 14. “ῦῖοθ υπῖο Βίπ... τὴ 

νυ ]]οη. Οοταρ. ΠαὉ. ἱϊ. 12; Μὶο. 11]. 10.--- 
ὍΥΟ 561}, εἰς. Οοτρ. χχΥ. 11; χχυὶ!. 7; χχχ. 
8, εἰς.---,»ΥδΣοᾶἃ Ὀτθ8}κ85 οὔ, εἰς. »ῺῈΡ 4 ἰο {467 (0 

Ῥίεσεϑ, ἰο ομέ ων οὗ ξαγπχοπίβ (θη. χχχυΐϊὶ. 29, 84) 
οὗ Ὀοΐ68 (ὉὙ νγ]]ὰ Ὀοαϑίβ, Ηοβ. χίἱ!. 8) οὗ 8 Ὁ0ῸΚ 
(τ. χχχνὶ. 28). [π 7ον. ἱν. 80 1ϊ 18 υβοὰ οὗ (86 
Ῥαϊπὶ τσὴ τ Κ68 {}|10 ΟΥ̓́ΘΒ Ἰοοῖς 48 1 ἸΠΟΥ ὙΘΥΘ 
ἴΟΓΠ ΟΡΘΏ, ὦ. 6., ἰασγβᾷοῦ. [Ι͂π 18:6 86η860 οἴ ἐέαγίπσ 
ΟΡε;, ἴῃ ΒΘ 8 ἰο Βὸ υϑοὰ 6 γϑ, οηΪΥ ὑμδὲ ὑπ ἰοδσ- 
ἴῃς Β60Π|8 ἰο 6 οδοοίοθα ποὶ ὈΥ͂ Ραϊηἰϊης, Ὀυὺ ὉΥ 
Ὀγοακίης ἱμγου ζῇ. 

γογβ. 1ὅ, 16. Ι τδοῦυ ὍΘ ἃ Ιεἷπρ. 
δαῖ} σοθοναΒ. ΤῸ Ῥγορμοὶ ἰ6}}15 ἐδ 9 κίηρ 
ἐπ δὲ ποὶ βρ᾽ϑηἱὰ δυϊ] ἀπ ᾳ8 ἃγο {π9 ἔοι ηάἀδιΐοη οὗ 
8 ἰπράοα,, διὶ εἰς σου Βη658, Δ ἃ ῬΓΟΥΘΒ (ἢ 8 ἰο 
πὶ ὈΥ 1. ΟΧΔΙΡΪΘ6 οὗ 8 δίποσ Ψ οϑίδῃ. ΟΟπΡ. 
Ῥγον. χὶν. 84: χνὶ. 12: χχ 28. χχύ. ὃ; χχὶχ. 
14,--αϊκοαὶ ἃ αλοῦν, εἰς. (ἸὝΝ ΠΠΠ. ὁὰ 

ἀμ γοσῦδ] ἴοστιω. Οοιρ. Ο1,35., ἢ 2δδ, α). ΤᾺΘ 
ΟΣ ἤν ὈΘ6Ὼ ΒίΓΔΏΡΟΙΥ ἀθοϊατοὰ ὈΥ ΤΔΩΥ ἰὸ 
ὯΘθ τηϑϑηΐημίοθβ. Βυΐ (μ6 πιοδηΐης σοι (ἢ 9 
ποσὰ 8ὰ8 ἴῃ χίὶ. ὃ (ΘΓ αἷοπο 10 οσουγβ), 18 
θαυ }ν ΔΡΡσορτίδίθ Βοτο. ΤΠ Θγο 118 υἀου (ΘΑ ΪΥ͂ 
“πιατὶ, ἴο Υἱθ, ((0 οδὶ οῃθ᾽8 86]7, 0 ὯΘ ζεδίουβ, 
ἔτοτῃ ΓΠΓ ἰο σίοιο. Οοταρ. Νοῖ. 11}. 20), δπὰ ἷβ 

οοπηεοίοὰ πῖϊὰ ὨδξΞ υοἱδλ, ἕον (π6 ἀθεὶχπαίτοι οὗ 

(9 Τοϊδίΐοῃ ἰο ἃ γἰταὶ. Ησογο ἰΐ ἰδ ποὺ βαϊά, νὶτὰ 
ΟΠ Φοποϊδικέῃχη νυἱοβ. Τμδαὲὶ 15 ἃ τρδίΐορ οὗ 
δουγθθ: Ηρ νἱοϑ τὶν Αἷϊ ἰἢο886 ὰο ἢᾶγνο 850 
Ὁ σθάδσ ραΐδοθϑ, ΒΟΟΣ (ΠΟΥ ἬΘΓΘ ῬΣΙΟΓ, 
σΟΠΙΘΙΩΡΟΥΔΏΘΟΙΒ, οΥὁἨ Βυθϑοαυθηΐ (0 Ἰιᾷ. [κ᾿ 18 
ΠουΟΥ ον βηϊ, τυ ΠΘΥΘΌΥ 6 8668 [0 ΒΌΓΡΘΒΒ {116Π|, 
ἴῃ ΤΎΝΞ, ΤΎΝ, οϑᾶδε, Ὀοΐης ἰδίκο ΖΟΏΘΓΔΙΥ, 885 ἰῃ 

νον. 14.-- ἃ Βο ποῖ θαῖ, εἰσ. «7οβϑἰαὶ ϑηλογοά 
11{6 4180, 6 νν8 Ὡ0 αϑοοιΐς, Βιυί 6 ἀἰὰ ποῦ βδοχὶ- 
Ἄσο ͵8 ἀυγ δῃὰ σοπϑβοίθῃσο ἴο {Π6 Ρ]ΘΑΒΌΓΟ8 οὗ 
11ἴ8, Ὀὰΐ ργδοιϑοὰ {πὸ δ᾽ ρ᾽νεϑί ἄυϊν οὗ ἃ τυΐϊον, 
γἰχηϊθουβηθαθ, ἰῃὰ 8 ΙΠΔΏΠΟΣ Ρ]θαβίηρ ἰο ἀοά. 
ΤΊυΒ 0 Ἰαϊὰ 84. βοουτο Τουπάκίϊοη, δηἀ μἷ8 στὸ 
Μλ8 8 ῬΤΟΒΡΟΓΟΙΒ 006.--- 85 ποῖ [8 τ89 ἔγαϊς 
γοΐοτβ ηοΐ ἴο Ὀζοοσυῦτχϑα ᾿πδιϊοθ, Ὀυΐ ἴο ἐς νᾶ 
Ὑ79}} ἢ Βἷπι. Εον (Βαὶ ὑπὸ Κπον]εᾶρο οὗ 
φοιιονδὰ (116 ὅτ 6) ἱποϊυ 468 (86 Ῥγδοίΐσο οὗ τὶ σμύ- 
ΘΟ. ΒΏ 688, ΘΒ οἷα Κίπι ἀἸὰ ποὺ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀθηγ. Βαΐ 
})6 ἀἰὰ ἄδην, 1 ποὶ ἐν ἐλεδὲ, γοῖ ἐπ ῥγαχῖ, (μαι {Ππ6 τὰ 9 
᾿Ηἰνὶης Κπον]οάρο οὗὨ ᾿θμοΥ Δ Θηϑυγ68 (μ6 ἀοβίγοὰ 
Βδιἰϑέδοι ἢ 0 8 ὑγΐποθ. ΑἈσδοογαϊη νῦν ἐδ ΤΠ, ΚΒ ὶδ, 
8 ρῥγοαϊοαίο, ΠΥΡῚ, του δ, δι) ςί, 

γογβ. 17-19. ΕΣ ΤΔ1ὴ9 ογϑα... βαῖθα οὗ 
ΦοΣΌΒΑΙΘΙΩ.--- ἘΟΥ τοΐοτϑ ἴο ἃ (Βουχοί ἰο Ὀ69.δὺρ- 
Ῥ]ἰοὰ: Νοί 8ο ἰοὺ, ἔοσ, εἴο.--- ΒΙοοᾶ οὗ 189 ἰη- 
ὩὨοοΘῃῦ. Οοπρ. οι. χίχ. 18; 2 Κίηρβ χχὶν. 4. 
--ΟΑΙ6 8} ΣῪ ὉὈΤΟΙ͂ΏΘΣ, εἰς. 786 Ῥτορμοί αποίο8 
(η9 νυεγδα ἐρδὶδείπια οἴ (1λ0 84] νγ81} ἔοτ ὑμ6 ἀοδά. 
Ηδποθ {6 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ υπδυϊ8Ὁ]0 Α165! 5518- 
ἴοΣ Π. Ηο αἰδιϊῃραΐδβινεβ {19 τὉ1] οὗ 86 τεἸ ΕΠ 768 
σοΡ. 1 Κίηρβ χὶϊὶ. 80), δηὰ ἰδαὶ οὗ {110 βιὰ Ὁ- 
2668 (ΘοτΡ. χχχίν. Ὁ ἫΠ οὗ 186 δἰ Βοδὶ τουδὶ 
ΛΔ], ΘΒ Υ͂, σοι. ΡΒ. οχ  Υἱἱ[. 18; 1 Οἴγοη. χχῖχ, 26. 

γεν. 19. ϑσαδαϑᾶ. ΟοωρΡ. χυ. 8.---ΕΣ ἔσοσω, 

εἰς. ΠΝ 83 8 (οἰ οοἰΐνο ἰάοα, 8 ἐπ δοσυδβαίϊγθ 

ἀὐνόξα ὕν ΤΊ. ΤῊΣ Η͵δοθ οὗ οδϑιΐῃρ δΥΑΥ͂ 
18, δΔοδογαϊπρ ἰο 8 νγ 6 }}- ποῦν ἰάΐουι, ἀοδί ρηδίοα 
88 0090 Ῥχοδβοηίίηρ ἰἰ8617 ἴγοιι ἔδσ Ὀογοπὰ ἰδ0 καίο8 
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οὗ Τεγυβαίοαθ. Οοαρ. Εχεκο. γῆ. ἢ χχ. 17: 
ΝΑΒΟΕΙΣΒΒ. Ο'»., ἢ 112, ὅ ἀ.--τ-ολϑ ἴο (86 {1Π]πιοηὶ 
ΟΥ̓́ 6 ΡΥΤΟΡΒΘΟΥ͂, 1 Βῃου]ὰ ἢγϑί ὃ6 σοπιασοα, ᾿Παὶ 
186 Ἰαιο » 18 σοροϑίοα ἰπ οἷμαῦ νοσὰβ ἴῃ χχχυὶ. 
80. Τα ἰδϑίογ!οδὶ δοσοιηίβ ἰουοκίηρ [89 Θηὰ οὗ 
Φομοίεοἰκίπι δ΄Θ ΥΟΥῪ δοϑηίγ. [}π 2 Κιηρβ χχῖγ. ὁ 
γ͵ὸ τοδὰ ΟὨΪΥ, “80 ΦεομοϊἸἰκίπι δ] ρὶ νὰ 8 
21α Π6γ8. Τμῖ8 ὀχργοβϑίου ἰπάϊοαϊθβ ποίμίηρ 
οοποογηΐϊης (μ9 Ὀυγία!, ψγΒΊοσα ἰ8 {Ππ|0 ποτ Βυτγ- 
Ῥτί βίη, 88 ἰη9 Ὁοοῖκ οὗ Κίημβ οἰ βου 6 Γ6 ΔΙ ΤΥ 
ἀοβὶηδίοϑ 86 ρἷδοθ ραγίϊου αν. κἮ0Ἤ ἃγὸ ποὶ 
υβιιδοὰ ἱπ οσαϑιίης ἀουδὶ ο ἰδ 5Βἰβδυθιρϑηὶ ἰη 2 
ΟΒσου. χχχνυῖί. 6, δαὶ Νουυσμδάποσεδν Ὀοσπὰ .9- 
Βοϊδἰκία πὶ ἢ ἔσο ομδίἢβ (0 ἰδἶτθ λῖ τὰ ἰο ΒΑΌΥ]ΟΗ. 
οὐ ἴδμο φτουπὰ ἰμδὶ ἴ8ὸ Ομ τοηπίοϊοσ ἰγϑαϑίοτγοα 
Ὑ841 ἤἴγοσι γοσ. 6 οὐ γα γὰβ σοϊαίθϑ ἰο Τομοϊδοτη 
ἴο ͵8 ργθάθοθαβοῦ: (65 Ὁ). ΕῸΥ (818 δίαϊδιθηὶ 
ἀοσθ8 ποῖ σδοπἰτγδαϊοὶ ἰμδὶ οὗἩὨ ἰμο Ὀοοὶς οὗ Κίηρϑ. 
Αοοοτγάϊης ἰο ἐμὶ8 4180 (χχῖν. 1), Ν υυ σά πο ΖΖατ 
ψθηΐ ὉΡ δζδϊηδὶ Φομοϊα κί. Τὰ Ὀοοῖϊ οὗ Κίηκχβ 
ἄοο8 μοὶ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ΒΥ ἰμαὶ δὖ (818 ἰλτλθ 9 οαγτὶοα 

ΔΎΔΥ ἰὴ 6 Υγ6856}8 ἔτοτῃ (ἰ.9 θα ρ1]6, Ὀὰΐ (10 ὁ8860, 
88 τοϊαιθα ἴῃ ΟΠ γοηΐο]68, 18 ἰῃ 86} ργοῦ Ὁ 16. [ὲ 
5 ΒογΘ ϑεϊα (πὶ Νοδαο αι  Π6 22} σαντα ομ᾽ βἰτ- 
ΡΥ "“ἴ γ6886]5 οὗ ()0 Ὠοι186,᾿᾽ είς., νυ 116 ἢ 608- 
προοίΐου υἱῖ Φομοϊδομίη, 6 οἀνγίοὰ οἵ “186 
Ζοοά! γ9586]8,᾿ εἰ56. 1 ἰμοὰ τ6 δοδοοιηί ἴῃ 
ΟἸιγοιίοϊοα 18 ποῖ ἰδ ιὶρηιο, Ὁ δἴοτβ δυδιοϊοηϊ 
ἀφία ἴον 16 ἤ]Β]ιποπῦ οὗὨ [ἢ 6 ῬγΟΡΏΘΟΥ ἴπ (ἢ9 
ἰοχί. δίησθ ΟΠ γοῃΐοϊθϑ ἀοθϑ ποὶ βίδίϑθ (δὶ .96- 
Βοϊαἰκίτι νν88 Ὀγουχιὶ ἰο Βανγίοπ, Ὀὰχὲὶ ον ἐπ αὶ 
Νουα ΠοΣΖΑΡ Ὀοιπά Ὠἷτῃ ἴο ἰΔἴκο πἰπὶ {1 Π 6 τ, 
ἷκ 15. φυϊΐο ρο58810]6 τπδὺ 6 ἀϊεὰ οὐ 1) 0 γᾶν, δυὰ 
οηἀδυγοα ἰδ 8δὰ ἔδιθ ργορβϑδϑίοιὶ ἴῃ ἰ}6Ὲ ἰοχί. δ 9 
Ὡθρα ποῖ ἰΠ6 ἢ Δβϑύυτηθ οἰ πον ἰπ δὲ ΦφηοϊαΚίτι νγ88 
ἰλκθη ἤγουν ἷ8 σγαᾶνο, δον {06 σαρίυγο οὗ (ἢ 
οἱ υπάον Φοβοϊδομία, ἀταχροά (τουρὶ ἰδ 6 χαῖθ 
δΔηἀ σεϑῖ ουίΐ, οὐ ἰμαὺ Βαυϊηρς ἀϊοὰ οὐ [ἢ 9 γδῪ, ἷ8 
ὈΟαΥ νγὧὯϑ ἀοἰϊνογοὰ τ ὈΥ (86 Ομπϊ ἀθθἢ8 [ὉΓ 
δϑρυϊίγο (ὙΑΙΗΙΝΟΕΒ ἰῃ ἤξβζοα, 1 .- πο. ΥἹ,, Α, 

ἃ. Τὸ Θοπβοαῦθπο68 ἰο ἰδ 6 Ῥ6ΟΡΪΘ. 

ΧΧΊΤΙ. 20-28. 

20 Οουρ ἴο Τμοῦδῃοι δῃᾶ οτγ,' 
Αμὰ ἴῃ Βαβῆδα 11 ἋΡ {ΠΥ νοΐοα δῃηά ΟΥἿ ἔγοσαῃ ΑΡδυΐπ), 
Τδὶ 81} ΠΥ ἸονθΥβ δΓΘ ὈγΌΪΚΘη ἰῃ ΡΊΘΟΘΒϑ. 

21 1 5βροῖζο ἴο {866 ἴῃ (ΠΥ ΡΓΟΒΡΕΣΊΓΥ,:--- 
ΤὭου βαιά ϑι, 1 ψ}} ἢοΐ ΠΘΆΓ. 
ΤῊ5 τ8 ΓΠΥ͂ ΤΔΠΠΟΥ ἴγοια (ΠΥ γουία, 
Τηδῖ ἰδοὺ μοαγάοθϑὶ ποῖ ΤῊΥ̓ ψοΐοθ. 

22 ΤὮθ ψἱπα 8881} ἀθραβίαυγο 41] {ΠΥ Ῥϑβίουσβ, 
Απά {ΠΥ ἸΟΥ̓ΘΙΒ 8}8}} ρὸ Ἰῃΐο σΔρΟΙΥ ; 
ΤΩ 8.410 ἑβοι Ὀθ ρΡυΐ ἰο ΒΒδιηθ,Ἶ 
Αμὰά οομδουπαρα [ὉΓ 8]] ΠΥ το ΚΠ 688. 

98. Του (Πδὲ δι{{68{ οὐ 15 ΌΘΏΟΙ, 
ΤὨδὶ ποϑί]οϑὲ ἰῃ οϑάδγβ,5 
Ηον ἀοβὲ ἐποὰ στοϑη ΜΉ ΘΏ δ ̓ ἢΒ ΘΟΙῺΘ ὌΡΟῚ ἴδο6, 
Ῥδῃρβ᾽ 88 οὗ ἃ ρασίυσίθης 

ΤΕΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Μὸν. 20.--Ο. [9 ἤοστῃ ῬΡ), οορ. ΟἸ8Η., ὶ 66 ὃ, δῃὰ ὃ 234, ε. δ 
4 γον. 2).-- ΓΑ 1 33. 5216 ριοουδβίίς. Οόταρ. ἰἰ. 35; Νάσοκιδα. 6». ὃ 109, 1 α. 7} ΤᾺ τς 
8 γοσ. 23.--- ΟΣ ἰδ ἔοτιωδ 29 διὰ ἌΣ, ΠΟΙΊΡ. ΓΙ. Οὔ χ. 17. Ὑοῖ ἰξ σῃουϊὰ Ὅ6 οὐφοοτγοά ἐπδὲ ἰπ ἐδο ἰδέϊοσ ραϑ- 

Βιξὸ ἴπο οσί τοδᾶϑ ΠΩ, ὨΠ ΤῺ τ816 οἷδοϑ αὐπαθδν τελὰ ΣΡ, ΓΑΣ 7). Τὰ Ἰαξίον ἔογτοβ δγὸ ποὲ ἱτω ροββί δ] (οοσωρ. 

ΓΛ}, 6οη. χνί. 11; Φυὰ, ΧΙ. δ, Ἰ, οΓίαἑΗΪΥ ἰη ἃ διαμϊης (οταναἶα), ὑυιὲ ἀὐϑ σμ!Πθὰ τοτ ἢ ἈΘσΘ ΟὨΪῪ ὉΥ [0 Ργοχίπιδίοὶυ δίδη ἀ- 

οι ΓΣΤΊ), πα θα, Βονεενοσ, δμοα] ποῖ δ6 οοπίουππαοά, κϑ 2 Ρ. βίηξ. Βοτα. Ῥοτγῖ, ψ τα ἐποϑο ρασεο  ρίΑἱ ἕοστωδ. 
ἐ ἐὲε ἌΡ ΠΣ. θα ἴδο ἰοσιϊπαιίοη, σοιῃρ. ΓΟῖ,8. ΟἹ ἰΐ. 20; ||. δ. ΤΏΘ [ΌΤΤ, δ ἰϊ βίδη 5, ἰα ΝΙΡΏ. οἵ Ι "Π (οοἵαρΡ. 

0.85. 8. 693). Βυὶ δἰποο ἃ Νί ῃμαὶ οἵ ͵ "πη ἰο δε κίπά, ργαείοιξ, πον ἈΘΣΘ 6196 ΟΟΟΌΓΕ, πα υσὶ πιοάογῃ οοπιαθηίδίογθ συ ρροδα ἴμαὲ 

ἐε ἰο τί ἰδὴ [οΓ 2). απ (ἰδ [Ὁ Γ ΠῚ Ν) (ἔγουι ΓΝ εἰσὴ, ἰο σγοα ). Ὑοὶ ΕΟΣΚΒΈ ἰδ οὗ ορίηπΐοι (δδὶ α τοοῖ :Π ΤΏΔΥ ὃὉθ 

διευπιοά, ραΓα]]6 1 10 186 Ατδϑίς λαππα, ἴο φγοαη, ἰο εἰ, ἔγοτῃ ὙΒ]ο 8 ΓΊ ΣΤῚ, 700 χίχ. 1Ἱ δῃιὰ οὰσ ΓΑ)7Ἴ) τὸ ἀδγινοά. ΤῈ6 

Ἰδεϊον μἴδη που] σοΥδ ὨΪΥ ὍΘ τηοτὸ δ ρ]6 ἴμδὲ ἐδ δεαδυτορίΐοη οὗ ἃ ἀουϊο οβδηκο οἵ οουδομδηίθ. Τὸ ἀοοϊδίοι ἰδ δἰ .}} ἰο 
Ὁὸ οχῃοσῖοή, 

δ οτ, κ23.-- . Οοτ». γτἱ. 24; 
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ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤῊ ρϑορὶϑ ἃγο ποχὶ βἀ ἀτοββοὰ,---δῆον {89 Κίηρ. 

ΤΉΟΥ μάν δησιποηϊζοά ἰοὺ Μ6]1 τι ὑπ Ὁ ὈΔ8- 

ἴοσβ ἱπ ψ ου]]γ ᾿α83ὲ ἀπά ῥυὶάθ, (ΠΥ ταδὶ ἰλθῃ 

Βαγ ὑμοῖν ἴαϊθ. [{ 18 οὐδάθηιΥ τμῖ8 ἐπουρπὶ οὗ 

{μι δαγϑϑιαθηΐ οὗ [1109 Ῥϑορὶβ νυ Βα σἢ ΓΙ Π668 88 

Φομοίαἰκία, ψμὶσὰ 8 Ῥτγοιαϊμοηὶ. νοὶ πα ο 
Το Ὀαποη δηὰ πιακίπς ποϑίβ διηοης ΟΟΟΥΒ (Υϑ}.. 

28) ρ]δβαβοὰ ἐμθπι, Ἀονσουον αἰβρ᾽ ϑαβίῃρ, 116 Β6.- 

Υἱσθ ταϊρμῖ ὉΘ ἐο ἴΒοβθ ψο ψγθγθ οι ρο 1 ἴο 

τοηὰθῦ ἴτ (γογβ. 189-16). ΤῊΘ ραβϑαζθ 8 ἴδι18 
οοαποοϊοα νἱτἰ 6 Ῥτοσολίηκ, (σοι Ρ. γογβ. 20 

δὰ 28, νἱτὰ νοτβ. θ, 7 δπὰ νοσβ, 18-15. ὙΤδθ 

ἰγαΐῃ οὔ υπουριῦ 8. 88 1011000195 :--- 9. ῬΘ00]9 οὗ 

ἸΙδταοὶ δτὸ τϑαιϊγοὰ ἰο δμποῦποο ὕγοτῃ [ἢ 6 δἰ β]ναδὶ 

δατηταϊ8. οὗὁὨ [16 πιουχπϊαίηθ, Ὀογάοτίηρ, οἢ ἱμοὶν 

σοι ΣΎ, {86 [4}} οὗἨ ἐΒοῖν Ἰονοσβ (Υ97. 20). Εοτγ 

μ69 ψὴὸ Μ1}} ποὺ ἤθδσ τηυδὶ ἴθοὶ. Τὺ 1 ταδὶ Ὀ6 

ψὶτ [5γδϑὶ, ν μο ἔγοια ἷβ γου δ μ88 Ὥθυον ᾿ἰϑιθποα 

ἴο ἐμ νοῖσϑ οὗ ἐμ μοτὰ (τορ. 21). μοι ἱμθῃ 
186 Ραϑίουϑ οὗ [8γ86] 8.6 ὈΪΟΥΠ ΒΥΓΑΥ͂ ὉΥ 86 ΒίΟΥΤΑ 

διὰ ὑποὶν ἰουθῦβ δγθ ζοῃθ ἰηΐο σΔΡΟΪΥ Υ, [οΥγδοὶ 

Μ1] οχρίδιο ιἷ8 γί οκθάμοθβ ῃ ἀ66ρ Βἰλαπιθ (Υ6Γ. 

22), δὴ ρτοδῃ ἴοτ Ηἷ8 τὶ ἂθ πῃ Ῥγοίουπὰ 8ῃ- 

κυϊδὰ, Ε||κὸ ἃ νγοιαδῃ ἴῃ ὑγα γα} (νοῦ. 28). 
γετβ. 20, 2]. θουνρ ... Υ νοΐοϑθΘ. [ωθ08- 

ποῦ, Βαβθδη δὰ Αδαγίηη, 8.6 Ὡϑιηθᾶ 88 ἴ88 

εἰχθθβὶ βυτατηΐί8 οὗἩ (ῃ9 τωουοϊδίπβ Ὀυτάθτϊπρ' ΟὉ 

Ραϊοδιΐηο.---αὦ ὩΡ ΟἹ ῳΘΌΔμ ΟΣ ἴογῃδ δὴ ἱγοηϊ- 

68] δηι 6818 ἰο ὑδαὲ δἰτῖθαὶ οὐ ὨΘΌΒΏΟΩ. 
Το ρδορὶθ ΠΟΙ͂ ῬΡγου ἱγ ἀνα! ηρ ἰῃ οοά δ 8 ΟὉ 

1, Όδποη 888}} ἰὰ (86 ζυΐαγο τπουπὶ ὁ οθδ πο 

(ἰ8 186 ῬΥΓΟΡΘΥ 86}80) ἰο ἰδῃιθηί---δὴ δϑοθηΐ νι 16 8 

ἦβ ΓΘ} Υ ἃ ἀαβοθαὶ. Βαβίιδη ϑίϑηἀϑ [Ὁ {π9 του ῃ- 

ἰαἰη οἵ Βαββιδὰ (Ῥ8. ᾿ἰχυί. 16), ἱ. 6., Βογηοη. 

Οα Αδαγῖίαι τυἱθ Μι. Νῦο, οορ. Ναμῦ. χχὶ. 11; 

χχγυὶϊ. 12: ουϊ. χχχὶϊ. 49: Βαύμεε, Μαίδεί., 8. 

72. Ιδτδοὶ ἰβ ἰο γαΐϑο [18 ΟΥῪ οὗ Ἰδιιθπίδιϊοι ἔγοτλ 

89 Ὀοτάἀοτίηρ, πιουπίϑίη8 ἐπαὺ δὶ8. βιδθ δπά 

189 δΘοπαυογοτ᾿β βἴουυ πϊρῦ Ὀ6 ν]ΔΘΙΥ πιδη οϑί 

88 ἃ ἰοΥΎο ἴο οἵδ γ8.--Α 11 ΤΥ ἰονϑὲδ πηυδὶ, 

δοοοτάϊης ἴἰο (μ6 οοπηθοϊΐοα, τθᾶπ ἰμ6 Κίημρβ. 

ἘΟΥῚ], ἰΐ ἰ8 ἱποοπσοίνδοϊο ἐμαὶ ἸΩΥ͂ Ῥαβῖοσδ ἴῃ 

γ6γ. 22, ἅἃγ6 ποὺ ἐδ βδίηθ 88 ΤΥ ἸΟνΘΙΒ, ἰδὲώ. 

ΤῺ6 ἤογπιθσ, ΒΟΥΘΥΘΡ, 8.6 παι ΘΒ. Δ ΌΪΥ 89 

κίη χε (χχὶϊ!. 1-8). 2. 1116 ΥΟΥΥ͂ Ρυπἰβμταθαί ἴα- 

βἰοιρὰ οὐ τμ6 Κίηρϑ, δθοοιοα 86 ρβθορὶθ ὑδθπι- 

ΒΌἾγ 68 ἰπιπιοάϊαίοὶγ. Ηδποθ {6 παι Ἰϊαιίης ἰ8- 
ταθπί ἰο ψιαΐσὰ {Π6Υ 8.6 δυιητλοποὰ ἴῃ τοτβ. 20-28. 
ὃ. ΤῊ Ρυηϊβαπιθηὶ οὗὨ (86 μϑβίουβ δῃὰ ἸΟΥΘΥβ 18 

δο δδθ Μ:ὶοι ν88 δῃπουπῃοθὰ (0 Φομοϊαϊκῖπ ἰῃ 

γοτβ. 18, 19. Τὸ ἴδ οὐ͵οοϊΐοι ἐμαὺ ἃ δ ταῖν υ88 

οὔ νοτὰ “Ἰονονβ,᾽ σϑππηοί Ὀ6 Ῥτοάαοαα, ᾿ὺ ΠΛΛΥ͂ 

Ὁ6 Τορ ἰδ ἐμαὶ ἰὐΐ ἰδ δὰ θ}.8ι18.80}6 ἀοιμαπῃά, ἰο 

τϑαυΐγο ἃ Ῥτοοῦ οὗὨ ΟΥ̓ΘΤΥ͂ Βρθοϊαὶ ΔΡΡΙϊσαιοι οὗ 8 

τιρδηΐης δάἀταϊἰ6ὰ ἴῃ ἰἰ86}7. ΓΝ ταθδη8 ἐλδ 

ἰουεν; υιῖβ ᾽8 δυδεῖοηί. [ὑ οδῃποὶ Ὀ6 ἀοιθιθά ἐμαὺ 

{18 ἰῃ δπὰ οὗὨ ἰϊ86 1, ταὶ θ9 βαϊά οὔ Κίησϑβ, ἴπ 

Γοΐδσθῃοθ ἰο ἐμοῖσ ρθορὶθ. Τὰ ΟὨΪΥ αι βίοι 18, 

« θί 6 ν (μἷ8β πηο49 οὗἉ θχργϑδϑίοη σδϑῃ Ὁ6 ΒΏΟΜῺ ἴὸ 

06 ἀρρτοργίαίο ἴῃ ρδυίἰσα]αν σ8898. Τ}}8 ἴδ, μον- 

ΕΥ̓ΟΥ, ἴῃ 6 6886 ἢογθ. Εοῦ Βοσὸ 86 χοροὶ (001. 

γ0 Ὁ. 23) δῃῃοῦηοοβ ἐμ ῥυάρταρῃί [0 186 ῬΘΟΡΪΘθ, 

Ὀδοδαβ6 (867 δγπιρδίμῖσο τἱ 1 [89 δίη οΟὔἐμο Κίηρ, 

ὈΟΙΒ βυδονίης απὰ φχγοιοιίηρ ἰ. ΒΘα (Β6 10 18 

βυσὴ οοποοχὶ ἱπ τὶοικθάποδθ δοίπθοι Ὀγῖποα δηὰ 

ῬΘΟΡΙ6, (86 ῥυΐποθ ΣῪ Ὀ6 Ὠδιμθαὰ {86 ΡΔΓΔΙΔΟΌΓ, 

ὉπΟδαβὶθ ἰούοσ (πὰ (18 ἰ8 (86 Βρθοϊῆο τιραπίῃβ 

οὔ ΠΧ. σορ. Εσοῖ. χυὶ. 88, 80, 87: χχί!!. δ, 

9,22: Ηδοδ. ἰϊ. 7, 9, 12, 14, 16), οὗ [ι'8. ΡΘΟΡΪθ. 

Οοαιρ. Ὀεβίάοβ 1,8π|. ἱ. 19.--ΡΙΟΒΡΟ. Τὰθ 

Ῥίαγαὶ ΓΦ 8 ουπὰ οτθ ΟὨΪΥ. ϑββ΄'ποθ {89 

βἰηφυϊαγει  εἰξοϊίαδ, τέτωπι δίαίυϑ δεοιγι8 αἰσμέ δέσμῃ- 

ἄμε (οοτρ. Ρ8. οχχὶϊ. ἴ : Ῥχγου. ἱ. 82: χνὶ!. 1, εἰς.) 

ἐμ)9 Ρίαγα) ἰβετεγες δεσιπδθ, ῬΤΟΒΡΘΓΟΙΒ, αὐυἱοί, 86- 

ΘΌγΘ τοϊδιΐοϑ. 830 Ἰοπῷ δ8 {{1|080 ἰδϑβίϑα, 1βγδοὶ 

νουϊὰ Κηον ποϊμίηρ οἵ οὐδ ΐθαοο ἰο {116 γοΐοθ οὗ 

μὶβ αοἀ. Οοπρ. ἰϊ. 26-28.----ἘἈ15 σὰ 5 [ΒΥ τλδι- 

ὯΘΥ, εἰς. ΟομΡ. ἰΐ. 2, 28, 88, 86; ΕΖοϊκ. χχὶϊ!. ὃ, 

ψοχϑ. 22, 28. 6 υυνἱἱπᾶ.... οὗ ἃ Ῥαυσὶ- 

ϑῃῖϊ. ΤῈ ραδβίουβ 8τὸ {δο Ἰοδάοσβ οὗ [86 ΡΘ00]9, 

οβρεοΐβ!ν (86 ῥσΐμοοβ. [ἴπ (818 δθῆβθ ἴ8 δ». 

αἶδο Τουπὰ ἱἰπ χ. 21: χχὶϊ!. 1:.8;}. 6, Α9 ἐδ9 

ῥαϑίον 18 Ὀϑἰ πὰ Ηἷ8 δοοκ ἰο ἀτῖνυϑ ἵΐ, Βὸ {μὸ βίουὰ 

15. Ὀθλϊπὰ (86 ραβίοτϑ [0 δΎΤΘΘΡ {λθ1ὶ 8 ΥΑΥ͂. ΟΟΙΠΡ. 

ἦν. 11, 12; χἱὶϊδ. 24; Ηοβ. ἰν. 19.-- - τσὶ ο]ς- 

ϑἄηθ585. σοι. ἰϊ. 19, ἐἰϊϊ. 2; ἵν. 18; χὶ. 1ὖ.--- 

Αοοοτάϊης ἰο ἐμ 86089, γ6γ. 28 8.8 ζισίμον ἀ6- 

γοϊορπιθαῖ οἵ ἴδοι δθδὶῖ ὍΘ ρᾳϊ ἴο βῇδχῃθ, 

γοτ. 22. ον 86 διιδῖὰθ οὗ ἰμ8 ρϑορὶθ νγ}}}} 8᾽Ὁ- 

Ῥθδνὺ 18:9 τηονθ αἰ βι 1 πο .}γ, (86 ΠΠΟΓΘ ΡΓΟΔΪΥ δηὰ 

δΘΟΌΓΤΟΙΪΥ ἰΠΘΥ ΠΟῪ ἰγ6 δΒ οῃὨ ᾿ϑθάμοηῦ, Τ818 18 

οὐ Θ ΠΟΥ ἱπίοπάθα ἰῃ ἃ ἀοιθθ 86η86 ; (α) 89 δ 
Θιμίθιη οἵ φτουᾶ, ὈΠΔΡΡΥΟδ Ομ 8}0}}]9 Οχδὶίδιΐοπ 

(οοαιΡ. σϑιηδυῖβ οα τϑτ, 6) ; (ὁ) 88 δα Δ᾿υϑίοη ἰο 

[19 σοάδγ-μβουθθοα, ἰμῖο τ μϊο ἔμ ν δα Ὀτουσμὺ 

(86 “κἴουυ οὗ Τ᾿οθδηοη (188. 1χ. 18), 80 {1186 

Τογαδδίθιῃ, ἰῃ 8 οογίδίη γοδβροοῦ, 18 ἰΚὸ βεθδθοῃ. 

Ἐὸν 88 οὐ ἰδμιἷβ ταουπίδἰη ἴδ6 Ὀἶτγὰβ τᾶ κο {Ποῖ 

πδδίβ ἰῃ ἐμ8 Θά ΔΓ8, 80 [9 ῥγίῃμοοϑβ οὗ δι Ὀυ 11 

ἰλοὶν ποδίβ οὗ ἰλ9 οράαγβοὗ μοῦδϑποι. ᾿ 



ΤΗ͂Ε ΡΕΟΡΗΕῚ “5ΕΒΕΜΤΑΗ. 

6. ῬΓΟΡΆΘΟΥ͂ τοϊαϊϊηρ ἰο ἐδ Ῥϑσβοῖ οὗ Τεβοϊδοβίῃ. 

α. Βοίοτθ ἴ80 Θοροσίδιος. 

ΧΧΊΙΙ. 24-27. 

2ῶ24 ΑΞ] ΐἵνο, βαϊι Φοβονδῖ, βουσὶ ΟΟμἶ8},} 
Το βοι οὗἉ Φομοϊακίαι, κίων οὗ πιά δῇ, 
Ὕ ἐγο [86 βίρηοί τίπρ ΡΟΣ ΓΑΥ͂ τὶραΐ μαηά, 
οι που]ὰ 1 ρίυοῖς [66 ᾿ἈΒΘηο6.ἦ 

25 Απάα1 ρἷνο ἰμο9 ἰπίο (86 Βαηὰ οὗ ἰβοιλ ὑπαὺ βοοὶς (γΥ 116, 
Αμπά ἱαἴο ἔδθ αῃὰ οὗ ἔμοβο θϑίογο σβοτὰ ἔμου ἔδαγοδῖ, 
Ἐνϑα ἰπίο [6 μαηᾶ οὗ Νεδυςμδάτθζζαγ, κίηρ οὗ ΒαΌΥ]οΣ, 
Απὰ ᾿ηΐο {86 Βαπὰ οὗὨἨ [80 ΟΠ] ἀθβῃβ. 

20 Απά 1 οδβὲ {μ66 ἔοτίμ, δῃᾶ (ΠΥ ταοίμοῦ ἰδὲ θδτθ (806, 
[ηΐοὸ δηοίθοῦ οου ΓΥ,} ΤΠ ΘΓΘ γ0 ΓΘ ποὺ ὈοΓῃ ; 
Απὰ {μ6Γ0 γ9 888] αἷἶθ. 

27 Βαυὶ ἰο ἔδο Ἰαπὰ παΐΐμος ἐποὲν 80] ἀθϑῖγοα ἴο γοΐυσῃ," 
ΤΆΓΟΥ 8818}} {Π6 Υ ποῖ γϑίασῃ. 

ΤΈΧΥΌΑΛΙ, ΑΝῺ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψος. 24.- -ΤῊο δυυσχονίδου 37.232 ἰβ5 Τουῃὰ ἰῃ Φογουλίδη 6 ΓΘ δῃηὰ ἰῃ χχχυί. 1 οὐἶγ. ἨΕΝΟΘΊΈΕΝΒΕΒΟ [6 οὗἉ ορίπίοῦ ἴα 

ὉΥ πιἰνϊκίησ οὐ [μ.0 " (ῃθ πογά ἰδοῦ ἃ ἕαΐατο ταθλαίης. Βαΐ (δἰ6 ἰ5 ςυπίαίποὰ ποῖ ΤΠΘΓΟΙΥῪ ἴῃ 189 ἢ πὲ ἴῃ ἐμ0 ὙΟΥΤΘΙ αἷδο: 

Ῥοσί. 13. Τωροτί. ἼΩΝ (ὅοῦ χχχί. 156) ἔγοσα Ὑμ]οΒ, ἰὰ ἃ ἀου]ο οἸοοϑὰ συ] δυο δα ὰ τ ἢ ἴμ6 δοοοδί Ἰαονϑὰ οἡ, ἐδ ἰοτια δὰ ΝΡᾺ 

Ὅδο πιοδηίΐης οἵ ([ὴ9 ροτίοος ( ὁμοταῖ δίδϑ δβ ὅκδί) αἷδὸ σουἹὰ Ὀθ πὸ 1686 οοτίοτεηρ ΒΔ ἐμαὶ οἵ {πὸ Γαἴυτοὸ : ΦομοΥδὴ Ὑ|}}]} 
οἰλυΐ ζμδὲ. 

ΦΥοι. 24.---Οη 186 ἴΌΣτΩ ὭΡΩΝ, οοαρ. Οὐ88., ὁ 68 ἀ. ο01]. 97, α ; ΕΝ. ἢ 250, ὃ. [6 Ε88Ὲ}. Ον., ὃ 106, ὃ.---85. Β. Α.] 

8 γοσ. 26.--Π{ἸΠ6 ἐνσίοθ γοροαϊοὰ γαπτὸν (νορα. 27 απὰ 28) δὰ οἵ οοοδδίουθα [10 Δι 0 10 ὈΘίΌΓΘ γὴν ἐδ οαϑοὸ ἰδ 

διδίοζουϑ ἴο ἰδο Π 2. 132}, ΜΙΟΝ 806. ΟΟΠΡ. δ͵δὸ χυΐ. 18. 
τ Τὴ τ 

4 γον. 21.--ὰ ὈΝΟΣ)Ο. Οομρ. χ ιν. 14: θοῦ. χχῖν. 1δ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ͂ ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑ,. 

Το ον ἢ βινοαῦϑ ὉΥ ΗΪ8 ἰ6, (δ (που δ οἷα- 
οἰΐπ, τ᾿ Κίης οὗ Φυ Δ, τοτγο [86 βἰχποῖ-τίης οἱ 
Η!5 γσἰχιιυ πδηὰ, γοὶ Ηθ που]ὰ ἰθδσ ἰὺ οὔ (τον. 24), 
αἰνα δἰτα ἰηϊο {89 δπαβ οὗ Νοθυσμδάποσξαν (Υ6Γ. 
268), δηὰ ὉἹ δἰπι ἕογίῃ, ἰοχοί μον τνῖ{}} 18 ποῖ 6 Γ, 
ἰηϊο ἃ ἰοτοίζῃ Ἰαπὰ. ὙΠοτο (ΒΟΥ 888}} ἀΐδ (Υοσ. 
26) δηά πενὸν τοίυγη ἰοὸ 1Π6 ΒοπιΘ ζὉΓ ὙΠΊΟΝ (ΠΟΥ 
μανο 80 Ἰοηρίης ἃ ἀοϑίγο (τοῦ. 21). [10 ἰ8 ονϊἀϑηί 
ἐμαὶ (8 τὲ ΓΆη060 8 δΔαἀάγεθβοά ἰο Φϑιοϊδοιὶη 
ἀυτίης [|]ὶ8 τοίρῃ. Ηρ 18 δαάἀγοθβοὰ 88 ἰκίης ; 
Νουα ΔἀΏΘΖΖΔΥ Ββίδη δ πηοηϑοί ον ἴῃ ἰδ0 Υἱο]- 
ὨΪΟΥ ; [})0 σδριϊγνὶυν 18 81}}} ζαίατο. 

γεογ. 24. Αδ ο.1ζ ᾿νθ... ἴβϑῷοθ. ΚΕΚᾷκίυρ 279- 
Βοϊᾳοῖη, Φο)οἰαἰκῖ π᾿ δ ΒΟ δ βυσοοβδοσ, γῆ 
Βον νοῦ γοϊχοαθὰ οΠἿΥῪ ἰδ τθο πιοπίϑ (2 Κίηρβ χχὶῖν. 
8; {Πγ66 το ἢ8 δηὰ ἰθῃ ἀδγϑ, 2 του. χχχνὶ. 9), 
ΔΡΡΟΆΥΒ ὉΠῸΟΡ [86 παπὶὸ οἵ Φοσοῃΐδ αἶϑὸ ἴῃ 
Χχὶν. 1; χχυνὶϊ. 20: χχυὶϊὶ. 4; χχὶχ. 2; 1 Οἰγου. 
ἀϊ1. 10, 17 : σορ. Ε81ι}.. 111. 6. 1 θοϊῖονθ ὑδδι 1116 
δουῦτγον  δἰϊοα ΘΓ ἀθηοί 68 ἃ ἀἰβρατακίηκς ἰΓοδίμηοπί 
οΥ̓͂ ι.86Ὲ σοῦδὶ Ὡδϑῖηῆθ. ββοιηον δὶ οὗ 1.16 ἔθοϊϊης 
Ἔχργοββοὰ ἴῃ ΥῸΥ. 28 ΤΩΔῪ ὍΘ ἰγλοθά ἴῃ 1: “18 
μοὶ {18 τηδὴ Οοηΐδὴ 8 ἀοϑρίβοὰ Ὀγοίκθη τϑβϑοὶ ἢ" 
--ἰθοθ ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΡ ΦοΓΘ δὰ ΠΘΥΘΥ 68}}8 (ἷ8 Κη ας 

Φομοϊδομίῃ (1 37), δ 18 60 08}10 ΟὨ]Υ ἴπ 11]. 81), 

ἐξ 18 Ῥοβϑὶ 19 ὑπαὶ Φϑοοι δὰ νγά8 ἈΪ8 ὑσόροσ, οτἱ μὶ- 
ὯΔ] πδῖηθ, δΔη ὦ ᾿ ΘΠ ΟΙ ΔΟὨ ἢ ΟΠἹΪΥ ΒΌΡΡ] τη ΓΥ, 88. 
ϑιπιοὰ ἀυγίης ἷ8 Ὀτίοῦ σοῖϊχῃ. ΑἸΊπουρ Φο6Γθ- 
ταϊδὰ δοϊζηονίθαχζοβ αἷμι 88 Κίη, 6 χυδγάβ 
δρδϊηδβὶ υϑίης ἃ Πδῖηὴ0 ΟΧρΡΓΟδδίης 8 ἔμ]86 διδὶ- 
ἸΓΔΣΥ͂ ΒΟΡΘ, 88 Π0 8180 Χοίαἰ 8 6 οΥἱ ί η8] ρῈῦ- 
8ο0η8] ἢ8η10 5'Π4] πὶ, ἰπϑἰοδά οὗἁὨ ἰὴ6 ἱπαρρτορτγίὶ- 
δίοὶΥ οἰοβθῃ γογύδὶ ἤδη οὗ ΨΦθβοϑμας (χχὶΐ. 11). 
--ΤῃοῦυρὮ Οοπίδξ... τ͵ΘΙΘ, εἰς. [1 1 6 Γ0 
ῃοὺ ἴον 17) (προγΐθοὶ) 1 βου] Ὀθ6 ἀϊβροβοὰ ἰο 

γτοπᾶὰθρ ἰὼ (Ἀ9 580180 οὗ αἰϊλουσὴ λὲ ὦ. Βαὶ ὮΝ 
σὰ 9 ἐρονζοοὶ οαηηοὶ ῬοΒδ ΟΪΥ ὍΘ ἰακοη 
Οἰμοσνν 180 (8 ἱῃ (ἢ 6 Β6η890 οὗ ἃ σοπαϊ(οηΔ] Β0ῃ- 
ἰθῃθθ. 1 ἀο ποῖ (ΐηκ ἰδδὺ γὸ σἂπ Σοχαγὰ (6 
βἰ κηθί- ΣΙ ἤ6ΥΘ 88 8 ΒΥΓΩὉΟ] οὗ ΡΟΨΟΓ, ᾿. ὁ. 88 ἃ 
βίζη οὗ ἱπυθβιϊίαγο νυ σου] δυιμογὶγ. ((οωρ. 
Θα6η. χὶϊ. 42; Ἐδϑίδ. ἐἰ1. 10; τἱϊῖ. 2). ΒΕῸΣ ἴῃ ἐπὶ8 
Β6ηδ860 Φοσομὶδῃ ΜὙΔ8 ΤΘΔΙΪΥ 8 δἰ ζποίοτίης. Βαϊ 
(86 δἰ χηθὺ 18 ἤθγθ ΟὨΪΥ 8 ᾿θννοῖ, ἃ σοβί] Υ γ᾽ Δ ὉΪ9 
ογηδιμοηί (δου οὗ 80]. νἱϊϊ, 6). ΤΊιο Γοσὰ ψου]Ἱα 
{ΒΡ ΟίΟΥΘ 8840: 48 1 ψου]ὰ ῥ᾽ υοἷκ αἸνΔΥ [9 ἀθαγοδὶ 
θννοὶ ἔσο Ὑγβΐο 1 δὰ ΠΘΥΟΡ ραγίθα δἰ μογίο, 
ΟΥΘ ἰΐ Ὀθοοπιθ Ὁδά, υ.8561]685, {ΠΟΤ ΘΙΌΓΘ απ ΟΓ 
ΟΥ̓ ᾿Π6, 80 πριι8ὲ 1 γχοὐοοὶ Φοσοῃίδῃ, 88 οὔθ 0 18 
ἀοβρί δ Ὁ]θ, τ18601088, αη γουί ἃν, ον ὑβουρ ΒΘ 
ΜΈΓ ἰδ βἰσηοί- Τί ἢ ὁπ ΤΥ σἰχη Βαηα, τ ]ο ἢ ἢ9 
ἷβ ποί. Ὀδὲ ἰ8 ΠΟΙΘ 88 ἴῃ ΡΒ. οχχχίχ. 8, ὁ; Αἴ. 

χ. 2-4; 168. χ. 22; Οὗ. 4. 
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γοτβ. 258-72. Διάᾶλτσ κρίνο ἴ890 πυπῖο 186, νγβ Νομυβμία, {μ6 ἀδυρδίοσ οὗὨ ΕἸηδίμδη, 2 Κὶ. 
Βαπᾶ... ΠΟΥ ποῖ τϑίυσσει. ΟομΡ. χὶχ. 7; χχὶν. 8. Οορ. χὶϊὶ. 18 
Χχὶ. 7; χχχὶν. 20, 21].- -Αδᾶ [ΔΥ σθοῖῃθσ. 8119 

β. Αἴνοσ ἴδο ϑοροσιδιος. 

ΧΧΤΙ. 28-80. 

28 
Οὖ ἃ γϑ880] τ βθγοΐῃ 18 ΠῸ Ὀ]θΆβυσο 

[5 {θη ὑπ8 τλδῃ ΟὐμΙΔ ἃ ἀοϑρίβοα Ὀσόκθη γοβδ6] ἢ 

86 {Π6 0 ἰβθη Βυτ]οα ογίμ, ἢθ. δηᾷ ἷβ βοορᾶ ῦ ΤῊ 
Απά οδδί ἱπίο ἰμ6 ἰαπαὰ το ἢ ἔμοῪ 

29 Ο Ἰδηά, Ἰαηά, ἰδαπὰ, ἤθαῦ Φϑβονδἢ 8 
ζῆον ποὺ 
ψογα ! 

90 ΤὨυϑ βαῖ [ἢ δοβονδὴ : Ἦ γι γὸ [18 τϑη οὨ1] 1688, 
Α58 οὔθ ἯὌΠΟ δ)88 ΠΟ ῬΓΟΒΡΟΙΙΥ͂ ἴῃ 086 ἀδΔγβ οὗ μῖ8 116; 
ΕῸΣ ποῖ οὔθ οὗ δἷβ βοϑα 888}} βιυυοοσθοα 
Τὸ βῖξ ἀροῖ [896 ἰᾷτοπο οὗ αν δῃά συ]θ δραΐῃ οὐνὸγ Φυάδῃ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Τ686 ογὰϑ σοτὸ Βρόΐκοῦ αὐον 7 6οοπίδ Βπὰ 
ὈὌΘΘΩ σαΥΥΪΘὶ ΔΎΔΥ οδρίϊνθ. ΟὈὐμρδγο “41 σαδὶ 
ἰδ 60 ἔοτίἢ,᾽᾽ τον. 26, νὰ “« Βανγιοὰ ἔογι" δηὰ 
“ἐ οα5.᾽᾽ ἴῃ γτοὸσ, 28. Ηρμῃοθ Ψθσοοηῖδ ἢ ΕἸ Πι86] 18 
ποὺ δΔἀ ἀγοββϑα, δαὶ ὑμ6 Ῥγορῆθί βρϑὰῖκϑ οὗ ἷπι ἴοὸ 
οἰμογβ. Ἦο ἤγϑι βοὶϑ ἔοσι νὰ ΒΟῪ ἴῃ 86 ἔαίο οὗἉ 
Φοσοηΐϊδ ἐπ ἀἰνίπο ἡ ριησπί οὗ 18 ἀπ υνοτι!- 
688 8 τηδηϊοϑιοα. ΤῊ ΔΏ 6818 18 ΒΟΓΘ Ρ]ΔΙΏΪΥ 
611 ἰο {86 ““ δἰχηοί- σης οἢ ΠΩΥ Γἰκηὶ παπά,᾽ γοῦ.Ψ 
21, δηὰ ὑπδὲ ἴῃ {818 ΘΟ ΡΑΥΪΒΟΏ ἔμ 0 Γ6 γΔ 8 8 οι- 
εἰς ἸΤΟΩΥ (Υ6Υ. 28). Ἰδογοαροι ἐπθ Ῥγορβοί 
δαἀάγοβθοβ 6 ἰδηαά αἰἱγοοῖν, ΒΟΪ ΟΙΩὨΪΥ τορθδϊϊης 
ΥῸΝ τλτῖσο (νον. 29), ἰο δῃποῦῃοθ σοησθοχῃίηρ ἱἱ 

186 ζαΐαὶ ἀοοϊαταίΐου οὗὨἨ Φομονδὶ, (ἢ δὲ 0 ἀοϑορη- 
ἀδηὶ οὗἩ Φομοϊδομίη ὙΝ1}} ΔΩΥ͂ ΙΏΟΓΘ δἰὺ οὔ ἴδ6 
ἔδτοπθ οὗ θανὶα. 

ὝΕΩΥΒ. 28-0. 6 ἴδο... ονϑσῦ δυάδδῇ. 
Το ἰμ6 αὐυρδιΐοη οὗ γὙοσ. 28 δὴ αἰξθδσγιμαιἷνο δη- 
ΒΕΓ 8 οχροοίοἁ. ΟοτΡ. Τοιη8. οἡ Υἱΐ. 9; χὶϊ. 9, 
901]. 1.14. Οπ πὸ δοὈτονίδιο πδῖὴο Οοπίαϊ, ἴῃ 0 
οὐ͵οοῖ οὗἩ νι ϊσὰ σοΠπι6 5 οαὖὺ Π6ΓΘ τὶ ἢ Θϑροοία] ἀΪ8- 
ιἰποίμθ88, σοΙΡ. ΓΘΠΙΒ. ΟἹ ΥΕΓ. 24.-- ΟἿ} ἅ]658. 
Φοσοηΐδ ψ͵ὁ8 οἰ χηίθοη γοϑτϑ οἷὰ ψ θη Ὠ6 ὃ6- 
δῖ Κίηρ (2 Κιίηρβ χχὶγ. ᾿ δηὰ 1 8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
διαϊθὰ ὑμβαὺ ''Θ βαὰ ψῖνοβ. Τδπαύ 6 δὰ βοπιο οἵϊ- 
ΒΡΤΪΏΣ 5 ἱμογθογΘ ποὺ ἱπῃ ροβ8:0]9, ἃπὰ ἷἰβ ποὶ 
οὐθῃ οχοϊυἀδοὰ ὉΥ γοσρ. 806. Βυὶ ονδη ἱΓ Β9 παὰ 
πὸ Οἰἑϊάγαη, ὑπΠ0γθ 8 Ομ “ΤΟΥΔῚ βορὰ 
ΩΝ ϊ. 8).-ΟἸ ἴο [89 Ἰαηᾶ. Οοιαρ. νοῦ. 26; χυὶΐ. 
8. Τα ασίϊοὶθ '8 χα ῃ]δἰ ποιὰ ὉΥ 1110 οἱ γοιιτϑίϑ 66 

ἐμαὶ 818 ἀπκηοτπ Ἰδηὰ δὲ {Π6 ββι9 (6 πογοσοα 
Ὀοΐοτα {10 Ῥτυοροὺ 88 οπὸ οἵϊΐζθη τηθηϊϊομθὰ δηὰ 
ἀεδβηϊιοῖγ ἀοδὶ σηαἰοα.---Τ 0 τοροιἴοη οὗ ἰἸαμ ἃ 18 
ἴο 681} αἰἰοπίϊου ἰο ἐδ ἔδοὶ ἐμαὶ {86 ῥγορμοὶ 88 

ΒΟΙΩΘΉ ΒΑ ὈΠΌΒΘΕΔΙΪΥ ἱπηροτίδηξς ἰ0 ΒΑΥ τῖϊῃ σθ- 
Βροοῖ ἰο (9 οΘουπίτΥ. Τ 8 18 (6 δηποιποοιηοηΐ 
ἴδὺ ποθ οὗ ἰδ9 οδβρτὶπρ οὗὨ Ψ6οοηἶδ ϑμου]ὰ 
ῬΟΒ5688 (6 ἰΒγΟΩΘ οὗἩ θεν, ὈΥ τυ δῖοι 1 18 αἱ τ[ἢ9 
881ὴ0 (1π|9 ἱπαϊσαϊοα {πῶ δὴ ἱπηροτγίδπι οἰ σθ 
σου ϊὰ ἰαὸ Ρἷδοο ἰῃ ἰΒδο ἰπτοηο ἰι86] , ἑἐ. 6. (αὶ ἰδ 
ΜΟΙ] ἃ οο886 δηὰ ρἶνο ρ]ασθ ἴἰο ἴπ6 {Πγοῶθ οὗ ἃ 
ὉΠΊ ΟΥΑΙ ΘΙ) ΡἾτ.--- Ὁ σἰῖθ. Το Ργορ οὶ μα8 ουὶ- 
ἀθηὶν ἴῃ νἱϑνγ ἔμο086 γῆ δΙῸ θηἰγΓυβίοα νι ἢ 188 
Ἰεθορίηςρ οὗ ἐμ 6 ἔλπιΣγ γοσοσὰ (οοταΡ. ΦΑΛΑΙΒΟΗΕΚΤΣ, 
Ἧδοδ. Κεολι. 5. 61]. σοῖς. χἰϊι, 9; 601}. Φογ. χυὶΐ. 
18; Ῥμ. Ἰχίχ. 29; 138]. ἱν. 8). θη 1 18 βαϊὰ 
(Βδῖ {0 Ὁ δ΄ὸ ἰο τυγῖῖθ μἷπὰ 88 οἰ 11 1054, 1ἰ 18 βαία 
ΟὨΪΥ ἐμαὶ 6 18 ἰο Ῥ888 707 βδιιοι, ποῖ [δὶ ΒΘ 88 
ΤΘΔΠΥ 806. ἴῃ 1 Ομτγοη. 11). 17, 18, 18 Β00}8 8.0 
δ Ἰοαδὺ τηϑῃἰϊοποα. ΒΘ οΡ ὑΠ6 Ὺ ΜἜΣΟ παίυταὶ 

οἴἴβρυϊῃρ (οὔβοσυθ ἐμᾷ Ῥρῆγαβὸ ὙΝὲ Γ1.25), (89 
Σπρτϑομοὰ «Ζεσοπίδῃ ΓΑ. Υ. : Φοοομία ἢ, Α88]γ, 
εἰς.---8. Β. Α.}]}) ΟΥ ΟἿΪΥ Ἰορὰὶ (ΌὉΓΥ ὁ 1μενίγαϊθ 
τη Υτ δ 6), 8 ἀουδι}, οοαρΡ. ΒΒΒΑΒΡ, Ατίεκ 
εἶεν εο. αἰεδοὴ. 5. 201, 5βΒα4ᾳ.---Α Κ΄ Ὅ;:6, εἰς. Τρΐ 
Βοπίθη690 18 Βυδοταϊπαίο ἰοὸ {86 Ῥγοσθαϊηρ, 88 6Χχ- 
νἰαπαιίοη δηὰ τροτο ὀχδοὶ ἀδβηϊ(ϊοι : Φοσοῃίαϊ) 8 
οαἸ θὰ ΟΕ ]41688, Ὀθοαῦβθ πἷβ ψ ποΐο 16 ΓΒ του ἢ 
ἢ Μ}]1 Ὀὸ 8 τπΠΡΤΟΒΡΟΤΟΙΒ δῆ. ΤΙ Β ΜὶΠ1} ὉΘ 
Δ ΪΓ68ἰ, ἴῃ ἐμὲ Βο τ}1 ἤδγνο βοοᾶ, Ὀθ1 0 810- 
οοϑϑοῦ. Νόοὔο οΥ̓͂ εἶδ ἀοβοοη ἀδηίβ ἩΪ] βυοσορα 
ἰο π18 ἰδγοπθ. Ζοάοκίδδ τγ8 Ψ66Ο0. 818 ὯΠ0]0 
αηὰ {δ 1᾿8ιὲ Κίηκ οὗ Φυἀ δὰ οὗἩ [16 ζδιαῖν οὗἩ δαυϊὰ. 
ΤῊοθ ἰοχὲ δοοουαϊπ αν ΓΙῸΣ ΤΔΎΥΟΥΒ 8 ΟΡῬΟΒ68 
9 Βγροίμοβϑὶβ ἐμδὶ Φθοοηΐϊδῃ δὰ πδίῃγα) οἵ- 

βρτίπρ.---Θ.8811 δαοοοθᾶ ἴο ἰὲ (5 Γ5)).-- 
δ 9 νΥ}}} ποῖ ᾶνθ βιισ66 88 ΟΥ̓ ῬΓΟΒΡΟΥΪΥ, 88 δ᾽ εἰς, 
εἰ6σ. 0 Βῃουϊα Βα : Ἀ0 Ὑ01}} ποῖ βανο (89 σοοὰ 
Τοχίπο ἰο δἷΐ, οἵο. 
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,Χ Οοποϊυδβίου δηὰ Οοπβοϊαιΐομ, ἴῃ 8 ρἴαδῃοο αἱ ὑπο 7.8ὲ δὰ (0 Ἰυ8.1 80. 

ΧΧΊΠΙ. 1-8. 

1 Υο, ραβίοτβ, γ8οὸ ἀοβίτοῦ δπὰ βοαίίος [6 Βῃ 660 οὗ ΠΙΥ͂ ρϑϑίυγθ,᾽ βαὶ ἢ ϑ ϑβονδ! 
2 ἸΒογοίοτο ὑΠ18 βδ (ἢ Φ μουδα, [6 αοά οὗ Ιβγβοὶ], οοποορῃΐηρ [16 ραβίοσβ, ἰμδὺ Ρ88» 

[ΓΘ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ: 
Ὗ μᾶνο δβοδίίογθα πὶ βοοῖς, δπὰ ἀϊβροιβοᾶ δηα μοὶ νἱβι θα {Π 6η. 
ΒΘΒο]ὰ 1 νἱβὶ θα ἀροὰ γοὺ [86 601] οὗ γοὺγ ἀοίϊῃρδ, βαὶ ἢ βου. 

8 Απάᾶὰ1 Μ1}} γαύδον (ἢ6 τουιηδηὺ οὗ χὴν ἤοοῖϊ 
Ουΐ οἵ 411 ἰλο σουῃίγιοα ΒΙῸΣ 1 πᾶγο ἀϊβρογβοα (θυ), 
᾿Απά θετίηρ ἰἄθια Ὀδοὶς ἰο ἐμοῖς 8614 ; δηᾶ (6 Υ 8}}4}1 Ὀ6 ἔτ {Ὁ] δηα ἱπόσθᾶ86, 

4 Απὰ1 ἀγαίκθη οὐοῦ ἴθ θπι ραβϑίουσβ Ἧ80 8}}8}} ραβίυχϑο ἰμθαι. 
Απά [Π6Υ 5888]] ἴδ 8. ΠΟ ΙΏΟΓΘ ΠΟΡ Ὀ6 ἀϊππηαγαα ;" 
Ν ΙΓ ΘΓ 8114}} {Π6Ὺ Ὀ6 ταϊβδίηρ, ἷ 5810} ΦΘΒον8Β. 

δ Βββο]ὰ {μο ἀΑΥ8 δζὸ οοιηΐηρ, βαῖτ Φϑμουδὰ, 
Τῆδὺ 1 ἀπνάῖκο υπίο Πανὰ 8 τἰρῃίθουβ δβοίοῃ, 
ὟΝ Βο 884]] τοὶρῃᾳ 88 Κίηρ δῃἋ 8881} ρσοβρϑυ" 
Αμπὰ οχοζοῖβο Ἰυάριηθηῖ δηὰ τἰρ ὐθουβηθδβ ἰῃ {89 Ἰδηά. 

6 [χὰ δἰβ ἀδὺ8β ν}}} δ υὐδὰ "6 βανϑά, 
Απὰ ἴβγ86] αἀ'ν16}} ΒΘΟΌΓΟΙΥ ; 
Απά {18 ψ}}} θ6 [86 πϑπιδ ὈΥ̓͂ ΜΕΙΟΒ ἐμ ΟΥ͂ {111 0411" εἴτα [15786]7], 
ον} ΟΌΓ τἱρ ἢ ΘΟΌΒΏΘΒΒ. 

1 Τμογθίογο, Ὀθμοὶὰ, {86 ἀδγγ8 τὸ οοταΐηρ μαὺ ὑπ 6Υ 8.811 ὩΟ ΤηΟΓΘ ΒΔΥ͂, 
Α8 Φϑβονβὰ ᾿ἰγοίι, πο Ὀγουραῖ (86 οὨ] τοι οὗὈ [δγϑ6ὶ ουὖἱ οὗ ὑπο Ἰ6πὰ οὗ Ἐργρί, 

8 Βαΐ, 28 δϑβονδὴ ᾿ἰνϑίμ, Ὑπὸ Ὀτουρχθύ δά Ἰοὰ {μθ βοοά οὗὨ (86 ἢουβο οὗὨ βγϑοὶ ουΐ 
Οὗ {86 ποτίῃι σΟΙΙΓΥ, 

Ἀπά ουΐ οὗ 81} Ἰαμάθ, ψ ΑΙΓ ΟΡ 1 μδὰ ἀϊθροτθοά ἔδβοτα ; 
Απα ὑΒ6Υ͂ 888}1 ἀ76}} ἱπ [οὶῦγ ον ἰδμά. 

ΤΕΧΥΠΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Δ γος. 1.- -Ὑμοσο [6 ποίμίηρ, τοσρδυκαῦ 6 ἴῃ [86 ΔΌΒοΩοΘ οἵ ἴμ6 δτί(ο]9 σι Ὁ}, ἴον {Π|6 18 ΞΘ ΠΘΓΑΙΥ 86 οδ86 τ ἢ Ἵ. 

Τι οσσιτθ τ ἱ {8 [Π0 ατίϊο]6 [π βουϑὴ μίδοϑα οὐύ : [88. ν. 20: χ.Ἱ: χχίχ. 1δ:; χχχί. ἴ; Απ|. νυ. 18. υἱ. 1. Ἠδῦ. ἐϊ. 6. Οὐ 1609 
»ίαοσοϑ, ἴθ ἢτϑὶ βὶσΣ ανϑ [86 μπγα], οὐ πὸ δἰπχαίαγ, Ὀπὶ ἰπ ἃ ΟΟ]] Θεοῦ γο δἰ χη  βοδβίίοιι. 

Ξ Υόγ. 1.--Π}»}Ὲ παν ἀσαίζπαῖο νοΐ 6 δοὶ (Ηοϑ. χἰϊ!. 6) [μ ρίωοοθ (58. χ!χ. 9), δορὰ ἰδ οὈ]οοὶ (ὅοτ. χ. 21; χχυ. 86) 

οὔ ἴ0 νῬαδίυγίηρ. Ηθποο ΩΓ ΧΥ (σοτρ. Ἐπξοῖς. χχχίν. 31; Ῥβ. ἰχχὶν. 1 ; ᾿ἰχχίχ. 13; ο. 8) Ὡδυ σγϑαῃ ὑὈοϊῃ: ἐπὸ δοοῖς 

ὙΠ ΙΟΔ 1 Ρββίωγο (88 σὨ εἶ βιορμοτγά), δαὰ : [πὸ ἤοοκ νι οἢ ἴθϑὰθ ΟἹ ΤΥ Ραβίυγασρθ Τ}6 8680 ἰδ ΘαβϑὨ ΓἰΔ}}Ὁ ἴΠ0 ΒΩΣΏΘ. 

8 οι. 2.- - Πότ Ὁ }»ῈῸ Βὺδ [πο ἀγείς]θ, Ὀδοδῦδθο ἔμ δ γδρμογάθ δ γοδὰν τιθηιοηϑὰ (γοσ. 1) 8γὸ τωϑαζξ. 

4 γον. 2.--Ἴ3 ἰα όγο ϑοὰ ἴον {86 δα οὗ ἃ ρΡβασοῃποιηδδία ἐξ ὕοπανε (ΟΡ. 5. Υἱ}}. δ᾽; Ἐχοά. 1}! 16) απά ἐπ ἡναΐαπε ραγ- 

ἕεηι (σοτηρ. Υ.9: εν, 12; χσχυΐ. 8; Ηοη. ἱ. 4) οοτρ. ΖεςὮ. χ. 3. ᾿ 
γος. 83.- 7}. Βίηρ. σοπιρ. Οτ18ε., Κὶ 166,.2 δΒίηοο 1ὲ ἐφ 90} ὙΠιΙΟΒ ἀΓΤῸ δροΐκοη οἵ, Τ" δ ΒΟΙΘ 85 ἰὴ 2 ὅδχα. Υἱ!. 8; 168. 

“Ὑ 

Ιχνυ. 10: δοσ, χχχὶϊ. 12: Ἐχοῖς. χχυ. δ -Ὁ-ς ραεοοης, υἷδοο οὗ Ῥαδίυγαρο, 8018. Το ἴδηι. βυ χ [6 σοι τ κα Ὁ]6. Οοαρ. ὅθε. 
Χχχ. 9, ΝΑΤΌΕΙΒΒ. Οὗ΄ς ὃ 60, 4. 

ὁ γον. 4.--ἍΕΠ[ΠἘΕΕ. Οοτρ. χτὶΐ. 18. 

γον. 4-Ἴ 9". Τοῖς τοχὰ ἰδ Ἰγοα ΘΏΕἾΥ Ὡδοά οἵἉ το ϊδοίης, δκοδ του οὐ ΤΟ Ροἃ βῆθου, 1 86πι.. χχυ. 7, 1δ, 21 ; σοΡ. 1 
. ΧΣ. 18. 
δ γογ. δ.--ν (6 Ὀασὶ ἰδΔίκου ἢ οο ἴῃ ἃ ἀου Ϊο 5086 : γέηι δεῆς, ἵ. ἐ., Ῥγμάεπέεν οἱ 7εἰτοίεν, σεγεί, ΟὈΤΩΡ. ΤΟΙΆΒ. ΟἿ ΣΧ. 

21. Ἰβᾳ. 11]. 13. 
᾿ΦΨ τ, δ.-ἼῊο Τοδάϊης ΣΙΝΑ ὙὩἰοἢ ἰδ ἰουπὰ [ἢ δοτια σοαά, 15 οσσαδίοηϑὰ Ὀγ 6 ΘΠ ΔΘΑΥΟΥ ἴο οὈίαί ἢ δ ἀδαϊρσηδιίοη οἵ 

416 διι᾽οςῖ, ΡοΥ Ρ8 6190 ὉΥ͂ δ6 τατον ἴοττα οἵ διιῖῖχ, Ὑ1ΠΙ τοσροςῖ ἴο πο ΤΌΓΤΔΟΓ μοὶηΐ [8 Ὑγ6 }} -Κπόονη ἰάΐοτη ΤΑΥ͂ ὈῸ ΓΧΘ- 
ζοττοὰ ἴο, αοοογάϊηᾳ ἴο ψὨίοΒ πο δαϊ)ϑοῖ 16 ἀδυ8}}}γ Ὑδοιϊὴς ψ Π ἐς 2. ἴἰὰ 1πὸ ταρδπίηβ “ ΠΟΥ οα1}."} Οοπιρ. ΝΔΕΟΣ:8Β. ΟΡ. 

τ 

8101, 2, δὁ. ὙΠ τοδρϑοὶ ἴο [80 ἸαξξοΣ σοταρ. ΗΒ. Ὑ1}}. 8; Ῥβ. ΧΧχν. 8: Ἐοςῖα6α. 'ν.12; ΟἸ8Η,, ἢ 231, 6. 

ἷῃ Τοϊδίϊοη ἴο {0 Ῥγουΐουβ βρϑοϊβοδλίϊομβ (χχὶὶ. 
10-80), ᾿6 ΤΩΔΥ Ὀ6 Γοραγάθαὰ 88 ἃ σΟΙΏΡΓΟΙΙΘΏΒΙΥΘ 

ἘΧΕΘΕΤΙΘΑΕ ΑΝ ΘΕΥΓΙΘΑΤΑ σοποϊπιβίοη. αὶ οΥἱ κί ΠΆΠ}}Ὺ 11 Γουττμθὰ ἃ σοπποοίοα 
ΤῊΐΪθ Ῥαβθῆρο 5 ἰῃ ΖΟΠΘΣΑΙ Βα ΔΌΪΥ οοππηοοίοα | τ} 1010 ΟἿ ΣῈ χχῖΐϊ. 1-9; 18-28, βίποο χχὶϊ. 10- 
τ (0 ΘΗ ΓΟΙΥ οὗ 0 Ῥγουίΐουβ σομπίοχί, βίῃμοθ 12 τοδί αν Ὀθθη ἰπβογίθα δίϊοσναγὰβ, ἀοἱπᾷ 

δ Ὁ 
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ἄοναη ἱπίο ἰὴ Βουβθ οὗἩὨ ἰμὸ Κίη, γῆ0 σδ δυο 
Ὀοοη 90 οἶμον ἔμδῃ Φοβοίαϊκίπι, ἡ οι ἢ τ, ἴῃ 
χχὶϊ. 1-9, δὐἀγοβδοὰ δὴ αἱϊογηδίιϊνο ἰο δἷτα, (ἢ 6 
Ῥυτροτὶ οὗὨ Ἡ]ιο ν͵1αϑ δυσὶ ἰπδὶ βογτϑδηΐίβ δηὰ 
Ῥοορὶθ ογ9 δ᾽90 οὐ χοᾶ ρ»γο γαία ἰο ΔΡΡΙΥ ἱΐ ἰο 
πϑῃπηϑοῖγοϑ. Εοτ ἱπ νογβ. 183-19 μθ (υτητὰ ἰο [89 
Κὶπῷ δἱουῦϑ στὴ δὰ ἱποϊϑῖνο βρϑϑοῦ οὗ γοῦαϊκο δηὰ 
Ἰλ6η82660, ἰο Μθϊοὶ. 63 ρρϑηἀθα ἃ βίηχυΐαν ΟὨΘ 
οὐ άτοθ8θὰ ἴο ε|.0 ρθορ]ο (τοσβ. 20-28). ΕἾΔ}, 
ἧῃ ἃ στη βγυϑῦ, ἢΠ9 σοηίγαδίδ τὶζὰ {μ6 ἄθαρ 
ἀδοϊΐηα, οδεοίυαιϊοα ὉΥ ὑπὸ νυν οἰκο ραϑίουβ (χχὶϊὶ. 
1, 3), 116 οἶμον οσίγϑαθ, (ἢ) δα ται θη ἰ0 Ὀ6 ἱπι- 
Ῥατίϑα ἰο (6 γθ- δβϑϑ Ὁ] 6 ἃ ρ6ορὶθ, ἰῃ (ἢ ἀϊδίδηὶ 
ζαυίατα, ὉΥ ἰῃ9 Μοβϑίδῃ. πὸ γοιῃηδπί τοϑιογοὰ 
ἰο ἰμοὶν Ὠοῦιθ 888] δζαΐὶπ Ὀθοοῖηθ ἃ πιθοΓΟΙ 8 
Ῥϑορὶθ (του. 8). Τΐβ ῥϑορὶϑ 8..8}} Ὀὸ {θὰ ἴῃ 
Ὀ]οβϑίηςς ὉΥ διορογὰ 5 δρροϊηίθαὰ ὃν (6 ἱοτὶὰ 
(τον. 4). ἴπ ρμανγιίουϊαῦ ἃ “" τἰρῃίθουβ βοϊοῃ," 
δΒρτυης ἔτγοπι 86 βίοοϊς οἵ θανὶ ἃ, 8 4}} γὰ]6 88 
κίης σι τίβάοπι δηὰ σχἰχυϊοουβηθ85, (0 ἐδ9 
Ῥτοϑρογῖιγ οὗ Τυὰλὰ δὰ ἴβγβοὶ,---τὸ Κίης, τδ086 
ἀοοροβί βἰζηϊβοδησθ ἴον ἷ8 Ῥ60}]6 18 Ἔχ ργοϑϑβοιὶ 
ἷῃ ἴη6 ποηάονίαϊ ἡδὴθ ρίνθη ἴο (Β0 ΡΘ0Ρ]6--- 
δοβονδδ οὖῦΥ Εἰς ἰθουβθβα (τοῦβ. ὅ-θ). 
Οδὺμ8 ν}}} ἰμϑῃ ὯῸ ἸοΏο ΣΡ ὃ6 ἰαἰκο ὉΥ͂ ἰ8:6 Ὡδιηθ 
οὔ Ζοοναι, νὴ Ὀτουρῶΐ [δτϑδοὶ ουἱ οὗ Ευρί, 
Ὅυϊ ὈΥ (ῃ89 πῆπιο οὗ Φοβουαῖ, το Ὀτοιυρὶε Ὀδοῖκ 
ἴβγδοὶ ἔγοπη 89 πογίϊι οουηίτυ ἰο ᾿͵5 παιΐῖνο ἰππὰ 
(τοτβ. 7, 8). Τμ6 βδῖηθ δῃ {10} 6818, Ὀοΐ νγοοὰ ἀθορ- 
681 ἱπηροπάϊηρ γυΐη δηὰ Εἰ ιοϑὲ ΚΊΟΥΥ ἰο Ὀ6 οχρθοῦ- 
οα ἴὰ 16 ἀϊδιδηὶ Γαΐ γα, νγ88 Του πὰ αἾ80 ἴῃ οἷ. 11]. 

Ψογβ. 1.2. Ὅ  ο, Ῥεεῖοιβ... βαὶ τ ϑῆονεδ. 
Α5 πὸ βΒοοϊϊοῃβ χχσὶϊ. 1-9; 18-28 ; χχὶϊὶ. 1-8 οοη- 
ἰχὶῃ {110 ἀϊαοουγϑο ἀ6] ἱνοσγοὰ ἴῃ ἐπα Ἰιοι186 οὗὁὨ (9 
κίης, (815 βοοίίοη ἰ8 ἱπηπιο αἴ ον αἰἰλομιοὰ ἰο χχ]ϊ. 
18-28. Βοίῃ βϑοϊϊοηβ θεχίη σι ἿΤΠ. ΑΥΟΣ {116 
δἰιογηδίϊντο ἴῃ χχὶϊ. 8-9 α͵8ὸ {1.6 Ῥσοροῖ Ῥγο- 
ΠουΠ668 8 ἀουδ]ο νοῦ: ἄγϑβί οα {116 Βθρ πο γά8, ἑ. 6. 
οὐ ἴδ Ρόγβοη οὔ ἰἰι6 Κίης {ἰὴ τοϊρηϊης, [δ ὁ 
411 νυὶσ Δ δ σα] ἃ Ὀδὰ ΒΒ οριροναάϊηρς. Τὶ 
ἐ}16 Κίηρϑηγοίο Ὀθυηἀογβίοοα Ὀγ {ΠῸ ΒΒ ΟΡ Γαδ [ο]- 
Ἰονβ8: 1. ἔγοπι 8.6 γί οι ΒΥ βίαι θὰ σοηπηροίϊοη 
οὗ 6 ἀΐβοοιγϑο οὐ Ἡδῖο}} (8 ῬΆϑϑαρο 1ὉΓΠῚ8 ἃ 
Ῥατι; 2. ἔγοιι (6 ἀοβοτὶ ρίίοη οὗ (86 οοπάμποὶ οἵ 
1π6 θδἀ Βι ρμοτὰβ (80 ἀοΒίΓΟΥ͂ Δηἃ δβοδί(οσ {πὸ 
Βοοῖς, εἴο., το γ8.}, 2) σι οί ΔΡΡοδΥΒ ἰο ῥγοάιοο 
80 τη οὶι οἴδοοι, ὈοΪὰ οχί ηϑΙ ΤΟΥ δηὰ ἱπιθηβίνοϊυ, 
ἐπὶ τὸ σλὴ Γοσορηίσθ ἰΐ ΟἾΪΥ 858 ἴΠ9 δοίΐοῃ οἵ 
ἀῃο56 υνιο ΟΟΘΌΡΥ {0 δἰ οϑῖ, πηοϑὲ ᾿ηδαθη αὶ 
Ῥοβίτοη8; 8. ἔγοτιῃ {6 δη( 1} 6518 οὗ (6 σοοὰ 
ΒΒΘΡΙ ΟΣ, νογ, 4, απὰ οὗ (0 τἰ χη ϊθουβ Βοῖοι «οὗ 
Ῥανὶὰ, νον. δ, ἴῃ ρμδγίϊουϊαῦ. Εον ἰἢαὶ Ὀοποβοὶα] 
ἑηδαθηοθ (νοῦ. 4) σλπ ΟὨἿΥ Ὀ6 (δαὶ οὗ (8 οι ϊοῖ, 
8π6 ἴῃ τοῦ. (6 ““ στἰχηίθοιι8 βοϊοη ̓̓  8 αἰσϑοίν 
ἀοϑίρηδίοα 89 Κίησ. ΤΟΥ γϑὶ σογγυρί (η6 Ρ6ο- 
Ῥὶο τποσγα]}ν, δηὰ ἢ οἴζοοσι {110 οχίθγπαϊ ἀθϑίνο- 
ἐϊοη τ δἰ ἢ συϊπιϊ αἴ 68 ἴῃ (Ποἷν ἀἸἰθρογϑίοῃ, σοτηρ. 2 
Κίηρϑ χυὶ!. 21-925, χχὶὶ 10-12; χχὶϊὶ. 26, 27; 
εν. χυ. 4. 
ον. 8,4. Αῃαᾶ Σ 111] ραῖδεν....... βαὲῖ 

Φοθονδα. Οοπρ. χχῖχ. 14; χχχὶ. 8-10; ΜΠ]16. ἰἰ. 
12; ζεῖ. χχχὶν. 12.-- - 89 σϑιυληδῃῖ, εἰς. Οὐ 
ἐπὶ8 ΗΕΝΟΒΘΤΕΈΝΒΕΝΟ ΓΟΙΏΔΓΚΒ: “ΤΏΘ μη πους 
δοΐης Ῥγοπι βο ΟὨἿΥ ἰο (ἢ 9 Σαπηηδηΐ (σοι. ἴ8. Χ. 
20: [ζοπι. ἰχ. 217) ἱπάϊσηί69 [δαὶ υϑι166 κασοπι- 
Ῥδῃ 65 ἸΏΘΤΟΥ." --Απᾶ ἴὮΘΥ 5841] ὍὈθ ἐσοϊτζαϊ, 
εἰς. ΟΟτΡ. ΓΘπ15. οἡ ἰϊϊ. 16, [η ἢ 6 ΓΟ] ] ον πα γ ΓᾺ6 
ἣν βῃου]ὰ ἢγϑί οὗ 41} θ6 οὈὐβογνϑὰ {ππὶ (6 ργορβοῖ 
88 ἴῃ υἱοῦ νχόο ΟΔΟΡ Ῥγορμοοῖθβ: Εἰγϑὶ ἐπ 6 
ζοιιπά δίο- ΡΤΟΡΆΘΟΥ οὗ ἰμ6 Τα ΓγῸ ΟἸΟΣΥ οὗἁὨ (89 

Βανί το ἢουδο πη 2 ὅδῃη). Υἱὶ. 193, ΘΓ τὸ τοδὰ 
ὑμῃ0 τογὰβ, “1 νν}}} βοὺῦ (Ὦγ βοϑὰ δἵιϑν 18 66.᾽ 
ΤῸ Ῥγορμοῖβ ομοῖσθ οὗ ὑμ18 Ῥδγίϊου δῦ αἱ Ὁ- 
ΔὯΠῸΘ ΒοΙθ δηᾶὰ ἴῃ υϑγ. ὃ, σου] ὰ ποὺ ᾶῦθ Ὀ668 
ψἰϊπουῖ (09 οὈ͵θοὶ οὗ 6 ἀουδὶο δἰϊυβίοι ἰο (.9 
Ῥαββαχθο δῦονο αυοϊοὰ, πη (ο {110 πᾶπιθ οὗ οοῖ- 
ἀΚίπ. ββίποο [83 Ῥαηθ (45 ὙἈ6]1] 889 {6 ὩδΔπιθ 
132.) ἴδ σβόβϑθὴ ἀπάουθιθα!Υ τνῖτὰ σϑίθσθηοο ἰῸ 
16 Ῥαββαρθ πιοηἰἰοποα, ἐξ γγὰ8 Ὠλίσταὶ {παὶ τπ9 
Ῥγορδθί, Ὁ πκίης ἴῃ ἡογία! Πορα οὗ ἵπηὶ ὑτο- 
ΡΒΘΟΥ͂, Βῃου]ὰ αὐ (0 βδῖπο (ΐππ6 Γο ΟΣ {110 
οοηϊγδαϊοιϊίοη, πιο τον ϊοα Ὀούγ θη (110 Ῥτα- 
8θ0ηἰ δη (86 Ῥγοπιὶδοὰ Φοποϊακίῃ. Τ6 βοοοπάᾶ 
ρδβϑβδρο, ἰο ὙΠ ὶοὶ ΨΥ Δ ἢ ΤΊΟΓΘ οἷα ἰὮΥ 6]} 1.68, 
8 ἷϑ ΟὟὨ υἱΐογδησο ἰῃ ἰἰϊ. 156. Ηδ πιιδί παγθ 
Ὀθθη ΓΟ ρα οὗ ἐμὲἷπ {16 ΠΟΤ ΣΟ ΔΑ Ϊ (Πα 10 Γ6- 
ἰαι95 ἴο 11:9 βηατὴηθ ἤυϊ ατα ρογὶοα. 

γεν. ὅδ. ΒοΒοϊᾶἃ το ἅἄαγβ. .. ἴῃ ἴθ 164πἅ. 
ΤῊ οοπηθοίϊοη οὗἉ {Π|8 ν 6 γ896 νυ 11ἢ} ἐδ 6 ργθυΐουϑ Οὴ 6 
158 Τοσηθὰ Ὁ ὈΘΒΟ]Ω͂ [80 ἅἄαγα. Τλ 8 ἐχρυθδ. 
βίοῃ:. ἀο65 ποῖ τοῖοσ ἰο (89 ἀϊ ἔδγθῆσο ἰὴ ἐΐϊπθ. [ὁ 
ἀοοϑποὶ ἀδοϊατο (ἢ αὐ δὶ 18 Βροίκοη οὐ σου. ὃ ν}}} 
(8 Κα ρῥίδδθ δϊιοσ {6 ουθηΐβ οὔ υοσ. 4, Ὀυΐ 18 δηιϊὶ- 
{6116 ΟὨ]Υ ἴο {ἰἸ6 Ῥτοδβϑηί.--- ῬϑΒίΟΣΕ, εἰς., ἰὴ γ6 Ὁ. 
4 ἰδ ὰ ἤσυταϊϊνο ἀχργοββίοη, σοι 185 Ἔσχρ] αἰηοὰ 
ἴῃ νοῦ. ὃ ἱῃ ῬΓΟΡΟΡ ἰδηζύηρο. Ου ἐδ9 αποϑίϊου 
ΔΒ ἴο {δ χοϊδιίοη οὗὨ 1μ0 βίμρυϊανθ ΓΝ, δοίοῃ, 

170, Ἰενηβ, εἰο., ἰο 86 Ρίυγαῖ Ὁ, ραβῖοσε, 

ἰβθόσο 8.9 ἰγθο Υἱϑῖῦβ. Αοοογάϊης (ὁ ὁπεὲ Ὁ 

ἷ8Β ἰο 6 ἰδίζθῃ 88 ἃ ζΟΠΘΥΪΟ Ὀ]Έ ΓΑ], τυ ἰσ ἢ ἀο68 
Ὡοΐ ὁχοϊυάθ 8.6 Ροβ88: ὉΠ ἢ οὗ οπς Βιορπογ θοΐης 
ἰηἰοπθα. Τμυ8 ΗΕΝΑΟΒΤΕΝΒΕΠΟ. Οπ (ἰν6 οἱ πο Ὁ 
δπά 1 18 τὶ ΣΙ ΕΥ οὐ͵]οοίεὰ {μα οἸβο ῃογα 96 Γ6- 
τα Ῥγοδθηΐβ (Π6 Ῥτοβρθοί οὗ 8. τη 1 ρ] 161} οὗὮ 
Γαΐ τ οὗὨ 80 8βαοὰὶ οὗἩὨ αν) ἴῖοΥ (9 {ἷπι6 οὗ (88 
τοδὺ γοϑίογαίίου: χχχιϊὶ. 17, 18--- 

“« ΤΏ6ΓΘ 5.81} ποὶ Ὀ0 Ὑδηϊΐης ἰο θανὶά 8 τηϑῃ, 
Βιιιίης οὐ (}|6 [Πγοὴ9 οὗ {Π9 Βουϑθ οἵ διιάδῃ.. 
Απὰ ἰο ἐμ ρῥυϊϑϑίβ διὰ Ἰ᾿Ἰουΐθ8 8}}8}} ποῖ ὮὈΘ 
νΔηϊΐΠ ἃ ΤΩΔΏ, 

Οδονγίηρς Ὀυτγηϊ- ον ἢ π,᾽" είς. 
διά. γον. 22. «.Α8 19 δοδὶ οὔ μϑδυύθῃ οδηηοΐ 
6 πυηδεγοὰ 

ΝῸΡ ἐμ βδηά οὗ (}9 868 πιθαϑυγοά : 
80 Μ|111 πιὰ εἰ ρὶγ 19 Βοοἃ οὗ θανί ἃ τ βογυδηΐ, 
Απὰ {μ6 μου 68 {Ππ81 τα βίο συ 10 τη." 
]θϊά. γον. 26. “11 δπαγὸ ποί δρροϊηἰοὰ ἐδθ 

ἴανγγβ οὗ ἤθδύθῃ δηἋ οδσιὶἢ : 
ΤΏΘΩἢ 8180 ἸΠΥ̓ Ϊ χσο͵οοὶ {Π9 Βοθ04α οὗἨ Φασοῦ 
Απὰ θενὰ ΤΥ βουυδῃΐ, 
Τὶ 1 βῃουϊὰ ποὶ ἰδ οὗ μἷβ βοοὰ ἰο ὃθ 

τυΐεγα (Ὁ 7) 
Το (πὸ δβοοᾷ οὔ ΑὈΥΔΉ δ, ἴβαδο, δὰ “]δοοῦὺ.᾽» 
Αοοοτάϊπηρ ἴο (8 Βϑοσοπά τνἱενν (6 ρα588.208 δὲ 

υοίοα ἃτὸ τορϑτάθα 88 [ΟΣ ιΐπρ (Π}6 Πιράβυτο οὗ 
τἷ8, δηα δοσογαϊ πρὶν ἴΠ6 Β'ρι αΓ ΠῸΣ, δοίΐοῃ, 
18 ἰαἰκοῦ ἷἱπ 8 δοϊϊθοίϊνο 86 η86. Οπᾶαρ, ψῆο 
Δἀορίβ ἐμ}8 νἱονν, ΔΡΡΘ4]8 (α) ἴο ἰδ6 ἰάϊοπι, 86- 
οοτάϊηρ ἰοὸ ψ ῃϊσοἢ 1 Δ᾽ ΒΥ 1188 ἢ σοἸ οἰ ἶγ6 πη 68 ἢ- 
ὼς (αοῃ. χὶχ. 25; Ῥβ. ἴχυ 1]; Εζεϊς. χγυὶ. ἢ; 
ἴβηϊ. χὶ. 11): (6) ἰο ἐμὸ ἰάϊοπι δοοοτάϊηρς ἰο 
Ὑ 8108 Ἢ, Θᾶν ᾶ, δηὰ ὙΠ ἼΣΡ 88 τῦῦολ ἀ6- 

βίσηδίο ἰδ9 «“οϑοοπάδηϊβ οὗ Ῥανὶ ἃ, 88 27": 

ΤΖδοοῦ, διὰ Ρ»". ἼΔ», {89 ἀοβοθηάδηίδβ οὗ 78- 

σοΟΌὺς: ὅον. χχχ. 9; Ηοβ. {ἰὶ. δ: Ἐτοκ. χχίν. 28, 
24; χχχυϊὶἱ. 24, 26; χὶνυ. 8; χὶνὶ. 16, 601]. 76Σ. 
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Χχχ. 10; χῖὶνὶ. 27, 28, 1βαἱ. χὶῖν. 1; χὶν, 4: χὶνὶϊὶ. 
20, εἰς.---Τὸ ὑμὶδ νίονν ἰὑ δ Υ Ὀ6 οὈ͵]θοίοα (πα {818 
Θῃι γον ἱζθογοβ ἰδ ἔδοὶ (παὺ {16 6 )}018 ὀοχρϑοιϑὰ 
ΟΝ ρτοαῖ ἀο  ΙΥ̓ΘΓΟΡ δηὰ σοϑίογον οὗ μοὶ ϑιαῖο, 
9 Μίκββιαθ. Οορ. 18:6 δυι 616 " Μεβ8188,᾽᾽ ὉΥ 
κε ἴῃ Ηξεζοου, .- πος. δα οδπ ΟὨΪΥ͂ ἰγοαὶ 
ΒΓ οὔ ἵνγο ροϊηϊδ: 1. Ηον 18 {18 ραϑ88ρθ γοϊοιϑα 
ἴο (10 ἀχροοίδιϊοι οὗἉ ἃ δίπσία στοαὶ βοὴ οἵ θαυ α 
2. 1{ἰϊ 15 Ὀα8εα ου ἐΠιὶ8 ἰάσα, Ἀον 18 0 ἴἰο Ὀ6 Γασ6οῃ- 
οἰοὰ τὴ {86 Οὐ ΡΥ ἰδὲ ἃ πυπιθοῦ οὗ ρυΐμο68 οἵ 
Ῥανὶ 8 Ἰΐηθ υν}}} στὰ]θ οὐδσ [βγϑϑὶ ἢ ΑΒ ἰο (9 
ἔγϑι ᾳυθδίϊου, 1 δι οὗ ορίἱ πίοι ἰδ δὺ (18 ραβϑαβθ 
ἀθοϊαγοα (6 ἀπῚ Υ οὗ {86 Μοββίδη, πον ἐμ ϑἰδΔηἀ- 
ἧς (αν ραβίοσβ ργοοοάϊος (τον. 4) ἱπιϊπιδίθϑ ἃ 
του εἰ ρ) οἰ γ. [ΓΟ ἸἸΟΓΟΙΌΤΘ ΡΡΟΡΟϑ9 8 ἰμἰγὰ υἱοῦ, 

ἰαϊίης Ὁ) ἴῃ δ ρυἷυγαὶ βϑηβο, Ὀυὺ ΤΟΥ, είς., 
που  δίδπάϊης ἴθ (δ 5689 οὗ υπἰΐγ. Τῇ 
ΤΟΆΒΟΏΒ [ὉΓ (8 ΔΘ 828 ζοϊίονδβ: 1. 1 Φογο δ ἢ 
τΪϑιοα ἰο ποὺ ἕογί ἃ τυ] ἰρ] οὶ ἐγ, ῊΥ ἀϊὰ δ 6 
πο σοπίΐξπαο ἴῃ ἐμθ0 ρῥ]υγαὶ ἘΏΥ ἀο008 Πο ποὶ 
ΒΑΥ͂ ““ἼΟ 8881} σοΐίβῃ 88 Κη βῖῦ" ΤῸΝ 88, ἴῃ 

[86 σοπιραται νον 0 Ῥαββδ 05 ὙΠΟΓΘ 1ΐ ΟΟΟΌΓΗ, 
ἃ οοἸἸοοιΐνο Βοη86θ. Βυΐ πο ποσοββαυ Υ. [ἱ ἰ8 
ϑέγπιεη, ργοίοδ ἰὰ ΖΘΏΘΓΑΙ, δὰ ΙΠΑΥ͂ ΔΟσοΥ Δ ὨΡῚΥ 
ἀοδίχηδίθ 8.5 γχ}} ἃ, βίηρὶθ ἰπαϊν ἀ)] 88 8 πυτ- 
Ῥδν. [{}{}ὸ0ὸ Ῥτορ οὶ τυ ἰβμοᾶ ἰὰ ἴο 6 ἰΔκ6η ἴῃ (Π6 
Ἰδίιοῦ 861180, δηὰ {βμοΓΟΌΓ9 ἃ8 80  υἱ6}γ άπ - 

68] πὶ Ὁ), Β6 πιυϑύ μᾶνο ἱπάϊοαίοα {18 ὉΥ͂ 
86 Ρ᾽υναῖ. 2. ΕΖαοϊκὶοὶ δηὰ Ζοομαγί ἢ, γι, 88 18 
δοϊιηον οαχοα, Σοΐου ἰὸ {1}18 Ῥϑββαζο, δου θη] 
ππάογπίοοά ἰὲ ἴῃ (ἢ 9 5686 οὗ πυηϊίγ. ΕΖοκίοὶ 88 08 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἰῃ χχχὶν. 28, “"ἀπὰ [1 νν}}} βοὺῦ ὉΡ οπέ 
ΒΘΡΒΟΓαὰ οὐοὸρ ἱδοιη.᾽ Απὰ Ζοοϊιαγίμ ἢ ἴῃ 111}. 8, 
δὰ Υἱ, 12, υδοὰ ΓΥ 88 ἃ ΡΓΟΡΟΣ Πδη16, Βα Ηρ 
ἴ. 8): ΦἘῸΡ 1 ὑτὶηρβ ΤΥ δβοσύαπί ΖΟΙΏΔΟ ἢ 
Το ΒΔ) 0Ε]---δηὰ (Υἱ. 12): ““Βοβο]ὰ ἃ τβᾶπ, 
Θαιπ6ἢ ἷβ π6, αη ον τ οτα ἰὑ 8}4}} βρσουϊ.᾽" 

ΑΒ5 ἰο {{ἱπ βοοοπὰ αμοϑίϊοη, Ῥτϑυϊ οι! Υ Γαὶϑοα, 
ἴδ δι Ὀ]οοἰἶνο σοποορίϊοη οὗὨ {116 Ῥτορῇμοῦ 18 ἰο Ὀθ 
ἀἰδιϊη συ 86 ἤγοτι 6 οὐ͵οςί᾽νο ΤΟΔΠν οὗ ἐ}16 
1] 8] Ποῖ, Τὸ 86 Ῥσοριοίβ (6 μἱοίατοΒ οὗὨ (ἢ 9 
ζιυΐίατο, το οδθ ψιπἰὴ .6 αἶτοῖο οὗὨ ἱδμοὶγ 
γ᾽ βϑίοῃ, σοπί δἰ πο ὈΥ͂ ΠΟ ΤῈ Β ΔΙΎΔΥΒ ΒΗΔΥΡῚΥ οἷγ- 
οὐ ΒοΓ  Ὀ6α δηὰ αἰ 5010 1}} ἐπ ΡΤ 586 ΓΌΓΤῚΒ (ΟΟΙῺΡ. 
1 Ῥοὶ.1. 11). Ὑμ686 ἔοτηϑ ἬΘΓΘ 848 11{110 θΟΓα Θη- 
Εἰτοὶν οὗἩἨὨ ἐμὸ ἔυιΐατο, βουογεὰ ἔγοπι {116 ργθϑθηί. 
ἈδΙμον σοτο ὑπ 6 οἴοτπαὶ ᾿άθη8, τ 10} δὰ ἀ6- 
τἰνοα {6ὶν Ὀοαγ ἴγοτα (6 ργοβϑθηί. ΟΥ̓ {818 ἰεϊπὰ 
δ΄Θ τηοϑὲὶ οὗ ἐπ Μεβδίδπἶο Ῥσορμοοἶθ8. [ἢ ΤΘΑΙΣΥ͂ 
ΟὨ τίβι 8 ἃ ἀδδγθηῖ Κίς, ῥσϊοδὶ δηά ῥτορ]ιοί, ἔγοιῦι 
ΜΠδὺ {Ππ6 ΔΙ ΟΥΒ οὗὁὨ 8. 11. ; αχ.; θθυϊῖ. ΧΥΙ. 60Ὲ- 
οοἰνοά, πὰ γεὺ Ηΐ8 δάνϑηὶ 18 (Π6 ἔσθ ΤῸ] Ἰπιο αὶ 
οὗἩ ἰΒοβθ ῥτορ ιοσῖΐθβ. Τιὰ8 Φουα} 4180 8668 
ἰοχοίμον τὶ (6 οὯ6 σγαπαὰ ἴογπὶ οὗ ὑπὸ ἃτοῖ- 
ΒΒΘΡΒοΓ, ἸΏΔῺΥ Οἰμοῦθ,  οπὶ ἢ6 ΤΟΟΟΡΏΪ268 ἢ8 
ΗΒ 8βοο. [ἢ ἰδ ργοριιδοὶ οοποοϊγοα δπιοηρ [ιῖ8 
ΟΒργῖπς οὗ ἃ Βυισοθββοσ, ἱπ ἰδθ Β6η86 πῃ ν᾽] 16 ἢ 
ΒιιοΟΘΒ80γ8 οὗ ἃ Ὧ0 Ἰοῆμοῦ Γγοϊζηϊηρς Ὀγΐησο 80 
Βροίζοι οὗ, (1118 τηδί αν Ὀσοη ἃ ρΡοϊηὶ ψ]] ἢ ΓΟ- 
τοδὶ ποὰ οὔβουγο ἴο (Π6 Βυ)θοινο Ρογοθρίίοη οἵ 
86 Ῥχορμοῖ,--τἰῃ ἃ Βἰταϊαῦ ΤΒΉΠΟΡ, 88 ἰὺ ΙΠΔΥ͂ 
Βδαυθὸ Ὀθθη ἀδτῖὶς ἰο (86 ῬτορΠοῖ, ΒΟῪ 86 6ο11}4 Ἰΐγθ 
δ0 Ἰοηφ, οὐ νϑοιι ὁ νν»ὰ8 βαϊὰ (αὶ Ηδ ραγο ἢ 8 
ΒΟ] δὰ οονυίπρ [ὉΓ βίῃ ([5ἱ. 1111. 170). ΟὈ76ο- 
εἰνοὶγ οσοπϑίἀδγθὰ, οὐθὴ ΦΈΒΟΜΕ δηιὰ ΤΗΒΟΡΟΒΕΤ 

ἀπαετγδίοοάὰ ἰμ6 δροβί]β Υ (8 τηϑῃΥ͂ Ὁ}}.-- 

8 ἰπἰοτρτγοίδιϊοη τ] οἢ 18 σοτίδ᾽ ὩἾΥ οχροδβοα ἰο 
{6 οὐὐοοίίοη οὗ ἰοο χτοαὶ Ἰπϊίαἰο. 10 που]ὰ Ὀ6 

ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗΕῚ ΧΕΒΕΜΙΔΗ. 
φρμκοάδβεχμιῃ, 

Ὠστθ ΔΡΡγορτίαίο, ἰο σοπβίαον, τὶ οἰμοτδ, (μδ8 
76, 80 7 ΔΒ ὙΘ ΔΥΘ ἐν Χριστῷ, ΔΓΘ Ποῖ ΟὨΪΥ ΑΌΓΑ- 
δι 8004 (64). 111. 29) Ὀὰὺ α͵|80ὸ θαυ 8. 9 
81 ἱπαθοὰ 8 τΟγΑ] ρυϊοϑιμοοα (1 Ῥοῖ. 11. 9); δπὰ 
Ηδ μὲϑ8 πιδϑδὰθ 08 ποὶ ΟἿΪΥ ῥγίθϑδίβ ὃυΐ Κίημ8 
ἐποίησας αὐτνὺς βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύ- 
ουσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ον. ν. 10, 901]. 1. 60). [ἢπν- 
ῬΕΒΒΟΝ: “ΒΥ (80 Ὀοίίοῦ Βορβοσὰβ ψ]οῖ 9 6- 
ΒοΥΔὮ ῬΓΟΠΙΪ868Β [0 Ρ]866 ΟΥ̓́ΣΣ ΗῚ8 Γοδβί οσϑὰ ρϑορὶο, 
Ιυπὐογοίαηὰ ΖΟΓΟΌΡΑΌ6Ι, Εζτα, Νοδμοπιΐὶδ, (810 
Μδοσδῦθθβ, εἰς., υπᾶθῦ τ Ὦο80 βυροτγὶπίοπάθποῦ 
δηὰ τυὴθ ΠΟΥ ΟΤΘ γτϑ-ϊ πδίαἰοὰ ἱπ (ΠΡ ΡΟΒΒ65- 
Βίοηβ, δηὰ οδπὐογοὰ ρῥγοίϊθοϊΐοη “ἀζαΐϊηβὶ ὉοΙΒ ἰῃ- 
[6.8] δηὰ ἔογοί ζῇ Θμ θη 168.᾽᾽--8. αι Α.] ΙΓ ΠΟῪ 
186 ἰπαυϊῦΥ ἰ8 τδάθ, ΒΟ ὑπ Ῥγορμοί απο ἴἰο 
ΟΒΟΟ80 ἰ|ὸ οχργοϑβίοη ΓΝ, 1 γ͵ὰ8 ἰοῃρ ἃρο 
Ῥοϊηιοὰ ουὐλ Ὁγ ὑπὸ Οομμμι. ἰπδί μὸ δὰ ἴῃ τηἰϊπὰ 
[84]. χὶ. Ὡ:; 11. 2. Α8 {μδγθ 86 βρτουϊἱηρ ἔοτί ἃ 
οἵ ἃ βοΐοῃ, ἴγοπι ἢ. ΔΡῬΘΥ ΠΥ τὶ ογοὰ σοοὶ οὗ 
1η6 ἤουϑο οὗ θανϊὰ, ἰΒ δηπουποορα, βὸ Βοτοὸ (110 
στον οὗὨ ἃ βοΐοῃ ἴῃ 80 πιϊάϑὶ οὗ ἃ Ῥθορὶο, 
κοιδογοὰ δραΐϊη δὐῖον ἃ Ἰοὴρ ἀἰβρογδίου, δὰ ἰδ 
αὐοαΐ ἴο ΘὨΏΪΟΓΡ ὍΡΟΣ ἃ ΠΟῪ πδίϊ 08) οχίβίθῃσα. 
ΤῊΪ8 σοῃοορίΐου ΡΡΘΩΓΒ 8180 ἰοὸ ἴοστῃ 16 ὈΔ515 
οὗ ἴ9 ἐγαπϑίδίΐου οἵ ἰδ ΤΧΧ.., τ ἴσῃ γα ϑ]αΐοϑ 
ΓΙῸΣ ΒΟΥ 88 ἴῃ Ζ60},. ᾿ἰϊ. 8; γἱ. 12, ἀναταλή. ΟοπιΡ. 

ΘΒροοίΙν καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, ἴῃ {116 
Ῥαβϑβϑᾶρ ᾿ἰδϑὺ χῃθηῃι! οηθ. ---΄ τι 66. οὐ τἱχυίθουϑ- 
ὯΘ55 8 (ἢ 6 ΘΒ ΕΣ αὐ Δ} οΥ̓͂ ἃ σοοά Κὶπρ δοοογχὰ- 
ἱης ἴο [9 ΟἸα Τοβίδιηοπί ἀοοίτῖηθ. ΟομΡ. 5. χῖὶν. 
ὃ, 7, 8: Ἰχχὶϊ, 1-4, 12-14: Ἰχχχὶϊ. 2-4 : οἱ. 1-8.-- 
Ηδποοϑ σσ ῖθουβ βοίΐοσ, οὗ νν 1 ἢ (6 σοΠ ἢΓπιδ- 
(ἰοὴὰ ἴῃ ἴδοὶ 18 ἀροϊαγοά ἴῃ 5888]}] δχϑσγοὶβθ 
ἡιαᾶρτιαρῖ. ΟΟμΡ. 58. οχὶνὶ. 7; οἱἱὶ. 6, δῃὰὼ {16 
ΓΟΙΏΔΓΚΒ Οἢ Υἱὶ. δ, ὃ; ἰχ. 28. 

γεν. 6. ΤΙ δία ἅδγα..... οὖ σἱρῃϊζθουβ- 
Ὧ685. Οομρ. θουὶ. χχχ δὶ. 28, 29.---ξ ρει ἴοη οἴ 
ΟΡ Ῥᾶθδβαρο, χχχὶίϊἹ. 10 --,τἰπᾶδ δ 18 ἴοπι. ἃ5. ἴῃ 
11. 7; χὶν. Ὡ: χχχὶ. 16; [πὶ. 1. 8; ΝΒ. 1. 1; 
ΔΙΑ]. 11. 11. 10 ἰ ἱΒοὴ δαυϊΐϊνδ]οηὶ ἰοὸ ἀδκτοΣ 
οὗ δ υᾶδδ, 1,γπ|. 1ἱ. 2, δ. Οορ. ΝΑΈΘΕΙ,858., Οἷγ ἰχ. 
4- 6 0. 711} ο4}} Βἰτπὰ. Ασοοοτάϊῃρ ἴο {ἰ6 6ὁχ- 
Ῥ»ἰδηαίίοη ῥτονδ]οηὺ ούοη σοῦ δη 1 Ὁ}, [18 Γ6- 
ἴοτβ ίο χίχ ϊῖτθοιβ βοίοῃ. ββιῖί ἃ8 Φοσγοιηΐδὶι 18 
.}18 οὕνὴ Ὀοϑὺ ᾿πίογργοίοσ, [ἢ Θ 811 τηιεί Ὀ6 Τα- 
ἴογσγοὶ (ὁ ἴβϑτδθὶ. ἔρον ἵπ ὑπ6 ῬΆγΆ 116] Ῥάββημο, 
χχχὶϊὶ. 16, ψογο ἰπβίοπλα οὔ “ δηὰ [15γλ6] ἀν ο}]} 
ΒΟΟΌΓΟΪΥ,᾽" Ψψὸ Σοδα ὁ 796 Γυδαῖς πὰ 5}}Δ}} ἀν 6}} 856- 
σΌΓΟΙΥ,᾽) ἐμ6 ποτὰ 86, ἰπ (6 Ἰαίτον οδυδο οὗὨ {}}0 
ΥΟΓ86 (““δηὰ (18 18 116 πῶτλθ ὈΥ͂ ν᾽] οἷν ἀξ 5}}}}} 
Ὀο σαἰϊοα) σλη ΓΟΙῸ ἴο ἢο οἴ οΓ μη “ ΘΛ ΛΒ] 6]. 
φϑῆονδῃ οὖσ Εἰρδϊθουβη 688 15 ποί {ἰὴ 1116 
Ππᾶπιο οὗ ἴ86 Βοΐοῃ οἵ ])εανϊἀ, Ὀμυϊ οὗ ἰἰἰὰ παίϊοῃ. 
ι15 8 Βυπ 1168] Βα τ πλγ6, ν» αἰ ἢ 18 ἀϊδιϊη ρα ϊδιιοά 
ἴγοιῃ Οἱ ΠΒΟΡ ὨΔιΊ65, ἰὴ δας ἰὶ ΒοΡν 8 ποί [90 στϑαὶ 
86, Ὀιι ΟἿἿῪ ἴον οΟὈ͵οοίϊγο ομδγδοίου ζϑίϊου, δ Π 
1464] ἰπϑογὶ ρίϊοῃ, ἃ8 ἢ ψογ. Ἠόοποα 1}}18 Ὡ8ΠῚ6 
8 180 αϑουϊ δοὰ ἴο δὴ οδ)]βοὶ, τ Ἰοἷ ΔἸ γολγ ἢὰ8 8 
Ὡδπι6, ΕῸΥ [6 ποίΐοῃ ἰ8 δἰγοδὶν σδ]]οὰ [5γδρ], 
Βαϊ πονογ ἢ 61688 ἰἰ 15 ἴο Ὀ6 οΔ]]ο ἃ "" Φοἰιοναῖι, εἰο.᾽} 
ΤΙ|.6 ΡῬσορῃ οὺ ἀοθβ ποῖ τηϑϑῃ ἰἰαί {116 οἷά πδιῖηα 18 
ἴο δ6 οἰιδηχοὰ ἱπίο ἃ ΠΟῪ οπα; 1ὉΓ {Ππ| ΠΑπι6 ἀ068 
ποὶ ΣΟΟῸΡ (ὀχοορὶ ἰη ἐΒὸ γοροιἰἰοη οὗ {18 Ρ88- 
βᾶΆρο, χχχὶϊὶ, 10) δπὰ {ἢ 6 παίΐοἢ ΔΡΡΘΔΥΒ ἃ8 ὈΘΙΌΓΘ 
ἀρ ον ἰἰ8 οὰ πλῖο, τισὶ 18 4180 8 βδογοά, ἀοἀ- 
εἰνυθῃ πᾶπι. (ἄδηῃ. χχχὶϊ. 28.) ΨογυβδἝοιη 6586. 
ΠΘΓΟ ΓΘΟΘΙΥ͂ΟΒ ΟΠΟΥ ΠΘΙ68 Ὁ ἢ ΪΟὮ ΓΘ ἸΙκονν 186 
ποὶὲ ἱπίοηἀοῆ ΓῸΓ ἀδ.}ὶν 86: ἴῃ Εχοκ. χὶυ ὶ. 80, (89 

810 το Γ᾽ ({μὸ ᾿ογὰ 8 ἰμ6σ6) 18 αἰΐχὶ- 
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δαυϊεὰ ἰο {πὸ οἶἰγ. [ἢ βαὶ. χ. 14 γγὸ τοδὰ “" ἐμοῦ 
Β88}} 641} 160 16 ΟἹ οὗ Φοθονδ, [86 Ζίοι οὗ 
180 Ηοὶγ Οηὸ οὗ Ιδβγδοὶ."" [Ἃ}{ 8 βἰτα Ὁ ΤΏΒΉΠΟΣ 
Ναίμδη ρἶνοϑ ᾿ιΐ8 ΡὰΡ}} βοϊολομ (116 πϑῖηο 766 ]- 
αἀἴδη, ν»ῖσ ἢΘ ΠΘΥ͂ΘΡ ὈΟΤΘ ἰῃ τοα]ῖγ. Π} Γ6- 
Βρθοί ἰο ὑμ9 πδιθ Επιηδηαοὶ (18α]. Υἱὶ, 14: τἱϊ], 
8-10) 89 σᾶ86 ΔΡῬθδσϑ ἰο Ὧθ ἰδ Βλῃ19.---ϑί τα 18 
ἴη ΤΌγπὶ 8.6 86 Π8η168 Φο ΟΥ̓Δ - 1891] (Εχοὰ. χΥὶΐ. 
16), Φομονδ-5μδαίοα ({Ψυὰ. γνἱ, 24), Φοῃογαῖν- 
δίτοιι (αθῃ. χχὶῖὶ. 14). Το ΤΧΧ.. πη κ98 8 ῬΓΟΡΟΥ 
δῖα οὗἉ ἰἰ, ᾿Ιωσεδέκ. ἵ ΒΌΡΡΟΒ6. νῖ{} ΚΈΜΑΝΝ 
(Οδιι. εῖλη. Ῥτοσν. 1782, οοιηρ. ὅ. Ὁ. Μισπάξι18, 
Οὗδενυ. 5. 189) (δὺ 10 τοίογγοα ἰῃ6 ραβϑβαφα (0 
{10 ῬΡοϑί-οχ!Ἱο σοβίοσδίίοη, δηὰ υπάἀογβίοοά ὈΥ͂ 
᾿Ιωσεύέκ ἰϊ8 τορτοϑβϑηίδίϊνο, [86 Εἰ ἢ -Ὀτὶοϑὶ δοβιαδ, 
0 δοη οὗ ψοζοάοϊκ, σι ἰΐ ΔΙ ΔΥ͂Θ. ΡΓΟΠΟΌΠΟΘΒ 
᾿Ιωσεδέκ (Πα. ἰ.1, 12; Επν. 111..2, 8; ν. 2; Νρἢ, 
χὶ!. 260). [π ἔδυουῦ δἷδβο οὐ {818 υἱοῦ 8 (89 
δον ἢ ἰπἰογργοίδιϊοα οὐὗὁἨ ὑμ6 ρῥαϑϑῆηρθ 60η- 
οοταὶης ΖοΓ Δ Ὀοὶ, σοτηθαίθα ὈΥ͂ ΤΗΒΟΡΟΒΕΤ 
δὰ Βυϑεξβιῦϑ (22επι. Ευ., νἱῖ. 9), ταῖσι β6θα18 
ἰο Ὀ6 ϑυρροτίοα ὉΥ ἐἰμ0 ΧΧ, Τῃὸ βίγδηῃμο 
Θχργοβϑίοθῃ ἐν τοῖς προφήταις { ΤἨΒΟΡΟΒΕΤ: 
αὑτὸς ἐν τ΄ πρ., ῬΟΥΒΆΡΒ 8 ἰτδοο οὗ ἰἢὴθ9 πα] 
ΒΥ] ΔΌΪΟ 3), τ οὶ 18. ὑνδηϊίπς ἰῃ ᾿Ιωσεδέκ : ΕυΒΕΒ. 
᾿Ιωσεδεκίμ) ἰδ 1580 ἴῃ 1.8 ἴδνογ. [ἰ 15 ̓ πάθοά ἐγϑῃ8- 
ξογγοὰ ἔγοιμι γ6}. 9, Ὑῦποσο ἰὐ δίμ πμ5 88 ἃ {{{16, Ὀαὺ 
ἀϊ 18. ποὺ ἱπιροββὶ Ὁ1]0 ὑπαὶ 89 ΑἸοκαηάσγίδη ἰγαησ- 
Ἰδίοτβ ρογοοϊγϑοὰ ἴῃ ἱΐ “δ υϑίδσεποθ (ἰσ {μ6 ρΡοβί- 
οχίϊἷο ρτορεοίβ, υπάοτ ψ]1080 Θο- ρον Ἴ0η Φσ5Πι18 
δὰ ΖουυδΌΔὈοΙ Ἰαθογτοὰ. Τ1|ι6 ϑυτίδο δηὰ ϑυμ- 

ἸΛΟΗΒ, ἸΟΣΘΟΨΟΣ, Γοδὰ ΡΣ, ἴον [Π6Υ ἰγϑαϑ]αίθ 

δικαίωσον ἡμὰς.---Ἴ ἴὰ 18. ποῦ 89 παιλθ οὗ (δ λῖ68- 
δ'δ ἢ, Ὀὰ  οὗὨ πὸ ρϑορίϑ, ἰβϑῃ οὗ δουγβθ 81} τ89 
ἀοαποίϊοηϑ ἀγὸ ζυι116, νοῦ ἢᾶνθ Ὀθοὰ ἄγανῃ 
ἔγοτα ἱΐ ἴῃ ϑυρροσγὶ οὗ (86 ἀοὶίν οὗ ὑμ9 Μοϑββίαλ. 
ΟἾΪΥ οὔο ἱμβουκμὶ τοιηδίηβ, ἰμαὶ [ϑγ86] Μ}}} Ὁθ 5 
πδίίοη, ἰδ Μ11] ἢαγθ πὸ οἶμον γἱἰριιθουϑη 6858 

ἐμδὼ Φ6 πον 8. βουϊο που]ὰ ἰαΚκὸ ΟἽΚΧ οχοὶυ- 

ΒΟΥ ἰὰ 89 δΒθη80 οὗ ““βαϊναίίου " (6πα:). 
ὙΓουΐ ἀθηγίηρ ὑπδι Σὺ ΟΥ̓ ἢᾶνθ [818 ταοδηΐϊης 
(σοι. Βθι)8. οἡ Υἱὶ. ὅ ; ἰχ. 28; 188, χὶνὶ. 1}, 
είς.), 1 ἀο ποὶ (δἴπὶκς ἐμὲ μθγ »)), ΠΡ, ΤΙΣ 
ΟΥ̓ΔΗΥ͂ 5ἴτα ας ποτὰ πουἹὰ μανθ ἀοη0 848 νυ70]]. 
ΤῺΘ ῥσόρβμοὶ ΟΥΑΙ ΪΥ οἰλο86 ΡΣ ποὶ νι μουῦ 
ΤΘΆΒΟΠ, ἑ. 6. ποὺ ψὶδοὰ τοραγὰ ἰο ἐΐ8 βρϑοϊῆο 
τιθδηΐηρ. θ ἃγο {Πϑγοίοτο υ5ι16 6 ἃ ἱπ ἱαἰκίπρς 
ἀι ἴῃ 186 Θῃ{1γθ ΓὉ]} 688 οὗἁἨὨ 118 γον] δἰ ζηϊἤσδποθ 
88 οχργϑββίηρ ἴδ 6 (Βουρσῦ δαὶ Φομοναῖ ἰ8 Ηἰ8 
ῬΘΟΡ]6᾽8 Σἰζιθουβη 988 δὰ ὑμογοίοσο {]1οἷν 8α}γα- 
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ἰἰοῆΏ. Τ6 οχρτγοβϑίουῃ 18 (ἢ 8 ὁη6 οὗ (8089 ὙΔΙΟΝ 
3οη δ] ΠΟΤ τ ὑπ 6 Ὀτορ οὶ ἰιἰπι86]7 ᾿πηδ ρα 68, 
ΔΏἀ νγὸ ΤΑΥ͂ ἰμοτοΐογο πὰ ἴῃ 1ΐ 4180 δὴ δι 1 6518 
ἴο Ρουϑοῃμδὶ σἰ σι θουβη689, Ὑ]ιἰοὰ [5τ86] ἱμβουρμς 
ἰο οδιδὶῃ ὈΥ͂ [116 τΟΡΚΒ οὗ ἐϊθ ἰὰνν (βου. ἰχ. 81, 
82. χὶ. 7), δαὶ ἀἸὰ ποί βυσοοθὰ, [ὑ 88 Ὀ6θη ζατ- 
μοῦ σογτθοίὶγ γοιηαγιοα ( ιὼ4ε ΗΈΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ, 
Ολνιδίοίοσψ αὐ ἃ. ἰ.}) ἰμΒὰῖ Ζοαο, δὰ ομδηρσοα δἰ 
ἴουοΥ ἤδη16 ἰπίο (818 τ ἢ Γοΐουθησο ἴο {18 Ρ85- 
δ. Οοτρθ]] θα Ὁγ ΝΟΌυσ δα ΟΖΖΑΓ (0 8.88ι11}16 
ΔΏΟΙΒΟΣΥ ἤδη (2 ΚΙ, χχίν. 17, οορ. Κει., οἢ 
ΧΧΙΪ,, 84) Π6 σἤοβο ἐμῖϑ, νοὶ ΤΠΔῪ ὙΟΤΥῪ τν0]}] 
ΞΖ ν “ΨΦ6 ον πὰ ΕἸ θου 8} 658,᾽) δὰ Ὁ 
ὙΠ ἢ 0 ὀχργοβϑοὰ [89 ργθϑυϊηρίσουβ ἈΟΡΘ, (μας 
Φογοιιὶδ ἢ Β σἰογίουϑ Ῥγοιηΐϊθο νουϊὰ δηὰ ἴῃ πΐϊη 
80 Ὀορίπηΐης οὗἁὨ ἰ(8 ἔ] ΑἸ] πλοη --ἰ το Ἀ6 6Χ- 
ἀτοβϑοὰ χαῖμοῦ δῇ ἸΣΟΩΥ͂ ἰμδη ἃ αἱογ βοδίίοι οὗἨ 
δἰ, 5617, 

γογβ. 7, 8. Ῥμοιϑθίοσθ.. .. ἴῃ τποὶσ οσα 
ἰαμᾶἃ. Τῃ686 ἵνγο γουβ08 δΓ6 σοροαίβα υἱ{}} υἢ- 
6556 [184] δ᾽ θρδίἱ οἢ8 ἔγοιῃ χυὶ. 14, 1856. ΤΟΥ͂ 
βίδηάἀ ἰῃ Ὀοΐπ ῬΪΔ668 ἴῃ ἃ δϑιιϊίδ]6 σοπηρδοιΐοι, 
δηὰ Ζογοιΐδ Εἰ] Β6] 7 ΤΩΔΥῪΥ ΠΟΙ, 88 ΤΥΘαΌΘΏΙΥ, 
ιαῦθ χορχοἀυοορα 815 οὐ ᾿Ἰνογὰβ βροίζθοῃῃ;ΒἨ ὈΘΙΌΓΘ. 
ΤΏ οὔ δδίοη οὗὨ {1650 γ6γ868 Βογθ ὮΥ (6 υχΧΧ,, 
δηἃ ἐμοὶ βυρρΙοιμοηίαιίοα δὺ (ῃ9 οπὰ οἵ ἰΐπῶ 
Οἰαρίονῦ, τἩΒΘΥΘΔΒ Υ6Γ. 6 οἷοβο8 ὶλὰ ἰδ6 νγοτὰϑ - 
᾿Ιωσεδὲκ ἐν τοῖς προφήταις, 1 ολπηοῖ, νῖι ΗττΖια 
δηὰ ΟΛῖΒαΑσ, γοζαγὰ 88 ἃ Ῥγοοῦ πε (86 ὕτῦο Υ6 γ868 
ΘΓ Δηϊης ἱπ ἰἢ9 ΗΘΌΓΘΥ οτὶρὶπαὶ οὗἩ {89 
Τγδηϑιαίορῦ. Το δαάτἰζίοαὰ οσαρτγίοϊουβ ἀΡΌϊ Ραγὶ- 
688 οὗ (18 ὑΓγδηβίδῖοῦ ἀθρυῖνοϑ ἢἷ8 ἰθ δ. ΠΟ ΩΥ οἵ 
8}1} ἀοιμοῃϑίγδιο ἔογσοθ. ΤῸ οοσσαβίουῃ οὗ (ἢ 9 
ἰΓΔΏΒΡΟΒ [0 Π. ΤΥ ἢανθ Ὀ6Θἢ {μ6 οἰτουτηϑίμη 68 
(αὐ (9 ΥΟΥΒΟ9 αᾶνθ ἰηῃ χυὶ. 14, 18 ἃ ῃιἰμᾶ- 
(ΟΥΥ͂, 610 ἃ ἔγίϑη ἀν, τηθδηΐηρ, τ ΐοὶι 16 Βΐπι ἴο 
(δῖ πκ ὑπαὶ 6 Ὁ τπιυϑὺ Ὀ6 ἱπἰγοάἀυσοά ᾿π [6 βαπὶθ 
Θομηθοίίϊου 88 ἱπ οἷ. χγ!. Τ15 οπμαὰ ᾿ι9 διίδϊ ποὰ 
ΌΥ Ρῥἱδοίῃς ἰμθπὶ δὖ {μ6 οἷοϑο οἵ {9 τιϊηδίοσΥ 
ῬΓΟΡΆΏΘΟΥ δραϊηβί ἰπ6 ρσγορμοίβ. [ὑ βποιϊὰ ἔιν- 
86 00 γοιπανυκοὰ ἐῃαὺ ὉοΙ]ι γΟΥΒ68, ἷπ 188 Ῥοϑὶ- 
ἔνα ρατὶ οὗἨὨ ὑμοῖν τοϊαίινθ οἴδιιβθβ, δζγϑθ πὶ ραγῇ 
υεγδαίϊηι πὶ γογ. 8, δὰ ἴῃ 80 ἔδυ τηἰϊχαν Ὀ6 Γ6- 
βξαταθὰ 858 βυρογῆυουβϑ ἰπ ἐμὶβ ρἷδσθ. Βιυΐ (}10 
τηρὶ ΘΙ 8318 18 10 Ὀθ ἰαϊὰ οχ ἴ80 τηδῖη ῬΤΟρο- 
ΒΪ1100, “ΠΟΥ 888}} ΠῸ ΠΙΟΥΘ ΒΔΥ͂, Α8 Ψθμ ον 
Ἰνοί, δέο., θὰ : Α8 Φοβοναῖ ᾿ἰνοι,᾽" φίς., δὰ ἴῃ 
(818 5086 ΠΟΥ͂ πᾶνο [868 Βἰσηἰἄοδηοθ οὗὨ ἃ Θοπο]μἀ- 
ἰης ἀοχοϊοσΥ. 789 γοἀποιΐου οὗἩ [8γδ6] ἔγοπι (89 
Ἰαίοῦ οχὶϊθ νυ}}} Σὰ 8} ἃ πιοῦθ ρἰουτῖουβ 800 8078" 
ἰὰχτὰ ἰο (16 οαΙ ΕΥ̓ (86 πᾶπιθ οὗ Φοιιονδλι. 

Ἅ, Αγαϊπεί ἰλε Ῥαϊδε Ῥτορλεία (χχὶϊῖ, 9--40.), 

α. Τἴμο ΒΙΙηὰ Ι,οαάογ οὗἩ ἰδ9 ΒΙ᾿ 4. 

ΧΧΠΙ. 9--.1δ. 

9 Αραϊηϑὲ (ἢ6 ῬΙΟΡἢοίϑ :--- 
Βτο ΚΘ 18 ΤΩΥ͂ μϑδγῖ ἴῃ ἸΩΥ̓ Ὀγϑαϑβῦ, 81] ΤΥ ὈΟΏ65 αυδῖκο,ἷ 
Ι 81ὴ Ὀθοοτη6 [{Ἰκ6 4 ἀγυαηΐκθη τηδῃ, δηα 8 πιϑὴ Ὑ ἤοπὶ ΪΏΘ 88 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ, 
Βεοαυβα οὗ Φομονδὴ δηὰ θθοδυβο οὗ δἷ8β ΠΟΙ͂. πόσα. 

10 ΕἘον ἰἢο Ἰδπὰ 18 [1] οὗ δα υ]ΐογουϑ. 
{ἘῸΣ οἢ δοοουῃΐ οὗ ἰμ6 ουχδοἦ [6 ἰδ ΤηΟΌΓΗΒ, 
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ΤῊ ραβίυγοθ οὗὨ {π6 ἀοβογί ἃγὸ ἀτγιϑᾶ ὑρ:) 
Αἰὰά ε]ι6ῖν σοῦΓΒθ 18 Ὀθοοπλ6 6}}} δα 861 ταἱρῦ ποὺ τἱρΐ. 

11 Ἐὸτγ θούἢ ργορμϑὶ δῃὰ ργίθδὶ δγθ ὑγοίδῃθ, 
Ἔνθῃ ἰπ ΤΑΥ͂ ἢουΒθ αγο 1 ἴουμπά {μοὶγ νυ] οἰκο ἄῃ658, βαῖ ἢ ΦοΒον δ. 

12 Ὑβαογοίογθ ὑμδὶγ ΜΑΥ 884}} 06 ἴο [Πθπὶ 88 8] ΡΡΘΥΥ͂ Ρ]8668 'π (πο ἀδΙΐ ; 
ΤΊΘΥ 888}} 06 ἀγινϑι ὑμαῦ ὑΠ6Υ 1[4}} (Ὠθγοίῃ ; 
Εον [1 80.411} δγίης σδιδιλ!  ἀροὶ ἴμθπ ἴπ 06 γοδγ οὗὨ (μοὶν νἹβ: 8010, 
βαἢ Φοθονβϑῆ. 

18 ΑἾ83ο ἴῃ [Π6 ργορῃοίβ οὗ ϑδιηατῖα ἤν 1 Β60 ἢ ΡΟΓΨΘΓΒΙΟΥ." 
ΤῊΘΥ͂ Ῥτορμοβίθαδ ΕΥ̓ Βδβϑὶ δῃα θὰ τιῦ ρθορὶθ [8Γ86] δβίγϑΥ. 

14 Ἠαϊΐ ἰπ (Π6 ῥτοριϑῖβ οὐὗἨἁ «6γυβδ θη 1 ΒΑ Ἡ δῦ 18 ΟΥΓ]6; 
Αἀυ] ΟΥΥ δηά ἀθδ]ηρ ἴα Δ]βοθοοα,.--- 
ΤΆΘΥ͂ δἰγοηρίμβοιθα [Π6 Β8π458 οὗἁ [Π9 6011-ἀΟ6 18, 
Τμδῦ [Π6Υ αἰά ποὺ ὑαγηδ ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ ἴγοπι .ἷ8 ψ]Ο ΚΘ 688. 
ΤΗΘΥ͂ 8τθ 81} Ὀθοοτηὴθ ἴο τη9 {π᾿ βοάοῃι, 
Ααὰ ἐμοῖς ᾿μδὈϊδηι8 Π|κῸ (ΔοΙΔοΥΓΔ. 

15 Τμογοΐογο 510} δ ον Ζοθδοῦμ ἐμ 8 σοποοτηΐηρ (6 ΡΤΟΡΒΘίθ : 
Β}ο]ά, 1 ἴδϑα 1 6πὶ ψιςῃ Δρϑια 6 [που οοα], 
Απά ρῖνο [6 πὶ ροϊβοη- ψαίθ ἴο ἀσίηῖ, 
ἘῸῚ ἔγοια [86 ργορμοίβ οἵ Ψθγαβα] 6 πὶ ργοΐβηδίϊοῃ ῃ88 σοπθ οαΐονοῦ [86 ψ 1016 Ἰδηᾷ, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

1 ον. 9.--Ἰ ΘΓ. ΚΑΙ μοτθ ΟὨΪΥ. ἘΕἸθονγθ το ΡΙ6] ΟΥ̓ Οσσῦτβ; ἀθῃ.ΐ. 2; επί. χχχί!. 11. ΤῆιΘ γαάίσαὶ πλϑδηΐπε Βοοτιϑ 
αοπαρλα-- ἴο Ὁ9 "αοοίάμε, ἀεδι έε, πιοϊ ας ζμἰξ. Οοτωρ. ἔθ Ατγαυὶϊς Γ πιο ἐέξε, ἱεπὲς χε, ααὰ ὉΠ. 

1 Τοσ, 10.τῖρὸ ΧΧ,, βυτίαο, αὐὰ Ασαῦ. σοδὰ ΤΊ γὲὲ ἰπδιθαά οὗ ΓΝ. ξο αἷδο Ηττσια δηὰ Μειρε. 7 Ν, Βοσγονοσ, 
πο ὙΤ ΤΥ 

ΣΏΘΓΟΙΥ ἀοϑ! ηδίοι 80 οὔροϊ 85 ἱπάίγθοξ, οσσδοϊοηοά ὈΥ̓͂ ἘΠ 6 σΌΓΒΟ, τὶ [ἢ τϑίοσθηοϑ ἴο ϑαΐ, χχυῆ!. 1δὅ-δ8; χχὶχ. 109-28, 
δ᾽ νογ, 12. ϑῳ}" τοὶ ΓΠΩ Ἴ, οὐπὶρ. ΟἸΒΉΑΟΘΕΝ, καὶ 260 6. 

4 Ψογ. 13.-- 8 Ὦ, ὑιπέειηι, ἐπείρίάμπι [βΑοσ  Ὡ688]. Βοδίἀ65 ΟὨΪΥ ἰῃ 900 1. 22 ; χχίν. 12. 

δ Τοῖ. 13.-ἸΝ 3). Οοπαρ. ΝΆΞΟΕΙ5Β. ΟΥ. ὃ 23, Απιπι. 9; Ἐσεῖς. χχχυῇ. 10. 
8 Ψογ. 14.--- "7.). Τα οομϑίσαοστίοη ἰδ ἰοαπὰ Ὀοϑίἀθα δηὶυ ἰὰ χχυίΐ. 18; Ετοκ. χη! 8. πη Ἐσοῖ.. χί!!. 22, τνθοσθ 

4586 Ἰγτογ 8 ΔΓΘ αυοϊοα, πὸ γορὰ 7 - 2), θυὶ ττἷὸό τὸ ποΐ {πουοίοσο ἴο ΘΘΘΌΠΔΘ ΔῊ ΟΥΤῸΓ ογο. Το δηΐθ γογὺ [8 φἀταϊκϑὶ- 

Ὁ1Ϊ0, Ὠρόδυϑο0 8 οομαϊίου, π ἰοἢ βοῖι δ} } οχ!οἰοά, ἰς ἴο θ6 ἀοδοί χηοιο. 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑ. 

Τὴο Ρῥτοόρβοὶ Ὀορίῃϑ ὈΥ ἀεβοντι δης πἴ8 ἔθϑ] ἢ 8 
αἱ {Π6 τοσοριίΐοη οὗ ἰμὶ8 σονοϊδίϊοη. ΗἹ 8 δϑῆβδ- 
(ἰ0η8 ΓΘ 1||080 οὗ 8 τηϑὴ οὗ Ὀτοΐίθη ποηῆγὶ, ΟΥ 
οἵ κ ἀγαΐκθοη δὴ (γο γ. 9). ΒΥ (818 ἱπἰγοἀποίϊοπ 
ψ οὈί αἰ 8 βϑίαπάιγα, ὈΥ ννῃ ]σἢ ἴ0 ταθϑβιγθ 186. 
ἱπηροτγίδησθ οὗὨ ἐμ ζο]] ον ς ρΡαβϑασο. Εἰἶγϑί {869 
τηογὶ σοηαἰτοα οὗ ἐμ6 Ῥ6ορ]9 18 ἀοθβογί θεὰ δ8᾽ 
γοΥῪ Ὀλα, οϑροοίδ! Υ ἤγοπι [86 ρτουαίθηοθ οὗἩ δάιι]- 
ἰογΥ. (Ραριθμποηὶ οὗὨ {185 (86 ργονα]επί ἀγουρ ). 
(νον. 10). Ηον σου]ὰ 1 θ6 οὐμονν 86 θα ἰδθ. 
δρίγιίυδὶ Ἰθδάθυϑθ οὗ (9 Ῥδορίὶθ, Ῥγορθίβ δηά, 
ῬΥΙΘϑὶ8Β ΟΤΘ {ΠΟΙΏΒΘΙΥ͂ΘΒ ῬΓΟΐ ΠΘ πιθη. Ὑὴ0 Θὐθ ας 
ἀοβοογαί θα (6 βδῃοί τ ΜΥ1{Π| [πο ῖὉ ΟΥ̓ ΠῚ65 ἢ (Υ6 Ὁ. 
11). Τβοτοίογο ἴῃ τ. 6 σογγοβροπάϊηρ μοῦ οά ραη- 
18 πηθ ῃΐ πιιιδὺ 60Π16 ΔΡΟῚ {}|6Πὶ 4͵80 (νον. 12). ἔνθ 
1.16 Ῥγοροῖϑ 1 ϑαπιατῖα δὰ Ἰοὰ τ6 Ῥρορὶθ οὗ 
1β8γη0} δϑίγαῦ ὈΥ (με ὶν βορη ἀδ]ο 8 ΒΘ σι οιΓ (ΥΟΓ. 
18). Τα ῥσοριιοίβ οὗ θυ βϑαίοπι, μον ονοῦ, ΒΔ] 
ἴῃ (6 ροΐηϊ οἵ ρορυῖϊαν βοάἀ ποίη, δοσοιιρ] 8ῃ6ά 
Βοιῃθί πρ ὑγαϊν Βοντῖ 6. Νοὺῦ ΟΠἹΪΥ πλὰ {80 Ὺ 
ομο Ὀοΐοτο νὰ ὑπ6ὶν ΘΧΆΡΪΘ οὗ ν]οϊκο 688, 
Ὀαυΐ αὦ ποία }Ἐ}}} Ββιγϑηρσί θηθα (6 ΟΥ̓] -ἀοογ8 ἴἢ 
ὑμεῖς νά μ688 δὴ τοϑίταϊηβαὰ {Π6πὶ ἔτγοπι 
ΘΌΠΥΘΥΒΙΟΠ, 80 (Παΐ {Π9 παίίοη Πα Ὀδοοπὶο ἴο ἰδ 9 
[μοτὰ |κὸ ϑοάοῃι ἀπά ἀοπιογγαῖν (τον. 14). Τῆοτο- 
ἔογθ, ἃ58 6 ῬΤΟΙΆΠΟΥΒ οὗ {6 ᾿ππὰ, {ΠΟΥ͂ τηιιϑὲ ὈΘ 
ινοη ῬΡοΐβοῃ ἰο ἀγί εὶς δπὰ Ὀ6 δὰ νυῖ1 ὉΠ ΘΓ 655 
ίνεσ. 1δ). 

ον. 9. Δραίΐίπδὲ ἴ86 ὑσορβοῖβ.. .. ΒΟΙ͂ 
οτᾶβ. Το σοηῃποοί, 85 ἱπαϊοαϊοὰ Ὁν ἰμ6 86- 
οοηΐθ, ὈΣΟΐΪΣΘῺ νἱἢ δραίηδὶ τ. ὈΣΟΡὮΘΊΙΒ, ἰΒ 
Ὡοὺ ρτγδτιηπιδί] 8 }} ἐπι ροβδὶ ὈΪθ (ΘοπιΡ. 62. 97. χχχὶ. 
20), Ὀυὶ ποὺ αἰϊοκοίοῦ ΔΡΡτορυ αι ἰτ πη δ ΠΙ ἢ(. 
ΕῸΥΡ 8 Ὀτόίκοη Ὠοδατγὶ ἀο068 Ὠοΐ ΒΙ ὨΙΥ ΔΏρΡΟΥ ΟΥ 1ῃ- 
αἱφπαιίοι (ῖοὶ 18 [86 ΟὨΪΥ βίδίϑ οὗ πιϊπὰ ζ9τΓθ- 
τοὶ ἢ οου]ὰ Ὀ0 Βυρροβοὰ ἴο Ὀ6 'ἰη ἰονγατὰβ {16 [8]890 
ῬΤΟΡΒΘ.8), Ὀὰὺ παπι!]Ἰαἰΐοη, δηχίοιΥ, οατθ. ΟομΡ. 
Ρᾳ. χχχῖν. 19: Ἰῖ. 19: Ιχ. 2]: 1538. [χὶ. 1. Βαὶΐ 
1 θδσοπιθθ Ῥουΐθο Υ οἷοαν ὑπαὶ τὸ Πᾶν ἢΘ6ΓΘ 8 
Βυρογβουὶ ρίϊοη Ὀδίοσθ 8, ΠΟ νγὙ6 ΟΌΒΟΡΥΘ ὑπαὶ 
οΥ ἀθπ Υ [6 ΨῈΟ]6 βοοιϊΐοῃ, χχὶϊὶ. 9-40, 885 σϑ- 
ἰλίΐης ἰο 1Π|ὸ Ῥγορμοίϑ, 18 ορροβϑϑὰ ἴἰο {110 ὑσ866- 
αἴης 88 χοϊαϊίης ἴο 86 εἶπ 55, {πᾶν 11}6 {1116 Θ0Π86- 
αἸΙΘΠΕΥ βίαϊοδβ {116 τη] ΡΌΓΡΟοΥῖ, ποῖ ΟἿ]Ὺ οὗ (Π6 
ποχί ὑ6 γ865, θα οὗὨ 116 τι οἷο Ζο]] ον ες ἀἸβοοῦγΒθ, 
ϑυσἢ δι ρογβουὶ ριΪ 008 ΓΘ ΙΠΟΓΘΟΥΟΥ ΘΟ ΠΟἢ ἴῃ 
16 ὈοΟΚ οὗὨ {μ18 ργοφρμοῖ : χὶνὶ. 2; χὶν!. 1; χὶϊχ. 
1,1, 28, 28.--Βγ ΒοΟΙν νυοσᾶβ δα τηθαῃὶ (86 
χουο]δίίοη οοιϊαἰηθὰ ἰῃ Ἡμδὺ 1ΓῺῸ]]ο 8. ἸΥ̓Βαὺ 
Βῃοοϊκοά {89 Ῥτορβοῖ ἰο βιο δὴ ἀπ 814] ἀορτθθ 
8 ἀουῦι1}]658 8 αἰἴδησο σταηίοαὰ μἷπὶ ἱπίο 189 
ἀδρί 8 οὔ υπιαπ ἀορταν! δηὰ οη {πὸ οἱον Βαπὰ 
οὗ 16 ἀϊνίπο νσαίΐ. Οοπιρ. ἱν. 19; Ὑἱιὶ, 18 καᾳ. 

ψετϑ. 10-12. ΕΣ ἴδ86 ἰδηᾶἃ 18 1.}}.... νἱδὶ- 
καϊίου, βαὶ ἢ Φϑονεῇ.--- ΕΣ 15 ολυβαὶ. δυΐ 
Βίησα 6 γολβοη οὗἩ (6 Ῥγορ θ᾽ 5 στοαὶ κἰγοοῖς 18 
ποῖ ἐχργοββοὰ ἴῃ ἵμ8 ποχί βεηίοπμοθ ΟὨΪΥ, Ὀαΐ ἴῃ 
{16 ψ Βο]ο οὗ νμαὶ }ΟἸ᾽ον 5 8190, ΕἘΌΣ 18 ἰο Ὀ6 Γθ- 
ἔογτοὰ ἴὸ ἴδ ϑῃγθ {οἰ ονίης ἀϊδοουγβθ.---Δἅμ}- 
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ἄθτϑιβ. Τμδὶ {μ18 οσΐαλθ Ῥγουδὶ]οα ποδὶ ὀχίθη- 
δἰν ον 18 οὐἱάθηϊ ἤγοπι Υ. 7, ὃ; ἰχ. 1; χχίχ. 28, 
Ὕμογο, βονγονον, ΤΠ) ὺΣ ἴῃ {}}18 σϑβρθοὶ Ϊἷβ ποὶ 

ἀἰϊβοεογογοὰ, ἰἰ 18 ἀἰθῆσαο ἰο δηὰ ἰξ ἰἱπ οἶμον το- 
δρθοίβϑ, δῃ!ὰ ὀβρϑοίΠν ἐπ τοϊαιίοη ἰο ἀοα. ΟοΡ. 
ΣΘΟΙΏ8. ΟΠΥ͂. ]1.---ΕΟΣ ΟἹ δβοοοῃηῖ, εἰς. Τ 8 
Βοηίθηοο ἰο ἄσθᾶ ὸπΡ 18 ἰο Ὀ0 Τοχδγάθα 88 8 
Ῥαγθηιμοβὶβ. ΕἼοΣ 0 βΌΠΟΓΒΙ σαϊδαν Υ οὗ 
ἀτουσί πλῦ Ὀ6 δγρι θα 116 Ῥγθβϑθηο06 οὗ 8 χοῃ6- 
ΤᾺ] χυϊ ἰηθα8. Μοσϑουοῦ, Ὀοὶμ ἰδθ ἱπαάϊσαίίοπ 
οὗ {πὸ ἀτουριὶ, νι σὰ ἸοΟῖΚ5. 116 ἃ αεοπιοπείταίϊο 
αὐ οομΐος διὰ ἴμ9 Ἰοδάϊης ὈδΔοῖ ἰο 6 4186 ᾿γο- 
Ῥθοῖβ (γον. 11), τϑαλ 8 1.8 ὙΘΥΥ͂ ΒΙΓΟΏΘΙΥ οὗἉ χὶν. 
2, 13.18.---Α ἃ τηϑὲὶσ οΟὔτΣΒθ 15 οοπηθοίοα ν᾽] 1ἢ 
“« [}} οὗ δάυϊτογογβ.᾽" Τμοὶγ ᾿ἱπουρῃῦ δηὰ θῃ- 
ἄδαυοῦ ΖΘΠΘΟΓΔΙΥ (πον ταὶ κίηρ δὰ συπηίΐηρ, 
σοσρ. Υἱϊὶ. 6 : Ῥγον. ἱ. 16; [88. ᾿ἰσχ. 7; βου. ἰχ. 
16) 19 ἀϊγϑοίβα ἴο 9γ]}, ἐμβογοίοτγα [89] ουἱὶ ; ὑΠ6γ7 
δ΄θ βίγοῃςς ΟὨΪΥ (ὉΣ (μαὶ σοῦ 18 ποὺ τἰρίι. 
Οομρ. γθῖηβ. Οἢ Υἱἱὶ, θ.---ΕἫΣ Ὁοΐὰ Ῥσορῆοϑυ, 
εἰς. Ταΐβ βοηίθησο βίϑίθβ ἰ89 γϑϑβοὴ ΠΥ (ῃ6 
ΤΔΟΓΑΪ σοΟΥΣυρίϊοη ἰδ 80 βοπογαὶ: ἰὑ σδῃηηοῦ ὉΘ 
οἰμοῦινὶβο, βίηοθ 6 ἰθ8α 6 γ8 δηι Ἰοδάογβ οὗἩ ἐμ 6 
Ῥϑορὶθ ἂγὸ ποὺ ΟὨΪΥ͂ 6 η1861γ7 68 ὑτοΐδηθ δπὰ κοά- 
1688, Ὀὰϊ ργαοίΐθθ ὑποὶν υηροά 058 ούοπ πὶ (ἢ 6 
ΒθηοίυΑΥΥ, ἴ86 τηοϑί ἰηβυοηςί αὶ] οοπίγο οὗἉ {μ60- 
ογαίϊο ἴθ. Τδογθίοτθ {Π6 ργορμοὶ 86 Υ8 αἰ ΓΘΟΙΥ 
ἰῃ τοῦ. 1ὅ, Εἔτσοιι ὑΠ6 ῥγορίιϑίϑ οὗ Φϑγ Β8] θὰ 18 
Κοπο ἔοτί ρῥτοίδηλιίίοπ ονοῦ 86 σοῖο ἰδπά. 
Ἐνϊοηῦγ ρσοίδιλδιίοῃ 8 ποτ υποὰ πψὶιἢ το- 
ἤογοηῃοο ἴο ὑσοΐβϑηθ ογσο. Οὗ ἰδ6 βυ δ᾽) οί δορ. 
χχχίὶϊ. 84; Ετοῖ. τιϊ!. 8 86ᾳ. Τὰ ῥγίθδίβ δῖθὸ 
[ΟΥΘΟΥ͂ΘΡ τηρηἰϊοηθα ΟὨΪΥ ἱποϊἀθπίαὶ!ἷν ; ἴῃ ἐδπ0 
σῃοἷο Β ϑοαυθπῖ ρατὶ οἵ ἴπ6 ἀἰβοοῦγ8βθ Φο τοι ΐϑ Ὦ 
ΒΡΘδΙκ8 ΟὨΪΥ οὗ 9 ργορῃοίβι Ῥοσβαρβ ἰδ ἰυχ- 
ἱδροϑβίιίοη οὗὁἩ 89 ὑνγο 18. ΟὨΪΥ 8 τοι ἰϑο 66 ἔγοπὶ 
χὶν. 18, 6 ΓῸ 8]0η9 {8:9 ΘΧΡΥΙΟΒΒΙΟὮ ΟΟΟΌΓΒ.---1 ἢ 
19 ἄκσὶς. Οομρ. Ρβ. χχχυ. 6 [ΤΉΟΜΒΟΝ, 76 
71 απά απά ἰλε δοοῖ, 1.. ». 106].- 788σ οὗ νἱ5ὶ- 
ταϊίοῃ. ὕΟοωρ. χὶ. 28.Ὀ [10 8 δρραγοηὶ ἔγοια 
{μ18 οχργοβϑϑίοη ἐμαὺ (89 γἱ-βὶ ὑἐδίλοι 18 8ι1}}} ἐπ (89 
ἱπάοδηϊι9 ἑαυ γθ. 

γεγα. 18-.|ῦ. ΑΙδο ἐξ ἴ86 ὑσορμῃοῖβ οἵ ξ)α- 
τηδτία... ΟΥΘΣΙ [86 Ο]6 ἰδῃᾷ. ἴῃ {1680 
ὙΟΓΒ65 ἰζ 58. ΠΟΤ ρδΥ ου αΥΓΥ Βθόνῃ λοὶσ (9 
σοογγαρίΐοη οχιοπαρα ἔγομιν ἰΠ6 ρῥτορμοὶβ οὐοσ (ἢ 9 
τ 8016 σουηίτΥ. Αἱ (δ ββδιθ ἰΐὰιθ 18 τηογὶἰοὰ 
Ῥυπίβῃταθηὶ 18 δηπουπσοα ἰο ἐΠι6ῃ1.---Τ θ Ὁ ΠΘΥΘ 
(4180) δπὰ δἱ ὑπο δορί πηΐηρ οἵ τον. 14 (Β π} οοτ- 
τοϑροπά, θυὶ (86 τῦῖ0}0 βϑῃί ΠΟ 68 8.6 ποί ρ6Υ8]]ο], 
ἴον 1 οουἹὰ ποὶ Ὀ6 8αϊὰ : δοίλ ἰῃ (μ6 Ῥσορμιοὶβ 
οἵ ϑαιηδγὶα 1 860 ῬΘΥΎ υΒιΥ, ἀπά ἷπ {μ0 Ῥγο- 
ΡῬΒδὶβ οὗ Ψοσγυβδίθιῃα μδῦ 18 ΒΟΥ Ό]6, {86 δι Ρ 
οἴδυ86 οοηἰδί πη 8 οΟἸἰπμᾶχ. Τ6 ὀχργθδδίοη ἰδ 
Τουπά ρα οἢ 8 ταϊη σι ϊης; οὗ ἔνο 878 οὗ βρϑακίῃρ, 
“οί 'π 89 Ῥγορμοί8 οὗ ϑδιραγια 1 866 τνιῖιδί 18 
Ὀαά, απά ἰὰ ἰδ ῥτορβιο δ οὗ Φογυδβδί θαι," δὰ “ἴῃ 

(89 ῥτορδοὶβ οὗἩ ϑδιηδσί 1 806 ΠΏ 91, Ῥαυΐ ἰπ {89 
Ρτορδοὶβ οὗἩἁ Φογυβαίθιι ἐυεπ ΤΠ }»}Ὺ." ΒοΙίδ δχϑ 
δοὐἰουπάρα ἴῃ ὑπ βοπίθποο : Ὀοΐὰ ἰῃ {π 9 χοροί 
οὔ ϑαιηαγία ] 860 ᾿ δ 18 θα, δΔηὰ ἰὴ (6 ρῬγορμοίϑ 
οὗ Φογυϑαϊθ Ἡμαΐ 18 ον γὶ Ὁ]6.---ΟἸἾ ὁ σδηηοί γΜγ6}} 
ΤΟΠΘΟΥ {680 τηο0(168 οὗὁἩ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺ ψοτγὰ ΤῸ ποτά. 
Οορ. (86 Ῥασγδ]]οὶ, δα Δ }}} ὑπ ἔβυογ Ὁ]6 ἴον Ψ0- 
ἀδ}, 1α 11. ὑ-10.--ἰἘΒν Β881. Οοιηρ. σϑῖωβ. οἢ 
ἰϊ, 8.---1,.9 ἃ αδῖσαυ. [Ἢ }}}8 Ἰοδάϊῃης δϑί γα ὉΚ 
ἸΏ6Δη8 Οἵ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰῃ (ἢ6 Ὡδίηο οὗ ἰ(ο]8 18 ἐμ 
Ροϊπὶ οὗ οοπποοίΐοι Ὀδίνγθοη σοῦ. 10 δηὰ 1].-- 
ἙΓοστὶ Ὁ16. Ὅουρ. ν. 80.---ισθη α  ΒοηΘᾶ, είς. 
ΤΟΥ ἴμὺ8 ποὺ ΟὨΪΥ δβοαἀυοσοα ἰμὸ Ῥϑορὶο ἰπὶο 
τ ὶο Θά 688 ὈΥῪ ἰδ οἷν σι 6, θυὶ Βιυδίαϊποὰ ἐμ 6πὶ 
ἰβογοΐῃ ὈΥ͂ (ῃ9 Δυϊμουυ οὗἩ μεῖς οχδιρὶο δηὰ 
ἀοιαἰϊποά Ἰτοηὶ ἤγοπι Σοροπίδῃο66.--- 0 Βα Ὁ] οἱ οὗ 
ὉΣΘ ὈΘΟΟΙ1Θ 8 ἐδ Ῥγορμοίβ, 110 ἘΆΘῚΣ πιυϑί 
τοῖον ἰο Φογυϑαίθηι.---Τ 9 σοι ρδυίϑοῃ νν1 1} βοάοτῃ 
δηἃὶ ΟΟἸΔΟΥΤΔΙ 18 Π6ΓΘ 88 ἴῃ Ζορἢ. ἰἰ. 9, γοὺ ψῖϊὰ 
{π15 αἰ δεγθησο, (δῦ ΠΟΥ ΔΓΘ ΓΘ ὑπ ΘΙ] θη οὗ 
ΤΏΟΥΓΆ] σογγιρίζοη, ἔπογο οὗ ουϊναγὰ ἀ 680] ἰΐοῃ.--- 
Ῥοίβομῃ-υυαῖθσ. ΟορΡ. Υἱϊ!. 14; ἰχ. 14.--Ῥσχο- 
απ αϊίοη. Οορ. 1ἰϊ. 9θΘ. [Ιῃ {μὶβ8 188ὲ οϑιιβαὶ 
Βοηϊθ066 ([ὉΤ ἔγοιχ (ἢ 9 ρτορἢοίδ οὗ 79 Υ 0 8816πὶ ἢ ΔΗ 
Ῥτοίαηδίίοη βοῦηθ ουἱ), (86 ἔππάϑηιθηαὶ ἱμπουκὰιί 
οὗ 89 Βίσορῃο δρδίῃ δοῦλθδ οανϊ ΟἸΘΑΓΪΥ. 

. σ. ατηΐης δρδίηδί ἀοοορίϊοι ὉΥ ἐδο ῬχΟΡΒοίβ. 

ΧΧΗ͂Ι. 16-22. 

16 ΤὨυθϑ βαῖῖ} Φομβονδῇ Ζοῦδοί, 
Τλδύθα ποῦ ἴο [6 πογὰβ οὗἩ ὑῃ6 ΡΓΟΡΒΟΙΒ ἯΒΟ ῬΓΌΡΒΟΡΥ ἴο γου; 
ΤΌΠΟΥ ἀδοοῖνο γου, 
ΤΉΘΥ Βροδκ ὑμοὶγ οὐῃ Βοατί᾽ 8 νἱβϑίοη, ποῦ ἔσομαι (89 ταου τ οὗἨ Φοδβονδὰ. 

17 ΤΗΘΥ͂ ΒΥ σοΟὨ ]Π 08} ὕο ΤΥ ἀΘΒΡίΒ6ΓΒ : 
ψφοδονϑὶὶ Βα βροίκοη,;" “ ΤΏΘΓΘ 888}} 6 Ῥϑδοθ ἴο γου ;ἢ 
Αμὰ ψβοονοῦ οὔθ τ8]Κοι δ ἴῃ ὅη6 ὨαΡΏ 685 ΟΥ̓ ἢ18 Ὠοαγί, 
ΤΊΉΘΓΘ ΓΠΘΥ͂ ΒΔΥ͂ : ΠΟ 6Υ]]} 888}} οοΐὴθ ὕροῃ του. 

18 ΕῸΡ 6 πὸ δαίἢ βίοοά ἴῃ (86 οουηβοὶ οὗ Φϑμονδα, 
1,εὐ Ηἷπι ρΡογοοῖνο' πα ἢθδγ ἢἷ8 πογὰ, 
Τ1,εὐ τὰ ΜπῸ μδαίἢ τη Κοα ΠΥ ψογαδ ρΡΓοοϊδίπ 1. 

19 Βοἢοϊά, 8 βίοσι)- τ] ηα οὐὗὨ Ψϑῃουδῃ 
ΕἼΓΥ 8 ζοηθ ἔογι ἢ" δηα ΜΠ] Ρ] Πρ; βίοστη--- 
ὕροιη [86 μεδὰ οὗ [μ0 ὑπροαὶγ 1Ὁ Μ1}} θ6 σοἹ]ϑά, 
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20 ΤΏ δῆροσ οὗ Ψοβονδὰ Μ1}} ποὺ ἴσῃ ὈΔΟΚ, 
ΤῊ] Β6 δχϑουΐθ δϑῃηα ΘΔΥΓΥ οὖ {86 Ρ]84η5 οὗ ΕΪ8 Βοδσί, 
ΑΥ [86 ομὰ οὗ ἀδύ8 γὸ ν}}} Ὀθοοπὶθ 4. ἶἷᾶσο οὗ 1 ]8. 

21 1 βοηΐ ποὺ {86 Ργορϑίβ, γοὺ ὕΠ6Ὺ σϑῃ, 
Ι βραῖζο ποὺ ἴο θη, γϑῖ {Π6 Ὺ ῥγορβοβδίϑά. 

22 Βυϊ δα (Π6Υ βΒίοοα ἴῃ ΤΥ οουπβοὶ, 
ΤΒθη ὑμον που] μανθ Ργοοϊδι πιθ ΤΩ ΜΟΓΒ. ὕο ΤΩΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ, 
Απηά δδνὸ Ὀτουρῦ ἔπθὰ ὑδοῖς ἔγοπι {μοῖρ ψ]ο κα τ ΔΥ, 
Αμπὰά ἔτοια (6 πὶιοκθάμοβα οὗ ἐμοὶν ἀθϑαβ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ 

ΩΣ 16.-- Ὁ 572. ἩΠΡΉ. ΒθτΘ ΟὨΪΥ. Τηο Καὶ ἴῃ [Ϊ. ὅ; 2 Κι. χυ !Ἱ. 18; Ῥε. ᾿χίΐ. 11, σοῦ χχυί!Ἱ. 12. Ἠο γο τοηάογ 
ΔΠΟΙΠΟΓ [τἰ νόου, βὸ τα εἷ8 τηϊ μὰ ἰΒ ἀϊγοοῖοα ἴο παῖ ἰ6 {γί γοϊοῦθ, μῶδ ἰϑιὶ εἷ πὶ ἀϑίγαυ, ἀϑοοίνϑά Ηἷἰπι, Οοιιρ. χίν. 14; Εζοκ. 
ΧΙ. 2, 3. 

2 γον. 11.--.Δ} ΩΝ Ὁ Ν. οὁα ἴδο οοπδιγαοιίου οορ. ΝΆΣΟΣΙΔΒ. Ον., ἢ 97,1, α, 4πηι.---Ἰπδίοοὰ οὗ 3 ΔΠ0 ΧΧ. 

δυὰ β'γγίδο, δοοοσάϊίης ἴο {9 Υἱοῦ οὔ βο;)9, τοϑὰ "3. Βυΐ [ΠΟΥ τ σἢϊ δυὸ ἐρκθη ἽΞἽ ἐι8ο]Υ δ ἃ δυῦοί.-Ἴ Δ Ἴ, 88 ἰὼ 1105. 
Υτ 

ἱ, 2; Φόγ. νυ. 15. ὙΠῸ ΧΧ. αἱδὸ οοηπεοῖ ἴ89 ψογὰ τὲ ἢ ([Π6 Ῥγοοράϊης : τοὺς ἀπωθουμένοις λόγον κνρίον, ὙΕϊΐϊο {6 Ξγτίησ 
Ἰγδηδίαίοα : αἀἰσωπὲ ἑἰς, φμΐ πιὸ ἐχαερ- γταπὲ; ἐξ ογασμῖο δοπιὶμὶ γα ἐγ νοῦς. 1)» ἋΣ σογίδ  ὩἾΥ ὨΟΥΘΓ ϑίδη 9 86 μὴ ἰμίτο- 

ἀυςίοῦΥ ἰοττηῦϊα (“πὲς 3) : ἐξ τπλοδὲ Ῥτϑυδι ΘΕ} δίδηάϑ αἷϊος γ)ὲὲ οὐ Ὕ7)22. Βαὶ α5 Φοτοιαίδη 'ντῶϑ αυοίίης 89 σογὰς 
Τ' 

οὗ ἴη9 Ῥδουδο- ὑτορ ἢ οῖ5 ἢ 6 ΤΥ ΠΆΥΘ ῬΌΓΡΟΒΔΟΙΥ δυοϊδοὰ [δ οσὐγτοηΐξ ἑοτιαυΐα οὔ ἴπ0 ἴγῦο μγορμοῖφ. Ακ ἰὴ πογὸ αἰδοῖ 
τοδαϊης ἴθ 3 Ἵ ἀοθογνυβ ἴΠ ργοίθγθῃςθ. 

8. Ψογ. 11.-")π 85). Τὴ9 οοῃδέγαυοσξίου ἰα ηοὶ ἴο Ὀ6 οχρίαἰ πϑὰ ὮΥ 189 οὔὔοςϊ οἵ [0 ὃ Ὀοίοτο Ὑ  ), Ὀσὲ [80 ρΡατίϊς! Ρ]9 

8 υδοὰ δΌΒΟΙ αὐ 61. 88 ἰἰ ἰ8 ΓΓΘΑΏΘΏΓΥ, ϑϑροοΐ}}ν αἴοῦ 83. Οὐ. ΝΆΚΟΕΙ.58. Οἷν., ὃ 97, 2 ὃ. 
4 Ἄογ, 18.-ϑὴῷρΊῺΔ 5). “Ζι59ν5 ἀρο(οκβὶ. θη 19 δι σοπιν». ΝΑΕΘΕ 98. ΟΥ., 5 111,1 ὃ. 

: ; γος. )8.-ὉὃὉἍὉἍΔὉἽ. Τοθ Μαδογοίοθ ὉΠ Ο ΒΑ ΓΙΥ αἱίοῦ ἰαῖο Δ Ἴ. ϑῦΡη ψὶ (δ δοσυδ. ἰῃ Φοῦ χῆ!. 6; Ῥε. χυἱ. 1: 

᾿ δον, 18.--Π ττὸ (δ ἶκὸ Ὁ, 88 ἯΘ Ὦδλγο ἄοῃο, ῶὼ8 8 τοϊαϊΐγο ῃσοθοπῃ, δηἃ τορὰ »ΌΝ, (80 δροάοοδίβ 6 ψαπίϊηρ ἴὸ 19 

Βοσοπια οἴαῦδα, ἔσοιι (πἷδ γοδϊης ἰδ ΔΡΡδαγα [δὲ [πὸ δ΄εαποτγοῖοσ ἴοοῖ Ὃ ἴον δὰ ἰπίοστοζαίίνο. ΒΥ σοιμαρασίδοι υνἱ{}} ἰχ. 11, 

βηὰ νεῖ τον. 22 ὕϑίον, ἰ{ [6 ἰ 8 δ66} [Πδὲ Θ τὸ ἰὸ νυποῖυδίθ 5) (οοῦΡ. Φυἀ. χΥῆὶ!. 25), ἢ ἸΩΔΥῪ σαῦδο ἰο Πιοαγ, ΠΙΑΥῪ 

Ῥτοςϊβία. 
ἴ γογ, 19... 0ὸὲ] ἰο ἰῃ οχρ!οδείνο ἀρροαϊεϊοη. ΣΝ ἰ. ἴο "9 ἰδἴκϑῃ δῷ 8 ροσίοοϊ : 9 ΒυΣΤίΟΔἢΘ [85 ΔΙγοβαγ Ὀαχπὶ ζοτίϊ. 

το τι 

ἘΧΈΘΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

πὸ ταδὶ ἱμπουρμὶ ἰδ: πατηΐϊηρς αζαϊηϑί [8130 
ῬΤΟΡΙοίΘ πὸ ἀδοοῖνο [8.6 ρ600}]0 δηὰ ρτγοοϊαὶ πὶ 
δὶ σοπ168 ποῖ ἔγοτι (6 τλου ἢ οὗ τ6 ᾿οτὰ Ὀαΐ 
ἔγοσι {86 1ν οὕ Βοατγὶ (τοῦ, 16). Τ]λ8 ὑπ ῥὑτο- 
οἰαὶπι ρθ8600 ἰο 6 ἀοδρίβογβ οὗἨ ὑπ9 [ροτὰ, δὰ 
᾿ραηἰν το ἰμ086 ψγ0 20 δϑουϊ ἱπ (869 Βαγάπ 688 
οὗ {πον Ὀθᾶσγὶ (τον. 17). Τῆι ἰο0 {(ΠἸΠ6Υ ὈΘΙΓΑΥ 
{πϑιλβοῖνοθ. ΕῸΓ δ ἰο ψβοῦ ἰ8 ρσγδηϊθὰ ἐδ9 
ΒΟΏΟΓ οὗ τϑοοϊνίηρς ἰηϊογιηαιίοα σοποογηϊης [89 
οουηβοὶ οὗ ἰῆ6 [οτὰ, οδῃηποὶ ἀο οἰμβογίϑο ἰμ 88 
ῬτοοΪδῖπι {86 Τογὰ 8 τγογὰ 88 6 γϑοοὶνϑα ἱΐ (νου, 
18). Βαυι τε ποσὰ οὗ 86 Κοσὰ ἤθυθῦ ὑσοοϊ αι8 
ἱπρυπίν ἰο ἐπ ἀοδρίβοσθ. Βδίμου οοῃσοσηὶῃς 
1}:050 ἰ8 (0 ὉΘ οχρεοοίοά 4 ἰθιηροδὶ οὗἨ δου ἔγοπι 
6 ογὰ, τνδο τν 1}} μοί τϑϑὲ {1}} Ηδ ἢ88 οδγυυὶ δ ουἱ 
811 Ηἰδβ. ρῥ'δπβϑ. [Ἃ}ἢ [86 οῃηὰ οὗ ἀδΥ8 {1118 νν}}} ἴη- 
ἀερὰ ὃὈ6 τᾶν κοα (νογϑ. 19, 20). Τ νὰ ΠΟΥ ἀτὸ ποί 
Βοηΐ ΟΥ̓ ΟΠ 98] Ομθα ὈΥ (ἰμΠ6 [μοτὰ (τον. 21). 
Βαὶ ονϑ δὰ μου, τυιπου! τσοὶ ν ἢ ρ ΔΩΥ͂ ΘΧΡΥΘΒ8 
ΘοΟπληηΐββίοη, ΟΠ]Υ͂ δϑϑὶβίθα 885 ᾿ἱη68565 ἴ0 (6 
ΘΟυ 86] οΥ̓͂ (89 ογὰ {Π6Υ ψου]ὰ Βᾶγθ ρῥγοοϊ δι πηθὰ 
0 νοτὰ οἵ 86 [οτγτὰ ὁ ἐμ ρϑορὶβ, δῃὰ ὃδυβ 
ἰυγησὰ (θὰ ἔγοια ἐμοῖσ τσ κοὰ ναῦν (νον. 22). 
ΤῊΘ ᾿νδγηΐϊηρ βρζαϊπδί (6 ἔδ]8θ Ῥγορῃοῖβ ἰ8 (8 
οσοαϑ᾽ομ δα ὈΥ̓͂ [89 Δαἀπιἰδδίοι οὗὨ 18:6 ἀοι!Ὁ]6 ἵδοί, 
δδι ἴ00 ᾿ογὰ 888 ποῖ βοηὺ ἴθι, δηὰ ἰμαὶ (ΠΟΥ 
ΒαΎο ποῖ Ὀδθπη Ῥτοβοηῖΐ δί {π σομηβοὶ οὗὨ {πο ογὰ 
οὐ τϑοοὶ γβὰ ἱπέοσχχηδίίοη ἱμβοσοοῦ. Τῆδὺ (πὸ ονὰ 
8889 ποὶ δβοηὶ ἔδοη νν}]}]}] Ὀ6 ρῥγονθά ὉΥΓ Ηἰΐβ8 ἀοΐης 
υϑὲ (80 σοπίγαγυ οὗ ψπδὺ (Π6Υ ρῥτοάϊοιοὰ, Βαὶ 
ἀπδὶ ἰΒ 6. ΒλΥ6 ποὶ δὲ λ]] οπί ογοὰ ἱπίο {86 σουη:ηϑοὶ 
οἤ ἴἰμο0 Γογὰ ἰδ δοθὰ ἔγοπι {μ18, δὲ ψγῃδὶ (ΒΥ 

Ῥτοοϊαϊπλοα ἰο {8.9 Ῥ6ΟΡ]6 4068 πο δρτοο Ὑ]} (ἢ 6 
ἐοηυΐη9 νογὰ οὗ ἰπΠ6 [οτὰ, δῃὰ ἐμαὶ ἐμπον ἢανθ 
ποὶ ἸΔροχοὰ ἰο ἰᾳσῃ (110 Ρϑορὶθ ἔγομι ὑπο ον νὶοκοὰ 
ἯΑΥ. 

γον. 18. Εοσ Β6 Βο δ! δἰοοᾶ. .. Ρτο- 
οἰδίαι τ. ΤΠ ΟΤ 8. ἔννο πιοάθ8β οὗ δσρὶ κπαί!οῃ: 
1. Ηὸ ψῆο ἢ85 βίοοὰ 'ἰπ (6 σοιηϑοὶ οὗ αοὰ, ἢ 
8668 δηἀ ΠΘΔΓΒ ΤΩΥ νγογὰ, 86 80 Πα8 ΣηΔΥΚοα ΠΥ 
ποχὰ 1οἱ ἷπι ῥτοοϊαίτα 0 (6 ΒΑΕ). 2. ον ψ80 
85 βἰοοἂ ἴῃ ἴῃ σουηδοὶ οὗ ἴη6 [οσὰ ῇ εἰς. Τῃ9 
Ἰδιοῦ οχρ]ηδίζουῃ νουϊὰ ΠΟνΟΥ͂ΟΡ Οἱ ΠῸΡ ἢαγνθ 
{86 τηϑϑπΐης, (Παὐ ὯΟ ὁη6 ᾿ι8ἃ δίοοα η (ἢ σοιιηδοὶ 
οὗΥ̓͂ ἐ!:ὁὸ ἵοτὰ, νυνὶ ἢ 8 Ῥγορίιοὶ οουἹά πο βΒ8Ύῦ. ΟΥ 
6 τηιιδί Δ κα 2 Ὑ2.») ἴῃ {π6 86η868 οὗ ῥτἰναίοῖν, 
Ὑιοαϊ οαἸ]Π πη, δβϑἰ βίης ἴθ (6 σοι 86] οὗ {10 
1μοτὰ----σ σὴν ννου]Ἱὰ Ὀ6 ΔΥΌΪΓΓΑΓΥ απὰ γοαυῖξο Ὀ6- 
ἴοτο γϑῦ. 18 πὸ βΒυρρὶοιημοηϊδί ἰοὴ οὗἩ {6 ἀου]θ 
ἐπουχὰς: “δυσἢ {ἰη χ8 μᾶγο 1 ποί βαϊά ἰο ἐἤϑσα, 
δηά {60 σαῃηοί ᾶγο μοαγὰ (θτ ἱπ ΠΥ σου 8οΪ 
(φυαδὶ πι6 ἱπυϊίο)."" Ἦθπσοο Ὁ οδῃ θ6 ἰδίκθῃ ἴῃ (ἢ 9 

Β86η86 οὗ φμίφιίδ ΟὨΪΥ δοοογάϊηρ ἴο ἐμ 6 ὅτϑί τηοὰθ 
οὗ ἱπίεγργοίδίϊοη. (Οορ. ΝΑΕΟΘΕΙΒΒ. Οἷ., ἃ 19, 
θ). Τὸ οοπηῃθοίΐοῃ ἰβ (6 88 {Ὸ]]1Ὁ0 8: [ἰβίοη 
Ὠοῦ ἴο {89 Ῥγχορίνοίβ, (6Υ ἀοοοῖνο γου, [Ὁ {ΠΟΥ͂ 
Ῥτοσϊδί τα {π6}. οὐ τ ουρ ΒἴΒ, ποἱ ΠΥ ΘΟΙΏΏΣ ΒΒ ΟῊΒ, 
Ῥτοπιἰϑίπς ἱπηρυηὶ Υ ἴο ΠΥ ἀοδρίβοσθ. ΕῸΥ ἮθΘ 
γῆ [88 βίοοὰ ἴῃ 6 σουηβοὶ οὗ {86 [οτὰ, πι8ὲ 
Ῥγοοϊαἰ ἢ 9 ΠΟΤ᾽ 8 τόρ, σὰ οδημοὶ ῬΟΒΒΙ ὉΪῪ 
ὍΘ ΓλΥοΥΘΌΪα ἰο ΗἸ8 ἀοδβρίϑοσβ. 76 ροϊπί οὗὨ {88 
ὑπουχαῦ ἰ8 ἱμογοίογο ουηϊαϊηραὰ ἴῃ γον. 17: ΤῊΘ 
ἀφδβρίϑοσβ οὗἨ (89 βουύυΐοθ οὗἩ ΨΦ6 που 6.6 τ᾽ 6}}- 
ΚΟ ΡΟΟΡΪ6. [ ῥγοριοῖβ, γῆο Ῥγοϊοηἀοὰ ἴο 
ΒΡΘαΚ ἴῃ {Π6 πδπῖθ οὗ ΖΦομονδῖ, Ῥσοτηϊβοὰ βοὴ 
Ἰτηρπηΐγ, (Π6Υ (ἢ 15 Ῥγονοα {ἢ τη βοῖνοβ ἰηἀἰϑρυΐδ- 
ὈΠΥ ἴο Ὀθ ἀθοοὶνοσβ.-- -Τὸ δίδηα ἱὰ [80 ΘΟΏ89] 18 
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ποὶ ἰο δἷὺ ἱπ ὑμ6 σουηβοὶ (Ρ8. ἰ. 1). Ὑ8μὸ Ἰαίίον 
ἀοϑἰσαδίθβ δϑϑἰβίδησθ γἱ ἢ δὴ ΔΑΥΒΟΣΥ͂ ΥΟ]166.--- 

ϑ ἢ δῃ ομ6 ἰ8 ο6]]16ἀ ΤΥ» 5" 188. χ]. 18. Οοωρ. 
Ἀοι. χὶ. 84. Ηἰδηάϊηρ ἷἰπ ἰΠ0 σοιη801] οὗ 
(86 Ιρογὰ, ἵ, 6. ἃ8 ΠΘΆΓΟΥΒ, ἰ8 ἀοοϊαγοα ἴῃ (6 
ῬΓΟΡΟΥ 86η80 οἵ ῥχορβοὶβ: [88. Υἱ. 1-8; 1 Εἰ. 
χχίϊ. 19-28.---Ὑ οὐ νγο 88}8}} ού ογτ, 7 νγθ 8850} 
ἐμαὶ Φοτγοπλ δ τ ἴθ 68 (6 οχργοϑδίοῃ δθγα ἰο 8 
ἰαἴζοη ἰῃ ἃ νον 8θη80, ἴῃ ὙΔ1ΘΝ 80π189 Ατ. ἰἰὶ. 7 

ἸῸ ΠΣ ἷθ υϑοά, Οοπῖρ. Ῥβ. χχυ. 14. Εὸν τὸ 
τ 

ΟΑηΠΟὶ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαί 411 6 φτορμιϑὶβ τϑοοϊγοα 
δἰ τποἷνρ σϑυοϊαιϊ οὴβ ἰῃ ἐμο ἤογταη ἰπ Ὑδὶσἢ, 80- 
οογάϊης ἰο ἴῃ ρ4888.68 οἰ(οἀ, Μίσοδι δηὰ βαῖδἢ 
Σοσοϊγοα δ ο80 πιϑηϊ!οηθάα.--- 60 Ἀϊὰ ρϑσοοὶνθ 
[596 . Ηον 68 ἰδ τινογὰ οὗἩ [86 Πογὰ Ὀ6 δ6θὴ ἢ 

Γοΐογθῃοσο ἴἰο ἰἰ. 8] : Εσοῖ68. ἱ. 16 ἀο68 ποί Β66πηὶ 
ἰο πιθ 8ιει1ϑἴδοίοσυ. Οουγίδι αν (Π9 αἰνίηο σουοΪδ- 

ἰἴοα ταϊαν ΡαΓΟΥ ὍΘ 46επ ἰπ Υἱβίοπ (σον. Π 

Ὁ3} γον, 16; ἱ, 11, 18; χχῖγ. 1), Ῥδυ ΠΥ Βοατὰ 

(1 βδαι. 111. 9, 10): ἐν οουἹὰ Ὀθ9 γϑοοῖνϑα ὉΥ (9 
ογζδῃ οὗὨ {110 ΕΥὁ ΟΥ̓ 1π6 68 γ.--Τὁ οἴἶεοί οἴ 16 
Βοοίης δῃηὰ μοδυίης 18 ἰηἀϊοαϊοα ὈΥ͂ “Δ Ὁ :᾽ ΒΘ 
Ὑ0 ψίυεα ἀεεα ἴἰο ΤΩ ῦ πογὰ, ᾿ΘΆΥΒ ἴΐ ποὺ ον ὙΠ 
89 οὐἱον Ὀυϊ 160 ΠΟΥ ΘΓ, ὮΘ ΤἸΔΥ͂, ἐδ. 

γονβ. 190, 20. Βϑ9Βοϊᾶ. ἃ δἰοσυγενίπᾶ... 
αυσαῖθ οὗ τ[8ϊ5. ἴῃ δηιποϑὶ5 ἰ0 τον. 17 ἰΐ ἷ8 
Βοτο βοὶ ἤογί, τ δὺ ἰδ 6 ἔσὰο ἱπιθηςίοη οὗ Φ268ο- 
γ8}} 158 ΠῚ χοβροοῦ ἰο (80 ΡΘΟΡ]θ. Βοίῃ γοσβ08 

8.0 τοροδίοὰ χχχ. 28, 24.---Α δίοσ- πὰ οὗ 796- 
δΒογαῖ, ποῖ ργ8168] Ὀὰΐ ϑρὶγὶα6)}; δὴ οὐαἱθυγδὲ 
οΥ̓͂ ἀἰνίπο νυ ἰ8 ὑγοοσϊδἰ τ ϑὰ ὈΥ (86 Ῥτγοροί.--- 
Ὅροι ἴΠ6 θ8ἅ, ΟοΡ. 2 ὅδῃι. 1ἰϊ. 29.---Ὗ}}} 
ποῖ ἴσῃ Ὀδοῖς. Τλο βίογπι Ὑ|}} ργοάυοθ ποὺ 
ἸΠΘΓΘΙΪΥ͂ 8 5] 1 χυϊ ραδβδίηρς οὔϑθοὶ Ὀὰϊ δ ὑμβορουῃ]ν 
ἀθεϊγαοιίνο οὔθ. [ὑ Μ}}} ποὺ ὁθ880 {1}} {η6 ν1}} 
οὗἩ (80 ΠΟΥ δὰ ἰυϑὲ αοα ἰ8 οομιρίοἰοῖν δοσοπι- 
Ρ᾿ 8164, ὕοπιρ. 88. σὶν. 28; Ῥβ. οχχχίϊ. 1].-- 
Αἱ ἴδο θῃὰᾶ οἵ ἅδγ5, εἰς. ΟομΡ. θη. χἰΐχ. 1-:; 
Ναπιὺ. χχὶν. 14: Ἰ)εαυϊ. ἰν. 80; χχχὶ. 29: [88. 1]. 
2. Ζογν. χὶνὶϊ!. 47; χὶὶχ. 890. Α σοηπίγαδβὶ ἰο (ἢ9 
Ῥτγοδϑοὶ ἐβ μοσθ ἰηγοϊνϑα : γοὺ ἀο ποὶ πον τορασγὰ 
10 88 Ῥοββὶ Ὁ]6 ; δἰ ὑπ οπὰ οὗ ἀδύϑ, ΠΟΎΎΘΥΘΓ, ἑ. 6. 
αἱ ἴμο σοποϊυδίοη οὗἉὨ {8 ϑθοοίζοι οὗ ἰδίου ἴῃ 
ψ σὴ γγὸ ᾿ἶνο, γοὺ νν1}} ἱπάοθὰ ρογοοῖγο ἱΐ, υἱΖ., 
ἐμαὺ ἰδ δδῃ δπὰ τωυϑὲ Ὁ ἴδι8. Ἐπὰᾶ οὗ ἅδνϑ, 
{ποΣΘοσΘ, ΟΧΡΥ 8868 ἃ ΓΟΪαἰϊνο ἰάθα. ΟΟΙΏΡ. ΥΟΣ. 
12 

Ψοτα. 21, 22. Σ ποῖ ποῖ... τποὶς ἄσοᾶκ. 
Α πὸν δῃηὰ ρουίθοι γ οἷθδν γθάϑοη ἴογ {16 ἀ680]8- 
(ἴοῃ ἰῃ γον. 16. Ηοῦν οουϊὰ 8086 0 ἰγὰθ Ργο- 
φῬμοῖβ σι Βοτὰ {λ6 Ἰογὰ βεπΐ ποί, ἰο βοτὰ ΗΘ Βροκθ 
ποιῖ [ΙἔὈ Βον νου, ΠΥ βιουϊὰ 8116 26, {πὲ ἰΐ ποί 
τί οοἶ ΑἸ] δηὰ ἐδ γεγο γοῖ δου 8}}} {ΠῸΥ δὰ σϑ- 
οαἰνοα ἱπίοτιηδιίοη οὗ ἔμ αἰνίηθ οουῃβοὶ, {Π6ΎῪ 
τοῦδ δἰ Ἰοδϑὶ ργοοϊδίπι 16 τοτὰ οὗἩ Φοβοόνῖ ἴῃ 
18 ΒΟΥΘΥΪΥ͂ 88 μοβίϊϊο ἰο {86 ψιὶοκοὰ δηᾶ ἀγρίης 
ποτὰ ἰο τερθηΐδησθ. Βαῦ βἷποθ {μ18 ἰ8 ποῖ (9 
6886 ΠΟΥ 8τὸ ἰσχία Δ Ό]Υ ἀδιλομδίχαιθα (0 ὃ0 7489 
Ῥτορμοὶβ δμὰ ἀθοθίγοσβ. 

6. Τπο Ονπιΐπ] Μη ρ ΐης οὗὨἨἩ Μ᾿" ποτὰ δὰ (Ἰοἂ᾿ βΒ ἤπογχά. 

ΧΧΊΙΠΙ. 

Απὶ 14 ἀοά δὲ βαπᾶ ἢ βδα! ἢ Φοβονδῇ, 28 
Αμὰά ῃποἱ ἃ αοά δἰ ἃ ἀϊδβίδηῃσο ὃ) 

28ὃ--32. 

21 1 ἃ τηϑ 6Ο00068] ἰτα861} ἴῃ ἃ δἰ αἴηρ ΡΪ806, 
411 1 ποῦ 8660 ἷπα ἢ βαιτἢ Φομονδῇ. 
ΑἸΔΙ πὐΐ δο, ψ μὸ Β|16 1 ἀθαγθη δηὰ θαυ ἢ Βα: ἢ} ΦοΒονδ, 

20 1 Πᾶγθ ποαγὰ τδεὶ [6 Ῥγορἢοίϑ ΒΔΥ, 
ὟὨΟ ΡΓΟΡΒΘΘΥ͂ ἘΕΟΙ ἴῃ ΠΙΥ͂ ὨΔΠΊΘ; 
“41 ανο αἀγοδιηθά, [ ἤανο ἀγοαπιοϑα.᾽ 

26 Ηον Ἰοηρ 81}}} ἰ8 {86 ἔτϑ ἴῃ {86 μοατί οὐ (86 Ῥσορ οί, 
ὝΥ Ο ῬΓΟΡΒΟΒΥ []βοῃοοά,-- 
Τηθ ῥτορἢθοίϑ οὗ (μ6 ἀθδοοὶ! οὗὨ ἐμοῖσ οσσῃ ποατί 

21 ὟὨΟ τιᾶΐζο ἴμ6 ϑμάθανογ᾽ ἴο οδυβθ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ 
Τὸ ἴογροῖδ ΠΥ ἤδη ὈΥ͂ ὑΠ6 ὶγ ἀγθδῃιβ, 
ΝΥ ΒΟ ΠΟΥ͂ τοϊδίθ ὁπ6 ἴο δποίθογ, 
ΑΒ ὑμοὶγ [ΔΈ Π6 γ8 ἔογροῦ ΤΩΥ̓ ἠδῖη6 {πγουρ ἢ ΒΔ8]. 

28 Τοῦ [86 ρῥτορδοῖ, ἰο ψῃοϊῃ 8 ἀγϑϑῖῃ σϑῆιθ. τοῦθ [ἢ 8 ἄγβϑῃι, 
1,οὐ πὰ ἴο ΠΟΙ ΤΑΥ͂ ΠΟΙ σΔμ16, ΓοΪαθ ΤΥ ποσὰ ὑγυ]γ." 
ὙΥ Βαὺ [88 [86 βίγϑῃη ἰο 4ο ψὶἢ λ6 σταίη ἢ βαῖ [ἢ ΦοΒονδῃ. 

29 [8 ποῖ πιῦ πογὰ 780 16 [6 Ετϑ ὃ βαῖτβ Φοβόνϑα, 
Απά π|κὸ (6 Βαιαπιοῦ, τ ἰ σὰ Ὀγθα κοῦ ἢ γοοῖκβ 'ῃ ῥΐθΟ68 

80 ΤΠοτγοίογο Ὀθῃο]α, 1 8πὶ δραϊηβϑὶ (86 ῥΓῸὸ 
ὟΒο 5βύθ8] "Υ͂ ΟΓΒ ΟΠ6 ἵγομλ ΔΏΟΥΠΟΥ 

ὥωοι βδὶ 1} ΦοβουδΕ, 

ὃ1 Βοδο]α, 1 δὴ δραϊηβί (89 ργορβοῖβ, βαῖ τ ΦοβονδΒ, 
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ὟΒο δκο ὑμοὶγ ἰοῆριιθ δῃὰ ργοπμοῦ 66 ΟΥΒΟΪ68.δ 
82 Βο6μο]ά, 1 δπὶ ἀρδίπβί [μθηλ, ὙΠῸ ῬΧΟΡΠΘΘΔΥ [8186 ἀγθϑπιβ, βαὶ ἢ Φομονδῇ, 

Αμπά τοϊδῖο [θη δηα 1684 ΙΩΥ͂ Ρ6Ο00]6 δδίγδαυ, 
Βγ ὑμοῖν ΤἈ]Βοοοα δηθὰ ΟΥ̓ ὑμῖν Ὀοδϑβίϊηρ. 
Ι [μὰ ποΐ βοηΐ ὑἢ61ὶ ΠΟΥ σοΙη τ βϑἰομθα θη, 
ΤΠΟΥ͂ οΔ δἰ8δο Ὀ6 οὗ 50 ργοί ἴο {818 ΡΘΟρ]6, βα (ἢ Φοβουδὶ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ΨΥ. 23:-- πο οοῃείτποξίοη, σοῦ. ΝΆΒΟΞΚΙΆΒ. Ον., ἀϑ 46 
Θ΄ ΎοΥ, 21.--Ὀ ΔΟΩΟΣΣΓῚ ἴῃ ἀρροδί ἴοι ἰο Ὦ"})82) ἰῃ τοσ. 

8 ΤοΥ, 27 ΠΡ. ἩΪΡῊΪ, πθτὸ οϊν. 
ἀγογ. 28. -ΠῸΝ, Αοομε. ααἀνεγὸ. Οομρ. χ. 10; ΝΔΕΘΕΙΖΒ. Οὗ. ἃ 10, Σ. 

δεοτ. 81.- 32}. ΟΥ̓ ἐδ νβοῖο νοῦ, Ὀθϑίἀοϑ {18 δἰ πρῖϑ ἔοττα, γγὸ ἅπιὰ οὐ Ὀ δ). 

6 γογ. 82.--} 9 ἰδ ἅπαξ λεγ. Τδο τοϑδοΐης (οοΏΡ. “ἀ, ἰχ, 4; Ζοριι. 11}. 4; α θα. χίϊχ. 4)» ἰπεοΐοπέία, ἰτιρυάοης Ὀοσδεέην, 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΔΙ,. 

Α5 ἰβουρῇ (89 ὀχα] θὰ (γον. 28) δῃᾷἃ οπιπί βοΐ πὶ 
αοά, νδο 8118 οανθὴ δηὰ ραγὶ ἢ}! ψουϊὰ αον 
ποϊιίης οὗ ἰὑ (νον. 24), (86 74186 ργορὶιεἰβ ἄατοὰ 
ἴο σίνο ἔοσί ἢ (μον ἀγοαπβ 48 ἰδ9 νοσὰ οἵ σοὰ 
(τον. 28). Ηον ἰοὴς ν}}}} {πἰ9 απγοαβοη, ἩΒ 16 ἢ 
8 αὖ {π0 Βαᾶτλθ ἔὖλτη6 ἀφοθρίΐοη δηὰ 8ο[1-ἀοσορίϊοη, 
Ἰαδιὶ Ὁ (νοσ, 26). Ποῦ Ἰοὴς ν1}}} (ΠΟΥ͂ Β6οὶς ὈΥ {πον 
ἀγοδῖὰβ ἰ0 Ὀγίης ομόουδὴ ᾿ηπἴο ΟὈ]ἑ νοι δος (6 
ῬΘΟΡΙΘΟ, 88 86» ὕμι 6 γ8 Τοτροῦ Ηἰπιὶ τὸν Βδα] 
(νον. 27). ὙΠ (818 18 δϑϑοσίδι θα ἃ βθοοῃὰ πιῖ8- 
οἰίο, ἐπαὺ (86 σῖνο οὐὐ (69 ἀγϑᾶτῃ ποὺ 8ἃ8 ἐλῤεὶγ 
ἄγοδιῃ, Ὀυὶ 845 οἶον ι᾿Β νογὰ 18 ἴο Ὀ6 ρῥγοοϊαἰ πγοὰ 
α8 διεῖ, οομηθοῦ (118 ΜΠ ὉΠ 6 ἷν Ῥγχοάιιοι 0η8, 
ἐμβουρὶι {ΠΟΥ ὮΔΥΘ ΠΟ ΠΙΟΓΟ σοϊδίΐου {πδὴ 1.6 ΒΓΑ 
888 ἰο (860 στγδίῃ (γον. 28), οὐ ἰο ἰμὸ ἔγθ, οὐ ἐδ9 
ΤΟΟΙς- ΟΥ̓ ΌΒΕΪΠ ἈΘΙΏΤΩΘΡ ἫΝ 29). ἮἩθῃοθ [89 
Ῥτορ οἱ δ. 6}}Υ Ἰοσπι]αῖθ5 8 ἐγ Ρ] 6 Ομ Θτ χο ζαϊπϑὶ 
1μ6 Ῥγορβεοίβ: 1. ΤΟΥ βίϑαὶ οὐ 8 πογὰβ (νου. 
81); 2. ΤΉΟΥ ΔΡ6 [86 ἔοτηι οὗ σοηυϊηθ ΡΓΟΡΠΘΟΥ ; 
8. ΤΊΟΥ ᾿Ἰοαὰ {0 ῬΘΟΡΙΘ δϑίσδαυ ὈΥ ἰμοῖσ Ἰγίης 
ἀγθδ 8. 

γοῖβ. 28, 244. Ασα 18 Θοᾶ... δ5αὶῖ8 ὅοδο- 
δῦ. ἸΤδ0 δυάαοίίγ οὗὨ [10 [8186 Ῥτορμοίβ, τν}}Ὸ 
ἀϊὰ ποὺ ἔδδν ἰο ἝΟΥοσ ὑμοιώβοῖνοβ τὶ ἢ (86 δ Πι6 
οὗἩ Φεδογναῖι, 1Β ἑοαηοὰ οἡ {π0 ἀοϊυβίοη ἰδ Η 6 
Ὑ88 ποὺ ἴῃ ὁ σοῃαϊτἴοη 0 Ῥοσγσοοῖγθ {οἷ Γ ΡΥ ϑ Ρ- 
ἰΐϊοη. ΤΟΥ τορασὰ (89 Ιοχὰ 885 ὁ αοὰ, ψῆο 15 
ΟἾΪΥ ΔΌΪο ἰο ὈΘΒοΙΪὰ (δαὶ νΒὶσῖ 18 ποᾶν, ἑ. 6. ὅδ ῃ 
ΟΥ̓ΟΥΪΟΟΙΪΚ ΟὨΪΥ ἃ 1 παϊοἃ ἀοπιαΐη. [π᾿ ορροβί(ϊοι 

ἰο {μι18 6 Ἰωοτὰ 64118 Ητλ86}Ὁ ΡΠ τὸν, ἧ. ὁ. ἃ 

αοἀ ψδο ἰδῖζοβ ποίο οὗ ἐμαὶ νυ οἷ ΟσσΌΥΒ ΟΥ̓ΘᾺ 
πῃ (Π6 γοπιοίοϑί αἰβίδησα, 0 ἤἴγοιῃ Ηἰβ ἰοῦ Ο 
ἷῃ Βοαγοη ΟΥ̓ΟΣ]ΟΟΚΒΘ 680 ἰδ οδγί, ὈθΟδιι50 88 
ΒΙΠΓῺς ποανθη δηὰ ϑασί ἢ Ηθ 18 ῥγοβϑοηΐ ἴῃ Ὀο(ἢ. 
Οοπιρ. Αἴ. ἰχ. 2-4; 920Ὁ χὶ. 8, 9; Ῥβ. οσχχίσ. 
171-12. 

γον. 2δ. Σβανοὸ Βϑασᾶ... ἄἅἄσθοασιηϑοα, Τῖβ 
18 {89 τηοΐη οὔατα, [6 81 νοὶ βίαπὰβ ἤγϑι ἱη 
υἱὸν οὗ 6 ΟΠ ΡΓ βοὴν δηα οἵμηϊϑοϊοηί Οαοά. 
θτθαπὶθ ΟΓΘ 1π ὑπ ΘΙΏΒ6 1 0768 Δἢ ΛοΚκπον]οάροα δηὰ 
Ἰορσιυἱπιαῖθ τηϑάϊυπι οὗ αἀἰνίηα γονοϊαϊΐοη. Οοιῃρ. 
Ναιπῦ. χὶϊ. θΘ; 1 ὅδιω. χχυὶδδ. 6, 1δ; 2406] ἱϊ]. 1; 
θδῃ. νἱὶ. 1. Βυῖΐ (Π6Υ ΟΘΟΌΡΥ 86 ἴον βίδρο δπιοὴς 
η0 ἴογπιβ οὗ αἰνγίπο οοτηιηπηϊοηίοη. ΟΡ. 
ΚΝΟΒΕΙ, Ῥγορῆ. ἃ. Πεῦν., 1., 58. 114 Ββαα. Ηκε- 
ξοα, ἰεαί-Επο., ΧΥΙ., 5. 2927 Ε΄: ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ, 
Ῥεγοελοϊοσίε, αν. ἸΥ͂., ἃ 14.--- ΤῊ 686 ἔλ186 ῬΥΟΡ δ 8 
ΒΙΔΥΒ ΒρΘαΚ ΟἿΪΥ οὗ {ποῦ αἀγοᾶπι9 85 [ἢ 9 
ταραΐδ οὗ τμοἱν αἰνίμο 1] πλϊηδιίοῦ. Οὗ οουγδοὶ 

Ἐοὸν 1.0 ἄγϑϑτῃ 15 τηοϑὲ τὶ μάγανσῃ ἤγομῃ ἰδ 6 6σοη- 
ἰγοὶ οὗ οὐ ον τῶϑῆ. Νοιίδίηρς ἰδ Θϑβῖοσ (βδηὴ (ἰὸ 
ΒΔΥ͂, [.δϑὶ εἰσὶ [ ἀγοδιηθὰ (μὶβ οσ ιμαὶϊ, Ἧο 
οδῃ σχοΐιϊο ἢ Τ6 Ῥσορ]οίβ ὑπ π8 τὰ δὴ ἱπι- 
τηοάοτδὶθ δηὰ ἰῃ 8617 βυϑρίοΐοι 86 οὗὨἩἉ ἀγϑατηβ. 
ΤΊΟΥ δ.ὸ ἀγοδηοσθ, δηα ἰὰὶ 18 ΓΟΙΩΔΥ ΚΘ ΌὈΪ6 ἐμ δὶ ἴῃ 
θαι. ΧΙ. 1, ὃ, δ Δ 32, ὉΥ ψ μΐο ὑμαγθ 8 ,αἶδε 

ΡῬΤΟΡΒοὺ 18 ΔΙΝΔΥΒ Τηθαπί, 18 ΣΟΔΌΪΔΣΙΥ ἀϊδιϊπ- 

Ευϊδιιοα 8180 88 ὉΠΠ ὉΠ, ἃ ἀγθδΠΊῈΣ οὗἩἨ ἥ ἀΥΘΘΙΏΒ, 
[“ΑἸΙΒου σα ἰς Ρ]οαβοὰ σα ἰο τονϑδὶ Η  π)86 1 βοιηθ- 
{ἴἰπ|68 πῃ ἀγθδπβ 0 ΗΪ8Β [1187] ΡΘΟΡ]6 οἵὗἉ οἱὰ, γεοὶ 
ὙΠ ΘΩ ἤλ 180 Ῥτορ οίϑ τοδ6, 0 ΟΡ οϑβϑὰ ἐπ (σι, 
80 ΣΟΥΘ]ΔΙΣΟΠΒ ΘΓ ΤΑΥΘ. 6 αγο Ὧ0 ᾿ῃβίδῃ 9 
Οὐ ἰδοῖ ἴῃ ᾿βαϊδῃ, Φογοτ δ, οσΣ ἘΖοκὶο], ΟΥ Οἵ ΟΡ 
Ῥτορμεὶβ 80 Ὑ6ΓΘ Ορροβϑὰ ὈΥ ἴδὶϑθ ρσορβμοίβ.᾽ 
Υ̓ΟΒΡΌΒΜΟΕΤΗ.--Ά. ΒΕ. Α.]} 

γοσβ. 26, 272. Ηῖονν Ἰοπᾷ. .. σοῦ Β88]. 
Βγ Βονν Ἰοῃβ ἴδιο [οτὰ ταϑίθβ Κπόονῃ {πὶ {9 
οοηάαποὶ οὗἩ [8680 Ῥτοριθῖθ, να ϊο ἢ β ἸΏΟΤΘ Ῥδγ- 
ΕἰσΟἸΑΥΪΥ ἀσβουι θὰ ἴῃ ὑμ680 {7ἔσὀΘἨὨ ὙΘΙΒ6Β, 18 ἰη- 
(016 γ80]9 ἰο Ἡΐα. ἀτγοδὶ αἰ ουα Υ 8 σαυβοὰ ὉΥ͂ 

Ὁ. Ὑδὸ δηοϊθηὶ ἐσβηβ᾽δεΐοη8 ΘΟ] οτἱί (89 ΠῚ 
δηἃ τρΔκο ἰὑ οἰμοννν 186 σου θηϊθεΐ ἰο ὑπ ΘΙ ΒΟΙΥ6Β. 
γυΐϊκχ. δηὰ Ομ]. : ὠϑφμθ φυο ἐδίμα δὲ ἵἴπ οοτάο, 
εἰς. 1 ΧΧ.: ξως πότε ἔσται ἐν καρδίᾳ, εἰς. βέγτ.: 
φμοιδφμε ἐγιπί τπ οΥ 7αίδογωπι ρῬγορλείατμηι »το- 
»λείϊαα 7αἰδς 3---Τ 0 ἱπίογργοίδι !οὴ8 πίοι δἀ- 
ἰογο ἰο {80 ἰοχὶ 8.0 ἰμτϑο: 1. Τὸ αὐοβίϊοη ἰδ 
Δβοὰ ὈΥ 8 ἀουῦ]6 ἱπίοστοραίίνθ ἢ ὡπὰ ἢ, 

ΜΘ ἢ, ΒΟΎΤΘΥΟΙ, διῃουηΐβ ἰὸ ἰμ18 παι {89 Ἰαί6 Ὁ 
18. ααἰΐθ βυρογδιιοῦθΒ. ΗἸΤΖΙα ΔΡΡρΘδ]8Β ἱπάθοὰ 
ἰο χὶνιϊὶ. 27 δηθὰ Μίο. υἱ.ὄ 10. Βυὶ π᾿ ποὶῖμοσς 
οὗὐ (689 Ηἶδοθβ ἰ8 ἐβοσθ ἃ ἀοιῦ]ο ἰπίοσγοζα- 
{{πὸ. Βεβίἀθϑ ἐμ βιυδ᾽]θοί ἷβ νυδηςηρ, δὰ ἰἢθ 
«που: ον Ἰοπ Βᾶνο πον 8.1}}} {86 τηδίο- 
Τα] ἴοὸσ ἀγθϑῖῃϑῇ 18 οογίβ! ὩῪ βίσδισο, 2. "3 

διηὰ "22 ἃγθ σοηδογϑὰ δοοοσάϊηρ ἰὸ {π᾿ 6οῃ- 

βἰγυοίοη ΤΥ ἽΝ δὺς Πὶ ΤῚΝ. θη. ἰχ. 20. 
ὅοπιρ. ΕτγαιΡ, καὶ 298 ὁ, ΝΑΈΘΕΙ.88Β. ΟΘ,ν., ὶ 96, σ, 
Απηι. 19 παι δηὰ Δίκιεμ. θυϊ δρατγὶ ἔγοτϊα 
ιἷ8 τ[μαὶ ὈοΐΒ ἰρῆοτγο (μ9 ἱπίθγγοραίγο 1216, (9 
οοηϑίγυσίίΐοη τῖῖὰ 5) 186 σι ουϊ ἃ Ῥσχθοθαοηί, 

Τοτοϑὰ δηᾷά Γ660Ὁ]0 ἢ 8Β0η86, [Ὁ 1ὑ ΒΟΘΙῺΒ 858 ἐπουρῃ 
(ππ βοτὰ Ὄχρϑοίβα δὴ δἰ ἐουδίϊοῃ ἴῃ ἐ8Π:689 ΡΥΓΟΡΗΘΙΒ, 
του Ηδ δδὰ Ῥγου ουΒΙΥ σοργοϑοιιοα ἱμοπὶ 88 
ἸΠΘΌΓΔΌΪΥ ΘΟΥΓιρΡύ (σΟΙΡ. Υο 78. 11, 14), δηὰ 86- 
σοτγαϊης ἰο τοῦ. 27, οσρϑοίβ ποίη σοι (ἢ 6 πὶ 
δυῖ [6 οπάοδγνοῦ ἰο Ὀσίηρ Ηἰπι ἰπῖο ἤν σοι Ἢ] 658 
διηοπα ὑπὸ Ρϑορὶθ. [18 ἰδ ἱβουκιὺῦ βυ 8016 ἴῃ 
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(ιἷθ8. οσοπμθοίίΐοη : “ον Ἰοης ἄἀο ἰδ6 Ῥγορβοίβ 
Ῥύγροβθθ ἰο Ὀθ0 ἤμ]βε ργορμοίβ᾽᾽" (ΔΜΕΙΕΒ). ὃ. 
ΤΠοῸ ἱπιογργοίδιϊου 8 πηοδβὺ δ8(1βδοιουῦ νν δἰ 6ἢ 
85 ἢγϑί οἴεγεὰ ὃγ υλνια ν»κ θδιξὺ δὰ δἀοριοά 
ὮΥ 8Ε8. ΒΟ ΧΙΌΤ, ΟμΒ. Β. ΜΙΟΗΑΆΕΚ,ΙΒ, Ιἰο88νΝ- 
ΜΌΕΣΕΑ, ὕμββειτ, ΟΒΑΚ δη οἱ οσβ, δοοου ης 
ἰο νυΐοῖ ἪΡ ἰΒ ἰο Ὀ6 γτοπάοσγοι ἃ85 δὴ ἰη46- 
Ῥοῃάρῃὶ βοιίθηοθ (Ξεμοῦν Ἰου( 8ι}}1 ν}}} (8 168. 7) 

273 ΟΣ ἰο 6 ἐδίκθῃ 88 --- λαῦό ἐπ πιϊπα 7 δυὰ 
Ὁ ΞΟ, νοῦ. 27, ἰο ὃθ τοζαγάρα 48 8 χσϑδβυτηρίϊοα 

οἴ ἴὸ αυοϑιίοη ἰπίοττιριοα Ὀγ 80 πγοσὰβ 0110 ν- 

ζης 272: Βανθ ἴπ ταϊπὰ [86 Ῥσορμδίβ, σγβο....... 
1Ἀ]η}ς (Β6Υ, (0 τῆ Κθ πα ρϑορὶἵοσχοι ἢ ΑἸΓΒου ἢ 
(ιῖ8 ἱπιογργοίδιϊοη χίνο8 ἃ ΒΘΏ86 Ὁ» ΒΪΟὮ 18 ἰο] 6γα- 
ὉΪΥ βϑ ἰϑίβοίογυ, ἰΐ 18 ὁρροδοὰ ὈΥ͂ {86 πγδιηπδιῖ- 

94] ἀἰ οι] γ, (μδὲ ὉΪ᾽ Βμου]ὰ βἰδπὰ δἷνος Ὁ 2. 7ἼΠ 
88 ἃ τοσηρίἰυ]διίοη οὗ (6 Βυδ᾽εοςὶ, ν᾽ οι οου]ὰ 
ποὺ ὃ δοϑοπὶ οἷον (86 ἰπογγυριίου δηὰ ἰμ9 Χθ- 
ΠΙΟΥ͂ΔΙ ὑπο Ὁ οἰἶροιοὰ οὗ 16 Ῥτοροῦ βυ δ] 6οί. 
1 τ θη (μὶθ ἱπιοχργοίαιϊοη α͵8ο 18 ποὺ ρογίθοι 
Βδιϊβίδοίοσυ, ἰΐ 18 παίυγαὶ ἰ9ὸ Βῦρροβθθ ἰμαὺ (9 

ἰοχὶ ἰβ ἔδυ] γ. ΒΒου]ὰ νγὸ ποῦ τοδὰ Οὐ ἱπβίοδά 
οὔ ΠΤ Ζογοιΐδ 84 ΔΌοΥΘ, χχ. 9, δοιηραγοά 
ἐπ6 ᾿γγοβί 8{10]6 ἱπιρα80 ἰο ῥτοοϊαῖτα ἰδ 6 πογὰ οἴ 
{μὸ [οτγὰ, ἰοὸ 8 ὅσο Ὀυγπίης ἱπ ἢἷ5 Ὠθατί. Οουϊὰ 
ποὺ Π6 Ὑὸἢ0 ἸοΥθβ ἰο αιιοίθ Ἀἰπι86]7, δῃὰ τ 80 
Κηονβ μον ἰο νι ὶ6]4 ἰμ6 Ψν θᾶ Ρροῦ οἴ ΤΟΥ͂ δραϊηδὶ 
ἷ8 ΟρΡροποῃηίβ, ἰῃ ογάὰον ἰοὸ βοῖ ἔογί ἢ ἱποίβι νοὶ 186 
αἰ δογοηοο Ὀοίνγθοῃ (86 ἔσθ δῃὰ ἔδ]89ο ργορδοίβ, 
ὑγοπ ΘΔ] ῬΡΓΘΘΌΡΡΟΒΘ ἰῃ ἰΠ6 Ἰἰαίί ον ταί, 88 Ἠθ 
Ὑ6}1] Κπονν, Ῥγὰ8 ροθβοββθὰ ΟὨΪΥ ΌΥ̓ 86 ἰγιιθ ὕγο- 
Ῥθοιθῖ Ηθ, βίαρρογίηρ ππάον 6 Ὀυτάθη οὗ ρΡ6Γ- 
δοουιίοη, δὰ βα]ὰ (χσ. 9): “1 ν1}]} ποῖ ΒΡῈ δ Κ ΔΗ͂ 
ΤΏΟΓΟ ἰπ ΗΪδ8 πδηιο,᾽᾽ Ὀυὺ ἢ6 γ1αλϑ ΟὈ]  ζοα ἴο ἀο 80. 
ΤΏοΒϑο ὙΠῸ οὐχαὺ ποὺ σοι ρθ] 16 ἃ ἰμθιάθοῖνοβ ἰὸ 
ῬΓΟΡΉΘΘΥ ἴῃ {0 παι οὗ Φομοῦδῃ. διὰ ἐπθπη 
δυσὶ ἃ το ὈυΓΏ 8180 ἴῃ ὑμεῖς πραγ Απὰ 
80, ον Ἰοὴς Ψ}}} [ὁ σοηϊϊηυθῖ ΕΡΟΥΥ͂ Οη6 18 
δυϊηϊηοποά ὈΥ͂ ἰἰ686 αϑ δι] 08 ἰ0 τᾶ κο [86 σοι- 
Ῥαυίβου, Ὀυὺΐ ΟΥ̓ΟΡΥ͂ ὁπ6 Μ 1} 8180 Ὀ0 ΟὈΪσοὰ ἴἰο 
οοηἴοθβ ὑπδὶ (9 τη ϊβοσγαὉ]9 1116 θαθ οὗ δΒυδῃ 
δφοιίβιι 18 οὶ ἰο ὈΘ δοταραγοὰ νὺῖιἢ {π6 σῇ δηὰ 
ὩΟΌΪῈ ἤδη) οὗ αἰνίηθ ἱπϑρί ταϊΐου, τ δῖοι Ὀυτηρὰ 
πη 6 Ῥτορ μοι Β Ὀγοδϑί.--- 6 Ρσορῃθῖδ οὗ [6 
ἀϑοοίϊζ, εἰσ. ἸΤΏΟΥ ἀθοοῖνα οἰ ΓΒ, ΑὕΟΥ δηὰ ὃθ- 
οδυ86 (ΠΟΥ͂ παν ἀσοοὶνοα ὑδοιηβαῖνοθ. ΟὈΠΡ. 
χῖν. 14; Εζοϊς. χιὶ, 2..-- Ο 8860 ἴο ἔογροῖ. θὰ 
{πὸ βΒυ]θοἰ-τηϑίί ον σοΙΡ. 1ἰ. 82 1]. 2] ; χὶῖ!, 28; 
ΧΥΪ. 156; 1. θ.-τρὴθ ἴο δῃοῖΐμθσ. Νοί δΥθσΥ 
Ο6 ἴο ἷΒ 60] 6 σιι65, θα ΘΥΘΓΣΥ͂ ΟὯΘ (0 [18 [6] 10. 
Ἐν {πο Υ Βαγο δογγυρίοα [Π6 Ροορῖὶο Ὀγ ἱπεὶν 1168. 
Οοπιρ. νοῦ. 8): χίν. 18 βαᾳ.; χχὶϊὶ. 14 βαᾳ.; 1. 6. 
-- ὩΞϑΒΒτοῦρ Β44]. Οομιρ. ἰϊ. 8. [ὦ ᾽ἴδ δρρδγαηί 
ἐμαὶ 10.680 [81κ6 ρτορμοίβ ἀἸὰ ποὶ ῬΓΟΡΏΘΘΥ ἰῃ {110 
Ὧδη6 Οὗ δὴ ἰάοὶ, Ὀυὺ ἰῃ ἰδ πδῖηο οὗ Φαθονδιι, 
δυΐ {890 ῥτοοϊαϊπποὰ ἴῃ Ηἰΐβ ἢδπιθ ποὺ ΗΪ8 πογὰ 
θυ {πὸ ἀοοοὶὶ οὗ ὑποὶν οσὴ Βοατί. 

γογβ. 28,29, ζ60 [86 Ργυορῶῷθξ. .. τοοῖςσ ἰῃ 
Ῥίοοοϑθ. Τὸ Τογὰ ἀοοβ ποῖ οὐὐοοὶ ἱἶ ἴἢ 9 ΡΓο- 
Ῥιιοῖβ τοϊδία ἐλεὶγ οἱοπ ἀὐθϑίῃβ ὧδ μοῦ. Βυΐ 16 
886 ποί ἰο τηῖχ ἔοι τὶς ἢ (86 ἔσθ ψοτὰ οὗἩ Θοά, 
διὰ οἡ ἐἰδ9 χγουπὰ οὗ 818 τοῖα] ης υἱἱὸῦ ΒΒ τὰ 

88 8 ἀἰνίπθ τονοϊαίΐοη. Αβίδο ἀσγϑητηβ δγθ (0 Ὁθ 
Τοϊαιο αἋ διοὴ, 80 4180 {16 τοῦὶ γουοϊ]αιίοη οὗ 6οά 
18 ἰο Ὀ9 Ββαῃάθα ἀονπ Ῥυτοὶν, ἡ. 6. ἱοὰΐ δα αϊ- 
ἰοὴ οὗ βυιγαοίΐοη. [11 8 οἱθαν ὑπαὶ 1116 δυο 606- 
(ἴοπ γοαυΐτο8 (18, τηοδηΐης 70. ΠΝ, ΟοΡ. 
1ϊ. 2] : Ργου. χὶ. 18. Α πυϊχίυγθ οὗ [86 ἔτνο ο]6- 
Ἰοϑηΐϑ ἰβ ᾽υϑὲ 48 ὉηΒ0 1} 0]0 88 8 ταϊηρ)ης οὗ 
ΘΙΩΡΙΥ δίτωνν τὶ ἢ ρσταΐη. Τὴ6 Βίσανν οαηηοί ὯΘ 
868 νι τ (6 σταίη, ποῦ (86 σγαϊῃ τὰῖ ἢ {8:0 ΒΓΑ. 
Τοῖβ σοπιραγίϑοη, δὰ (10 ζο]] νης οὔθ οὗὨ [ἢ 
Βδιηπιοῦ δοὰ ““γγο δβί68)],᾽᾽ νοῦ, 80, δον μὰ 
Φοτοιιἶδιὶ ΠΟΣΘ, ἑ. 6. ἔγοιῃ Ὑϑγ, 2ὅ, 68 ἔῃ Υἱοῦ 
ποῖ ἰδ ργοβοηίδίίΐοη οὗὁἩ ἰμ)6 ῬὉζοάιοίβ οὗἩἨ δυημδδ 
8:1) Θου ἡ ΥἹΥ 45 [06 ῥῬτοάμποίκ οὗ ἀΐϊν 9 Οὐ ας ἰνῚ 1, 
αὶ ἐμ πιϊηρίίης οὗἩ ὑπ ὑνο οἰοσσιθηίθ. ἢ σθῃ- 
ΒΌΆΓΡΟΒ (16 ἔογπιοΥ ἴῃ γογβ. 2δ-22. Α8 τῃηοτομβδηίδ 
οἴἶποῃ 861} τυ ΒΟΙῚῪ βϑηι σοοάϑ, ΟΥ {11086 νυ] 6 ἢ ΔΘ 
ῬΑΣΕῪ δ διὰ δὰ ΡΑΥΙῪ χοπαΐμο, ἃ8 ζοηϊΐπο, 80 

ἄο ἰμ689 Ῥγορμϑίβ. Βοίμ διὸ δθσίδί εν Ὑρ---- 
16 Ὡοῖ ΤΩΥ τνυοσὰᾶ 1Ππ0 8 Ετο 2 εἰς. Α ροϊηὺ ἰὰ 
89 σοι ρα υίϑοη νυ δίγαν 18 ἔαγί ον ἀονοϊοροά. 
ΤῊΘ βίγανν 18 ποὺ ΟἹΪΥ ἴα806 γγατο, μθὴ ζουηά 
(48 ομορροαὰ βίταν) δοὺς ἴδ Ὀτγοθδά-οογῃ, δ 
ΒΙΤΊΡΙΥ͂ 88 ΒΙΣΔῪ ἰΐ (88 ὯΟ0 Βίτϑηρίί, δηα 18 ι.561688 
ἴογ ἀεΐθῃοθ Οὐ οὔθῃοθ. 80 8 8180 6 ψογὰ οὗ 
{16 4186 ῬΡτορβ!οίβι [Ἃπ Τορροδβί(ΐου ἰο0 ἰμἰθ, οὐ Β 
νοτγὰ 18 ΠἰἸκ ἴμ 6 Δ] -οοσαποτίης ὅτο (σοπιρ. ϑδοης 
οἴ 89]. υἱῖϊ. 6, 7), οὐ 1|κὸ πὸ Βατιηπιοῦ οτυβηϊης 
9 Βαγάϑβίὶ τοοὸῖ (Ηθ5}. ἱν. 12; Εσδο168. χἰϊ. 11). 
Ηονν ἀοϑρίοδὉ]6 ἀοθβ ὑπὸ νογὰ οὗ 89 ρῥβοιιάο- 
ῬτοΟΡΒοίβ ΔΡΡΘΑΡ ἰῃ {8686 σοΟΙΩ ΡΥ ΒΟΏΒ δηὰ ν μὲ 
ἃ αἀἰδργδοοῦα! πιθδ8] } 8 πο0 ἀο (ΠΟΥ͂ ΘΆ1180 ὈΥ ἰδ οἷν 
τϊηρ ἰης! [ ἀο ποί (δίης ὑμαῦ ἐπ Ῥγονδ]θηΐ 
ΓΑΪΠΑΙΟΥΥ δηὰ ρμυηϊίϊνο ᾿πηροτὶ οὗ (6 σοπυΐϊηθ 
ῬΤΟΡΒΘοΐ68 8 τηδδηΐ, ἴὉΓ (6 (οΒρ6] 18 {89 πιοϑὲ 
ἰπιθηβιγθ ἔογοθ (1 Ὅν. ;. 18-24; ἰϊ. 4; Βοῃι. ]. 
16). 

6γ8. 80-32, ῬΒοσθίοιθ Ὀθδοϊὶᾶ ... βαι 8 
οβονδδ. Τῇοβο (ἢ Γ6Θ 5ἰ ΠᾺΡ ΟΡΘΏΪΏΣ Υ 6 868 
τεσαρίταϊαῖο (86 τηαῖϊη ἐμουκἢβ οὗἉΘ ὑπ βϑοιΐοι ἴῃ 
ΤΟΥΘΓ8Β0 οΟγάοτ, ἱῃ βο 146 8180, (δὶ ἃ γοϊηῖϊ 
Ἰαϊοηὶ ἰπ ὑπὸ Τογοροίπα οοπίοσχιὶ (ΥοΣ. 81), 18 ΠΟῪ 
Ρ] αἰ αἱν 8οὶ ἔοσι!. Ὑογ. 80 ΟΥ̓ ἀθ ΠΥ ΘΟΓΓΒρομ δ 
ἰο Υ8Σ. 28. ΤΟΥ βίθα] (6 σϑηυΐμθ τγνογὰβ οἵ αοὰ, 
Ὠοὺ αἰΤΘΟΙΥ ΘΥΘΓΥ͂ ΟὯΘ ἴγοῃι ἷ8 60] ] θα χὰθ (ΥΟΓ. 
217), Ὀὰὺ ΘΥΘΕΥ͂ Οη6 ἔτοπι εἶθ 7611 07 88 ἢ6 Ρ]Θ886Β, 
5 ἴῃ Ῥδτὶ δὶ τι Βδηὰ ἤγουν ὑσὰ  Ῥσοροίβ, ἴπ 
Ρϑτὶ δἱ βοσοῃὰ Βδῃὰ ἔγοτηῃ [8159 ργορβοίδβ, οσ γ ογο- 
ΒΟΟΥ͂ΘΡ' (ΠΟΥ οΔὴ πὰ ἰΠϑῖ. [Γηπἰχοὰ [ΔΙβομοοά 
Ὀείγαγθ ἰίβοὶ ἡ 00 Θδϑ}Υ δηὰ ἰβ ἰηϑὶρἰ ἃ. Βαὶ 
[αἸδοιμοοα πιΐη θα τὶ συ ἢ 18 ρονγου αι] ΘΥΓΟΥ͂, 
δηα 186 Ὀσδυ(Υ οὗἁὨ σι ἢ ΒΕΥΥΘΒ 88 Δ ΟΥ̓Πϑαγχοηίαὶ 
οονοτϊηρ ἰὸ ἰ(8 ἀοέοτπ ἐγ. Τα βοοοηὰ ΒΘΒο], 
εἰς., ΥΘΥ. 81, ΟΟΥΓΟΒΡΟΩΔΒ ἰὼ ““ὙἯὙΠΟ ῬΓΟΡΘΒΥ͂ 
[ΑἸΒΟΙΥ ἰῺ ΤῊΥ͂ μδΠ6,᾽᾿ γογ8. 20, 26.{Ὀ ΕῸΣ {πΠΟΓΘΌΥ 
ἰι 18. ἱπηρὶ οὐ γ ἀφοϊαγεὰ ἰμδὲ {ΠΟΥ Ῥγοοϊα πικρὰ 
ὙΠ οἷ 1108 ἴῃ 119 88π|0 ἴὈΤΠὶ 88 (Π6 ἰγ 9 ῬΤΟΡΒοίδ, 
8ἃ8 ΟΥ̓ΔΟΙΟΒ οὗ Φοιοναμ. Βαϊ ΒΟΥ ΒΟΔΡΙΥ {Π07 
οΪὰ ὑποϑοῦ ΑἸ] ὑπΠ6Υ ποοθὰ νγὰβ ἰο βοὶ ἰδπεοὶνρ 
[οῆι68 ἴὸ οῦκ. Ηον ἀθαγ οὐ {86 οἶον πὰ 
ἀϊὰ Φογοιΐδ δοοουηὺὶ (ἢ 6 ΠΟΙῸΣ οὗ Ὀοϊης 96 ..0- 
γᾺ}}}8 1σὰθ Ῥτορ μοὶ Οοπιρ. χχ. 7-9.--- Τὸ δ ϊγᾷ 
ΒΘΠοΙ, εἰς., δοσγθβροπάβ ἰο συϑσβ. 2ὅ-27, ἰδ9 
ἱωροῦῖ οὗὨ ὙΒΙΟΘΒ ἰΐ Ρ]ΔΙΏ]Υ τορθαϑίβ. 
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ἃ, Το οτίτοϊη 4] 56 οὗἨ (6 πογὰ ““Ὀυγάθῃ.᾽" 

ΧΧΊΠ, 88--40. 

882 Απάᾶ πῆθπ {Πϊ8 ΡθορΙθ, οὐ {1:6 Ῥγορμθίδβ' ΟΥ γί ϑδίϑ, 
Αϑὶκ (66, ΥΥ̓́αὶ 16 86 Ὀυτάθῃ οὗ Φοδθονδὴ 
ΤΏου Βῃ4}0 16}1} [Βοὰ ψϑδὶ [πΠ6 θυγάθη οὗ Φομουδὰ [8 ; 
ΝΑΙΔΒΙΥ͂, “1 τοὐθοὺ γου," δ βαι (ἢ ΦΘΒονδῆ. 

84 Απὰ ἰδ9 ρῥγορβοί, ἔπ ρυγῖθϑί, οὐ [6 ῬθΟρ]θ 
Τηδὶ βαυ, “ Βυγάθδῃ οὗἩ Φοιονδῇ ;᾿ 
Οαυ βυςἢ 8 τῆδη δῃηα 818 μουϑ0 ΜΨ1}} 1 υἱδὶι 10. 

85 ΤὮυ8 8}8}} γὺ ΒΑΥ͂, ΘΥ̓ΘΣΥ͂ 016 ἴο ἷβ ποῖ ρῃ θΟΌ 8 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΏ6 οὐ ἷθ ὈτοίΠΟΥ: 
μαι μδι Φοβονδὴ δηϑνογοα ῦ οὐ Ὗ αὶ δίῃ Φϑβουδὴ βροόῖθη 

86 Βαυὺ “ Βυγάθδη οὗ ΦΘμονδὴ ᾿ γ8 8[}8}} ἢ0 πλοτὸ ἴδ κα ἰηἴο γοὰγ χιουΐὰ ; 
Ἐὸν ἴπ6 θυτγάδη μι} θ6 ἴο ϑδοῖὶ ἷ8 οσὴ ψοτγά ; 
Βόσδι89 γ6 ἢᾶνθ ρογνογίϑα [86 πογάβ οὗ ἰδ} ᾿ἰνίηρ αοά, 
ψοΒονδ Ζ9Ὀδοίῃ, οὧἦ αοἀ. 

87 Τὰυθ Βη810 ἴοι δα  ἴο 116 Ῥτορβοῦ: 
ὙΥμαὺ 88 Φοιμονδὴ δηβογοα [Π 66 
Οι, αὶ μα8 δϑβονϑδὶι βροόίκϑηἵ 

88 Βιυὶ 1 γ6 Β8Υ, “ Βυγάρῃ οὗ Φοβόονδῃ," 
Οα (δΪ8 δοοουηΐ βδι ἢ Φομονδῃ ἔμ: 
Βθοδιιθθ γ6 ΒΑΥ͂ [18 ποτὰ, “ Βατγάδῃ οὗὨ Φοβονδ,"» 
Αὐα 1 μιά βϑρῃΐ υπίο γοὺ 8 τηθϑϑαρθ οὗὨ {}}18 ρα ΓΡΟΤΣΕ, 
“Ὑ48 88}}8}] ηοΐ ΒΔΥ, “ Βυγάσῃ οὗ “ δπογαίν᾽ "-- 

89 Τμογοίογο, θθμο]α, 1 θυγάδῃ γουῦ δηὰ ἰῃγαδὶ γοῦ, 
Απὰά ἐἷ8 ΟΥ̓ ψΒίοἢ 1 σανὸ [0 γοὰ δῃα γοὺγ ἔδί 618, 
ΑΨ ΔΑΥ͂ ἔγοιι ΠΙΥ͂ ΡΓΘΒΘΏΟΘ ; 

40 Απὰ Δ΄ ὕροη γοὺ νου] δϑύϊηρ' ΓΟΡΓΟΔΟΙ, 
Αμπὰ ονϑυ]δϑθϊηρ; Βι8π16, (μδὺ 8.18}} ποῖ Ὀ6 Τογροίίθῃ. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸῺ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Σοσ. 33... δι ἰοἷθ [8 βΌΠΟΓΑΙ, δηὰ δὲ 3.) ΟΧΡΓΟ8865 (89 ἰά68 οἵἨ δροοίοδ. ΟὐΡ. ΝΑΞακΙβ5, Ον., ὶ ΤΊ, ἃ, α. 
τ 

8. ογ. 83.--ἰ 2 ὮΝ. δον ταοάσθτη σοπιιμθηίδίοτ ἔο ον ἐδο ΟΧΧ, δπὰ γαϊς. ποῖ τοδὰ δὲ 7,97} ὈΓΠΝ, Βυὲ ἴῃ» «ἀπ ον δ... 
οουτοοῖγ. [ἢ ΙΑ ἀστὸν [ἢ6 Τιογὰ Ῥπ ΡΟΒΟΙΥ ὑ568 {Π|6 πτογάϑ οὔ [τ χποϑιίοη : Ῥέγδα γείογφιοί. Τὴθ ἀστὸν ἀϊτοοϊθά δαί ηδὲ 

Βί τατπϑῖ, θοίηρ γονογϑοὰ, βέγικϑ ἴμοϑὺ ἰηβοϊθηΐ αὐοβιίομοτθ. [ξἔ βιιουἹὰ ἱμάοθά ὈΓΟΡΟΣΥΙΥ γοδὰ ΜΝ ἽΝ ὮΝ. Βυι τ89 πο. τὰ δ 
ὨΘΟΘΒΘΙτΥ ΟΥ̓́ Το ΑἸ πίης [ἢ του οὐ [ἢ:6 αυιοϑίίοη θεὰ τπ|8 ται πιαίίοα) 1ἰο6Ώ 89, τ ὩΪϊοὮ σογθονοῦ (Οσ;ρ. ΝΆΒΟΕΙ,ΒΒ. ΟἹ... 
ὃ 19, 6) ἱδ οῖ αἰ ἰοκοίμος νιΐβουῖ Ργθοθάοπβ. Τὴ ἀορϑηὰδ οὐ ΓΛ 2 8). ΟὐΩΡ. ΧΙΥ. 117, εἰσ. Τὸ οοῃδίσγυσίοη 6 ἐμογθίοσθ 

τ τιτστ:ι 
ὈΥ͂ ὯΟ ΤΘΒῊΚ 80 τί! βοία] κῃ ΟΠ ΠΊΜΥ Δ5 ΕἸΤΑΙὉ ΒΌΡΡΟΒΘΒ. 

δΎΟΙ. 33..--ἢῺῸ ΠΩ ἰ6 ποῖ οο-οταἀϊηδίοα πὰὸῖϊὰ Δ ΝΊ, 85 ἰδ δρρασγοηΐ ἴσοπι τ ὈΝ1). ΤῈ ταῖῃοῦ ἜΣΡΓοθδοΒ ἐδ ρυγροτέ 

οἵ τπδὶ πη ἢ Φοτοπλμἢ ἰ5 ἴο Ῥτοοϊαΐι 88 ἴῃ)6 “ Ὀυτάθη,᾽" εἰο. 18 ἐπογοίογθακβη ἰηάθοῦ, [ἔ βΒῃοῃ]ᾶ ΟὨΪΥ ὯὍ6 τοτιατϊκοὰ ἐμ δὲ 
ἢ ποτὰ ἴῃ {π|8 πχοληίης δίδηὰβ ὈοίοΓΟ ἃ 8016 σϑηΐθηςο, Ἡλι 1ΟὮ, ΠΟΎΘΥΘΥ, οὨ, δοσουμὲ οὗ ἰδ ὈΓΟΥΓῪ ἰ6 ποῖ (ΠοΥΌΌΥ τομἀογοὰ 
1085 ΘΑ Ϊν ἐπ θ} } χὶ 10. 

4 Ύ6Γ. 35.---Ο [86 ἰπέοτομδαβο οἵ ἴ7})} διὰ ἰδὲ, οὐταρ. τϑχηϑ. οἢ χ. 1. 
δ ον. 89.--ξ Ὁ) "00 7)}). ὙΠῸ ρατοποσηδαία γοᾳυῖΐτοθ 15 ἰο τοδὰ 1,7) δδ 0), ὧδ ἴο ΟΕΥΧ., Ταϊς., 5γτ., πὰ δοῦο σοάὰ, 

αῃὰ οὐϊκί ΟΏΒ ΓΟ] ἀο. 1 8 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 Θββητηο ἴΠ6 Ῥίοὶ ΌΓΤΩ ἜΣ, δἴπου {οτλα {τ ὍΝ 2 Ῥᾳ. οχίχ. 102 ; 052 

1 β4 1). χχυ. 33; ΓῸΥ Βα ἰἱ. 9, 81 {μ9 δδδυτηρίίοη οὗὨ " δἰδο ἐν ἰὴ0 Καὶ δοοογάϊηςχ ἴο ΠΝ ΔΠΜΟΑΥ͂ οἵ 86 εν; γεξθς: 

Οομρ. Οἱϑη., ὃ 223, ᾶ, Αηηι.--- Τῖιο τοί ης Ἷ»" Ὁ), ΜΠΙΓἢ ἀ068 ποΐ αἴοτά ΔΩΥ͂ δα ̓βίβοίοΥ Β0Ώ8560, ὈθΪ ΠΙΔΥῪ Ὧο ἰγϑῃδ]αἰθὰ “1 [0Γ- 

κεῖ, τ Ὶ μοργὰ ποῖ," ἰβ ἀου Ὀ11685 οοσδοίομπθα Ἢ π|6 πῦδυδ) Ραποϊαδίίοι ("2") 3). ΑΑ ῥτγοοῦ ἐμδὲ ἐδ Ἰδέϊονγ ἰφ [89 οτί ρἷ- 

ὯΔ] ἰδ ἱουπὰ ἴῃ ἴδο [ηἴἰ δ, [πο δὲ οΥὗἩἨὨ τ͵Εϊς ἢ ἰ5 ΠΠκονσῖθο ΔΌΠΟΥΙΑΔΙ πὰ ἐβεγοζοσο Ἀ Βατο ἔγαοθ οὗ ἐμ ογί χίμδὶ ἐξ, Π2903 

[5 ἄπ. λέγ. δηὰ ροτδαρα ἕο δῸ τοαὰ ΠΡ 73, αἴτου χχ. 11. " τ 

α80ἃ ὉΥ [80 76 νγ8, 80 Ὑγ6Υ9 δοουϑίοιηοἃ (ο δεῖς 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, (86 ῥΓΟρΡΒοίβ8 Ἰπ ΟἹ ΠΕΡῚ ναί βοτὶ οἵ ἃ ἐξ {860 

᾿ Η , μδ. Φογοι δ 18 ἰο ἰ6}} ἰῆο86 σπᾷο ἰμ01.9 δβὶς, 
ΤῊ ποτὰ οὐ ἀοιθ]6 πιοδπίηςς ΝΘ, ὙΠΟ βἰρο 1 ν μὲ βοτί οὗ 8 Ὀυτάθη ἰμτϑαίθηβ ἰἤϑι, υἱΖ., {πὲ 

Εἰβθοβ οὶ ““βαγὶῃρ ᾿᾿ δηὰ ““Ὀυχάρη,᾽ ννἃ8 σαΐδ' 1 ΠΟΥ 888}} ὍΘ χαοὐθοϊοά (γος. 88), δηὰ εδοὶὶ γ8ο 
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ἀπ8 518 888]}}, 7ἴὸ. ἰι19 ἀογιβίοη, Ὀ6 βυδ] εοἰοὰ ἴο 
8, ΒρθοῖΑ] νἱϑἰϑιΐοι (νοῦ. 84)η. 1 ΔῺΥ νυ ιϑὶι ἴὸ 
δὶς (16 ργορδθίβ, 9 15 10 τἸρᾶκο 86 οὗ ἰἰ9 6Χ- 
Ῥτγοβϑβϑίου, δεῖ μβὼ8 ἰμ9 ογὰ ϑδηβινοσοὰ οὗ 
Βροκοηι ἢ (γοσ. 86). Βαϊ (86 δχργβββίοη δὲ) 
(Ὀυτάδη δηὰ βαγίῃρ) 18 ὩῸ ΙΏΟΣΘ ἰὸ ὉΘ ιι804, 70Υ 
1185 Ρογνοσβίοη οὗ ἃ αἰνῖπο νογὰ νν}}} θ6 δυθηχοά, 
δι ἢ ̓ η80]οπὺ ψ ον 8 {Δ|}[ρὼΠρρ Ὀδοῖς 1ἰκὸ ἃ μθανΥ 
Ὀυτγάοῃ οα (86 ϑιὰ οὗ (Πποὶνῦ δυῖθοσθ (6 Γ. 80). 
Τμὸ ἰπαῦ ΥΥ 158 ἴο θ6 πιδὰρθ ἰδὰ8: ῬΠπιδὺ μ848. (89 
[οτὰ δηβνογοᾶ οὗ βΒρόκοη ἢ (νυ. 817). 1, ποί- 
τὶς δια ηηρς, ἐ6 ζογοϊάἄθη ποτὰ 18 υδοὰ ὙΠ: 
88), ἰδ ᾿οτὰ νν}}} ΘΑΓΓΥ͂ ΔΎΨΑΥ 9 Ρθορὶο [κα 
Ὀυγάθη (τον. 89), δῃὰ ρίνο θαι ἃρΡ ἰο Θυοσ]αβί- 
ἐπ 8βιι8πὶ0 (γον. 40). 

γαῖ, 88, 834, Απᾶἃ σΒ6ὴη ἴδ ϊ]8 ΡΘορΙθ... 
νἱ δὶς ἰῖ.--Υ αὶ Ὀυτᾶθη 7 [ὑΡΡοαΥΒ ἴο ΠαΥΘ 
Ὅδοη {8 ουϑίοιι, ΜΠ θηονοῦ ἴΠ6 τορι οὶβ πηδαὰθ 
ἀπο ὶν ΔΡΡΘάγΔΠΟΘ ἰπ ΡΟΌΪΙς ἰοὸ δδὶς ὑλθῖὰ ἰἔ {1100 
δὰ τοσοὶνθὰ ΘΏΥ͂ ΠΟΙ͂ Του δίϊοθ. ΤμΟῚΘ οδὴ Ὀο 

πὸ ἀουδίὲ ἐμαὶ δε τηθϑῃ8 ““ βαγίῃρ, αἰΐοσϑπσο,᾽ 
88 γΧ6}} ὁ8 “" Ὀυτάοη.᾽ ΟΟΏΡ. ἰμ6 {ποτοιρσὴ ἀθ- 
ΤὴοὨδίγδι οι ἱπ ΟΒΑΣ, 8. 8106. Τὴθ ραββδίοϑ ἔγοιι 

σΒΟΝ ἰε ον θη} ζο]]οΒ ἐμὲ ἐξ δἰ ζηϊῆοβ 
ἐἤαίμπι, ΔΆΥ͂ αἰΐοσβῆσο, Ὀ651168 ἰθο8Β6 ΒΟσα [110 

γοσὺ δ 8 υϑοὰ ἴῃ {80 Β6Π86 υοσόπι ΨΤΟΣΈΤΤΟ Ὑ1ΙῈ 

δηὰ πίίβουὶ Ὁ, γοΐοοθ (188. 111. 7; χἹϊὶ. 2, 11 
601]. Εχοὰ. χχ. 7; χσχὶὶ. 1; ΝυπὉ. χχὶϊ, 7; 8. 
οχχχίσ. 20, εἰ}.), δγθ δϑρϑοίδ!ν ἰλο ἤο]ονίηρ: 
188. χὶνυ, 28: [,.. 1ἰ, 14: 2 ΚΙ. ἰχ. 2ῦὅ ; Ῥγογ. 
Χχχ. 1; χχχὶ. 1, ΗΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ δηἀ ἘΠΕΟΚΕΕΤ, 
Το] ον (80 Ἔχλρὶο οὗ ΦΌΝΑΤΗΑΝ, Αοσιια, 
10 ϑ'γχίϑδο, 5ξομκ δῃηὰ ΓΌΤΗΚΒ, πουϊὰ ἰδ κα ἰἢ6 

τνοτὰ ϑχοϊ βίον πῃ (η6 Β6η86 οὗ “Ῥυγάθη.᾽ γ79 
μανο ἰγαμδαιθα “6 ὈαυΓάοη ᾿᾿ ἀθόονο, θὰ ΟὨΪΥ Ὁ6- 
ὁάι86 ΜΘ ηῦθ ΠῸ οχργοβϑϑίου, θοῦ τ μουὺὶ 
Τογοϊηρς υπἰ168 οὶ ταδαπῖηρσθ. ΟΥἁὨ ὑπ ἸΏΔΩΥ δἱ- 
ἰρα!ρί8 ἰο υηϊζ6 ἐπθὰ ὈὉΥ 8 ἯΞΕΤΤΕ, ΕΑ, 
ΕΥΕΠΒΤ, ΜΈΕΙΕΒ, ΠΟΩΘ 8.6 ΤΙ δα 1Βέλοίουγ. 
θὲ  ΕΤΤΕ᾽ 8 γα ϑ] τοι 8 τηοϑὶ 80ὸ. [ἘΠ ελδασμης 
αἰ γη06 οὗ ν09.---, ΒΕ. Α.1. ΑἹ 8}} ονθῃίβ [89 
ΟΡΡΟΒΘΙΒ Θπιρἰιαβἰζοὰ [Π9 ἰάοα οὗ Ῥυτάοῃ. ΤΒΟΥ͂ 
νυ ἰδιιοα ἰο Βα Ὁ ἰμαὺ ΘΟΥ̓ΟΓΥ ἀδοϊαγαίί οη οὗ Φο ον ἢ 
᾿ν88 ΟὨΪΥ͂ ἃ ΠΟΘ Ὀυγάθσῃ, μπαὺ ΟἿΪΥ σαὶ τγὰ8 
δυνάθηβομιθ, ποῦ ψ παῦ 88 Ρ] βίη, δλπιθ ΊΟΤῚ 
(119 αοα. [ἴὰ 8ο 1ἴἿὉΣ {1.10 αὐθδίϊοη γἃ8 ΟὯΘ οὗ 
ὈϊΑΒρ νι θπλοῦ8 ἀογ βίου. [0 18 ἐπιρὶ Ἰοὰ ὉΥ ἐδ 6 τοτγὰ 
ὨΔΙΏΘΙΥ ἰμαὺ νν δὶ [0]]ογ8 18 4 αυοίδιοη. ΤᾺΘ 
Ῥλββαρὸ ἰο γῖο ἢ ΦοΣοπ ἢ ΤΟΙΌΓΒ 8 ἀουθί]658 
χἰϊ. 7, “5 χο͵θοῖϊθα τη ΐπθ ἱπμουϊδησο." ΤΖ86 βἰχηϊ- 
ἤσδηοθ οὗ (8 ραββαᾶμο 8 οἶθαν ἤγοῃ [86 ζαοίὶ τ δὲ 
10 15 τορτοἀπσοὰ ἴῃ ἃ ΘΟΠΙρΡΓΘΙΘΉΒΙΥΘ ΒΌΓΡΥΘΥ ἴῃ 2 
Κι. χχὶ. 14. -ἍΨ1}} Σ νἱοῖὶῖ ἐξ. Βοϑιὰθβ [89 
λυαάγχηχοπί ἀπποιπορα ἰο {ἰι0 ῬΘοΟρὶθ ΖΟΏΘΥΔΙΪΥ ΘῈ 
ποσουηί οὗ (δαῖτ Β᾽η8, ἐμοϑο τῖ)ο τη 186 οὗ (80 
ΟΧΡΓΘΒϑίοη “6 ὈυΓάδη᾽ ἰῃ 8 τϊοὶςθὰ τη 6, Β888]} 
ΓΘΟΘΙΥ͂Θ Βροοἷδὶ ΡυηἰΒατηθηί. 

γεγβ. 8ῦ-.37, Βυ5 Β8.8]} γο σαν... ὅ98ο- 
συ 88} Βροϊζϑθῃ.-- - ΕΣ [86 Ὀυτᾶθῃ τὶ] ὍΘ, εἰο. 
Εγνϑῃ [86 ἱπβοϊδηὺ γοτ 8 νν1}} θ6 ἴο Εἷπὶ γ͵ΠῸ υἱΐογα 
ἴδ 8 ΘΓ 8. πηῶς Ὀστγάθῃ, ἱπουρὴ ἐπ 6 αἰ ΘΓ ῃ 60 
οὗἩ Φοβονδῖ, τι} τοϑροοὺ ἴο τ σἢ ἢΘ. 8685 ἰδ 
ἰόσιω, 18. ποῦ ἰῃ ἰἰβϑοὶῦ ἃ Ὀυτάρηῃ δἱ 4]].---- ἢ 689 
ΟΓΑΒ δΓΘ ἃ ῬΔΓΘΏ( 6818, Δ ἃ ἤοησο ὈΘΟΘΌΒΟ6 γ9 
Βανθ ροινοσιϑθα, εἰσ, ἰ8 σοῃηποοίοθα ψιὶ γ 
Θ8}.8}} ΠΟ ΣΟΥ ἴαἶξθ ἱπῖο γχγοῦὺῦσ σου δὰ 
ἀδοϊαγο [86 γοβ] οὗ υϑίης {πὸ Σου ἄρῃ ποσὰ. 
--ἰἀνίπρ αοἅ. Ὅουρ. χ. 10. 

ΠῚ. ΑΡΡΕΝΌΡΙΧ. 

(ὕπαρ. ΧΧΙΥ.) 

ῬΟΒΊΎΒΟΒΙΡΥ τὸ ΧΧΙΠ. 18-80. Τῆε Σουνγιλ Κίπσ. 

ΧΧΙ͂Λ. 1-10. 

1 Τῇὸ ΠΟΕΡ [6 Βονυδ}] βμονθα τη6, δηα ὈθΒ0]α, ὑπο Ῥδβίκοίβὶ οὗ ἤρβ τὐογό βει} δ6- 
ἴογο 186 ἴθ 0]6 οὗ {86 Χ0Ὲ}0 [96 ον }} 8:6. 1μ84΄ ΝΘΌυομδάγοζζδγ, οὗ Βαῦγ- Κίη 
Ἰοῃ, δα σΑΥΓΙΘα ΔΥΘΔΥ οδρίϊνο Φθοοη 8} [86 βοὴ οὗ Φϑβοίακιμι Κίηρ οὗἍ : υἀὐδἢ, δηὰ 
(6 ῥγίποθθ οὗ Φυάδῃ, νι (Π6 ΟΔΓΡΘΏΐΟΙΒ δηὰ βιω 88, ἔσοια ὁ ογυβα]θη δηὰ μδά 

2 Ὀτουρμῦ (Β6ηλ ἴο ὙΠ: 
Δηα [86 οὐδοῦ Ὀαβίκοὶ 

8 ποῦθ 8ὸ "844. ΤΏρδη βαϊ1α (86 

Ομθ Ὀαδίζοῦ ἢδα 5 γΟΣῪ ροοὰ ἤρβ, {κὸ {10 Β;ρ8 ἢγδί γὶρο," 
δα ΥΘΓΥ͂ ὨΔΟΡὮ [084] ρ8, δῖ ἢ οου]α πο Ὀ6 θδίθη," (Π6Ὺ 

ΒΡ [Φςονδῃ] υπίο το, Ἦ Βαϊ βϑοϑὺ ἴβου, Ψϑγθιαΐϊδῃ ὃ 
ΑἸΑΙ 44, ΕἸρΒ; {Π6 ροοὰ Ηρβ Υ ΣῪ ξροά, δηα (δ6 6ΥἹ] [Ὁ84] ὙΘΓΥ͂ 6011 [Ὁ84], μα 

1. οδηποῦ 6 οαΐεῃ, ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 80 6Υ]]} [08 
4 Αραΐη ἴδ6 ποτὰ οἵ ἐῃ6 8} [6 ῃον4}}} οϑτὴθ ὑπΐο 1η6, βαγίηρ: 
ὃ ΤΙ βδι ἢ (86 10 ΒΡ [96ΒοΥ 881, (6 αοἀ οὗὨ [Ιδζγϑ6] : 

ΓΑΚΟ [Π686 ροοα Ηρπ, 8ο ὑπ6 οαρίϊγεοβ οὗ Ψυ 66}, 
ἌΝΠοπι 1 Πᾶνα βοηΐ ΔΎΔΥ ἔγοτα (818 ρἶδοθ πο {πο ἰαπᾶ οὗ ἰμ6 ΟἸὨ Δ] θη, 
ἍΗ11 τοσαγαβ Ὁ ροοά; 

6 Απὰ Μ|}} βδῦ πλΐηθ 6γ6 ὕροη δοιὰ ἴον ροοά, 
Αμά μ}}} Ὀγίηρ ὕμθια ὕδοῖ ἰηΐο [818 Ἰδπά ; 
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πὰ Μ1}} 011 α (ῃθπὶ 8δπά ποί 
Απὰ ρ]δῃΐ ὑμοπὶ δπὰ ποῦ ρ]ὰς 

ἌΝ {μοι ἀοντῃ, 
ὑπο υρ; 

1 Απα Μ1}} ρῖνο [θὰ 8 μαζί ἴο ποῦν ζω6, (μα 1 δὰ Ψοδβονβ, 
Απὰ {ΠΥ 888]}] ὮΘ ΤΩΥ͂ ΡΘΟρ]Θ6; 
Ι ΠΟΥΘΥΟΣ Μ0|}} Ὀ6 ἐβόϊε αοὰ, ̓ 
θη ἰδ6 ΤοίΌΓη ἴο 6 ψὶ τ (μοῖν τ οΪο Ποϑγί. 

8 Βαυὺ Ι{Ἰκ6ὸ (6 Ὀδὰ ἢρβ, ποῖ σδηποὶ 6 οϑίοη {μ 6 Υ͂ ΔΓΘ βὸ δὰ, 
-- Τῆυβ βδιιἢ} Φϑθονδὴ: 1 γ111] τ ῖκο Ζοαο κίδ, 
ΤῊ Κίηρ οὗ δυάδῃ δῃὰ ᾿ἷ8 ῥυΐῃοοβ, 
Αμὰ [δ6 τράϊάυο οὗὨ Φοτγυβα οι, ἐμαὶ ἀτο Ἰοῖν ἱπ [88 Ἰαπά, 
Απὰ {μοβο μὲ ἀΝ6}} ἱπ {86 Ἰαπὰ οὗ Εργρί. 

9 Αμάϊ] ν}}} τἸραῖκθ ἴμ6πὶ ἃ ΒΟΥΤΟΣ, 
Α σΑἸΔΠ Υ [ῸΓ 811 (86 Κιπράοτηβ οὗὨἩ {μ6 ϑασί!, 
Α βιβπι δ8ηὰ 8 ὑσογοσῦ, ἃ ἰδυηΐ δηα 8 ουὐζθθ, 
Ϊὴ 4}} ρίδοοβ ψΒΙΠΟΡ 1 588}} αγῖνο ὑμ6πὶ. 

10 ΑΔ 1 μ|}} ϑομὰ διιοηρ ὑμοῖλ {μ0 βυοσγά, 
ΤΏ ἔδηλὶπο δηὰ (86 Ῥϑβί!]θποθ ; 
ΤΊ ὉΔΟΥ͂ Ὀ6 ΘΕΕΓΘΙΥ οχοϊγραῖθα ἔγοπι {86 ἰδπά, 
δ τ ξϑυ ἴο ἰῃθια δηα {δ 6} (ΠΏ 618. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ον, 1.--ΟΤ Π ἽἼ. ΤῊΪδ Ρ] ΏΠΓΡΑῚ ἔοτγπι ἰ6 ἠουη ἰ 114. Θ0 50 ὮΘΤΟ ΟὨΪΥ [8 ΔΏΟΙΒΟΥ ΒΘΏ60 ὅδῃ. ΧΧΧ. 14). [Ιἰ [6 ἴο ὃδο ἀ6- 
τἰτοὰ ἔγοια ἃ βίης. "“Ἵ. Οομρ. Ο18Η. ᾧ 216, άἅ. ΕἸδοπνογο 180 Ὀ]ΌΓΑΙ ο 

2 Εἰ. χ. Ἴ. 

ἭΔ ἰο Ὁ ἼἽἼ δοὰ Ὁ} Ἴ, 2 του. χαχν. 28; 
5 τι 

3 Ψεγ, 1.--Ἴοὸ: ἰδ ἴο ἀθίοστωίῃθ, δρροίπί. Το Ἡ!ΡΆ. 15 ἀὗξηι αἰχίί, ἐπ 7 νοσαυΐί αἰέφωεηι (οὐ ἰχ. 19; σὁγ. χΙχ. 19 ; 
τ 

1. 44. Τῆο Ἡορὶι. οδπηοί ἐποτοίογο 6ΔῈ δ ΠΠΡΪῪ 
ΉΡΟΝ Ῥγοροείἰ ὸ »γορλείϊα πᾶς ξωμγηεγείε. 

ἱέμεης, οοἰοσαίμῃα ὁεε:ε. 58. ΒΟΉΜΙΡΥ: αὅο σαϊαίλί εἰησιιίαγίίεν α ὕεο απίς 
ΑΑΒ: Το ϑκοῖθ γτοτο ἀρροϊηϊοα - ΤΟΥ ΟΙ ἢ ποῖ μνο βἴοοα (Ποτγο, ἐ 

ἰμμὲ ποῖ 8 ἃ ΒΡΘΟΙΪΔΙ ΟὈοοῖ ἰὰ 11. 1 αἷϑὸ "οιίονο ἴμδὲ ἰὼ Ὁ Ἴ.)}72 [5 ἰπῃ μ᾽ ἱοά (19 ἰάθα οἵ ες πιαπαίο. Υεῖ ἰζ βοεπιϑ 1ε88 

ῬτΟΙΑΌ]9 ἴ0 πιὸ ἐπδῖ ἃ πιαηααξμηι δρεοίαϊε 16 τηοδληϊ, ἔμδὴ ἰῃαὶ ἐμ6 Ὀγοριοῖ Ὠλά ἰπ υἱὸν [πα Ἰαπααέμηι ρσεπεγαῖε, οἵ ἩἸεὶο ἢ ντὸ 
τορῖ ἰη Εχοι. χχ δ. 19; χχχίν. 26: ουξ. χχνὶ. 2 βηᾳ. Ὑ|ιὸ Ἰαϊτίοῦ μάβδαμὸ 8 μαγ  σ. ΑΓ] ἰπιροτίαηϊ. 

δ γον, 2.--ἼΓΙ . ΟοἸορ. ΝΆΞΟΚΙΒΒ. ΘΟ». ὁ 82, 4.---Οοὐθογνὸ ἴ})0 ἔγορίουὶ 80 οὗ ἴμ9 ποιοὶ παὶίνθ : οομέμετδ ὉγῸ οοπίεπίο. 

Οὐπιρ. ΕΒκΑπε, ῥοῦνια υ. Ἀ. Α. Μ. [Ὀοοίτίπο οἵ εἶν ἵογὰ᾽ 8 Βυρρου] 1. 8. 14. 
ον. 2.-)ὴἡ 227 ἄπ. λέγ. Οἱ δοοοιηΐ οὗ “δὲς ἰΐ [5 10 ὑθ τεραγάϑά δα {8 δι )θοῖ : Ἀσμ ῥγιβοοοίίαξιωι. Τλλθ ΘΑΥῚΥ 

Δκο ατὸ ἴη6 ηἰοθσῖ. ΟΟΡ. [86]. χχυί. 4; Ηοϑ. ἰχ. 10; Μ|ο. τί!. 1. 

δον. 4.- ΣΝ. ΤΊ προσ. ΠΟΓΘ δ ἴῃ Υογ5. 8 δηὰ 8, τοΐρ ΟΟΓΙΔΙΠΙΥ ὯΘ ΓδΊΚΘΩ 886 8 αἰ πη ρἷο {πὰ 11Ὸ ;---  ΠΙΣΝ ΔΥῸ 
ποῖ οὐἴο. Ὑηὸ μγορδοῖ {Π6 ἢ ΟΧΡΓύδϑοΙ [πο σογία ἴΥ, [Ππδὲ ὯῸ οὴ6 Μ| 1} Ὀ6 ἐι ἃ σοπάϊτίου ἴο οδὲ τ᾿εθὸ χα. Μυῖ (ὸ δοιιίοησθ 

ΣΆΔΥ 8180 ὉΘ ἴΔ Κ6ῃ ὙΠ} δὲ ἴῃ (16 ΘΘΏ86 οἵ ἃ ΘΏΘΓΑΙ ἀεο]αγαίίοι; ἋΣ) 18 ἴθ - σμαΐσα, ὙἈ10 Κίπά οἵἨὨ μ55 οδῃποῖ 9 

φαίοῃ. Τηι6 “πα ροτί. 18 (ποῖ υϑοὰ ἴο ἀορίρσηαῖο ἢ μοττδηθηΐ αὐ α}} 7. Οομρ. ΝΆΞΟΕΞΙΔΒ. ΟΥ̓́, ἢ 81, ἃ 
δ γεν. ὅ.--Ὑ 7 “-- τὸ γϑοομαίζο, νυἱ{{ἰ 86 ΟΠ] δἴο σαὶ ἰάθα οὗ ΔΡΡσουαδὶ, 

βίου Ὁ)5 “271 ἰὰ Ῥοαξ ἰ. 17; χτυὶΐ. 19; σον. χχίυ. 22, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΣ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

Αἴἴον (86 ΟΑΥΓΥΪΏΡ ΔΊΓΑΥ οὗ 76 οἰ δοΒ ἴῃ [86 ΡΓΟ- 
Ῥδοῦ Ὀ6Π0145 ἰπ νυἱβίοη ἔννο Ὀδϑ,οὶϑ οὗ ὅ.β ρἰδοοὰ 
Ὀοίοτο {0 (ει 0]0 (γον. 1). Τὰς ρβ οὗ οῃθ Ὀᾶα5- 
Καὶ ὑγΟΓΘ ὙΘΤΥῪ ροοά, ἔπο88 οὗ [89 ΟΡ ὙΘΥῪ ὈδΔὰ 
(νοῦ. 2). Ὑπὸ ῥσορμιοῖ, θη δεβικϑὰ, δθίστηβ (δαὶ 
Ἀ6 Β88 ροτοοίγϑα {{|18 ΘΟΥΣΘΟΙΥ͂ {Υ87. 8). Τ)ιογο- 
ὍΡοΟπ ἰἰιὸ Ψοτὰ ΗΣ 86} ᾿πίοσρτοίβ (9 υἹβίοῃ : (}} 90 
δοοὰ ζχβ βἰ κῃ (μ6 Ῥοτγιΐοι οὗ ἴμ6 Ῥθορ]θ αἷ- 
ΤΟΔΟΥ͂ σαττίοὰ ἅτΑΥ. Το [ογὰ Μ|}} σοσοχηϊζθ 
ἰδοῦ 88 σοοᾶ, Ὀτΐπα ἰμοῖι Ὀδοῖϊς, θα] ἃ δηὰ ρῥ]δηίΐ, 
ἐπ παγϊγ σόποῖν (ποῖ ; Ηθ Μ}}}} Ὀ6 ὑποὶν αοα, ὑπ 6 
Β.411 Ὀ06 ΗἸ8 ροορὶθ (νοσβ. 4-7). Τμὸ Ὀδὰ ἤγβ 
βίην [80 Ρ6ΟΡ]9 ἰοἿἿ 1η ῬΑ] ΘΒ.1η 6 τνῖ ἢ ΖΘ οἰκῖα], 
δηὰ {1086 0 δὰ ΔἸγοδαγ οηἱρταίοὰ τὸ Εργρὶ 
(τον. 8). ΤΊιθδο 8881} Ὀθ ἴἰο0 δἷϊ Ὡδιίϊοῃβ δὴ οὈ]θοὶ 
οὗὨ ΒΟΥΓΟΡ δπα βοοόγῃ (νυν. 9), ἴ0γ (1.16 Ιοτὰ νν}]]} 
Βομὰ βδιηοης πο (86 βυνογά, ἤατηΐῃθ δηὰ ροβίὶ- 
1οῆσθ, {1}1} {ΠΟΥ δτὸ οχιογιηϊπαίθα ἔγοιῃ (86 ἰδπὰ 
(τεσ. 10). Τ9 ἀδίθ οὗ ἰμὶ8β ρδϑϑαβθ ΠΙΔΥ͂ ὮΘ 
Ἰεδγυποά Ὄχϑοὶὶῃ ἵγοτα Υογ. 1. [ΙΔ τδ8 [6 {ἰτὴ0 ἱτη- 
τηοαϊδί ον Βυ Ὀβοαυσοπὶ ἴο (δ 6 ΘΑΥΥΥΪΏ ΒΎΔΥ οὗ 
Φοσοπίδι (3 ΚΙ. χχὶν. 10-12). ΒΊΤΖΙΟ ΘΟΥΣΘΟΙΥ 

ΟἾΔ]. Οὐ. Βαϊ} ἷι. 10, 19; διὰ μὴ οχρσοϑ- 

τοπιδτκβ, ἐμαὶ (86 ὀχρτοδδβίου ΓΊ 2 ΠΝ, αἵϊοσ 
.. Οασχθαᾶ αὐΥϑΥ,, τοῦ. 1, ν] ουῦ Γαγι μον ἀἴ8- 

ἐἰποίζοη, ἀοοΒ ποὺ Ῥαογπὶὺ υ8 ἰο {18} οἵ δῃοί ΠῈΣ 
ΘΡΟΟΣ ἰμδῃ ἰδὺ ἱπιτηοα Δ 0} Βυ Ὀδοαοηὶ (9 ἰ.0 
ἀοροτίδίλοη. ΤΘ ΡΓΟΡίΊΘΟΥ 18 4180 Ὀθδὲ οσρὶ δἰποὰ 
ὈΥ ἰδμ6 δἰϊυδϊίοπ δἱ ὑἱμαὶ ρῬοτὶοά. Εοῦ, 88 ΟΒΑΡ 
ΤΟΙΏΔΣΚΒ, ἴπἢ086 ΒΟ ΓΟΙμαἰ πρα ΤΩΔΥ δῶνο ἰγὶ- 
υὐρ θὰ οΥον {πὸ Οἴ618, βπὰ οχίο] δὰ ἐποὶν χοοά 
οτγίαηθ. Οἱ ἐ}ιὶ5 ἔδοϊης [86 Ῥγοριιοὶ ρ͵δοθβ 8 
ἀδλροῦ Ὀγ ἰμ8ὸ ἀθοϊαγαίίοη, (μδὶ (16 ]οὶ οὗ (89 
σαριϊνοβ ψουἹὰ ὈΘ ΡῥΧοίογα]ο ἰο ἐμαὶ οὗ Π0 
Οὐ τβ (ΘοπΡ. χχ. 80). Αἱ 4}} Ὄνυνθηΐϑ (ῃ9 ῥσο- 
ῬΏΘΟΥ γγ9 ἀο] γοσοὰ Ὀοίοτο ἰΐ 9 βοηάϊης οὗ ἰδὲ 
Ἰοιῖον ἰο {π6 οαρίϊγοϑ, ψ ΐ οἢ 18 ἰσοαϊοὰ οὗ ἰῃ οἷ. 
χχὶσχ. Ουἡ ἰδο χοϊδιΐοη οὗὁἨ {18 βαβϑαζθὸ ἴο [89 
Ῥτουΐϊοιβ σπδρίογϑ σοηβυὶ 80 ἱπίγοάποίϊοι ἰο [10 
Εἰσὶ Ὀἰβοοῦγϑθ. 

γεγβ. 1,2. ΘΟ Τιοστᾶ.. ΒΟΥ τΘΙΘ 5ο δᾶ. 
ΤῊ6 οροηΐηρ ἰ8 Πἰκὸ ἐμδὶ οὗἉ Αἰποβ Υἱὶ. 1, 4, Τ; 
υἱ!δ. 1. Οομρ. ον. ἱ. 11], 18.-ΕΑϑυσϑᾶ σῃθ. 
Τηΐθ ἀἰδυϊη συ ϊθῆοθ {μ6 δυδ᾽]θοιϊνο δοῖ οὗ υἱβίοῃ 
ἔγοτη {8 ΟὈ͵δοί βθθῃ, δῃὰ ἀθβι ημαίοθ ἰδ 9 ἤΌΤΙΠΟΣ 
88 σϑιιδοὰ ὉΥ Φεμβοναβ. {18 αἰδιϊποιΐου τὴ (ἢ τ ὸ- 
ΒΡ6οὲ ἴο ΡὮΥΒ1681 Υἱϑίοι 5 ἑουπἃὰ ἰἰπλ98 ἱππιπιθ- 
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ιν “«ᾳ«ἀὐππὰσαασασσσσσσσσασανσοννασσσνννασνσσσσ στ σσσστσσσσσσσσσσσ. ἀπαπσσσπσσσανπαναπιασπσσσσσ απ σασ΄“ϑϑθτοοὍ 9 ον “θαι σσασσδααααισααααααπαθθνον 

ΤΑΌΪ]Θ, (οορ. 86 τηοάθ οὗ δχρυθβϑίοῃ ἰῃὰ Οὐθῃ, 
ΧΙ. 10; χΥ. 2: χσὶϊ. 4, 18, είς.), Ὀὰὶ 88 ΟΠΪΥ͂ 
ὃ Τοίοτ 8) βἱσηϊδοδποθ. Ι͂ἢ ραβϑᾶροθ [ἰ{ππ8ὸ {818 
δηὰ (μ80 ΒΌΟΥΘ ἴγοπι Αἴηο8, (0 νν 6} ἸΩΔΥ ὈῸ Δα ἀρὰ 
Ζοοδ. ἱ. 8; ἰἱ. 1, δίο., ἰθ σαποῦ Ὀθ 8 βοοΐῃρφς τὶ! ἢ 
86 ουϊνδτὰ ογ0 ὙὨΐσα 18 Βροϊκθῃ οὔ, Τ|}}818 δ Ὁ- 
Ῥασγεηῖ, 1, ἔγοιλ {116 οὈ͵αοὶ οὗ Υἱϑίοῃ ; ἱὺ ἰδ ποὶ 
ΒῸΡΡΟΒΔΌΪΟ ἰμαὶ Ὀαβικοίβ οὗ Ὀδὰ δηὰ ροοά ἢρϑβ 
ὝΘΓΟ ἰῃ ΓΟΔ] ἐγ Ῥ᾽δοοα Ὀοΐοτγο {μ9 ἐθτρ]6; 2, ἔγοι 
ἔδο αιιϑδιϊοη, Ναί βοοϑί δου ἢ Τὴ6 αποβίϊοι 
ΟΥ̓ ἀΘΉΟΠΥ͂ μ848 8 ῬΓΟΡΟΓΡ τηοδηΐης, ΤΉ ΘῊ {00 18 8 
ῬοΞΒ5: ὈΠΠῚῪ οὗἉ βοοίης ἱῃσογγθοίγ. Οαἡ πο ρΡοϊηΐ 
ν δοίμον (ἢἷ8 18 ΒΙρΡΡοβδθϊο ἴῃ υἱβίοηβ ἱπ 8 βὉ- 
οούϊνθ δηὰ οὈ]οοίλνγό Γοϑρθοὶ ὀορ. ἐπ ΤΘΔΥΚ8 
ου ἱ. 11; 8, ἔγουι ἐμ 9 ζοηθ6γ8] σμδυδοίοσ οὗ 86 
δἰαίθ ἴῃ νι ϊοῖ 006 Ῥσορμοί τηδὺ αν Ὀ6ΘῺ γγ 8116 
ἰδ κεῖ νὰ ἀρὰ, ϑιιοὶ ἃ σοηγδυβλι] ο 88 18 6 ΤῸ 
ΤΟρογῖθα οδϑῃ ΟὨΪΥ͂ ΒΔΥΘ ἰδθη ἢΪ]860 ἐν πνεύματι. 
ΕῚῸΣ 8ῃ οδῃηῃοΐ 596 δῃὰ ΒοΔΥ αοἀ Ν|1}} {116 ὈΟΟΙΥ͂ 
Β6Ώ586.5. Βιυὶ 17 88 ἰΔ]ἰκἰὴρ νι αοα Π9 18 ἐν πνεύ- 
ματι, (θη 86 πιιιϑὺ 4180 800 Ὑδιδὶ ἀοα βίιονγβ ἢΐτη 
ἐν πνεύματι. Ἐοτ 118 ποῦ ΒΡ ροβϑδϊο ἐμαὶ ἔῃ βισἢ 
8 6486 ἴῃ0Γ0 τοι ]ὰ Ὀ6 8 ἀυρ] ΟἿ Ὁ οὗ ρῬογοθρίϊοη. 
ΤΠ0 6886 Ὀοΐης ἰμυ8, ΚΟΉΓΣΕΒ ἰδ τὶν ἴῃ 8 τὸ- 
χηδτῖς (οα ΖΘΟΠ. ἱ. 7) ““ΠΘΥΟΥΟΥ ἀπὸ ἀθβουὶρίϊοη 
οὗ α ῥτορβοῖϊο νυἱϑίου ἴβ ἱηγοἀπσοᾶ ν᾿ ἢ ἴ86 ποτὰ 8 

ὍΝ ον ΠΧ ΝῚ (Ἀόσ 211) ζο]οννεὰ ὉΥ ΤΣ ΤΊ, 

{πο ῥσορμοὶ ἐμὺβ ἀθοΐδρθϑ ἰμδὲ δϑ ΣΕ Ὕ οὐ ΤΠ 

Ἦο 645 ὈΘδοΪὰ 8 γἱϑίου, οὐ. ἢδὰ 8 γΥἱϑδίοῃ, [58]. χχχ, 
10.᾽ Α58.ἴο (δ9 ΨΔΥ ἴῃ νοὶ ἰῃ6 [οτὰ ΟρΡΘἢ8 109 
ΠΟΥ 86η80 ΒΟ ἰδδὺ ἐΐ Θαη ὈΘΠο]ὰ Βρί γι 4] {ϊη ρ8, 
σοΡ. 2 Κίὶ. νἱ. 17.---Οἀσρθηῦῖθοιβ δηλ ἃ δι}. 
Αοοογάϊης ἴο 2 Κι. χχὶν. 14-10, ΝΘΌυ ΘΔ ΠΟΖΖΔΥ 
ΟΑΓΓΙοα δΔΊΝΔΥ Ὀσδίἀθ δ6 Κὶηρ, ἷ5 τη οὐ 6. δηα ἢ Ϊ8 
ὙΠΥ65, (86 ῥγίησθδ, {Π6 ΟΠ ΟΟΣΒ, [Π9 ταϊ ἢ  οΥ̓ (μ6 
ἴδῃ, [0 βδίσοης δηὰ δρὶ 7ὉΣ ψᾶγ, δὰ ἰμθη ἐδ 6 
ογϑίϊβπιθῃ δηα 8π}}{Π8. Τ 656 γγδγθ 8}} {896 τι α (Υ 
θη οὗὨ γυδὶοῦ, δπὰ ΟὨΪΥ ἰὴ Ῥοογοβί βοχγὶ οἵ {}16 
Ῥοορὶθ σψοσο ἰοῖ. ΝΟΌΠΘμϑάποζσασ οὐ άθηι])γ 
θη ἰο Σϑηιοῦο 81} γὙθο Ἰγοῦο Δί ἴοὸΣ αν, δ8 νοὶ] 
85 ἰπ086 50 Ὑ676 8.Κ|11ο ἰῃ {10 Ῥτορδγχγαίίοη οὔ 
ὙἉΑΦ7ΠΚ6 ἰηϑίγυπμοηῖ8. Ὑμ9 δη 8 δα ὁπ60 Ὀ6- 
ἔοτο Ὀδ6οη οατγτγὶοα οἵ ΓὉΓ ἃ δ᾽ πι}] Δ ῬΌΤΡΟΒΘ ὈΥ̓͂ (Π 
ῬΒΠἰβι. 65 (1 ὅ8πι. χὶὶ!. 190). 8.0 δ 81} ἐβ οἴθαν. 
Βυὶ νι ῆο ΠΟΥ ΘΒ 601 6}} 7 δύο 89 2 7 Τ|ιὸ νοσὰ 
ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰ86 δοσοπηίβ οὗὨ (0)18 ΟΟΟΌΤΓΘΏΘα: 
Χχὶχ. 2. 2 ὶ. χχὶνυ. 14, 16. Βοβίἀοβ Ἡιὶῃ (89 
τοοδηίπα οὗ “συ ϑίοαν, ῥστίβου,᾽" ἴῃ βαἱ, χχὶν. 92. 
ΧΊΙ;. 7: 8. οχὶ]ἱ. 8. Τὸ δποϊοηὶ ἐγαηϑ,αι οἢ 5 
τοδὶ αἰον ἔγοῦχ οδο} οἰἰογσ. ΤΠΟΙΧΧ. μᾶγθ 
ογὸ δεσμώτας (ΘΟ ρ. Βαν. ἱ. 9) ἰπ 2 ΚΙ. χχίν. 14 
δῃ4 16, τὸν συγκλείοντα: ϑ'Υ. πιϊϊίε8, δβαίεἰ 65; 
ΟΠ α]ά. απίίοτεβ (80 4180 ΒΑ βΟη 1); ΑτϑΌ. πιαπεὶρία 
(οοπρΡ. 116 ἱπίεγργοίδιϊοι οὗ ΠῚΥΖ10) [γ0 ἰτδη8- 
Ἰδίοϑ "" Ποἀ-σαγγὶοτβ,᾽᾽ δηιὶ χοζοτα (6 ἰδσῖὴ ἰὸ ἐδ 
ἀοβοοηἀδπίβ οὗ [Π|ὸ ΔΌοτ σίποη, πὸ ΨΟΤΟ 60η- 
ἀοπιποὰ ἴο Ὀ6 ψοοά-80} {6 Υ8 πὰ τνλίθυ-σΓΓΪΟΥ5 
ἧη Ιβγϑοὶ (θαϊ. χχῖχ. 10: σοπιρ. 708. ἰχ. 21) ἀ6- 
τἰνης 1 ἴσοι ὍΘ δοσασεῦ, δὰ 2 εἰγαηφον.---ϑ,. 
Β. Α.}] Ιζ νὸ ἀογῖνο ἐμὸ ψογὰᾶ, τι ΐσὶι 18. 66 Γ- 
ἰδίην πιοϑὺ πδίισαὶ, ΤᾺΓΟΩΣ 9, 6 ᾽ν ΘΙ ΠῸΓ 

{86 ῥυϊ πον ΠπΠ ΘΒ 1 οἰαυδοτν, κα ον, ζαίθ- ἢ υ- 
(6Υ, ΟΥΓ 186 ἀογῖνοα : ΒΘ Ἦν ἢΟ ῬΓΟΡΑΓΘΒ τν δὶ ἰβ ἢ6- 
ΟΟΒΒΑΓΥ [ὉΓ δΒμιίι( η, Βλυζη ἷἰπ, ἑ. 6., δἰτ 
ἑοοκεπιίδ; οΥ ἰἴΐ ννὸ ἀοτῖνο ἔγοα Ὁ, ἰμοθθ 80 

ῬΤΘΡΑΤΟ βίορο- ΤΟΥ ΚΒ, Θηρίηοοτ (ΕΤΑ1,0). ΕΤΑΙῸ 
ποι] οογίδὶ ΠΥ 8190 δ'ἷονν ἐ 9 ποτὰ ἰο Ὀθ9 (Δ Κθῃ 
ἐπ [80 86:80 οὗ ““ ΡΟΣΎΘΥΟΣ,᾽ ̓  ὈῚ ὙΒ1ολ 6 Ὁπάθγ- 

δβίδῃ 8 ῬΘΟρΪο ““ττῶο Ῥτόσυτο ἔον (89 Κίηρ (86 5. 
Ρ 165 οὗἉ μὶβ κί ηγάοτμ.᾽ θαι Ἀ6 ομ8 ΘῺΥ ΖΓὶ 6 
Ῥιοοῦ. ΗιτΖια, ΤΉΕΧΙῦΒ, ὙΠῸ ὅτ 70] ον ὈΥ͂ 
ΟἽΑ΄ δῃηὰ (88 ἰΐ Β6ο πη 8150) ὈΥ ΜΕΙΕΕ, 80 ἰγϑη8- 
Ἰαΐε88 ““ ἀδ}}γ ἸΔΌΟΤΟΥ,᾽᾿ σοροβα {μ6 ποτὰ οὗ Ὀ2 
ἰγὶδιίε-δογτυΐϊσα πιὰ ἋΣ δογουγπεν, ἀπὰ πὑπάογβίδπά 
ὉΥ ἰΐ σοπηηοη ᾿ΔΌΟΥΟΥΒ, ΟΥ ἢοα -ΟΑΥΤΙ6ΤΒ, ἰἢ 60Ὴ- 
ἰτιιδί ἰο βὶἊ1}}οἃ ασί'ζαη8. Εον (18 ἱπ  ΘΥρυϑίδ 0 ἢ 
ΒονΟΥΟΡ ψγὸ πᾶ, 1, πο ΒΠΔΙΟΔῪ ἰπ {86 Ἰαπρύυαρο, 

ἴοσ ὩΘΙΒΟΣ τη ΒΟ δἷομο 8 δἀἀυοοὰ ὮΥ 

ΗἾΤΖΙΟ, πὸΡ Ἴ2} Ὁ (οβὶι. χυΐ. 10) βαΐϊξ βοτο; 
2. ἰμδὺ ἴῃ 2 ΚΙ. χχίυ. 14 ἰὰ ἷἰβ Ὄχρυ δθὶν βιαιοα 

(δαὶ ὙΠ ΓΌΡ ΠῊΞ, (8:9 ΘδοΙηζοι ῬΘΟΡΪΘ, σθ- 

ταδὶ πᾶ, απὰ ἰο (686 τιυϑί ΠαΥ͂Θ ΠΘΟΘΒΒΑΙΪΥ Ὀ6- 
Ἰοηχοά ἐδ)οΒθ 6].8868 οὗ (88 Ῥϑορίθ, γᾷῆο σγοσο Ὁ 

δὰ Δ. Οομιρασο πὸ σοπηθοίΐοι οὗ μ6 Ῥδβϑβᾶρθ 
(2 Κι. χχὶν. 18-16) απὰ ἰὺ ψ1}} Ὀ6 ἑοπιηὰ ἐμαὶ 1Ππ|- 
ΖΙ0᾽ 8 Θχρ]απαίίομ ἀοο8 ποὺ αρτοθ ΜΙ ἰδ. β'ποθ 
βοῶ, φτδυν Δι 08}}γ, (89 ἀοτίναίου ἴγοα 20 

οἰαμάδογο ἷ8 ταοϑὺ Ὡδί:γ8], 88 {πο γ9 18 ΤὈΥΙΠΟΥ 8 

ἼΣΟΣ νοῦ δἰ καὶ β68 “ ουδίοα γ,᾽" εἰς., δηἃ σοη860- 

ΌΘΠΙΙΥ {δ τηοδηΐης οὗἩ βιυϊζἰπρ οΥ οὗ εἰ ρ]ογ- 
πιρηΐ ἴῃ πὶ ΜὨϊοῖ. ΒΟΥνῸ8 ἴ0 βυΐ, ΟΥ Ββ ἀρ 
(εΖ. φτ., ἴμ0 Ὀ0}18 οὗ ραΐίοβ, Ὀθαϊ. 11]. δ: 1 ΚΙ, ἴν. 
18; Νεῖὰ. ἱἰϊ. ὃ, 6, 18, εἰς.)}, τ βῖὶο ἢ 18 {μ6 »εβὲ 
Τοαηἀ ρα οἱ Υπο] οσ ΘΑ }}γ, 1 ἀπάἀογϑίδηα, τὶ ἢ πιοϑβὲ 
τασοηΐ σοι. ὑπ 6 ἰοεζεηιίδ, ἱπΠ6 ΟΣ ΚΏΔη, 80 
τα 68 ἢ 8. ΒΕΥΥ͂ΘΒ (ὉΓ δ.υυὐΠπρ ἘΡ ἴῃ ουδίοαγ. 
ὙΒαΥ τοδν Ὀ9 {89 τεϊαίίοι οὗ 9 το ΤΊ (θὰγ- 
ῬΘΠίοΥ8), 18 ΟΣ ΔΙ Β]Υ ΟὈδοῦγθ. ΟἿΒΑΥ͂ 18 τηθδῃ- 
γν ἢ }16 ὙΤΟΩΖ ἴῃ Βυρροϑίῃς ὑμαὺ Βοπθ ἢ] ΠΠΟΤΘ 
ἄϑῃογαὶ 18 μοσὸ ἰο "6 ἀοδὶρηδίοα. [Ὁ Δ Υ 7υ8ὲ 88 
Ψ611 Ὀ9 ἱπιοη ἀρὰ ἰο δβοὺ ἔοσὶ ἃ ΟὨ]ΥῪ 8 κὶπὰ οἵ ασιϊ- 
ὭσΟΓ. 

γοτβ. 8-. ΤΏΘΩη δαϊᾶ ἴδ6 Τιοτᾶ... τ 
τιοὶσ τ Δ 0]6 θασῖ. 16 σομδιτιοἰΐοη ἰθ: 81 
δοκηον θαχο (680 ροοὰ ἢρδ (πὶ ρῥ]οαβοὰ νῖιἢ 
86), 801 δοκπον θάμ (10 σαρίϊνοϑ... .---ἴοσ 
Εοοᾶ, ἡ 4., ἰο ΣΟΏΘΔΟΥ πο σοοά. ΟὐμΡ. ΧΙΥ͂. 
11; Ρβ. Ἰχχχυὶ. 17; Νϑῆ. συ. 10; χὶϊὶ, 8].--- ΤῸ 
ἰετίξμπι οοπιραγαίίοπὶϑ 18: 88 ΟΩ0 18 Ρ]οαϑοά ν ἢ 
ξοοὰ ἢμ8 δπὰ χοϊαϊῃβ ἰμϑαν, Ὀὰὶ τῆγοννβ ἴμ6 ὈδΔὰ 
ΔΙΥΑΥ, 80 8Β.14}} 1 Ὀ6 Ρῥ]οαβοα πὶ 110 σαριϊνο8 
οἵ δΦιιάδ! διιὰ γοίαϊῃ ἔπι, θυ σοὐοοὶ {Π080 ΠΟ 
τουιαΐη.-- Δ 1 τ ἱ}} 8οῖ, εἰο. ΟὍοπιρ. χχὶ. 10. 
--ηἃ Ὑ}1}} Ὀσχίπᾷ ἴθι Ὀδοὶς. ΟὐμΡ. Τοπι8. ΟἹ 
1. 14-17.---ὁ 2ῶῶη ἃ τὶ] Ὀυἱ]ᾶ, εἰς. Οὐοπιρ.]. 10.--- 
ΔΑπᾶἃ ΠΟΥ 5881} ὈΘ ΣΩΨΥ, εἰς. ΟὐΟἴΏΡ. ΤΘΠΙΒ. ΟᾺ 
χὶ. 4.--- 68 ΠΟΥ, εἰς. Νοὶ “1 Ὀαΐ ““ψ ]Θ.᾽; 
Ιῃ δοοογάβῃοθ ψἱ{ὰ {πΠ6 οροπὶης ποσὰβ οὗ (δ9 
ὕοΓ56 186 ᾿πουὶ ολπποὶ θ6 οχργοββοὰ Βυροίδοι.- 
ΔΙ γ. Οὐμρ. ΠιοτθουΎοῦ ἰἰϊ, 14-17.; ἧἱν. ]-4, 
Ἄγ. 8-10. Βαϊ ἐσθ τἴμ6 δᾶ... μον 

αὶ σβ.-- - ἘΠῸ5 δαὶ} ϑομονδὰ 8 86 ρᾶσϑῃ- 
{6 818β.0. ΤῸ 3 ἰβ ῥιοπδβιΐο δὺ ἱπ6 Ὀδορίπηϊηρ 

οὗ ἃ ἀϊγοσί βοηΐθῃσθ (οοπρ. ΝΑΕΟΕΙΒΒ. Οἷγ. ᾧ 109, 
Ί, 4), 8ο δὶ [0 σεγόμηι αἰϊσεπαάϊ ἴο 6 Βυρρ τοά 
ἷἱβ ἴἰο 6 Ὀοττονοὰ ἴγοιῃ σοῦ. ὅ, ἰο ἩΔΘΏ [ἢ 0 
 τοΐοσβ. [ὑ 18. )ἃβ (βουσὶ {86 Ῥγορδοῖ πνουϊὰ 

ΒΑΥ, ἴ ᾶνθ ΑΙΓΟΔΥ βαϊά, 1 τοροδὺ ἱἰ, {μδὲ, δίο. 
ΑΒ ἴο {89 76:78 ἱβϑη αἱγοδὰγ ᾿ἰνίηρς ἰη Εργρὶί, τὸ- 
ἴδθυθῃ 6 ΤΠΑΥ̓ ποὶ ὉΘ τηδὰθ [0 χχίϊ. 11, Εοτ (080 
ὍΠῸ0 ἜΥΘ οηγγὶθα δα ὙΠῸῸΟ ΦοΒΟΔΒΆΣ 810 
οογί δἰ γ ἱποϊυἀ θὰ πη θὺ {Π6 ργοπιϊβοα Ὀἰθαβίῃρ, 
γο 18. δ-7, ποὶ ὑπάον (80 ουγϑο. Βυί ἰξ ἰδ ἴο ὃὉ9 
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ΒΌΡΡοϑοα ἐμαὶ βίποο ἐΐθ ἱπναβίοη οὗ Νορυσμδά- 
ΠΟΖΖΩΡ, δίίον {16 Ὀδί(]ο οὗ Ομγο ογἰβὶι, ΤΩ ΔΩ͂ 
δεν ἤοὰ ἔγοια Ἐχυρὶ ἴο {πὸ ἱκίηρ οοπαιιοτοα ἐπ 
{18 ὈΔ(110 ἃ ἴο 1061 Ὡδίυγαϊ 8}} 7, 88 (Π6 Ὺ 4180 
ἀϊὰ αὐτοῦ να β (οἰ. χἸ ὶ. 8δα4.)- τ ΒΟΣΤΟΥ, οοτοΡ. 
ΤΟΙΔΣΚΒ οἡ χΧΥ͂, 4.---(Α. οδ᾽δευιὶῖν. Τ δ τον 
(86 ὀχδιηρίθ οὗ ἰἴ9 ὺχχ, 15 βίγιιοῖς οαὐ ὉΥ Ηττ- 
φια, ἔνλυν, ὈΧΒΒΕΙΤ, Οπαρ. Βα ΜὮΥ βιουϊὰ 
ποὺ (6 ρτγορ]ιοὶ τν 88 [0 δὰγ (δδὺ (1.8 26 νὉὺ8 βου ϊὰ 
πο ΠΙΘΥΟΙΥ Ὀ6 ρσΊγΘ ἢ ὉΡ (ἢ ΘΠΊΒ6ῖ γο8 ἰο ἀοϑίγασίϊ ἢ 
Ῥυϊ Βιουϊ]ὰ Ὀ6 1}0 σαυ8ο οὗἩ ἀδϑίτγυσίίοη (ο οἱ 6.8 
αἰδοῖ Ηδλ5 ποῖ (89 26» 15} ρϑορῖὶο, βίφἴηρ ὑπο ν 
6 συγβο, ον ἰο (ἢ τηοϑῖ χτοσοηΐ ἰἰπλθβ ἀδγο- 
Ἰορϑὰ ιὸ δὰ δ]οπιθηίβ οὐ ἰΐθ παίϊϊνα Ῥϑου 
ἴῺ ΓΙΔΏΥ͂ 'ΥΔΥΒ, ἴ0 ἴ:9 ἀφδβίγαοιΐοη ΟΥ̓ ἰ8 6 πδ. 1018 
δηλοης νυ ]οιῃ ἰὺ 8 Ὀθ6η ἀγίνϑη ---τῷῷὸὰ ΡῬσουν θυ, 
ΘΟΠΡ. χΧχῖχ. 18, 22: ουΐ. χχυϊ!. 87.--ΑπὩἂ Σ 
111 δϑπᾶ, σοιηρ. χχῖχ. 17-22, θοῦ Φοσοηιαὶ 
ΣΟΡΘαΙβ {110 τι ᾿μου 8 οὗ Ομ. χχὶν. 

ΘΟΟσΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. θη χχὶ. 2. “"ἰἴηρς Ζοά βίῃ βοπὰβ ποσὰ ἰο 
Φεγθυΐαν, ὑμ8ὲὶ ἐλ Ποτὰ ἐδ ἰο ὅ(ο αἀεεοταϊπῳ ἰο αἱ 
18 πιϊγαοίεα, ἰλαί Νεδωολαάπεζζατ πιαν «ωιλάγαιο. 
ἉΑ ἀοιμαπὰ γαΐμοσ σαν ΘΓ τωδὰθ ἱπ δυσὶ 6Υ]] 
οἰσουμηδίλποθβ, Βαὶ (16 ποῦΪ6 δύο δὸ υὑπίοσίυ- 
παῖ! [Ι͂ 18 ἱπάδοα 88 ἰδοιιρὶι ἰΐ ΟὨΥ ἀδροπάοα 
οἢ {Π|6πὶ ἰοὸ ΔΥΓΔΠκ6 τλλίΐογβ ἢ} αοα ; 88 1 Ηθ 
ΜΓ ΘΓΘ ΟἹ]Υ͂ να τ Ζ ΤῸ [6 πὶ, 88 ἰζ 1ῦ 6ΣΟ 8 Ροϊπὶ 
οὗ ΒΟΠΟΥ ποῖ ἰο ὈΘ οΥϑτ-βαβίυ, Ὀυὶ ἄγϑίὶ ἰο αὐγδὶϊ 
ἃ ᾿00]0 ΘΧΙΓΘΏΛΝΥ, . 0. 9... 1018. ἃ ΥΟΥΥ Π6668- 
ΒΆΓΥ ΟὈΒΟΣΥΘΔΏΘΟ [ῸΓ 8, Βοσυδιηὶ οὗ ἰδ9 [οτὰ, ὑμδὲ 
ἈΘ (ΡΓΥ͂ 18 ΒΌρογίουβ, ΘΙ μΠῸΥ ἔμ γὸ 18 ΒΩΥ͂ ἴΓ869 
Το  πρ; ἴῃ {6 οὗ μαυΐϊης Ὀθοη οπ66 ὈδρίϊΖοὰ, 
Ψ06}1 Ὀσοιίιῦ ἊΡ ἀηὰ ᾿ηϑιγιοιοα ἰη {89 ἤδασ οὗ (89 
1οτὰ. [1 Βο οὔδογυο δηγίιίίης οὐ {18 κὶ πὰ, 9 
μιυϑὺ ἰπδἰϑῦ ἅροη ἰΐ δηὰ οβρθοίδ!!Υ ποῖ 811οὸνν ἐμ Θὰ 
ἴο ἀ68] ἴοο [τ 1} 1 ΥΪῪ ἢ 116 Φυάρα οὗἁὨ 4}} (86 
Θδύ ἢ, Ὀὰϊ Ρ]ΔΙΏΪΥ ἀθπιοπδίσαι  ἰο ἔθ ἐμ οῖτ ἰη- 
Β ΠΟΙ ΘΠΟΥ͂ δυὰ ποι ιϊρπθθβ, ἐξ {ΠΟΥ͂ Ἰηοαβαγθ 
ἐμβοπιβεῖνοθ ΟΥ̓ Ηϊ. Τπουρὰ Ζοιοϊκδ ἢ δὰ 
ΒΡΟΪκΘη 80 ϑυ ροΣ δοίδ)ἶγ, 9 6 πα δηθν ογοα ΐπη 
νιοὶ οδὶιμείοι, ἀοἤηἰ 6} ἀηπὰ ρΡοπίτἰνοὶγ, δηὰ 
δοοιδίοιμθα [λα ἴο ἃ ἀἰ ογομέ τπβηποῦ οὗ ἀραὶ 
ψὶτἢ 1110 οτὰ.᾽ ΖΙΝΖΕΈΝΡΟΙν. ““ Π6η (}0 υἢ- 
ον ἀθϑίγο ἀοα᾽ 8 μοῖρ, 18 67 δοτϊητπ οὨ]Υ͂ ΒΡ068) 
ποὶ ἰο ΗἰδΒβ βαυΐϊης ροννοῦ ἰο 68] ὑπδπι, Ὀπὺὶ ἰο Η18 
ταὶ βου ΪΟ.8 ΡΟΨΟΥ ἴ0 Β4Υ6 ἰδ 6πὶ, 8116 ὑΠ6Υ Ρ6Υ- 
δἰβῖ ἰπ {εἰν ᾿ροηϊ θη 60. ΚΞΤΑΒΚΕ. 

2. θη χχὶ. 8. “1 ἰ8 ρυγο χγϑ6θ οὐ {9 Ῥατί οὗἁ 
Οοά, ν]ιοῦ Ηἶο Ἰοανεδ ἴο πηϑὴ ἰΐ 6 σμοῖὶσο Ὀοϊ 66 ἢ 
{μ6 ροοὰ «πὰ ἰδ 671)]; ποὺ (Πδί. ἐὺ 18 Ῥοστη θὰ 
δίτη ἴὸ οἤοοΒῈ ἴμ6 ουἱἱ, Ὀὰαΐ ἐπὶ ἮΘ ἸΩΔΥ ΟἰλΟΟΒ86 
ἔγϑο! Υ ἴμ φοοὰ, ν" ἰσὰ 9 ἰβ ὑπᾶδν ΟὈἰ χαιΐοὴ ἰο 
Ὧο, θουῖϊ. χχχ. 19.᾽᾽ 5Ταβκβο “60 Ϊαγ8 ὈοίοΤΘ 
15 (6 ΜἈ64Υ οὗἉ ἸἰΐοΘ δπὰ (9 ὙὯΥ οὗἩ ἀδθαίῃ. Τὴ 
ὝΔΥ οὗ Ἰ16 18 ΒΟΥΘΥΘΡ δἰ ΥΒ ΘΟΏΙΓΑΓΥ [0 Πα ΠΙΔ ἢ 
ΓΟΉΒΟΠ, δηᾶ {Ππδὺ οἡ το ἰΐ 8668 ΠΠΘΓΟΙΥ ἀοαι ἢ 
δ βῆδϑηιθ.. .. [Π ἴδου Ψι|ϊ βανο {86} ἰἢοὰ 
δὶ ἴοαγο (Πα Γλ͵56 7 Θτυβαίοπι, {116 ἢ ΠΟΥ 16 
δυαεᾳπιοηί, δηὰ βοοὶς ἐη Υ ἴδ νμ6γα [ὮΘΥΘ ΒΘΘΙῺδ (0 
Ὀ6 ΟἿΪΥ ἄδδιῃ. ἢο νψῆο νγυοι]ὰ βαν 818 ᾿ἰ6 τηυδὶ 
ἰοϑο ἰῖ, δη4 ἢθ γγἔἢἴωο ἀόγνοῖθϑ ἰΐ ἴον (6 ΒΔ Κ6 οὗὨ (0 
ἔστ} νν}}} βαυο 1ϊ.᾽ ὈΙΕΡΒΙΟΗ. 

8. πῃ χχὶ. 11-190, ““7ὸ 6 δυςἢ 8 ἰεϊῃρ 18 ἰο ὃὈΘ 
Δὴ δομΪ πδίῖοη ἰο (ἢ ογὰ, απὰ βούοσο ᾿υἀρπιοηὶ 
ν}}} οἱϊον. Ὗαοὐ δρροϊπίβ πιαρίβίγαΐθβ ἴον Ηϊβ 
Βοσυΐοθ δηὰ ἴῸὸγ 86 080 οὗ θη : 6 Μἂὃο ΟΠΪΥ͂ 
866 1.8 ἱβ ΟὟΤΩ ΘΟ) Ογτηθηὶ ἰδ ΟἸΒοΟ, 18 ἰΙοδὶ. Φογυ- 

ΤῊΗΒΕ ΡΒΟΡΗΕῚΤ ΕΒΕΜΙΛΗ. 

88, τὰ, βιὰ οἢ ΤΟΟΪ8 ἷπ ὑ86 τηϊά δὶ οἴ ἃ ῥ]αΐη, 
Ἰοοῖκϑ βϑθουῦσο; Ὀυΐ ἀραϊμδὲ ἀοα ποὲΐζιιοῦ σοοκθ 
ΔΥΔΙΪ 5οὸὺ δυρὺ οἶϑ8θ.ὡ Τὴ ὅτο Μ|1]} Ὀγοαῖς οὐ 
ούθῇ ἴῃ ἰἰοῖη, δη ὦ σοπϑιιθ 8}}] δγρουηά, τοχοί Β. Ὁ 
ΜΓ ὑπ οτοϑὶ οὗἨ σράδσ- ου868 ἰπ ἴδ οἷγ. ΤῈ 
σογταριίΐοι ἰ8 ϑοαιθα νη, δὰ ἰπογοΐοσο Ῥσχο- 
6664.85 ἤγουν τ πη οαὐναγάθ, 80 (πὶ ποιΒὶηρ οὗ 
(860 ἔογπιονῦ βίοοϊς σα τοιῃηαΐῃ. ἸΥΒαΐ 8..8}} ὃ 
ξονοτγημηθηῦ ἀο ν᾽} ἷοἷ. ΒῸ ΟΠ ΟΡ ὈΘΔΓΒ (6 βιυογὰ 
οὐ )υϑιϊοοῖ δὲ 8118}}} ἃ οἰνυγο ἀο τ ΒῚ ἢ 8 50 
Ἰοῆροῦ ἑουηἀοὰ οἡ ἀοὐ 5ίτγυς 88 118 ον ρόνοΣ 
ΘΙΕΡΒΙΘΗ. ΟὈὮΡ. πιογοουοῦ οἢ ἴ86 ψ 016 οὗἁ ΟἿ. 
χχῖν. ἰη0 οχίοπά δα τηοταὶ τοί 08 οὗ ΟΥ̓ ΙνῦΒ 
ΑΙΕΧ. περὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ ἀληϑ. προσκυ- 
νήσεως. 1,16. 1. 

4. Ου χχίϊ. 1. ““Ψογϑι δ ἷβ ἰο ἀο᾽Ἶγο 8 86 Ὁ- 
ΤΟ δὖ οοιγί, ἴῃ τ ΙΟΒ μ6 χϑηχϊη 8 {πο ἰκϊης οὗ 
ἢ18 ΟΠο6 οὗ τιαχ᾿δίγαίο, ἰὰ Ἡ ΒΙΘ. πο ἰδ ἴο δἀ- 
τοὶ ἰϑίον ᾿ϑίϊσθ ἰ0 ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΤΠ Π.᾽ ΟΒΑΜΝΕΒ. 
7 ννᾶϑ ΠΟ ΘΔΘΥ͂ ἰδ 5}. ἴ0Ὸ7 7 οὐδ ἰο ροὸ ἱπίο (89 

Ἰϊοη δ᾽ ἀθῃ δηὰ ἀδὶ νοῦ βυοἢ 8 ὩΠΟΟΌΓΙΪΥ τη 588 9 
ῖο Β'πι. ἢ 9 δ΄6 σου πε οἵ (1:6 ργορ μοὶ Φο88}}, 
Βαὶ Ζοτγο δ αἀἰά ποὶ 866 88 Βο αἀἰὰ. 

δ. Οπ χχὶϊ. 1-3.. [{Βυὺ νὰ οὐρδῖ {6 πιο γ9 
ΘΔΓΘΙΌΪΝΥ ἴο ποίΐοθ {μ18 Ῥαββαρθ, τμαὖῷ΄ ἯὙὸδ ΠΛΑΥ͂ 
Ἰδᾶσπ ἰο δίγοηρίμοιμ οΟὐγΒ 68 δῴζαϊηϑὶ ὈδΔα 6χ- 
ΔΙΏΡ]68, 168. (110 ἱπιρί οἰ οὗἩἨἁ τὴθὴ βου ογογί τ 
ΟἿΥ [1411 ; ὙΏΘη Ἧ6 866 ἴῃ 048 οἰνυγοῖ ὑπ ηκ8 
ἴῃ δυο ἀϊβογήον, {μᾶὶ ἐμοϑθ Ψ|10 ΟἸΟΣΥ ἴῃ (ἢ9 
ΠΆΠ|0 οὗὕ ἀοἀ ἃτὸ ὥθοοιηθ |1κ ΣοΟΌΌΘΓΕα, 6 τηυδὺ 
Ὀθνδγο Ἰοβὺ τὸ ὈδοοῖμΘ ΟἹ ἰἰΐδθ δοσοιιηὶ δἰ οηαιοα 
ἔγοια ἔσθ χοϊϊρίοη, ο τουδὶ, ἱπάθοα, ἀοδβοτί 
ΒΊΟΝ Τηοη βίου, Ὀυΐ τγγὸ τὰυϑὲ ἴαἶκ0 ΟαΥα Ἰοϑὶ οὐ Β 
γννοτγὰ, (πΠγου ἢ πη Θ᾽ Β ΘΚ ΘΑ 658, διουϊα 1ο86 18 
ψὩ]}6 πῃ ΟἿΓἊ οβίθοιῃ. 6 οὐρὶιὶ (ἢ 6 πὶ (0 ΤΟΙ θΙ- 
δ6γ 6 δΔἀμπηοιἑιίοη οὗ ΟἸΣἰδί, ἰο θᾶ γ {86 ΒΟΥ 65 
δηὰ Ῥμαγίβοοβ ΨὯὮΟ δαὶ ἱπ Μοβεϑ᾽ βοαὶ (δαί. 
χΧὶ!. 2).᾽" ΟΑΙΥΙΝ.--5. Κ..4.} 

6. Ου χχὶΐ. 10, [““υΐης βαϊη δ ΠΥ Ὅ6 050} 
οηνὶοα, τ μ 1190 Ἰἰνίπς ΒΙΠΏΘΥΒ ΔΙῸ ᾿.50}0 Ῥὶ1οά. 
Απὰ 80 αἴβπιδὶ Ῥδσδρ8 {Π 6 Ῥσοβροοὶ οὗ ἴμ {1π|68 
ΏΔΥ ὍΘ, ἰμῃδὶ (6Ά ΓΒ ΘΥ̓ΘῺ [ὉΓ 8 Φοβίδῃ, ευὐθὴ ἴῸΥ ἃ 
Φοευβ, τηδὶ Ὧο τοδίσαϊηοά, (παι (ΠΟΥ͂ ΤΩᾺΥ Ὁδ ΓΘ- 
Βετυθὰ [Ὁ ΟὐΥΒΟΙΥΟΒ δηἀ ΟὟΥ σὨἰϊάσοῃ (κυ }κ6 
χΧχΧ᾿Ϊ!. 28)." ξκαυ.---ῦ. ΚΗ. Α.] 

“Νεφμαφμαπι φοπί ἰδ ρίαπσεπάμδ ἐδὲ αἰσιι6 “ω- 
ἄκιδ, φιῖ ἵπ εοοϊ δία ποπ Γμετγμης εἰ δίπιμΐ πιοτὸ διιτιΐ, 
ἐ φείδια ϑαϊυαίοτ αἰεί: αἰπιῖί(ε πιοτίμοδ. δορεὶ γα 
πιοτίμοϑ διι08 (αὶ. Υἱἱ!. 22). δε εο8 ρίαπφε, φιὲ 
»ΕΡ δεείετα αἰφμε ρμεοοαία ἐσγεα πίων δ εοοίεδία εἰ 
ποϊμπί εἱίτα τευετίὶ αὐ ἐαπι ἀαπιπαίίοπε υἱξογωπι.᾽" 
ΗΙΕΒΟΝ. Κρίδί. 46 αὐ Κιιδίϊσαπι. “Νοἰϊίε ἤεγα 
πιοτίμιπι, δ.αἱ ρ»ίοταίε ταρίοτεπι αὐατῶπι, μεοιη ἴδ 
δι ἑοπίεπι εἰ ἱπεχρίοδίϊεπι αὐτὶ οὑριαϊΐπεπι. ΟἿ πιοτ- 
ἴμοδ τ ἐγ ρίογαπιμ8 ἢ Κοδ ρμίοτεπιμδ, φιὶ ἐπ 
πιεϊίι δ πιμίαγὶ »οδδμηί." Βαβιμῦβ ΒΕΡΕΌΘΕΝΒΙΒ. 
Οοπρ. Βάβιι, Μααν. Ἡοπι. 4 ἀε Οταίίαγωπι αοἰἰ- 
οπὲ »οδί αἰπιϊά.---ΟἩἨ Β1.ΕΆ Β. 

7. Οἱ χσὶϊ. 6-9. “" ἀοα ἀο68 ποὶ ΒρδΓ6 οὐδ 88 
δ ΠοΥΣ 68. ΕῸΥ ἰδουρσ Η6 Π688 δβαϊὰ {παὶ (ΠΟΥ 
ΤΟ ροάβ, ΒΘ ΤΠῸΥ ἀο ποὶ Σἰ ΒΟΥ δάτ!ηἰβίον 
(ποῖν οἷἿἶοο ὕΠῸῪ τηυϑὶ ἀΐο ἰκΚ9 τϑῃ (ΡΒ. Ἰχχχὶϊ. 
6). .. ΝῸ οοάδγβ δ ἰοο δἷχζῃ ἴὉΓ Οοά, πο 
ΒΡ] ΘΠ ον ἰο0 ταϊκϊγ ; ΗΘ οδὴ ἀοδίΓΟΥ 8] δἱ ὁῃδο, 
δηὰ ονοσίυτη, δηὰ οΥοσ Ση, δ ογοσίση. Ἐσοκ. 
χχὶ. 27." ΟἈΚΑΜΕᾺ. 

ΑΔΟΙΠΟΣ Ῥαβδαχο ἔγοια ὙΠῚΘΩ ἰἰΐ 18 Βθοὴ ΒΟΥ 
ῬΟΥΎΟΓΒΟ δηὰ υ}0 5.1 880 ]16 18 ἴῃ :Ἰ]υδίοη (πα 
Οοὐ᾽ Β οἱθοίίομ 18 ἃ ΒυΓγοΥ δραϊηδὶ ΗἾ8 ΔΉ ΚΟΥ, δηὰ 
ἃ ῬΟΤΙΓΪὺ 0 ΔῺΥ ἩΣΙΓἸμ688. ΤῸ ἱπαϊν᾽ 8] Σθ- 
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Ῥγεδοηϊδίγοθ οὗἩ ἰμ6 οὈ͵οοίβ οὗἩ αἰϊνίηθ οἱοοίΐοη 
Βῃουϊὰ πΟΥ͂ΟΡ ἴογχοί ὑπαὶ ἀοἂ οαῃ τηᾶγοὶ ΟΥΘΡ 
ἱποὶσΣ σϑΙο8805, Δηἃ ἴΠ6 τιυΐηβ οὗ ἐμοὶ χίοτΥ, ἰοὸ 
πο Ἰδοῦ οὗ Ηΐβ ῥτγοιιΐβϑο, δηὰ ὑπαὶ ΗΠ 6 σδῃ 
Σου] οἢ ἃ Εἰ αἴ Σ βίδρο, ν αὶ Ηο 88 ἀθϑίγογοα 
ΟΣ ἃ ἸΟΟΥ, ΟὈπιΡ. ΓΟΠΊΔΥ 8 ΟἿ Υ6Γ. 24. 

8. Ου χχὶϊ. 18-19. 10 19. ὈΪΑΘΡ ΒΘΔΥ ἰο ἱπιδρῖῃθ 
ἐμαὶ αοα ν1}} 6 ζὲγδ οἱ σοπιρασποῆ ἴ0 8}} ὑσὶ 68 
88 διιοῖ, δπὰ ἰμδὺ Ηθ πΔ8 ἃ ργϑαϊθοίΐοη [ὉΓ {Θ᾽Ὰ 
88 οὗ Ηἰ8 οσῆ Κὶπὰ. )ο698 Ηθ οὶ ΒΔΥ ἰο δἰΒβ τηῦ- 
)οδὲγ (πῃ Κίης οὗ Φυάδι, ἢ στ οπιὶ, ἴἢ γϑβρϑοὶ 
οὗ 6 οιἰηΐπθησο οὗ ἷ8 ΟΥ̓ΠΔΒῚΥ δηὰ (ΠΤΟΏΘ ὯΟ 
ΟὐοΥ Ῥσΐμοθ οὗ θδγίῃ οουϊὰ οοωραγο, ἰμδὺ 9 
δου ἃ Ὅθ Ὀυτγὶοὰ 10 ΔῊ 488, ἀγαρροὰ διὰ οϑϑί 
ουὖἱ Ὀθίοτο ἰμ6 καίΐοϑ οὗἩ 7οτγυδαϊοα ΤὨ]8 Φομοὶ- 
δἶπὰ γ͵Ὃὸ8 ΠΟΎΟΥΟΥ 8ὴ ὐϊβίοογδαιί, 8 ΒΘΆΓ 1688, Βο ἔ- 
ἦβῃ ἰγγδηΐ, 0 ΖῸΣ 8 ον ἢ Ρ]δαϑαγο ἰγαρ]οα 
αἰνὶπο δῃὰ δυπμδη στρ ὶβ ἁαπᾶάοτ ἔοοί. [ἢ δυο 
ἰδίηρ8 γγογῸ ἀοῃθ ἰπ (10 στθθα ἰγθθ, Ὑδαΐ 8}8}} 
Ὅο0 ἀοῃθ ἴῃ (δ ἀγγ ἢ 

“ἢο νο 0114 8 ἷ8 ἢου86 υὶτἢ ΟΥ ΠΟΥ ῬΘΟΡ]Θ᾽ Β 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ, σ6ο᾽ 668 ϑίοη 65 [Ὁ ιἷ8 Ζτϑυο.᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

9. Ου χχὶϊ. 14. [1 88 ἃ ῥτγοοῖ οὗ ἸυχΌΡΥ 
ὙΠ 6Ὴ ΤΩ 6 Ὀαρδπῃ ἰο ἱπι αἶχζο ἴῃ βαρογβαϊο5. Ιη 
οΪά εἴπιθ8 [6 πίπον8 Ῥ6ΓΘ δ114}}; [Ὁ 0.80 ΟὨΪΥ͂ 
85 ΤορΑγ οα ὈΥ͂ ἔγιριὶ θη; Ὀυΐ δίιουννατὰθ ἃ 
βογί οἵ τηϑδμθ88 ρο8568580. [16 πιϊπ 4.8 ΟΥ̓ ΠΠ]ΔΏΥ, 80 
παν ἰπ0Υ βουρὰϊ ἴο Ὁ6 βΒυβροπάθα 85 ἰΐ ΨΥ ἱπ 
86 αἷν. Αηὰ θησθ ὑδὸγ Ὀορδὴ ἰο 'ᾶῦο ΜΊΔΟΥ 
πἰπάονϑ. Τὸ τπΐης ἴῃ ἰἰβο ἢ, 851 πμαγο Ββαὶά, 18 
οὶ ψῃδὲ αοα οοηάοηηβ: Ὀυΐ τὸ ταϑὺ ΘΥΟΥ Το- 
ΤΩΘΙΠὈΘΓ, ἰΠλὺ ΠΠΘΠ ΠΟΥ͂ΘΡ βῸ ἰ0 ΘΧΟΟ8868 ἰῃ 6χ- 
ἰογηδὶ πίη 8, ὁχοθρὶ νὶϊοπ ἰμ οἷν μοανίϑ ΔΥῸ 1ἢ- 
ἴδοιοὰ τ ῥγίὰθ, 80 ὑμδαὺ ὑμΠ0}7 ἀο ποΐ τοραγὰ 
γγαὐ 18. τι80ζ.}, μαι 18 Ὀδσοτϊαΐη, Ὀὰΐ ἃγ6 οαγτιοα 
ΔΊΥΔΥ͂ ΟΥ̓ ΤΟ 4655 [Ὁ ΘΧΟ688.᾽ ΟΑἸΥῚΝ.---8. ΒΕ. 4. 

1υ. ὁπ χχὶΐ. 1δ. “"αοὰ πιδὺ ατδὺὺ ἴΠ0 ζγθαῖ 
Ἰογάβ 8 ργϑίθσθῃσθ ἰπ οαϊΐηβς δηὰ ἀγιηϊεῖης δηὰ 
19 Βρ᾽ ΘΟ Γ οὗ γογϑὶ οουγίβ, Ὀαὺ 11 18 ποὺ Η 8. ψ|}} 
ποῖ 1π6806 Ὅθ τοραγἀθα δ8 {μ6 τηλίη ἐπίῃ μθ, Ὀὰϊ 
ἰδδὺ γα τα] κίου, εἰσι δπὰ 7π5ιϊοθ πιυϑὺ ΠαΥΘ 
ὑπ ργθοθάθῃοθ ;---ἰ ἷ8. ἰ8 (86 [οταὰ Β πσοτῖς, Βαί 
Οουτδοα ᾿5 ἢ ὙΠῸ ἀο685 (89 [οτα 8 ποΥΪς ΓΟΠλ ΒΒ γ. 
δον. χὶνὶὶ. 10.᾽" ΟΒΑΜΕΒ, 

11, Ου χχὶϊ. 17. “" δοβουὶρίϊοπ οὐὗἤἨ μδυρῆίγ, 
Ῥτουά, τηδρηϊβοθηΐ, τηθτο 689 δὰ ἰγγδηηΐοαὶ 
Ἰοτὰ8 δηὰ συΐϊοσθ, Ψ0Ὸ δθ δοδορ ϊθο8 οὗ 
τἈπΐονο8.᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

12. Οχυ χσχίϊ. 19. [“αοἂ πουϊὰ Βαγνὸ Ὀυγὶδὶ ἃ 
Ῥτοοῖῦ ἴο αἰδβιϊη κυ θὰ 8 ἔγοια Ὀγαΐα δπίπλαΐβ ΟὐΘἢ 
Δίου ἀθαίῃ, 85 νὰ ἰπ ᾿ἰἴο οχοοὶ (ἤθη, δηὰ 88 ΟἿΣ 
οοπαϊἴοπ 18 πὰσὰ ΠΟΌΪΟΥ ὑπαπ ἐμαὶ οὗἩἨ (86 Ὀτγυΐθ 
ογοδιΐοη. Βυγὶδὶ ἰ8 8180 ἃ ρ]θῖχο δ8 ἱϊ γγϑσο οὗ 
ἱπιιον να! γ ; ἴου θη 8} 8 ὈΟΘᾺΥῪ ἰδ ἰαϊὰ Ηἱά ἴῃ 
160 Θαγιὶ, 1ὺ 18 88 ἰὑ ὍΟΓΘ 8. ΙΕΪΓΓΟΥ Οὗ ἃ ἤαϊυΓα 
16. ϑίῖηοθ ἐμ Ὀϊτῖ4]) ἰ5 ἂπ ονϊάθποο οὗ Θ οὐ 8 
ἄτασθ δηὰ ἔδυον ἰόντ 8 τηδοϊκίη, 1 ἰα οα 89 
οἴμ᾽ ϑηὰ 8 βίζῃ οὗ ἃ ουγβθ, θη ὈυΣὶ4] ἰ8 ἀ6- 
πἰοα." ΟΑΕΥΙΝ.---ϑ, ΒΕ. Α.} 

18. Ου χχὶϊ. 24. ““ατγϑιῦῖ Ἰογὰβ οἴδθῃ τη αίηθ 
ἐδδὺ {ΠῚ ποῖ ΟὨΪΥ δ'ῖ ἴθ 9 δοβοι οἵἩ ἀοά, Ὀυὶ 
ὑπαὶ ὉΠΟΥ͂ ΔΓ 8 ροδαυὶ ἴῃ Ηἶΐβ ΘΥΟΤΏ ; ΟΥ̓ 858 [80 
ῬΤΟΡ θὲ Β6Υ85 Βογθ, Θ 08 βίρηοι- τίη. ΤΒοσοΐογο, 
ἐΐ 15. ΠΠΡΟΒ5101]6 {π8. {ΠῸῪ Βῃοι ἃ ποὶ ϑυσσθοὰ ἴῃ 
{μον ἀοϑίχηβ. Βυὶ αοἀ Ἰοοῖκβ ποὶ ὑῃ {86 Ῥϑύδοῃ 
οἵ 16 ῥσΐποο5, δηὰ ἱκηον 8 {16 τλῆ ἤσθηὶ ΠῸ 
τοῦθ ἐπ λπ 186 ροοτῦ. Φοὺ χχχίγν. 19.᾽ ΒΑ ΜΕΒ. 

14. θα χχὶϊ. 28, [“ αἱ 15 ἰΔοἸ ζοὰ τνι}}, ὃ γϑὶ 
δ᾽ Ἰαβί, 6 ἀσαερδεα απα ὁτοζεη, δὶ 8 ἈΠ} 80} 
ποπογοὰ Μ1}} 6 780} } οουϊθαιποὰ, δηὰ σἧνδὶδ 

τὶ Θοα νν1}} θ6 ἐμ Βοούῃ οὗ δὴ. Ἦ μδύθυοῦ 
νο ἰἀο0}129 νγγϑ 8}}} Ὀ6 ἀἰδϑαρροϊηϊεοα ἱπ, δηὰ ἐμοα 
8}}8}} ἀθ8ρ186.᾽ ἨΕΝΕΤΥ.---Ξ΄(.. Β. Α.] 
“Τὴ οομμρ ἰπιθηὶ 18 ἃ ΥΘΓΥ͂ ΡΟΟΥ ΟΠ6 1ῸὉΣ 8 

Κίηκ, γῆο (Β1ηΚ8 βοονδὶ οὗὨ δ ἰπι86]ζ, δηὰ ἰἴὸ 
νοῦ 1 ἴῃ ἃ οοΥγίϑ ἢ ΤΘΑΒΊΣΘ ρογίδίηβ μδὲ λ6 ὉΘ 
ποποτοὰ.. ... Βυΐ ἰοτὸ ἰὶ 18 ἰῃ6 ψοτὰ οὗ ἐΪ16 
ΠοΒ, δηὰ ἰῃ οοηῃδίἀογδίϊοη οὗ ἢ 680 υογὰβ ἱξ 18 
ἀοϑοϊατοά ἰῃ 2 ΟἜγου. χσυχύϊ. 12, ἰο Ὅο ον] οἡ ἐδ9 
Ῥατὶ οὔ Ζοαοϊκίδι, ἐμαὶ 86 ἀϊὰ ποῖ υ} Ὁ]9 ᾿ΐπλ- 
801] Ὀοΐοτο Φογοιΐα. Ὑθϑοθοῦβ τηιϑὲ Ὀ6 ΤῈ 0ἢ 
ου ἰδοὶς συαγὰ δραϊηδὶ δβϑυπιίηρ δυο Ρυ ΓΟ 
Ῥτγοροίϊο, ὑπαὶ 8, ΟχιγΘΟΓ ΔἸ ΏΔΥΥ δοίβΒ. [0 οοβί 
[89 Βεσυϑηίβ οὔ 89 ογὰ ΤΩΔΏΥ ἃ ἀθδι ιν, Ὑ80 ὝΟΓΘ 
ΟὈϊ  κοὰ ἐμ. ἰο ΘΙΡΙΟΥ͂ ὑβοιηβοῖσοθ, δηὰ ποθὴ ἰὲ 
8 ΘΑΒΥ͂ [Ὁ Οη6 ἰ0 Δ)}Ὀ}6 1ὑ πίϊμουΐ ἃ ἀἰνίηθ σδ ἰὴ ς 
δ (8 ὈοίγΟΑΥΒ ὶβ ἤΡ᾿ συ ἱ δηὰ ἰπσοιιροίθῃοθο, 
Ἰ ποὺ δἷ8 ῥγϊὰθ δῃὰ ἀρ αδίου."" ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΡ. 

16. Ου χχὶὶ. 28-80. [πεν ῦ8 (4ἀυ. Πν. 11], 
80) υ808 (μἷβ Ῥαββδζθ ἰὸ Ῥσγοῦθ ἰμπδὶ ἰἰιο [οτὰ 
6ου]ὰ ποῖ δᾶνο Ὀθθη Φοδορὰ 8. πδίυτγαὶ βοπ, Ὁ 
οἴου δο 6 ψουϊὰ δαγνο 1} ]90ὴ ἀπᾶον ἴΠ9 σὰ Γ80 
οὗ μ18 Ῥᾶϑβαρο, δῃ ἃ Δρρϑαῦ 88 οὐδ ποὶ θη ]οὰ 
ἰο ἀουἰπίοη (“ φωὲ δμηὶ αἰσιπί ἐσ «᾽οδερὴ φεπετα- 
ἐμπὶ οἱ ἴθ ἐοὸ λαδεγε δρέπι, αδαϊῆταίοδ δὲ 7αοίμπί ἃ 
γέσπο, διὸ πιαίεαϊοίϊοπε εἰ ἱπογοραίίοπε ἀεοϊάεηίε8, 
φῶ ἐγσά «εολοηΐαπι εἰ ἵπι δϑεπιθη 478 ει). ΒΑΒΙΙ, 
ὑι9 ατοδὶ (ριθί. ααὐ Απιρλϊοολίμια) θη ἀθανουθ ἰὸ 
ΒΠΟΥ ἰμαὲ ἐμ 18 Ῥᾶβδαβο, ν᾿ 118 ἀθοϊαγδίϊοιι ἐμὲ 
ΠΟῺΘ οὗ Ψ6οοη δ μ᾽ 8 ἀοϑοθηάμληιβ ϑἰιουϊὰ δἰΐ Οἢ 
θαυ ἐβγοῦθ, ἰ8 ποῖ ἱπ οοηϊταάϊοιίοη ἴο 189 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ 8000 (θη. χ]ὶχ. 10), ἰδὲ ἃ τ] Ὁ 
βου ποὶ 9 Ἰδοϊεϊης ἔσο Φπἀ 88}, κ}}} Π6 σαπιθ 
ἴοτ ποῖ ἢ 6 παϊΐοη8 ΟΥΘ Βορίηχ. αϑι:, ἀΪ8- 
{πω υΐϑ 68 ἴῃ {μ18 γοϊδιΐου Ὀθίνγοθη ἀοτηϊπίοη δηὰ 
ΤΟΥΔῚ αἰχηλιγ.---Το ἔογον σοηςἰπαοα, [86 Ἰα 0} 
οθαϑοα, δηὰ {18 ροτὶοα οἵ, Βο ἰο βρϑδῖ, ἰδίοηϊ 
ΤΟΥΔΙΥ, γδϑ ὑπ6 Ὀτϊάρο ἰο 186 ὑγοϑϑηΐ, πὰ ψϊοα 
Ομ τίὶδι συΐϊθθ ἴῃ δὴ ἰηυΐϑὶ ὉΪ9 ΤΏΔΏΠΟΣ, Ὀαὶ γοῦ ἰη 
Υ68] ΡΟΥΤΟΥ δηα ΧἸΟΥΥ͂ 88 ΓΟΥΔΙ ῥυὶοϑί, δηὰ δ [89 
8810 {ἶπ|0 ΣΟΡΤΟΒοη 8 ΗἰΠ86]7 88 6 ἔυἸδὶαοηΐ 
οὔ (0:6 ΠΟΡ6 οὗ [86 παϊΐοη8. [ἢ 11|κ6 πη ΠΌΘΓ Φο 
οὗ ϑαϊμδβουβ οοποϊαάοβ ἰμδὶ δοσογάϊηρς ἰο {μὲ8 
Ῥδβ58849 ἔβοσο σου Ἱὰ ὯΘ Ὧ0 ργχοβροϑοὶ οὗ [6 {]8]- 
τηϑηΐ οΥ̓͂ ἰμΠ0 Ῥτοιηΐδβο ἴῃ θῶ. χὶϊχ. 10, 1 ΜΑΥΥ 
μδα ποὺ υἱγσίπεο πιοᾶο ὈοτπΘ 186 Βοΐοη οὗ ανὶὰ, 
ὙΠῸ ΠΟΘΥΘΥ Μ,ὦν8 οὐ ἰ0 ΟΟΟΌΡΥ [86 ν᾽ 8 016 ἐΒ ΓΟ ἢ 9 
οὔ θαενὶὰ. (οτγαί. 11. ἐπ Ναίῖυ. β. Ματὶῳ ». πιά.) 
- ΑΜΒΒΟΒΕ ΠΑ} (ὐοπιηιεηί, ἱπ Ευ. με. 2. ἈΠ, 
σαν. υἱκ.}) ταῖϑ98 {1.8 αὐοϑί! ἢ ΠΟῪ Φογαπιδῃ σουὰ 
ΒΑΥ͂, {δὶ 62 δέπιϊπὸ ὡδεολοη!δδ πεημῖπεπι τεσπαίμγιημ 
6846, δ'ποο ΟΠ γίϑι 8 οὗ ἰῃ6 8008 οὗ ϑ Φοοοηίδι 
δηὰ χοϊρηθὰ 3 Ηο δηϑγογα: ““Πἰς (ὅ6γὉ. χχὶϊ. 80) 
"μΐνοδ εχ δεπεῖπα «]εολοηῖδο ροϑίεγοβ ποπ πέσαίυ οἷ 
ἴάεο 46 δεηιῖὶμε ς7μ6 εδἰ Ολτίδίωα (οορ. Μαιῖ. 1. 11), 
ἐἰ φμοά τεοσπαυΐέ Οὐλγίδίμδ, ποη εοοηίγα ρ»τγορὴλείϊαηι 
ἐϑί, πο ἐπῖπι δεσμίαγὶ λοποτε τεσπαυΐϊ(, πὲς ἴπ υεολοπῖξ 
δοάϊιδυϑ δεάϊ, δε τεσπαυϊξ ἐπ δε6 Παυϊα.᾽" Ο518- 
ΧΈΒυΒ. 

16, Οπ χχὶϊἹ. 2. ““ Νοπημ ἶὶ ̓ γεδνΐεδ στοσίὶβ 
φμοδάαπι ργὸ Ῥέσοαίο ἃ σοπιπεμπῖοπο φ)οεὶμηΐ, μὶ Ραηῖ- 
ἐεαπί, δε φμαίὶ δοτίε υἵϑεγε αἀεδεαπὲ αα τπείϊιδ 62- 
λοτίαπαο ποπ υἱδὶίαπί. Ομΐδυδ σοηρτις ἱπογοραηδ 
ϑέγπιο αἰυΐπιδ. οοπιριϊπαίιγ" : ραδίογεθ, φμὲ ρναδομπὲ 
»οριμΐμηι πιεωπι, 008 αἰδρεγδὶδ(ἐξ στόσεηι πιδέηι, δ7ε6- 
ἐδί εἰ ποη υἱδιίαϑίϊ8 οἰεπὶ.᾽ ΙΒ1ΏΟ0Β. ΗΙΒΡ. ἀἐ διιπηηιο 
ὁοηο δῖυε 7,1,. δεπίί. Οα». 46. ΘπΙδι ῦ8. 

17. Ου χχῖνὶ. δ, 6. Ευβεβιῦυβ (2 επι. υ. ΥἹ]. 
9) σϑιηδυῖκϑ ὑμαὶ ΟΒγῖδὺ διιοης 811} [μ9 ἀοβοθηά- 
δη οὗ θανϊὰ ἰδ 136 ΟὨΪ]Υ͂ ὁΏ9, ἯΠῸ Σ]68 ΟΥ̓́ΘΣ 
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ἐδὸ ψθοΐο αν, δηὰ ουοσυνν ογο πού ΟΠὨΪΥ͂ 
Ῥτγϑδοίοβ ᾿υβιΐϊοθ δηὰ σἱ βιθουβηθθβ ὈΥ Ηΐβ ἀοο- 
{τἷπο δι 18. ἢ πι56} Γ 4180 ἴ86 διίμοσ οὗ (16 γἰδίπα 
[οὗ (16 8.8} οὗ γἱχίθουβῃ 688 07 4]], δσοσογάϊηρς 
ἰο 8. ἰχχὶϊ. 7: ἀνατελεὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὑτοῦ 
δικαιοσύνη, καὶ πλῆϑος εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναι- 
ρεϑὴ ἡ σελήνη (.ΧΧ.} σΥβιι, οὗ Αἰοσ. (Οἰαρλψν. 
ἐπ απ. 1. ». 188) Ἔχρ] δίῃ ᾿[ωσεδέκ 88 7μεἰίῖα 2) οὶ, 
ἴῃ 80 [ΔΓ 88 γἴἷϑὋφῦξ ἃΓΘ τηλὰο γἰριύίθουβ ἱπ Ηϊπ, ποῖ 
ἴον (10 Βα οὗ {π6 πογκϑ οὗ τἰζυθουθηθ88 μαι 
6 δᾶγο ἀοηθ, Ὀυὺ δοοοταϊηρ ἰ0 ΗΒ ζτθδϑῦ ἸΏΘΓΟΥ͂. 
Βοπι. ἰἰ1. 24; Τις, 1ἰϊ. ὃ. 

18. Οχα χχὶϊ!. 6. [41 νὸ τοραγὰ αοὰ ἰη Ηϊ- 
βοῖί, Ηο ἰβ ἱπάοοα σϊχείθουβ, Ὀὰὶ ποῖ οὐν τἰριιί- 
Θουϑη659. [{νγὸ ἀθβὶγθ ἰο μαγϑὸ (οὐ Δ8 οὔὖν τἱαὶιὶ- 
Θοιι8} 655, Μ͵Θ Ὠλιιϑὶ βοϑὶς ΟἸγίδῦ; (ον 1818 οδῃποὶ 
Ὅ9 ἔουπά οὀχοσρὺ ἰὼ Ηΐπι. .. . δὰ] δᾶγ8 ἰμαὺ Ηθ 
8859 Ὀθθὴ σαίγθη ΟΥ̓ τηδθ 0 18 τὶ οι 8} 688, --- 
ἴον ψ παὺ οὶ ̓  ἐμαὶ 6 πεῖαῦ 6 τιδᾶθ [89 τἰρὶὺ- 
Θοιιϑη 689 οὗἩὨ Θοἀ 'π Ηΐ. (1 Ὅοτ. ἱ. 80). ϑ΄ἴποθ, 
ἐμοη, Ομ νἶθὶ 15. δὰθ οὐν Ιου Βη 688, δηἃ γγ9 
δΙΓ6 σουηίρα 186 τὶ ἰθουϑη685 οὗἩ αοὰ ἴῃ Ηϊῃ), νγγ9 
ἤθη 60 ἰΘδΥΠ ΟΝ ῬΓΟΡΟΥΙΥ δὰ δι}γ 10 Β88 Ὀθ6π 
βαϊὰ ηδὺ Η6 ννουϊὰ 6 ελουαὴ, ποῖ οὨἱΥ ὑμαὺ (ἢ 6 
Ῥονον οὗ Ηἰβ ἀϊν εἰν πιϊριιὶ ἀοΐομαά ἃ8, Ὀαΐ 8180 
παῦ ννὸ τπαϊσῦ Ὀδθσοπιθ τἰκιίοουβ ἰῃ Ηΐτ, ἤον Ηθ 
ἦβ ποὶ οηἷν γἰχῆίθοιβ ἴον Ηἰαιϑοἷ, Ὀὰΐ Ηθ 18 οὖν 
τα θουβη698.᾽᾽ ΟΑΕΥῚΝ. 5,466 4180 ἃ Ἰοπρ ποίθ ἴῃ 
ῬΥΟΒΌΘΎΓΟΠΤΗ, ἴο Βίιονν (8 ΦΕΗΟν ΑΗ οὐδ Βιαητ- 
ἘΟΥΒΝΕΒ8Β ΓΘΙΟΓΒ (0 ΟἸιτ δὶ. ---ἢ, ΒΕ. Α. 

4716 πα οίοῦ οὗ 8 ἰγὰο σατο 18 ΘῈ [ἢ 9 
Γγίγαμμ, ὑμ 9 ΓΒΏΒΟΙΓΙ-ΙΔΟΏΘΥ͂ οὗ Ψ6808 Ογἶδί, 18 
Κηονη δηά νδ]υθὰ ὉΥ αἱ, δὰ ψμθη {Π6Υ δαγο 
ΓΙ ἐμ1}8 Βοογοὶ, ἔσο 8} δηὰ δ᾽Ὁ5ο]υ 0} ἰῃ- 
Βογα δ Ὁ]6 ἴο Τοδ80ῃ, ἴῃ (6 ον τ ὶῖῃ [6 ΠΡῸΣ 
οὔ αἰ Ἰἰνίηρς αοα: {πιὲ Φοθὺ5 ὈΥ Ηἰἷ8. ὈϊΪοοὰ [88 
ἐδίκοη ΔΌΥΑΥ͂ ὑπ 81᾽η8 οὗ (6 νοῦ]. “0 [οἱ ἰδ πο 
Θβθ6Δ 09 ὨΥ̓ ἰϊουσαῖΐ, αἱ δὶ ἃ ὑτῖθθ9 ΤΥ 808] νγὰ8 
δουχμι.᾽ Τμἷθ8 18 1160 ονὐθηΐϊῃς δηὰ του πὶης 
ῬΓΔΥ͂ΘΣ οἴ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ σατο, τ 16 ἢ 18 ἃ ἰσὰ16 δ᾽ βίοσ ἔγοιτῃ 
ΘΌοΟΥΘ.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

19 Ου χσὶϊὶ. ὅ-8. “Τοῦ τοίυτη πον ΕἶΖΓα 
Ἧ85 4130 ἃ δ] πλοπὶ οὗὍὨ {18 Ῥσοπιΐδβο, Ὀαΐ 1ΠΘΥΪΟΥ 
δηὰ ῥγοὶ  ΠΙΙ ΠΑΤΥῪ : ποὺ 8}} οδπηο, δῃὰ ποθ 80 
ἀϊὰ σοι Ὀτουρσιὶ (Πμοὶσ 8108 δδοῖς τ τ (Π 6ηι. 
ΤΟΥ ψνογ6 8.}}} υπᾶον 86 [8'»ν δηὰ ὃδὰ ἰο ναὶ 
ἔον Εἰ ρί! ου 9 η 658 : Β{}Π] ἔπ ὑπο} τοίατη [67 Πδὰ 
8 Ρἰοάχο ϊπαὺ 6 Μεβϑῖδ νγὰ8 γοῖ ἰο σοῦ δηὰ 
ῬγΟΡαγΘ 86 ἰγὰ9 ΟΥ̓ οὗ ρΡοδ60θ. ΝΟΥ͂, ΒΟ ΘΥΘΓ, 
8} ὰ5 Ὀ66η Ἰοῃς ἔπ} 16 ἃ απ νγθ σϑη ΘΗΪΟΥ ἰὐ ρΡ6Υ- 
ζοσοῖγ, ἰἶ γὸ δνο ὕ86 τη ἔοσ ἰ.. Ἧο ΠᾶΥ6 ΠΟῪ 
8 ΘΟΟΠΙΓΥ οὗ πῃ ϊο πὸ ἱγταηὶ σδῃ ΣΟῸ 8: ΟἿΓ 
ΜΑΙ ἀπα οἱ ΣΟ Πβηἷρ 18 ἴῃ ποῆγοη. [ἴθ δύο 
Ὀθοη ἀο]ϊγοτοὰ ἔτγοιῃ 8} ΟΡ βι Πτ]ρ. ἩὮΘΠ ὙἿ6 
Βἰϊ ἀονγῃ δὶ 1Π6 ἤθοὶ οὗ Φοβϑὺ8 (ὁ θᾶν Ηΐ8 ποσὰ. 
ΤΉ θη ὑμογὸ 18 ἃ ΡΟΥ͂ΡΟΣ ΟΥ̓ Γοβαττοοίίοη τη ἃ 8, 
ΒΟ ἰδ τὸ οδὴ Ην νἱῖ ΟἿἿΤ 8018 Ὀογοπά [86 
γον ἁ δὰ Ἰδυχὴ αἵ α1} οὐν ἴο058β. Εον ΟἾτῖβί ἢ88 
Ταϑὰθ ἃ8 τἱσμίθουβ ὈΥ Ηἰδ8 ΑΑΙΪΥ ΓοΥκ ῖν ΘΠ 688, 80 
ἐπεὶ Μὸ ΠΙΔΥ 8180 Ὀγΐηρς οὐγβοῖνοθ ἀλἐΐν ἰῃῖο 
Βοαύθη. Ὑϑϑ ὑρηΐγν, (89 ἰεϊηράοπι οὗ ΠοαΎΘη 18 
ΘΟπι9 Υ̓ΟΥΥ͂ εἰσ ἢ ὑηΐο 8; Φοτγοπι δι ἐμ 6η Ἰοηροά 
ἰο 866 δη βοᾶν (Πΐβ ΙΏΟΣΘ ΠΘΆΤΣΪΥ, δὰ ΠΟΥ Ὑγ0 
ΘΔ ΠδΥο 1ἰ.᾽ ὈΙΒΌΒΙΟΗ. 

20. Ου χχὶϊϊ. 9. “"ἀτοδὲ ἴον τοηάθσβ Οοα᾽ Β 
Βοσνδηΐ 80 δγυάἀδηί, ἰδὲ ὃ6 ἀθ68}5 ρονοτγίαϊ ὈΪΟν 5 
ΟἿ (10 Βοάιισοτβ. Ηἢθ ἀοθ8β ποῖ (μἰηἰς {πὲ ἢ 88 
βίγιιοκ αι ΑΒΡ᾿ 5 ποδί δῃὰ οἰ (ογϑα ἷ8 116 ΒΘΓΘ 
ἔογονοΣ, ΤῸΓ ἢ6 ΒᾺΒ 8 ἴσχον 116 δηὰ σίνοβ (89 
Ἰοῦς ὁπ6 ΠΕ ΏΟΙΥ ἴος ἰονθ, ΥὙοὶ δ}} ἰ!ο ποσὶ ὰ 

ν}}} Βοϊὰ Ηἶπι ἴοτ δὴ ἱποουσὶ αἱ Ὁ]0 δηὰ τηδὰ θη- 
ἰμυβὶαϑῖ, γῇ0 ΒρΡΑΓ6Β. ΠῸὺ ὁ06. Ηθ Β8Υ8 δἰπιβοὶῇ 
(δὲ 6 18 88 ἰὺ νοῦ ἀγυηὶς τι αοὰ δπὰ ἢ 9 
πογὰ, θη ὯΘ Οὔ ἴ:9 Οἴου δηὰ δοπίθιρ]δίο8 
(80 ΘΟΏΙΓΣΥ.᾽᾿ ὈΙΚΡΒΙΟΘΗ. 

21. Οὐ χχιϊ. 11]. ““Τλεν αγετοσιε. ΤΏΘΥ ΚΗΟῪ 
ποῦν ἰο πὰ βυδίονίυεβ, δὰ 1 ννουϊὰ κΚὸ ἴο 860 
πὶ 80 ΔΟΟΏΒΟΒ ἃ ἔμ 86 ἀπ ὑπζα! ἢ] ἰοδοθ ον, 
δ ΤηΔΏΔΟΒ 18 ΟΥ̓ 6886 80 ἰδδὶ ἢ) ἀ068 ποὺ 
ἈΣΏ86] σοιηθ ἰηΐο ἴμ6 ἀἰ]οτητη8.᾽" ΖΙΝΖΕΝΡΟΆΡ. 

22. Οη χχὶϊὶ. 18, 14. “7 ἰλὲ ργορλείε ο 8α- 
πιαγία 7 δὲὲ ον. ΤὨΪΐπ ἴ86 ἰπΠ0 ομδυγδοίοῦ Ὑ Βὶ σ ἢ 
80 ᾿οτὰ ρίνοβ ἰο Θυσου, ζ4186 τγοϊκίομ, μοίθσο- 
ἀοχγ. Διί ἐπ δε ρτορλεία ὁ. “εγυϑαίοηι 1 βηά 
αδοππαίίοη. ΤῚΔ8 15 [6 ἀοδοτί ρίΐϊοη οὗ ἰδ οΥ- 
ἱμοάοχ, θη (ΠΟΥ ΔΡΡΙΥ ὑἰμοὶν ἀοοίτίπα, Βο ἰδμδὶ 
οἰ μον {86 νυ ὶοῖκοὶ τὸ βισοηριμβοπθὰ ΟΣ 50 ὁὴ6 ἰδ 
σομγορίοα.᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

28. Οἡ χχὶϊὶ. 16. ““ ἤγοπι ἰδὲ ργορλοίς ο7 “ζεγω»- 
δαΐδηι ἀνροοτίδῳ σούδ 7οτίλ ἰηίο αἷξ δ6 ἰαπά. Τὰϊ8 
8 [9 ὨδίαγΑΙ ΘΟΏΒΘα]ΌΘΠΟΘ ΟΥ̓ (86 ΒΙΡΘΡΙΟΥΥ, 
ὙὙΠΙΟΩ ἴμ0 σοῃβίϑίουϊθθ, δοδαάθιηθδ, τη βίο 9, 
ἐΐσ., ἈΔΥῪΘ δὰ ἴπ ἀπ πηϑϑϑιγα οὐρὰν ἴο Βανο, ἰμδὲ 
ΒΘ (Π6Ὺ ὈδοοπΘ σοτγαρὶ ἰμ6Υ σοιηπμαηΐοδίθ 
(ποῖ ΘΟΥΤυρίϊοι (0 {1:0 016 τορίομ, δὰ ἰ0 ἱβ 
ΔΡΡραγθηῦ ἴῃ 80 ψ}1016 Ἰαπὰ δαὶ δβοσχὶ οὗ ἰμ6ο0- 
Ἰοχίδῃβ δἰ( δἱ ἐπ μ6]πὶ.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΨΡ. 

24. Οἱ χχὶϊὶ. 106. μέδίεη ποὶ ἰο ἰλὲ τοοτάδε ὁ 1λ6 
»τορλείδ, λὲν ἀεεείυθ ψομ. ΤΙΟΤΗΕΒ δᾶγ8 (Δ ἰεπὸ. 
7Τοπι. 11. ν. 880) : “Βαϊ 6 Ομ ἰβιΐδη μδ8 80 τυ ἢ 
ῬονΟΥ ὑἱμαὺ Π6 ΤΩΔΥ δῃηὰ οὐχὶ (0 σοπηο ογτννατγὰ 
ΟΥ̓́Θ διοης ΟὨΥΙβ( 8 8 δῃαἀ ἰοδο ἢ, ΒΘΓΘ ἢ6 5668 
ὑμαὺ 86 ἰθβοθ ον Εἰ πι8ο 1 18 τυαπίϊης,᾽" εἰς. ; ἀπὰ 
“16 ἈΘΑΓΟΥΒ ΔΙ οροίΠοΥ δ γὸ {16 Υἰχαὺ ἰο Ἰυὰ χθ 
δηὰ ἀθοϊάθ οοποοσγηΐης 8}} ἀοοίτίθ. ΤΠΘΓΘΙΌΓΘ 
(86 ῥγίεβίβ δηὰ ᾿ἰνογιοά Ομ τ βίΐδηβ ανο βηαίομβοά 
(18 οβῆοο ἰο ὑμοιηβοῖνοβ; Ὀθοδι86, ᾿Γ (ἢ18 ΟΠ 66 Σ6- 
τηδὶ ποὰ ἴῃ (86 συγ ἢ, {86 αἴοτοβαϊὰ οουἹὰ τοδὶ 
ποίμίηρ ἴον ἐμοὶν ον. (Δἐεπὸ. Τοπι. 11. Ῥ. 808). 
--Τς ὀχογοῖδο οὗἉ (μΐβ σί χα ἢ {86 ρΡαγὶ οὗ τηϑπι- 
Ὀ6ΓΒ οὗ {86 ΘΟ ΤΟὨ Π88 118 ἀἰ οι} 686. ΜΆΥ ποῦ 
τη δι πη ἀοτβίαπαΐηρ, ἱρπογδῆσθ, οὐδ το ἢ 688 
6880 {818 ἰο Ὀ6 8 ΒΟΔΥΥ͂ πὰ ὑπ᾽ δὲ ῬσΘΒΒι ΓΟ ΟἹ 
(6 τηϊηἰβίοσβ οὗ 6 ψοσὰ, δπὰ {18 πιρ αί 
ἰοηὰ ἰο ἐμ6 ᾿Π᾿ΌΓΣΥ οὗ ἰπ6 σμυσοῖ ἢ Οογίαίΐη]γ. 
8011} 11 16. Ὀθίϊον ἤον [86 ὀμυτοι ἰ0 Θχοσγοῖβο {818 
τἰσδῦ ΒΔ ποὶ ἰο ἀο 8οθ. ΤᾺΘ ΤΌΓΠΙΟΣ 15 8 βὶ βη οὗ 
βρὶ γι] 1176, ἐδ Διο Υ ΟὗἩἨ βρί για] ἀθαιῖ., [1 
11 06 Θδδβίὶοσ ἰο ἧἅπά 8 δογσγϑοιίνο [ὉΣ βοπηθ ὃχ- 
ἸΥΑΥβϑΏΟΟΒ ἔπδη ἴἰ0 Βᾶῦθ 8 δμυγοῖ ὈΘΟΟΠῚΘ ΓΘ- 
"σίου ΒΥ ἱπαϊβοτθοὶ ἔγοσα ἰμὸ ἔδίθ οἵ ᾿αοάΐδοδ 
(Βν. 111..16).Ψὕ 

28. Οπ χχὶϊὶ. 16. [““Βυΐ ΠΟΣΘ 8 αὐοϑίϊ 00}. ΙΩΑΥ͂ 
Ὀ6 Γαϊβοα, Ηον ὁδῃ 6 σοϊαπιοὴ ρϑορὶθ τ 6 Γ- 
βίδηα ἐπ δὲ δοη βροδαὶς ἴσοῃ οὐδ πιου τ, δηὰ 
{δαὶ οἰβογβ ῥτοροιπὰ μον οὐ ρ᾽ο8868, [8ῃ- 
ΒΨΟΡ, ΤΒδὺ (6 ἀοσιγίπο οὗ ἔα 18.» νν88 {16 δαῖς- 
βοϊοηὺ ἰο χυΐὰθ ι116 τηϊπἀ8 οὗ [86 Ρ60}]6, ργτονϊ δὰ 
{ΠΟΥ οἸοβοά ποὺ (πον ογ68: οαηὰ :ἶ ἰδ [ἂνν τνὰϑ 
βυηοϊοηί δἱ (δαὶ {ἰἰπι6, αο ἀο68 πον πιοϑὶ Βυ ΓΟΙΥ͂ 
εἰν υ8 8 ΟἸΘΆΓΟΡ Ἰἰχιιὶ Ὁ ΗἾἶθ Ῥτορμοίϑ, ἀπὰ 68- 
ΡΘοΐδιγ Ὁγ Ηἶ8 Θοβροὶ." ΟΑἴνιν.---ῷ. ΒΕ. Α.} 

20. Ου χχὶϊ!. 17. “. 10) Ῥαϑίοσβ, Ψ]}0Ὸ ἃτὸ ἵν 6]- 
ὁοπι6 Ἀῃηὰ ρἴδαϊν βαθὴ δἰ 8 σὶοἢ πιλπ 8 Δ Ὁ] 6, νΥ 18} 
᾿᾽υἷπὶ 1ῃ ἔδουῦ Ἰοὴρς 11ἴ6, σοοα Βθδ] ἢ, δηὰ 4}} ὑτοβ- 
Ρογιγ. Ππαῦ (ΠΥ τ ἰδὰὰ ἐμ 6 Ργόρθοδυ. Ταΐδ 
18 ποῦ ππδίυτγα!; Ὀὰὶ 6 ψ110 15 βοίιθηϑὰ ὈΥ ἰΐ 18 
111-ανἼβεα.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

217. Οη χχίϊὶ. 21. [" ΤΏρτΘ 8 ἃ ἱποΐοϊ ἃ ς4]}; 
0:90 ἰ8 ἐπίθσῃδὶ, 89 ΟἾΒΟΥ ὈΘΙΟΩΩΒ 0 οχάοσ, διὰ 

. ἥἡμ- ΄ὧἷϑ ἥβα ἀρνβασα. 
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ΣΩΔΥ͂ ἰοτοοτο ὍΘ σ81104 οχίθσηδὶ οὐ θοοϊοδἰ ϑίϊ- 
641. Βυὶ ἰδ οχίθσγῃδὶ οδὶϊ ἰ8 ὕόυοῦ Ἰορίἰτηδίο, 
ὀχοορί 1 Ὀ6 Ργδοεαοα ὈΥ (86 πίθου 8]; [07 ἰΐ ἀοθβ 
οί Ὀοϊουρ ἴο υ8 ἴο ογοδίθ ργοριιθίδ, ΟΥἨ ΔΡΟΒΙ]68, 
ΟΥΓ Ῥαδίογδ, 88 {18 ἰ8 180 βρθοΐδὶ τόγκ οὗ 86 ΗΟΙΪΥ 
Βρισγῖι .. .. Βὺ ἰ0 οὔθ ΒΔΡΡΘηΒ ἰμαὲ (μ6 6086]} 
οἵ Θοἀ ἰΒ δΒυβιοϊδηΐ, ΘΘρΘΟὶΔΙΪΥ [ὉΣ ἃ ἰ(ἰϑ. Εοτ 
Ψ 600 ὕμ6γΘ 18 πὸ σμυσοαῦ, {Π6 ΓΘ ἴθ ΠΟ ΓΘΙΏΘΑΥ [ὉΓ 
{Π9 οΥἱἱ, ὀὁχοορὶ αἀοἀ τηΐθθ ὮΡ δχ σδορα ΡΥ ἰ680}- 
ὁΓ8." ΟΑΥἸΥΙΝ.--3,5. ΒΕ. , 

28. Οπ χχὶϊὶ. 23, “11 Κηθν ἰμδὺ ΤΥ ΘΔ ΒΓ 
88 ἃ πηοϑὺ δΌΟΠΙΪΠΔΌΪ6 τιϊβογοδηὶ, ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ, 
δηὰ ἰπ ποασί (0 Μγοσϑὺ ΘΏΘΠΩΥ οὗ ἀοὰ ἴῃ δὶ8 ρΡᾶ- 
ΥἰΒἢ : 80 Ἰοηΐ 88, 70. ΘΗΥ ΤΟΔΒΟΏ, ἢδ6 ΡΥΘΒΟὮΘΒ, 
ὀχρουπάϑ, ἀογνοῖορθ, ἰπου]!]οαῖοβ ἰη9 ποτὰ οὗ ἀοά; 
οὐδ ἰμουκὶι ἢ6 Βῃουϊαὰ ὈΘΙΓΕΑΥ͂ ΘΓ δηὰ ἴδ οτο ἴῃ 
ἢΪ8 Ἔχ ργοβϑβίοῃϑβ, μα 1818 νγογὰ νγ88 ποῖ ἀν !]ἰης 
ἴῃ ἰτα ; ἰἴ ΟὨΪΥ δ ἀοοθ8 ποῦ ἐζ Ὡγοΐεδδο δὶ οὴθ 
ἐἰπο γον ἀονη τ δὺ αὐ ΔΠΟΙΒΟΣ ἰδπι6 ἢ 6 (6 ϑο ἢ 68 
οὗ ζκοοὰ δηὰ ἰγυθ φυαδὲ αἰϊμή ασεπάο: 1 ἀϑϑυτο γοῦ 
δοίοτο ἴμ6 Ἰωοτὰ ἰδὲ 1 Βμουϊά ἴϑασ ὑο ὀϑῆβιυγθ δἷ8 
Ῥγοδοδίηρ.᾽ ΖΙΝΖΕΚΡΌΟΒΕ. 

29. Ου χχὶϊὶ. 28. “« Θοἀ᾽ 5 ϑαβοηίί δὶ δἰἰτὶ Ὀυ 6 18 
Οπππΐργοβθῃοθ. Εον Ηο ἰδ δἰκθοῦ ᾿ἢΔη ἈΘΑΥΘΏ, 
ψδαῦ οϑηδέϊμου ἀο ἢ θοροῦ (ἤδη 61}, δῖ οδηϑὺ 
ἴου Κηον 1 ΠΟ μη (ἢ 6 οαΥἢ δηὰ Ὀτοόδὰ ον 
δὴ {πο 8086 (70Ὁ ἱν. 8). Απὰ Ηο ἰδ ποί Ὧν ἴγοπὶ 
ΘΥΟΣΥ͂ Οη9 οὗ υ8 (Αοίβ χνὶΐ, 27). ΟἜΑΜΕῈ.--- 
“. Ὧ οἴϊοη τμἰπκ (ὐοὰ 15 αὐἰ10 ἔλ τ ἤγοτα 8, τ θη 
Ηο ἰϑ γοὶ π68} (0 8, 88 ι.5 ἰῃ Η]5 ΔΓΙΏΒ, ΡΥΘΒΒ868 
18 ἰο Ηἰ8 μοᾶατί δηὰ ἰκίβϑϑοϑ 8. Π0ΌΎΌΆἷΤΗΕΕ.--- 
“ θη νν ἰδίηἰς ἐλ 9 ϑαπ οὔ εἰ κι ἰθουβῃ 688, 7651, 
ἐ ποί γίβϑῃ, δῃὰ ἰ8 βι}}} Ὀδθιἰηὰ (ἢ9 τηουπῃίαδϊῃ, 
δηάὰ ν»ν:}} ποὶ δοτηθ ἰο υ8, δ 158 γοῖ ποαγοϑὶ ἰὸ 8. 
Το ΓῸΒΌ ἰβ8 πἰχῃι απο ἰδ 6 πὶ {Ππ8. δγο οὗ ἃ Ὀγοΐζοη 
δΒοατί, (8. χχχίν. 19) ᾿᾿- ει εἰ οπιπὶ εἰ πμίϊο 
ἔοοο ""--οἰς Ομπεία οι8 τορίεπδ πιοίοπι δὲ ζωπαϊί ἐπ 
οπιπεηι.᾽" ΜΆ. ποίο8 ἰ0 ΤΑΥ͂ ΘΟΡΥ͂ οὗ ΟΠΑΜΕΒ᾿ 8 Μὲ- 
δεὶ.----.ς δὲ υἱδ Ῥέεοαγε, Ο ἀοπιο, φωῶγο (ἰδὲ ἰοσπε, μδὲ 
7εμς ποη οἱάεαί.᾽ Αὐαῦϑτιχε. 

80. Οπ χχίϊὶ. 28. ["“ θη ΔΗΥ͂ οη6 Σοὐθοῖβ (ἢ 
ψὶοαὶ Ὠθοδαθο ἰΐ 18 οΘογογοὶ νὰ ΟΒ Δ, δὰ το 
ὙΠ οἰ πἷπὶ ὙΠῸ 8808 (δαὶ ἢθ 88 ἱπάοϑα πῇῆηθαΐ 
οὔ ἷβ δοοῦ, Ὀυὺ ἐπαι ἰἰ 8 ταϊχοα τι σἢα, δηα 
ἐμογϑίογο τοὶ δί ἔον οοἀῇ... [{ τὸ 6 πορὶὶ- 
αοπί, δὰ ἐπὶπῖς ὑπαὶ ᾽ν ἰ8 ἃ βυίδοίοηϊ ΟΧΟΌΒ6 [ῸΣ 
ἀοδρίϑίηρ (6 ἥοτὰ οὗ αοά, Ὀθοδι8ο ϑαΐῖδη Ὀσίηρϑ 
ἴῃ ἷ5 Δ }]Ἰασὶ98, γγ6 8}}4}} ρου 8} ἰῇ ΟἿΣ 58] οἱ 1 ΚΘ 
μαι γᾶὸ πορίθοίβ ἰο οἰθαη8θ πὶ8 ψμοϑῦ ἰμδὺ δ6 
τοὶ χῦ ἰατη ἰ( (ὁ Ὀτοδα.᾽" ΟΑΙΥῚΝ.---ῷ. ΒΕ. Α.] 

Ηοθ ψ8ο οδηποί τϑδισαῖ Ηἷβ του ΟΥ δἷδ ἱπὶς 
Ἰοῖ ἰπι δχρϑοίογσγαίθ. Βαὶ Ἰοὶ ἴτὰ ΒΔ Υ Ορϑηὶν δηὰ 
ΒοΟΒΘΒΙΥ ὑπαΐϊ (ΠΟΥ δΡο δΪ8 ΟὟ ἀγθϑπ 5, ἡΥ ΐο ἢ [6 
ῬΓΟΔΟ 69. ΤῸ ἴ8᾽80 Ῥγορ είβ δογίδὶ ΠΙΥ ΠΟῪ 
{δαὶ πιοτὸ Γ8]5 ῃ!οοὰ 18 ΘΠΙΡΙΥ δίτανν. ΤΌΘΥ (ἢ όγο- 
ἴογϑ ΑΙ ΑΥΒ Πρ 6 Βοπ)9 ΟὗἩ 86 φοηυΐηο ψοτὰ οὗἉ 
αοὰ δπιοηρβὶ 1. Απ υὑπδυδιϊηρ πιϊχίαγο! [ 18 
ἐῃ (18 πιϊηρὶ ης; (δὲ βΔΓ8᾽5. ἢ θαί τὶ ἰ8 ἀϊ8- 
Ῥιαγοά, βὸ (μδὶ '6 δὶ ὑπ Β4π|0 {ἰπ|0 ἔιγ ΠΘΓ8. ἢ 18 
οση νοῦ κ δηὰ (δι ϊδο8 ακζαϊπδὶ ὨΪπι801}1, ΟΟΡ. 
6 6η. ἰ], 

81. Οη χχὶΐὶ. 29. ἀοὐ᾽β νοζὰ ἷβ ἐμ ΗἸ χὰ δὶ γο- 
δ᾽ῖιγ, 9 δὰ μόνον, 8116 80 ἀγϑδϑβ οὗ (9 
ἴα 156 ῬΡγορ ἢ (8 ἅτ ργοίθῃοθ, ἀϑϑιῖ δὴ ΘΔ ΚΏ 688. 
Οοα᾽ 5 σοσζὰ ἰβ (μΠογοίοσο σοπιρασοὰ ἴο ἃ ἔσο τ δί ἢ 
ὈΌΓΏΒ, ὙΔΓΙΏΒ. 8Πα ΘὨἢ ΚΘ Ώ8, 80 (αὶ ἰΐ ὈυΓῺ8Β 
Ρ ἴμ6 παγάἀοδὶ ᾽πὶ, τι θ}18 (Π 6 {Π|1οἸκοϑὺ ἴσα, 1}1ὰ- 
ταϊηδίοδ ἰμ6 ἀθοροϑίὲ οὐδβουγίιῖϊοθ. [11 18 σοτηραγοὰ 
ζΖατῖδον ἰο 8 Βϑιρλοῦ 16 ἢ ΟΥΒ68 806 ἰδταοϑὶ 
Τοοῖβ ἰηΐο 8δ8πἀ.---Ηλ ὙΠῸ πιϊηρῖοθ αοαΒ πβοαὶ 

ΔΙΔΟΏ 815 βίγανν, ν}}} δὅπὰ ἰμαὶ {6 νῃοδὶ ν]]}} 
ὈΘΟΟΙΏΘ το δηὰ ὈυΓη ἀρ {Π0 βίτανν (1 Οον. 11]. 12- 
168. Ηδ ψῶο μαμάϊοβ 186 ψογτὰ οὗἩ ἰμ6 Ἰοσὰ 
ρΡυγοὶγν, Ἰοὺ Ηἶπι ποὺ ἀοθραῖὶν ἱ7 ἢΘ 8065 ὈΘΙΌτΘ ἢ πὶ 
᾿ἰθϑτί8 οὗ βδαάδιηδηῦ (Ζθοι. Υἱὶ. 12). Ηθ νδὸο 
5608 Ῥ6860 ἰ8 ποΐ αϑῃθιηθὰ ἰο ὈΟ ὈΘποδί ἃ (89 
Βϑιωπηοῦ οὐ πὸ τνοστὰ. ΕῸΥ ἰμ6 ἀοδίσυσοἶγα ΡΟΊΤΟΣ 
οὗ [9 τοτὰ δρρ]ΐϊθβ ἰο ἐμιαὐ πῃ 8 Ἦν ΒΕ] οὗ 18 ορροβοὖ 
ἴο αοἂ, ν 6 ἐλ ὸ Θοἀ-τοϊαιοα οἸοτ 618 τὸ Ἰοοβοᾶ 
8η βοὶ ἔγθϑθ ὈΥ̓͂ [8080 ὙΘΥῪ ΟΥΒΆΪΏς ὈΪ0νν8.--- Η 6, 
ΒονΟΥΟΡ, ἰο ὙΠΟ π (Π6 Ρ6866 οὗ Θοἀ 18 8η: ΟὈἾ θοὲ 
οὗ ἀονίβίομ, τδΥ ζθθα οἢ ἰΠ9 βίγανν οὗὨ {Π|8 ψγου]ά. 
Βυὺ ΒΟῊ ὙΠ] ἰ Ὀ6 ΒΘ ΔΙ ἰδ ἀδΔΥ͂ ΘΟΙΏΘΒ 
πὶ αἀοἀ νὶ}} οοῖὰϑ ὕροὴ ἷπὶ τὶ ὅσο δηὰ Ὠδπι- 
ογῖ Υμδὶ (6 ΤΟΙ 5 ἴο ἰπὶ 88 86 ΤΘΒῈ]} 
οὔ ἷβ δίγαν-ἀϊοῖ, πίοι ἰβ ἱῃ ἃ δοπαϊίοη ἰο 1 0}}- 
βιδηῃὰ (86 Ὀϊοννβ οὗ [ἢ 9 ΒαΙΏ ΠΟΥ δπὰ (6 ἤτο 

Βοὶρ, Ἰωοτὰ, αχδαίπδε ΤῊΥ δΒοογη[ι] [068, 
Ο Β6060Κ ΟὟΓ δβοιι}8 ἴο Ἰοβα ΔΗίΓΩΥ ; 

ὙΠοδο τος Κοτίοδ αἱ που Δ] ΟΘΝ 
1 δμα [ἢ ἐεγγί 019 ἀἰδιηαγ 

Ογαηῖ 1.21 ΤῊΥ ΠΒΟΙΥ ψοτγὰ ΤΩΔΥῪΥ τοοὶ 
Ὅθομ ἰη οὔγ μοδγίβ, δηὰ τίοδον ἔγαϊς 

ΜΙΔΥ ΟΥ̓ΟΡ ὑὕσδῦ ἴο διὰ }688 ἀδΥ. 

«(ον ποτὰ σδοινογίθ, 811 οἴμοσ ἀοοίγϊ θ Ὧθ- 
ἴοο18.᾽᾽ ΓΠΌΤΗΕΒ. 

82. Οπ χχ ϊὶ. 29, “οὐ ΒΒ νοτὰ ἴπ σΠΘΏΘΓΑ] ἷΒ 111κ9 
8. ἤγο: {ἰὸ πιοτο ἰΐ 8 τροά ἐπ 6 πποσὸ Μά οὶ δηὰᾶ 
ὈΓΙΖ ΒΟΥ 1ἰ οχιοηἀβ. οὐ ἈπΒ οαυβοά Ηΐ8 νογὰ 
ἰο Ὀ6 ΡΓοοϊαὶτηρὰ ἴο {86 ποῦ] 8Δ8 ἃ πιδίϊεσ, υ ἱο ἢ 
ΠΟΥ͂ σδῃ αἀἴβρθηβο ψ11} 88 11{1}16 ΔΒ ἢἦγο. ΕἾΤγο οἵ- 
ἰδ βου  ἀογ8 Ἰοης ἰἢ δοογοὶ Ὀοίοτο ἰἴ ὈΓΟΔ ΚΒ ουὖ, 
8 (86 Ῥοττοῦ οὗ πὸ ἀἰνῖμο τοσὰ ὀρογϑί 8 ἱῃ 1ἐ8 
{{π|6. Οοἀ᾽Β πογὰ σῇ πιαῖκθ Ῥ6Ορ]Ὲ 88 ὙΘΣΙ ἀβ 
1 αἸΟΥ Ο008]8 ἸΔΥ͂ ὍὌΡΟη ἰδθῖυ; ἰΐ 8.}}Π 68 88 
ὈΥ ΒΟΥ ὑροῖ [Β6.}, 48 1 8 ἰατὴρ ψασοὸ Π6]ὰ υὑἢ- 
ἀδν ἐμοῖσ ογοδ; ἰὑ (6118 ΘΥΘΥΥῪ Οπ0 ἴδπ6 ἰσγυϊῃ δηὰ 
Ρυγῖδο8 ἤγοσα 4}} υἷοθϑ.0 Ηθ νῆο 6818 ΘΥ}}ν 1 ἢ 
Οοὐα᾽Β νογὰ ὈυΣΏ5 δἰ 86} ὉΥ 11, ἢ6 γγῆ ΟΡΡΟΒ6Β 
ἶι 5 οΘοῃβυτηθὰ Ὁγ ἰ(. Βυΐ ἴμ0 ψοτὰ οὗ ἀοὰ ἰδ 
88 ᾿Π {16 ἰο ὉΪΘΠ6 88 8 Δ ΟΥἩ ἃ ἔγο ὙΠ 6Π δὴ ὕὩ- 
8Κ1Π{Ὁ} Ῥουϑοι ἰβ Ὀυγποὰ Ὦγ ἰδ. Ὑοῖ ἰνὺ ΒΔΡΡΘἢΒ 
ὑμαὺ οἵζοη ἰὶ νῊὶ 1 οὶ Ὅο βυδεγοά ἴῃ (86 πογ]ὰ, 
[86 ἴδογο 18 ὅτο ἰῃ 811} (6 βίγθοὶβ. Τμδὶ ἷἰβ (88 
ὈΠΉΔΡΡΥ͂ ὅτο οἵ ρογβοουίοη, τὶ οἢ 18 Κὶ πα] ρα ἰπ- 
οἰ ἀφ Ό ΛΔ} ἴῃ 80 που ὉΥ ἰ8ὸ Ῥγοδονίπας οὗ 86 
αο8ροὶ." 4208. ΟΟΝΕ. ΒΟΗΑΙ,ῈΒ, Ῥϑβίοσ δἱ ὅδυ- 
ἰϑπαονῖ, δεγηιοηδ οπ λό Οοδρεὶς, 1742. 

88. Οπ χχὶϊὶ. 80. ““ΤΟΔΟΒΟΥΒ δηὰ ῬΣΘΔΟΊΘΓΒ 
816 ποὶ ἰο δίθ8] {ΠῸ Ὁ ΒΟΥΠΙΟῺΒ Το ΟἸἾΘΡ ὈΟΟΪΚΒ, 
Ὀαυϊ ἰακο ὑμοπὶ ὕγοτῃ μ6 Β΄1Ό]6, δπὰ ἰοβί Ὗ (μα 
ψ δ Ἰσἢ (ΠΟΥ ΒΡΟΔΚ ἔγοτῃ ὑμοῖὶν ἱππγασγὰ οχρουίθηοθ 
(9 οη 111. 11]. Ἐδ]86 ἰθδοῦθγβ βίθα] αοἀβ ποσὰ, 
Ἰηνοηϊίης ἃ ἰοσοΐ χη τηθδηΐης ἴον ᾿ν, δπὰ ϑἷηρ (Π18 
ἴον 6 ΡΔ]]αἰΐοη οὗ ὑπ οἷγ ΘΥΤΟΤΘ.᾿ Η΄'ΤΑΒΚΚΕ.-- 
“Π πο εἰ ζῆλοι αὖ δυοιίοπδ, 0 σ8ὴ οὐΐαῖῃ ἰδ 18 
ΟΣ ἐμαὶ χοοα ὈοΟΚ, {18 οὐ ἐμαὶ τηδηυβοτ ρυῖ Ηθτθ 
ΠΥ 8δ.ὸ (8 ἀδοϊατοὰ ἴο ὍΘ ρὲασίατίοι; ἀπὰ {Π 67 
8.6 ὨΘΟΘΒΒΘΡΪΥ 580 Ὀροδυδ6 {ΠΟΥ͂ ΔΤ6 ποὶ ἰδυρμὶ 
οὗ Θοά. Βαυι 1 πνουϊὰ γαῖ πον {6 ψουϊὰ 568) 
ἔγοτῃ ἰγὰᾺ τηθὴ οὗ αοα ἐδ ΤΟΙ 6δο ΟΙΒΟΣ.᾽᾿ --α 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΕΒΡ. 

84. Οη χχίϊ!. 88-40. ““«ἼἜ θη (6 ποτὰ οὗ σοά 
ὈδΟοΠ168 ἰῃ ο] ΓΘ Ὁ]6 ἰὼ τθῃ, ὑπο θη ἴῃ ὑπο ὶν 
ἰὰσ θοσοιηθ ἰπίοϊογϑΐθ ἰο ουὖνρ Ιοτὰ αοά; γο8, 
1ΠΟΥ̓͂ ΔΓΘ ΠῸ ΠΟΤ {ἰδ ἐμ ροπήμδ ἰεττες, Ὑ ΑΊΘΒ 
[η9 Ἰδηὰ σδῃ πὸ πιοῦθ Ὀθαγ, ὑἱμβοσοογο ΠΟῪ παϑὶ 
Ὀ6 νίἱππονοᾶ ουἵ, Φ6γ. χύδ 17." ΟπΑΜΕΒ. 

8. Ου χχίν. δ-7. “.Ηὀο σῆο τὶ} δα γοδ- 
Α1] τοδὶ ῃϑ ἰπιβο} 7 ἰο (6 ᾿}}} οὗὁἨ Θοά ουθῃ ἰο 
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{116 ΟΥ̓ΟΒ8, ΤΏΔΥ ΘΒΟΒΡ6 τηϊβίοσίυπο. Βαυὶ 6 80 
ΟΡΡΟΒ6Β πἰπιβο] ἰο ὑπ βδηὰ οὗ αοἂ σδῃποί 68- 
σ8Ρ6.᾽᾽ ΟΒΑΜΕΒ.--- ΤΏΡ σαρίϊνοβ τὸ ἀδαγοϑὺ (0 
αοὰ, ΒΥ {16 γδβὺ χζγϑαΐδσ δϑΖιϊοιϊοι δ ρῬγοραῦθβ 
ἐμ ὶν βου ]8 [ῸΓ γϑροῃίϑη09 δηὰ σγϑάϊσαὶϊ ΘΟ 6 ̓- 
Βίοῃ, 80 ἰμδὺ Ηθ Βὰβ ἰπ ἱμόῖὰ δραΐῃ Ηΐβ ρθορ]θ 
δηὰ ἱπμογὶίδποθ. Ο ἴδθ ρσταοίοιιϑ αοά, ἐμαὶ Ηρ 
Β.1]ΟὙ8 ουΘ ὑπ 086 110 ΟἹ δοσοιηῖ οὗἉ δ. τη ὉΘ 
ΒΟ ἀοΟΡΙΥ ἀερταάροα δπά τοπαογοα β᾽ανοα, δτοι ἱἢ 
Β.0 ἢ μυπΣ]ἰαιίοη ἴο 6 ΗἾ5 Ρ6ορ]61] Τ6 σδριΐγϑβ 
ΓΟ Τογμίνθη {Π|6]} Ορροβίϊοη ἴο αοἀ ; ἐπ 67 δΓΘ 
Βορδγδαίθα ἔγοταῃ [16 πιι πιο Σ᾽ οὗ παίϊοη8 οχί βίης ἴῃ 
[6 ἡῬνοσ]α, ΡΟ] ἐ0164}}γ {6 ἀτὸ ἀδλὰ δηὰ Ὀδληϊβιι 
ἴο {πὸ Ἰῃξοσίοσ. Νον, αοἀ Μ|}} βῆον ὑπο ψν δὶ 
Ηὶδβ Ιου οδῃ ἀο; ὑπ6Ὺ 888}} γτοίαγῃ, δηὰ ἴῃ ἵσὰὰθ 
ὨΘΘΓΏΘΒ8Β ἴ0 αοὐ ὃθ ΗἶΒ ίσιιθ [ϑγδ6].᾽ ΒΙΕΡΒΙΟΗ. 

806. Ου χχὶν. 7. [""ϑίποθ Ηθ δἥγιβ ἰμαὺ Ηθ 
ψοι]ὰ σίυό (61 ὦ λεατί ἴο απἀογβίαπα, τὸ ἈΘΏ60 
Ἰθδγὴ δὶ τη δῦθ ΌΥ͂ παί στο Ὀ]1 ἃ, ἀπὰ 8130 {}ιδΐ 
ὙΠ 6η ΠΟΥ ἅτ Ὀϊηἀοα ὈΥ κ1|6ὸ ἀρνὶ] [ΠπΠ6 Ὁ ολῃποὶ 
χοϊατγη ἰο ἐμ σα γᾶ, δηὰ ἐμηΐ {Ππ6 Υ σδηποῖ Ὀ6 
οὐδοῦ 80 οαρϑοὶο οὗ κα [μ8ῃ ὈΥ πανίης αοἀ (0 
ΕΠ απλὶ παῖο ὑμοπὶ Ὁ Ηἰδ8 ρισγιι..... Τἷ8 ρβββᾶρο 
8Ϊ8Β0 Βονϑ, ἰμαὺ ψὸ οδῃηοὶ ΣΟΔΙΥ ἰὰγα ἴο Θοὰ 
ὉΠ|Ὶ1] τὸ δοϊζη ον] οάχο Ηἰΐπ ἰο Ὀθ ἰδ 6 Φιὰμο ; [οΥ 
ΠῚ] (Πῃ 6 Β' ΠΡ 8618 ἰ πη 56] Ὀοΐοσο αἀοα᾽ 8 (γὶθυ- 
ὯΔ] δ ν}} πουον Ὀ6 ἰουομο τῖ ἐμὸ ἔθος οὗ 
ἔσθ γοροηίδῃσο.. .. ΤΒουκὰ Θοα γυ}68 [8 6 νν Βο6 
ψ01]ἀ, Ηο γοὶ ἀφοϊλγοβ (μαὶ Ηοσ 8 (86 αοἀ οἵ (9 
Ομυτοῖὶ; δηὰ {πὸ ἔλι 811] τ ποιὰ δ μ88 δἀορίοά 
Ηο ἔδνυογβ νἱ8 {118 ἷσ αἰδιϊποιΐοι, ἐμαὶ ἔπ 0 
ΓΘ Η!8 ρθορὶθ; δῃὰ δ (ο68 {118 ἐδ. ΓΠΘΥ͂ ΤΏΔΥ ὉΘ 
Ῥοτβυδαοα ὑπαὶ (6 ΓΘ 18 βΒαίοι Υ πῃ Η τ, δοσοταϊΐης 
ἴο ψν Βδὶ 18 βαϊὰ Ὁγ ΗΠ ΌΔΚΚυΚκ, Του τὶ οὐν αοὰ, 
6 Β88]}} ποὶ ἀἴο᾽ (ΗΔ. ἰ. 12). Απιὰ οὗὨ {μΐ8 δβθῃ- 
ἴθηοο Ομ τ ἶϑί ΗἸ πιβ 6 1 7 15 (Π6 Ὀοϑὺ ἰἸ Υρτοίοσ,  μθ ἢ 
Ηὸο βαυ8, ἰμαὶ Ηο 15 ποὺ {0 Θοἀ οὗ ἰμ6 ἀ684, Ὀαὶ 
οὐ (86 ᾿ἐνίηρς (υκὸ χχ. 88).᾽ ΟΑΙΨΙΝ.-πϑ, Β. Α.] 

ἩΟΜΙΙΕΤΙΟΛΔῚ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΪ, 

1. Ου χχὶ. 8. Τ ιἷϑ ἰοχί ΏΔΥ δ υϑοα οπ 4]}] ο6- 
οδϑίοηΒ ὙΠ Θὴ 85 πηρογίαηί ἀδοϊΒίου 18 10 ὉΘ Δ 6 
ΟΣ ΟΣ [86 ΘΏΪΣΒΠΟΟ ΟΝ ἃ ΠΟῪ δΒοοίίοῃ οὗὨ ᾿᾿6, 88, 
6. 3.., δὺ Βγποάβ, ἀἰοίβ, Νανν ἤοανβ, θη οὗ 
1ὸ ΘΒ ΓΟὮ-ὙΘΔΣ, δὲ ΘΟ. ἢ σπηα 05, τ Θἀα 1 ηρ8, 1ῃ-- 
Ββίδ)᾽ Ἰαὐϊομβ, εἰς. Ῥζλαΐ {λ6 »τεδεπί ἀαν ἀοπιαπαάδ απὰ 
»γοπιίϑοδ: 1. 1 ἀοταδμὰβ ἔτοηι ι8 δὴ ἱπιροτίδηϊ 
ομοΐσο. 11. 10 Ῥγουλίβοθ 8, δοοοσάϊηρ 88 γ᾽ 6 
Θἤ.οο86, ᾿ἰἴ6 οὐ ἀοδί. 

2. Οη χχὶϊ. 2-9. 7 λοὺ ζαν ἰδλε αἰνῖπα εἰεοίτοΉ ἴδ 
εοπαϊοπαὶ απὰ ὠποοπαϊἰοπαί. 1. 1 ἰΒ σΘοπά  1ο 08] 
ψιῖ1} τοϑροθοῖ ἰο ἰηαάϊνι 4] ο]οοίοα τηθῃ, Ρ͵δοςΒ, 
ἐπϊησθ. ΕΌΣ 1, (680 Ὀθοοῖηθ Ῥδυακογβ οὗ {110 
Βαϊ νι οἢ Ῥυο βορὰ ὉΥ {μ|6 οἰοοίΐοη ΟὨΪΥ ὈΥ͂ Ὀ6- 
Βανίουν τι 6] }- ]θαβίηρς ἰο αοἂ ; 2, ἢ μον ὈΘΒανο 
1 ἃ ΤΠΆΠΠΕΣ Οἰδρί οαϑίης [ο ἀοἀ, {1} ο]οοίξου ἀ068 
ποὶ ρῥγχοίθοὶ {μοῖὰ ἔγοπι ἀθαϊγυοίΐοη. 11. ΤῺ 
ο]οοίίοη ἰβ αποοπα τοδὶ τυ {ἢ} σοβροοῖ (ο {Π6 οἰοΓ- 
ΠᾺ] ἰάοδ8 Ἰγὶπρ δὖ [86 ξουπάδίϊοι οἴ {}16 Β᾽ 5]9 ΔΡ- 
Ῥθδγδηο68, δπὰ ἐμοῖσ δΌΒο] αἴθ Σ ΘΔ} ]Ζαίΐ 008, 

ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕῚ ΠΖΕΒΕΜΙΛΗ. 

8. Οη χχὶϊ. 24. [ῬΑΥ͂ϑΟΝ :--- ΤΒ6 ρυπὶβιαθηΐ 
οὗ [86 ἱπιροῃϊίθηϊ ἰμ 6Υ180]9 δα διι818 Δ Ὁ]6. Σ. 16 
ἸηΘῃ (100 ΒΟΙῺΘ ΔΓ] ᾿πϑίϑμοοβ ἴῃ ὙΠΟ αοα 88 
υοσὶβοα {118 ἀδοϊαχαίίοη : (α), ἴμ6 δροβίδὶοθ δῃ- 
Κ6]8:; (Ὁ) οὖσ ἦγβί ρδοπίϑ; (6) ἀδϑισγιοίϊοη οὗὨ 
πδ εἰ ηἀ ὈΥ {6 οοα; (4) 86 οἰ] άτοη οὗἉὨ [δγδεοὶ; 
(4) δλοβεβ, θανϊὰ, (9 ἀϊβουθάϊθηϊ ρτορὶιοὶ, ΟἸνἾϑὲ. 
11. ϑοπια οὗ [6 γϑᾶβοῦβ ἴ0. δι σἢ 8 ἀδοϊδγδίΐοι. 
Νοῖ ἃ αἀἰβροβίιϊοῃ ἰο χἷνθ ρβδὶῃ οὐ ἀἰδδίσο [Ὁ σϑ- 
γοηρθ. [18 ὑπ πδίισο δηα ἰθμ ΘΠ ΟΥ̓͂ οὗ δἰη (0 
Ῥτοάμοθ πιΐβοτυ." -ακϑ, Β. Α.} 

4. Ου χχὶϊὶ. δ, 6. 7λε ϑοη οὔΓ δαυϊά, ὙΠΒΑὶ ἰδ 9 
Ῥγοριοὶ ἀθοΐδσοβδ οὗ Ηἰπι 18 Τουγζοϊὰ : 1. Ηο ν]}} 
Ηϊπιβο] ἢ Ὀ6 τἱἰκμίθουδ; 2. Ηκδ ψ}}} στῦ]ὸ γ6}} 88 
κίπες δηὰ οχοουΐθ ἡυάρτηοηὶ δηὰ σὶρ θουΒΏ 688 ; 
8. Ηδ ν}] Ὀ6 οὔν τἱχμιθουδβῃ 688; 4. ὕπάον Ηΐπ 
8}18}} δυάδι Ὀ6 μοὶροά δπὰ [βσϑοὶ ἂνν 8}} βϑίϑὶγ. 

ὅ, Οη χχὶϊὶ, 14. [ΚβΑΤΉΒΟΡ: “16 ΒοΥτ θ]6 συ} 
οὗ 15080 ψγὺ0 βιγδηχίῃοι (μ 9 Βδηαὰ 8 οὗ (86 τνυιοϊκοὰ, 
1. ΑΙ] βῖῃ ἰ8 Βουυὶ]ο ἴῃ 1.8 πδίασο. 2. ΤῊΪΒ ἰβ ἴο 
ΟΡΡΟΒΘ ἐμ χογϑογητηθηὶ οὗ 186 ΑἸνηΐϊςῖγ. 8. 1ἰ 
αἰ γθουν ἰθ6ηαἀ8 ἰο {δ πιΐβοσυ οὗ τπδηκίηά. 4. [ἰ 
ΒΌΡΡΟΥΣΙΒ ἐπ 6 σαι80 οὗ ἴΠ9 Ενὶ] ϑιρίγιί. δ. 1018 10 
ὈδσοΙη0 ῬΔΙΙΔΚΟΥΒ οὗ ἰμοῖσ δἱῃβ. 6. {18 Βουυὶ Ὁ ]9 
88 ΑἸΓΘΟΙΥ ΘΟΠΙΓΔΤΥ͂ ἰο ἐμ σοπηπιδηὰ οὗ Οοά, δὰ 
του κοα ν (ἢ ΗἾ8 ῬΘΟΌΪ1 ΔΓ ΔΌΒοσυ θη 06,᾽ --Ββ. Κα. Α. 

6. Οη χχὶϊϊ. 28, 24. 7Τλε Οπιπίργεδοπος ο7 6ὁ 
1. Ὑμάμκαι 1 τηϑδῆβΒ. Οοἀἂ ἱἰβ ΟΥΟΥΥ ΒΟΣΘ Ρ͵θ- 
δοηΐ. (α). Ηο 4119 οδυθῃ δῃὰ δδσίἢ ; (δ) ἴπ 6.9 
18 Ὧ0 Τϑι να ἔγοπι Ηΐτ ἴῃ Βρδοο; (6) ποίἰης ἰδ 
ἰάθη ἤσγοια Ηΐθ. 2. ΤΏΘΣΘ ἰ8 πὶ (818 [ῸΓ ὃ8 (α) 
ἃ πἰογίουβ σοηϑβοϊδίΐοι, (ὁ) δὰ θϑγυποδὶ δάιϊηοηὶ- 
ἰἰοη. [ΠΑΝ ΟΟΚ, ΦΟΒΤΙΝ, δὰ ἩΈΒΙΕΥ μανθ 
ΒΟΓΙΠΟῺΒ ΟΠ (Π18 ἰοχὶ, 81} οὗὨἨ ΥΘΥΥ͂ δἰ πὶ! δ οὐ] 19. 
ΤᾺΘ Το] ον πα τὸ ΦΟΒΤΙΝ᾽ 8 Ρσδοὶ 68] ΘΟ ΟἸ αΒΪ0}8 : 
“ΤῊ 8 ἀοοσίτίηθ 1. ΒΒου]ὰ Ἰοεδὰ ὑ8 ἰὸ 56} }κ ἴὸ σϑ- 
ΒΟΙΔΌ]6 Οοα᾽Β Ῥοσίθοιίϊΐουῃβ. 2. βμουϊὰ ἀοίοσ υ8 
ἔγοῃ βίῃ. 8. δουϊὰ ἰδδοῖὶ τ18 πὰ} 7. 4. 
δου ἃ Θηδοιγαβα 08 ἰ0 τοϊΐδησο δηὰ οοπίρηϊ- 
τοθῃῖ, ἴο 1811} δηὰ ΒΟΡ6.᾽" --πδ. Β. Α.] 

Ἴ. Ου χσὶϊ. 29, 80. ΘΟοαε ογα απα πιαη᾿ 5 
ιοογτὰ. 1. ΤῊΘ ΓΌΓΊΘΥ 18 16 δὰ ρόνοῦ (τ ]οαΐ, 
ἤγο, Βαπη πο). Τῇ ἰαίίοσ ρῬγοίθποθ δπὰ νὴ] - 
Π658 θήκας, δβίσα ν). 2. Τὸ ἔννο ὅσο ποὶ 0 ὃὈθ0 
τ] Χο ἢ Θδ ον οἰβοσ, [( ΟῚ: Τ}}8 βου 1. 
ΤῺῸ νϑπῖγ οὗἨ 811] δυϊηδὴ ἱπιαρίπδίϊοαϑ ἰῃ ταὶὶ- 
Εἴῖοη. (α).  ιαὺ ἀο (μῈῪ δῇογὰά ἴοὸ τηαῃ ἢ (6). 
ΠΟΥ τοῦτο ἀο ἰΠμΠ6 Ὁ Εἰπάον ἢ 2. 1116 ΘΠΟΓΡῪ οἵ 
Βρ᾿ 4] σα ἢ. εῖ 08 δηίγΓοαὶ αοα [μδ΄ ΟἿ 68- 
ἐἰπλδῖθ ΣῪ ὈΘ ῥὈΓγϑοίοδ].---οκἑ. ΒΕ. Α.]} 

8. Ου χχίν. 1--10. 7λε σοοά απὰ δαὰ σε απ ἐπι- 
δίεπι 9. λμηιαπῖίῳ τοοὶϊ-ρἰεαδὶπ απὰ αἰερίοαδίπ (0 
Οοά. 1. Τὸ ρῥσίϑομοιβ δηὰ Ὀτοϊοη- πϑαγί θα αΓο, 
Ἰ|κο ἐλ φοοὰ 8, νν8}}- Ρ]δδίπα ο ἀοὰ. ΕῸν (α) 

; ἯΠΟΥ Κηον ἰδ Γοτὰ ἀπὰ ἰατῃ ἰο Ηΐπα; (ὁ) Ηθ ἰ8 
{πεῖν αοἀ δηὰ {πο Υ δύο Ηἰβ Ῥϑορὶθ. 2. ΤῊ οβϑθ 
80 ἀν8}} Ῥσουαὶγ δηὰ ΒΟΟΌΓΟΙΥ 8γὸ ἀἰβρ᾽ ϑδβίης 
ἴο Θοα, |κὸ {86 ὈΔὰ ἤρθ8. Εον (5) (Β6Υ ᾿ἴνθ οἱ 
ἴῃ [0018 ὈΠΣάΏ 688; (ὁ) (6 γ ομδ]θηρο (Βο ᾿υὰς- 
ταθῃὶ οὗ αἀοά. 
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9. ΝΙΝΤΗ ΘΙΒΟΟΒΒΕ. 

(βαρ. ΧΧΥ.) 

ὝΠΤΗ ΤΗΒΕΕ ΗΙΒΤΟΕΙΟΑΙ, ἈΡΡΕΝΌΙΟΕΒ (ΟΗΑΡΒ. ΧΧΥ͂Ι.---ΧΧΙΧ.) 

Τλε εἰρεγεξονίρίίοη, χχν. 1, ἰο τολίοΥ α δἰπιίϊατ οπε 7ζοϊίοισα τοί ἐπ χχχ. 1, δἦοιοα ἰλαί {λ6 δοπιρίΐεν οΥ {λε 
δοοῖ τεσάγαεα οἸὮ. ΧΧΥ.---Χχὶχ. αΦ α σοπηεοίεα στορ. 746 πιοίίυε ο7 ἐλὶδ αγγαπφεπιοηί παν ὧδ τὸ- 
εοσπὶχεά, ΚΕ χει, ἐλ σοππεοίίοπ ὁ οὮ. χχνὶϊ. εοἱίλ οἢ, ΧΧΥ͂. ἐδ ρεγ εοἰἷψ εἶταν, (16 ἢφωγαίυο ἀἰδοοιτ 88 
ο7 ἰλε εὑ 97 τοταίδ, τολίοὐ υἱετοπιϊαλ ἐδ ἰο οὔ Γ ἐλ6 ἀεαίλεη παίϊοηϑ (χχγυ. 1ὅ 844.), λαυίηφ α ῥταείοαξ 
σοπηπιεπίατυ ἐπ ἰδὲ ψοζοδ, ιολίεν, ἀοοοταϊπς ἰο χχνυὶϊ. 2-12, ἰλ6 ρ»γορὴεί ἰδ ίο δεπά ἰο ἰλοδβε παίϊοπδ. 
ΟἿ. χχυϊιὶ. ἐ λοισευεν δαδεα αϊγεοίίψ οπ οἷν. χχυὶϊ., δίπος ἤεγε (ἦς 7αἰδ6 ργορλεί Ἠαπαπίαὴλ ὀτεαζδ (λθ 
ψοζο, ολ᾽ολ “ετενιίαλ, ἀσοοταϊησ (ὁ οἷν. χχανὶϊ., λαά λωπο ὠροπ ἀϊδ πεοῖ, απαὶ “εγεπιαλ τορίασος τλὶς 
«σοοάεη ψοζε ὃψ απ ἴτοπ οπθ. 7 διιδγεοί (λεὲπ ἰδεδὲ ἰἦτγος οὐαρίοεγδ ατὰ οἱοξεῖίν σοππεοίεά. ΟἿι. χχῖχ., 
φιογεοῦεῦ, δίαπαδ ἐπ ἐπίτπιαί6 ἰορίσαὲ οοππεοίίοπ, τοϊλ ΘΟ ἢ. χχνὶ!. απά χαυὶὶὶ., δίποε τέ ἐδ αἰτεοίεα ασαϊη8ὲ 
ἐλα ,αἰδ6 ργορλείδ, τολο σοπίτααϊοίοεα (λε ργορλέον ο7 «ετεπιαλ ιοϊ ἡ τεβρεοὶ ἰο ἐδλεὶγ ροδιίοπ ἐπ δαὸνίοη. 
Τλοισὰ οὨ. χχγ. απα 6.8. χχγνὶϊ.----χχῖχ. δείοη (ὁ υεῆν αἰβέγεηί ρεγῖοάβ (ὁπ τολϊεὶ ροὶπέ δε6 λε ρατ- 
ἐἰσμΐατ ολαρίεγ8), ψεί ἰλεὶγ σοπηεοίίοπ ἐπ ζαοί 6 δεψοπάᾶ α ἀομδί. ΟἿ. χχνὶ. ἐδ ποί Ἱηαάεεά τεϊαίεα (ὁ 
6. ΧχΥ. ἑορίεαϊίν, δὲ τ ἐς ελγοηοίοφί σαί, 7ογ ἐ δείοησε ἰο ἰλ6 δεσίπηπΐπα Ὁ (λ6 τείσπ ΟΥ̓ ϑ᾽ελοῖαξκῖπι., 
Τλϊδ ελαρίον αν, λοιοευεν, ἐπίϊηιαί εἰν σοππεοίεαά το ἀ ἐλ 7οϊϊοιοίπα, ἐπ ἰλαὶ τέ ἐϊκειοίδο ἠκα8 ΚΟΥ {8 διε )7οσὶ 
ἰλ6 εοππἤιεὶ 97 ἐλ σις ργορλεί ιοἱἦ ἰλε  αἰδε. ρ»τορλείε, απά υοἱίλ ἰδ Ῥεορίς α8 ζαυογίηγ (λε ἐαί εν (ΘΟτοΡ. 
χχυὶϊ. 7, 8, 11, 16 υἱέ χχνυὶϊ. 9, 14, 16). 445 οἷι. χχγὶ. ὦ ἐδωδ τοϊαϊεα ἵπ διμὐγεοί ἰὁ ΘΟ. χχνὶϊ. - 
χχῖίχ., απὰ ἴῃ ἀαἰε ἰο οὮ. χχν., {ξ δίαπας δείισεοπ ἰλεηι. Οὐπιρ. πῖν ατί. ὁπ “ζεγοπιαλ πὶ ἤξαζου, ἤεαί- 
Ῥηε., ΥἹ., 8. 486, 7.--- Το ροσί(ἰοη ὁ δὲ φτοιρ, οἰιἢ. χχυ.-χχὶχ., λὲγϑ δοέπι (0 δὲ μὲ Ἀγιίπιατίϊμ ἰο 
εὐτοποϊοσίοαϊ γεαδοηδ. ΟἿ. Ζχν., ἐλε δαϑὶα οΓ Ἰΐδ δεοίίοπ, δείοπρφϑ ίο ἰλε 4ἰὴὰ γεαν ο7 υελοιακίπ. Ζ7ΈηΠ6 
ᾶ4ηαἱη ἰγτὰπ οὗ ἰλ6 Ῥγεσθαϊη δβεοίίοπ, ΘΕ. χχὶ.-Χχῖν., δοίοησε ἰο ἐλ6 δεσίπηίπ ο΄ ἐλε τεῖφτι οΓ (λὲα Κῖπισ, 
»τῖον ἰο ἀΐδ γζοιιγίλ ψεατ (οοπιρ. Ππιίτοά, ἰοἵλε ΕἸἰσλιλ διδοουτεε). ΑἸ ἰδ ροτίίοπε γοϊοισὶπο οἷν. χχῖχ., 
ὀείοη πιαϊπῖῳ ἰο ἐλ4 (ὑπεε 977 Ζεοαοζχίαλ, οΥ ἰο ἰὴς ἰαίον »εγϊοά 9 “ελοϊακίηι᾽ 8 τείσηι (ΘοταρΡ. οἰ. χχχνί.). 
«Αοοοταϊησίψ, οἷν. χχγ. ιοἱἐδ΄ ἐἰ8 σρρεπάϊχ ἐ8 ἐπ ἰλὲ τίσλι υἱαοθ. 171 οοποιγὲ τοὶ (ἡ ἰλὶδ, ἰλοισὴ εοἱίλομξ 
ἀεεῖστι, λας το ἢ τεδρεοί (ο {{π δι 7εοί αἰδο (ἠϊε ολαρίετ ἰδ τίφλιϊν ρίασεά; ἤον (6 σοδἰτίοπ, ἐπ (λὲ πιϊα]8 
97 ἰλς δοοῖ οσογτεδροπαε ὁχαοίίῳ ἰο (δε οεπίταὶ δἰσπυϊεαποδ, τολϊεὶ ρεγίαϊη8 (ὁ ἐ{ ἐπ ἐλο οοἰἑεοοίίοπ ὁ .ετϑ- 
φιϊαλ᾽ 8 ὑγχορἠεεϊξδ. , 

Το ἤτοι ἰλεπ σοποίάεν οἷν. χχν., λ6 σεπίταϊ ρχορῆεον, ὃν {δεῖ ,, 1ὲ πιαν δὲ αἰυϊαεα ἔπίο ἐδ γ66 δεοίἑ0128 :---- 
1, γέεσθ. 1--1]1.---.ἕ Τλε μάγιπεηξ οἡ ὕ μααῆ. 
ἢ, Ἄοτα. 12--29. --- Κλε μάσπιεπί ὁπ υμάαὴ απὰ ἰδὲ ζέπσάοπιδ ὁ (λ6 τρογζά. 
8. γεχβ. 80--88.--- 7.6 ὑμαγηιεπὶ 977 ἐλε τσοτἰά. 

Α. ΤῊΒ ΟΚΝΊΠΑΙ, ΡΒΟΡΗΈΕΟΥ͂ ΑΝῸ ῬΒΟΘΒΑΜΜΕ (ΠΑΡ. ΧΧΥ.). 

1. Τὴε Χυάσιπιεπε οπ “ιυααδ. 

ΧΧΥ. 1-11. 

1 Το ποσὰ νυ ηϊοἢ σδηηθ ἰοὐ Φογοπιϊδ ἃ σοποθσηϊηρ 81} [Π6 Ῥθορ]6 οὗ υδδῇ ἴῃ [89 
βγβὺ γον οὗ δ βοϊακίῃ, {Π6 βοὴ οἵ οβίδῃ, Κίηρ οὗ δυάδα, {πὲ [[Π6 Β8 116} νν 88 {π6 ἢγϑί 

2 γεαγῦ οὐ Νοθυομδάηοζζαγ, κΚἰηρ οὗ ΒδΌγ!ο ; “6 ψ  ϊοἢ γοτδ ἢ (86 ργορ μοῦ Βρϑκθ 
8 υπΐο 841} 186 ΡΘ0ρ]6 οὐ Φυάδῃ δηὰ ἴο δἰ} {Ππ||. ᾿η ΒΟ] Δ 18 οὗἉ ϑγυβαίθπι, βαυίην, ὝΡΙ 

(16 {π]τ οϑαἢ γϑὰν οἵ Φοβίδ, [86 βοῃ οὗ Αιοῃ, Κἰπρ οὗἉ Φυάδ}, ονθ απηἴο {1118 ἀΔΥ, 
{15 15 [η6. ἴγ66 ἃπα ὑὐθη οί γοαν [{Ππε86 28 γο68γ8], ἴ9 πογὰ οὗὨ {Π6 [0 Ε} [96- 
ΒονΔ}} δῦ ἢ Θοπι6 πο πι6, δια 1 ἢανα βροΐθῃ ὑπίο γοῖι, Γἰδίηρ' 681] γ᾽ ἀπ ΒροαΪς- 

4 ἴηᾳ, Ὀυῦ γ0 ἢᾶνα ποὺ μοαυκθηβά. ΑἈπαὰ {6 ΤῈ} [96 ΠονΔ}}} Βα βθηῦ αυΐο γοὰ 81] 
ΗΪ8 Βουνδῃίβ [86 ῥτορ]ιεί3, τἰβίηρ' ΘΑΓΙΥ Δηα ϑθηαΐηρ ποιὰ; θα γ6 ἤᾶγ6 ποῦ θαυ κοηεά, 

δ᾽ ποτ ἱπο!ηθα γου ΕΒΓ (0 μϑαγ. ΤΆΘΥ βδια [βαγϊηρ], ΤΌΣΗ γ6 ρδίῃ ΠΟΥ͂ ΘΥΘΓΥ͂ ΟηΘ 
τοι ἢἷβ 601} ΨΑΥ, δηα ἔγοια ὑμ6 6ν}] οὐὗὁἨ γουγ ἀοίηρθ, 8δη6 [γὁ6.8}8}}] ἀπ 11" ἰμ. {110 
Ἰδῃὰ ἐμαῦ {η6 0 ΚῃὉ [926 ον }]} μαῖῃ ρίνθη απο γοὰ δηα [0 γὙοΟῸΓ {80 Π6ΓΒ ἴῸΓ ΘΥῸΡ 

6 δῃηὰ δγοσ: Αμπάὰ ρὸ ποῖ δίϊοσ. οἴ εσ ζοὺϑ ο βεῦνα ἴπθῖ 8η4 ἴἰο ψΟΣΒΕΪΡ ἴδ οῖα, 8ηα 
ΤΟΥΟΪ 6 Π16 ποῦ ἴο ΒΏΡΘΓ ΜΊ( 186 πΌΥΚ8 οὗἨ γοῸΣ πδηάθ; ἀπά 1 Μ}1}} ἀο γοὰ πο δυτί, 

Ἴ Ὑοῖ γα πᾶν ποὺ πϑαγκθηθα ἀπο [η6, Βα 1ἢ π6 ΟΒΡ [6 Π ον 8}} ; (παὺ γ6 τηϊσῃῦ 
8 ῥργόνόκθ π|6 ἴο δηρογὴ ψ ἢ [88 ΜΝ ΟΥΚΒ οὗ ΥΟΌΤ πᾶ 48 [0 γοῦγ οὐ ὨυΓΙ. ἐπμεγείοτο 

108 δαῖτ [86 ΠῸ0ΒΡ οὗ Βοβίϑ [θβονδῃ Ζθυδοί: Βθοδυδθ γ6 ἤδγθ ἢοῦ μοαγὰ ΤΑΥ͂ 
1 
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9 νογάβ, Βοϑῇῃοϊά, 1 ψ'}}} βοηά δηᾷ ἰδῖκθ 8411 [}6 18.011]168 οὗὨἨἁ {6 πογί, βαϊύῃ [86 [0 Ἐ0 
[76 ΠονἈ ἢ} απὰ [οσθη (015 Νενυσῃδαν  ΖΖζαν, [Π6 Κιηρ' οὗ ΒΔΌΥΙΟπ, ΤΥ ϑογνδηΐ, ἀπά 
Μ|}} Ὀτίηρσ {Π| 1 ἀραϊπβί [ῃ15 Ἰδη, δῃηα ἃσδίηϑι (86 ΤΠ μὰν ἤδης {Βογϑοΐῦ, δητὶ ἀρσαϊηβὶ 
411 ἐμοβοῖ παιΐοπϑ τουμὰ δθουΐ, αῃὰ ΨΠΠΠ ὈΓΙΟΓΙΥ͂ ἀΘΒ ΤΟΥ͂ ὑπατλ," ἀπά ταπῖτα τῃθην 8ἢ 

10 δϑίιοῃ βῃτημθηΐ δηα 88 ἢιἰβϑὶηρ ΜΝ Ρογρϑίυδὶ ἀβϑοϊδίίοηβ. Μουθονον 1 ψ}}} [Δ Κ6 ἔγοτα 
ἴηθπι [Π6 σοΐοθ οὗ τηϊγίῃ, δη ἃ ὑπ νοΐοθ οὗ ρἰδάηθβϑθ, [πθ γοϊοα οὐὁἨ [ῃὩ6 Ὀσιάθργοοηι, 
86 {Π6 νοΐοο οὗ [Π6 θτῖα6, [86 Βουῃα οὗ [Π6 τι}]]ϑίοη 68, αηὰ (6 σῇ ΐ οὗ 16 σαδηᾷ |θ. 

11 Απὰ {819 ψῃο0]6 Ἰαηά 88.4}} Ὀδοοπηθ ἃ ἀοϑβοϊδίίοη, δηα δὰ δϑίοῃ:ϑπχθηΐ :᾽ δὰ {Π 680 
ἈΔΟΪΟΠΒ 8818] Βοσγο (ῃ6 Κίηρ οὗ ΒΑΡΎ ]ΟΩ ΒΘΥΘΏΪΥ ὙΘΆΓΒ. 

ΤΕΧΤΊΤΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΣΨοσ. 1.--ο ὃν, τὶς ἐπ τίοο τιϑοὰ ἤδγο δ ΒΥ̓ΠΟΏ του τ ἢ Ὧν, ΟὐἴΩΡ. σϑιπιδ. οἢ σ. 1. 

ἜγοΓ. 3.--,Ἕὐδἂ ἰπὸ αὐγογθίαϊ 90 οἵ ΤΊ. σοιαρ. δ ΆΕΟΣΙ, 5, αν. ὃ 19, 2 (ΟἘ5ΕΥ. Ον.., ἃ 100, 2 ε.1. 

δ γον. 8.--Ὀ 2 Ὁ Ν 8 Ῥοδβί Ὁ] ΔῺ Ατγϑυλαίδσω (οορ. ΟἸϑπ. ἢ 191, σ; 298, δ), μιὰ ἰᾳ μοϑ9Ὁ]7 οὐ δοσουος οὗ 8:8 ΓΆΤΟΤ " ἴῃ τὴ 

8 η],. 6] Ὁ]9 (Ὁ 2.) ἰθ Το ΟΩΪΚ ἰη χῆν. 4, δοὰ Ργου. χχυ. 14), 898 δὴ δά ἀϊείου ἰο Δ ἽΝ, υυγι εἴδη ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ 88 1 Ῥεῖ. 

Ιπχροσί. ; γοῦ ππογὸ ῬΡΟΌΔΟΙΥ [{ πα πιοτὸ οὐογθί κῃ ἀπά, {πογοίυγο, δοσογάϊης ἴο (Π6 Κοτί, απὰ τοϊα θα ρωβδαχοβ (Υ|!. 18; χχυ., 
χὶ. 7; χχυ. 4; χχυνί. δ; χχίχ. 19; χχχίΐί. 33, χχχν. 11. 10; χν. 4), ἴο υ9 τοδὰ Ὁ.22. 

4 σ. δ “δῦ. θη ἴΠ9 οοπϑίτιιοξίοη, οοτρ. ΝΑΕΘΕΙ88. ΟΥ., ὃ 90, 2. 

δΨαΥ, 1.-- -λλὸ »»ΏΌΤΙ. Τινο σμθί ἢ τλυδὲ ὑθ Ῥγοπουηοοά 320 )»5 1, 85 ἴῃ Ὑἱἱ!. 19, πὶ ἄοοσ ποῖ δυϊὶ ἴπ6 οοπποςοίίοη. ΤῊΘ 

Ἑοτὶ ΟΣ ΘΙ. 6 δοοοτάϊης ἴο ἴδ) ΔΏΔΙΟΩΥ οὗ Υἱ!. 18; χχχίϊ. 29; 2 ΟἼγου. χχχίν. 25 οὐἱὶ. 26 γ. χί. 11, χχχί! 89. χ]ίν. 3, 8; 

1 Κίησο χιν. 9; χτί. 2. [ὲ δϑοῦλϑ ἰ0 119 ΠΙΟΓῸ Ῥτγοΐκιυθ {1141 5 9 ἰ5 89 ἔστι γϑοδίηρ, βίποθ (ἰδ ἕοστῃ τα ἰχζιι ρᾶ88 το γΘ 

Θαδὶϊγ ἰπῖο "ΔἘ1|Ο Ψ,)ΟΣΊ, δηᾶ ἰϑ πιόγϑουοῦ γοσουπιδϑηδοάὰ ὈΥ [80 ΒὈΟΤΈΥ Ὀγοοθάϊης Ἰ2 )})ΌΞ9 (τος. δ), θαὶ τταβ ποῖ Ὀγοίογτοα ὈΥ 89 

Μαβοτγοῖοϑ, Ὀοοδυϑο {πο [ηἴ, Ὁ)95 αἴτον ἴ), ΟΥΓ 153 ἰ8 δἴοπο ὑδοὰ 'π ἐμία δθῦδο δὰ οοπηθοϊίου. ΤΘ ὈΣΟρμοῖ βθοΙ,δ, 

Τποτϑονοσ, ἴο δᾶνο Ὠοαΐ. χχχί. 29 ἰῃ υἱονν. σοίαρ. χυχίϊ. 30; τῇ! δ. 

6 τ. 9.---ἰ7} 2). Γὲ ἰ5 οοτέδί ὩΙΥ 6Ά9γ, τ τὰ ἐμ αϊξαίο κά σμαϊά, (16 βΒγτ. [5 ἀουθεία!), ἀπά δοτμο ΜΒ, ἴο τορὰ ΓΝ, οὕ 
δὶ Ἰοαδβῖ, 88 ἰ8 4150 ἀοὴθ ὉΥ δοζὴϑ Μί33, ἴο οὔχίξ ἢ Ὀθίοτθ δε. Βυϊ [Π0γ0 ἰ Ὁ ὨδΔΟΘΘΒΙΓΥ ἴον (84. Κὸτ ΟΝ ἰ6 ΌΥ ΠΟ ΠιΘΔῺΒ 

ψὶ ποι ΒΟΏ536, δ ἃ ΤῊ ΔΥ δ δὲ} 6οἃ σταγλτηδ  οδ]]γ. Τὶ υδὲ ποῖ {Ἰιοὰὶ Ὀ6 γοηήογοὰ 69 ἀοροηαϊης ΟἹ τὴν. Ἐὸν ἴποη [ἢ6 

ἑμτογτροδίαϊθ δοηίθΏο6, ἼΠΡ, εἰς, ἰ5 ἰῃ τ οΟἹ ΓΔΌΪΥ παρα. Βαὶ ὃν ἀοροηἀθ οἢ ΠΡ. ΤΏΘΩ ἢ ὑεΐοτο Ὀν -ταηά ἐπαεεα, 

8.5 οί Βοϊἄοτα ἰῃ Ζογοπιδ ἢ "ἊΝ 2. χυίϊ. 10; χίχ. 12. σομαρ. Ὀοδί 65 ὕϑῃ. ἵν. 4; 2 ὅδπι. χὶ!"Ἱ. 20; [46. ἱνϊϊ. 11; Απι. 11}. 11; ἱν. 

10; Ῥβ. ἰχτίῃ, 10). ἴγγὲ 15 πδοὰ Ποτο 85 ἐσ. ρτ., ἔπ Τοτῖξ. χνίῃ!. 18. ἐπ ἐπ6 δθῃέθῃοθ ΠΡῚ ὟΝ) ΠΉΠΝ-οΝ ΓΤ ΝΕ) ὑδισω ἐλιαῖε πιο 
αχεα ιυσἱΐε (ο ἢεγ εἰείγ. Οοταρ. 2οἷς. χι ν. 7; 1άτὰ. {{|. 41. νοι (πὰ ἐδ 9 γοτθθ οὔ 9 ἤγοϑοηϊ 20 ΟὨδΡίοΣ ΜΆ ̓δηυὰ ὮΝ ἴῃ ("ἰδ 

δ0Ὼ80: 81} (1|ὸ ἰκἴὴ δ οὔ {π6 πογίιι, [80 ΘΓ δηὰ ἴϑγ, ἌΔΟΣΧΩΣ δ, πὶ ἰδ, 050 ἕο [δ9 ΟΥΌΟΣ τῶομβ τ δηοίμοσ, ΤῊΘ 

ΡῬτορμοὶ (Πποτοΐοτο βου: Ὀθμοὶά, 1 δομὰ δρᾶ Δ ΚΘ (ΟΓ [8108 αἷ! ἐμο [τ ΠΙοα οὔ ἔπ Νοτγίῃ, ἀπὰ ᾿πδοοὰ ἰο ΝΘ ΒΔ ἀμοΣζασ, 

ΤΟΥ, 9 -τΤῆο ργοησυη ΓΌΝΠ βίππ 59 δεικτικῶς ; "Ἧ0Ὺ 051 ΒΙΠΡΟπΘ 8 Πογγοδροπήϊηρ χοβίιγο οὔ (ὁ ᾿ληά. 
δον, 9.-- 5 ἍΓ1Π]. ΤΊιο νι στὶ [ [οὐἱηα Γγοη πο ητ}} πὶ {116 θυ κα οὔ Ὀ θυ. ἀπ ΨΦοΒ λα (ἐς, στ᾿, Ῥους, 11.846; “1.6; γῇ}, 

ὦ, χχ. 1], εἰς. ; Φο058}.. υἱμιὶ, 26; χ. 28, 85, 40, εἰς.), ἰῃ “ Θγοτ Ά1ν, οἰϑονν λθγθ ΟὨ]Ὺ ἰπ 1. 21, 26 ; 1]. 3, 

9Υ͂ο;. 11..«ΔἍᾺἍὉὺ 5. ΟΟΣΕΡ. γοσϑ. 11, 12, 18; χυἱἱἱ. 16; χίχ. 8; χχίχ. 18; χὶῖχ. 13, ἐσ. 

6809 οὗ ἰβ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 18 οἷον ὕγοτω 86 ὕο]ἶον- 
ἴῃς ἀαἰα: 1. ἔτοιῃ (.λ} 9 Βραοσῖαὶ ἀ 68:1} οὗ {μ9 ᾿ηίτο- 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ιῃ (8 Τουτὶ ἢ γϑᾶν οὗ 76 λοἱαϊκίπι, τυ ἢἰ οἢ γγὰ8 ἐμ 
ἄτϑι οὗ Κὶπῷ ΝΟ ΟΠ Δάηοσζαῦ οὗ ΒΑΌν]οΩ {πε 1), 
Φονγοπιίαλ Δ άγοβθο5 ἰοὸ {6 νι οἷο οὗ υἀδὰ ἀπὲ 
Φογαβα] θη ἃ ὈΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ οὗἨ {6 (Ὁ ον ἱπιροτί 
(νον. 2): Αὐτοῦ ἐγουῖα! λα βροΐθϑη 10 ἴΠπ6 Ροο- 
Ῥὶ9 ἴον 28 γοαγβ, ἔγοην {6 121} γᾶν οὗ κίῃρ 
Ψοβίδ (τον. ὃ), αἴτον οὐ Ῥσορ οἴ 8. α180 8 υἢ- 
ΘοΑΒΙ ΡΥ μ6 1 ἔτσι ἰο [6 Ροορα (γον. 4). {αὶ 
π οα86 οἵ (μοῖὶν σοηνοσβίοι {ΠΟΥ ννουϊὰ Σοπιλΐη 
αυΐουν ἰπ {Ππ|| Ἰαπὰ (νοτ. δ), θυ 1 6186 οὗ (Ποἰν 
ΒΡΟΒΙΘΥ ῖ0 ἰ(οἱδβ ΤΟΥ ᾿νοῦ ]ὰ οχρογίθηοο {}1ὸ 
1,οτ δ ἀη χοῦ (νον. 6); ἀπά ΠΔΠΠΥ {116 ΡΘΟρΪ6 ποὶ 
Βανί τορατα θὰ {Π686 ὀχ ποτγία [0Π8 Ἀπὰ (Πτοδίθη- 
ἦπχϑ, ἰδ 18 ΒΟΙ ΠΥ ἀφοϊαγο (γ6 ΓΒ. 7 δηὰ 8). ὑπαὶ 
ἀπὸ ἰγἰ Ὀ68 οὗἩΠ6 Νογί ὑπᾶάον (6 Ἰοδά ογβ}ὶρ οὗ 
Νοδυ σα ποζαν, Κίηρ οἵ Βα γοη, νουϊὰ ἱπνδάς 
8 Ἰαπὰ οἵ Φιδ6η δ {Π6 ποὶρὶιθοτγίης παιΐοη 8, 
αν δυονυυιπηρ ἀοβοϊηίο, αηὰ τοπίὶοῦ {ἰ 686. σοιη- 
(τῖοβ ὑὐὶ δυ ΤΥ ἴὸ {Ἰγὲ Κίπρ οὗὨἩἉ Βα ]οη ἴον ΒΟΥ ΘΠ 
γοδσδ (ΥΟΓ8. ῶ-1]). --- 6 ρΡγθ- ολϊμθηὶ δἰ χη - 

ἀαποίίοη, τι ΐοἢ ἀραγὶ ἔγομι {πὸ ἀδίο, ἰβ ἀἰδίί η- 
Ευϊδῃρα ἔἤἔτγοπι 8}} οἰμοὺ ἱπίσοάδυσίοτ ΤΟστηυἾα8 
ἴῃ Φογοιαίδα, ἰὼ ἐμαὶ ἰπ τουβ. 1 απὰ 2 ἱὲ Ἰαγ8 
ΒρΘαἷαΙΪ ΘΙ Ρ]18519 οὐ (89 ΟὈ͵εοί δηὰ δ ἀτθβ8 οὗ (}}0 
αἀἰβοουνβο. 2. Εσοιῃ (Π9 ἀδίθ ἴῃ νοῦ. 1. [ 18 
{1|ὸ ὅτβί {(ἰπη6 ἱῃ ψΐϊο α ἀαία 18 ῥτοῖῆχρα ἴο 8 
ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ (5 Β66ῦ. Οπ]ν σοποτγαὶ ἱπάϊσαι 0 }8 
οὔ {ἰπ|6 τὸ Τουπὰ ἰῃ 18:0 ΘαΥ]9 ΡῬΓοΟρ]6οῖ68, δὰ 
{ἢ 688 ΟἹΪΥ͂ ΤΆΤΟΙΥ (11. Θ; χίν. 1). Ἦτο βιὰ οχδοί 
σῃσομοϊορίοαὶ βιδίοπιοπί 8 ΟΠἸΥ Οἵ (86 δ ΓΔ Π06 οἴ 
1Π9 ζτγθοαὶ οαἰδϑίγορ!ο δηα (16 ρυΪΠοΙρΑ] δία ζοβ οὗὨ 
118 οΘουγβο; (χχυὶὶ. 1; χχχίϊ. 1; χχχνὶ. 1; χχχῖχ. 
1, δὰ (6 ζοϊ)οπίης οἰ.). 8. Πετο ἴῃ σον. 2 
ϑοσθιρίδῃ 68}18 Αἰπιβοὶῦ ἴ95 ἐμ 6 βγβὶ {ἶπι8 δ) 

(οοτρ. {86 Ιπἰτοά. ἰο {π6 Βουθηί  Ὀίβοουγβο, ΝῊΝ 
ΧΥΪΪ. -χχ). [018 238 δουρὶ ῃ6 πὰ σοποιῃοοά 
{18 0116, 111} ἢ6 οουἹὰ δῃηποῦποθ 186 Ὀορὶ πηΐϊης 
οὔ (118 ἔ1 6] πη πὶ οὗἁ 15 ΤΣ Πα ΟΥΎ ΡΓΟΡΊΘΟΥ (σοπιΡ. 
θ θαι. χυι τ. 21, 22), 4, Τὴ Ῥγορβοῖ δα8ι8 ἃ δοτ- 
ῬΓΘΟΠΘΏΒΙΥΘ Εἰλῦοο αἱ 8 1016 ῬΥΘΥΪοι 8 πὶ ἢ ΒΥ 
οὗ 23 γοδίβ, δαϊτωϊϊ8 (μ9 δεῖ (μαὶ (86 Ῥϑορῖὶο δὰ 
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Ραϊὰά πὸ αἰξοπίϊοι ὑο ᾿ἴ9 ρσγορ οι ὀχ δβογίαι 005 
δι (Π γαδιίοηΐγ8, δα δημοῦῃ 668 {6 ᾿ππο α19 
ἑηῆϊοιίοα οὐ {110 Ῥαπίιϊνο λιιάρσαχθιϊ Ῥτοαιϑοὰ ᾿η 
δβιιοῖ. ἃ σα8θ. Ηδησθ ἰὑ 15 ὁνίἀδοῦ (Παὺ 9 ΓΟζατ 8 
ἐμ ρτγοϑοηΐ τηοιπθηΐ 88 ἴοτ ΐηῃ; ἃ ἀθο δῖ γο ΟΥΙ 518. 
Το τοαβοη ἴον (ἰ}5 10 15 οὶ ΑἸ σαὶ ἰο Ροσοοῖνο. 
16 Φοτοι ἢ ἐπ Αἱ 1.18 ργουίουϑ ργορ ΒΒ οὶ05 
ΒΡΘΔ 5 ἱπα δἰ 6} Υ οὗ {86 υ  κιλοηΐ 88 ὁη9 πιθῃ8- 
οἷπα ἴγοια ἰπ6 ποῖ, ἃ9 6 γθ ἴον (86 ἤτβέί ἐΐπθ 
Βᾶ68 ΝΟΌΘ ΘΠ Δἀποσσαρ, ὑπὸ ἰεῖηρς οὐὗὁἨ (6 ΟΒδ)]- 
ἀθλπ5, ἃ58 ἢ ψο ψοιυϊὰ ᾿πῇϊσὶ 1{, δἱ ἐμ6 Ὠοδὰ οὗ 
8}} (Π6 “ παιἰοη δ] 168 οὗἩ {06 Νοτ ᾿᾽ (νοῦ. 9). 
ΤὨῸ νἱοίουυ οὔ Νοὺυσ δά ποζζαῦ δὲ Οδγοὶ οτα ̓ 88 
(οοΡ. χὶνὶ. 2) δηὰ ἷ8 δβοθπϑίοη οὗ ἰ[|86 (Ὦγοιθ 
ογο (Π6 Πἰβίοσίο ἔδοίβ, ἢ τυ οἢ ὑπο αἰ ν ΠΟῪ ἰπ- 
Βρὶγοὰ χίδποο οὗ {Π1ὸ Β66 Ὁ Ῥογοαεῖνϑα ἐπ6 σηοϑὺ ἰπι- 
Ρογίϑδηϊ ογ 8 ἴῃ ὑ86 Ὠ͵βίουῃ οὔ {πὸ νουϊὰ. [ὰ νγ88 
αἱ ομ66 οἰθδυ ἰοὸ εἶτα {Ἰιι0 ἐἰι6 γἱοίοῦ οὗ ΟΔΥσ μου 8} 
ψγᾺ8 (6 ρσηδλὺ αἰγὶ 6} 7 σμόβοη ἰπβίσαπηδηὶ ἰ0 1η- 
Βἰοὶ Ἰαάσιαοπὶ ὁπ {10 ὑποοσγδοῦ ἀπὰ 86 οὐδοῦ 
παίΐοηϑ, δηἃ 80 ἴῃ ἃ οσογίαϊπ 86η86 ἰ0 ἔουπὰ ἐδ6 
ἤνρϑὶ απΐνογβαὶ οαρὶτθο. ᾿Δ5. πἷἰβ Ῥσχϑαϊοιϊοη5 οὗ 
ΘΔ ΔΙ ΕΥ̓͂ δὶ ΟὁΠη66 αἰἰαϊηοα δοπογοίθ ἀοἤηϊίο 688 
Ὀγ ὑμὶ5 ἕδοὶ, 8δο ἀἰὰ μἷβ ργοαϊοί᾽οπ5 οὗ ἀ6] ἰσόσῃοθ. 
Ἠς ροτγδοϊσοὰ δηὰ ργϑαϊοιθα ψἰῖὰ ἴΠ6 δΒβδῖῃθ 
ἀοβηϊίοηθ88 ἐμαὶ ὑπὸ οιωρίτα οὗ {πὸ Ομδ] θδῃβ 
σου ϊὰ Ἰα8ὲ ΟὨ]Υ 70 γεδγβ, δηὰ (πα δἱ {πο ο]080 οὗἁ 
ἀν ψουϊὰ Ὀορίη ἴΠ6 τοἀορίΐοη οὗἩἨἁ (6 ΒΟΪΥ͂ π8- 
(ἴοη. [ νγγὰϑ δία ἀθῃ ἔγοπι ἷπι ἰῃίο ΠΟΥ͂ ΤΠΔΗΥ͂ 
Βίαχοϑ δηὰ οὗ νῆδὶ ἀυταίίου {86 Ὁ] ΒΔ] πλοηΐ οὗἉ 
{1680 ρτορμθοῖθβ ψουἹὰ ὃὉθ τοϑοϊνθά. ὅ. 1η ἐδ 
ΒΆπι0 γον ογοπιδῃ, ἴῃ οὐθάΐοποσθ ἰο (μ6 αἸγῖπθ 
οοππδπά, Ὀοζλη ἰο ιογίί6 οὐὧξδ δ ῬτΟΡἨ θοῖθ8 
(χχχνίϊ. 1, 2). ΗΠ ἀἱὰ {μὶ5, δοσοντάϊηρ ἴὸ χχχνὶ. 
ἃ, Τ, ἰὰ {π9 ΒΟΡΘ δύϑὴ αὐ ἐμ οἱθυθηί ἢ μοὺῦ οὗὨ 
τοίη [6 πρατίβ οὗἩ 6 ρϑορὶϑ Ὀγ ὑπ ἰοία] ἰτ- 
Ῥτϑβϑίοη οὗ ἷ8 ργορμοιΐο ἀϊβοοῦγβοθ, τυ ῖσἢ αὖ [ἢ 9 
Β8η|0 ὑΐπι6 ἱπι[ πηδὲ68 ὑπαὶ ἃ πιοιηοῃξ οὗ δΘοποϊυδὶνθ 
δηὰ ἱγγθυοσδ]ο ἀθοϊβίοη πδὰ 6οπι6. 

γεοτϑ. 1,2. δ νοσχᾶ. .. δαυίῃρ. ὙΥ 
(0 ουτ ἢ γροᾶν οὗἩ Το οία κί πὶ ἰ5 (μ6 γί ζῦ πγοσιθπὲ 
ἔον 1.15 ἱπιροτίδηϊ ῬΡτΟΡΏΘΟΥ ἰδ οἷον ἔγοιι {86 δἀ- 
ἀἰοιμα) οἰαυβα: (6 βΒλπι6 γὰ8 ἴμ6 δτϑὶ γὙϑαγν οἵ 
ΝΟ ΘΟΠΘΣΣΑΓ, Κίης οὗ Βαῦγοη. Νοθιο δ- 
Ὠ6Ζ2ΖΔΓ ΠδΔα εἰ118 γθ8ὺ Ὀδοοτηθ Κίης Ὁ 186 ἀσαί ἢ 
οὗ [[ιῖ8 ἕδί μοῦ. ΑΒ (μ}8 οἰγσιπιβίβησο 18 ΘΙ ΡΒ8- 
δἶτοι, ἰὺ 8 ΒΙΖὮΪΥ ῬγοΌΔΪ6 ἐμαὶ Φαγοιϊδἢ σο- 
οοἰϊνοὰ 6 ρα 88 ἴο {}}19 ργορβοίῖα ἀἰβοοῦγδθ οα 
«ἰ6 πο τ5 οὗ ΝΟ ἢ Δ ἰΠΟΣΣΑ Γ᾿ Β δοσοϑϑίοηθ. ΤΉΘΓΘ 
8 πο σοπίτδαϊοιίοπ ἰῃ (π}8 ἰο ους ργονίουβ ἀ6δβὶρ- 
Ὠδίοη οὗὨ {9 Ὀαι]6 οὗ ΟδγοϊλθπιἾ8}} ἃ8 (Π9 ο668- 
δἷοῃ. ΤΠ 68 οὗἩ δἰ8 ἔλιπον 5 ἀθαὶ ἢ τηαδί Βᾶγθ 
οοπι ἰο ΝΟὈυσπδάποξζιν Βο00π δον {παῖ Υἱοίογγ. 
Τθ ργορμοῦ πιθῃ 008 6 το Πι ΤΟΥ {110 Δβοοηὶϊ οὗ 
ἴ 6 τ νθη6, Ὀδοδὰδθ 86 τη ϊρίιῦ ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΟ ὑμαὲ ἰξ 
Ψ85 ΘῃΟι ἢ ἰο πϑηϊΐοι (ἢ ἰΔί6 Υ ἔδοὶ ἰο τοπιϊηὰ 
δἶδο οἵ 186 ΘΑΥ] 16 Γ δηὰ ποὶ 1688 ἱπιροτίαπιὶ ΟὨΘ. 
10} γεβρθοὶ (9 186 ΘὨτοποϊοχίοδὶ ἀδῖθ, (πθ βίαι 6- 
ταθηὶ οὗ ουὖν ραϑϑῆχο ὑπαὶ ὁ οἱ κίπι᾿ 8 οατί ἢ γοαῦ 
ΑΒ [6 ἤγϑυ οὗὕ ΝΟ] ἀΠΟΣ ΖΑ ἀργοοθ νἰτ} (ἢ 
δία θηι θη ἰη 2 Κίηρβ χχΐὶν. 12: χχν. 8: 260. 11]. 
12; χχχὶϊ. 1. [18 ροποσν δαἀπι[6ἀ ὑμαὶ ἐμὲ8 
ΥΘΔΣ 85 ἢ.0... 60 ον 604. Οοιηρ. ΗΕ ΜΑΝΝ, ἄσψρί. 
ὦ. ὡταοίίι͵ Ζειγεολπιησ, 85. δ: ΒΌΝΒΕΝ, 4“ έδίε- 
τοοτὰ, 1. 5... οοχὶ., οασχ.; ΝΙΕΒΌΗΚ, 444. ε. Βαδεὶ, 
3. 8711: δυνσκεπ, Θεοὶ. ἃ. Αἰοειὰ 1, 5. 825, 
ὃ (ε Δ. [5786 ῥγϑοΐβο ἀδί8β οὗ (86 ουδπίβ οὗ 
(818. ρουϊοὰ οαδῃμποὺὶ Ὀ6 ἀείογπῖποά. Ὧν. Ῥυβϑ 

809) ΒΡ Ρο5868 (αἰ 7οβἰδὴ ἀϊοὰ ἰπ ἐπα βρτίης (ρ. 
οὗ Β.Ο., ὁ9 Φοιοδιας οὐ Βαϊ, τοϊρηϑὰ 

(γϑθ τηουί8. ἸΤθθα 76 οἱαΚὶτλ᾽ 5 τοῖχη τνουϊὰ 
μβανο θαρσιη ἴῃ ἰμ9 βυον οὗ 009, απὰ Ῥ}}18 ζοιιτί 
ΥοΔΥ νουϊὰ ἢαγο Ὀδσυπ ἰπ (6 βαπηηον οὗ 1}, (,, 
Οὐ." ΟΒΡΟΒΜΝΟΞΒΤΗ.---85. ἃ. Α.]-- ὸ πειῖνθ 
ἴογια οὗὨἨὨ {0 πδὶθ δ δ ὙἼ32322) ἈΡΡΘΟΥΒ οα [190 

Βανγ]οπίδη τηοπυτηθηΐβ ἰο δαγο Ὀθοὰ Ναῦι-αάιι- 
ἀγοῦζαν, οὐ Ναὺυ-Καἀυτντ- βὰν [ογΥ Ναθυ-Κυάατὶ- 
αἰ8γ} (ΟΡΡΕΕΤ, ΕἸ}. ἐπ. Δεδορ., Τ. 11., ῬΡ. 289 
844ᾳ.). ἔσοπῃι ὑμὶβ [6 γδγίοιϑ ὑγδηβζοττη αἰ 005 
86 ἀογίνοα. Οοπρ. ΝΊΕΒΒΙΗΒ, 449. ὦ. βαδ., δ. 
4].--Οη (86 πιορδῃΐης οὗ πϑμο σορ. ΟΠ ΈΘΗΖΕΒ 
ἐπ {86 Ζείίδολγί ἀ. πιοτφεπὶ, Οεδδεἰδολ. Βά., ΧΥ͂Ί., 
3. 487, δὰ ΒὔδοΗ. ἰπ ἰδ. βαπιο ζουγπαὶ, 224. ΧΥ͂., 
5. δ05.Ύ Γ[ΓΒΑΤἊΙΝΒΟΝ, Ζεγοάοίως ἱ., ν». δ1}]-16. 
Απεΐεπε Μοπαγολίεα, {{1., ῬΡ. 489, ὅ28. ΞΒΜιτη 8 
Μβιδίε Φιῖοί., 8. ν.--- 8, Β. Α. 

γεγα. 8, 4. ΕἼοΣα ἴδ τηϊσίοο ἢ γϑᾶσ. .. 
ἴο ΘΑΣ, Φοπίαϊ, δοοογάϊηρς ἰο 2 Κίηρβ χχὶϊ. 1, 
τοϊρηθὰ 81 γοαᾶσγβ. ἀσοοτάϊπρ ἴο ἱ. 2 8180 6 79- 
ΤῊ μ᾽ Β ῬΥΟΡΒοίΐο ταϊ πἰδίγΥ Ὀοσδῃ ἴῃ 815 181} γ 68. 
Ηὸ Βαὰ ἐδογοίοτο Ἰαδοσθὰ 18 γϑατβ [οὐ 19 Ὑ68 5, 
δοοογάϊΐηρς ἴἰο ΡύβεκῪ δὰ ῬΟΠΟΒΝΟΚΤΗ]Ὥ ὑπο ῦ 
7οϑδὰ δῃὰ ἔοι ον Φ μοὐα κίπι, ἀπὰ τνᾶ8 {6}, 
ΘΒΡΘΟΙΔ]Υ ἱ τὸ Γοοκο ἴῃ [86 ἴΠγ66 πιοπ 8 οὗ 
ΦοβόοῦΒᾶς, ἰῃ ἐπ 284 γᾶν οὗ δ18 τη ηἰ Βί ΓΥ.--- 9 
νογὰβ ἔγοι Ὀπα γὃὺ Βανο ποῖ ἰο ἴο ΘΑΣ ὑπ 
4) Αγθ, οἢ δοοοιηῖ οὔ {μ6 ξοϊ ον ἱηρς δα νυ ἐπ β, τ ἈΙο ἢ 
ὈΘ]οηρΒ ἰο δϑη ἄϊῃβ, ἰο Ρ6 χσορδγάβθα 88 δι ρβδγϑῃ- 
18 οβἰ8. 

γοΥ5. ὅ-7. δανίηρ, σα γϑ.... ἴο γΟΌΣ 
οννῶ Βυτι.--- τη γὸὸ Ὡονν. Οομρ. χυὶὶὶ. 1] ; 
ΧΧΧΥ͂. 16.---1π 186 ἸΔηᾶ. ΟορΡ. Ἐχοά. χχ. 12; 
θοαὶ. ν. 16.---ΕῸΥ ΘΥΘΣ 8} ἃ ΘΥΘΣ ἰ8 10 Ὁ γερηγχά- 
οἀ 48 ἀδροηάϊηρ οὐ ζχΩ, ἴον [86 Θοῃϑβοϊδίίοι οοῃ- 
Βἰδίβ, ποὺ ἴῃ α οὐ Β Βαυίπα δρροϊηἰοα {πο Ἰδηὰ [ὉΓ δπ 
ΘΥ̓ΘΥἸδϑίϊηςς Βα ἰδίου, Ὀαὶ ἴῃ (μα 11 νν1}} 06 ΤΘΑΤΙΥ͂ 
80 08.---Απᾶ ῥσονοῖτθ :η6 ποῖ, εἰς., δὰ 1 τὐ}}} 
ἂο γοῖι ο δυχῖ, δγθ βοθηίθποθθ 10 ἢ ΘΧΡΓΟΒ8 
ἃ ῬΌΓΡΟΒΘΟ ρϑγδίδοι σΆ}}Υ: δορ. ΝΑΚΟΕΙ ΒΒ. ΟὙ., 
ᾧ 109, 2.---Οὐ {Π6 50) οἰ-ταδί 6 Σ᾽ Θοιῃρ. Υἱὶ. 6, 1. 

γέετβ. 8-11, Τβοσϑίοσθ ἴππ8 δαὶτῃ... 86- 
ὙΘΩΙΥ γϑϑσθ. 1686 ἡ γ865 ΘοὨίαϊη (ἰ}0 00Π86- 
ἀΌΘΠ66 ΠΟΟΘΒΒΑΥΣΪ τοδυϊιϊης; ἤγοπιὶ {116 ΤΟΙ Ἶ888. 
--Α ΙΔ ἴδὸ ἔδηλ]θα οὗ ἴ86 Ὡοσῖῃ. Α γτεΐο- 
ΤΟΠΟΘ ἰο ἴμ6 δῃηποιιπσοτηθδὶ οὗζοθη σΤαρθαίθα βὲῃοθ 
1π6 δοτησηοποθιηθηΐ οὗἁὨ 18 Ῥγορθίϊο τα ἰ πἰ δι ΥΥ, 
δηαὰ ΠΟΥ͂ δρπΐῃ δρροαγίηρ ἴῃ ἐμθ ἔογια νν δῖ οἱ 
μδά ἱπ ἱ. 1δ, υἷχ., (δαὶ 1:6 ΘΏΘΏΥ σοπιΐηρ ἴγοηι 
116 ποτ 8 ἀοδίρηδιοα 88 “" αἰὐ ἴ86 ἴδηι} 68 οὗ 
{π6 πο, δῇ δχργοββίοῃυῃ τ Δ ὶοἢ 18 οὐ άθπ ]Υ ποῖ 
ἰο Ὀ6 ἰδἰκοῦ ᾿ἰλοταὶϊγ, Ὀὰὺ 88 89 ἀοϑίσηδίίοη οὗὅ 
8 οχίθηθα ορίτο---Δηᾶἃ [ονϑὴ ἴ0)] ΝοΡα- 
ομβαάμοεσζσεσ. [Ἃοπιρ. ΤΈχτυαλι, ΝΟΤΕ8). Ρυθ- 
ΥἹΟΌΒΙΥ ΠΟΥΓΓΠΟΤΏ Ππδίϊο 8 ΟἿΪΥ ΨΘΟΓΘ ΒΡΟΚΘΩ Οὗ, 
Ὦ6ΤΘ ννὸ Ἰεδύὰ (παὶ (86 7 τὸ ὅγβϑί ἰο 6 Ὀσουσμῖ ἴ0 
{9 Κίης οὗ 186 ΟἸα! ἀσδὴθ δα ἤθη (οἵ σουγδθ 
ὉΠΟΟΥ ͵8 σομιπδηα) ἰπίο {Π6 ἰαπὰ. 'δϊπος {18 
χρη δι ο 18 ρτδπιτη δι 6 8}}}Υ Ροβδὶ Ὁ]6,1 ρίὶνο {{π10 
τοδάϊπρ ἴῃ ἴΐ ἰοσχὶ (Π6 ῬΓΟίδγομθ, ἃ8 (Π}6 ΠΠΟΓΘ 
ἀπο. Ηττζια πὰ Ο65ΑᾺΡῈ ἱπάδοα πηαὶπἰδὶῃ {αὶ 
(86 πᾶπιὸ οὗ ΝΟ Ομ άποζσαν γὰ85 ᾿πβοτί οα δἴ6 Ὁ- 
ΑΓ 8. ΗἸΤΖΙΟ ἤηαβ (6 πιρηϊίοη οὗἁὨ {}}}8 π8πὶθ 
80 Δ), οχοῖμον ““ ἔγαη κ᾽ ὑπᾶὶ ἴθ β668 ἴῃ ἴΐ "8 
αἰοβαδιΐϊοη οὗὨ ἰμ6 ροββ ἰῃ συγ. 12, δπὰ δὴ ἰτ- 
ρῬουιΐμθηοθ. αἴϊον 86 ἰηἀεδηϊί6 Ρἤγαδο “8 ποτὰθ 
ἔγοπι πὶ πρὶ ̓̓  Ραγροϑοὶν Ἰο ὑμαὺ πϑὰθ ἰο ὉΘ 
δυοθθοα. Ο5ΑΡ, βού νοσ, πα ἢ πιοπιϊοῦ οὗ [μ 6 
Ὠλτη6 ἴῃ ΠῸ ΨΔΥ͂ σΟΙ ΔΙ Ὁ]9 νεἐἢ (86 σοπδί γι οἰϊοι, 

ἴον ὨΘΣ ΠΟ Σ Κι (Ὑϑῖοδ κ6 πῦρ κοθ ἀοροπάθηξ οἱ 
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ΓΙ 9) πον ὑγὲ πον ΠΙΚῚ φίνϑϑ 8 βα ἰβίβοίοσυ Β6186, 
186 ΙΔ8ὲ Ὀθοδιιβὸ ἰβθῃ ΝΟΌυσΠΔἀμοζσζαῦ πγου]ὰ δΡ- 
ῬΘΔΥ ΟΠΙΥ 88 “" ΒΡΡΙΘποίγΥ.." Τ26 Ἰαιίοσ οὔ- 
ἡθοϊίοι ἀΐβαρρϑασβ οὗὨ ᾿ἰβοὶ ἱπ οὐγῦ οχρίδηδίϊοη. 
ΗΙΤΖΙΟ᾽Β δγβιυπιθηίθ, ΒΟΥΘΥΘΣ, θηδηδίθ ἴ00 ΟΥ]- 
ἀθθ!γ ἔγοπι 110 ΟὈ] Θοίοπ το ΒΘ 188 (0 ΒὨΥ͂ 
ΒρΘοΐ8] δηὰ Ὄχϑοίὶυ Τὰ] 8) 16 ἃ ῬγορΏθοΥ, 0 ποοὰ 
Βογίουβ γοΐιιαιϊΐοθ. 76 Β2Υ: δέου ὑῃ6 ΥἹΟΙΟΥΥ αἱ 
Οδγοβοι θη, ΝΟΌΣ ΖΓ Β τηϊββίοη δὰ 108 
το] ΘΓ 850 ΓΟΪῪ ππδάϑ ουὐ ἴο (86 Ῥγοριεὶ μδι 
{πο γο οουϊὰ 6 ποῖ μον ἱπα ἰδ ποῖ 688 ΠΟΥ μδβίία- 
ἐἰοα τ ἱ τοϑροοὶ ἰο {6 τηρηςοη οὗὁἁ 18 ὨδΔΙΠ6.-- 
ΤιΙο Ιοτὰ 684}}18 ΝΟΌΌ ΘΠ ΔἀΠΘΖ2ΔΥ Ὠΐἷ8 βοσυδηὶ 
μας ΥΟΥ. 9) 88 ἰῃ χχυϊϊ. 6; χὶἱ. 10, {π6 Ρθτ- 
ὉΓΡΠΙΟΡ οὗ Ηἰδ σοπιπιλμάβ. Ηο ἰ8 ἰο σοτηθ νὙἱ ἢ 

ἨΪ8 Ὠοβῖ8 ΟΥΟΥ Δ] ἐλεδα παι 9ῃ8 γοιιπὰ δϑοιϊὶ.᾽"--- 
ΦΏο νοἱΐορθ οὗ ἴδ Ὀτὶ ἄδρτζοοσῃ, εἰς. Οοτρ. Υἱὶ. 
84. χνὶ. 9.--- 6 σα ]βῖουθδ δα ἴδ ᾿ἰρδι 
οὗ ἴδ οδη ἅϊθ. ““1ὴο οὔοϑ ἰδ βουπὰ οὗὨ ἰἰϊο88 
ὙΠῸ ῥγθραᾶσο ἀαὶγ ἴοοάὰ ὈΥ ρτίπαάϊης (86 παηά- 
ταὶ], κα Εχοά. χὶ. ὅ δηὰ δλίαϊί. χχῖν. 4]; (ῃ8 
οἶμον {86 ον άδποο οὗ ἀοτηθϑιϊο ΒΔ οη. ΒοΙ ἢ 
οι ὈΪ θη 5 ἃΓ6 οοπι δὶ ποα ἴῃ (89 ΑΡοσΆΪΥ 86 (ΧΥ]]]. 
22, 28." ---ὐ ΟΕ ΒΘ ΟΒΤΗ. ΟΟπΠΙΡ. 80 ΤΉΟΝΜΒΟΝ, 
Τὰς Γαπά απά ἰλὲ Μοοῖ, 1], 2Τὅ.---Ῥ.. Β. Α..- 
γον. 11. ῬΒΐδ τ 8 0]6]8Πη8. ϑ8.1η66 {Π|Ὲ ῬΓΟΡΙοΙ, 
ἔτοιῃ τσ. 9 οηννατά, [858 ἰῃ Υἱοῦ ποὺ ΟὨΪΥ ΨΦυἋΔἢ 
Ῥυΐὺ 41} [86 ποϊχιθοσίης πδίΐοηϑ, “{π18 δὰ 18 
ἰο ὃθ τοΐογγοά Ὡοὺ ΟἾΪΥ ἰο Ῥα]οβίϊμο Ὀιΐ (ο (868 
νι χοΐο οὗ [6 ἐϑυγ  ΟΥΎ ἐπ Δ 164 ὈΥ͂ (Π 086 πα.]0η8. 
--Αἃ τ1868569 παῖξουῃδβ 5}8}} βοσνϑθ. Ηἰιτζισ 
ψ58 (6 ἄγβι ἰο οδαϑί ἀοιι δὶ οἡ {86 σοη τ ΠΘΏ 688 οὗ 
ἀμο88 νοτάϑ. Ὧκ ὟΕΤΤΕ ( ΕἰἸηὶ. 8. 880) δὰ (πα Ὲ 
(8. 892, 826) σοησὰν νὴ παι. Οπ {86 οἶον 
Ἰιδηὰ σοιηρδᾶγο Θβρϑοΐ}}Υ ΗΑΕΥΕΒΚΝΙΟΚ, (δ ηὶ. 11., 
2, 5. 225 Ββαα.).--- παι ΔΡΡΘΑΓΒ ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ἰο 
οἴοηα ΗιττΖια 18 ᾽86 οἰγουπηδῖδποθ ποὺ (ἢ 6 ΒΟΥ ΘΏΓΥ͂ 
ΥΘΑΥΒ πότο ψνουϊὰ ῥύονο ἰο ὃ ταῦ νη ἵν Ὸ 
ΥΘΆΓΒ, ΠΕΥ., μα 1 θατγίυβ (μ6 Μοάθ 18 δῇ δἰβίοσι- 
68] Ῥουβοηῆρθ, {μ6 0 ψουϊὰ ΤΟΥ͂Θ 80 ΘΧδΟΙΪΥ. 
“5.0. οσοἰποίϊάθῃοθ οὗ Δἰβίοσυ πὶ ΡτοΟΡ ον 
ψνου]ὰ δ6 ἃ Βυγρτβίης δοοϊ θηΐ ; οὗ 680  Θγοπιῖδὴ 
Κη Ὀοίοτοδηὰ (9 ΠυΙΌΟΣ οὗὨ γϑᾶγϑ, υὺ 10 ἢ 
186 ἀδροῃμάθῃδθ οῃ ΒδΌγϊου νου]ὰ αὶ." Το {18 
ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 εὐάδοὰ ὑμ9 ροϊηΐ, το ΟΒΑΡ ΤΠ ΘΥΒ 
Ῥτοπιϊποηΐ, ἐμαὶ ἃ ῥγοιϊοίϊοη οὗ ἀοβιγιοίΐου δἀ- 
ατοβϑοὰ ἰοὸ δον ]οη δὺ {89 βδῖπθ τηοπχοηὺ Τ᾽ ἢ 6 ἢ 
ἦς 18 ἀδβοσι 6 ἃ 88 ἃ ῬονΟΡ Αἰ ΠΟΙ Θοτητη βϑ ομ οα 
ἴο οχοοιῴψο ἠυάρσιηοηΐ, 18 βοιυθῖν δὶ ὑπ 811{} Ὁ] 
δὰ ἱπρτο Δ Ὁ]6. 80. (8Π68 ΒΘΥΘΠ(Υ ὙΘΌΓΒ ΠΟΤ δηὰ 
ἴῃ τον. 12 ἃγτὰ χοζαγάθα 85 δὴ ἱπίογροϊδίϊοη δηὰ 
υαϊϊοϊπίμηι ἐΣ ευεπίμ, ΜΏΪΟΒ ἀοθ8 ποὺ ΥΘΥΥ͂ Μγ6]] 
δῴτοο ἢ} [6 βἰαίοπηδηί, μα 10 18 ἐγ Βροβοα 
ΗἾΒΟΣ ὕσχοτῃ χχίχ. 10, νυ ἢ οἢ ρϑβϑαρο 18 δοκηον- 
Ἰεαροὰ ἐο Ὀ6 ροπαΐμθ. ΕῸΡ οὐθῃ ᾿{ {16 βοπαΐηρ 
οὗ ἴμο Ἰοϊϊον ἰῃ οἢ. χχὶχ. οσσυγγοα 8. ἀθοοπηϊ τη 
Ἰαΐον, (6 ρῥστομιΐβα οὗ ἃ ᾿ἰθογαιῖοπ αὐτοῦ ΒΟΥΘΏΪ 
ΥΘΆΓΞ, σοπίδἰ θα ἴῃ γον. 10, 18 ποὶ ὮΥ͂ ἃ δὲν 1658 
ἰῃδη χχύ. 1], 12, οἰ ΕΠ ἃ σοὨι 1 Π6 ΡΥΟΡΏΘΟΥ ΟΥ ἃ 
βίαι θιηθηῖ τ ὶσ Βαρροποαὰ ἴο ῬΧΤΌΟΥ͂Θ (γι. ΕῸΤ 
10 ἀϊβόγχοηοο οὗ ἴδῃ γ6ᾶγ85, ἰὼ υἱοῖν οὗὨἨ (ῃ9 ΠΙΔΏΥ 
ῬοΒβ: 1 ΠΠ1658 οὗὁὨ ἸΟΠΖΟΥ ΟΥ ΒΠΟΤΟΡ ῥοῦ οαϑ 8 ποὶ 
80 ππρογίαηὐ ἐπὶ ἃ σΘΏΘΓΡΆΙ] Δρτοοηθηΐ ΠΊΔῪ ποὶ 
ὍΘ δροΐζο οὗὅ. 9 οδῃ οὗ δοιγβθ ὉΠΙΟΣ ἱπίο ΠΟ 
ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΕΥ͂ ΒΟΓΘ Μ2} (086 ΜῈῸ ἀθὴγ δ] ορβοί Ποσὺ 
ΔΏΥ Ἰοτοκπονίοαρο οὗ ιΐίαγο {ΐπρ8 οα {80 Ὀ8818 
οὗἩ ἀϊνίπα γϑυοϊαιίοη, Ὀυΐ ᾿ἶ ΔῺΥ 18 οἴοπαοα ἐμαὶ 
Π6 Ῥτορῃοὺ ΘΓ τη η 1008 ἃ ἀοἤηϊία ΠΌΠΙΌΘΤ, Ἰ6ὶ 
Ἐπὶ σοπεϊον {παι ν ὶοὰτ αἸἰνῖὶα ἀαδηϊ απ 6855 [ἢ 6 
φχϑαϊούοη σουϊὰ οθα8θ (0 ὈΘ ἃ ΡΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ ἰπ (89 

ἰσ0 8Β6θηὴ86θ. ἸΤδαὶ ἐδ ἀοτηϊΐου οὗ (86 ΟΠ] ἀθδὴδ 
ννουϊὰ ποὶ δίσϑι ἢ ἐπ ἐηηπίίεπι ἀοο 5 μοί ποοὰ (ὁ ὃθ 
Ῥτορβοϑίοά, πο οδιϊοῦ βουγοθ οἵ δομβοϊ]αίϊοη ἴῸΓ 
ἴβγθὶ δἷβο ἷβ δοπίαἰποὰ ἴῃ εἰ ἀοῆμλῖ6 πυτηῦογ. 
(Οοαρ. Ῥδῃ. ἴχ. 2). {Τὺ ἃ βαίοσυαγα ννὰ8 
Ῥτουϊοὰ διζαϊηϑί {16 ἀδη 6 γ8 (0 νυ 16]. α0α᾽ 5 δα Ρ- 
εἶνϑ Ρθορὶο, ἴϑσδϑὶ, σοῦ ὄὌχροβοὰ ἴῃ Βαὐγϊοηΐα, 
ἔγοτῃ {110 ϑοαποί! οἢ8 οὗὨ Ομια]άδδῃ ἰάἀοϊαῖσυ ; δὰ 
8. ὮΟΡΟ οἵ χοδίογαϊίοη ἰο ἱμποὶῦ οὐ ἰδιὶ 'γ88 
οἰνογῖϑιθα ἴῃ ἐμοῖς μδδυί 11}} (86 (ἴπ16 οὗ (Π6ῚΤ 
οἰαδιϊβοιηθηΐ τγ8 ραϑί.᾽᾽---᾿ΟΚΟΒΎΟΕΤΗ. --ϑ. ἃ. 
Α.1 “Ῥγορμθιῖο δ ῃ Δ] Ωγ δῖ8ο 18 ποΐ γα πη [ῸΓ 
Εἶπ, γο ἰη ὅφη. χν. 158-16 δηὰ }Ψ8η. ἰχ. 24-0 
8668 δΔηγίΐης Ὀυὶ υαίϊοϊεΐμτι ἐς ἐυεπίι. ΠΊΟΟΝΟΥ 
ΠΉΔΙΥ τπαἰηϊδὶ 8 ὑπ δὲ {}}18 νν88 ποὶ ὑπ ἱροῦ πγο- 
τηθηῦ 0 ῬΓΟΏΟΊΏΘ6Θ ἃ ΡΓΟΡΙΘΟΥ ΟὗἨ [Π6 ΟΥ̓ΘΓΙ ὮΤΟΥ͂ 
οἵ ΒΑΘ ]ΟΩ ταδί κο8 ὈοῚ (Π6 παίαγα οὗ [πὶ [18- 
ἰου τοδὶ ονθηὺ δηὰ {π6 πιθδηϊηρ δπάὰ οὈ͵θοί οὗ ρῥγο- 
ῬΒοοΥ. 9 Βᾶνθ δΔΙσοδαυ βϑοὴ ἱδμαὶ (86 δ Ὀυ]ο- 
ὨΪΔῺ ΘΙΏΡΙΣΟ ΜῊΒ ἀοιογπιϊμοὰ ὈΥ ἴΠ6 ΥὙἹΟΙΟΓΥ αὐ 
ΟδΔεο δ ϑι βὶι, δη ἃ νγ885 ποὶ (8 ἃ ϑιιϊ18 ὉΪ6 πιοπιοιῦ 
ἴο Ρσγθϑοηΐ 8 ὑτορ οίσ ΤΟΊ ΘΏΤΩ6 οὗ 1116 ἀἴνιηο 
γΟΥ] ἀ- ΡΟ] ΪΟΥ ἢ Οὐ Βμου]ὰ πο γ οὶ [86 Βυ Ὀ͵ΘοΙ ἢ 
οὗ συ} ἀπά οὐ ΒΓ παι ΐοπ8 ὍΘ ΒΡΟΚΘῺ οἵ δπὰ 
ποῖ (6 Ἰυάρπιθηῖ ἀροη ΒδΌν]οῦ ὃ 1μοἱ ἰξ Ὀ6 οὔ- 
βογυϑα ἐπὶ ἰὴ οἷ. χχυ [6 Ῥτορδοὶ Ῥγθβθῃίβ [0 Γ600 
βίη 68 οἵ ἴΠ6 ἀϊνίηα λυάραιοηι; {16 υἀρστηοηϊ οὴ 
δυΐλῃ, οα (Π6 παίιΐοῃβ 1οσιϊης (6 ΒΑΌΥ]ομἑῃ 
ΘΙΠΡΙΓΘ, δηὰ ΒΔ} οὐ αἷϊ (6 παίϊοῃηβ οὗ τ 
Θαγίμ. [Ι͂ἢ ἰδ 18 σοῆθταὶ υἱον οὗ {μα ἀἰϊνὶπο ὑυερ- 
τπηθηῖ8 ὑμαὺ ου ΒΑΌΥΪΟΠ σουἹὰ ποὶ οὗἩὨ οουγβα ὮὉΘ 
οὔ θά, ΣΓ (88 Ρῥτορ οὶ 8 ποὶ (0 αἾΥ͂Θ ἃ [8480 
Τοργοβοηίδίίοη. ΟΌΒοσνο, πιογϑούογ, (ἰῶὶ (19 
Ρτορδοὶ βρϑαῖκβ οὗ ἐμὸ ουθγίησον οἵ Βα Ύ]Οὴ ΟἸΪΥ͂ 
ἴῃ γιοῦ πἰηΐ8δ. Ηθ βαγ8 οὗὨ 1ἰ ΟὨΥ 80 πιο ἢ 48 15 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΡΥ͂ Οὗ 86 ΟὯ6 Βαηὰ [ὉΓ ἴΠ6 σοιμηρ οί Ομ 688 
οὗ ἰμθ Ρὶοίυγο, δὰ οὔ [8 οἶα σ δὰ 1 οὐ δῦ 
Ὡοὺ ἰο Θῃσοιυγαβο [δγαοϑὶ ἴο οὐὈβιίϊηδίθ χϑϑίείδιις, 
γν 8116 ποί δ᾽οροί ον αἰδρὶ της ἴθ. Εὐτ (818 
ΤΘΆΒΟΙ ΔἸπηοϑῖ 81} (86 πιϊ Πα ΟΥΥ ρυθ ο(Ἰοη 5 σοη- 
οἴυἀθ τ 8 σοπδβοϊδίοσυ οὐτ]οοὸκ. (Οοιμηρ. 11]. 
12 8η4.; ΣΧ. 28 Βαᾳᾳ.: χἰὶϊΐ. 14 534α4ᾳ.; ΧχΙὶὶ. 8 Βαη.; 
γθδ, οὐϑὰ ἰῃ6 Ῥσορῃθοὶοδ ρζιϊηδὶ ἴπ 6 Θδί 6 ἢ 
Πα Οη8, ΧἸΙΥΪ. 20; χίἰνὶϊ!. 47; χἸὶχ. 6, 89). Το τθ 
18 [ἸῺ ὯῸ ΓΟΆΒΟΠ, ΨὮΥ (6 βοοοπὰ μα] οἵ νϑσ. 
11 ϑμουϊὰ Ὀ6 ἀεδοϊαταὰ βρυντίουβ. Οπ {116 ΘΟ. ΓΆΓΥ, 
{6 τνοχάβ, ἰκὸ ἐμ σοϊαῖθιὶ ομ65 ἱῃ χχν]ϊ. 7, ΓΘ 
οπἰΐγοὶν ἴῃ Ρ]866.--τ 8 ΘΟ ΘΟ [Π6 Ὠππι ρους 
οὗ ἰἰπ ΒΕΥΘΏ(ΚΥ γοδτγὰ {ΠΠπ8 τη σὰ 18 σοχίαϊη, ἰδκὶ 
δουθα δ ψου]Ἱὰ ΒΔΥ : [ἢ ΞΕΥΘΗΙΥ ὙΘΔΥΒ ἔγοπ (δ 18 
{νι6 ΒΑΌΥΙΟΩ νν}}}] Ὀ6 υἱβίιοὰ, Εου, 88 βἰιονῃ 
ΔΌΟΥΘ, δ6 88 ρἰδορὰ {ἴ8ὸ ἀπθ, ΘΟ ΓΆΤΥ ἴ0 [κἷ8 
ΤΟΥΠΙΘΥ συϑίομι, δί (86 Βοπὰ οὗἉ {}|6 ΘΠ ἈΡΙ ΟΝ", Αἰ ΠΙΡῚΥ͂ 
Ὀθοαι86 18}18 ΤοιτᾺ Δ γον οὗἩἁ Φο)ιοϊα Κίτη 18. αὶ 189 
ΒΆΠιΘ {ἰτὴ6 [ἢ 8 γον οἵ {6 ὈΔι116 οὗ Οκςτο δ 8 ἢ 
δὰ {(ὸ ἄγϑὲ οἵὕ Νεθυσ ΠλἀΠΟΖΖΆΣ, δὰ Ὀθολιιδο 
ΝΟΌυσΒμδἀμ 22. Β ΥἹΟΙΓΟΥΤΥ ἀπὰ δοσοββίοη ἴο ἐπ 
(Ὡγοῆθ ΟΥΘ ἰδ 0 Βυπθίοιη8 οὗ ἃ ΟΥ518 ἸῺ ὈΠΙγΘΥ- 
88] ἰδίοτυ, τῆ ΐοὶ ρσοτγιῃῖ ΠᾺ ἘΠΥ πο] ἀοαἃ 4}} 119 
ΟἾΠΟΣ Βσσοβϑθοβ οὗ [6 Ομδϊ σα Κη. Εγοαι 
1π9 τποϊηθπὺ ν Βθὴ Φοτοτηΐη σοορινοὰ [Π8 ΠΟΥΒ 
οὗ ἰδ τΥἱοίουυ δὺ σδγοϊ οι δὶν, 1{ νγὰ8 ἴον ἷπὶ ἀθ- 
οἰάοα ὑἐβεὶ Νυυο δά ποσζανῦ νου]ὰ οχογοῖθα ππϊ- 
γψουβαὶ ἀομϊπίοη δηι ἰπαΐ Διὰ}, 88 νν 61} 88 16 
τοὶ οὗ {μ6 ποι ῖοηβ, ψουϊὰ ὉΘ βιι]οοὶ ἴο τ; ἴῃ 
χχυϊ!. 6 ἱπά δϑὰ 6 γοργοϑθηίβ {ἢ ͵ 8, Ὁ. ἷ8 σδίαρο- 
τὶοδὶ Δ), 88. δοοοιαρ] 8]ι64, ποιὰ ἴῃ σα} ἱὲ 

ννὰ8 8(1}} νυ αἱ ρς [Ἰἰ πιοπί. Ἡρθησθ αἶδο ῃ χχῖχ. 
10 ᾿ιὸ ἀοοϑ ποὺ οἶτον (6. πππιθοσ, ποῦ (88 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ ἰΒ οὗ ἃ ἰαίου ἀδίθ. ΤΠι0 ΒΟΥΘΠΙΓΥ γ0Α 8 
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μαᾶνὸ ὈθΟοΟΙη6 ἴο ἷπὶ ἃ ἥχοὰ τηραβυγθ οὗἁὨ {{π|6, ἸΏΔΚ6Β (ἢ τΤοΐζηβ οὐ ΒΑΌΥ]ΟΙἾαη ἰεῖπρβ ΓΓΌΣΩ 
ΜΠῖο δὖ ΔΩΥ Ταΐθ 88 18 ροϊμὶ οὗὨ σοϊηϊηθῃοο-  ΝΟΌΟΒΔάποσζαν ἰο ὑἰμΠ6 οπὰ οὗἩ ΒοΙΒΏΒΣΖΘΔΥ ΟΟΥ̓́ΘΡ 
πιοηΐ ἴῃ ἰδδὺ ἔουτὶἢ γᾶ οὗἉ 7 6 ῃο  δἰεῖτα. [8 δηδὶ βἰχίγ-ϑὶχ γϑᾶσβ. Οὐπρ. σον 8 αα ἴοο.--- ὃ. Β. 
Ῥοϊηϊ 8 1088 οἷοᾶσ. (Οομρ. οὐ (μ9 ἀἰδογθηί [ Α.]. Αβ:ὰθ ἔσγοταῃ ἐμ: Ροϑδ᾽ ὈΠΠ1Ὺ (Π81 ἃ ΤΟΥ οχδοὶ 
τηοάθβ οὗ ΣΟ οι ηρ, ΒΟΒΕΝΜΌΕΣΙΕΒ ΟἹ ΧΧΥ. 11 ἀρτοοιηοηΐ τσὶ ΓΟΒΪ ἢ ΟἹ ἸΠΟΣΘ δοοιχαίο Κηον- 
δὰ 86 ᾿Ιἰαγαίαγο ἰἤ6γ αυοϊοἀ). 1 νν6 ἰαΚ9 (μ6., ἰεά χα, {818 ΠΌΣΩΌΘΣ ΙΩΔΥῪΥ Β0ΠΠ 66 88 ἃ Τουῃὰ δβυτη. 
γθδῦ οὗ {110 Ὀδίι]6 οὗ Οδγο θη 8 88 ἐμ Ὀσδρὶπ- Οοπρ. ΝΊΕΒΌΗΒ. Αδὺν ει. Βαδεὶ, 5. 1. [“Ἴ 689 
εἴης οὗ ἰ6 Ομαϊάθαδῃ θιηρίτθ, (μἷ8 ΘΟΥΓΤΘΒΡΟΙΑ8 ) δόυεπίψ ψέατα Ὀορρὶη τὶ Β. Ο. 606, 86 ουτίἢ 
Ὀεβϑὶ ἰο (86 οοῃαιιοϑὲ οὗ ΒΑΌΥ]Οη ὈΥ͂ Ογσγιιβ. Αϑ᾽ ὙΌΣ οὗ Φοδβοϊακίτη, δηὰ (86 ὅσβὶ γϑὰσγ οὗ Νοῦυ- 
ἐπὶ τϑὶ ἴδοῖ ζουπΐ Δ} }} ἰανοϊνοὰ ἐμ σδρ νυν, ᾿ ΟΠ μοζζαυ, 6 π 6 τηδὰδ ἷ8 δγβὲ αἰίδοὶς οἢ 
ΒΟ ἀϊά ἰδ0 βοοοηὰἀ ἰδ ἀδ᾽γογϑῶσθ {μα γοΐγοιϊῃ. ᾿ Ποτ βα θτω, δὰ οπὰ ψ| 8} ἰμ0 οαρίαυτο οἵ ΒαΌγΙΟΙ 
ΤΙ ἀλί98 ἅΓθ, 88 18 7 6}} Ἰζηον ἢ, ποὺ γοὶ ἀοίογ- Εἰ (6 γϑὺ γϑᾶσ οὗ ΟΥγυδ, δη ἃ μ6 γοβίοσγαι:οη 
ταϊποὰ νυ ἢ σον δἰ ῖγ. Αοοοταϊης ἰο {Π0 τοοϊκοη- [οὗἩ ἰμῃ6 26), Β. Ὁ. δ8δ8θ6. Οομρ. ΑΨΙΒΟΝ, οἢ 
ἱηρ Δρργονυδὰ ὉΥ͂ πυοϑί, (86 Ὀφι16 οὗἨ ΟΔΥΟμοτ ἰδ  γοράδον, Ρ. 226; Ῥύυβξυ, οἢ “απὶεῖ, Ρ. 267, πο 
ἰοοῖ ρῥἷδοοϑ ἴῃ ἰμ6 γοῦν Β. Ο. θθὅ-4, [6 οοπαιιοδί ] ̓80}}7 σοπά οι ὑπὸ ἰΠΘΟΣΥῪ Οὗ Βοη6, ὙΠΟ 8]16 29 
οὗ ΒΑΌνΙοΣ ἴῃ [πῸ γοᾶν ὅ838.(. Βείνθοπ (680 ὑνο | (Πμδὺ δευεπίῳ ψέατε 1Β ἈΘΤῸ ΘἸΤΠΟΥ 8 ΤΟΥ͂Θ δΡΡστοχὶ- 
ἀαίοβ 1198 ἃ Ρευϊοα οὗ βἰχίγτβουθῃ γϑᾶῦθ. [180 ΤΩΔΕ}}70 ὨΌΠΙΌΘΤ ΟΥ 8 ΒΥΤΏΌΟΪ 68] ΟΠ6, Β᾽ ΕΣ γἱςς 
Οδπου οὗ ῬΤΟΙΕΜΥ, οοηβνιιηθὰ ὮΥ ΒΑΉΣΙΝΒΟΝ, [8 Ἰοης {ΐπι0.᾽ ΌΟΒΡΒΤΟΒΤΗ.---85. Β. Α.] 

2. Τὴε ἡμάσπιεπί οπ υμαδαΐ, απα ἰλε κἰηράοπιι 97 ἐλε τοονϊά, ᾿ 

ΧΧΥ͂. 12-29. 

12 Απᾶά ἱΐ 8881} σοι ἴο ρ888, θη ΒΟΥΘΠΟΥ ΥΘΔΓΒ 8.6 ΘΟΘΟΙΙΡ]ΒΗ64,; (μα 1 Μ1}} 
Ρυπ βἢ [86 Κίηρ' οὗὨἨὁ Βαρυ]οη δπα {ππδὺ πδίϊοη,7 βαὶ (ἢ 86 Τ,ΘΒῸ [ΨΦ6ΠΟν Δ], ἴῸΥ ὉΠ 6] 
πα, δὰ [06 Ἰαπὰ οὗὁὨ [μ6 ΟΠαϊάδδῃβ, δῃὰ ψ}}} τηαῖκο ἰδ ρογροίυϑὶ (680 ] 1008. 

18 Απα 1 ψ|}} Ὀσίηρ' ἀροῦ ἐπα απ 411 τὴν ψογάβ, ψὨὶοἢ 1 μανθ ρῥγοπουπμοθα δρϑίηβὲ 
1, 41} {παῦ 18 τυ τἴθη ἴῃ {818 ὈοΟΐΚ, τ ΠΙΟ. «γι ΐδὰ Πα Ῥτορ᾿ 816 ἀρϑίηβὶ 8}} 

14. {110 παίίομβ. ἘῸγ [οὗ ἔβϑῆῃ, θνθῃ 8686] ΤΩ ΒΏΥ παι οΏΒ δ πα ρσγοδὺ ἰημ8 8}8}} βοῦνθ 
(Ὠϑηλβ 68 οὗ ἐμϑῖὰ 4130 [οχϑοῦ Βουνὶς6): δῃά 1 {1}} σβοοάρθῃβθ ὕμθηι δοοογα ηρ' ἴο 

15 {πεῖν ἀδ6 58 δῃὰ δοοοσγαΐηρ ἰὸ [86 ψογκβ οὗἁ ὑποῖγ οσῃ αηᾶβ. ΕῸΤΣ ἰμυ8 Βα ἢ [808 
8114] 86 1.050 [Φομονδὴ 86] αοἀ οΥ͂ ἴΒγ86] υπΐο τηθ, Τά κο ὅδ ψιμθ.οὺρ [{Π6 οὐ 
οὗ {πὸ ψ]Π6] οὗὨ ([ι18 ΓΌΓΥ δ΄ ΤΩΥ Βδηά, δπὰ οδυβο [ρ]ν6] 811 [6 παίοηθ, ὕο τ οτα 

16 βθηά {Β66, ἰο ἀτίηἰς [0177 1. Απα {ΒΥ 58}48}] ἀτῖηκ δηὰ Ὀ6 τπιογϑά [βίδρροσ] δῃα Ὀθ 
τηΔ4 [ϑηΠ66], Ὀδοδαβ6 οὗ {86 βιυογὰ μα 1 ψ|}} βοηα διβοηρ ἔμ ηι. 

17 Ὅρα ἴοοῖϊ 1 186 ουρ δὺ ἰῃο ΟΕ 0Β [96 μόνῃ} δηα, πα τηλ49 8]] ὑπΠ6 παι οηϑ 
18 (ρ ἀσιηκ, απο ψῃο 106 ΓΟΒ0 [ΨΦ6Βον8}}} δα βοηῦ τὴ: Φογυβαίθαι δηα ἴΠ6 οἰ 168 

οὗ Φυάδῇ δηά {π6 ἰκίηρϑ ὑμογοοῦ, δῃὰ [η6 ῥσίμοθθ ὑμογθοῦ, ἰο τηδῖζο ἰμοιηδ 8 41650]8- 
19 ἰἴοῃ, 8η ϑϑἰοῃ βῃπηθηΐ, Δ ὨἸβδίηρ δα ἃ ΟὔΓ8Θ ; 88 ἰΐ 18 {818 ἀΔΥ ; ῬΏΔΥΔΟΙ, Κίηρ οὗἁ 
20 Ενγρί, δπα 8 βουνδῃίβ δηὰ 18 ῬΥΪΏΟΘΒ, δπα 811] ἢἷ8. Ῥθορ]θ; δηὰ 411} 186 τιϊηρ]ϑα 

[41Π164]" Ρ6ΟΡ]6 δῃὰ 41} {π6 Κίηρϑ οὗ {δμο δὰ οὗ 1)2 δῃὰ 8}} [86 Κίῃρβ οὗ [86 ἰδηὰ 
οὗ τ1η6 ΡΠ] βίλμο8 δὰ Αβῃκοίοη [ΑΒ κα] ἢ] δηὰ Α2ζϑὴῃ [6428] διά Εἰἶκγοῃ δηὰ 1ῃ9 

21 [Ψ}016] τϑιηπδηΐ οὗ Αϑιάοα, Εοι, δὰ Μοδὺ δπὰ ἐμ ομι]άσθηῃ οὗ Ατηπιοη,--- 
22 δῃά 8]] {6 κιηρϑ οὗἩ Ὑγτγυϑ δηὰ 4]} (ῃ6 ΚΙπρβ οὗ Ζίάοη, δπὰ [Π6 Κίηρβ οὗ ἢ. 1316 
29. [οοϑϑὺ 84} ψ Ὠ]οΟἢ ἀτὸ Ὀογοπα {Π9 Βο8, Π).ϑάδη δηὰ Τεϑδ δηὰ Βι.2 δῃηὰ 41] (παῦ ἃτθ 
21 ἴῃ {110 αὐπχοβί σΟΥΉΘΓΒ [ουὖ βμογῦ [Π6 Βαϊ], δηά 411 π6 Κίῃρβ οὗἩ Ατδθὶβ, ἀπά 411 [89 
20 Κίηρϑ οὗ [86 ταϊηρίοα ρθυρ]9, ὑμαῦ ἀν 6}} ἴῃ [86 ἀοδβοσγί, δὰ 411 {μῃ6 Κίηρβ οἵ Ζιπιτὶ 
20 δῃὰ 4]] [8 Κίηρβ οὗὁἨ Ε'.ἀπὶ δη 4}1 {86 Κίηρθ οὗ [86 λίθ465 [Μ6614], δπὰ 4]1 {110 

Κἰησϑ οὗ [ἢ6 ποῖ, ἃ δπα ἤθδύ, ὁὴμ6 νἹ δηούμοσ, μα 811 (86 Κἰηράομϑ οὗ ῃ0 
ΜΟΥ] 1,5 στ Ὠ]Οἢ ΔΓ ὍΡΟΙ ἰμ6 ἴδοθ οὗὨ 86 θδγίὰ :---δὴα ἰμὸ Κίηρ οὗἨ ΘΒ ΔΟ ἢ 888} 
ατῖηἶ αἴον [ἈΠ θτ. 

21] Ὑπμογοίοτο [847 ἰθου 5.810 Βα Ὺ υηΐο ποι, Τ υΒ Βα ῖ (ἢ {86 ΤΟΒΡ οὗὨ ποβίβ [6- 
Βονδὴ Ζϑυοδοίῃ], (86 οὐ οὗἨ ϑγϑ6ὶ, υῖηῖς γα πα 6 ἀτυηκοη δηα βραοθ5 δηὰ [8]] 

28 δη4 ΓΥἶ86 Π0 ΤΏ0Γ0, Ὀθοδυ86 οὗὨ 186 ποσὰ μι] ἢ 1 ψ}}} βομα ἀλόης γοα. Απά [ζ 888}} 
Ὁ6, 1 ὙΠ6ῪΥ το86 [0 ἴ8Κθ {Π6 οὺρ δὖ {πῖπθ βδηά ἰο ἀγίηϊκ, ὑμθῃ 8141} ὑποὺ 8847 υπΐο 
με : ΤὨυΒ β810} ἰμ6 1.08} οὗ μοβίϑ [9Φϑλονδα Ζθῦδϑοί]: Υ 88}8}} σογίβδι]γ [πὰ 



280 ΤΗῊΕ ΡΒΟΡΗΒῚ ΦΕΒΕΜΙΑΗ. 
᾿δραμ,,ςς ματρν 

29 τηυ8] αἀτηκ. ἘΕῸτ, ἰο, 1 Ὀθρίη ἴο Ὀγίηρ [40] ΘΥ1] οὐ πθ0 ΟἸΕΥ̓ πο 8. σ8116α ὈΥ͂ 
[0688] ΠΑΥ͂ Πδ16, δη4 βου! γὸ Ὀ6 υἱου]γ ἀπρυηϊβηοα ἢ Ὑ 88}|8}} ποῦ ὃὈ6 ὑπρυη- 
ΙΒῃ94, ἴον 1 ψ1}} 684}} ὉΓ ἃ Βπογὰ ὕροὴ 81} (86 1πμδὈ δηΐ8 οὗἨ 86 ϑδσγίλ, ββ10}} (86 
Ι.0ΒΡ οὗἉὨ Βοβίβ [Φοβονδὰ ΖθὈΌδοΟΙ]. 

ΤΕΧΤΌΑῚΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

Ἰ ΤΡ. 12.--ιτσῖα νου] δηᾷ δὴ ἰπεἰπηαϊίοη οὔ δρητὶ ΟΒΏΘηΘ ἰῃ {9 τοδάϊης ὨΊΝΟ2. ΤΉ εδο (ΌΤΤΩΒ τον ΟΡ ΔΙ ΠΥ ᾿ΓΘ- 
ψα]οηΐ ἴῃ ἴδ ἰαῖον τσίτίη χα, ὈὰΣ Ποῖ αγὸ ἃ180 ἰπδίϑησοβ οὐ ποῖὰ ἴῃ 1.16 ΘΑ] οσ. Οομρ. Φυἡ. τι. 1; ΡΒ. χχυ. 7: Μὶο. ἰ. δ; 
26 Γ. χυ. 18, εἰο. Ὀομιρ. Ὀθδίάθα Ο188., ἢ 8. 299, δὃ44 ; δ84.--)0 ΧΧ ἰγαμδ] αἴθ γϑγ. 12, ἐκδικςω τὸ ἔθνος ἔκεῖνο καὶ θήσομαι 

αὐτοὺς εἰς ἀφανισμὸν αἱώνιον, ἴτε οὐ ἰης (2 100 ὧν δοὰ σ΄-ἜΌΣΣ ἰοὸ ΟἽ )7͵,,Ν. Βυὶ φυςἢ δὴ οιἱαἰθδίοη ἰῃ ἐμὸ υχχΧ. δ 

ὯΟ δυϊδοτίγ. Τδο νοπί(ίοη οὗ .“Ό8) (ΕΒ τσια βπκ ἰΐϊ, 86 ἰῃ υοτ. 9, ἰοο ἴδ ὕβοκ ἰῷ το βοῃίθῃοθ) ᾽δ8 Ὡοίΐπρ ὈὈὐθοϊ Ομ 019 

ἴῃ ἰδ, {{ τὸ οοῃβίάον ἐἰαῖ αὶ ἀοΌ 016 ΤΩΟΓΘ τϑιμοὺθ οὈ)ϑοὶ ἐα οοημοοϊοα Ὑ{Ὲ ἽΡΘΝ Ὁ. ΙΘΔῺ8 οὗ [Π6 Ὀγοροθίτἴοη ν ».: Οορ. 
Ὑ. 1δ: χί!!. 11; χνί. δ, εἰς. 

4 Ὑ6:. 12.--ἙἘΠ[ΠΠ 5} )ι-Ὁ »). ΔΕῚΣῚ ἰδ ῬΟΥΙΘΟΙ͂. τον ΠΟΤ (ΘΟ. ΝΑΞΟΕΙΑ͂Β. Οὐ. ἢ 79, 3), ἃ ἃ ργοποῦπ χοίοστίηρς ἴοὸ 

δβοσιθι τς ᾿ΔΟΓ6 τοιμοῖθ [ῃ ορροδίτζίου ἰο ὙΜδΔὲ 19 βαιά δεικτικῶς, ΠΝ Ὀ Δ, ΝΠ ΥΝΠ, ΥΟΥΒ. 9 8η 11. ΤΏΙ ἰδ ὯῸ 

ΣῸ]α, κ5 ΜΟΥ͂ΞΆΒ διιρροδοα, ὙὮΥ Ὁ} Πὲ Βμουὰ ἠοΐ δ9 δορασαϊβαὰ ἤγοτῃ Ἴ9Ν» ΥΩ ὈΝ). Ὑδοῖο ἰα χοοὰ τοβϑδοὴ ἴον [89 

Βαρθοφαοηὲ ροαϊτίοη οὗ Ὁ 1222 - Ἐπ»), ἰπ ἰδὲ συ} οδπποὶ ὃὉ6 δϑοτὶ θοα ἴο ἐδ Ἰαπὰ 88 ἴο 86 εἴπας δηὰ 9 ρϑορῖθ. ΤῈ 

186 οὗ ἸΓ δ δηΔ}} ἰ8 οχριαἰποὰ τ 5, ἐμαὶ [π0 ὑσορμϑὲ ἀ068 ποῖ ΓΟΙ͂ΘΓ [ἴ ἴο ΥΣ οὐἶγ (ἰπουρὰ (μ 9 αἴδὸ ἐς οὗ οουατηοη ρφοηάοτ), 

Ῥαϊ αἷδο ἴο "Ἶ), 68 ἰῃ ΥΟ 1. 9 δ]δὸ 86 γοΐίοσϑ (] λ)[ ἀρ υῳ, Ὁ" ἌΡΑ ἴο ἴδ Ῥγοοθάϊης Ὁ} διυὰ ΥΝΠ. ΤΏοΒο τοββοὴα ψουἹὰ 

Ὡοὲ (πογοίογο ἀοζοστη 9 τὴη6 [0 ΒΟ] 'ανο ἴῃ ἐπ 9 πο ΠΘΏ ΟΠ Υ͂ οὗ νον, 12. Βπξ ἴΠΘΓῸ 81ὸ ΟὟ οΥ Γοββοηβ, τ ἰοἢ αὔοτὰ ἱπιροτίδηςξ 
ἐοδίξιμον ἀζαΐηϑὲ τπὸ ΔΘ: ἰ οἰ ΕΥ̓ ποῖ ΟΠΙΥ οὗ τΐ8 νεγθο, Ὀὰϊ οἵ ἐπ ἔνο (0] ον ̓ ς νογεαθ. Οὐρ. ἘΧΚΟΞΤΊΟΑΙ, ΝΟΥΚΑ. 

ὃ ΤΟΣ. 18.-- Ὁ Ὠὲξ ἰο οοπβίσυοά {πο [7 ἰδ τοσ. 12, δὰ {πὸ δυδῆχου οὔ 16 γοτγῦβ ἰῃ υϑσ. 9 ὃ, 

4 Ψογ. 20.-Ὕ» ΤΙ Ὁ ὩΝῚ. Το οἜχργοροίοη ἰ5 [ὑπιηα αἶδο ἱπ τοί, χὶ!. 38, Πότ [{ ἰ5 Βα! ἃ {πλὶ 5 Ἃ “Ἵν μνοηΐ ὙΠ 

ἔδο Ιδγϑο ἴθ ουἱ οἵ ΕσγΥρὶ ; Νοἢ. χὶὶ!, ὃ (Ἰπ υἷι υσ9 μμυθό μυμοίυμίοι 2}, ἜΘ ΓΟ ἰδ [8 Βα [ἃ (μδὲ ΑΙοΓ ποασίης [19 ΤΟΓΒὮ 

ἔμον βοραγδίϑα ἤγοπι Εἰ ηλβ6 1 γὸ8 5»-Ὁ2; ζο 7. 1. 57, Ὑοτὸ [ὃ [8 ὑτοάδίοϊοα (μὲ [6 πποτὰ ΜΠ σοΐὴθ δἷϑδὸο ἍἽ γτ-ἢ ἴὮ ὃκ 

Ὁ52 Η}1λ.», ἌΥὴ)}ῖι; Εχοῖς. χχχ. δ, Πότ ἰῇ 8 ῬΓΟΡΈΘΟΥ δραϊ δὶ Εχυρὶῖ, διλοης ἰὮοθ0 ὙΠΟ ΔΙῸ ἰ0 ρογίϑῃ ὈΥ̓ Εἶι9 αυγογὰ, ἑοχοῖμος 

«χἰῖ Οὐ, Ῥμαί, αο., 2 Ἃ γη-ἢ δ πιοπτἰοηθᾶ. ἴῃ 4}} [πϑϑὸ ρίδοοβθ (110 σῃϑδηίηρ ἰδ Θα δὶ} ν ρογοοίνοα. ὙΠΘΥ αγὸ σνυμμικτοί, 

ἕ, ὁ. πἰγδη σοῦ ὙΠῸ ατὸ τη οὰ τί ἢ ἃ Ππαιοη Δ5 μέτοικοι, 411108, Ὑ4Δ5818, Ἰῃ ΘΓΟΘΉΔΥΙοα, ΤῊ Ϊβ πηθδη η, ΠΟΓΓΟΒΡΟΠ ΔΗ ΟΧΆΓΤΙΥ 
ἴο ἴἰμ9 χυοῖ 2. }), Βίοις χὰ Ὁ]. δὰ βγΓ. ἀϑῃοῖοβ τπαύξοσῦο, ἰὰ Ηου σον, ὨΟΥΘΥΘΣ ἰϑ οι ΟὨΪῪ ἴπ [110 συ ῦθι. 1 .». 1μο νοοῦ 

ΤΤ “5 ι. 

ἴῃ πολτίηρ (ονίι. χί!!, 48-69), ἀπά ἴῃ ΗΠ Προ ΔΓ (ἰο ταῖχ ομϑΒ βοὶζ ἰμ δηγίμίης, Ρτου. χίυ. 10, ἐο ϑηΐοσ ἰ;ΐο οοσὰ- 
. τ ἐπ .Φ 

ῬΘΏΥ ὙΠ ΔΩΥ οὨθ, ῬΒ. ον]. 85; του. χσχ. 19; χχίν. 21 ; [ἢ ἴδιο τιδυτίαο γοϊαϊίοη, Εξν, ἸΣ. 2) ΟὨΪΥ σγϑυθβῖβ (18 τηϑδηίΐης. 

δΎοΓ. 26.--ἸΥἸ ἜΝ ὨΊΣ) ΌΤΙ - 2. Το διίίο!ο Ὀοΐοσο ὨΊΣ Ὁ ἰδ ΟΟΠΙΓΣΑΓΥ ἴο Γ]6 (ΟΡ. ΝΆΚΟΣΙΒΒ. ΟΥ., ὃ 11, δ), δὰ 

Ἰδποτοΐοτο ΟἿΑΡ βρροβοβ, ὙΓΓ ΣΟΌΣΘΏΟΘ ἴο ΧΥ, 4: χΧΧΙΥ. 9, εἰο., δὰ ποΐ ἱποοστϑοῖίγ, ἐπδὲ ΥΝΣ, ὙὮΙΟΝ [6 Ὀδαὶοθ6 δυροτδα- 
οὐδ, Π65 στρ ἰῃ ΟΥ̓ Πλὶβίιϊκθ. 

6 γος. Ζ1 -Ὁ» ἅπιλεγ. 1119 ἴΠο οἷος ἕοόστω οἵ δὴ (ρου. χυΐὶἹ. 28). ον. ΝΡ. ἴδε. χχΥυὶϊὶ. 8, εἰο. 

ἔομοο (Ὁ2}}, τὸν. 12) νν}}} σϑπιαῖῃ ππσθοοπιροσιδβοά. 
6866 {Ππδὲ (}ν18 ῬαΒΒδ 26 ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ (6 ρτονΐουϑ 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΊ, 90Πη6, Ὀοΐῃρ ᾿18 ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ ΒΟΡΡ]οοηΐ. ΕΟΥ ψ 119 ἐπ 
Του δδίἀὰθ υοῦβ. 129-14 1ὸν 1116 ργοβοηΐ, 1οὲ } εἶχ6 ἢὅγϑι ραγί, ποῖ δου πρὶ πδιϊ ἢ 5 Ὀοβῖἀθ ΦυἀΔᾺ 

3 δτϑὶ ἰδκθ ἰμίο υἱοῦ (6 Τοαϊαιΐοη οὗὨ γϑσβ. 1ὅ- 29 ἃγϑ τηϑῃι οπρα ψἱῖουΐ δοίης ραγιϊου]ΥΥ ἀοδὶρ- 
ἴο 116 ξογταρχοίῃςς οοπίοχί. 86 ρσγορμοὶ 88 Ὀθθῃ ] παὶϑ, (ἢ βθοομὰ ρασγί ζίνϑβ ἃ σοτῃρ]οία δηα οσ- 
Ῥγορμοϑυϊηρ ἰμ6 Ἰαάριαθηλ οὐ ΨΦυάδῃ δπὰ ἴδ. ἀοΥΥ οαἰδ]οσιιθ οὗ πϑιϊοϑ, δορί πηΐηρ τ} 98- 
ποϊρσιθοτίηςς παιίομβ, ἰο Ὀ6 δχθουίθὰ ὈΥ Νοῦυ- ἀ8}} δὰ οῃάϊπηρ ἢ} ΒαΌν]ου, ἐπ 8 Ρτοβοπιϊηρ 8 
Ομ ΖΡ ("" 811} [686 πδίϊοηβϑ σουηὰ δθουϊ,᾽" ΘΟΠΒΙἀοΓΘΌΪΥ οχίθπαρα οἰγοὶθ ὈΘΙΌΣΤΘ ΟἿΣ ΘΥ̓Θ68. 
Υ0 1. 9). [ἢ Ὑογ. 1] ὁ Βα μδὰ ἐπιἰπηδιθὰ {πΠαὶ ὑπ. 116, ΒΟΘΥΟΤ, ἴῃ {86 βοοοπὰ ραγί, ο)θοίβ. οἵ 
ΒΌΡΓΘΙΠΙΔΟΥ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ ΟΥ̓́ΘΔΡ {8.086 ΥΥ}}} Θοπγ6 ἰο ἢ ᾿ μι ἰ εἶν μα ρπιοπὶ ΟὨΥῪ (πὰ ΒΑΌΥ ΟΠ ἱμάθοα 88 
οῃὰ εἵϊον 70 σρασβ. Ηο δαὰ ἱμὺ8 δγϑοίθα (6 8116}}} ἃγθ τηϑῃϊοηθα, νγ6 ἸΘΆΤῺ ἔγοιῃ {86 ἦγθι {Παὲ 
Ὀγίάχο ὉΥ ψΒῖοῖ ἰο ραᾳ88 ἰο 80 ῥγϑαϊοίΐοη οὗἉ 8] δΌγ!οη νυν ἢ} Ὀ6 {Π6 ὀχϑουίοτ οὗὨ [10 Ὀ᾽νῖπο ν}}} 
Βοοοῃὰ κῃ ἃ ΤΟΣ ΘΟ ΡΓ ΘΒ ΘΏΒΙΥ6 ϑίαφο οὗ αἰνίηθ᾽} οὐ {0 ψν 010 βοσῖθβ οὗ παϊλοῃϑ τηϑῃ!οηρα Ὀοίογθ 
)υάρπιοπὶ, υἱΖ., (μὲ 1ν Μ11}} 4180 ἴῆγοῖνο Βαῦγϊίοπ 1 (νοτβϑ. 18-.06 α). 
λι8ο!ἴ, Ηδον 18 ἐμ18 δοηοοϊγλ]ο γετβ. 18ὅ-29, γοτβ. 123-14. Απᾶ ἐξ 5881] οοἱὴθ ἴο Ρεδβ.. 
οχρ αἴ 18. ΤῸ ]ογὰ ραγροβοβ ἰο Βοϊὰ πὰ ς- τΒϑὲχ οὐν απ β. Το [ο]]ονν πη ρ ΣΘΔΒΟῺΒ ἴδ- 
Ιηθηΐ ΟΥ̓́ΘΡ 4}1 (μΠ6 παοίίοηβ οὗ ἐΐὸ ἰδοη Κηοννη [Ὑοῦ ἢ υπαι  οη ἰοἾ 7, ποῖ ΟἸΪΥ οὗ νον. 1.2, Ὀυὲ 
πονϊά, τ] ἢ 4180 Γοργοδοηὶ {89 ἀρρτοραῖο οὗ {116} οὗ {16 ἔνγο ΓΟ] ον πρ γοσβοθ. 1. Τὴ6 ψ 016 Ρ48- 
Βα βοασοπὶ ΒΟΥ] π Θρῖτο. Ηθ Κν1}} Βορίη [βαζθ, χχυ. 12-14, 186 αἰιοοίοαά ἀρκίηβί ΒΔ Ὀγ]οΩ, 
νὴ Δαάδῃ. Οἱ [18 ἀπὰ {89 πδίϊομϑ, οπὶν [ Νὸν Ὁ 88 Ὀθθη δ᾽ γοδὰν ἰηπιϊδῖθα ἱπ ὑόν. 1], 
Βἰηιοὰ αἱ Ὀοΐοτο ἰῃ σον. 9 5αα., Ὀὰϊ οπυπιογαίοα  Δηα Μ|}} ΠΠΚονν 86 Ὀ0 ὈΘΙΟῪ ἴῃ σον. 26, (με Β6- 
ἧπ γϑὺ. 19 544., δπὰ βουύδσαὶ οἰ βοσβ, ἩΒΙΘΩ οδηποὶ  ὈΥ]ΟῺ ΠοΥΒ6)Γ Μ1}} ποὶ Ὀ6 Βρατοα ἔγοπι {μ6 Ἰυὰρ- 
80 πυιθογοὰ δπιοῆρ ἰμοβὸ τηθδηΐ ἴῃ Υογ. 9 πιοηΐ οί οσὰ,. Βαυΐ μοῖν ὈΓΙοΗ͂ν πὰ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ 
(οορ. γοτβ. 26, 20), ΒαΌγ!ου ψ1}} [1561 Ὀ6 δὴ 1η- [δῦ (686 ἰηἰπηδιΐοηβ ρσίνοη  [( ΘΏΘΒΒΔΟὮ ἰδ 
βίσυιηθηὶ οἵ ὀχοουϊίοη. ᾿ἤα8 1ὁ Βονανονῦ ἰὸ Ὁδ᾽ ΤΘα]ν ἴο ὈΘ Θχρ]αἰποὰ ὈΥ 16 Αἰ αβ)ν, δὶ ἰη {818 
ἀι86 1} βραγτοὰ Ἶδϑ ἰὺ Ὀοιίοσ (βᾶη (ἢ 6 πλίϊοῃβ᾽] ἔυτπὶ ἴο Ὁ6 Γεοζατα θὰ 88 αὶ βοηυὶπο τοσὰ οὗἉ Ψο6γο- 
βΒυ] υσαϊοὰ Ὀγ ἀν ἢ Νο, 0 νν}}} ΟὨἿῪ ἀσῖικ [6 σὰ | πὶ δ] 8, {818 τη γβίθγου8 παῖ Ῥνουϊὰ οὐτίδ᾽ ἸΥ ὉΘ 
οὔ ψτα ἢ ἰαδί. Ἐον ΙΓ {πὸ σἰοβθοι Ρθορ]ο 18 ποὶ ) Βα} πῸ]6 ΤῸΓ (6 ρυγροβϑο οὗ βρϑακίῃρ ΟὈΒΟΌΓΟΪΙΥ 
Βρδτοα, πὸ οἰμασ παιΐοῃ σὰη ὄχρθϑοὶ ἰμαὶ 118 οἵ- ἰ οἵ τἴ16 ἀεβίχυσιίοη οὗ ΒΑΌ])Οη δἱ ἐλίδ ταοταθῃί, 



ΟΒΑΡ. ΧΧΥ. 12-29. 

Απὰ μεσ ψϑ γϑαϑοῃ [Ὁ7 (18. ΕῸΡ (86 70ν»8 
ὍΟΓΘ 80 1{|}0 ἀἰβροβοὰ ἰῃ δοοογάμησθ υἱἱἢ {88 
111 οὗ “6 όονδὴ, ἴο βιυι )]θοὶ ὑπ 66 ῖνγ 65 ἴὸ (Π6 Βὲ- 
Ὀγ]οπίδη ἰκῖης, 81 4}} ποοίοα ἰυ Ὀ6 δγυοϊαϑα, 
Ἡ ΘΟ ἡγοῦ ἃ σοπδτγιη ἔθ 1 (18 ΟὈϑι ΠΟΥ. [8 
ἢλ τ θῃ, ἰη νἱον οὗὨ ἐμι18, στοὰ! Ὁ]6 1μ8ὲ (6 ρτορδοῖ, 
πῃ (6 ἴουτι} γον οὗ Φο οϊαἰ κί τα, αὔιον [09 ὈΔι{16 
οἵ Οδιομθαι 8, βροῖο ἱπ δοὸ ἀοίδι θὰ δῃὰ θιρὶιδ- 
416 8 Τ.8ΏΠΕΡ οὔ πο ἀοδιγποιΐου οὗἩ ΒΑΌΥΪΟΠ, 88 18 
ἀοῃο ἰὴ γοτβ. 12-147 [Γὑμϊηκ ποῖ. 2. γε γϑ. 12 
δηα 18 ρΥΘΒΌΡΡΟΒΟ 19 οχίβίθῃοσ οἴ {86 ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
δρδίηϑὶ Βαῦγίου (ὁ. 1. 11.) Εογ (α) 10 ΘΧΡΓΘ68- 

δῖοι Ὁ» πιο, ροσρϑῖιαδὶ ἄθδοϊαϊίομβ, ἰ8 

δὲ εὐἱἰδηὲ χαοϊαἰίου ἔγοπι (818 ρυορίιθογ. 10 ποῖ 
ΟἿΥ ΟΟΟῸΓΒ ΟΧΟΙ 5, ΥΘ}]Ὺ ἴῃ {818 ΡΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ (11. 26 

δηὰ 62, αηὰ Ὀοπ᾽ 468 ΟὨΪΥ 88 Ὁ» ΓΘ, Ἑσοκ. 
ΧχχΥ. 9), Ὀὺῖ ἴῃ Ἰϊ. 62 1ὑ 18 δ᾽ χα σδηιγ ἰγοδίοα 
ἦῃ ἃ Θογιαἰῃ τηθαϑυγ0 88 8 οἰ διὰ ἴ01κθιι, 80 
ἀδδι (86 δπιρίογπιθηὶ οὗ (8 Θυργοδϑίοι ἴῃ {110 
ἐοχί 58 (ο ῦὉ6 τοχαγι θὰ ἃ59 δὴ ἰπθης10η:} Γοΐοσθη 60 
ἴο οἢ. 1. 1. (ὁ)ὴ. ΤΟ νοτὰβ “δηὰ 1 νν}}} τς 
Ὅροι (Ποὺ ᾿ἰΔηὰ αἷϊ λίγ νον 8 ψ ΐσὶ 1 ᾿ᾶνθ Ρτο- 
πουποορα ἀραϊηϑὺ ἰἰ, ΑἸ} ι᾿αὶ 18. ννειτοη ἴη {115 
οοῖ,᾽ ἴῃ νον. 18, ροϊηΐ 1 Κοῖν 89. νυν ἱ0} 41} Ροϑ81- 
Ὁ]6 ἀοδηϊοη 688 ἰο 89 ΓΓΟΡΙΙΟΟΥ͂ δραΐηϑι Βαυγίοη 
88 ΟΩΘ ἰπ οχίβϑίδῃδθ. ΝΟΥ 8᾽ποθ ἴπ|8, δοοογαϊ πη 
ἴο 11. δ9 'ννλ8 ἢγϑέ οοπιροβοὰ ἴῃ (86 Τουγὶῖ γοῦν οἵ 
Ζεαεἰκί δ, ἰἰ 18 (}}ὰ5 αἰ το αν Βμοινῃ {ἰπαὺ νοτβ. 12 
δηὰ 18, 80 αν 88 (ΠΟΥ͂ ΡΓΟΞΌΡΡΟΘΘ (Π6 ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂ 
δέεαϊηβὶ Βαῦγίου, σδηποὶ μοὶ ΟΪΥ ἤατθ Ὀδθη νυγῖῖ- 
ἐθῃ ἷἰπ (ἢ 9 ἴουτι}λ γϑασ οὗ Φοϊιοϊακίπι. 8. 110 86- 
οοπὰ Παὶζΐ οὗ υϑῦ. 18 Ῥγοθιρροβοβ αἶ8ο (ἢ 9 6χὶ8- 
ἴοποθ οὗ {᾿ιὸ Οἵ 6 Γ ῬΓΟΡ 66 168 ἃκηϊηδὶ {Π6 παίί0ῃ5, 
δυὰ (ἷᾳ ἴ00 δἃ8. ὁὴ9 ϑερλεγ. ΝΟῊ {(Ἰιουρ}ι τηοϑὺ 
οὔ {μ680 ᾿τορ θοῖ68 8γ9 σου Υ οἷάον (μ8ῃ [86 
Ἠδ116 οὗἩ Οδνομϑιἶβὶὶ (ΟΡ. οὐ χὶνὶ. 2 δῃηὰ {116 
Ιηϊτοὰ. ἴο οἰ. χὶν].--1].}), 10 15. γοῦ ουϊἀθοΐ ἔγοηι 
ι}16 Ορροβέι'οη ἱπ ν᾽ Εἰ οἢ {}1|0ὸ βοσοηά δα] οὗὨ γυϑσ. 
18 βιαῃ 8 ἰο [89 ἄγϑι, {πα} ΘΓ (αι ϑερλεν ἀχαϊηϑὲ 
ἀπὸ Πδι 1018 9 πηοδῃΐ, τ᾽ αἰ Οἢ σου δ᾽ 8 {Π1}0 ῬΤΟΡἢΘΟΥ͂ 
δραϊηδὶ [δ Ὀγ]ο. 7118 δερὴασ ΠΟΎΘΥΟΣ οδηηοί, 
885 ὍὙ να Βαϊ, μαγὸ Ὀθοη ἰῃ οχίβίθησο θο[ΌΓΘ 
ἦδο ἔοισι γοατν οἵὗἩ Ζοάοκίαμ. 79 αἰ δϑϑυπθ 
ἐπ δὺ Ζ6γ ταὶ ἰ} 150}, δι οὐ [6 σοτα ρ]οἰΐου οὗὨ 186 
ϑερλεν ἀραϊηϑὲ (..8 παίίοηϑ, βιι)]οϊηθαὰ Βοῦθ ἐἰδ8 
ΟΓὰ9 οὗγον. 18. Τ}}Ὸ βι γι κίπα δα! ἴοι 4“  ΐο ἢ 
δογθηνδ αι ἢ Ῥτορμοδὶθα,᾽" εἴς., 8 ΒΟΥ ΟΥΟΥ ΟΡ- 
Ῥετ. ἰο (19. ΕῸΓ ἰδ 1ὑ στο 1019 ἐμαὶ Φοτγαπιία]ι 
ἰ86]7 ρυΐ (686 'νογὰϑ ἰῃ ἰδ9 του οὗ (Π0 

1οτὰα ἢ ΕΥΘΥΥ͂ ομ6 ὙὉ}}] ἔδοὶ {ἰἸῶὶ {8650 ψοτὰβ οἵ- 
ζδηὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἀραϊΐϊηϑι τηοίογοα] οοποϊμηϊγ, Ὀυΐ 
δέεοίϊηδβι γϑ] ! χίουβ ἔθο ἢ πρ. 4. ΤΊ ἀδιμοπδίγαι νο 
ΤῊΤ, 1816, αἴνον ἼΞΟΙ ἔμ Ῥοοῖς, δυϊάθῃιν 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΕΒ ἐπαὺ 9 ψὸ ττοίθ ἰΐ σορηγάἀοα ἐδ 
Ῥγοϑϑηΐ ραββαρο, ἐ, 6., οἷ. ΧΧΥ͂., 88 Ὀσ]οΠαίηρ ἰο 
186 δερλὲγ δβαὶϊηβι {16 παϊΐοηβ. ΕῸΥ ᾿π ΔΠΥῪ ΟΥΒΟΡ 
0880 Π6 ἀοπηο,ϑίγαίϊνο ποι]ὰ 6 ἱησογτοοῖ. ΝΟ 
ἴξ ἸαΥ σοΥίϑἰ Υ 6 ρτογοὰ ἐμαὶ {110 ρτορμθοΐοβ 

᾿ δραϊηϑὲ [116 ΠΔΙΙΟῺΒ ττι8ὲ ΟΠ66 Βαγθ βίοοὰ ἴῃ ἴπὶ- 
ΣηΘα Δι9 σοπποοίΐοη ψἱὰϊ ὁ. χχυ. Το ΧΧ. 
8.1}} 6.5 ἴῦ α 118 ρἴλοα, δο ἐμαί, οὐ ϊης γον. 14, 
ἐμο ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ ἀρηϊηδὶ Εἰδὰ (χ]ὶχ. 84 89, Η6Ὁ.) 
[011..05. ΔἸ ΓΘ ΟΕΥ οἡ νοῦ. 13. Το π (116 Οἱ ΓΒ σοπλ6 
ξῃ {11Ὸ 10] ] οινίης οτάον : ἀχηϊηϑὶ Εργρι (οἢ. χ]νὶ.), 
δραϊπϑὶ Βυθγίοι (6. 1. δῃὰ 11.}, ἀρσαΐϊπϑι Ῥ}1118- 
ιϊ6, Τγτιια αἰ Βιίίοη (χὶνὶὶ. 1-7), δσαϊπβὶ Βάοτη 
(χιχ. 717-22). ἀραϊηϑὲ Αποη (χἸΐχ. 1-8), δραϊπϑὶ 
Κούδν (χ]ὶχ. 28-88), δραϊηδ Ῥϑισδδβουδ (χ]ὶχ. 

281 

28-97), δρεϊηβὶ Μοδὺ (οἷν. χὶν}}.). ΤΏ θη [0]} 0 νγ8 
ΧΧΥ. 1ῦὅ-388 18 ἃ σοι ΡΥ ΒΘΏΒΙΥΘ ΘΟΠπο]ιβίοη. Τ 8 
ΔΙΓΔοαθηὶ 8 σοΥΙ ΔἸ Ὠ]Υ, 85 ΓΟατὰβ (110 ΟΥ̓ΔΟΡ 
οὗ βρᾳυθησθ, ποῖ {16 οὐἱχὶῃ αὶ] οπθ, Ὀυὲ Ιὲ 8ιὲ}}} 
ὈθῆγΒ, 88 ἃ οἷο, πὲ ἰβι 8 4 Ὁ]6 [Σ8668 οὗ ἐἰδ6 οτὶ- 
ΕἰπΔ)] σοπῃθοίΐοη. ἴη δηὰ οἵ ἰϊβε]  Ἰπάθοὰ {Π6 οἷν- 
δυπιϑίδησθ ἰπδὶ ἰδ. υΧΧ, Ὀτίηχθ ἐμ ϑδερλον 
δξιϊηϑί [9 Ὠδιΐοηϑ ἱπίο δοπῃδοίΐοι Μυἱ 1} 6. χχν., 
ἰηϑογιίης ἐΐ Ὀούν Θοη γοσϑ. 18 δηὰ 1 οὗ (185 ΘΔ ρ- 
ἴον, 15 ποὺ οὗ ΔΩΥ͂ σγοδὶ νοΐκὶ, ἴον ἢ τπαϊσαῦ ὃΘ 
ἀπο ἰο Ῥυγθ δΡὈ γα υῚ Π638 ὁΝ ([16 ράτὶ οὔ (80 ὑγδη3- 
Ἰαῖουσ. Βυιῖ (6Γ6 18 δηοί ον οἰσουηδίδησο, κν ΠΙΟἢ 
αὐ ΘΠ ΕΥ̓ σᾶπηοὶ παν Βργιηρ ἴγοηι ΔΥὈῚ ΓΆΤῚ 658, 
πὰ Πθη66 Ἰ6π48 στοαὶ ἱππρογίδηοθ ἰο ἐμαὶ δ6οη- 
ποοσίΐοη. Τὴ ῬΓΟΡΒΟΘΟΥ͂ ἀζαίΐπδι ΕἸδπλ 88 ἴῃ (80 
ΕΧΧ. ἃ βυρογβοῦγιριίοα (τὰ Αἰλάμ) ἀπά ἃ ροϑβὶ- 
ϑβοτίρί. Τὶθ ροβίβοσί ρὺ 18 ΒΟΥΘΥΘΥ ποίίηρ 6180 
Ὀαλ (9 ὅτβιὶ σϑῦβθ οὗ σῇ. χχυνὶϊ., τ ἷο  18 δῆ ηρ 
ἴῃ {πΠ0 ΩΧΧ. Εργ 86 ἀοία4119 σοποογῃίης {88 866 
χχυὶϊὶ. 1, χἰϊχ. 84 απὰ ἰμὸ [πίτοι. ἰο οἰ. ΧΙΥΪ.-- 
Ἰϊ. [Ιε ἴδ ᾿ιθπσθ ρῥἱαῖὶπ {μδὺ (8.8 Ῥτορθοὲ 68 δραϊηβὲ 
{86 Ὠδιΐοηβ τωυ8,. οὔδ6 βᾶῦθ μδὰ ποῖὶτ ρῥίαοσα αἱ- 
ΤΟΙ Ὀοΐοτο χχυὶϊ. 1, δπὰ ὑμπαὺ [89 ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ 
δξαϊηϑὶ ΕἸδτὰ τη λϑύ, δᾶ γ6 ζοΓΠ64 (6 1] σοὨο] αΒἰ 0... 
Οβαρ. χχυ. βονουοῦ 'τκὰβ ΤοσΚοποα 88 ρϑτὶ οὗ {110 
᾿πιπγθα ]αἰο}γ (οἸ ον πα ϑερλον δχαϊηβί [μ6 δι: 08. 
Τιογοίογο 86 δυίποῦ οσουϊὰ ΒΔ Ὺ τ ἢ Ρογἕδοῦ 00Ὁ- 
Τοοίῃ 688 ΟΥ̓́ΤΟΙ. 18: πῃ τ 186 Ὀοοὶϊςκ. ΤΊιδ τμ 68 
ΟΣ, 18 νγβ ἰπβοτγίϑαὰ ἴῃ (Π0 ἰοχὶ δἱ ἃ {ΐπηθ, ὙΒΘῺ 
10 ϑερλεγ διχαϊῃηδὶ (6 πλίῖοῃ8 δὰ 1.8 ρῖδδο ἱπὶι- 
τη αἰ διο ῖΥ διέθου (818 οἰ ρίθΓ, 88 8 Ὑμοῖθ, τ δἰ σοἃ ἰἢ- 
οἰαάοά ἰξ, [0 8 ποὶ Ρῥτοῦδ]6, ἕον {19 σοϑβοι δά- 
ἀπορὰ δδογο, ἐμαὶ ἐϊ6 Ῥγορ δὲ Εἰπηβο ἢ ἰπϑοτίϑα 10. 
Α5 ἴο γον. 14 ἤηδ!γ, (6 ἢτϑί δ] Γ ἰ8 Δ θη δἰπιοδὲ 
ὙΟΓΌΔΙΥ ἔγοιῃ χχυϊΐ. 7, δηὰ ἰῃ δυο ῖ τῖβο μὲ 1.0 
Ῥογίοοι ΤΣ, 888}} βοσνθ, τ σὴ 18 ἱποοσγϑοὶ 6 γΘ 

τπουρὰ ἐξ δουγοβροπὰβ ρου ἕθο γ τ (ἢ 9 σοπίοχὲ 
ἱμοσθ, ἰβ τοδί πηϑά. [π χχνΐϊ. 7 ὑἼ3}ὲ, 18. υϑοά 

ααἱίθ τορυϊασὶγ ἰπ 86 Βεμ86 οὗ (89 ζαΐατο, ΟΣ 

18 ῥτϑοθάϊηρ βίδίοπιεαί οὗ {ἰπιθ ἸΣΙδ ΠΡ ἈΞ 
Οορ. ΝΑΒΟΕΙ8Β. Οἵ. ὃ 84,09. Τπ [86 φγαεβοηξ 
Ῥάββερο, βοῦν ῦον, ΠΟΘ οὗὨ {}10 δοπα (1005 τὸ [Ὁ}]- 
Β]]οἀ οἱ υχἱιϊσ ὑπ 6 Τοὺς οὗ ἰδ 6 ρογίροί 68 
ζαΐϊιτο ἀοροπά59, τυ ἷ]6 (Π6 ροτίδοϊ ΟΣ Ῥσοβϑηΐ εἷρ- 
πἰδοδίίΐοα σοηϊγδαϊοὶβ ἐμ6 δοηϊοχὺὶ ἐμπνοιρδοῦϊ. 
ΤΟ βοοοῃὰ διαὶ οὗἨ (1) 6 γοσβθ, ψμΐοι ΗΙΤΖΙα ΤΘ- 
Κατὰβ 88 {86 χοηιΐπμθ δβυρρίοπηοαὶ οἵ γον. 1], 
ΒίΓΟΏΡΙΥ Το ἀβ 8 ΟΥ]. 29: 11. 24, Οἱ 80- 
οοτᾶξτηρ ἴο ἴῃ) Ὑνοσῖτ5 οὗ ᾿[μοὶσ οὐ Βδῃᾶκ, 
ΘΟΙΏΡ. ΤΟ Υ8. 6 δὴ 7. [Ιπ ᾿ἴ86} (68 {16 Ῥηββϑαρχθ 
σοηΐαῖηδ οί ίης τ ΙΘὮ Φ γα 8} τα ὐ ποί μὰγθ 
γί. Βαὶ ἐὺ 19 οἴοαῦ δαὶ 17 {0 φΡσχοσοάϊης 
ΒΟΏΙΘΠΟ6Β 810 ἴ0 Ὀ6 ΟΥἸ(16Δ}}}7} δυβροοίοα ([λ18 δβ'η- 
σὶο 1010 βοηΐθῃσθ 18 4}} (86 1655 ΔῸ]6 ἰο πιαϊηα ἢ 
115 Ῥοβί(ἴοη, 85 βίδηηρ ἰδοϊαἰοὰ 11 ποι] ἀἰϑία τ Ὁ 
{μ9 σοπηθοίΐου. [πὶ Θοποϊιδίοη ψγ͵ὸ στο 8 Ὀτγὶοῦ 
ΒΥπΟρ518 οὔ ἰἰο αἰ σοῦ οὐὶ 681 σἱοβ σοϑρϑοί- 
ἱη 1815 Ῥαββηρο, οὐχἱηρς [Π 089 Ἡ ἰοἢ ΘΟΙΒΙ ΟΡ ἱξ 
ὙὙΠΟΪΎ οὐ σίπαϊ, ΟΥ̓ ΟὨΪΥ 80 56] 6 ΠΟΥ δυρρ]ϊοὰ 
Ὁ. Φοτγοπιίαιι. 1. 76ν. 11 ὁ--14 Ἰπδυϊμθηιὶο (6]1ΒΑῈ]. 
2. εν. 11 ὁ-14 α ἰπδυιϊμεϑπίο (ΗΠΤΖ16). 8. ΕΓΒ. 
12-14 ἃ τον πα ἰοι (Ν᾽ ΑΒΟΕΙ.ΒΒΛΟΗ). 4. ογβ. 
18 δ-11, Ἰπδυιμοηῖο (ΒΕ ΠΤΗΟ.Ὁ). ὅδ. γεν. 18 ὁ, 
ἰπδυϊμοηιο (Υ̓ΈΝΕΜΑ, ΒΟ συ πΒΕΒ). 6. γον. 10, 

(ἢὴ 9 νοτγὰβ η-2-» δ δ δὲς, ἱποαυϊμοηιϊὶο 
(Η ἐκ δι. Ἐπ). 

γογβ. 10 δὰ 106. ΕἘῸΣ ἴδυ βαΐϊῖϊμ.... τἱὲ 1 
Βοιῃ ἃ διροσ, ΒΘΙΩΩ.--- ΕΣ Ἰηϊγοάμοο5 6 ῥχοοῦῖ 
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οὔ {6 βοπίθῃοθ ρτοποιιποοᾶ ἴῃ γοσ. 12, ἐπὶ οὐδὰ 
ΒαΌγίοπ, 64}10ὰ Δοοοταΐῃς ἰο νοτβ. 9-11 το αΪ- 
γοΣΒ8] ἀοιηϊπίομ, τν}}}] Ὀ6 ΡαηἰΒ864 ἴῃ ἰἰ8 (ἰἰπλ6. [1 
ταὶ ΐ βαϑα βίγαῃρο μα ἰπ [86 ΒΆπιθ ὈΣΘΔΙΒ, 88 
ἰΐ 6 γθ, σοπαιοϑὶ δηὰ ἀοϑϊ τυοιΐοη ἀγὸ ῥγοάϊοιοὶ 
οὔ 186 ΒΑ Υ]οπδη8. ΤῸ ῥτορ)ιοὺ Ἔσχρ]αὶπβ πον 
{18 τὸ} θ6 ἱπ 886 ΤΟ] ον; γογβοϑ, ἰοὸ σϑγ. ἡ. 
Ηϑ Βα 8 {Ππὺ 4}1 {π|6 πλιῖοπ8. Μ1}} μαγθ 0 ΘΙ ΡΙΥ 
186 οἵ οὗἨ νι ταῖμ, Ὀι Βη Ὀγ]οη ἰασί. [ἢ {π|8 ἰΐ 18 
᾿πιρ] ὦ {παν ΒΑΌΥ]οη ψι}} ἢτϑι 6 [86 ἰπδιΓυπιοηὶ 
οὐ κοσοιρ 5] {16 λυάριιοηῦ οὐ [86 οΟἶοσ πᾶ- 
το8, Ὀαὺ αἱ Ἰαϑὲ ψν}}} 186] 6 δι ]θοὶ το υὰς- 
πιθηΐ, ΤΒοΒθ 0 ἀθοασθ γε γ8. 11 ὁ- 14 δηὰ νου. 
20 ὁ ἰο ὉΘ υπαυϊ)ιθηιΐο, δοὺ ἰπεγοΐοσο ψὶ18 ΡοΣ- 
ἴεοὶ σοπδβίβίθπου, Βαΐ ᾿ΐ 18 στοηρ ἰο το]οσί 8 
ἡΒου ὺ ΘΓ, Ῥν ΒΙΟὮ 18. ὁη6 οΥ̓́ΪΙ 9 Τοππάδιίοη ρὶ]- 
ἴα γβ οὗ ψϑυθα δ᾿ Β ΡΓΟΡΉΘΟΥ (σοΙΏΡ. Θϑρθοία ]ν Ἰ], 
20-24), νου ψΐσὰ ἰδ τηυϑὲ ὉΘ τοχαγάθα 88 
Ῥαγίϊαὶ, δὰ νι οἢ οὐρ  Ἰοαβὲ οὐ 4]] ἴὸ Ὀ6 ψϑηί- 
ἴῃς Β6ΓΘ ἴπ 86 ρῥΤΌΡ οἱ 8 στγοδὶ ργοργδιηηι.--- Τ]}10 
ἄρσιγο οὗ {1} “" ΘῸΡ οὗὨ ΓΌΓΥ ᾽ δηθὰ “" οὰρ οἵ ἱγοπιὺ- 
ἰη᾽ ἰ8 Τγϑαυθηὶ ἴῃ ἰπ6 δοτὶρίατγαβ.: [86]. 11. 17, 
ἃ; ΗδΌ. ἰϊ. 16; Δεν. χὶὶχ, 12; 1ὶ. 7; [πὰ. ἐν. 

21; Ἐκεῖ. χχὶϊὶ. 81 βαα.; 8. Ιχ, ὃ; Ιχχυ. 9. Το 
αὐϊπκίηρ οἵ {π6 δὰρ 18. δι ]θπιαιΐσ οὗὨ βυϊοσίης 
Ῥυ ϑπιθηΐ, {86 οἴἶεοί οὗ (})80 αἀτἰ πκίης, ἱπιοχίοδ- 
τίοη δηᾷ τϑο]πρ, 8 (ἢ 6 ΘΙ Ὁ] 6 πὶ οὗ βἰχα (6 το ἔοτοοϑ 
δηὰ οὗἁὨ ᾿οϑὲ μοὶϊὰ δηὰ 86]1[-σουτηδηὰ.---Σ δοηᾶ 
ἴμδ606. Το βεπαϊπα 18 ἴο Ὀ6 τοραγ δὰ ἴῃ ροπογαὶ 
88 ΤΊΘΓΟΙΥ ΔΙ πα. ΟΟΡ. ἱ. 10. [Ιὲ νγηβ εοἵ- 
ἰονσαγάβ, δὲ ΔΏΥ͂ σαΐθ, ῬαΥ ΠΥ τρ]. Οοπιρ. 
Χχυϊὶ. 254α4ᾳ. [ὑ 18 οὐ άδηῖ ἔγοιῃ ") ΓΝΙ͂ΤῚ δὰ 68- 
ῬΘΟΙΔΙΥ ἴγοπι γον. 17 ἱπαὺ {πΠ6 χορ δὲ ἀδβογῖ θο5 
δὴ ἰπ ναγὰ οχρογίθησο.-- Βθοαῦδ6 οὗ δ βυνοχᾶ. 
Οὔβεγγθ (86 ἰγαδηϑίτἰοη ἴτοπὶ {}6 ἤσυγαιίνα ἴο (86 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ πιοάα οὗ βροθοῆ. 

γεγβ. 17 απὰ 18. ΤΏ ΘΩη ἴοοϊε Σ.... τ8ΐ5 ἅαγ. 
Τὴ6 ῥῬσγοόρμοὶ Ὀορίηβ ψ ἢ Φογαϑαῖθη. ὙΩΥ ἐθ 
ἀο65 80 18 Β66ῃ ἔγοιῃ 6. 29, 6 τηδῦ σοποῖιάο 
ἴγοπι {Π}8 1ἢλι {Π|0 Θηἰγο ϑορλον σφαϊπϑὲ (λὲ παίίοης 
(οἴ. χΊνὶ.--Ὁ 1) [0]] ον οα {1118 ργδβοπὲὶ ρτόρ θο γ.--- 
ΤῺΘ κἰηρ8 ᾿μβοσθοῖ. Το ρ]υγ8] Πότ, βίποθ 
ΝΟθυσδλ Π 622 Γ, ἃ5 18 Ἴ|Θ}} Κηοννα, σαυβοὰ ἑῆτοο 
ον δὴ Κίηρ8 ἴῃ βιισοσϑβίοη [0 66] μἷ8 ΒΡ ΓΘΙΏΔΟΥ͂, 
ΤΊΛΥ δ ἐδίθη 1 [Π}|6 ῬΓΟΡΕΡ Β6θη86. [{ ΤὩΛΥῪ δἷνὸ 
ποιννονον Ὀ6 1ῃ6 ΖΘΠ6Υ 8] Ῥ]ΌΓΑΙ δηὰ ἴῃ ψμδὲ 70]- 
ον 8, 8 6π [89 ΠΌΠΠΌΘΡ οὗἩ (Π0 σοπαυοτοά Κἰηζ8 
οου]ὰ ποῖ μον Ὀ6 Κπονπ ἰο ἢ Ῥτορμοί, ΠΟΥ 18 ΠΩ͂ 
Οἰν ΘΟ ΓΟΒΒΙΌΪ6 οα Οὐ Ῥαγὶ, {16 ρ] ταὶ πιρϑέ 6 
(Δ Κη 89 σοΠοΓΆ], ΟὐπιΡ. ΤΘιη8. οὐ χὶχ. 3.---Ῥο 
ΤᾺΔΊΤΘ ἔμλθια ἃ ἅἄθβοϊαϊίο. Οομρ. γοσϑ. 9, 11; 
χχίν. 9: χὶ, 18; χὶὶν. 8, 2: : χ]ὶχ. 18.---Αἤ« ἐξ ἐδ 
1815 ἅαγ. Τίιθ οσρίδπαίΐοπϑ “ἐγ ἀπ δοῦ- 
ἰδ} γ,᾿ ΟΥ̓ ὁ“ 88 1ἰ 15 ἔπ ρο αἰπ ρ.᾽" ΟΥ̓ “85 6 ΒδΥΘ 
Ὀδραῃ ἴο ΟΧΡΟΥ ΘΠ 66,᾿ ΓΘ πΥαΔπ πη 168}}} ἔπι ρο8- 
δ.016.0 ΤΊ ΟΧΧ, οὔὐδὲ {1689 σογὰ8. ἸΔΟΥ͂ ΓΘ 
δ ΔΩΥ͂ ΓαίΘ ἃ Ἰαίον δἰ (ἰοη, νεῖ 6. ὉῪ (δ ῥτο- 
Ρἰιεί ΟΓΥ Βοπιθ Οἴΐδῦ ΘᾺ ΒΟΔΓΟΟΙΥ 6 ἀδροϊαοά, 
Οοπιρ. ΧΙ. ὃ; χχχὶϊ, 20: χὶίν. 0, 29), 28. 

γεγβ. 19-21. ῬΒασαοὶ..... οἰ] ἄσθῃ οὗ Απὰ- 
ἸΏΟΙ. ἴῃ }}18 Θῃηυμηογαί ἢ. ΟΥ̓ 16 ἠδίίοη8 80 
Ῥτοροὺ ουϊάθπι)ν Ῥσοοοοάϑ 'π ρομοταὶ ἔγοῦι βόα} 
ἴο Νογί!, Βερίπαΐηρ ψ τὰ Εργρὺ δὰ οοποϊιάϊορ 
τὶ (9 Κίημ8θ οὗ (0 Νοτιὶι νεῖ: 20). Ετοια 
Ἐργρὺ ᾽θ ρο68 ρ το 86 Βουϊῃ-Ἶο δὲ (1811), 
απ βουῖμ- Εαϑὺ (2). {πὰ το {16 Εδϑὶ ( ἄσηι, 
ΜοΔΌ, ΑπηΠ)0Π), ἀπά οβιὶ (ΡΠ αΡηἰςἶΑ), οὗ ὑπ ΒοΙῪ 
Ἰαηὰ. ὙΠῸ ΡΠ οοηἰοῖα ἀγὸ σοπποσίοἃ ἔμ6 15]. πὰ 8 
οὔτε τοπιοίο Ῥοβί, Ὁ] σοι ροῦ {16 ῬΤΟΡΕ οὐ 168 08 
ΟΥ̓́ΕΓ ἰο ἰϊιοὸ ἴαγ Βαϑὺ (Ασαδίδῃ πδιϊοη5), ἱὰ οσάὰοσ 

ΤῊΕ ΡΒΕΟΡΗΕΊ ΧΕ ΒΕΜΙΛΗ. ν 
ἘἰΞείξα οιξιΣ εἰ εἰεῦξ ες τες ες ε.Ξ τὸ τ τιν τον τον τον τ τ᾿ ες» --,.-'Π1...΄-ς 

ἰο σοὺ ὈΥ ἐμ Νουίἢ- ἔδϑί (Εἴαπι, Με), ἐσ {88 
Νοτ (τον. 26), ψ Βδη }εῖβ νἱδνν ἴ0868 ἐ[861} ἴῃ (116 
Τοιηοίο ἀϊβίαποο.--- ἈΜΦῚ ρ]6 ἃ ΡΘΟΡ]θΘ. Ακ ἰο 
ΕαΥρὺ ἴῃ μαγίϊουϊαν γ6 πον ὀχι οι] Υ να ἱ 76 Γο- 
τα. ἢ ὈΠΔοσϑίδηβ ΟΥ̓ 2) μισὴ 16 διἰσγι δαὶθβ 
ἴο {818 δουηίσγ. Τ]ΙΟΥ͂ ἀγὸ ψ] ον ἀουδι Γογοῖρη 
ἹΠΟΡΟΘΏΔΤΙοΘ8 (6ἢ. χὶνὶ. 21); ὈΥΪΠΑΤΙΪΥ {1086 
᾿οπίαπϑ, Οαγίαηβ δηὰ ΡΠ οσ πη οἰ 88 Ἡ ΠΟ δ "ΒΔΙΏ πι6- 
εἰ ον 8. ἸοοΚ πο Ηἷ8 βουνίοο, ἃμὰ 0 νοι ἢ6 δἵ- 
ἰοῦ ΓΒ δβηϊρηθά χοδίἀθησοθ ἰὰ Εσγρι (ΗἙποῦ. 
ΠῚ. 1δ2, 164: Ῥυνοκεπ, Οεδολ. α΄ Αἰιεριλ. 8ι6 
Αμῆ. 1., 5. 922) :-πῦαν 16 ῃ 4180. βίγϑηοῦθ ἔγοιῃ 
ΟἴΒ6Ρ ὨΔΕΙΟΠΒ, νι Ἶ 6 ΤΥ πιδὴ (χ]νΐ. 9) δηὰ ΕΖ6- 
Κὶς] (χχχ. δ) πιοπίΐοη.---ἼὩθ Θ886 ΔΡΡΟΏΓΒ (0 ὃθΘ 
αἰ ογθοῦ τὴ ἐπ τα Ρ]Θἃ ΡΘΟΡΙῚΘ ἰπ σοῦ. 24, 
οὗ νυ οὶ Ρο]ονν.--- 6 ἰδ ἃ οὗ ὕςΞ. (γι). 
Τ86 Ρδββηροβ οὔ {μ6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηι πιοτὸ [2 ἰθ 
τηθη οηδὰ Δγθ θη. σ. 28; χχὶϊ. 2]: χχχυΐὶ. 28. 
Τοῦ 1. 1: [κ8π|. ἦν. 21, δπὰ (μ6 ργεβθῃΐ ραβϑηρϑ.--- 
ΒΕΙΤΖΒΟΗ (ΗΈΒΖ2. 1Ν.-ηο., ΥἹ. 8. ": ΤΟΙ ΓΚΒ 
1παᾶἰ γγο οδὴ 8.}}} ΒΔ. ποιῃΐπρ οσο ἀοῆηϊίο ψῖι ἢ 
γΓοβρθοῦ ἰο 86 δβἰ(αλτίοι οὗ ἐμ18 δου ΓΥ (μα (Βαϊ, 
ἈΒ γὙ0ὺ 8.6 (ο]ὰ ἴῃ (Π 6 Δα ἰτίοη δὲ 116 οἷοβϑ οὗ ὑδ6 
ὉοΟΚ οὗ Τοῦ ἴα {86 ΕΧΧ', δὲ Ἰὰγ ἐπὲ τοῖς ὁρίοις τῆς 
᾿Ιδουμαίας καὶ ᾿Αραβίας. Τιΐδ ᾽Β Τανογοὰ ὉΥ (86. 
Ῥτθβοῃὺ ρΆδββαρο, συ] ο 8 ἱποῖυ 65 (μ6 σΟΙΏΙΓΥ ἰπ 
118 σαίδίοσαθ αἀἰτοοί)ν αὕλοσ Εσυρί δηὰ Ὀεΐοσγο Ρμὶ- 
᾿ἰβιία, (16 Ἰαίίθν δογσθοβροπαάϊης ἴοὸ ἔπ ϑουϊῃ- 
ΘΆΒΙΟΓΩ ὈΟΓΘΥ-]Δη), Ὀὰΐ ΘΒρΘοΙ ΠΥ ὉΥ [,8πὶ. ἱγ. 
21 (ἀδυρμίον οὗ Εάοιι, ἐπα ἀν 6116 8ι ἴη τ 6 Ἰαπὰ οὗ 
[02), δπὰ 186 οτἱ φίη οὗἩἨ ΕἸΊΡΒδΖ ἴῃ Τοιδη ( 0} 11. 
11), νυ δῖοι ἰ8 δὰ Εἀοπΐιθ ΟἷΕΥ (Δσοογάϊηρ ἰο 76 Γ. 
ΧΙ ΙΧ, 7). δζ ἰβ ποὶ ἴμὺ8 ἰἀδηι 186 ννῖ 1} Ἑάοη,, ἰπῃ 
Ὑ ΒΙΟὮ. ὁ480 Δ]0η9 ΟΙΒΑΥΒ τϑῃδτὶς (μα 2 ποοραοά 
ποὶ ἰο ὍΘ ΒρΘΟΙΔΙΥ τηθηιϊοηοὰ ἰοροῖμον τί (ἢ 
Ἑάοχπη, νουϊὰ 6 ᾿ϑι 186, Οοτμρ. μούγουοσ ἐμ 9 
ἈΡΑ1Ο] 68 οἡ ὕΣζ δηὰ ἔδβδαιι Ὁ Ὦγ. ΒΡΈΕΈΝΟΕπ ἴῃ ἴδ6 
ϑόοῦγπαὶ οὗ ὑπὸ σι. ΟτἹθπία] Βοοίοῖν (Ζεϊ οὶ ἀ, 
ἀ.- Μογρεηῖὶ. Οεδεἰϊ., 1868, 5. 8718), νγίιο βοθῖκβ ἰοὸ 
Ῥτγοῦθ (ἢ ἸΔοη( ἐγ οὗἩ ὕΣ ἀπά Εβαιι ἤγοπι Οὐἱοη ΑἹ 
ΒΟΌΤΟΘΒ.--- ἢ Ορροβί(ΐοα ἰο ΕΝΙΕ8. (ϑιίμά, ὡ. Κείί,, 
1864, 3) ΘΕΙΙΤΖΒΟῊ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ͂ ΣΟΥ ΚΒ ἰδοῦ δ6 
Β60 ΚΒ ἴοῦ {86 ΘΟ ΠΙΓΥ͂ ἰο0 ΤὯΓ ἰο (6 Νονία, (ἰὰ (0 
Ῥγονίῃσο οἵ ΕἸ- ΤῸ }}], νυν δὲ οὗ πη 8 Παυγαῃ τππηουη- 
ἰΔ1Ππ8).-ἶἼ 9 ῬΒΠΠδι 65, εἰς. ΟΥ̓ ἐπ ἅγα οἱἷ- 
1168 οὗ (μ6 Ρ]1]}18ι1π68 1} ΟὨἸῪ ἰβ σαπίϊηρς (7058. 
ΧΙ, 8; 1 ὅαπι. νἱ. 17). Ιὲ νὰϑ ἀοργίνοα οἵ ἐϊβ 
Ὑγ8}}8 ὉῪ ὕζχίαβ (2 ΟἸγοη. χχνΐὶ. 6) δηὰ Ἰοβὶ [18 
᾿πηροτίαποθ (σοιρ. Απι. τὶ. 2). ἜΟΡ {πὸ Βῆτηθ 
ΤΘ,ΒΟΏ ἴΐ Β6ΘΠῚΒ ἰο Ὀ6 ρα88βὰ οὐδὸν ἴῃ Αἰ. ἱ. θ εᾳῃ. ; 
Ζορὶι. 1. 4; ΖοοΒ, ἰχ. ὅξαᾳ. Οοπιρ. Κύμνεκ 0ἢ 
18} Ἰαβὺ ρΆββῆρο..---Ἰ ἢν  Θπιΐδἢ ΒΡ (8 ΟὨΪῪ οὗ ἃ 
“ΤΘΙΔΏΒΩϊ οὗ ΑΒῃά ρα 18 δχρίίπϑα Ὀγ βίου. 
Ῥβαπισλθί σμ}8 δὰ [6 Ὁ ἃ βίθρο οὗ 29 γοαγβ ἰδ Κθἢ 
16 ΟἿ ἀπὰ ἀοϑίτογοα 1{. (Ηξκου. 11. 161). 
[ΠΑΎΤΙΝΒΟΝ, Τεγοάοίμς, 11. γ. 2423.- 5... Α.] 

γεσβ. 229-54, Δπᾶ 81} [89 Ικἰπρβ Οὗ ΤΎτυβ... 
ὑπαὶ ἄνγ6}} ἐπ 189 ἄθϑδοιϊ.--- ΞίπρΒ οὗ 89 
15165 (Ν)Π). ΤῊ6 βίῃριϊαν ΟἿἿΥ ἴθ 188. χχ. 6: 
χΧχϊ, 2, 6; 76γ. χὶνὶϊ, 4. ΑΙΙ βθ8- νδϑιιοα Ἰιπά, 
ΜΟΙ] 6Υ σοπίποηὶ οὐ ἰϑ]απά, 18 σα οὶ δ, Ηργϑ 
86. οοἸεοιῖγο δ, 88 οἰβονθσθ ἰμ6 ῥ]υσα] ὈΝΚἃ 
([88. χ]. 1δ; χῖϊ. 1, δ: χῖν. 4,10, εἰς.), ἀοηοίοϑ 
ποὺ ΣΩΘΓΟΪΥ͂ (16 οοπίϊ ποπίαὶ Ῥμοπίςϊαη οο]οπ 68, 
Ὀαΐ 4}} [}λ0 οοαβὶ-ἰδη 8, αηᾶὰ (ἢ 8 αἶδο {116 ἰ9ἰ σα 8 
οἵ {116 Δρα οΥταηθδη.---Ἴ σόσβ. 28 δηὰ 94 Ατϑ- 
ὈΪΔΏ ΓΆΘΘΒ ΔΓΘ Θηιπηοται ο, τ ἰοὶν ἴῃ ορροβίιίοη 
ἴο δὲ ἀπά ἰπ χοϊδίϊοῃ ἰο Εδομι, ΔΙοα Ὁ ἀπά Αἰπτμοη, 
ΣΤ ρτ βοιὺ [86 σϑπιοίθ οαϑί.--- 9 ἅδῃ (171), ΘοιΏρ. 
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θη. χ. 7: 1 σἤτγου. 1. 9 ἢ ὅοη. χχυ. 8: 1 
ΟὨγοη. ἱ. 82 601]. βᾶ. χχὶ. 18; Εζεκ. χχυ. 18 ; 
χχυὶϊ. 150, 20: χχχυὶὶ. 18, Φογν. χὶϊὶσ. 8. |βδοῖ 
ἦμο βίαι οπιοη(8 οὗ ἀαθμμο58 88 ἰο ἰμοὶν ἀοΥγινδίϊοπ, 
δηὰ {π 6 ΖοΟΚΓΔΡὨΪ6Δ] βιδίο πη 8 88 ἴ0 (6 ροβὶτἴοη 
οὗἩ εεῖὶν σουπίτΥ, ἰοδὰ ἰο αὶ ἀουῦϊα )ούίδη: 8 
δου βοτὰ δἰιυδϊιοὰ οὐ ἰμ6 Ῥογϑίδῃ συ], απ ἃ 
πονίμοτγη δοτάογίηρς οὐ Εάοιθ. [ἰ 48 Ὀ66ῃ βουρμὶ 
ἰο οοιιποαὶ 1})6 ἵν ο ὈὉΥ ἰδ} 9 Βαρροδί(ἰοη οὗ σο]οῃ ΐΖΑ- 
ἐἶοη. Οοαρ. ΑΒΝΟΩΡ ἰη ΗκβζΖου, 44.-ηπο., 1. 8. 
462 .---Τθτλα, (δ), οορ. θη. χχυ. ἰῦ; 1 
ΟΒτοη. ἱ. 80. Τοῦ νἱ. 19; ἴδ. χχὶ. 14. Τἷ8 
Ὠδίηο ἰ8 8180 ὈΟΥΠΘ ὈΥ ίνὸ αἰογοηῖ ἸοσΔ}} 1168. 
ΤῊ ὈΪ] 1 ὁ] Τ᾿ οῖη ἰδ “186 πχοδί που θγ οὗ 4]]} 
Αταδίδη ρἰλοθϑ,᾽ [16 Βοσοηὰ ομίοῦ ρμἷασο ἴῃ Ὠ] δῇ, 
ΓΘ ἀΔΥΒ ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἔσο [Π6 ΓΘΥΓΣΟΣΥ οὗ θαπιαβ- 
ου5. Οοαιρ. ΗκπζΖ. Κ.- πο., ΧΥ͂., 8. 106 [Εἰττεβ, 
Ἐναάκωπάε, ΧΤΙ. 189; ΧΠΠ. δ84, εἰς.]7.---Β2 (112), 
θ τηοητἰοποά πῃ θη. χχὶϊ. 21 85 8 8οη οὗ ΝΆΟΒΟΥ 
δὰ Ὀτγοίμον οὗ ὕΣ. Εἰῖδὰ (ὐοὉ χχχὶϊ!. 2) 18 8 
ΒυκχὶῖοΘ. [ἱ ἰδ αἱ 411 ουϑῃΐὶβ δὴ Αγα ὶσ ἰγἶρ6, Ὀὰΐ 
πὸ ΖΓ ΠΘΥ Ρατγιϊσυϊαγβ ἃτὸ ποῖνη. ομρ. ἩΤΊΝΕΒ, 
Ἀ..- Π.-18ς.. 8. γ.. Βα:.--- ΑἸ] ἱπ 186 πἴηιοβῖ οοσ- 
ὯΘΙδ (ΠΝ ΘΠ ΧΡ). ΟΡ. Οοπλπι. οη ἰχ, 26; χ]ΐχ. 

82.- Ατδρΐα (3..}). [ὁ ἰβ νγ6}} ἰκαοννη (παΐ {18 
ἡγοτ, ν᾽ Ὁ1Ὸ ἢ Οσσι ΓΒ ἄγϑὺ ἴῃ 1888} (χ} ]. 20; χχὶ. 
18) ἀἐξδίσηαίε8, ποὺ ἐ}1}6 γν 0} οὗἉὨ 1116 ποῦν 80- 6] }6ἀ 
Ασδοΐα, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ ἃ ραγὲ Ὀθοτγάσσίης οὐ Ῥαϊθϑίϊπο 
(Οκϑενιῦβ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴῃ ἰοΥΥΙ ΟΥΥ οὗὁἨ ἰδθ [δ8}}- 
ΤΩ 6} 1165. ΟΟπΡ. 7Τ΄ε8., ΡρΡ. 1066 ἀπὰ 144] : 60]]. 
Θδεη. χχν. 18). 80 αδ͵]80 ἴ86 σῃϊῃ β]θἃ Ρ60}Ρ]6 
δαὶ ἄνυο}} ἱπ ἴ86 ἄσδοσϊς ἀδβὶ χηηίοβ Αγαθίλη 
ῬΘΟρΙ 65, οὗ νι ϊολ ν6 κῆπον ποι δίς [ασίμογ, Τ 6 
οχρτϑϑϑίοη 811 [86 εἰ ηβ5 οὗ Διδαῦΐα, ὁοουγβ Ὀ6- 
δἰ ἀθ5 ον ἰὼ 1 Κίημχβ χ. 1ὅ, Ὑ ογὸ 1ἰ 18 βαϊὰ (ἰοὺ 
ϑοϊοιηοι γοσοϊνοὰ θ0θ ἰαἰδη 8 οὗ χκοϊά Ὀφ6581Δ 6 νυι)ιδὶ 
ἢ ποιὰ οὗἩ (Π6 πιογο δηἰ 6 δηά δ] (86 κῃ ρ5 οὗὨ 
ἐδὸ τοῖχο ρϑορ]θ8 [δπ. Κέετδ. Αναθ ᾽4} δηὰ (ἢ 6 
ξουθγηοῦβ οἵ ἴῃΏ6 σου ΓΥ. Οοπρ. Και, οἡ {ἰ6 
ῬΡαββαρο. --Ἴ Δ») οὗἩ 818 ράββαρο δηὰ ἰδ οοὶς 

οὗ Κίηρ., 6 γθ ῬΣΟΌΔΌΪ τηϊχοα βίαϊεϑ οὗ γανίουϑ 
ἰγῦ65, 6 ἢ [ῸΓ {106 ΒΚ οὗ ρῥγοίθοίΐοῃ ν6 0 
(ΥἸ ΤΥ ἰ0 Βοθ παρ θονίης ρονοσ. ϑι ἢ 
116 απο δθοὰ ἰ0 ἢᾶνγο Ὀ66) οτιῃηθα ἰὼ (9 
Αταδίδη ἀοβοσὶ πον ἴπ6 Ὀοτάθεβ οὗ Ῥαϊοϑίϊηο, οὗ 
ψ 16}, ον ον ΟΣ, ἢ ΓΘΙΠΘΙ ΌΥΔΏ66 ΜῸΒ Ἰοϑὶ ἰὼ ἃ 
ΘΟΙΡΆΓΔΓΥΟΙΪΥ ὈτὶοΥ ροτιοα. Τὰ δυΐμον οὗ [6 
Ὅοοϊ οἵ ΟΠ γοηΐοὶθδ, δὶ 1οαϑί, ἀἰὰ ηοὶ Κηον νἱιδαὶ 

86 ψὰϑ 9 υπἀογβίαπα ὈΥ [89 2» 22 (1 Κίηχϑ 

Σχ. 10). Ἧο ἱἐμαγοίοσγο ψγοίθ Ὁ ἰὑ βἰ ΠΙΡῚΥ͂ 2 

ΟΡ (ὦ Οσου. ἰχ. 14). Αβ ἰο {89 ζυ]β) πιθῃὶ οὗ 
δοβο ργορβδοῖθβ σοϑρϑοίΐπρῷ {μ6 Αταῦίδη ἰγὶῦο08, 
Ὑ6 γα Ἰο1ἴ, ἴῃ 116 ΔΌΘΘΠΟΘ οὗ 8]] ροϑβϑὶ(ἶνθ βία! θ- 
τηθηΐθ, (0 δοΠ͵θοίυ 68. ΟΟΙΏΡ. ΝΙΕΒΙΊΗΒ. 4428. τι. 
Βαδοὶ., 5. 209, 10; ύυνσκεβ, Ο᾽εεερὴ. α΄. Αἰίϊονιή., 
Ι. 5. 827, διὰ ψἢδι 18 ΒΒ θΒ6α 6 ΠΟῪ ΓΟ ΑΥΚΟα οἢ 
νοῦ. 26 α. 

γογβ. 2δ απμὰ 206. ΔΑπὰᾶ 8}} 186 [ἰκεἰπᾷα οὗ 
ἄίτατὶ . .. ἄσίῃϊς εαἷζοσ ἴθ. Τιὸ ΧΧ, 
οπιϊῖα [6 Κίηρθ οὐ Ζίιητὶ. Αφύισα Ὧδλ8 Ζαμρί 
ΜΟΝΤΡΑΙΟΟΝ, ᾿ς 921); γυὶς, Ζανιότε (Ζατα τὶ): 
ὙΥ. ϑδυπιγσοπ; ΤΗΚΟΡΟΒΕΤ, Ζαμβρή. Ηδ ΒΆγ8 

παρὰ τῷ ᾿Εβραίῳ καὶ τῷ Σύρῳ Ζεμιρὰν εὑρήκαμεν. 
τὴς δὲ Χετούρας οὗτος υἱός. Ασσοταϊ Ω]Ὺ πιοπὶ 6Χ- 
Ῥοϑίϊοτα ἴδῦο ἰδκοὰ Ζίπτὶ ({1|6 παῖ 068 ποί 
ΟΘΟῸΣ Εἰβο ιν ΠΕΓΘ 88 8 φεηίιοίμπι) ἴορ {16 παίϊου 
ἀοδοοηάοα ἤγοπι βίιῃηγαη (ἀδπ. ΧχΥ. 2). Βιϊῖ 
ἭΌΏΘΣΘ 1818 παιίοη 18 ἰ0 Ὀ6 βου μαὺ 70. 18 ὙΟΓῪ τἰἢ- 

οοτίαϊη. Τὸ εἰ πκ οὗ (ἢ ΕΠ ορὶο Ζι πὶ τὶ9 (ῬῚ,1Ν. 
ἤΐι. λ᾽αι.. 80, 1ύ, 25). ον (6 Σεμβρῖται (ΞΒΥ̓ΑΒΟ, 
ΧΥΤ. 1, 186) 8 ἐον θυ 6 ὉΥ ἴπ6 δοῃπθοί!οἢ.--- 
Ζαῦτα αἷβο, 6 μγϑ τορία Ὀοίνψθοη Μοοσα δά 
Διο ἴ8, οἵ νυ μοι ΟΚΒΕΝ 8 γοιηὶπὰβὺ8 (7}:6., Ρ. 
21), ΨΧΠ1] ποὺ βυϊϊ. ἩΊΝΕΚ (Δ.- "".-.. 11., ν. 

40ῦ, 8ὲ Εὰ.), πιρηιΐοπβ Ζίπιατα οὐ {π8 ὕᾳὈ}Ὀ}6Γ 
Εαρ]ιγδίο8 ἰὼ ο686. Αγθηΐ, πὰ (Π6 ΟἿἿΥ οἵ 189 
ΒΆΠ16 Πῆη6 ἰὴ ἀτγθδίοσς Ατιμβοιῖα, δὰ Ζίπηατα ἴἢὰ 
Αβίη. σὐὰρ. ΒΌΕΤτπσΗΙ, ἴῃ ΗξβΖ. .- πο. ΧΙΥ͂,, 
δ΄. 409.---Ν 6. οὗ {1650 νίθνν9 τ 88.880. ΟΥὙγ.. 
Τὰ πηλιῖον πιαδὺ ΓΘ δ ἐπ δδἴεη80.---- ἘΠ παι, 1110 

ἸΜ.9ἅθ95 ("Ἴ2. Ὁ»). ΤΏ656 ἴνγο ἅτ 8180 τη ῃ- 
(ἰοηοὰὰ τοχοί ΠΣ ἱπ ἴϑ8. χχὶ. 2. Αβ (ἰο Εἴδηι, ἰΐ 
ΒΡΡΘΆΓΒ 'π (86 Ὀυΐπηεθναὶ ρογὶοὰ 88 δὴ ἱπάθρϑῃ- 
ἀφθηὶ οου ΥΥ τ} 15 οὐ Ῥτίποο (αφθη. χὶν. 1, 
9). [ἐ ἰβ8 τπαϊπίδἰποὰ ΌΥ͂ τιδὴγ ὑμαὶ ΕἾΔ ἴῃς 
οἰμ 69 Ῥογβία, δπ ἐπογοΐοσο ἰπ ἐμ) οΟ]άοΣ ροτγὶοα, 

δίλη18 ἔτ Ψμαὶ γγὰ8 Κηοσσῃ ἴῃ Ἰδίοσ {ἰπ|08 88 Ὁ 9 
(Θοπρ. ΘΙΕΟΉΒΙΕΒ, οα 88. χχὶ. 2), δυὶ (19 18 
ἀθηαΐθα ὈΥ͂ οιἱατβ (ΘοῦρΡ. ΑΙΗΙΝΟΕΒ, ΗΕΒΖ. Δ .- 
ἔης., 111. 5. 1117). ΑΒ το ἐἰ8 ρῬοϑι(ΐοπ [8 ΐ8 τυ 6 ἢ 
8 οονὐἰδίη, ἐπὶ 0 ἴαν ἰο 186 οαϑὶ οὗ ἴ:6 Τίρτίβ, 
Δ, ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, οὗ ἰΐϊ8 τοῦ 88. Βυῖΐῖ (6 στγθδιοϑ 
ὈΠσοΓίΔΙΓΥ ὈΓΟΥαὶἰ8 ὙΥ1{}} Ταδβρϑοί (9 (8 Ὀουπάᾶ- 
ΑΓΪΩ8 δηὰ οχίρηί. Οοιηρ. ΨΑΙΗΙΊΝΟΕΒ, τ} Κιξ- 
ῬΚᾺΤ᾽ 8 Αἰἰὰ8 οὗἩ [6 Αηοϊαηί οτϊὰ, δπὰ Μ. ΝῚ Ε- 
ΒΌΗΒ, 444. ι.. βαϑεῖ,, 8. 884. ---- ΝΠ οἀϊΔ, βἰἰυα οἀ ἰοὸ 
16 ποτ οὗ ΕἸατ, ἴοτιβ [16 ἰγταηβί(ἰοη ἴ0 {1160 
Κι φάοιῃβ οὗἩ (6 ποτίδ, οὗὨἨἍ τ ἶς ἢ ΨΥ ΘιΏΑ13 Ἰμ6ῃ- 
(ἰοπ8 Ὡθη6 ὈΥ͂ πᾶ. Ηδθ ΒροΔΚΒ ΟὨΪΥ οἵ (ἢ 8 ΠΘΔΡ 
δηα (μ9 ἀΐδίει ηἰ (σοι Ρ. χὶνίιὶ. 24). 1 ἢ}. ]. διὰ 
Ἰΐ, “. ΔῈ ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ οἵ ρσγοαΐ παίϊ 0}8 ἔγουῃ ἐδ 6 ποτ ἢ 
σουηίγν, ̓ 18 πιθηϊ πο 88 (868 ΘΧΘΟΌΟΥΒ οὗἁ (110 
ἀφδδιυίπϑιὶ μι ηἰδιιαθηῖ οὐ ΒαΌν]οα (]. 8, 9, 41: 11. 
48). ϑοπιθ ᾶγ ἰβθῃ σϑ]]οα ὈΥ πηι ἴὸ δοσοι- 
Ῥ᾿ 8} 1}}}5,--τταραὶ, Μίηπὶ, Αβηομθμα (Ἰϊ. 27), 
δὶ Μραΐα [100 Δέ6 465]. (11. 28). τοῦ {Π18 ψ1 
8066 ἰμδαὺ (886 Μροάφβ ἅτ σϑοκοηπθὰ δος (6 
ΠΟΥ ΠΘΡῺ ΠδίϊΟΏ5, ν᾽ ἰσῇ ἀοο68 ῃοὶ οουιτειί οὶ (ἢ 9 
Ῥγθβθηΐ ρᾶϑβαρο πὰ τϊρζἢν νν6}} ὉΘ 80, ἴον Μεάϊα 
οχίθπαβ σογίαἰ ΗΪΥ ἔγοπι (ἢ 6 που θηϑὺ ἴο (ἢ 6 ποτ ἢ 
οἔ ΒΑΌγ]οη.---ΟἿ 6 ὙΥὲτ δοῖδοσ. Οὐοπιρ. ΓΘ Π18. 
οὔ τού. 9.---͵]ἱἼΥῃ᾽ 8 ἴο 86 ἔμ 8] πιο πὶ οὗἁ {118 ΡΓΟΡΊΏΘΟΥ, 
(8 ποῖ ΟὨΪΥ 18 δδοουίαἰηδὰ στ δου δἰ ΠΥ, 
πὶ ΝουυΟἸΔἀΏΘΣΖΩΣ Ββυ Ὀ)υρσεαιοὰ (Π6 Ἰαπὰδ νυοϑϑὲ 
οὔμο ΤΊ ρχτῖ5 ἀοννὴ ἴο Εχγρὶ ἂπὰ ἐπ Ὀογάοτβ οἴ 
γάϊα. ΘΙ 6 6 4180 βυ )ιχαιοὰ 1116 Ἰαπὰβ 
᾿γίης ϑαβὶ, οὐ ἴ6 Μοιίδη Κιηράοπι, ἰΒ 2] δρυϊ6ἀ. 
ΝΙΕΒΟΗΒ (4448. μ. Βαῦ.) τιαϊπί ἷπβ μαι ΝΟὈυσ  Δἀ- 
ΠΟΣΖΔΓ Βο]ὰ πἷ8 Κπχάομι 5 8 δοῖ οἵ Μοάϊΐα, Ὀαὶ 
στ Βουῦ ραγίης γαῖ. ΒΒ αὐλοῦ {86 ἀθαι}} οὗ 
Ογδχαγθβ. 6 ὁπάβα νἱοίουϊ ον ἃ στοαί γὰν νἱἢ 
Μοαΐὰ (70., 5. 211 8ᾳᾷᾳ). υύνοκεβ, οα {86 ΟἾΝΟΣ 
παπά (1., 8. 798, 844, εἰς.}, δοπιθαῖ8 Ὀοΐὴ μ6 ἀδ- 
Ῥοπάρῃοθ οὗ Βαῦγϊοη οὐ Μεάϊΐα, δπὰ (86 νἱοίυνῦ 
ΟΥΟΡ 1. Τἷβ ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΒΥ͂ ἰ8 Οὗ πὸ ἱπιρογίδηοσθ 
ἴου 8. Τὴ Ῥσόρμοὶ 068 ποί τηϑδῃ ἴὸ 840 ἐμαὶ 
αοα παὰ ρσίνοη ἰο ΝΟὈ ΠΑ ἀΏΘΣΣΑΣ 4}} (6 ἄγο 
Ῥηγίβ οὐὁἩ τ νου], ἢ 4}} 16 Ὀραϑίβ (δογϑίῃ 
ἰχχνῖϊ. 6), πὰ {1} ΠΊ6Π, ΤῸΣ δὴ δοί} 4] ροββοββίοῃ, 
ΠΟΙ ὁδΔῃ {18 6 τηδὶ πίβ᾽ πρὰ ἴῸΣ 8}} ὑπὸ 1δηὰβ ἢ 60 
ΘΧΡΓΘΒΆΪΥ πιο ἰοηοα ἣν ἤδθ. Αἴοῦ {πὸ νἱοι ΟΥΥ͂ 
αἱ Οδγο λ 8} δηὰ ΝΟΌΘ ΠΛ ΠΘΖΖΑΥ ΒΒ ἈΟΟΟΒΒΊ ΟἿ 
ἴο (Π6 ἴἤτοης, {ΠπΠ Ῥτοριθοί τοοοβηΐζοβ (818 δία, 
ψ ἶοῖ Βᾶ5. δϑοαπά θα [ἢ 6 ρο] ἶσα] ᾿οτίζοη, 88 186 
Β.η ΜΗΐΪΟ ἢ 15 10 δ η6. ΟΥ̓́Ρ 11. [π ἰδ ρᾳτγδηά 
Ρτορμοιίο νἷον οἵ ἰδίου {τ ἴοι σϑϑὶϑ ὁπ ἴπ6 68. 
Β0} 1181] δηὰ σχοζασὰβ (ἰἸ6 ου]]αί ΘΓ] 88 ΠΟΙ -ὉΧ- 
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ἰδίθπί), δίησο ἔβϑγο 88 ΘΟ ΔῺΥ ἰΒίοΟΥΥ δἱ δ]], 
ΟΠ6 Ὠδίϊΐοη Δ᾽ ΥΩΥΒ δίδη δ αἱ ἰ86 δοδὰ οὗ δὶ (ἢ 6 
Τοβὶί. Ὑμ8 παίϊοι ἰδ ἐμαὶ το στυ]68 ἐμ6 πον]ὰ, 
ὁ. ὁ., ψ υἰσῖ ἀοιιϊπαί68 411 {6 Ο ΒΟΥ παίοηβ, ἱἢ ποὶ 
ΤΘΔΙΪΥ, ἰάθα ἢν ΟΥ ἀὲ 7ωγε, ἀπὰ ἰδ ἴ!6 σοργϑβϑηίδ- 
ἐἶνο νον αν Κίπράοιι ἰῃ δηλ 658 ἴἰο ἰ86 Κιηρ- 
ἄἀουι οὗ ἀαοά. Τῖ8 18 (80 Β6ῃ86 οὗ {818 Ῥαάϑ8βδρθ, 
δὰ οὔἐδο ἰδίοσ ὁη6, ΧΧΥΪ. ὃ 8Ωᾳᾷ. [Ιἰ ταῦ 68 
μοὶ! Ὀ6 8βεϊὰ (δαὶ [818 ραβϑαᾶρο (χχυ. 188-26) ἰῃ- 
γοῖνοϑ νὸ ᾿υὐΐϊοῖα)] δοίβ; οὴθ ὈΥ δ ϊοἢ (6 ΟΠ} 8]- 
ἄοθδη οἰπρὶτθ 18 ουπἀοά, κῃ ἃ δοοοπὰ ὉΥ νυ ἰσ ἢ ἰἰ 18 
δυάροά (νον. 20 δ).-- 6 Ιἰεἰπᾷ οἱ Βα ἢ 

σῦν 10)9}) Ιι δοοῶβ ἱπαυ θὲ Ὁ]6 ἔγομι {116 σοΏ- 
ἰοχὶ θτὸ δηά ἴγοιι ἰϊ. 41, σοσο ἰδ ἐνο ἰάδδβ 
σοΥγοδροπαὰ ἴῃ ὑπ Ρδγ8]] 6] δα, ἰδαι ΒΘ ΟΒ 
8 ΒαΌγΙοΙ, δηὰ ἐμὶ8 18 δοίην] ρκοα ὈΥ 8}} (π6 
Θχροϑβίϊοτβ. ΜΑΆΒΒΗΑΛΑΝ 8 {Π6 ΟὨΪΥ ΘΧΘοΡριϊοῦ, 10 
(δ κοβ 7 2 δ8 δαυϊγαϊθηὶ ἰοὸ [2915 (βμιυβμδῃ). 
Οορ. 6αε8. 7Τλες., Ρ. 1486.5ὉὈ. αὶ νῷ διὸ Ὑδυ 
του ἴῃ {86 ἀδτὶς 88 (0 (6 οτ ρίη, (ἢ 9 οἰγηλο] ΩΣ 
δα (η9 πιοδπΐηρ οὔ ἴπ6 νοτὰ. [Ιἱ 18 ΘΒ υπάον- 
βίοοα (δὶ 6 γοτη δ ΒΘΣΘ υδοα ἃ ποτὰ ἴον Βαὺγ- 
Ἰοη νι] ἢ βοιῃον αὶ υὙϑ]θὰ (Β6 ἰὰάθβ. Ηθ τηδῦ 
Βαᾶγο ἀοπὸ (8 ἴου (86 δβαΐζθ οὗἨ 8 δουπίγυ πθΏ. 
ἙἘον [Π6 οὈ)οσοὶ οὗὨ ιἷ'8 ΡΥΓΟΡΒΘΟΥ τοαυΐγοϑ ὑπαὶ 186 
ἐτηργοϑβϑίοη οὗ ὕθσγοσ, τνδίο πὸ παπλο οὗ ΒΑΡΎ ]ΟΙ 
Σουδὶ αγο τδάὰδ οὐ ἰδ 6 1 τη δ, ΒΒουϊὰ ῃοὶ ὈΘ 
ψοακοποα, Ηρσησθο 1 8.6 Θχοορίΐοη οὗὨ ΘΒ. 1]., 
}1., 9 88 Υ8 ποι πίῃς δραϊηβί Βαῦγϊοπ, ἀπὰ (ἢ 686 
ΘὨΔΡΙΘΓΒ, 88 18 οἷθαῦ ἤγοπι 8:6 τχοάθ οὗἉ ρυὈ]168- 
ἐϊοη, ψ6Γ6 ἰηἰοπἀσα Ιῃηυσἢ Τηογ6 Ζ0Γ ὑμ6 διΐυ το 
18δὴ ἴον (86 ργθϑθηί. Τμαὶ γοχαγὰ ἴον (ἢ 6 Ο)4]- 
ἀθδηϑ νῶ5 δ 18 πιο ἱγ6 ΤῸΣ ΒΌ.ΟΝ σοπορδὶ πηθηί, 1 ἀο 
ποῦ Ὀοϊΐογα. [ὑταϊρὶ Ὁ δαὶὰ {μι ἢθ νᾶδαηιαυ αὕγαϊά, 
88 ἰηοοἀ τηδηγ, ΦΈΒΟΜΕ δἱ ἐμεὶν θα, αν 80}- 
Ῥοβοὰ. Φογοιῃϊδι, ΒΟΘΥΟΡ, ΒΓΕ ἤοαγοὰ (ῃ9 
ΟΠ δ᾽ ἀθαπβ πῸ ΠΊΟΥΘ ὑβ8Ὼ ΐβ ΟὟ ΘΟΙΠΙΣΥΠΊΘΏ. 
ὝΔΒΩης οὐδοῦ ταοϊΐνγο 6 δα ὉΓ οοποοθδ)ηρ ἰἢ0 
Ὡδηπιο οὗ ΒΑΌΥΙΟΣ ἔγοπι ἰ 6 ΟΠ] θη, νγο οδπποὶ 
σοποοῖνο. Ἦαὶ βαὰ 6 Ομαϊθδῃβ ἰο ἀο σι 
μία [ΙΓ ΒΟΥ τοούϊνρα ἱπέοντιηδί οη οὐ (8 Ῥτο- 
ῬὮΘΟΥ., γοὶ ἰέ ψ8ϑ ὑοὶ ψνίτἴθα ἔον ἐμ. [π (86 
ΟΩΥ ραβϑᾶζο ΨΠΈτο 7.2) οοουσβ Ὀθβι 68 (μἰ8 (1. 
44), {Π6 περὰ οὗἉ οἴδηρο μ88 ϑυϊἀθῃ ΠΥ οσοδδίοπραᾶ 
ἐμ8 οχργοϑϑίοῃ. Φογο 8} δι ΟΎ, ἰῃ σομποοί] ἢ 
τ τἢ Θμ ἢ. 1. δα Ἰΐ., ΠΘΥΘΥ 1568 (Π6 νοτὰ ΒΑΌΥ]ΟΩ 
ἵπ (Π9 ὑνγο Ῥδγαὶϊθὶ τηθπιῦ ΓΒ οὗἩ ἃ γϑῦβα, θχσορὶ 
Ἰ:. 49, τοῦθ 186 δῃ}0}{}16518 Γραιΐγοβ ἰἰ. Ε86- 
ὙὮΘΓΟ ἢ6 1868 88 ΡΔΓΔΪ}0)] νι] ΒΑΌΥΙΟΩ οἰ 0 Σ 
ΟΠα]άοαπ8 (ἰ. 8, 8δ, 46; Ἰ1. 24, 8δ, δ4), οὐ Ἰαπᾶ 
οὗ ΒΑΌνΙοΩ, (Ἰϊ. 29), οὐ ἃ ἤφυτγδιτα ὀχ ργοδβίοῃ 

ἾΚκοὸ Βαύθσαοσς (909,1. 28), οὐ ϑασὶ οὗ Ὧν 

᾿Ὡβατεθηϊβ (2, 11. 1). Ηθ 680 ἐνγῖσθ α888 
ἰπϑίοδὰ οὗ Βη γίου βχυγαιϊνα ΟΧρΥ βίο, 88 ἴῃ 
1. 2], [ἋἋἀ Ἰΐ. 41 τι16 παι οὔ ΒδΌυ)ο σου γ8 ἰῃ 
ὑμ6 βοοοῃὰ οἷδιβο. Ἀσοογαϊηρ)ν ἰ( 18 ααἰῖο ἰῃ 
ογάον ὑμδὲ (18 ἤδα δ᾽ιου)ὰ ποῖ Ὀ6 868 ἴῃ {Π6 
βτδϑὶ οἴδυβο οὔ ἴμ6 βοηίθῃοθ. [πβίορδα οὗἁ ἰΐ τὸ 
Βαᾶνο ὑνγοὸ ΒΥΠΟΠΥΠΟΙΒ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΏ8, οὗ ν᾽ 816 ἢ ΟΠ 6 
“(6 ῥγαΐβα οὔ ἢ 8 νυ ῃοϊο θαυ ᾿᾿ 18 οὐ θην οὗ 

ἃ ἤσυταίίνα πδίασο. Το οἶδοτ ἰδ οἵν 9. ὙΥε 
Β66 ἴῃ οη (δαί 6 Γαπιϊδ ἢ 0865 {118 ΟΧ ΡΥ ΒΒΊος ἴῃ (116 
ὍΠ6 6.86 ἴον σοποθδὶ πηθηΐ, ἴῃ {116 Οἵ ΘΓ ἴῸΣ γδυϊοίγ. 
ἤοησο ἀἰὰ πο οὐίαΐη ἰ [811 ἴο Ὀ6 οχρ] αἰποᾶ 
Υ ἴἢ86 ΑἰΌΔ5}3 [δ ἰΐ ἃ Ββρϑοΐθβ οὔ ΟἈΔΌΡΑ]Ἶ8ι16 
“εηλετα ΟΥ̓ ΆΠΆΡΤΆΠΙ Ὑ ΠἰσΘἢ 18 ΘΙ ΓΒ ΟΥ 8. 1}0]6 (42. στ. 

ὌΝ), Εχοά. χχὶ!!, 28--- 22), ον οἰδθοσαίοῦ 

Το Ἰδίεον οοπϑὶβίβ ἴῃ ἰασηΐης ἰδ ΑἸΡΒδΌοί τουπὰ 
δά Ὀερὶ πηΐηρς αἱ ἔπ οπὰ (ἢ [Ὸγ δὲ, ᾽ ἴον 3, εἰς., 

μθῆοθ Αἰ 048}), οσ ἰπ {μ6 τοϊ 419 ([) ἴοτ δὲ, Ὁ ἴον 2» 
Βεποα ΔἸθαιη). Οορ. ΒΌΧΤΟΚΡ, δέχ. Ολαϊά., Ῥ. 
248, 9; Ηκπζοα, 1 .-πο., 11]. 20δ [ἀεβενιῦβ 
ἀφηΐθα {Π4ι {πΠ6 Αἰθαβ8ν γγ8δ8 ἴἢ 180 1 ΦοΓοΙ 8 88 
εἶπχ6, 8μὰ ΗΊΤΞΙΟ Δοσοτα ΙΥ αἰἰγὶ 165 {Π6 8η8- 
ἄτϑὰ (0 ὁ ἰδίϑν ροσγίοά, ψ ῆθῃ ζθδὺ οἵ ΒαΌΥ]ΟΣ 
ἔυγηἸδιιοὰ ἃ τηοῦ 086 ζῸΓ 118 υ86.---ΘΦν’, Β. Α.].- -Ηδϑ 
Φοτοπιΐδ ΤΟΔῚ τηϑὰθ 080 ΠΟΙ οὗ 810 ἢ} ἃ ΡΙΑΥ͂ 
ρου ψογὰβ᾽ ΜΘΩΥ͂ τηαϊηἰδίη (ἢΐ8. [ἱ ἰδ βαϊὰ, 
1 ἃ Ῥσγορδοῖ οδὴ πηδῖζθ δ᾽ ρα οἰ ΔἸ} ἀσϑηροα 
ΒΟΏΧΒ, 6 ΟΣ ΤΏ8Κ6 ι.80 οὗ {86 ΑἰΔ8}. [0 ΠηΔΑΥ͂ 
Ὀ6 ἐμαὶ (88 ὕπο [ΚΒ διὸ σοϊδίοα, δῃὰ βοῆοθ 
Ὑ|11 οἱ ἀϊδρυῖο 6 ῬοΟΒϑ: Ὀὲ}1Υ. Βαὶ 1 Δα 1818 
δαπιϊδϑίοπ ἀπ ν Ἐπ} δὰ τοῦ] γαῖ ΠῈΣ ΒΑ Υ, νι 
ΤΏΔΏΥ οἵ (8 οἰάδσ {6 ο]ορίδη5 (62. Ο7., ΒΕΙΌΕΝ, 
2Ὧὲε 4 ϑυτ. ϑνηί., 11., καρ. 18): υἱΣ τίϑιηι ἀϊς 
οτίαδεε ἰέπθαϑ.0 ΑΒ τιρᾶτὰβ {1:6 δ᾽ χηϊβοδίϊοη οὗ 
86 ψοτὰ, 1ὑ 18 σον ΑΙ ΠΥ πιοϑί παῖ ΤᾺ] τὸ της οὗ 
(86 ταάϊς 9 ὥ, 9011. ΠΠΖ, Γι, 29, 190. »νρῷ 
([86. χὶ!. 64), δῃὰ ἰβθῆοθ ἀογίγο {π6 τη Δ] 
(επιΐδδῖο, διιδηιεγδῖο, βἰη κί ἀον (ΗΚΝΟΒΤΕΝ- 
ΒΕΒΟ), δΒυμπδὶίης (6Β.ᾺῈ). ΗΚΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ το- 
ἸΠΘΡΪ 8 ἴῃ ΟΡΡοβί(ἴοα ἴὸ ΤΥ Υἱοῦ (1 εν. μ. δαῦ., 
Α. 181), (πὶ 186 Τϑδβοι οὗἁ [18 086 18 τἱιοι οὐ σα], 
86 Ῥτορμιοῦ ννδυΐηρ ἰο ἀορτγῖνο οὗἉ {πεῖν ἴοτσοσ [ἢ 8 
πδιίηθ8 Βανγίου δηὰ Οπβάϊμ, τ δ οἢ πη 8. πηοϑὶ 
(ΘΥ Ὁ] δοαπά ἴῃ ἰδ 9 5Γ86}}{18} Θατν, Ροϊπίϊης ὈΥ͂ 
8 8] κἰιν δἰ ἰογαι οῃ δι ἰδ6 σαΐῃ δἰ θη ὈΘὨἱπὰ (ἢ 9 
ἔτοαδίῃ 688 οὗ Βα νοῦ; (ὁ τ σοὶ ᾿ἰ τηΔῪ Ὀ6 τορ]ϊεα, 
μι ἰΠ 686 ΠΆΠῚ68Β ὝΘΣΤΘ ΟΟΥ(ΔΙΗΪΥ͂ ποῖ οὗ (στ  Ὁ]Θ 
Βοιῃὰ αἱ (86 πιοπιρῃϊ τ ἤδη ἀΘβί σι οί ἯΔ8 Ὀεΐης; 
Ῥχοαϊοίοα ἰο ὑπο ὈΘΑΤΟσΒ. 18 18 Πού ονοῦ (0 
0886 ἰῃ χχνύ. 26, ἀπά ἰπ οἰ. 1. δῃὰ 1. πὰ νυν 
Βῃουϊὰ ΒαΌγΪΟοΙ ὯδΘ τηρῃιϊϊοποὰ 80 ἔγθαιθ }Υ 88 
ἐδ ἰπϑι γσυπιοπὶ οΟὗἨὨ [5γ86}᾽8 σμαϑιϊδοιγχθηῖ, τυ ὶϊουϊ 
ἴμ6 “Το ΙΓ] βουπὰ᾽" οὗἩἨ ΤΠ6 πδπιο Ὀοϊ πᾷ το  Π καιοα 
ὉΥ 86 ρΙοαβαηι 359.9 Τμὸ τηϑδηίΐης " ἀεπιίδδῖο, 
διιδηιογεῖο" ἃἀοθ8 ποΐ ΒΡΘΆΣ ἰο0 81} αἱ 4}} ἰῃ 11. 4]. 
ΒΟΥ {6 γο ἰξ βίδη 8 ρδγδ]16ὶ τὶ ἢ ὁ ῬΓΑ186 οὗ [ἢ 9 
σοῖο οατίἢ.᾽᾽ Οἰδοτθ, ὑμοσοίοσθ, αν ἴῃ 6 Ὁ- 
Ῥτγοίοα {Π8 πᾶ π|6 ΟἸ ΠΟΥ 186: ΟΗΒ. ἢ. ΜΙΟΒΑΈΝΙΒ, 
γὸε δεϊϊαίτεχ ἔτοτα (6 ΑΥΔΌΪΟ δλαζαΞξεε)οτι μα πὶ 
ἐπ δειϊο οδίοπαϊ ; ὅ. Ὁ. Μισβαεν8 χαλκόπυλον, 
ἔἤγοτα ἴῃ9 Ατδῦϊο δαζζαΞτξείεττο οὐαιιχῖί ροτίαπι; 
ΒΟΗΙΕΝ, αἰγίμπι τοσίδ, [τ οἵ ΔῺ ΔΏΔΊΟΔΥ ἱπ πιο ΘΓῚ 
Ῥεσγδίδῃ. Βιὶ δ}] {18 18 ἀυδίουβΒ. 1 Σ᾽] ονο (δι 
ἐδ ψ Βοὶο τηδίϊον τηυδὶ Ὀθ Ἰοῖλ 811}} ἐπ δμᾶρεπεο. 
ῬΟΥΔΡΒ ἰΠ6 Αϑδυγίδῃ ΒΟΥ ]οπί δ ΤΠ ΟΠ 18 
γῪΪ]1 ἴσον Ἰἰχῦ οα ἰξ. Αἱ Ἰθαβὲ ὔνιοξε (ἰἢ 
6εβ. 7λεβ., Ὁ. 2486), τοίδσβ ἰο ἃ ἀἰβοουθῦυ ὙΔΒΊΟ 
ΒΑΎΤΙΝΒΟΝ 88 τηδὰ6 (ΠΟΙ Ρ. ζουγπαὶ ο7 1λε Αεϊαί. 
οο., ΧΙΠ., Ρ. 418) δοοοταϊης ἰο ψεὶοι 199 ψὰ8 
{89 δῆ οὗ α Βαργίοηΐδη ἀεὶγ. 1 μανὸ ποὲ 
Ὀ6ΘῺ ΔΌΪ6 ΒΥ ΏΘΓΘ [0 πα ἃ σοπ  Γπιαί! οη οὗἁὨ (818 
βίδίθηιοηΐ [" 81: Η. ΒΑΝἊΙΝΒΟΝ μ88. οὈϑογνοα 
ἢ. 116 παπα οὗὨἩ Χ ἐἰ 6 τηοου- χοὰ, νῃϊοὶὶ 88 14 6}- 
{164}, ΟΥ ΠΟΑΙΥΪΥ 80, ἢ (μδὶ οὗ [πΠ6 Οἷἰγ οὗ ΔΌσδ- 
᾿δπὶ, ὕτ (ον Ηυγ), πιϊσϊ μανα Ὀθεὰ γοδὰ ἱἢ 0ῃ9 
οὔ [86 ἀπηιοίοηΐς αἰα]οοία οὗὐὁἨ ΒΑΌΥ]ΟΩ 88 δλιδλαζὲ, 
δηὰ (μαὶ σοΠΒοαι ΘὨΠΥ ἃ ροΒββὶ Ὁ1Ϊ6 χα ρ δηαίοὴ ἰδ 
{8 οὈἰδἰ ρα οἵ [86 8 αβ δοὶ οἵ βογιρι γο( Βαν- 
ΜΙΝΒΟΝ᾽ 8 Ηογοάοίι8, [., Ρ. 616). δ 6ϑ]ιλο ἢ ΠΠΔΥ͂ 
βιίδηα ἴον ὕσ, ὕτν 1861}, 116 οἱα σαρὶα], Ὀοης ἰΚοα 
(8 Βη 6] {π6 πδὺν σδ 18] νν 88 σΟ ΒΓ ΔΎ} ἴ0 ΓΟΡΓΘ- 
Β0η1 (Π6 δΟΙΠΙΓΥ.᾽ ΘΜΙΤΗ Β Διῤίε })ιοι(ἰοπατγν.---τῖϑ, 
Β. Α.]. 
γε. 271-290, ῬἈΘθσϑίοσθ οὉ Βδὶῖ δᾶγ... 

“πα 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂. 80-88, 288 

ῖ8ὸ Ιιοτᾶ οὗ μΒοεῖβ. Τῆθ60 σοῦϑοϑ, οοπίδι πίη ΤΩ ὩαΘ. Ὑ6γ. 29. Οοπιρ. Οοπλπι. οα γογ. 18 

[λ6 ἄφιτο οὗἩ [89 ορ, Ἔχρτθββ (π8 ἱποπαίὈ}1{γ } δπὰ Υἱὶ, 10.--- 8 684}1 ποῖ 6 ππραπἰβῃθᾶ. 
οὗ 6 ἀἰϊνίηθ σου ῃ89).---Ὄ ΙοΟᾺ 5 οαἹἹϑᾶ ὉΧΚ] Οοσρ. χἰὶϊχ. 12, αἴνοσ τ ΔΙσὰ Ῥαββαζθ ΟἿΤΒ 18 ζοσιαϑα, 

ἃ, 716 ὕμαάρπιεπέ 97 ἰλε Ἡγοτϊά, 

ΧΧΥ. 80.88. 

80 Βαὲΐ ἀο ποι ῬΓΟΡΒΟΘΟΥ͂ δραϊηϑὺ [Βότὰ 411 {8680 ΜΟΓΤάβ, 
Απά βδᾶῪ υπΐο εμρα: 
Ψφοβονδὶι γοδγοῖῃ ἔσομαι οὐ Εἰρὰ,ἷ 
Απὰά υἱέοτβ εἷβ γοΐϊοθ ἔγοτα 135 ΠΟΥ͂ ΒδὈϊδίίοη : 
Ηο τοδγοίβ δρδϊηβί 18 ρϑβίυτο ; 
ΙΝ ἃ. Οἰθδῦ ΟΓΥ, {κὸ (ἢ 9 γἱπίαρουθ, ἢ6 ΘΏΒΊνΘΓΒ 86 ᾿Π ΒΔ ὈΙ Θη(8 οὗὉἨ {86 ἸΔηᾷ. " 

81 Ταῦ τοδοβοίῃ ἴο ὑΠ6 ΟΣ ΓΟΡΛΙΕΥ͂ οὗ ἰλ6 φαγί ; 
Εὸν Φομονδὴ Βα ἃ ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ͂ ΜΠ} ὑ. 9 ΠΔ.]Ο0Ὲ8 ;" 
ΗΘ ρ]οδάοίμἢ τ] 411 Ηθβῃ : 
ΤῊ ρο688---πὸ ρσίνοι (6 πὶ ἃ ὈΓΘΥ͂ ὕο 86 Βιπογὰ, βδι {ἢ Φομουδὶ, 

82 ΤΠ δαῖτ Φοθονϑὰ ΖθΌδοΟΙ ἢ : 
ΒΘ ο]4, 6011 σοϑίῃ ἴοσυμ ἔγοπι παίϊοη ἴο Δ ΟΉ, 
ἈΑμπὰ ἃ ρτοϑϑί ἰθυιροϑῦ γἰβοῖ ἔγοσα 186 6δηα8 οὗ [86 ΘΑ τί. 

89 Απὰ {86 β]δίη οὗ Φοβονδὴ 8881} οὐ {ῃμδὺ ἀδύ 110 
Ετοῖλ ομ6 6πὰ οὗ (86 δαγίῃ: ο {86 οὐ μοὺ δϑῃὰ οὗἁ {μθ΄ ϑασί : 
ΤΟΥ͂ 8141] ποῦ 6 Ἰατηθηϊθα ποὺ ρϑδίμογοα ποῦ Ὀυτγὶοα; 
ΤΟΥ͂ 8181} Ὀδοοτὴθ ἄπηρ οα {86 ἴδοο οὗἨ (ῃ9 φαγί. 

84 Ἠονΐ, Ο γο Βῃδρβογαβ δηὰ ογὺ δἱουᾷ, 
Αηά ψΔ]]ΟΥ͂, γ0 Βίγζοηρ, Οἢ68 οὗἉ [86 ἤοοϊκ : 
ΕῸΓ γΟῸΓ ΟΑΥΒ [ΟΣ 8] ΔῈ ΠΟΥ ΔΓΘ δοσοι ρ] 5868 .6 
Απα 1 βοδιϊοσ γου," (μα γ8 8881] [8]] |1κ0 δὴ οἰορϑῃηΐ νϑβϑοῖ. 

8ὅ Απὰ (δ τοῦΐιρο 888} υϑῃ}8} ἔγοτα {Π6 ΒΒΘΡΒΘΓαΒ, 
Απά ἀρ] νογϑῆοθ ἔγοπι {16 βίγοηρ ὁπ68 οὗἩἨ ἔμ6 ἤοοκ. 

80 Ἠασὶς 1 Οτγίηρ οὗὨ {Π6 βῃδρῃογᾶϑ δπὰ μον ]ηρό οὗ [86 Βίγοηρ; 168 οὗὨ {86 Ποοκ ; 
Εὸν Φεομονδὴ ἀδναβϑίδίθβ ἐπδις Ῥδδβίῃγο. 

87 ΤΏ 6148 οὗὁἩ Ῥθϑοθ ἃτὸ ἀθβο] δία Ὀοίοστο {86 ΔΙΣΥ οὗ ΦοβουδὴΒ ΒΏΡΌΓ. 
88 Ηϑθ Βαίἢ αυἱιῖοα, ΠΚ6 ἃ ᾿ΐοη, ΗΪ8 οονοτί, 

Ἐὸγ {πεῖν Ιδπὰ 18 θβοοῦιθ ψαβίθ Ὀοίοσθ [89 ἔΌΣΥ οὗἉ [89 ἀοβίτογοτσ," 
Αμὰ Ροΐοτϑ (89 ΣῪ οὗ 15 δῆρϑνγ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. 80.---νοῦῦν ὈΛ 5 ΠῚ". ΤΏοϑο πογὰδ ἰὸ 1) δ1Ὸ ἃ ᾳυοϊδιίου ἔχζοταῃ 209] ἰγ. 16; Α. (, 2, ΟὨἹΥ ἐμαὶ ἰπδίοοά οἵ 

ΤΡ Ύ ἔβοτο, τ μανθ Ὁ 20, πὰ 0} 1)» ἱποιοαὰ οἵ Ὁ) ὙἹ. 
3 ον. 31.--- , στ 3, δο 'π αθῃ. χχχί. 836; συά. τί. 32; Ηοϑ. ἱἱ. 4. 

8 Ψογ. 31.- ὃ }} (0 ἧτο ἃ ϑυΐέ δἱ αν, ἰξίρατε. Οοταρ. 11. 25) τ ἢ ὃ ὮΘΓΘ ΟὨΪΥ. 

4 σον, 34.-- 1}} ΝΣ 2. Τὸ οοῃδίγποζίου (δυηδέγ. ργαρηαηε. Οὐη;Ρ. ΝΆΞΟΚΙΔΒ. Οὖ.., ὃ 112, 7) [6 δ ἰπ ὅθῃ. χχύ. 94, 
δίψος. Ἡ.--Ὁ᾽ ΠΥ Λ9). ΤῊο Μαεθογοῖοα νου ὰ μανοὸ {πὶ8 ποσὰ ῥσοῃοιμμοοσὰ Ὀ2᾽ ΠΊΣ ΘΠ. δίδου ΜΑ͂Β. δὰ Βαὰ, 

Βονονος τοὶ Ὁ2᾽ ΠΊΧ)Ξ 3. 80 αἷδο Αφύτιλ, Ὑπεορ., ΒΥ. (οἱ σκὸρπισμοὶ ὑμῶν); σεκοκε, ἀϊεείραξίοηεε υεεῖτια [Α, Υ͂: 
ΤΟΩΣ ἀἰπροσπίου).. Νοῦν ὙμοῖθποΣ τὸ οοπησοὲ {πΠ|8 ἰάφα νεῖ ἢ (ἢ 9 [οτοκοίηκς σοηίοχί (“γοῦν ἄδγβ τὸ δοσοπιρ! Βηοὰ δη ἃ γΟΌΡ 
δοριίογ ρα," ὃ 1 .5π|, ΕΤΤΑΙ, ἰπ 1ιἷ8 ΟΥἱέ, ΟΥ., ΚΜ 166, λύε, ὈΜΒΈΆΚΙΤ γοδα}}, οὐ ννἰτἶν [89 ὉΠ ον ες (“πὰ δο ἴο γόοιγ βοδῖ- 
ἵογίη ζ8--- δ ΚΕΊΜΟΗΙ βηὰ οἰμογ; “" απὰ γοὺ βοδειογί δ ΜΠ ἴδιο ῥἼδοῦθ," δα ΟΗπβ. Β. Μ1:0ΗΔΕ1.18), (89 οοποϊτγαοίϊίοη ἰ5 51}}} 

ει δοία] οσ Δ ΠΥ δὰ ἴΠπ6 δοῆδο ζο6 016. ΤῈ Μοδοσγοῖοθ το] μαγοὸ (Π6 ΖΌΓΙΩ Γοχαγϑὰ 68 ἃ τεσ. Βαὲΐ βίποο Ὦ 2 ἸΧΊΘΙ ἰφ 

8 τιοπδέγουιδ ἴοσιῃ, ΠΊΤΖΙΟ απ ΟΠΑᾺΡ που] τοαὰ Ὁ ΊΥ 9 Γ3 δα Βίριι., πιῆ δἰτουσίπβοποὰ ἢ, ᾿ἰκὸ ΠΤ, χιὶ. δ; χχίΐ 15 

ΟΟ]]. ΘΠ Ἦοι. χὶ. 3. Τῆι ΠΣ Πδ8 χίνϑη οοσδδίου ἰὸ τοχκασὰ πο ἴοστω 84 ἃ κυνοίδηἊτο : αἰηοθ, Βονουοσ, ἰΠ 6 ΓΘ ΔΙῸ ὯΟ Β}» 
Βιδυζίνος οὗ ῃ6 ἴογπι 2 2) ἢ, ΓΊΧ ΛΘ Βαϑ ὈθΘὴ ταδάο ἔσο ὨΊΥ 9... 1 δἷϑὸ δὐἀορὲ τὰῖα υἱὸν. ΑἹ ἴο ἔδο τηορρηίηκ οὗ (19 

πογὰ, ΠΟΘ Υοσ, 1 Ποϊὰ ἐνπαξ οὗ "' δοδίοσίηρ " ἴο Ὅο οοττοςῖ. ῬῸΓΣ 1. ἐπ Πίρῃ. οσσῦγϑ ΟἿἹῪ [ἢ {8 δοη86, ὩοΥο παῖ οὗὨ ὕγναζ- 
ἐηρ ; 2. ὑνεακίηρ ἰὴ τοϊδτίοη ἴο {πὸ μτοοραΐπρ σοηΐοχὶ πουἹὰ ὕθ ἱδαϊοϊ]οχίοδ!, τ 116 [Ὁ ἰ8 ΥΟΥῪ δαὶ ΔΌ]9 ἴο δδὺ παῖ α μαγὶ οἴ 
ἐδ δοοῖὶς δ 1] νο υἱαυκίογοῦ, Δηοῖμοσ ρατὶ δοδείογοα, ας ἰμ συσοὶ τὶϑὸ ἔπδὶ [029 δοδιίίογοὰ δἰδὸ 884}} Ὀ0 ογδείσονει δι 
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Ὁτοΐίκοη, {πὸ ὅπηο ἀρ] οδῖθ υοδββοὶβ (ΥἽὝὙ27Ἵ “Ὁ. Ἦον. χ !]. 1δ; 2 σῃσοη. χχχίϊ. 27; χχχνί. 10. Ν δῇ. ἰ|. 10; Ῥδη. χὶ. 8); 3. ΤῊ 

τηοῃίίοη οὗἩἨ ἐμ ΟἿ) δηά οἵ [9 ΤΊΣ 2 ΥΟΓ. 30. (ΟΡ. Ὁ, ἔλε ἐξοαρο) ἀρρ ἢ ἷο5 ὕνοίίοσ ἴο δβιδίζογοα Γαι ῖνοθ ἰβδη ἴο 
τ ΦπῸΥ 

ὉτΟΪκοη γοπβοΪ5, 
6 γεν, δύ.- Οἱ 86 ἴογια ΓΝ σοι. Οὐ8Η., ὃ 39 ὃ; 18 ἐ. 

ΤΨ τ. 37.--ϑίποο ἔποτθ ἰ8 ΠΟ αὐξογβΌοΘ ττδηδρογίίης [δ 6 τοδον ἰὸ (8 Γπξητα, 15. 1) [8 ἕο ὍὈ6 ἐδίκοη δ ΠΟΥ δα Ὀτεοίογί ΟΣ 

Ῥγοϑοηΐ (στρ. Οοτηηλ. οἡ χυΐ!. 4: χίχ. 4, δ). ΤΊ Ἰαῖτοῦ ἰδ ἴο Ὀ6 ῥσχοίεγγοᾷ, δίῃσο 12 1) 9. θυ ἀοΠΠγ ράγα}] 61 ἰο ὙΠ), ν πο ἢ 
ΘΧΡΓΘΜΆΟΒ [Π6 ργοϑοηΐ (γογ, 36). ΤΊ]ο ρατγεοίρ!ο Ὁ 2) βου αὶ ὑθ ἐκ ΚΘ 88. ρτγίογίίο (Ὁοπρ. Ναξαύνδη. Ούὺ., ᾧ θύ, 2). 

8 Υογ. 38.-[}}" [ἀδυΐγογοσ, ἔγοι ΓἽΔΙ,, ἴο "δ σψίυἹο Ὁ] ἀοθϑ Ὠοῦ ΟσσὰΓ οἰδονν θεὸ 48 ἃ ἰπαἀορομάθηϊ δυυαίδητίγο. [11 δἰδῃ 8 

ΟὈ] ΘΟ Ἶγο]Υ αὔοσ “ὙΠ, ΖΓ. χὶνί. 16:1]. Ἰ6, αἴϊονς Ὑ"}), ΖερἈ. ||. 1, Μογθ ἔγοηποηῖὶΥ ἱὲ ἰ8 ποί ἰοαὰ. Οἡ [86 οδος μαηάᾶ, 

ΠΠ βἰδη δ ΟἿΪΥ Ὀοΐοτο “Ὁ ΩΝ. Τὴο ποσὰ ἄοοθ ἢοΐ ὁσουγ ἰπ ΔῺΥ ΟἵοΓ ουμποοίίοη, ΤῸ Βγροίμοδίδ οὗ ΗΙΤΖιΟ, ΕἾΤΑ, 

Οδὰρ ἰδ ἰβοσοίοσθ το ]-οπηάρα, ἰμαὲ πὶ ([μ9 ΟΥ̓Χ. δοὰ μα]. πὸ δῖὸ ἰο σοδὰ Γ),}.Ῥ ͵ ΠῚ. ον 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ 

119 πη ἰὴ 6 Ῥτονΐουβ βϑοϊΐϊοι ἃ Ἰοῃρ βουΐθϑβ οὗ 
ὨΔΙΙΟΏΒ νγ͵88 δἀἀυοσοὰ ΌΥ͂ παι 8ἃ59 (19 οὈ͵θοί οὗ 
)υαχπιθηίδ, πὶ βυ ἢ τνῦῖβ6, Βοννονοῦ, (αὐ {19 ὁπὰ- 
τοογϑίϊου οηἀοά ἰηδοβηίεῖγ (τότ. 26), ἱὰ τδδὶ 
ΤΟ] ]ονΘ ΠΟ πδίΐοη 8 τη πἰϊοποα ὉΥ̓͂ παῖηο, Ὀπὶ {Π6 
Ἰ1 5. ΟΥ̓ (0.10 ἰοΥΥ ΟΥ̓ ἰο Ὀ6 τοδοϊιθὰ ὈΥ͂ ἐδ6 
λυάᾳιμθηΐ 8Γ6 βίγίογ ἀοθποα ἴῃ 16 νοσὰβ 8]} 
[89 πα ϊαπῖα οὗ 86 Θασῖβ (γνοσ. 80), 81} 
ἢ 65} (γον. 8]), ἔσοσῃῳω ΟἿθ Θῃᾶ, εἰς. (γον. 88). 
Ετοιι (ἰι15 10 ἕο! ον (μδὲ (μ6 Ῥγορμοῖ ἤδσθ Ὀ6- 
᾿ο148 ἐλ ἡ ἰοῖαὶ δοὶ οὗ ἀοὰ ἴῃ ἐϊβ ἰαϑὶ δπὰ 
ἱκίιοϑὲ βίαμθ. Αὔἶονῦ μανίηρ, ἰῃ σου. 1-11, ἀο- 
δογι υεὰ {86 Ἰυάκχηιοηΐ οὗ 89 κίηράοιι οὗ ἀοἂ πῃ 
(86 ψοῦ]ὰ, ἰῃ υϑγβ. 12-29 ἐδ ἠυάᾳιιοηὶ οὗὨ {λέ 
Κίηχάοπι οὗἉ {1Π|6 ννογ]ὰ (ἐ. 6. ἐμαξ Κίηρσάοπι νι ἴοὶι 
Τοργοβοηίβ ὑ9 συϊ αἰ παι ροϊηὺ οὗἁ κιἰδίον), ΒΘ 
ὯΟΝ ἀοβουῖ 65 {16 πον] ἀ-}αρτηαθηί, ἐ. 6. ἐμ λυ ρ- 
ταϑηὺ οὗ ΔΙ} παίϊοηϑ οὗ (86 Θαγ } δϑοϊαϊοῖγ, πὶτἢ- 
ουὺ τοχαγὰ ἰο ἐμοῖσ σΓΘδΟΣ ΟΥ̓ 1658 δἰ Βίογ 64] ἴπι- 
Ῥοτίδηςθ. ἢ (ἢ. Ροσσοῖγο 6 ΓΘ 86 ΒῶΆπι|6 ΒΡ- 
Ῥοδγαρσθ, ΠΟ ποὶ ΤΑΓΟΙΥ ΟὐσυγΒ οἰβονῃογο 
(Ὁ, 2. στ. Φο6] ἱ. 1 ; ἱϊ, 1, 2 601}. 1. 4 8αα.; 
δι. ΧΙ. 9 5944 ; ΖΘΡΆ. 1, 2-18; Μαιῖί. χχὶν), υἱΖ., 
(δὲ βίη σία ἰθΙ ρΡΟΓΔ] δοίβ οὗἉ ἀϊνηθ ᾿υἀσιηθηὶ δ. 
ἀοδισηδῖθα 48 ἰγρ68 δηά ρΡχοϊιάθδ οἵ {}16 Ἰα8ὶ δηὰὲ 
δἱκιιοϑὲ Ἰυἀφιηθηῦ. ---Ἴἴ ὁ ραβϑαρο ἱποϊα 68 ἔουγ 
Βοοϊΐοπβ: 1. υϑτϑβ. 80, 81, ρτγοάαϊοιίου οὗ 80 λυὰρ- 
τηθηΐ ἰῃ σοηοΡαὶ, ἀθοϊαγαιϊοη 88 ἰο τολο 18 [116 
ὁυάμκο, ἔγομι ν ἤθησδο ὑ86 αι χο ργοσθοάϑ, ΒΟΥ ΤᾺΣ 
ἴα υάγχιμοιπὶ Μν1}}} οχίοπα ; 2. γοσϑ. 82, 88, τηοτθ 
ΒΡΟΟΙΑΙ ἀσϑοτγιρίίοη οὗ ἱμαὺ πῖον {π6 ἡ χα 4068 ; 
ἰῃ0 Ββίογπι σὑῸ}}18 ἔχοιμι παίΐοη ἴο παϊίου, {1}} {π6 
Ἧ 016 βυγίμοθ οὗ (86 φαγί 1β οονϑγϑὰ νυνὶ (Π9 
βἰαΐῃ ; ὃ. υογβ. 84 δηὰ 8δ, δΔἰάγοβϑ ἰο {}|6 ἡυάγχεά ; 
ΑἸἸΘΥ ΓΘ ἰὁο ΟΝ] αμὰ πα]ϊον, ἤον ἔμ 6 ἀΔΥ οἵ 
Βἰδυ ον 18 σοπλ6 δη4 (ποτ ἱβ 0 ῬοΒα  ὈΪΠΠΥ οἴ 
οϑοδρίηρ ἰἰ ; 4. γογβ. 86-88, (πὸ λυἰρσηθηὶ 8 ἷπ 
6ουΓΒ6 οὗ ὀχϑουίζίοη, (88 ΟΥΥ οὗἨ {09 Ορργοϑβϑοὰ 18 
οατὰ ;-- τ αγὰ8. 81}} Ὀοοοῖμ68 αὐϊοί, {πΠ6 Ἰΐοι 
μα5 ἀοδβοϊαίοα (Π6 Ἰαηά. 

γογβ. 80, 81. Βαϊ ἅἄο ἴδοι Ρρύόρβοανυ..... 
βαϊῖϊῃ ὕϑθβοναμβ. Τὸ ρούϑοῃ οὗ Ψ ΘΒ ΟΥ̓ ἢ 8 οὐὶ- 
ἀσμΟῪΥ ρῥγοβθηίοα ἴῃ {ἢ 686 πὑο ΥΘΥΒ68 88 {{16 ά κ6. 
ΗΒ ΔρΡρθδσγβησο 18 ἀθβουὶ θα ἰπ 118. (6 ΡΥ Ὁ] 658, 
88 δὶ {πΠ6 οοποϊυβίοη οὗ Ηἶβ Ἰυαϊοὶα] 8δοί8.---Βαϊ 
ἂο ἴδοι Ῥιορβθαυ. ὙΠ ἰμ686 ψογὰβ ιἢ6 
[υοτα, Βανίης ἀἰδβπιϊββαὰ ἐἢ|080 γο Ῥγοίοβι ἃραϊηϑι 
186 ΘΌΡ (Τ6 8. 28 δηὰ 29), ἰυτηβ ἰὸ [Ὡ6 ῥγορμβοί, 
ἢ ΟΥ̓ΘΤ ἴο ρυὺ ἱπίο ἷ8 που, οἱ 8 το τηοᾶε- 
ταῖθ, Ὀυΐ οἡ [16 ΘΟΏΙΓΆΓΥ ἃ ΙΠΟΤΘ δπιρίαιὶο ἰγοαὶ- 
βηΐηρ οὗ ἡυάρσπμοεπι. ἴα 866 ἐμαὶ ἰμῃ6 ρῥγορδοῖ 
ὉΙΑΙΗΪΥ τὶ 68 ἴο Γοργοδβοιί (ἰΠ6 ᾿υἀχημοηὶ 88 ὑσο- 
οοοαϊης ἔσομαι 86 ὌΡΡΟΥ βαποίυδαγΥ. Ηο νγ88 [Π8 
τόσο 90] χοὰ [0 ἀο εμιῖ8 88 (9 ΘΑΣΒΙΥ ΒΩΠΟΙΌΔΓΥ 

85 ἰἰβοϊῦ ἰο Ὅ0 δὴ οὐ͵οοίὶ οὗ (86 ᾿υδᾳτηθπηί. 
Οορ. Βὶβ ραβῖασθ, αἀἰγϑοιυ δἴϊγσαγάβ. ΤῺῈΘ 
τοδυΐης 18 ᾿πτ ο ἰδιο}} οχρί αἰη θὰ ὈΥ (86 ΒΥΠΟΙΥ- 
ὨουΒ υϊῖθχβ δἷὶπκ νοΐοθ, νὶϊο ἴῃ ΟἸἹὰ Τοβία- 
τιοηῦ ϑᾶχθ 18 ΓὙΓΘΑΙΘΠΠΥ͂ ἃ ἀδδί παίοη οὗ {ἰ9 
τπυπάον (Ρ 5. χνιἱ. 1 ; χχίχ. 8 βαᾳ.; χὶνὶ. 7; 
Ἰχνυ . 8:1; 7506] ἰἰ, 11). -οΑβαϊηϑὲ δἰ ραβῖασϑ. 
Το ΒΟΙΥ ἰαπά, οὗ οουγβο ἱποϊααΐπςς Ψογυβαίθτι 

δὰ (δθ9 ἰδρῖθ. Ηθγο, 88 ἴῃ νοῦ. 18 ο0]]. ὉΠ 
σοῦ. 29, (86 ῬγορΒοὶ ἤδηιθ8 680 βδογϑὰ ρ͵8008 
ἔἤγϑί. Οἱ ΠῚ), ραδβῖασθ. οορ. σχ. 29; 8. ἰχχίχ.' 
7; Ἐχοα. χν. 1ὃ.-- - 1} ἃ ΟΙΘΟΣ ΟΥΥ, εἰο. 
Νδίαγο ἴα ἀργοᾶσ  Τμαπάοτν, ἰηἴηρ δὰ ἰθτὰ- 
ΡῬοβϑδὶὶΪ Τμ9 ἰδυπονῦ σόλγϑ, ἐμ 6 ἰθηροϑὶ ΒΟνΪ8, 
νι18808, Ὑίβί]ο8. Τι8 18 (80 ὙΤ1ῚῚ (μ6 Ἀ1}10, 

Βεῖχ-μο, οὗ (86 υἱπία σεσ (ΘΟ ΣΡ. ὉΠ, δυά. 
ἰχ. 27), νὶιο, ΒοΘΥοΡ, ἢοστοὸ ταάθ8 ἰῇ πιὰ ἢ 
Ὀϊοοὰ ᾿πϑἰθπὰ οὗ ἰΠΠ 9 Ὀϊ]Ϊοοά οὗἩ {89 σταρο; 70 ἰἱπ 
186 ποτὰ 11).0 [86 ττοϑᾶθχϑ, δὴ δ᾽ δίοη 88, 
ἀουι 1688 δονυγροῖί Υ, Ὀ66η Ἰοπηά ἴο {μ).Ὸ0 δσουιραγὶ- 
80 Οὗ ἃ ὈΪΟΟΟΥ͂ ΘΟ ΑΊΊΟΓΟΥ Μ 1 8 ἰσοδάοσ οὗ ἐμ9 
]Π6-Ρτο88. ὙΤΤΊ 15 Τουηα 4180 ἴῃ χὶν ὶ, 88 ; 11. 
14; [88. χυὶ. 9, 10, απιὰ δυουυ γα ἴῃ ἢ Β6η50 
Β᾽ τα Ὁ ἰο (ἢ δ οὗἁ (1}18 ῬαΒθβαρθ.---ΕἶΘ δηαννθσδ. 
ΟορΡ. Ἰϊ. 14; Ῥβ. χχχὶϊ. 18 ; οχίχ. 172.--ἔ "Ὁ- 
τ} ΣΘΘ ΟΒΘΙΏ, εἰο. Ὀοϑοτὶρίϊοι οὗἩ ἐδ ψν 1019 
(τυ αηα 1.8 οχίθη!ϊ.---ΕοΥ οῃμονδῆ, οἴο. ΤῊ 
108} αἰδβραΐοβ οὶ νυνὶ ἢ πα ϊνι ἀα]5 Ὀὰΐ τ 4}}. 
ΤΠοτοῖοσα (80 ποίΐβα ἰ8 80 ζξαγία!.--- Ὁ [06 
Βυυοτᾶ. Οὐοπρ. χν. 9. 

γοῖβ. 82, 88. Τὴπ5 δαί ϑοβοόονδὴ Ζ6Ό8- 
οἵδ... ἔδοθ οὗ ἴδ ϑασῖί ἢ. Τίνι ρέγδον οἵ {110 
ἦυάμα τοϊτοϑ; ψαὶ 10 ἀοε8 18 Ὀτουρ ιὶ ἰηῖο {110 
Γοτοστοιηᾶ Ἀπὰ ἰ8 ἀθβοῦὶ θα ἃ8 ργοσθθάϊΐηρς ἔγοῖα 
ι6 θη 8 οὗ {116 ϑαγι, ἴσοι ἡδίϊοη ἰὼ παηίϊοη, 8 
ἀφειγυοίίνο ἰοπιροϑὶ (γον. 82), Θϑρθοίαγ 88 8 
αὨΙγογ 88) αγίη, 'ῃ Θοηβοαιθηοο οὗ ψὨο ἢ (ἢ 
Θοτ ἢ ΜΜ}}} Ὀ6 [}} οὔ ππθιγὶοθὰ ΘΟΓΡΒ68 (τον. 88). 
--αΟοσ. δ ἔοσῖβΒ. ἄὕὐοιηρ. ἰχ. 2; χχὶϊὶ. 19.-- 
Ατΐβϑῖδ. (οπιρΡ. νἱ. 23.-- Ῥιϑαᾶάθι, εἰς. Οομρ. 
[9«. χνὶ. 16.--ΕΘἙΘ}}8}} Ὡοῖ ὍΘ ἰδῃλθϑμῃϊϑᾶ, εἰς. 
Δ αυοϊδιΐοα ἔγοπι υἱῖ. 2; χνὶ. 4. Οὕβοτγγο, 
πού οῦοῦ, 186 ΟἹὰ Τοεβίαμηθηϊ σο]ογίης οὗἩ (18 
ἀοβοτὶρίΐίοη. ΤΊ ῥτορ οι ̓Β ζαζὸ γοπηλὶπϑ ἄχοά 
οὔ (6 Θατί ἢ. Οὐοτρ., οἢ (1:6 οΟἵἴμον δΒαηά, Δαιι. 
χχὶγν, 30 βαᾳ.; ΧχΥ. 8] βαᾳ.; 1 1655. ἵν. 16 544. 

γογβ. 81, 856. ΗΟ! ... βἴσοῃ β Οὔ θ85 οἵ ἴ 9 
Βοοὶς. Το ῥσορ οι (τὴ ἴο (6 ἡπά χοα ἐἢ 6 - 
80|γ 68, ΘΟ Υ 10 ἴμ6 ΒΡ γαβ απὰ μὰ βίτοης 
οπ68 οὗ {π9 ἔοοϊς. δ΄'ποο ἴ6 ἡυάρτιοηὶ οὗ πο 
ΟΣΪὰ ΔΡΡΘΩΓΒ ΠΟΠΘΓΔΙΥ ἴῃ Ηοὶν ϑοτίρίυτο ἃ8 
116 ΟΥ̓ΘΓΓΒΠΓΟῊ οὗ νυ οΥ ΑΥ̓͂ Ομ ρὶ 68. Ὀγ ἴπ 6 Κὶηρ- 
ἄοπι οἵ Θοἀ (σοπιρ. ΡΒ. ἰϊ. ὃ 844ᾳ.; οχ. 1 Β44.; 
Ὀδῃ. ἰἱ. 44; νἱῖ. 21; 1 ΟΟΥ. χυ. 24. βαᾳ.;: Ηθῦ. 
χὶὶ. 206 βαα.;: Βογ. χὶ. 1δ), ὉΥῪ ψ ῃὶσα ἰὶ ἰ8 ργουϑᾶ 
δὲ (μ6 ἄγϑι 8.)8}} Ὀ6 ἰδϑῖ, δπὰ ἐμο 1δϑί ὅσϑι, διὰ 
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ἐμαὺ σοἀ μα8 οοβθῃ ἐμ ἤ00118} απαὰ τρῶς ἐπὶ ρ5 
οὗ [86 νοτ]ὰ ἰο οουΐουπά [6 δίγοῦς ;---ὟΘ ΠΑΥ͂Θ 
Βοτθ ἴο υπάἀουδίδπα ὈΥ (ἢ 6 Βῃορηθγὰ ἀπὰ δίγους 
0Π688 οὔ ἴθ Βοοῖς ρτἰππαΡῊ ὑπο Κίη Β δηὰ ΣΙ Π 668 
(σοπ!Ρ. “186 Κίηρϑ τμοτθοΐ,᾽" δίο., σϑῦ. 18), 88 1890 
Ιηοϑὲὶ οὐϊηθηῦ ὈΘΆΓΘΓΒΘ δι γΟρΡΓΟθΘη ἐγ 08 οὗ 
νον] γ ρονοῦ. 8:1}} αὶ Ἰἰταϊταἰΐοη πα δὴ ὀχίθῃ- 
ΒίοΏ ἃΓ6 ἰῇ ρΪδοος: ἃ ᾿ἰπιϊ αι οη, ἴῃ 80 ἔατ ὑμπδὲ ὮΥ͂ 
ΒΏΘΡΠΟΓΑΒ ἃτΘ πιοδὺ δι} }ν πιεδηὺ {ῃ9 Κιίηρ8 οὗ 
Κίηρϑ, ἱ. 6. 186 γυ]ογϑ οὗ [π6 νοῦϊὰ ἢ σΖΘΏΘΓΑΙ, 
Β6ΥΘ ὈΥΙΠΊΔΥΥ ΒΥ ]ΟΏ,--- 8 ΟΧῚ ΘΒ: 0Ώ, ἰῺ 80 [δ Ὁ 
859 (ὁ ΒΊΣΟΩΒ ΟὩΘ8Β οὗ [86 Βοοὶς ἀουὈ1]685 ἀθ- 
Ὡοΐ6 8ἃ]} {πδὺ 18 φστϑαι, βίγοηρβ δη} ρσ᾽ουῖουβ ἰῇ ἴῃ 6 
νοῦὶὰ. Οομρ. ἢόυϊ. χχχὶϊ. 1δ; ΡΒ. χχὶν. 18; 
Φεγ. 1. 11; Εχοικ. χχχίχ. 17 584ᾳ4ᾳ.--) α]ονν. 
αν ως ἰῃ ἀυϑὶ δηἃ 4.9}}68 18 8180 6186 γΠ0Γ6 δὴ 
Θχργθβϑϑίοη οὗ δηχίοιϑ Βαρρὶ σαί οη ἴῃ 1116 στγθδί- 
οϑὲ αἀἰβίγθϑϑ, Οορ. Υἱ. 2ὺ; ΝΜίῖο. ἱ. 10; ἔζοκ. 
χχνὶϊ, 80. 

γε ῖβ. 806-38. Ἐζατῖς... δἷα δῆροσ. Τῇ ῥτο- 
Ῥθοὶ ἀοβοσῖ 69 ἤδσ Ὀοΐῃ {16 }ιἀστηθηῦ ἴῃ 118 
ΒοῦγΒο (το Γ. 86) Δηὰ [πὸ ΔρρθΆγαποθ οὗ {89 δαγίἢ 
αἴϊον ἰζ5 Δοσοιαρ ἰδ πιο, ΤΠ} 8 ΟΥῪ ΟΥ̓́ Ταϊ ΧΕ 
δηά (86 δίγοηῃςς 5 οαγὰ, ἔον {π6 [μοτὰ 8 ἀθναϑίἃ- 
ὑπ [οἷν ραβίαγηρο. Ηθτγθ 8150 οἡ͵Ὺ [86 8 6ρ- 
Βοτὰ 8 δῃὰ (86 βίγοῃβ οὔθϑ οὗ ἴῃ θοοῖκ, 86. ζαϊ 
Τδίηβ, ἴῃ0 βίγοῃᾳ βίϑουϑ, ἰδ6 Μὰ δἰ] ] 0 η.8, ἃτθ 
τηρη(ςοησα, ἴος (6 [Ιοτὰ 858 σπόοϑθοη ἰδ6 ψολὶκ 
0068 οὗ ἐμ Ἰτνοτ]α.---ὴ)6 86] 5 οὗ ΡΘ809. ἰ}16 
Ῥδϑίιγοϑ εἰ οτῖο ροδοοῦμ).---Βοίοσθ ἴ86 ἔυτν. 
ὕοπιρ. ἱν. 25.--ἴϊ το ἃ ο. Οοπιρ. ΗοθΒ. ν. 14; 
Ῥ5. χ.. 9.--- ον ᾿μϑὶγ 18, εἰ6. Υο πιϊχιί. Ροτ- 
1.808 ὀχροοὺ ᾿βοσϑέοσθ. Βαϊ ἐμθὰ 86 ἔο])ονν ̓ ς 
Τοῦϑοη ὈΘέοιθ 86 ἔΌΣΥ, εἐίς., σουϊὰ Ὀ6 ἀτὰρ- 
εκἰὰκς ἰϑυιοϊοσγ. Το βοηΐθμοθ τὶ “3. Β᾽ ΠΙΡῚΥ͂ 

δχρ αἷηβ {86 ἤρατο υΒοα:---Ὀθόδυ86 (Π6 Ἰαπά, ἴῃ 
Θοηϑϑαίθησθο οὗ (Π6 αἰνίηθ δΔηζον, 18 ἀογαβίαι θα 
ὈΥ {16 βιυνογ, ἴθ ππᾶν 6 8βαϊἃ ἐμαὶ 1 Ἰοοκϑ ||Κθ 
8 Ῥαβιώχαρχο Υἱϑιιεὰ ὉΥ ἃ Ἰΐοῃ. 

ὩΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. Οη νουβ. 8-7. ““Ὑαοἀ ἰβ ἃ Ἰοπρ-βϑιθβογίηρς Θοᾶ, 
0 ἀσβίτοί ποὺ [86 ἀρεῖ οὗ ἃ βἰπηοτν, Ὀαϊ ἰδαΐ 
6 ΠΛΔῪ ἰὑγῃ δηὰ Ἰἶγνο, ἕξοι. χχχῖϊ. 11. ΤΏοτο- 
ἴοτο 6 κίνοβ ἔθ ὅτϑι νου] ἃ 120 γϑᾶγβ (ἴθ [ὉΓ 
Τοροπίδησο, ὅ6ῃ. Υἱ. 8. [οὐ Ργθαο 68 [0 ϑοάοιῃ 
δὴ ἀοὐμονγδ 076 ΒΔ ὑπτοηίγ-νο ὙΘΆΓΣΒ, α θη, 
Χὶϊ,. 18 καὶ χῖχ. 14, ΟἾγὶϑῦ ρυθδοὶ 68 Γορθηΐδ 69 
ἈΠΓΘ6Θ δηὰ 8 δα] γθαγϑ, ὑΠπ0 ἈρΡΟΒ.168 ΤΌΤῚΥ ΥὙΘΆΓΒ, 
Ὀοσΐοτο {1|ὸ ἀδβιγαοίίοη οὗ ΨΦογυϑαΐοα, αὶ ἀοϑὶ 
δου ποὺ Κηονν ἵπαϊ [6 σχοοάηο89 οὔ αοὐ ἰοδάθι 
{66 ἰο γΓερθηίδποο Βυπι. ἰΣ, 4. ΟπΑΜΕΒ. 

2. ον ἰδ 11 τὰϊ {ἢ ο80 ἴο ψ Βοὰ (ἰ6 [ρογτὰ ἢδ8 
οὨἰοθγ τουθαϊοὶ Ηἰβ ρσοοάηοβθ δηὰ ἰγαϊὰ δηὰ 
τ ἤοπι Ηο Πα5 πηλιΐο [6 ὈΘΑΡΟΥΒ δπιὶ τηοάϊι τ οὗ 
Η]5 Ὀγοπιηῖίβοθ: δοῖν 15 (9. 6 δϑ]ς, ἐππὸ 10 18. δὶ 
10 650 ΠΙ6 ΨΦ0ΡῸ 8ΓΘ (16 πηοϑὺ πηγἀοηοὰ ἴῃ ἐπ ρθηὶ- 
ἴεποο δ ΤῈ ρθορὶα οὗ Νίπογοίι, βὰγ8 8 Πμοτὰ, 
ἴῃ Μαιϊι. χὶ!. 41, τ 1}} τίβ δ (80 ᾿αϑὺ ιιάχπιοπὶ 
στ 0118 ζοπογαιϊΐοηυ δηά Ψ|}1] δομάθιμῃ ἰϊ ; ΓῸΓ 
ἀπογ τοροηϊθαὰ αἱ (ἢ6 Ῥγοαομΐης οὗ Φοηλὴ δηὰ 
Ὀομοἷὰ ἃ στοθαΐου [πἢλ Φοπδῃ 8 ἤθσο. Απὰ ἢδθ 
σγΐοϑ, Ἶοο ἰο Οἰιοταζίῃ δπὺπὰὲ Βοι δια, ἴον Βεοά 
δυο πὰ ἢ Ὑ Μνοτ 5 θ6ρη ἀοπηο ἴῃ ΤΎΓΟ δα δ᾽ άοη 
88 6 γ6 ἀοη6 ἴῃ [ἢ θη, {ΠΥ οι] ᾿δνο τοροηι θὰ 
Ἰοὴς ἃβοὸ ἰῃ βδοκοίοἱ ἢ απ δ8]1ι95. Απὰ ἴῃ ᾿ἴκΚθ 
ΠΔΏΠΟΡ ἢ9 ΒΔγΥγ8 0 Οδρογπδυῖῃ, ᾿ ΠΙΘἢ γἃ8 οΧ- 
δΙιοὰ το ποδύϑῃ, ὑμαὺ 10 8..8}} Ὀ6 Ὀτουχῦ ἀοτῃ 

ἰο Π6]}, ἔογ 17 Βυ9} ταὶ γ ψνοσκ8 δὰ Ὀδοη ἀο0Ὲ8 
ἴῃ ϑοάοωι ἰἱὰ σουϊὰ πᾶν σοιιαϊηθὰ ἰὸ {18 ΑΔΥ͂ 
(Μαῖὺ. χὶ. 21-28). ΤῸ ΚΟΥ 18 οοπίδϊ θα ἴῃ δὶ 
ΟΓ8 “ ἰορὶο οὗ οι ονδ, ἰθρὶα οὗ 6 λονδ,᾽"} 
Υἱἱ. 4. Ιβγδοὶ ἀοθβ ποὺ ποῦ ὑπὸ “1 ἴῃ (89 
τσ οὗ μἷδβ σα] ἰης δὰ οἱοθαβίοη. ΤΟΥ͂ τοραγὰ 
{ΘΙ 86 1 7768 85 ΟΠ ΟΒΘῺ ὉΠΟΟΠΑ ΘΟ ὨΔΙΠΪΥ͂, δῃὰ οἡ [16 
δοοουῃί 88 Ὀοίΐζον ἤδη 8]} οἴ γθ, Ὀοΐηρ Β.6 8 ἡ8 
Ποοα πο Τοροηίδηοο. 7.08 ρσΥΓᾶοθ 88 ὈΘΟΟΠῚΒ ἃ 
ΒΏΔΓΘ ἴο ἐἤοτῃ, δὰ 80 ἐΐ 18 ἴο 8}} ψσῇο 86 [Π6ῚΓ 
τίνι !ο8 88 8 ἸΘΥΘΡ οὗ ἰμοὶγ σι ]οκθάηοββ. (1) 
Ῥεῖ. 11. 16). [76 οἰθοίίοη ἴο στδοῖοιιβ Ῥυι νυ] 68 
ποὺ δοΐηκς ὨΘοΟϑϑαυὶν ο]οοίΐου ἴἰο θίθγῃδὶ 1178.--- 
Β. Β. Α.] 

8. ["" ΝΟ υοΒαᾶμ θα ἋΣ ΣΥ Βουναηῖ. [{ 8 
ΤΟΥ ΚΑΌΪΟ ἴμαὉ 80 Ηοὶν ϑρίνγιυ ρκίνοϑ ἴο Νοῦυ- 
ΘΠ δάποζζδν ὉΥ Φογοιρΐδῃ (Χχνυ. 9; χχυῖὶ!. 6; χΙΣ. 
10) 16 8816 {1110 ὑμαὶ βϑιδὴ χῖγθθ ουθὰ ἴἰο 1}9 
Μοβδίδ Ηἰ βοὸς: ΠΔΙΠΘΙΥ͂, ὁ ΜΥ ϑοσγναπί.᾽ Απὰ 
ἰπαϑηλ 6 ἢ} 85 ὑπ Οἰιαϊ θα ἰεϊῃ ς ταθι δρροϊπἰοὰ 
δηά οπιρονογοὰ ὉΥ αοα ἴἰο ΘΟ υ0Γ 6 πϑίϊ 0}8, 
816 ἢ 88 Αἴηπηοπ, Ε΄οαι, ΜοΔῸ (τ ὁ γογ ἰγ Ρ68 
οὗ 86 Θηθῆλίοβ οὗ Ομ γίβί δῃὰ Ηΐβ ΟἸυτοῖ,) τγ9 
προὰ ποὺ βούαρ]6 ἕο ΒδῪὺ ἰμδὶ ἴῃ (11686 νἱοίου 65 
Ηο Γοτοϑβδάονοα ἔμ δοῃαυοϑίβ οὗ ΟΠ γι, γῆο 
τηλἂθ Ηϊπ186)7 8 βοασυδπί ἰο ἀο Ηἰβ δι ον 8 νν1}}.᾽ 
ἸΥΟΒΟΒΉΎΟΚΒΤΗ.---,Ὁ. ΒΕ. Α.] 

4, Οπ γυοσῦ. 12. “2 εμ8 εἱἱὲ οοπδιουὶϊέ ἱπιρίογιτα 
ορεγα φμοαά πιαίωπι ῬῶπϑΘ. Μααϊιπι υογο οιἶρ48 
πιϊπίπις »γοαϊί, δε] ἐ08 ἵρδοϑ ρτορίεγ υιἱϊμᾶ σταυϊδδοὶηιθδ 
»μηϊξ, ργδϑβογίϊηι δὲ πιοάϊμπι ἐχοεδϑογὶπίὶ (Ζεοὴ. 1. 18). 
Νοίοέ ἰδίωμα ἐἰωδίιταγὶ ἀρροδίία δἰπιι ματι α υἷγσα, 
φυαπὶ Ραίεῦ ἐπ σαδίϊσαπαα δοδοῖίς μδιγραίΐ, ἐδιγραίωπι 
ὕεγοῸ πιο ἵπ ἴσπέπι σοη7ιοϊ!.᾽" ἘΘΆΒΤΕΒ. 

δ. Οπ τον. 12. ““Ὑεγδωπι Μοπιϊπὶ 6δὲ υδγασίδδῖ- 
“πη {ε{π| ἐπ οοπιγπϊπαίοπίδιδ, (6 φωΐδια λὶς εἰ 2 εσ. 
χ. 16, ἐωπὶ ἐπ μγοηπιϊδδιοηΐδιδ, 46 φμίδιδ 8. χχὶὶὶ. 
14.- ὕπαάε δεῖς Αὐαύῦβτινυβ (ἀε ΟἿυ. 2). 22, 8); 
“ϑοπίεηί ἧδε φυοόφιε δίσμξ ἰδία υεπεγωπ; Ἰάδηι ἐηῖηι 
εδ μίγαφμε »τχοπιῖδιί, ὠἱγαφμθ υεπίωτα 8886 »7ὲ8- 
αϊχίι." - ρὸν φιοά φιὶδ ρερσαί, »ῈΥ ἴάόπι ρωπίί οἐ 
ἔρ4.᾽᾽ ἘΌΒΒΤΕΒ. 

6. Οἡη νϑὺ. 29. “Ἅ Ῥεγὶδείπιμηι ἐδἰ ἐἰϊμα ΟἽἿΙΈΜΈΝΤΙΒ 
ΑἸΕΧΑΝΌΚΒΙΚΧΙ: »γοχίπιιδ 7120 μίεηιβδίπιμα Πασεῖ 8 
{||ὸ ὭθΆσορ αοα, ὑῃ 6 ΠΟΔΓΟΣ ἰγου Ὁ]6, ἐμ 6 ὈοίίοΡ 

Ομ γί βιϊδα, {89 ρσγραΐοσ 10:6 ογοββ: ἰΐ τηδοίβ Εἰπὰ 
βγϑὶ γγδ0 18 ποαγοϑὶ ἰο ἀ6οἂ). Οὐηπίγα υεγο ΒΕΕΝ- 
ΗΠΑΒΌσΒ: μὲ λὶς πο ὅν ἑαδογίδιιδ ἀοπιΐπιπι, εἰσ 
ἐγμηὶ ἐπ ἰαδοτίδιδ ἀφ πιοπῖπι.᾽ ἘΘΒΒΤΕΒ. 

7. Οκ υὸσ. 80 βαᾳ. “ΤΊιθ δίγιοὐ ἡυάριαοηὶ οἔ 
αοἀ βουπάϑ τσὴ ΒιΓΟΏΘΟΥ δηὰ οἱθᾶσον ΤΠ πἢ ἯΘ 
ΔῊ ὈθΔΥ. Ηρσηοοσ ἴ8)6 6090,000 τθη 610 80 ἰδ - 
τι βοὰ ψῃθ (ΠΥ Βολτγὰ {1|ο γοῖοθ οὗ αοα, ἰπαὲ 
{ΠΥ βαἰὰά : 1οἱ ποὺ Θοἀ Βρθϑαὶς 1} 9, Ἰοβί νν6 αἀἷ9 
(Εχοά. χχ. 19). 118 νν6}} ἐβαῦ τὸ ἀο ποῖ σϑίιι8θ 
ἴο ἈΘΆΓΡ, ΟΥ̓ ΒΙΟΡ ΟΥ̓ ΘΑΓΒ ἃραϊηϑὲ {116 βιν δαί δουπὰ 
οὗ οὐ τοῖοϑ ἰἢ 1}λ60 ββογοᾷὰ οὔῆοσα οὗ {16 ῬΥΘ ΟΠ ΘΚ, 
Ὀδοδυδβο νγγο σδῃ δυο ἰὺ (8. χουν. 8), οΥ" {110 {ϊπ|θ 
νν}}} σόα, ΒΘΩ τὸ 88}8}} 6 ΟὈΪ σοὶ ἴἰο ΠΟΔΡ 118 
ΑΥΤΟΪ τοδγίηρ, πο αοα ἔοτυϊὰά. ον ν μοα 
("9 Ποῃ ΤΌΔΣΒ, 80 88}}8}} ποὶ Ὀ0 δἰσαιἀ ἢ (πὰ. 111. 
8.) Οβαδεβ. 

ἨἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊΘ δπίίτο μαρία ἰγοδὶβ οὗ (89 ἀϊνίπο ᾿υάρ- 
τηοηίβ πὰ αθοτα 8 οοοαβίου ἰ0 δρθαὶς οὗὨἨ μοι (ἴα 
ἃ ΒοΥΐα8. οὗ βουποη8) ἰΏ τίου γοϊδίΐομβ. 9 
οδ (8 ΒρΡΟΔΚ, 1. οὗἩ {π0 Λυάἀὶοϊαὶ δοί9 οὗ αοὰ 
δοοοχάϊης ἰο ὑμ9 οομαϊομβ οὗ ἐποὶσ ταδῃἰἔθβίδ- 
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(ἶοη. ΤΟΥ δτὸ (1) τοαυϊτοὰ ὉΥ {μ6 81π8 οὗἩ τηθῃ |γ71ὸ}} δ8 βἰηρίὶθ τϑ, Ὀυΐϊ ἰμὸ Ἰυάριιρπηὶ οὗ 89 
ἐόλο δ πὰ 0); (2) ἀοἴογγθιὶ ὃὈν (6 Ἰονϑ οὗ Θο4 | τοογἰὦ ἃ8 8 ψ 80} 18 8{1}} ωροπάϊηρ, γον. 80 844... 
γοσα. ὅ-0)}; 

{πὸ ἱπιρδιιϊίζαποθ οἵ πιδηκίηὰ (γον, 7 844.).---ἰ!. 
ΟΥ̓ το μά ϊςοῖα} δοὶδ οὗἨ αοἂ δοοοτάϊης ἰ0 189 
βία ροϑ οὗ (6 1} τηϑη  οϑιδιΐοη. (1) Τιθ Ῥγεϊϊηνὶ- 

(8) ἀγίνθα ἰο δοοοιῃρ] ἰβμιηθηΐ ὈΥ͂ ---ἼΠ1. 186 υα᾽οἰαὶ δοὶ8 οὗ ἀοὰἀ αἰ ΒἜΓΘΠΙΕΥ χο- 
Ργοβοηϊοα 1 ἴμ6 Ο]ὰ δηὰ Νὸν Τοβίδπιεπίβ. (1 
ἰπ {πὸ ΟἹὰ Τ᾽ οϑἰδπιθαὶ ΠἸ6Υ ΓΟ (α) Γορτοβθηίο 
ἴη ἤἥχυγθβ (τ σβ. 80, 81 8ᾳᾳ., 88). (ὁ) 1ϊαι θὰ ἰο 

ΠΆΓΥ. (α) ἰπ 1Π6 Ἰἰἴ6 οὗ ἱπάϊν᾽ ἀλα18, (ὁ) ἵπ {π6 {Π6 δαυίῃ (τ γβ. 30, 88); (2) πὰ ἴ6 Νὲν Τεδβία- 
116 οὐ ποείϊοπβ. Οοά λυ χο5 δορτϊ Δ} 6 Γ6 Ὀ6- 
Ἰονν Ὀοΐπ βίη χίο ἰηαϊνι 15 ἀπά απιΐγθ παίϊοῃ 8 
(τογβ. 9-29). (2) ΤῈ ὅπλ] πα ρπιοπί ; (α) ἰῃ 80 
ΤᾺΣ δ8 11 888 δἰΓγθδαῦΥ͂ θαυ (ΥγοΓβ. 9-11, 29 60]]. 
1 Ῥοῖ. ἰν. 17; Μαῖι. χχῖν). 6 (μΘΟΟΓΔΟΥ͂ ᾿ῃ 
1ϊ8 οὐ ν᾽ τοϊδίοηϑ 18 αἰγοδὰγν Ἰυάροα; ἰὰ (δ 18 
δοηθ τἰ6 αὐΐνοῦβαὶ Ἰυἀσηηθηῦ μ88 Ὀσορσαῃ αἱ 0 
Βοι86 οὗ ἀοά; (ὁ) 'π 80 ἴημτ 88 ἷΐ 18 811}} ζυϊατο 

τλθπῦ ΠΟΥ 8ΓΘ ΓΟργθδοηϊθα (4) ἴῃ ὑπ οὶν [Ὁ]] ΒΌρΡ6᾽- 
1ΘΓΓΟΒΙΓΪ8] ΤΘΘ ΠΥ, (ὁ) 88 οχιοπάθὰ οὐοῦ ἤϑάνοῃ 
δηὰ φασὶ. (Οοῶρ. ἰῃ οοηίταδὶ ἰὸ (8 Ῥαβδδρθ 
Μαῖὶ. χχυ.; 1 ον. χυ,; 1 ΤΊ1088. ἱν.; 2 Ῥοῖ. 11}.}. 
-ἸΝ. Το 1υἀ οἶα] δοίβ οὗ αΟοἀ αἰ οτγθηι)ν [οἰὲ, 
δοσοοταϊης ἰο ἰηὴ09 αἰ οτοπίὶ ἱπαγὰ σοπα!0ῃ8 οἶ 
τι 6ῃ---(1) Α8 ἀοϑιγαοίίοα οἡ ἰδ ρΡατί οὗ πο ροά- 
1688 (τοῦ, 7 844.); (2) 48 ἀεἸίνογδῃοο ὁ (δ ρᾶσχε 

(διπ!θ θπιρίγοβ μαῦθ δἰγοδαῦ Ὀθοα ἀθδβίτογοά, 88] οὗ ὑμὸ ρίουβ (Υ0 8. 11 δηὰ 12). 

Β. ΤῈ6 ΤΈσΘΘ Εξδιοσίοαὶ ΔΡΡρϑῃᾶ.ο68. 

ΤῊΒ ῬΒΟΡΗΕΥ ΟΥ 188 ΓΟῸΒῸ ΑΝῸ ΤῊΒΡ ΕΑ18ΕῈ ΡῬΒΟΡΗΚΤΆ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΧΥ͂Ι. ἰο ΧΧΙΧΣ. 

ἴλας δεεπ αἰτεαάν ελοιοη ἵπ ἰλὲ ἱπιτοαιοίίοπ ἰο (λε πίπίλ ἀϊδοουγδε ἰλαΐ ἰΐεδε ολαρίενε δία ἦστε ἰοσοίλεν, 
δὲῪεσαιιδε (ἠεὶγ σονππιοῖ ἰορὶς ἐδ ἰλὲ σοπῆϊοί οὐ ἰλε τις »τορλεί υἱκξὴ ἰδὲ 7}αΐ8ὲ »τορλείδ. Τλειτ ροεί(ἰοπ 
7μδὶ ἀέγε, λοιοευεῦ, 6 οσοαδίοπεα ὃψ (ἠδ οἷοδε ἀϊδίογισαὶ σοππεοίίοπ ΟΥ̓ ΘΟ. χχυὶϊ., ΧΧΥΙΙΪ., το οἾ,, 
ΧΧΥ. 72λεγε 8 (ἀλιι α ἀομόϊ οοππεοίίοη, (1) ἰλαΐ 9.7 ΘΒ. χαυΐ]., χχυὶῖ., τοὐζλ Ομ. χχυ. (Ομ οὗ ταιίὰ 
απὰ νοζε)ὴ; (2) ἰλαί ο7 οι. χχν]. -χχῖχ. οἱ ἐαοὴ οἰδεῖ ( }α͵ἰ8ὲ γτορλεί8). βεέίογτε οἰ. χχυὶϊ., λοιο- 
δυεν, δίαπαξ οἂ. χχΥὶ., απά ἰἠπμδ δοραγαίε8 λ6 σοππεοίεα ραδδασέδ, οἢ. χΧΥ., ἀπά οἾῃ. χχνὶ!., χαυ[., 
δοσαιμε ἐΐ ἐξ ἰλε οἱάοδί ἐπ {ἴπι6. 7| οοπιθα δαίοτα ἰλε 7ουτγίλ ψεαν ὁ ϑυελοϊαίηι. εγλαρε αἷδο ἰδὲ 7007 
ολαρίοτγε τοοτε Τομηα ἴπ (λὶ οΥοΥ, απὰ ἰγαπδροδεά ἦξγε α8 α ιολοῖΦ. ΟἿ, χχυῖϊ., χχυ[θ δοίοπσ ἰο (λα 
“οιγιὰ ψγεαν ὁ Ζεαοζχίαλ ( ὐοπιρ. Οπιπι. ὁπ χαυϊὶ. 1). ΟἿ. χχίχ. ἐξ δοπιοιρδαί εατγίϊετ ἐπ ἀαίο ( Οοπιρ. 
ἐλε ]πιτοά. ἰο ἰλὶ8 ολαρίεγ). Τὴδ αγταπφεπιεπὶ Ὁ ἰλε86 707 ολαρίεγδ 18 ἰλμ8δ ποί οοπδιδίεπιἰψ σὄτοπο- 
ἰογίοαὶ. εγλαρε “γε, λό δἰγυσσίε ο ἰὴς »τορδεὶ τοἱίὰ ἐλε 7αἰδε ρ»γορλείς ἐπ ἰλεὶγ ἄοπιε ((Ὦ. χχνυὶ.-- 
ΧχΧΥ  ].), ἐλέη ἰδ δίτισσίειοῖ(ἢ (λοδε αἶδο τοῖο λαά επιϊσταίεα ἰο Βαδμνψίοπ ἐδ τορτεδεπίεά. ["εγεπιίαὶ σοῦδ 
δαοῖς λέγε ἤγοηι ἰδὲ πιεπίϊοπ οὗ (λὲ 7)οιτ ἢ ψόαν ὁ υοἠοϊα πὶ (ο (ἦς δοσιππῖπφ ο7 ἰλαΐ Κίπρ᾽ 8 τείφη, ἐπ 
ΟΥ̓δΥ [0 διισχεδί (ο ἀΐδ τοαάεγδ απ ευἱάεποο, ἃ ἰοτίϊοτὶ, 77 Οοα᾽ δ πιέτον απὰ ὕοτδεαταποε (0 ετιδαΐεηι. 
Οοὐ γαυῦυε βδοίοεπιπ «επιποίαίτοπδ ἰο “ελοϊακίπι απα .ζεγυδαίεπι ἐπὶ «ολοίαζίπι᾽ 5 Τομγιὴ ψεαν. 2βδὼι ἤε αἱά 
“ποτε ἰλαπ ἐλ : [δὲ λαα δεπὶ α »γορὴλείῖς πιο88α 76 οΥὙ τοαγηῖη (ὁ ἀϊπη ευδη αἱ (λδ δεσιππίηρ οΥ ἦϊε τεῖρη. 
ϑιιεὰ εοποϊἀργαίἰοη8 αἀδ ἰλέδε τοὶϊὲ ξεσσοδί (Ὺ6 τεαδοπϑ 707 τολίεὐ, ὕεγεπιϊαῪλ᾽ 8 ῥτορλεσίεδ ατὸ ποὶ ρίαςεά 
ἐπ ελτοποϊοσίςαὶ οτάογ.᾽ Δ ΟΒΌΒΜΟΚΒΤΗ.--,8. Β. Α.] 

1. Τῆε σοπῆϊοί 9.) υετεπιίαῦ, το ἰλ6 αἶδ6 ρῥτορλείδ δείοτα ἰλ6 7ουτίλ ψεαν ο “ολοϊακίπι. 

ΧΧΥ͂Ι. 1-24, 

1 Τὰ 10 Ῥορίπηϊηρ οὗὨ {Π6 τοὶρῃ οὗἁἨ δ 6 μοί αἰκῖπλ [86 δοη οὗἉ «“οβἰδῇ, Κίηρ οὗ Φυάδῇῃ, 
2 οϑῖηθ (18 ψογχὰ ἔγομι {π6 0 ΒΕ [Φ6ῃονδ] δαγίησ, ΤῊ Β Β410} {λ6 ΠΟΚῸ [96 Βονδῃ] : 

Βιδηᾷ ἴῃ ἐμ οουτί οὗ μ6 1,.0Ὲ}Β [96 Βογ8}} 8] μουβο 8Ππ6 βρϑαῖϊς υπΐο 81] {Π6 οἰ(168 οὗ 
ΨΦυάαἢ, τ ὨϊσΘῺ Θομ16 ἴο ἬΟΥΒΙΙΡ ἴῃ ὑπ6 .ΟΒΡ᾽ Β ΒοιιΒ6, 811 (ῃ6 ποτα ἔπαὶ 1 οοτηπηδηᾶ 

8 [868 ἴο Βροαῖκ υπίο {{|6ῃὰ ; αἰ πλ} α]Βἢ [01}}}] ποῦ ἃ ποσὰ. 180 Ὀ6 [Ῥϑῦῇδ 08] [Π6γ 5}}} 
Ποαγκθη, δηα ἔυγῃ ΘΥΘΓΥ͂ ΠΊ8ἢ ΤΌΤ ἢ Ϊ8 61} ὙΔΥ, ἱπαὺ 1 ὨΙΔΥ͂ τορϑηΐ τὴ6 οὗ ἰῃ6 οὙἹ]]}, 

4 νΠ] ἢ 1 ρυγροϑοὸ ἴο ἀο υπΐο ἔμθὰ Ὀδοδαβο οὗἉ [Π6 6ν}} οὗἁὨ {ποῖὶγ ἀοίηρβ. Απά ἴδοὰ 
Β..810 ΒαῪ ὑπο ἴμθηι; ΤῊ βαῖ ἢ (89 ΓΟΒΡ [96 ῃον8}}: [ἢ γὸ ψ}} ἢοῦ Βοαγίκθη ἴο 

δ᾽ πι6, ἴο ψΑΠκ ἰῃ ΤΑΥ͂ ἰανν,  ]οἢ 1 ἤανο δβοῖ Ὀοίοτθ γου, ἴο Ὠδϑαγκοὴ ἰο {86 ψογάβ οὗ 
ΤΗΥ͂ Βογνϑιῦθ {Π6 ῬΥΟΡΠΘΙ8, ἡ Ποῖα 1 βοηΐ υηΐο γου, ὈΟΙἰ τἰβίπρ' Ρ ΘΑΓ]Υ, δηα βοῃαϊη 

6 {μ6πὶ, θυῦ γα Βανθὸ ποῦ μϑαγκθηβα: 86 η Μ|}}} 1 πλαῖζο (18 πουβθ 116 ΘὨ]ΟΒ, εὐἢ 
7 51}} τπηδῖκο (18 ΟἿἿΥ ἃ σι γβα ἴὸ 81 [86 ΠΑΙΙΟΠΒ οὐὗἁἨ [Π6 Θαυίῃ. 80 1.6 ῥγίβϑίβ δῃὰ ρτο- 

Πιοίβ δηα 8}} {Π6 ρθορὶα βοατγὰ Φογθιι δ βρϑακίηρ [686 τοτΒ ἰῃ [Π6 Πουβο οὗ (89 
8 [ΒΡ [Φοθονα]. ΝΟΥ͂ ἰῦ ολπιθ ἴο Ρ888, ἤθη ογθι δὴ 8 τηδάθ 8ῃ 6 πα οὗ βρϑβῖ- 
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ἵηρ᾽ 811 {πδὺ 1Π6 Τωοτὰ μά οοτηπιδηοα πἷπὶ ἴο ΒροδΚ ὑπο 811 (Π8 ῥθορίθ, [μαὲ 9 
τ οβϑίβ δηὰ (86 ρῥγορβοίθ, δηα 8}] {86 ρϑορὶθ ὑοοῖκ ῃΐη1, βαυϊηρ,, Του 88} ΒΌΓΟΙΥ α16. 

9 ὝΥΏΥ μδβὺ ὑμοὰ Ρῥγορμββίθα ἴθ [09 ἤδη οὗ (6 Τωογὰ ἢ Θἤον δ }}] βαυΐηρ, ΤῊ ΪΒ 
Βουϑ6 88}8}1 Ὀθ {| ΒΏΔ]Οἢ, δηαὰ ([ιΐ8 ΟἿΤΥ 8}4}} Ὀ6 ἀδβϑοϊδίθ ψιοαῦ δὼ ᾿πῃδὈϊδοΐ ἢ 
ΑΠμα 8}} {8 ΡΘορ]θ θα ρδίμογοα ἀραὶπϑὺ “ΘΓ 88 ἴῃ 0.9 ἢουβ6 οὗ [86 τὰ [Φ68ο- 

10 ν8}}. ἤδη {86 ρυγίῃμοοβ οὗ Φυάδῃ μοαγὰ ἴῃυβ8 1] ρ58, [Π 6 ΓΠΘΥ͂ ΘΔ π16 ὉΡ ἴτοπι [ἢ 
Κιηρ᾿Β Βουϑθο ἰηἴο ὑπ6 Βουδβο οὗ {π6 1ωοτὰ [96 ΠΥ 8} δηα βαὺ ἀονγῃ ἢ 086 ΘὨΓΓΥ οὗὨ [89 

11 πεν ρε(θ᾽ οὗ ἴΠ0 Τωοτ Β [96 ῃονδἢ 8] ἔουθθ. ΤΏθη Βρβκα [118 ργὶβδὶβ δῃα {116 ὑγο- 
Ποίβ απίο ἴπ6 ρῥυγϊῃοοθ δῃὰ ἴο 8]] (9 ῬθΟρἕθ, βαυϊηρ, 0818 ΤἸη δὴ 18 ΨΟΓΡΠΥ [0 αἷθ; [ῸΓ 

12 ἷ 80} ῥγοριοβιβα δραϊηβῦ (Πι8 Οἱ Υ͂, 88 γ8 ἄδνο ἤρδγὰ ψ| ἢ γΟῸΓ ΘΔγ8. ΤὭθη Βρ8 ΚΘ 
Φογθιιῖδῃ αἢΐο 411 (6 ρυίποοβ δηα ἴο 8] (86 ῥϑορῖϑ, βαυϊηρ, Το Ιωοτὰ [ΨΦθῃονδ}] 
Βθῃΐ Τη6 [0 ὈΓΟΡΟΒΥ͂ ἀνϑὶηδῦ (818 Που80 δῃα δρδίηβί [18 οἷν 81} {πΠ6 τΟΣΒ [μδ΄ γ9 

18 πᾶν βοασά. ΤΠΘΓΘΙΟΓΘ ΠΟΥ͂ διιθηα γοὺν ΑΥΒ δα γουν ἀοΐηρΒ, δῃηα ΟὈΘΥ͂ (μ6 ψοὶοθ 
οὔ μ6 Τωοτὰ [Φόῃονδ}} γουν Οὐ, ἀπά (δ6 Τογὰ ψ1]} τορϑηΐ ᾿ἷπὶ οὗἁ [Π| ον}} ὑμαΐ 

14 [6 Βαϊ ρτοπουμῃορά δραϊηϑῦ γοῦ. ΑΔΒ [ὉΓ τη6, Ὀ680]4, 1 8πι ἴῃ γο δηά: ἀο ψ|0} 
15 ἴὴθ 88 βϑοιηθίῃ ροοά δῃηά πιϑοῦ υπίο γου. Βυΐ ΚΠΟΙ͂Ν γ6 [ὉΓ οογίβϑ᾽ ἢ, [μα ἰ γο ρυΐ 

τὴ6 [0 ἀοβίῃ, γ8 81184}} βυγοὶΥ Ὀὑτίπρ ἱπμοοθηῦ Ὀ]οοα ὑὕροι] γουγβαῖνθβ, δμα ἀροη 818 
ΟἰΥ̓ δη4 ὕροῦ (86 Ἰπμδοϊδηῖ8 ὑμογθοῦῖ: [Ὸῦ οὗ ἃ ὑγατῃ [86 Ἰωρογὰ δ βϑηῦ τὰθ απίο 
γοιῦ ἴο Βρϑδῖκ 8}} [ἢ 686 ΟΡ 8 ἴῃ ΥΟῸΤ ΘΆΓΒ. 

16 ὙΤῇιθη βαϊα (80 ρυΐῃοο8 δηά 41 [8.6 ῃθορὶθ απίο {π|6 ᾿γθβίβ δῃα απΐο [ἢ 6 ΡῬτορ6(8: 
ΤῊ τη ͵ἰβ ποῦ ΜΟΥΓΓΏΥ ἰο αἀἷθ: [ὉΓ 6 Παί βροίζθῃ ἴο ἃ8 'ἴὰ (6 ἡδπ16 οὗὁἨ {π6 [μοτὰ 

171 [Φοβονδὰ] οὖν αοά. Τβθι τοβθ ὉΡ οογίϑίη οὗ ([18 6] ἀϑγϑ οὗ {πμ6 Ἰδηὰ, δῃη βραῖκθ ἴο 
18 8}} {π6 4556} Ὁ] Ὁ οὗὨ [86 Ρ6ΟΡ]6, βαυϊηρ, ΜΊοβ ὁ [π6 Μογδβί 6 ργορθϑίθα ἰπ 1.6 ἀδ γ8 

οὗ Ηεζοκίδῃ, Κιηρ οἵ Φυάδῃ, δῃὰ βρδῖίϑ ἴο 8}} (μ)9 ῥϑορὶο οὗ ὁ υάφῇ, βαγίηρ, 
Τῆυβ βαῖ [ἢ Ψ εμονδὰ Ζουδοιἢ : 
Ζίοη 8}}4}} Ὀ6 ρ]ονοά 88 ἃ δ6]4, 
“6 γι 386 πὶ 85888}} Ὀθοοπιθ ἃ μθδρ οὗ ΒέΟΠ ΘΒ, 
Απά {Π6 πιοιιηίαΐη οὗ {πΠ6 Βου86 ψΟΟΑΥ͂ Ποῖ μἰ8. 

19 Ὁά Ηεζοκίδ, Κίηρ οὗ Φυάδβῃ, δηα 8}} Φπαδὶ ρὰΐ Βἷπι δὖ 811 ὅο ἀθδίῃ ἢ ἀϊὰ μ6 ποῖ 
ἴϑαν ἴπὸ 1ωογὰ [Ψθβονδ] δηα Ὀοβουσμῦ [Ρτορ 4164" [η6 Τοτὰ [ΨΦΈεΒογ8}}} δηὰ [ἢ9 
Τωοτὰ [96 Πονδ}} τορρῃιοα Πΐπὶ οὗ (ἶο 6.11 ψὨ]ΟΩ ἢΘ ΠδΔα ῥχοπουπορα ϑραϊηβί ὑΠ 61, 
Τυβ ταϊρΐ τὸ ΡγοσΌΓΘ στοδὺ 601} [76 ΠΟΎΘΥΟΡ ἄγ δθουϊ ἴο οοπι στοδὶ τ] οἰκοα- 

20 1638] ἀραϊηϑῦ οὐγ [0 βοιΐϊβ. ἀπά Πθγθ 88 8]80 ἃ τϑῃ πα ργορἰιϑϑίοὰ ἴῃ [8 
Ὠθ116 Οὔ (μ6 1οτὰ [Φοθονδ}]}, γῆ] 8} (86 βοὴ οὗἁ ϑβ'Βϑημδῖδῃ οὐ Κα ̓γ] ἢ -}ϑδγίπα, τὸ 
ῬΓΟρΡ οϑθα δραϊπϑὺ (μ6 ΟἸΟΥ δηᾶ δρϑιηϑὲ {10 ἰαπά, δοοογαϊηρ ἕο 811] ἴμ6 πογὰβ οὗ 

21 “εοτοιηϊδῃ. Απά [π 6] Φομβοίϊδκίηι, ὑπο Κηρ, τὶ 4}1 μἴ8. τι] ΒΓ τθθη [ὙΔΡΓΙΟΓΒ] 
δηἀ 4}1] [π6 ῥγίῃοθβ, μβοαγὰ μἷβ πογὰβ [84], [86 Κίηρσ βουρδύ ἴο ρυὺ Εἷπι ἴο ἀφδίῃ : 
Ὀυὺ [ψ 68} τ) δη μοαγὰ οὗἹτί [8π4] 6 τῶϑ δἴγαϊ ἃ δηὰ 86, δῃὰ πϑηΐ ἰπίο Εργρί. 

25 Απὰ Δοβοϊαἰκῖτα, [86 Κίηρ, βοῃῦ τηθὴ ἰηΐο Ερυρί, ΕἸ δίμδη, [6 βοὴ οὐ ΑσμθοΥ, δπὰ 
28 οογίαϊπ ταθῃ ΜΔ Ὠΐπὶ ἰηίο Εργρί. Απά {δ 6Υ͂ ἐεϊομοα ἴον [ΠΥ] 8}} ουὐ οΥἩ Ἐργρί, 

δὰ Ὀγουρθΐς ἶτα ἀπίο Φοβοϊακιπι ὑπ Κίηρ ; ὙποῸ 56 Ηἷπὰ τὶ μ0 διοσά, δηᾶ 
24 οαϑί ἢΒ ἀ684 ὈΟΑΥ͂ Ἰπΐο [πὸ σγᾶνοδ οὐ [86 ΘοΙα 0 [8018 οἵ [86] Ρ600]6. Νονουῖῃο- 

1689 [Βυ1] {Π6 Βεπὰ οὗ ΑἸ Κατα {89 δοῃ οὗ βαρ 88 τ] Φοτγοπ δ, {μ8ὺ {ΠΟΥ͂ 
βδου!α [ἀ]4] ποῖ ρῖνο ἷπι ἱπίο (Π6 Βϑηαβ οὗὨ [86 Ρϑορὶθ ἴο ρυΐ δΐπι ὑο ἀρδίβ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Τό τ. δ.--ΤῊο ἢ Ὀοίοτο Ὁ) 7 --αὐα, πιοτοότοσ, οοιῃρ. ΝΆΞΟΚΙΞΒ. ΟΥ., ἔπ 1. 
8 ον. 6.-- ἸΏΝ. ΤῊ ΐ ἴοστα ἰα Του πὰ ΠοΓΘ οὨΪγ ἴῃ ἴπ6 ΟΒοΙ ἢ. 1 ἰδ ποῖ ἃ Βοσὶ ρ[ὉΓΔ] οττοῦ, πο ΓἽ Ὀοίης ἴΠ6 8ο0-0Δ1198 

κἰο. Οορ. θν35, ὃ 10], ας δια ὃ 133, '. 254. 
δ ΎοΥ, 10 ---ἰ Τασσιπι Σ ἽΠπῷ αὶ σαῖο.] 
4 γ6γ. 18.--- [πὸ ΔΙακογοῖρθα αἰτοσ ΤΠ Δ 2 ἰηἰο 2 2, οὶ ὈοςΔῦ56 (ΠΟΥ τοχαγὰ [ἢ ΤΦΌΣΙΩΟΙ 88 οοττοςῖ, θυ ἴο τίη ουὐΐ 

οἰεατὶν {πο ἰἀοη ἐν οὐ {π|5 ΜΊσΔΗ Ὑὶ τ εἶπ τοδο "νοοῖκς ἰ5 ἐπε] ἀοα ἴπ τ. οδπο (οοπηρ. ΟΑΒΡΑᾺΙ. Αἰΐολα ἀεν Ἀογαεολέέίε, ΨΚ 
1.2).--Τὴ ὁ. μαβϑαμοὸ αυοῖοα ἰ6 Τουηὰ γογραϊίτα ἰῃ 5110. 1}}. 12, ὁχοορὶ {πεἢ ἔποτὸ 6 γα Ἷ»Ἅ ἰηδίοβὰ οἵ Ό». (ΟΡ. 0188. 3 
201, 285.) ξ 

δος. 19.- {ΠΟ ΓΙ : βοοίμιοά ὈΥ ῬΓΆΥΟΣ [86 ἴδοο οἵ 80 1,οτὰ.---.8. ΒΕ. Α.} 

ἰἴΐοη οὗἩ 65ᾺΡ ἐδὺ “1η6 παγσδίνο οὗ (818. ΟσοΌΓ- 
ΕΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΤΟΠΟΘ ΒᾺΒ ΠῸ δσοηῃθοίίοη ΟΠ 6 Μ 1 Π} (06 ρτοσοράϊης 

οΥ τὶτἢ ἐπ ΓΟ] οννηρ σοπίοχυ᾽ 18 ᾿ποοτ 6 θη 5]- 
7 Βὰ58 Ὀ5:π Βῃονῃ ΒΌοΟΥΘ (μα (Πΐ8 σμαρίοτ 18 Ὁ] 6. ΕῸνΡ 1 ν᾿ ἀο ποὶ αρτοο τὶ Εσπσαι ἐμαὶ 

ποῖ ᾿πππιοι αἰ ον σοπηθοίοὰ τ} ΘἤΔΡ. χχν., Ὀυΐ  οδοῖ οὗ {86 ἰἤτ86 βαρρίοπιοπίβ οοποϊα 68 ὶ ἢ 8 
τ α ἰδίου ἱμβγου χὰ οι. ΧΧΥΪ,., Χχυῖ!. Το ἀβδογ-  χίδηοθ δὲ {1056 Ῥσορμοίθ, 80 οἱ μ6 Σ Ῥτορμοβί θὰ 
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ναὶ τγὰβ αἰτγθοιὶν ἴαϊδθ οὐ ἀἰὰ ποῖ ἀοίθπαὰ (9 

ἔγαι ἢ πῖτμ Ὀδοοιαιΐπας βιοαἀ πϑίη 685 (Ργορὴ. ἀ. Α. 

8..11.. 5.181), 1018 γεοῖ ᾿πἀἰβρυ Δ Ὁ]9 (μι 4}} {686 

ἴουν οἰδρίουβ ἰγθαὶ οὐ 186 σοηβίοί οὗ 1:6 Ῥτγορ οὶ 

αἰτἢ ὥν186 ρτορμοίθ, {Ππῶὺ (ΠΟΥ͂ ΓΟΙῸΝ οϑλοῖν ΟἾΘΓ 

ἰπ οπτοποϊοκίοαὶ ογάθν, πὰ (δὶ ον. χανϊ-ΧΧΙχ. 

ῬΓΘΘΌΡΡΟΒΘ Οἷν. ΧΧΥ͂. 88 {Π6 Ὁ 4515. Τ᾽ Ϊπ οχρ  λἴ ἢ 5 

186 ροϑίτίοη οὗ οἷν. χχανΐ. Β6γθ. [1 οδπηοί. δοσθρὶ 

{16 Βίαϊαπιοηί οὗ πὰρ (δαὶ 88 ἃ γοουγὰ οὗ μϑγ- 

Βοηδὶ θχρογίθποοβ ἰὑ οὐρῆν ἴθ Βανθ δίοο ὈθῖοτΘ 

οἷ. χχχυΐ.: ἴοτ Βοῦθ {π6 παγρϑίϊνο νου βίδπα 

ηαἶϊα ἰβοϊαιοα τορί σα] ν, διὰ 6}. ΧΧΧΙΥ͂.-ΧΙ͂Υ., 

8τα ποὶ [86 ΟὨΪΥ Ρἷασθ ἴον (868 Ῥτορμεῖ 8 ῬΟγϑΟΠδ] 

ΘΧΡΟτίΘΠ668, [ὉΓ ΠΟΥ ΒΓΘ ἰηπογίοα οἰϑον οτο, 86- 

οοταΐης ἴἰο (86 σοπηδοιίοῃ οὗὨ ἔκοῖβ. σοι. οἰ}. 

χχ. απὰ χχαχ. ἀπά (μῖ8 8 (86 οα80 νυ 1} ΘΒ. 

χχυὶ.-χχῖὶχσψ. ἦαο τηὶρθϊ ταί μοῦ οχροοῦ τ΄, οἢ 

ποσουπί οὗ [86 τοϊαιίου οὗ (86 ἔδοιβ, ἰν σου σύπιθ 

αἴτον οἈ. χχὶϊ. Βαϊ οὐ ἴμ6 οὔθ μαμὰ ἐν νου] 

ἀϊδίατὉ 88 ρῥἴδῃ οὗἩ {μπᾶὺ στοὰρ (Αβϑίπϑι Κὶπρϑ 

ἀπὰ ργορδείϑ) ὈΥ͂ Ρϑτιϊα] ἀθῖ4118, δα οα {86 οἵδε Σ 

ἐη6. Ῥυϊηοῖραὶ πιαιίον οὗ οἱ. χχυΐϊὶ. δὰ χχυ]]!. 

μ88 ἴοο οἷοβα πὰ ἰβϑίογϊοαὶ οοπηθοιϊϊοι ἢ Ο,. 

χχνυ. ἰο 6 Βοραγαίοα ἴτομι 1, ΟΥ̓ ΘΕΥ̓ΘῺ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 

»ἰδοθὰ Ὀοίοτο ἰ. ὙΠι6 Γθβ80} ΨΥ {18 ΟἾΔ ΡΙΟΓ 

ἄοοβ ποὶ βίδπὰ αἴϊος οι. Υἱὶ. 844... ΨΏΘΓΟ 1 Ρτο- 

ῬΘΥΙΥ Ὀοϊοτιρθ ἰῃ Εἰβίου! 68] σοπῃθοίοι, 18 ἐμαῦ {116 

Βουὶββ οἵ ργοαὺ ἀϊβοουγβοβ ψὴ8 ποΐ ἰ0 ὉΘ ἰῃΐογ- 

ταριοά ὉΥ 8 Ἰοπρ δἰβίογ σαὶ ϑθοίϊομ. Α5 ἴᾺΓ 88 

εἰ. χυλὶ, το ἀἰβοοιιγβθδ ΟὨἸΥ. Ετοπὶ {118 Ῥοϊπὶ 

οπνατάβ [86 Ηἰδιοτῖοαὶ οἴθαιθαι 18 Βιι ΘΟ ΒΒΙΥΘΙΥ 

Ῥτοιχιὶ ἔοσψατά. ΑἸ που (08 Βοραγδιοα ἴῃ 

ροβί ἴοι, (18. οἰ, χχνΐ. τεῖογβ ὉΔῸΚ ἴο {16 στοϑὶ 

ἀϊβοοῦτβο ἴα οἷ. Υἱὶ.-χ., δηὰ ἀθβοῦὶ 685 86 ἃ]- 

χαοϑὲ διῖαὶ οοηϑθαιθησοϑ, ἩΠἰοῖν 10 86 ΜΒ τὸ- 

Βροοὺ ἴο {μ6 ρόσϑοῃ οὗ [896 Ῥγορ ιοὶ (τοῦ. 1-19). 

Αἴ [88 βδπιθ (ἴ0, ΒούνΟΥΘΓ, ἴπ6 ΟΡΡοΟΥΓΌΠΠΥ 18 

αὔοταοὰ ἴον {16 πδυγαίΐγο ΘΟΠσΟΓπί ΠΡ ΒΏΟΙΪΟΓ 

φτορδοῖ, τι, [86 80 οὗἁ Βηοιη, ψ]0 Πλὰ 

ὯΟ Βυ6ἢ σουταβοοῦβ ραίτου 48 ΑἸ Καπι, δπὰ κ22λὲ 

[0}} αὶ βδογῆοϑ ἰο μἷ8 δι} οἸγ ἴο 18 οαΠ Ἐπ ρ αὖ 0}16 

οοταπιδπα οὗ {6 ἀπο ϊν Κίηρ “6 ]λο ΑἸ κλτα. 

γεγϑ. 1-8. 0 ἴ86 Ὁδρίπηὶπρ, . 811 ἴ86 

παῖΐοιβ οὗ ἴ868 ϑασῖ. [Ἢ τἰϊοὸ δορὶ ππίηρ οὗἉ {16 

χοΐρῃ οὗ δ ὁο αἸἰκἴ αν, αὖ ΔΎ ΓαίΘ Ὀοίοτο 6 ὈΔίεὶςο 

οἵ (ἰἈγοδοιλίβι, βίο ἱμοτο ἴθ ΠῸ πιαπίϊομ ππδὰθ 

οὔ (π6 ΟἸιαϊάοαηβ8, ϑγοτΐλ ἢ Τοσοῖνοβ {{| ΟΟη]- 

Ἰηλῆὰ ἰο βίαπά ἰπ 1.86 Τογϑιοουτὶ οὗἩ (ἢ 6 (6πιρ}0 

(θοπιρ. χὶχ. 4, δπὰ ἔχεο. οἡ υἱΐ. 2), ππὰ ῬΤΟΟΪαΙ πὶ 

αὶ τουοϊαίίοα μΒ6 58 γοοοϊνϑὰ το αἱΐ ιἰν6  6ν8 ΒΟ 

ΠδΥΘ ΘοΙη8 ὉΡ 10 ἴμ6 ἤραϑί. δ΄ αἱ [081 [ἢ}}8 τνᾺ8 

ψ6 Κπονν ποῖ (σοπῖΡ. Οοπιπι. οἡ Υἷϊ. 2). ΤΠ ἴη- 

ἰγοἀυσίοτγ ἴογπιυϊα ἰπ Ὑἱ]. 1 18: 60 ἴηιο 18 ρηϊθ 

πδπὰὶ Ῥχοοϊαῖπι 85 ἑοϊϊοσθ. Ηδγο ἰΐ 5 καϊά: διαπά 

ἴῃ [88 ἤοτο-σουγὶ δηθὰ ργοοϊαίτπι Δ} (πὶ 1 ΒαΥΘ 

ἐοπιπιδη θὰ [66, βοὰν οὐ ἱἱπς δηγυ]ΐης. 

Ὅμοτο (6 οοπιπιαπὰ ἴο 0 ἰπίο (16 ραῖθ Ὀγθοθ 68 

{π6 τονοϊαϊίοη. ΠῸΟτο 1πΠ6 ΟΥάον Β γονοσβοά, ΕῸΥ 

Βοτο ί6 ψοτὰ9 τ ΒΙοἢ 1 οοτμσηδηᾶ ἴ866, δη ἃ 

οταΐὶ ποῖ ἃ νγοτᾶ, ροΐπι. Ὀποῖς το {Π)6 τ Υ ] 1101) 

88 0Π6 Ὀτϑί οι  γοοοὶνοά. ΤῊΘ]αι 16 Γ ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ͂ 

πουϊά ἤατα πὸ βαπ86, ἢ δὶ 18 ἴο Ὀ6 ἀεϊνογοι 

ὉΥ {πὸ ρτορῃθίὶ μαὰ ποὶ Ὀθθῃ ΑἸτολαγ σοιππιμὶ- 

οἱ. 9111}, Ποννουον, ἐπ τον, 4 8η4.ν {Π|6 οἰ οὗ 

οοηἰοηΐβ οἵ {π6 ἀἰβοοιγβο ΓὉ] ον ἴῃ ἃ Ὀγίοῦ δηὰ 

Ῥτοζηδηὶ σϑολρ  υ]ατοη. ΤΆΘτα 18 ΠῸ οοπίγλαϊο- 

(ἰοη ἴῃ (15. 
τϑοοϊν οὶ τὸ τονοϊατοπ οὗ {86 ατοδὺ αἰβοοιβο 18 

ἢ. τὶϊι- Χο, αἵ [86 β4πι6 {ἰπ|6 τὶ 1116 ΘσοΟΠι 8} ἃ 

(ὁ ἀοἰίνον ἰν ἴα 188 το Ρ16, δϑηἃ {μᾶὺ αἰ ΟΣ ΓΒ, 

τ γοὺυσ Θδ:δ. 

[τ πιΔῚ ἢαγο Ὀ66ῃ [πδ΄ {118 ΡῬγορΒ οὶ 

ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕῚΤ σΕΒΕΜΊΛΗ. 

ψῆ θη ἰδ 6 τιοποηὶ οὗἩ ρογ τ 69 σῆπη6, ἰδ 6 σοτ- 
τὰλ πη νγὰβ τοροϑίθιὶ ψ1ἢ 8 τϑίογθησθ οὴ ἢ 6 ΟΏΘ 
μαμὰ ἴο ([Ὠ9 τονοϊαιΐοη γοοοϊνοα (χχνὶ. 3), πὰ οἢ 
(6 οἴμοῦν τνἱτἢ αὶ Ὀτί οὐ τοσδρί [αἱ ἰοη οὗ ἰἴ8. πιὰ 
ἱπιροτὶ (χανὶ. 4-θ6).-- Οὐδ ποῖ ἃ γοσᾶ τγϑη μα 
9 οὗ θοιι. ἱν. 2: χὶϊ!. 1 οοἹ1, βου. χχὶϊ. 19.-- 

1{ δο ὍΘ ἴ6 0 Ὑἱ]} ἈΘαυζθα, τον. 3. 
Ῥϑγϑηὶ μαὶ Π6 ἈΒΒΘΙΪΥ ἴοὸ ἀΠ)86 ἔθαϑ8: πηυϑί δ Υθ 
ΔΡΡεδγεὰ ἃ βρϑοΐδ)ν ἵδυογδὉΪ6 ΟρΡρου ΠΥ ἴον 8 
ἀοοϊϑῖνο δἰϊθιρί.--ἘθΡρϑηϊ 16 οὗ ἴδ86 Θ90]]. 

115 8ἢ- 

Οοιαρ. χυΐ!. 8; δὲ 88 ἴῃ σϑσβ. 18 ππὰ 19: χἱϊὶ. 
10: Φυά. χχὶ. 6; 2 ὅδπι. χχὶν. 16.---τἰβὶ 6 ΘΑΣΙ͂Υ. 

σοωρ. νἱὶ. 18, )ῦ ; χχυ. 8, 4.--Βαϊ γ9 Βανθ 

ποῖ Θδεὶςθηθᾶ. τοϊαἰποα 88 ἃ γϑι ἰΒοθη66 οὗ 
1868 Ῥαβϑϑᾶρο Υἱΐ. 18, ἰΒ ἴο Ὀ6 τοραγά θα ἃ8 ἃ ραγϑη- 
{μι 5815; βίποα (68 δροάοβὶβ Ὀδρίηβ ψ ἢ σογ. θ.--- 

τι κο ΒΒΙΙΟΒ. [πὸ ἔμο86 ἡ οΓΒ (Π6 ργορπεὺ τὸ- 
Ῥτοάμορβ παοϑὺ ἀἰβιϊ ΠΟ 0} [86 πιαΐῃ {μγοαιο πίη ρ" 
οὗἩ 6 στοαὶ ἀΐβοουτβα 'π Οὔ αΡ. Υἱῖ. (6οπιρ. ΥΒΓΒ. 
12 δηὰ 14, απὰ {86 τϑῖηβ. [βΘΓΘΟἢ).--αᾶἰὶ Οὔγδθ. 
ΟοπΡ. χχὶν. 9; χχυ. 18. 

ψοτβ. 7-11. 8ο 186 ὑχίθαοῖβ.... βανϑ μϑασᾶ 
Τη6 ρῥτὶοβίϑ δῃὰ ργορίιοίβ Β6ΓΘ 

ΒΡΡΘΑΣ 88 {6 τϑαὶ ὁρροπθηίβ οὗ Φθγθῃΐδῃ. ὙΨ ΡΥ 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ πιοϑὲ οὗ (Π6 [4188 Ῥτορμεῖβ ψγογα {Β6Πι- 

Βεῖνοϑ Ῥγίοδίβ. Οοῦιρ. Οοιμπι. οἢ Χχ. Ό. - ΤῊ 

ῬΘΟΡΙο .Ίονν (Β ΘπμΒοῖυ 68 ἴο ὉΘ ΟΑΥΤ 6 ἀυσαΥ, (που Ἀ 

οα ἔμ ϑρϑϑοῖιν οἵ 86 ρυΐποθβ (Π6Υ̓ Ἀγ ἀἰπροϑϑὰ ἴο 

Θϑροῦβα (86 οδ1188 οὗἩ ΨοΓοτιΐδἢ ἀραϊηϑί {116 ΡΤ] 6 8.8 

δὰ Ῥγορμοίβ (τον. 16), δῃὰ ἴῃ οἱδδσ οἱ γοιπι- 
βίδποοα ψουϊὰ ὍΘ τολαῦ ἰο δχϑουΐθ [6 86 ῃ, ΘΠ 00 

οὗ ἀφαίῃ οπ πἰπι (τον. 24). ΤῊΘ ῥγίποοθ ἅτὸ ποῖ 
γοὺ δ]1οὦ τὰῖτ (πδι Ὀϊοο-(Β τΒιῪ Βαϊτοα ἰοινατὰβ 

Του οταΐαΒ, ἩΒΙΘ. ΠΥ αὐζογναγὰβ πηδη οβί (αι. 

χχχυὶϊ. 844.).--ἶἰπ [6 ψοτὰ8 ].0 Θ᾽ ΠΟ 16 Ὁ 

αἰαά6 ἰο νἱῖ. 12, 14, ὧδ ἴῃ {6 Το]]οννὶπρς νὴ τ- 

ουὖῖ δὴ ἐπ μοτίζασοθ ἰο ἰχ. 10.---Ου βαῖθ οὔ ἴθ 

Σιοτᾶ᾽ 5 ΒοΙ56, ΘοτΡ. ΓΕΠΊ8. Οἢ ΧΧ. 2.--Ν ΟΥΕΥ͂ 

ἴο ἅϊθΘ. Τιΐβ ὀχργοβϑίου (ΠῚ 2902) ὀσουγβ 4180 
ἰὼ Ὠοαϊ. χίχ. 6; χχὶ. 22. Αβ8 ἴδ ἤἥγϑι νογὰ 1 

ἐς56 1} δἰρηὶῆοβ ἡπάιποπὶ ΟΣ οοπάοιππηι οι, (ἢ 0 

ῬὮΤαΒΘ ΤΩΔΥ ἴγομι [Π9 σοππθοίΐοη ἀσποίο ἡυὰρ- 

ταδί ον οοπἀοιπηδίίοι ἰο ἀοαίβ. ΤῊ ΘΧΡΓΟΒΒΙυΣ 

ἴῃ νον, 11 δπὰ θεῖ. χῖχ. 6, ηΔ ὍΘ ἴαἸκο ἢ ἰπ {110 

ἄτδι, ἰπ τον. 16 διὰ θουΐ. χχὶ. 22 ἰὰ {86 ϑβεοοηὰ 

Β6ΠΒ6. 
Ψονβ. 195-19. ΒΘ δρδῖκο δοιθιιίδῃ... 

οἷτ βου]. [π ἴδ ψοτὰβ ΘΗ ὙΟΌΣΓ ὙΥΔΥ͂5 
(μ6 Ῥτορμοὶ σϑρϑδίβ ἴμ6 οἱνϑῦ τϑαυ!βι [00 οὗὨ [15 

ἀϊδοοιγβο ἰῃ νἱὶ. 8, δ. [18 ἰμὰ8 (ο Ὀ6 β6θὴ ἔλιλῖ 

Ὧδ ἰ5 πεῖι ον ἰόντ  βοαὰ ΠΟΥ ΘΥῪ αἰ Βροβοα ἰοτναγα 5 

μἷ8 Ῥοορὶθ. Οἱ 1818 οοπάϊτϊοι, Ὀαϊ οη {1}}5. Θ0Ὲ- 

ἀἰτίοα ΟὨΪΥ, ἀο68 6 Ῥσοταΐβα βϑϑ]γαιοα. [1 0 

ἀο ποῖ Π|κ τι. (ΒΟΥ πιδΔ  ἀο 108 δΐπ) 88. {80 

ν}}}. ὙΊΟΥ ὅτο, Βονονοσ, δὶ 186 ΒΆτ10 {{π|8 10 

Κπον {παῖ ἴῃ ΚΠ ς μῖπι (π 6 τνουϊὰ Ὀγΐπρ ΠΡΟῚ 

(ποι βαῖνοβ [μ 6 σοὶ οὗὨ βιιθἀΐπα ἱπποοοπί ᾿ἱοοί. 

18 ΛΏΒΨΘΥ οὗἩ ογοιι δ 8, Βδοτί δηὰ βί }]6 Ὀὰὶ 

ἤτιι πὰ ἀροϊάοα, ἈΡΡθατβ 0 Βαᾶγθ τη ἃ ἀθοΡ 

᾿πιργϑϑϑίος οα (86 χάρο 8πὰ [86 ρΡθορίε. Εον {εγ- 

οὐδ 18 δοαυϊ 6. ϑοῖηα οὗ (6 οἰάογβ οὗ {89 

Ῥθορὶθ (ΥΝΤῚ 20], θ᾽ ἄθσβ οὗ ἴ86 ᾿δ:ᾶ, τον. 

17, τὸ ἀϊβιϊπρυ δια ἤγοπι {π6 Ὁ 1, ῥσίβοθβ, 

τον. 10, γῆο ἃτθ ἰπ 86 Κίῃρ᾽8 Βοιιβο, δ οουτὶ 

Ληὰ τηθιογ8 οὗ ("6 μονθγηπιθηΐ, ὙΠ118 {89 

οτπιοῦ γαργοβοῦ {86 Ἰο68] τηδρίϑιγαίθθ ἐπγου ρἢ- 

οιἱ (89 σου ΠίΓΥ, σοΡ. Χαχυϊ!. 16; ΧΧΧΡΝΙ. δ, 

25 844.) βαρροτὺ ἰμὶβ βθῃΐθῃοο ὈΥ͂ γΘίθγε 09 ἴο 8, 

ΓΌΣΙΔΘΣ ΟΟΟΌΓΣΟΙΟΘ, ΤῈ ρΡρορμοῦ Μίοα, [οὗ Μο- 
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Τοθ οί, πον ΕἸ ΒΘΓΟΡΟΪ 8, ἰῃ ῬΒ]ἰϑι18. Ετσ- 
858., ΦΕΚΟΜΕ], δὰ ποὺ Ὀδθὴ ρΡαηϊβιιρὰ ὈὉγ Ηθρζο- 
χα ὁ ἀσσουπί οὗ αὶ δἰ χΐϊαῦ αἰτοΥλ66.---Οἡ ἴῃ 6 
Ῥοϊηί, ὑπαῦ (ἢ 6 ράβϑαρα 111. 12. ἔοτπὶϑ 1.16 οἰϊπηαχ 
ΟΥ̓ (9 πιϊπαίοτῦ ΡγΟΡμθοΐο8 οὗ Μίσαν, δηὰ (δαὶ 
Φοσοση δ αυοίθ8 (86 Ὀο0 Κα οὗ Μίσδ ἢ οϑρθοὶ}}ν ἴῃ 
ἐμο ἀΐβοοιιγβθ ἴῃ οἰ Ἀ. Υἱὶ. ἷχ. σορ. ΟἌΑΒΡΑΒΙ, }α8- 
δίπι. τοι {δ9 ἰαδὶ τηθης] οη θα οἰτοιπιβία ποθ ἰὺ ἔο]- 
Ἰοῖνβ ἐμαὶ 6 Γοπι δ ἢ Εἰ τ 86] σϑιλ πη 48 ἢ 18 ἈΘΆΓΘΙΒ οὗ 
ΜίοσδΝ, δπὰ ἰηϑυϊαΐθ8 ἃ σοι ρϑγίβου δαί  ῃ ἈἾτ- 
Β6] δπὰ {18 ργορῃοί, ΟἌΒΡΑΒῚ ΒΟΥΘΥΘΥ ΘΥΓΒ ἴῃ 
δἰιτὶ δαϊΐπρς (Π6 ἀἰδοοῦγβθ ἰῃ ΟὨἢ. Υἱ]. -ἶχ. ο [89 
Ττοῖρη οὗ Φοβίδβ. [0 ἐδ ζυ] ΑἸθαὶ οὗ {ὑπ ῥτο- 
ῬΌΘΟΥ οὗἩ Μίοδη δηὰ ζογοιμίδ, οοτρ. ΤΉΟΜΒΟΝ, 
Τὰε Μαπά απὰ (δες Βοοξ, 11., 471δ.---, Β. Α.] 

γονβ. 20-24, Απὰ ἴμθτθ σγ88 8180 8 σῶδῃ 
.«««ἴορυϊ δίχα ἴο ἅθαιϊ!β. Τιδὶ (18 Πατγα- 
ἐἶνο δυουϊ ὕσυ 8 ἀο685 πο δΘοίΐηθ ἰδ 6 ΟΣ Β οὗὨ 
Φογοτη 8 8 ̓ 5 ἔὐϊοη δ, 18 οἷθδὺ ἴγοιῃ ἰΐΐ6 οἱγοατῃ- 
δίδποα ἰμαὺ ἰπ (118 6486 ἃ Ῥγοοοάθϑηϊ νγου]ὰ ὃ6 χο- 
ζοντο ἰοὸ απίβυοτϑοϊο ἰο Φ γοΔ ἢ. [ἰ 18 ον δηὶ 
ἐμαὶ ΠΟΥ 819 ποὶ (δ 6 ψ ογὰβ οὗἁ Ε'8 ΟΡΡΟΏΘΩ(8 ἔγομι 
ἐμ ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ ΒΗΥ ᾿ῃἰγοάἀυοίονΥ ἔοτία δ. ΟΠ 6 γ8 
δαῖτ ἰμδὺ ὑπ 18 βίουυ τονδὶ ἢ Ύο στο] 6α ἴ0 8 ̓δῖο 
Ῥοσγὶοα ἰμδὴ [86 οομπῃπιθησοιηθηὶ οὗ Ψ6 οἷα ἰς} Πλ᾽8 
τοὶχη. ΤῊ]8 Βονοντοῦ ἀθροπβ ὁ μον ἤδτ 7 6Χ- 
ἰοηα ὑπὸ σοπιηιθησοηθηί. ΔΡαγὺ [6 ὕγομι {16 
υρσδίΐοη, ὙΠΟΙΔΟΡ [818 οσσυγγοα ΘΑΥΙ ΟΣ οὐ ἰδίου, 
τὶ σἢ 11 Μ}}] Ὀ6 ἀϊ οι ἰο ἀδοῖάθ. (πη κ, ΨῈῈ 
αποτιῦϑ, ΞΟΗΝΌΒΒΕΕ, ΒΟΘΕΝΜΌΒΌΣΕΒ δηὰ οἰ 6 Γ8, 
ἐπὶ 7 6γοτ δ ἢ εἰ 5017 δ 13 118 ΒΙΟΥΥ ἱπ ογάθγ ἴο 
ΒΙΟΥΝ ἴῃ ΒΟ χγοδὶ ἀδῆοῦ ἢ6 ἰδθὴ ψὼ8 οὗἁὨ δι15 
116. Αἱ 8}1 οὐθῃΐβ πῃ δὐϑηΐβ πασταίϑὰ "δὰ Βδρ- 
Ῥοπϑὰ νψβ θη Ψογοτ ἢ σγοίο 19 Ὀοοΐς, τί ἢ ἢ6 
ἀϊὰ ἰμλ9 ἄχϑβι ὑἴπ|6 ἱπ ἴθ 4} δηὰ διἢ γθαγβ οὗ 96- 

Βοϊαϊκῖτα (χχχυϊ. 1 8α4. ; 9 844.}, δὰ 80 Ββεοοπὰ 
ὑπὸ ᾿ἰππ]θ ἰδ 6 } ΥΥ αὕίου ἰἢ6 ἀοδβίγαοίϊοη οὗἁὨ [86 
ἤἄτϑι θοοὶς ἴῃ 6 911 τηοηί οὗ (86 δῇ΄} γοαγ οὗ 56- 
Βοϊα κί (χχχυΐ. 28 844.) 1.6 δνυθηίβ ταὶρῆϊ πᾶ γ8 
ΟσσΌΓΓΘὰ Ρ ἴο (18 {ἰπι|0; δηὰ ονθῃ ἰζ ΤΠ6Υ Ἀ6- 
ἰοῃς ἴο ἃ ἰαίθν ρογϊοά, (809 Ῥοββὶ ὈΠΣΥ 18 ποὺ ὁχ- 
οἰυάοα ὑπδὶ ἰΠ6Υ τοῦθ ἰηϑογίθα Βθγθ ὈΥ Ψογοιιΐδῃ 
διδοῖ. Υοί ἦι 15 ϑδβίϑὺ ἴο δαρ]δίη ὑπ 9 ῬὮΓαΒΟΒ 
τ 18 οΟἱἵγ δὰ τπὶα Ἰαπμᾶ, ἰὴ σον. 20, 1 ννο 800- 
ῬΟΒΘ ἐπαὺ {π6 ργοόορμοὶ δὰ {0886 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΙΒ, 
ΜΙ ΘὮ Β ΣΟῪ τὰ ΚΘ ἢ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟ δὴ οταὶ δὐάγοδϑ, 
8011} 1 ΤΟΙ ΘΙ ΌΓΘΏΘΘ ἔγοτῃ {86 Ῥγοσοαΐης σοηγοῦ- 
ϑαϊϊΐοη. Νοιμίης ΓΣΙΠΟΣ ἴθ Κηονγη οἰϊδ ον οὗ ὕ τὶ- 
748, ον ἷϑ ἤαυμ ον ἢ πη Δἢ.---ΕἸΠα μὴ 1.16 5Βοὴ 
οὗ ΑσΒΒΟΥ ἰβ 8180 τηοηἰϊοηθα ἰῃ χχχυΐ. 12, 98 
διηοη! [80 ὈΓΐπσο5 ἔνότλῦ]ο ἰο Φογθ δ. 9206- 
ἢοΐα κἰ πὰ ΡΡΘΆΓΒ ἰο αῦο ὈΘΘὴ Πἷ8 δοη-ἰ ἢ -ἶαν,, [Ὁ 
ΝοδυΒἢία, (6 ποῦ. . οὗἩ  Ο Βοϊδοιίη 88, δοσογᾶ- 
πη ἰο 2 ΚΙ. χχίν. 8, ἃ ἀδλυχμίον οἵ ΕἸπαι δῆ. 
Ασδμον 1θ πιθηςοποα ἴῃ 2 Κὶ. χχὶϊ. 12 5 οὔθ οἴ 
126 ργίησοθ, 80 6 Γ6 ἴῃ ῬΘΓΒΟΊαΪ ηἰἰοπάςπορ οἢ 
7οϑ518}}.---Ἴ ὸ ρτανϑϑ οὗ [6 σοτμηο ΡΘΟΡΪΘ (Υ6Γ. 
28) ΔΡΌΘΑΓ οἰβονῃθ ΓΘ 88 8 ὉΠ. Δ]]οτνθα ροἶδοο (2 
Κι. χχὶϊ!. 6). Οη ἐμ)0 οχργϑββϑίοῃ “8005 οὗ {ἢ0 
ῬΘΟΡΙΘ᾽᾽᾿ σοπρ. σοι. οἡ χυϊὶ. 19.--, εν, 24. 
Βαϊ ἴ86 μαπᾶ οὗ ΔΒΣ και. ΤΟ ρατίῖο]ο Ἴὶὲ 
οπὶψ, διιΐ, ῬτΟΒΌΡΡΟΘ65 ἃ ἱμουρσῃί, τ} οὉ ΘΑ8}}} 
βον8 ἔγοια {86 Ῥτϑυϊουβ σοπίοχί, δο0 τσομία ἐΐ λαὺυς 
δϑοη εοἱ ἢ ζετοπιαῆ. Ἐτοτα [86 πηρηϊΐοη οὗὨ ἃ Ἀἰ κα) 
ΔΙΟΏΘ 1 8 ρῥἰδΐη ὑπαὶ 1 γ88 Β6 ὙὲῸ οδυϑοὰ (9 
ἀφοϊδίοη ἰο ὉΘ ἔλνυνογαῦ]ο ἰο Φογθιλ δ, (τον. 16 
84ᾳ:}) Ηρ 5 δ͵80 πιθηϊϊ οηϑὰ ἴῃ 2 ΚΙ. χχὶϊ. 12-14, 
τοχοιον 8 ΑΘλποτ, απὰ δοοογάϊηρ ἰο χχχῖὶχ. 
14: χὶ. δ, δῃὰ οἴοῦ Ῥαβϑᾶβζθθ, 86 γγχ88 (ἢ 9 ζα ἢ 9 Ὁ 
οὗ 6 ΧΟΥ̓́ΘΓΠΟΣ ἀθἀΔ]18}. 

2. Τλε ἑοπῆϊοί 97 “εγεηπιαὶ ιοϊἦ ἰλε [αἶδ6 »γορλείε ἴπ ἰλὲ ζουνίἡ ψοαν 97) Ζεαεκίαλ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΧΧΥ͂Ι]. αν ΧΧΥΙΠ 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 1-22. 

1. Ι[ἴΙῃ [πο Ὀορίπηίΐπρ' οὗ [Π6 τεῖρῃ οὗἉ ομοίαῖτῃ [ΖΘ 6 ΚἾ4 81, [ἢ 6 βοὴ οὗ Φοεῖδῃ, Κίῃρ 
2 οὗ Φυάδῃ, σϑη)6 [818 ψογὰ υηὔο Φογοι δῖ ἴσοτσα (86 Ιμογὰ βαγίηρ, ΤΊῸΒ βαῖ ἢ (ἢ 
8 Ιμοτὰ ἴο πιθ, Μδκϑο ὑμθ0 Ὀοη 8 δῃηὰ γοϊζοβ δηά ρυΐ (ἤθπὶ ὕροῦ (ΠΥ προῖκ, δηά βϑηὰ 

ἴΠθπὶ ἰο [86 Κίπρ οὗ Εάοπι δῃά ἴο {π6 Κκἰηρ οἵ Μοβδδ, δπᾶ ἴο [86 Κίηρ οὗἩ [η6 ΑἸηπιο- 
πἰΐ68, ἃηἀ ἴο {π6 Κίηρ οὗ ΤΎτυΒ, δπὰ ἴο ὑπ6 Κίηρ οἵ Ζίάοῃ, ὈΥ ἴπ6 Βδῃᾷᾶ οὗὨ (86 πι68- 

4 βρησοῦϑ ἩΔΊΟΝ οΆΠ16 0 6 ΓΒΑ] 6 πὶ ὑπο Ζοα οἰ δῃ, Κίηρ οὗ πάῃ. Απά σοπηπιαπᾶ 
{Π6πῈ ἴο ΒΑΥ͂ αηο {Π6} πηαϑίογβ, ΤῊςΒ β8 11} [Π6 Τωοτὰ οὗὁἨ ποβίβ [6 ονϑἢ ΖθΌδοΙ ἢ] 

δ 16 (οὐ οὗ [βγβοὶ, Τῆυβ 88}8}} γὺ ΒΑῪ ὑπῖο ΥΟῸΓ πιδβίοιβ; 1 ἤδυϑ τῃδ4θ (86 Θϑυ, 
[Π6 τηϑῃ δηα (Π6 Ὀοδβὶ ὑπαὶ αγὸ ΔΡΟῚ ἰμ6 στουπά, ὈΥ͂ ΠΥ ζῦθδαῖ ῬΟΎΘΥ 8ηα ὈΥ͂ ΠΥ͂ 

6 ουϊ-βἰγοίο 6 α ἈΓΠΣ, 8η6α ἤδγθ ρίνϑη ἴὑ ἰο ψΒοπὶ 1 Εοοιηθα τηθοὺ αηΐο 6. Απὰ ΠΟΥ͂ 
Ὦδνθ [ ρίνϑη 811 [686 Ι4η48 ἰηΐο [86 δαπα οὗ ΝΕ δα μοΖΖανγ, Κίηρ οὗὁἨ ΒδΌγ]οη, 

7 ΤΩΥ βουνδηῦ; δηά (86 δοββίβ οὗ ὑπμ6 β6] ἃ αν ῖ ρσίνϑη ἈΪπὶ 4190 [0 βοῦν ἴω. Αμπάὰ 
811 ΠΔΌΪΟΒ 8881] βεσνο ᾿ἷπΊ, 8ηα ἢΪΒ ΒΟ, 8Π6 ἢ 8 80} Β ΒΟ, ὉΠῚ1] [86 ὙΘΙΥῪ (ἴπλ6 οὗ 
ἢ8 Ἰαπα οοπιθ: δῃα {ῃ 6 ΠΠΘΠΥ͂ ΠΔ 008 δα ρτοδῦ Κἰπρθ 888}} βοῦν ὑμοηηβοῖνο οὗ 

ὃ Ηἴπη. Αμὰ ἰΐ 88.4}} οοπηθ ἴο ρ888, δῦ [Π6 παίίοη δὰ Κιηρσάοτα Μΐοῖι Μ11] ποΐ βαῦνο 
116 βᾶπι6 Νεδυςμβδάποζζασ, {86 ἰκίηρς οὗὁἩἉ ΒΑΌγΙοΙ, δπα δα Μ11}} ποῦ ρᾶΐ ὑποῖὶῦ πθοῖς 
ὑπ άἀογ {Π6 γοκα οὗἁ {86 Κίησ οὔἉ ΒΑΌΥ]ΟΣ, ὑπαὺ παϊίοη Μ111 Ραμ βῃ, βαῖ τι (πΠ06 Τωοτὰ 
[26 ον 881 πιὰ [Π6 διπνογά, δηὰ πὰ [86 ΤἈπιῖη6, δηὰ πὶῖὰ [86 Ρδβί]θησθ, ἅ8}}} ὦ 

16 
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9 δύ σοῃβαπιοαἶ ἔθη ὈΥ͂ 8 απ. ὙΒογθίοσο ἤθασίκθῃ ποὺ γα ἴο γοῸ Ὀγἰοβίδ, ΟΣ 
[0 ΥΟῸΤ αἰ νΙ ΘΓΒ, ΠΟΙ ἴ0 γοΟ Γ ἀΓΘΑΠΊΘΓΆ, ΠΟΥ ἴ0 ΥΟῸΓ ΘΟ μδηΐογβ, ΠΟΥ ἴ0 ὙΟΌΓ ΒΟΓΟΘΓ- 

10 6γβ, νυ 10} ΒρΡΘΑΪΚ αηΐϊοὸ γοιι, Βα ηρ, 6 5}8}} ποῦ βΒεῦγϑ [86 Κίηρ οὗ ΒΑΌγ]οη ἘΕῸΓ 
{ΒΠ6Υ ΡΓΟΡΘΘΥ͂ 8 ᾿ἴἰ6 υμο γοιι, ἴο ΓΙΟΥ͂ γοὰ ἔΆΥ ἔγομῃ γοῦν ἰδμα ; 8ηα [δύ 1 5ῃου]ά 

11 ἀτῖνθ γοῦ ουὖ, Δηα γὲ Βῃοι} ]ὰ ρογῖβῇ. Βυΐ {Π6 πδιίϊοηβ ὑμαΐ Ὀγίηρ ὑΠ6Γ ἤΘΟΚ ὉΠΑΟΡ 
06 γοκθ οὗ 1π6 Ἰκϊηρ οὗ ΒΑΡΥ]οΙ, ὑΠοεξα 1 }}} 1 Ἰοΐ τϑιχϑίη 80}}} ἴῃ {Π 6] οσ Ἰδπᾶ, 

12 βαῖἢ} {π6 1οτὰ ; δηᾶ {ΠΥ 8881} 1}}} 1Ὁ δῃὰ αγ6}} ὑπογθῖῃ. [βρᾷῖκθ 4180 ἴο Ζϑάδβ.- 
κίδι, Κίηρ οὗ δυάδῃ, δοοοταϊηρ ἴο 411 [86 Μψογά8, βαγίηρ, ΒΥΪηρ ὙΟΌΤ ΠΘΟΪΚΒ ὉΠ Δ6Γ 

18 86 γοκθ οὗ ὑπ8 Κίῃρ' οὗ Βαογ]οπ, δηα βοῦνθ ἷπὰ δα ΐἷβ ῥϑορῖθ, δυὰ [|1ν6.} ὙῊΥ 
111 γ6 αἀ16, ἡποὰ 'δηα {ΠΥ ΡΘΟρ]Θ, ὈΥ̓͂ {Ὡ0 δισογά, ὈΥ [86 ἴδιηλίηθ, ἀθὰ ὈΥ [886 ῥρει!- 
Ιθῃ66, 88 6 γα δι) βροίκθῃ δρδίπβὺ [ἢ πϑίϊοῃ ἰμαὺ “111 ποῖ βοῦν {π6 Κίῃηρ οὗ 

14 ΒΑῦν]οηῦ Τογθίοσ ἤθαγκθη ποῦ απο ΤΠ6 ΜΟΓΒ οὗ {86 Ῥτορ εἴθ ὑπᾶΐ βρϑαὶς υηΐο 
γοῦ, βαυϊηρ, Υ 6 888]} ηοῦ βεῦγϑ {86 Κίηρ οὗἩ ΒΑΌΥ]ΟΩ ; [ὉΓ 1ΠΕΥ̓ ΡΓΟΡΠΟΒΥ͂ ἃ 116 αηΐο 

16 γοὰ. ΕῸΓ 1 πδᾶνθ ποῖ βθηΐ {μη}, 8410} 86 Τωοτὰ, [96 μον }} γαῖ ΠΕΥ͂ ΡΓΟΡΒΘΒΥ 8 
116 ἴῃ ΤῊΥ͂ Πδπι6; [δ 1 τηϊριΐ ἀτγῖνο γοιῦ ουἵ, Δηα (δὲ γα χιΐραῦ ΡογΒ, γ6 8πα 19 

16 ρῥνγίβδίϑ [Ππδὺ ῬγΟΡΒΘΒΘΥ απο γοὰ. ΑἾ80 1 ραῖθ ἴο {86 ῥγὶοβδίβ δηα τὸ 41] [8 Ῥ60ρ]6, 
βαυΐϊηρ, ΤὭυΒ βδι0ἢ [6 Τογτὰ [Φομονδ}]}; Ηθασκθη τοὶ ἴο ἴΠ6 ποτὰβ οὗ γοῦγ ῥτο- 
Ῥμοίβϑ ὑμδὺ ΡΓΟΡὮΏΘΘΥ αηἴο γοῦ, βαυίηρ, Βϑῃο] ἃ 1ἴΠ6 νϑεβθ}8 οὐ [1Π6 1,ογὰ Β Πουβδ 8}4]}} 
ΠΟΥ͂ ΒΠΟΥΕΥ͂ Ὀ6 Ὀγουρηΐ ἀρϑῖη ἔγοπι ΒαΌΥ]ΟΣ ; [Ὁ ἸΘῪ ῬΓΟΡΙΙΟΘΥ͂ ἃ 16 αμΐο γου. 

17 Ἡδρδγίκθη ποὺ απΐο ὑπθπὴ ; Βαῦνο ἰῃ6 Κίυρ οὗ ΒδΌΥ]ΟΙ, δπαὰ ᾿ἰνα: τ βογοΐοσα εποι]Ἱὰ 
18 {}}}8 ΟἸΕΥ Ὀ6 ἰαϊὰ νψαβϑίο ἵἢ Βαΐῦ 1 [ΠΘΥ Ὀ6 Ργχοροίβ, δηὰ 1 ἰμ6 ψογὰ οὐ {Πη6 Ἰωογὰ δῸ 

πὶ. (ἤπια, ἰοῦ {Π6ΠῈ ΠΟῪ τηδῖζο ἰη θγ  ββϑίο ἰο {86 1 οτὰ οὗἉ Βοβίβ [7 μονδῇ Ζεῦδοι ] 
τηδὲ [Π6 ν6886158 ψ ΒΊοΒ τὸ [οἱ ἴῃ ἴπ0 ἢουβα οὗ 186 Ιμοτὰ, δπηὰ 'ἴῃὰ [86 Βουξβο οὗ (86 
ΕΚ οὗ Φυάδμ, δῃὰ δἱ Φογυβδαῖθπι, σο" ποῖ ἴο Βδθυ]οη. 

ΟΥ ἴπ8 8841} ὑῃ0 1ωογὰ οὗἩἨ ιοϑίϑ σοῃοθγηΐϊηρ εἶ ΡῚΠΔτθ, δα ΘΟΠΟΟΓΏ Ωρ (ἢ 6 868, 
δηα οὐποογπίηρ [ἢ 6 ὈΆ568, Δηα σοποργηΐηρ {86 γοβί τι οὗὨ (ῃ 6 γ68536]8 [Π81 ΤΟΙΩΔΙη ἰπ 

29 {Π6 οἰζγ, ψῃῖο ΝΟ Δα οΖΖαῦ Κίηρ οὗἩἨ ΒΑΡΥ]Οη ἴοοὶς ποῖ, ψὮ θη Π6 ΟΔΥΤοα ἈΥΑΥ͂ 
᾿ σαρίϊνοῦ Φοοοῃίδἢ [Π6 βοὴ οὗἉ 6 Ποϊδκίη ἰηρ οὗ δυάδἢ ἔγοτα “} 6γιιβα] 6 ἴο ΒΘ ΌΥ]ΟΩ, 

21 δηά 411 (π6 Πη00]68 οὗ Φυ8ἢ ἀπὰ Ψ6ΓυΒδ θα ; 8, ἴπ8 Βα [Π6 Τιοτὰ οὗ Ποείϑ, 
[Π6 αοά οὗ [βγβ6], οοῃοογηΐῃρ ὕΠ 6 γ688618 (Πδὺ Γοιηδῖη ἴῃ ἰδ6 που οὗ {ῃ6 Τιογὰ 

22 [Ψ6ῃονδῃ7 δὰ ἴῃ 86 ἢουδα οὗ [86 Κίηρ οὗ 64} δηα οὗἉ 6. ΒΑ] οῖα ; {Π6Υ 8}8]] Ὀ6 
σατο ἰο ΒΑΌΥ]οΙ, δα ὑΠ 6 γο 88.8}} [Π6Ὺ Ὀθ υπ0}} 1Π6 ἄδγν ὑπδὺ1 νἱβὶῦ τΠ θη, Βα (ἢ 
{86 1μοτὰ ; ΓΒ6ὴ Μ1}1 Ὀτγίηρ [6 ὕρ, δηἀ τοϑίοσθ ὑμοιὴ ἴὸ [818 Η]δςα. 

19 

ΧΧΥ͂ΙΠΠ. 1-17. 

1 Απάϊὶξ σδπη16 ἴο 0888 {Π6 8816 Ὑοϑυ, ἰη [86 Ὀορὶπηΐηρ οὗἁὨ {86 τοῖρῃ οὗὨἨ ΖεαοκΙδ ἢ 
κίηρ οὗ Φυάδβ, ἰπ ἴἪπ6 ουτι γθΑΥ," δηὰ ἴῃ {860 ΒΓ του, ὑπδὺ Ἡδηδηΐδἢ {δμ6 βοὴ 
οὗ Αζυγ ἴΠ6 ῥγορδοῖ, νος 88 οἵ ΟἸθθοη, Βραῖζα υηΐο τὰ6 ἴῃ [Π6 ῥσϑβθῆςθ οὗ (86 

2. ργίϑϑίβ, δηὰ οὗ 4}} {π6 ρθορὶϑ, βαγίηρ, Τυϑ βρϑαοίῃ (6 1ωυτὰ οὗἉ Βοϑβίβ, (6 οὐ οὗ 
8 ϑγδϑὶ, βαγίηρ, 1 δᾶνθ ὯΔ δὲ {Π6 γόοκθ οὗἩ [6 Κίηρ οὗ ΒαΌγΙοη. ὙΠ ὕπνο 10}} 

ΥΘΑΓΘΙ Μ0}}} 1 Ὀτηρ ἀραΐῃ ἰηΐο 1:18 Ρ]Δ 66 811 {{Π|6 ψγ688618 οὗ 89 Του Β ἤἰουβο, {παῖ 
ΝΟΡυσ Δ ΠΘΖΖΆΓ ἘπιΣ οἵ ΒΑΌΥ]ΟΙ ἰοοῖκς ΔΥΔΥ ἔγοπι {Π18 Ρ]866, δηἋ οδΥΓΘα ἱποπὰ ἴο 

4 ΒΑῦγ]οη : ΑΠΔ1 Μ}}} Ὀτηρ αρϑὶη ἴο 1Π18 0]866 “6οοπΐδα [88 Βοη οὗ ΦοποὶακΚίπι Κίηρ 
οὔ Φυάδῃ, ψῖνῃ 4}} μ6 σαρίϊνοβ οὗ Φυάδῃ, (μα τψοηΐ ἰηϊο ΒΥ ]οΙ, 8641}}} [Π6 Τιοτά, 
ἴου 1 «}}} Ὀγθαῖ [δ 6 γοκα οὗ {π6 Κίηρ οἵ ΒΑΌΥ]οΟΗ. 

δ Τμοη [δ6 ρΡτορμοί ὶ Θγθ Δ ἢ 8814 αηΐο {Π6 ργορμοὶ Ηδηβηΐδἢ 1ῃ {Ππ6 ᾿σθβθῆσο οὗ 
(Π6 Ῥτίββϑίβ. δηιᾷὰ ἴῃ Π6 Ῥγεβθῆοα οὗ 4}} {π6 ρϑορὶϑ ὑπαύ ϑίοοα ἴῃ ἴθ8 πουβα οὗ (86 

6 Τιοτιὶ [Φεμονδ}}. Εν {πὸ ρσορμοῦ 6 γοπ ΔῈ βαϊ] 4, Αὔλθῃ ὃ (Π6 ΠΟΕΡ ἀ080: 186 
ΤΠοτά ρογίοσγῃ [ΠΥ τόοτγὰβ ποῦ ποὺ Παβῦ Ῥσοροβίθα, ἴο Ὀσΐηρ αρϑὶῃ [Π6 γ6ε86]8 οὗ 
1Π6 1,ογ 8. Πουβθ, δηα 411] ἰπαὺ 19 ΟΑΥΓΙΘα ΔΥΔΥ σαρίϊνο, ἔσγολ Βα ΎΪοη ἰηΐο [ἢ}18 

7 ρἷδοθ. Νονϑυῖ6 1988 ἤθᾶῦ 80 ΠΟῪ ἴπ6 ποτὰ ἰδ δύ 1 ΒρϑδΪς ἰὴ {81η6 6878, δηα ἴῃ [86 
8 δδγ8 οὗ 4}1 [π6 ρϑορῖθ; [86 Ῥτορμεοίβ δῦ αν Ὀθθῃ ὈΘΙΌΓΘ Τη6 8ηα Ὀδίοσα ἴῃ οὗ 

ο]ἀ ρῥγορῃοβίθα δοιῇ δραίηβϑὺ ΤΌΔΩΥ͂ ΘΟ ὐΣ 68, δηα ἀραϊηδί στοαὶ ΚἰῃράομΒ, οἵ ψ ΑΓ, 
9 δῃηά οἵ 6ν]], δηὰ οὗἁἉ ρϑβϑ!]θησθ. ΤῊΘ ρσορθοῦ Ν ΠΟ Ῥτορ  ϑιθίἢ οὗ ρϑδοθ, σβθη [86 

σογὰ οὗ [86 Ῥγορῃδῦ 8}8}} δσοΐηθ ἴο ρ858, ἐλδη, 80.841} [86 Ῥσορῃδὶ Ὀ6 Κποψη, ἰμδὲ 
{π6 Τιογὰ Παίϊι ἐγ] Υ βοιύ Ὠΐπι. 

10 ὙΧΤμρη Ηδηδῖβα 186 ρῥγορμοὶ ἰοοῖς (86 γοκΚθ ἔγομι οὔ" [Π6 ρῥσορμοί ΓΘ Δ ἢ Β ΠΘΟΚ, 
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11 δπὰ Ὀγδῖζο [1.8 Απάὰ Ηδηδηϊδῇ βραῖζθ ἰπ ἴπ0 ρῬγθβθῆσοθ οὗἁὨ 411] {πΠ6 ΡῬθ00]6, βδυϊηρ, 
ΤῊυΒ Β8ῖ 0} [η6 Τωογὰ ; ουθὴ 80 Μ1}] 1 Ὀγθαῖ {Π6 γοῖζο οὗὨἨ Νϑὺαο δ οζζὰν Κίηρ οὗ 
ΒΑΌΥ]οΙ ἔτομι (μ6 προὶς οὗ 81} παίϊοηβ ΜΙ ΐη 86 Βρ8οθ οὗ ἔνο [}}1 γεασβ.0 Απά (88 

12 φτγορδοί Φογθυλίϑ ἢ ψϑηῦ ἢἰ8 νᾶ. ὙΤΒθη (9 ποτὰ οὗἩ 89 Ἰμογὰ οϑδιθ ἴο “θγθια δ, 
αἴϊον (μι Ηδηδηΐδὶι (Π6 ρῥγορμοὺ δα Ὀγοίκοη 0} γοῖκθ ἔγοια οὔἕ᾽ [6 Ὡθοῖς οὗὨ [ἢ8 

18 Ρτορμοὶ Φογοι δῆ, βαυίηρ, αὐ δα ἰ6}} ΗἩδηδηΐδῃ, βαγίηρ, Τὰ βαῖ ἢ (π6 Ἰωοτὰ; 
Του Παϑὺ Ὀγοΐίκοη {π6 γοίκο8 οὗ ψοοά, Ὀαΐ ποι Β.810 πη8}κ6 [ῸΓ {Π6 πὴ γόοϊζοθ οὗ ἰτοῃ. 

14 Εὺγ (08 δαὶ τἢ ὑπ οτὰ οὗἉ Ποβίϑ, [6 αοἀ οὗ ἴϑγ86]; 1 ἴδνθ Ραυΐ ἃ γοῖζο οὗ 'σοὴ Ὁροὴ 
186 πρϑοῖκ οὗ 811} ὑ8:686 Ὡδιομβ, [δὲ (ΠΟΥ͂ ΙΊΔῪ βοῦν ΝΟ Θ ΔαΉ 6228. Κίηρ οὗἩ Βαεαῦγ- 
Ιοη ; 8δηᾺ {Π6Υ 8}8}] Βεῦγϑ δἷτα : δπά 1 πᾶνθ ρσίνϑη ἢϊπὶ (Π6 θθ6δδβῖ8 οὗ (86 614 8]80. 

15 Τρ βαϊὰ {μ6 ργορῃοῦ θγθ δ απο Ηδηδηϊδῆ ἐμ6 Ρῥτορμοῦ, ΗΘΆΥ πὸ Ηδηδ- 
πἰδῃ ; ΤῊΘ [χὰ δι} ποῦ βοηΐῦ ἰῃ66; 0} ὕΠοὰ τη κοϑί 0818 Ρ6Ο0]6 ἴο ἰχυβί ἴῃ δ 116. 

16 'Γογοίογο ἔπ βαῖῖἢῃ {80 Ιοτὰ, ΒΕΒο]ὰ, 1 ψ1}} οαϑι (ῃ 66 ἴτομὶ ΟΥ̓ {Π6 ἴδοθ οὗὨ 19 
ρασῖῃ ; 0.18 γοᾶγ ἴοι βῃ810ὺ ἀἷθ, θθοδυβο ἔμβοὰ δαβί ἰδυρῃῦ τρθ 6] 10 ἀραϊπδὲ [ἢ9 

17 Ἰωοτά. ο Ηδηδηΐδῃ ὑμ6 ρῥγορβμοὺ ἀϊθα [9 Βᾶϊτῃθ Ὑϑᾶγ ἰῃ ὑ8:0 Βουθῃί τηοηΐῃ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 ΧΧΥΟΤΙ. 8.--- [Ποὸ σοπείσηοτίοι Δ οΓΘ [8 Ὡοῖ ἂπ δηβοοϊ ἴοι, ὈὰΣ Ἢ ΔΓ ἰδ δοσυδαίϊνο, θὰ 7} ὲ ΓΝ ἰσ ποῖ οο-οτὰ πδίθ 

ἴο {πὸ ἤτοι ΣΝ υυὶ τὸ ΑἹ Δ : δ8 ἴο [89 παίοῃ πἰἰο ἢ ΠῚ ποῖ βοτνο, πὰ 88 ἴο {πὲ σι ἢ {ΠῚ ποῖ Ῥον {πὸ ποοῖκ, εἶσ. 
Ἠευύθ ἴ6 ΒΖ ΌΠᾺΓ Ϊ Δ" δἴδπαν ψχΟΡΕΓΙΥ 8180 ἰὼ [86 βεοοῃά χοϊδίινο οἰδυϑθ. Τδθ βίψῃ οὗ πὸ δοσυδβαῖίνο βίδη 8 ὈΘΙΌΓΘ [09 800- 

οὐὰ ΣΝ ἴο ἀϊδιϊ καθὰ ἰξ αἃ8 δῷ δοσυβαῖτο γοῖῃ ἴπ6 ται, Ἡπ] οἢ 14. Ὠοτηΐ πδίνο, (οοαρ. ΕΤΑΙ, ὃ 271 ἃ, 2, διὰ ὅθι. χ]ν. 

21; 2 ΚΙ. υἱ"]. 31). ἀπ τὺ δὲ ἴπ6 βαηο ἐἶπιὸ ἴο ἰηἀσαῖο (αὶ ἌΝ, ἄοοα ποῖ δίδηὰ μα γ8116] ἰο ΑἹ Δ. 
Ξ Υεγ. 8.- τ}. Ὁ ἴῃ 8 ἰγβυβίεἶνο βερδθ, 88 ἰὴ ῬΒ. ᾿ἰχὶν, 7. 

8 σον. 12.---)]. Οουρ. ΤΈΧΤΟΑΣΙ, ΝΌΤΕ ΟἹ ΧΧΥ͂. ὅ. 

4 γοτ. 18.--ἸΝ Ὁ "7... Ὑπὸ ἴοττα ἸΝ 2 68 6 ρογίοοξ ἴα δϑποτιηδῖ. 1ὰ . δ 1ὲ [8 ἴο θ6 ἐδίκθῃ 84 ἱταρεσδέῖτο [ἵὲ [8 ἐδοσϑ- 
ἴοτο ποῖ ἱπιρσοθαῦϊα, 85 ΗΊΤΣΙΟ, ΟἸΒΗΛΟΒΕΝ ἀπά ΟἈΑΡ δῦρροθο, ἐμαὶ ττθ αὺὸ ἰο σεδὰ 3} ΓὮ Δ". Ὁ} 5 

δ Ψοτ. 20.--ἸΔΊ22)2. Οοπιρ. Ἑχοά. χί!. 21; 18α. χχὶ. 11; Ῥβ. ᾿χχυῇ. 17; Οἵδη. καὶ 18. 6. 
6 ΧΧΥ͂ΙΠ].1 ---ἰπιοιοδα οὗ Γ᾽) 2 ὨΩΔΪΞ ᾽δ τὸ μοι ἢ ͵δ το ὕο σϑαά, ἴμ0 λέαδογοῖθβαὲ που]ὰ βοσὸ βατνὸ "ἢ Σ᾽} 3 δ δ]. 93 

ἴῃ χχχίϊ. 1. Τῇ χολάϊηρ οὗἩ πο ΟΠ ΔΕΒ ΙΝ ἴδ (οππὰ ππΐ το ροδομϑὰ ὈΥ͂ ἴη9 Μαδβοσζοῖοβ ἰὴ χὶνὶ. 2: 1]. 66.ἁ ῬΧΟΡΔΌΪΥ [6 ἈΪΑδογοῖοβ 
τ 8} 04, ΠΟΓΘ 4Ά ἰῃ χχχὶϊ. 1. [9 Ββδῖηο ρυποίπαι, οη ἴγ ἴη0 ψοτγὰ οσσυγτγίης ἔν 106 ἰη [Π9 γοῦβο, Ἡ Ἀ1Π6 ἰῃ χινί. 2 δηὰ 1ἰ. δ9, Ὡο 
ὁσοαϑίυῃ ν᾽ 88 κίνθῃ [ῸΓ δύο} δὴ οἴἶροτί δῇ σον. Οἡ ἔο ϑ, οοπφέ. ἰὴ (18 σομποοίίοπ, οὐ». ΝΆΕΘΕΙΒΒ. ΟἿ᾽. ἢ θὅ, 2, ς, 

1 Ψο τ. 3.--- 2 Ὠλ)). Οἡ [89 σοπείττοιϊίοη σοῦ. ΝΆΞΚαΚΙΒΒ. ἄν, ὁ ΤῸ, σ. Οοιαρ. Ῥραίάοα θη. αἱ]! 1; 1 βδν. χἕϊ 
εἰς. 

᾿ 8 εν. 6.--- Ὁ Ν ὀσσυγα Ὀθδί 65 ἰῃ Φοσοτη Δ Ὦ, ΟὨΪΥ ἰῃ χὶ. δ. 

9 Υεγ. 8.--0ὴ Ὧμ6 οοπείταοιϊου ἴῃ [816 Υ̓́ΟΙΒΘ, ΟΟΙΏΡ. ΝΑΞΟΕΊΒΒ. ΟΥ᾽. ἢ 88, 1; 111,1, ὃ, 10. 

10 Ὑοσ. 10.--- [6 τηδδο. δι ῆχ ἰη ἸΣ 0 .)ὴ} τοΐοσ ἴο ἔμ ἰάθα οὗ ὥν, ΟομΡ. ΝΆΣΟΣΙΒΙ. ΟὟ΄., 00, 4. 

Ἧ γον, 16.--1 ὁ πογὰ 
γο στ. 1δ. 

". 

ἘΧΕῈΟΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣ, 

Το ἔνγὸ οι. χχυϊὶ. δηὰ χχυῖὶ, ΒΓ6 80 ου θη {}γ 
Ῥϑυίβ οἵ 8010 1Π8ὺ Μ᾿ 6 ἀο ποῖ βϑοῖι ἴο Ὀ6 δι 8 εἀ 
ῃ βοραγαηίίηρς ἴθ. 116 ΟΟΘΌΓΓΘΠΟΘ ΠΟΓΘ ΠΕΓ- 
Ταίοιὶ 15 Ὀά86 ΘΠ ΓΙ ΓΟΙΥ οἢ οἢ. ΧχΥ. Τ9 βοηαϊηρ οἴ 
μὸ γόοῖο ἴο 186 Ὡοἰ αἰ θοῦ ας πδί] 008 σδὴ ἰπάθοι Ὀ6 
τοχιηγ ρα δ8 (6 ἔμ] δ) πιρὶ οὗὨἨ [ἢ 6 σοπηπιββί ἢ. Γ6- 
οοἰνοὰ Ὀγ (ἢ 6 Ῥτορβοὶ ἰπ χχΥύ. 1 ΟὨἿῪ ἴῃ 80 [ἊΣ 88 1 
ΤΑΛΥ͂ Ὀ6 υπάογΒβίοοι ἰῃ ἃ ἀοι]6 Βοη86; 1 [Π6 Β6η56 
οὗ ῥγοοϊαπηδίοι πη [86 86η86 οὗ [Π6 δχαοα(οη οὗ 
ἐπα αἀἰνῖηο βοηίθηςο.--- 9 οοϊμπσηπὰ ἴο δοκηον- 
Ἰεάρο ΝΟ ΒΔ ΠΟΖΖΔΡ 88 ἃ ΟΣ] α-ΤυΪ Σ δρροϊπίοα 
ὉΥ Οοἂ 15 Βυρρ]ομθηοα Ὀγ (ἢ 6 τ ΑΥΠΙΏκ ποῖ ἰο 8]- 
Ἰονγ ἴΠ6 ἀδοορίἷνο ῥγοπιΐῖβοϑ οὗ ἴῃ 6 781586 Ῥτορμοίβ 
ἴο ἀεοίον (μοὶ ἔγοιι γὙ]ϑϊ ϊηρς ἰῃ βυ  ) οἰΐοπ 0 ἢ ἷ πὶ 
(χχνυὶ!. 9-22). Νοιν δι δηαϊηρ {}18, ὁ56 οὗ (ἢ 
[4186 Ῥγορμοίβ, ΗἩλπδηΐδι, (ἢ 6 βοὴ οὗ Ασ, ἀδτὸ8 
ἴο χῖίνα ἰλθ Ῥῥτορὶιοὲ οὗ Φομοόνϑ ἰμὸ 116 δπά ὮΥ 
Ὀτοδκίης (Π6 νοοάρδη γοῖΐτο, τη δῆ (Π9 Ἰαίον ὉοτΘ 
οὨ δι'8 ποοῖὶς, ἴο Βυτπθο} }ζ6 πἷ8 ἰ θοταίοη ἴγοπι ἴΠ 6 
«ἰοτηϊπίοη οὗ Νοδυοπδἀποζζρ. Τπογθιροη 76τ6- 
τη λ}} τοσοῖνοβ ἐπ δοιππιηπα (0 ΓΟΡίΆ 66 {Ππ6 νοοάθη 
ΣΟ ὉΥ͂ δλῃ ἰσὸῃ οΠ6, δηὰ (0 ρῥτούϊοὶ ΗλπδπΙΑ ΒΒ 
ΒΡΟΟΥ ἀολί ἴῃ (ἢ σοιγβα οὗ (86 γϑῶῦγ. Ηἢδπα- 
ὨἰΔῺ ΤΟΔῚ ἀἰοὰ ἔνγο πιο δ δϊοσνασάβ Τὰ 

Ἱπῦ Ὁ, 1 οδδὶ ἔΐοθ ΟἿ, τυυδί, 89 ΗἸΤΣΙΟ δα5 τοτρασϊκοᾶ, σοπίδίη δὴ αἰ] πείοα ἰ0 Ἰπὺ, ἴη 

ἀαίθ οὗ (86 ψ 8 ο1]9 ΟσΟΌΤΤΘΠΟΘ 18 ἐμ6 ἤουγὶ ἢ γ6αν 
οὗ Ζράεκιαδι (χχυὶὶ. 1), βδίποθ {86 βίαἰθιπθηΐ ἴῃ 
ΧΧΥΪΙ. 1 (Ὀοσί πὶ ηρ οὔ ἴδ τοὶ ρῃ οὗἉ ὁ οἰνοϊακῖ τη) 18 
δῇ ΔΩΥ ΤΣαΐθ, δηὰ ἰμ9 οὗν ἴῃ χχυϊιὶ. 1 (ὈορΙ ηἰ πη 
Οὗ 86 σοῖρῃ οὗ Ζβαάδ κα!) 18 ὙΘΥΥ͂ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰπ- 
οονσοοῖ, ΕἸΤΙΒοΣ Ρδυιϊσυΐασϑ οα ἐμ }8 ροϊηὶ Ὀ6- 
Ἰοῦν. 

ΧΧΥ͂ΤΙ. 1-11. Σὰ 106 Ὀσρίπμΐηρ... ἄντο]} 
ἵμοσϑίι. ΤΠΘΓΟ ἅγῸ νυ σὮΥ ΟΥῚ 16] ΒΟ ΒΡ ΟΙΟἢ 3 
τ τοϑροοῦ ἰο 6 ἢγϑί σοσβο. [Ιἢ 86 ἢν δὲ ρ͵δςοθ 
{πΠ6 δὴ  ϑῃοίδ,κίση 45 ἰἸοηρς ὈΘ6 ἢ ἃ δία] 1 ς- 
Ὀ]οοῖ. ον οουϊὰ ἰῃθ ρῥγορμοῖ γϑδεῖνθ ἃ Θοἢ}- 
πιἱβϑίοη ἰη (ἢ 6 ΘΙ πηΐης οὔ (ἢ 9 γοΐχη οὗ 6} οἰ δΚίτα 
ἴο {Π6 Ὡπ Ὀββηοσβ ὙΠῸ Βακὰ σομιθ ἰο Ζοάοκιδα 
Ὀ 3, (γεν. 8) Απὰ Βον σοι] {16 Ρτορβοὶ 

οχϑοῦὶθ ἢ 6 Βατη 6 ΘΟτηπιϊ ββίοη [0 Ζϑ 6 18} (νον. 12), 
Δηα ΒΑΥ͂ ἰῃ χχνὶ. 1 {ἰπλ} π (}}6 ΒΆΠ|6 Ὑ ΘΓ, ἴῃ {ἢ} 
Ὀοχὶπηΐπς οὗ 6 γεΐρη οὗ Ζοαοκίαῖ, ΗΔ ΠΑΒΙΔἢ 
σοηἰγδαϊοίοα ἢἷ8 Ῥγοαϊοιοη 7 ΗΑΕΥΡΆΝΙΟΚ ἰῃ- 
ἀορὰ [11., 2, 8. 2117) βαγ8 “(9 πογὰβ ")}Δ[} Ὁ Ν 21 
(τον. 8) ρεογίδὶπ ο {6 σοπιρὶ]αιϊοη οὗ ἐπ σδαρ- 
ἴ6γ,---τἰο Βῆον ον Ζοαοκίαϊι βῃουϊὰ Ὁ] 4] {πῃ δὲ 
ΟἸαΟΥ ῬΤΟΡΠΘΟΥ οὗ ἰπ6 ἐΐπηθ οὗἩ ΖοποϊακΚὶπι, δά 
βῃουϊα θαανο ἰοννδτὰβ (Π6 παίΐοηβ ἩΒΙΟΝ 6ΙΘ 
Ηἷπ 411165.᾽ αι (Ὠὲ8 νου]ὰ ρτοϑηρροβο ἰδ δἱ 6 Γ0- 
τΛ ἢ τοσοϊνοα ἃ τη Ο58ῆ 6 [0 ΔΙΏ ΒΒΔΟΟΥΒ τ ηῸ αἰὰ 
ποὶ Θο29 ἰο ΦοΣγυδβαΐριιῃ {11} ἔσοσα οἱονθη ἰο δίλθο, 
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ΣΘΟΔΓΒ αἴοσνατάβ. Ἐαγίμον, δοοοτάϊηρς ἰὸ (π 8 
η6 πη οὗἩ ΝΕ ΒΒ ποζζανῦ δηὰ 1116 (ΔἸ ἀθ ἢ 8 
νου ἃ πᾶγα Ὀδ6η τηθηϊϊ οηΘα ἴῃ {π6 Ὀορίπηίηρ οὗ 
1π0 τοῖζῃ οὗἨ “6 πο Κίτα, νν}}}10 ννὸ αν ἀθιηυῃ- 
Ββἰγαϊοὰ ταὶ Ὀοίογο ἰδ 9 Ὀ4{116 οΥὉὈ ΟΔΥο θα δἢ, ἴῃ 
{86 Τουσὶ ἢ γολγ οὗ 76 μοϊαἰκί πη, το ἀϊα ποὶ 
γοῖ ΚηοΥ {παᾶὶ {1} 6 ΘΠ ΘΙΠ168 ΘΟΠλ ἢ ἔγοιι [1.0 Ποτι ἢ 
πουϊὰ Ὀ6 {π6 ΟἹ] ἀολὴβ ἀπάον ΝΟΌι οἰ 22}. 
Αἀὰ ἰο ἐμὲ {παὺ (6 δοιῃρίϊοῦ τιϑὺ μᾶνθ ῥτο- 
οοράρα γΟΣῪ πῃ σου δ᾽ ἀογαίο  Υ, (0 δυ Ὀϑιϊ(ἴ6 {Π6 (ἰπιθ 
οἵ γτοδοϊνίης 0.6 ΘΟ} Βδίοη [ὉΓ [ῃδἱ οὗ 15 Οχοου- 
ἰἰοη. ο οὐχις ἰο αν τοδὰ ἰη ιΠῶῦ 6886: [ἢ 
ἐμ ἐΐπηθ οὗ ΨΦοἤβοϊαϊιπι “ογοα αι γοσοϊνοα [6 
οοτητηϊβδίοη ἰο ἀφοΐλτο (δα ζο]]οινίηρ ἴο ζογοΐ χα 
δὴ ὈΔΒΒΔΘΟΥΒ ἯΠῸ 8ῃουϊὰ οοηθ. Τ686 δ θη588- 
ἀοΥτβ οϑιὴθ ἰπ 86 Ὀοσίππΐηρ οὗ {πὸ τοΐρη οὗ Ζ646- 
κα ἀπὰ ὑπΐο μον Βρακο Ψογοθιηΐϊδ, εἰς. [η- 
δβίοδα οὗἩ {818 ψὸ ἴανὸ: [ῖἡ {9 Ὀοσίππῖπς οὗ 26- 
δμοΐδξ πι᾿᾽ 5 γοῖχῇ Φοτο ΔῈ γοοοϊγ οὶ [ἢ 6 σοπιτηδ πὰ ἴο 
ἀοἰίνον (818 τη οββαρο 0 {86 Δ πὶ ΒΒα ] ΟΥΒ, νν 80 Δ ΓΘ 
σοπὴ6 ἰο Ζοι(οἰκῖαὶι, εἰς. Το διιγιθαῖ6 ἴο [}6 8ι0- 
Ῥοϑβεά δορὶ ϊοῦ διιοἢ ἃ υἱοϊοηὶ ἰγεδίπιθηῦ οὗἁὨ [89 
ἰοχύ 18 ὑγᾺ} ν τισὶ Ἰνοσβ6 ἐμ 8ῃ (0 δ881η0 8 ΟΥΘΡ- 
δἰχῃς οὗὨἨ (86 σοργίβι. [1 18, μόθον, ἃ ΟΠΟΟΡ 
ἴο τὴ9 ἐμαῖ, 88 ΔΚ ΔΒ Τὺ. Κπον)]οᾶσο οχίοπαβ, Π0 

οοτηπηθηἰδίοῦ 888 δ11 ὁπ {89 1468 οὗἉ ἰακὶπρ ΝΞ Π 

ἐπ (Π6 86η80 οὗ (9 Εαί., οΥ 7. ὁχαοίϊ, : τοῖο σοπιὰ 
ΟΥ οὐ παυε σοπιθ. ἸΤὮΘΓΘ 8 σὰ 1681 ΟΠ ΔΌΪΥ σ,Ταπι- 
ταδί ο4] δυϊμον υ ἴον (18. ΕῸΥ (μ6 Ρατιοίρ]6, 
ψθ ]οἢ ἴῃ ἰἰ56] 88 ἢο ἴ6η86, ΠΥ δα ἰΔοὴ δ6- 
σοταϊηρ ἴο 106 σοῃπῃροίΐοη 88 ῬὈΓΘΒθηΐ, ραϑὺ Οὗ 
Ταίατο. Οομρ. ΝΑΒΟΕΙ.58Β., Ογ., ᾧ 97; Ἐπται, ἢ 
88ὺ, ὁ. Οοἴηραγο δϑρθοία}}νν ἴπ6 βδπηθ ψογὰ ἴῃ 
188. χχυὶϊ. ὑξξείεπιροτίδιδ ζωξετὶδ, ἘΘΟΪ68. 11. 10, 

ὈΝΔΠῚ Ὁ Τ αἰοδμ8 νεπίμτῖδ, εἰε.--- Δ ΆΔΙΘΥΘΥ 1 
ἢδΥο δἰγοδιὶν υτροᾶ 18. σογίαἑ ΠΥ Ορροβϑοά ἰο {818 
τοπαογίηρ οὔ. 6 νγοτὰ, υἱΖ. 1, 86 ἔπη ρν ΟὈΔὈΪΠΠΥ 
οὗ μ οσοιπτηπηϊςσαϊίοη οὗὨ 8 τηθαβῆρα οὶ ἴ0 ὃΘ (6- 
Ἰϊνογοὰ ἔον ἴθ η γοδνδ; 2, ΔΌΟΥΘ 81} {μ6 Θη ΤΟΥ 
ἘΠ ἰϑίονὶ σα] πιοπ οι οὗἩ ΝΌΘΟΙ ΔΘ 2 ΖΑ Ρ διὰ (ἢ 9 
Ομ δ᾽ ἀθβὰπβ ἴῃ ἴπ6 Ὀορὶπηϊηρ οὗ (δε τοῖσῃ οὗἩ 496- 
Βοϊακίπι. 7.0 ΟὈ)θοιΐουβ ἰὸ {16 γχϑαάλϊηρ 36- 
Βοίαἰείτη ἀγὸ οὗ δποϊθηὶ ἀδίθ.Ό. ΦΕΈΒΟΜΕ [6108 
λϊπ86}7 οἂὖἱ οὗ 186 αἰ συ Υ ὈΥ σοπηθοίἑρ {116 
ΥΟ6Γ80 ὙῚ} (ἰὯ6 ῬΤΟΥΪΟῸΒ ομδρίου. [1 ἀο68 ποὶ ἀΪ5- 
ἴὰὺγ Ηἶπὶ ἐμαὺ ἰμι8 6ἢ. χχυΐ. Ὀοχὶηϑ δὰ δηὰβ 
ὙΥΪἢ 8 β᾽ πλ}]ὰν ἀαῖο; γοὺ ἢ6 ΒΌΡΡΟΒΘΕΒ (μδὺ 10 νγῦἃ8 
1}18 οἱγουϊηδίαποο, Ἡ 16} Ἰοἃ Π0 αν ΠΥ ἴο οπιϊὶ 
1π6 γτοῦβθθ. Το ϑυγίδο δηά (π6 ὑπργὶηἰοα Α4γαὺϑ 
Οχοπίοηδὶ τολὰ “" Φεα εκ." [1 Κονν 86 {πΠ6 Οοά. 
Βοχίοπιοηί, 11. ΚΕΝΝΙΟΟΤῚΥ ἴῃ 8 22.588. διΡΕΡ 
σαίϊογια ἰεχί. ΠΠεῦν. Υ΄. Τ., 1]., ». δ08; 7],, ». 816, 
ά. Τειμεα, ἀοοϊάοα]ν ἤανοῦβ ὑπο υἱὸν (δ ἃ 
ΟΟΡΥΪδὺ το δὰ 1ογρυϊ θη ἰππὶ Ζειϊοκίδ ἢ ψ)88 
8180 ἃ Βοῃ οὗ {0οϑ8ἰκ|ϊ ͵ῪῪῚΒ πιονοὰ ὮΥ χχὺὶ. 1 0 
ΔΙΊ 6 πς οὗἩὨ Ζοιοϊεία ἢ ἰηΐίο ΦοΒοϊακΚίτῃ. 1] 
8130 014 {})}ὸ Υἱονν {πΠδὺ ΧχΥϊ 1 αἴοοιίοὰ (8 Γοη- 
ἀοτίηρ οἵ χανὶϊ. 1, [ὉΓ 88 ΜΘ 888} 860 Ὀοὶονν δἵ 
χιῖὶχ. 84, οἰαρίοῦ χχυὶϊ. ἢ88 1οϑί 118 οτὶ σαὶ πὰ] 
Βιιροσβουϊ ρίΐου ὈΥ͂ (09 ονεγβίμης οὗἩ 8 ἀἰηδβϑιιθηαβὶ 
Ψ]1Ὸ δαάρὰ (ἰδ γνετβο οὗ {Π6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἀρζαϊηϑί 
ἘΠα πὶ ἃ8 ἃ ροβίβογὶρί, Ηθρησα χχύϊ!. 1 18. 81}}] 
νητης ἴπ πὸ ΧΧ.; οἱ {ΠπΠ6 οἱ ον δηηὰ (ἢ ῥτο- 
ῬΊΘΟΥ ἀρηϊηβὶ ΕἸαπὶ 88 ἴῃ ἴα υχχΧ, ἃ Βρ6Γ- 
Βογὶ ρί]οη πὰ ἃ ροϑίβοτὶρί, ἰὼ (Π6 ΗδΌτΟΥ ἰοχὶ 8 
Βυρογβοσὶ ριοη νον ἀο65 ποῖ σΟΥΓΟΒροηὰ ἰο ἴϊ6 
ἔβϑποταὶ ΡΌγρΟΥῖ, πὰ οἰ. χχυὶ!. 89 οὈϊΑϊΠοα ἴῃ 
1η6 Ηοῦγον ἃ ποῦν Ὀορὶηηησ ἡ 6 ᾿νᾺ8. Γονπιρι 
Δίϊον χχυϊ. 1, ΜΓ 8116 τὰς οὐ ει! τὐΧὶ Οὗ ΧΧΥΪ,. 1, 19 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕῚΙ͂ σΕ ΒΕΜΙΛΗ. 

ἰο 9 ΒουσΒὺ ΠΟΝΒΘΓΟ οἾἶ890 Ὀαὶ ἴῃ χὶϊχ. 84 (τ|1} 

[80 οπιϊϑεῖοα οὗ Ὁ} .). 8ο Μονχββ δμῃὰ 

ΗιτΖιο, ννῖ1}} ποτὰ οἡ (8 Ροϊπί 1 9766] οὈ]  ροὰ 
ἰο δζτοθ. Εγοιῃ σχχνῖ!. 1 ἰῦ 18. ανϊάθηϊ {ἰνμῖ ὈΥ͂ 
(6 Ὀοχιπηΐης οὗ Ζοαο κί Β ταὶρη ΘΟ 8Γ6 [0 }- 
ἀογβιδηὰ μἷβ ἔουτι γον. Τθ8 ΘΡΡΘΏΓΒ (0 ὉΘ 
ΘΏΓΙΓΟΙΥ δι} 18Ὁ]6 ἴῃ μοϊηὶ οὗ ἰβοῖ. ΒΓ ἴὰ ἰδ ποῖ 
ἰο Ὀ0 ἱπιακίηθα δαὶ Ζεάοἰκα ἢ ἀπά τίοοῖ γονοὶο- 
ΕἸΟΏΔΥΥ͂ Ῥγο͵θοίβ ἐπα αι οἷν δῇίοσ ἢ18 ἀβοθηαίοῃ 
οὗ 19 Τ[ἤγοθΘ. Α5 ἴο ἰδ τοῖο οὗἁἨ δχργοβείοῃ, 
“ δορὶ πη η 15 ἃ γοϊδιἶνο 1ἰά68, δῃηὰ {})}6 ἢγϑι } 4} 
οὗ ἃ ρογὶοὰ ΣΩΑΥ Ὧθ ἀεδδίρπαίθα 85 {ἶπ6 Ὀρσίππὶ ης, 
{πΠ0 Ἰαίίον Βα] 88 115 οἷοϑβα. Ετσοπι (ἰ6 νου ὰϑ 
Τὰ δαὶ μον υπῃϊο ἴ866, ἰΐ 15. Π|οΓ6- 
ΟΥ̓́ΔΡ ΔΡραγοηΐ {Πῶὶ ἔγοιι νοῦ. 2 οπναγαὰ {11ὸ ῥΤο- 
Ῥοὶ σοπιηπηϊσαίοβ ἰθ6 ῬνΟΤ8. 89 ἢ6 Βροκα (ἢ) 6πὶ 
(ο ὑΒὸ Ῥθορὶθ. Οοιαρ. “" δαὶ} Φοδονα)ν,᾽ τον, 1] 
Ἀπὰ γον.106. Τα ἱπιγοάποίογΥ ἴογπι]α ἰπ νου. 1 
ὃ, 18 ᾿θη ποὶ ἴο Ὀ6 τοίεγγθα βρϑοὶδ}}} ἴο τἴΠ 6 πηο- 
πιοπὶ οἵ τανοϊδίϊοη, Ὀυΐ ᾽ὑ ἢπ58 (Π}18 βοῆδο, {πΠπὶ 4]}} 
{(Π6 δοί οἢ5 δη ἃ βΒρθθοἢ 685 τοϊα θα ἴῃ ταὶ ΓΟ]]Ὸ 8 
δτῸ (9 ΓΟΜῸΪ οὗ ἃ σουοϊαἰΐοῃ ἰο (π 6 Ῥτορμοῖ. 

γεν. 9, Βομῃὰᾶδ ἡ. 6. οογὰβ (ἰϊ. 20; νυ. δ; χχχ. 
8), ποὶ ἴο δΒοϊ]ὰὶ ἰοροῖ 6 Γ᾽ {6 τνοοάδῃ ῬΑΓΙΒ οὗ (Π9 
ΥΌΚΘ5, [Ὁ βυιοἢ γοῖ 8 {8670 ἈΓΘ πόθ, Ὀυΐ το ἔχ 
Π0 γόῖκθ ἴ0 (10 ὈΟΟΥ, ᾶἂτὸ ψλδὶ ΨΦαγθι δ 18 ἴοὸ 

Ῥτορᾶτθ. 5Ξ0 πῖτἢ ΠῚ. ΤῈῸ ποτὰ (Ὁ }, [οἵτοτ- 
ἧς πῦογα, ογοόίοι, Ὀτοΐκοα ἔγουι {8.6 Ὀγάπολ, 186 
Ὀουχκὶι, ρθσθ οὗ νγοοα) 18 ἴῃ οί {11686 σα ΡΟ Γ8 

υϑοὰ ἴῃ 8 τηηί θυ] δΒ6 86, ὙΠΙ]Ὸ Ὧν ΔΙΥΥΒ ἀ6- 
Ὠοί68 (16 γοῖκο ἰῃ ἃ συγείϊγο δθη86 (χχυὶὶ. 8, 11, 
12; χχύϊ!. 2, 4, 11], 14 60]]. χχνὶ δ. 10 584ᾳ4.). 
δογο δ 18 ἰο Ρὰΐ {Π| 686 γΟ68 οἡ Π8 ποοὶς δηὰ 
86 ηἀ ποτ ὈΥ͂ {1} τη ΘΒΒΘῊ ΖΟΤΒ ἴο {Π61Γ πηαϑίου 48 
ΘΟΥ ΔΙ ΠΥ 88 ἴ.6 Ῥτορδεί βῃου]ὰ ρα ἃ γοῖζο ὕροη 
}}18 ἢθοῖς, δῃηἃ 88 ΣΘΑΙΥ Ρὰΐ 10 οὐ (ΧΧΥΪ. 10 544. 
6011. 18ὰΔ. χχ. 2; Ηοϑ. ἱ. 2 βαᾳ.; Εχζοϊς. χὶϊ ὃ 
844.}), 80 σογία  ἾΥ Βῃουϊὰ ἢ6 ΓΙ αἶγα [16 γ οἷκ6 
ἴο 189 τη ΒβθΏρογβ. Τ}}8 σογγοβροπαϑά (ο ογίθῃ- 
ἰ4] οσυϑίοιηβΒ. [{ ὀ ΠῸ Τρ ββθηογβ ψ ουϊὰ ποὶ ἴδ 9 
189 γοκο ἢ (ἢθπὶ, ἐμαὶ γα 8 τοῖν αθαὶσ. ὙΠο6᾽ 
ἴουτ ποῖ ριον παι] 0ῃ5 ἤ6 γα της ἰοποὰ (Εἰ οηι, 
ΔΙΟΔΌ, Ατρπιοη, ' 40) Ἀγ παιῃηθὰ ἱπ 1}}8 βδτωηθ 
γάρ ἴῃ χχνυ. 1, 2. ΝΊΕΒΟΗΒ (.444. με. Δαὸ., 8. 
211) σομῃοοίβ {18 σοηδϑιυ]διίοα ννἱτἢ }|ὸ ἀϊνογ- 
ϑἴοῃ, 16 ΓΟΒυ] οα ἔγοτη ΝΘΌ ΘΔ ΠΟ 2ΖΑΓ᾽ Β ρτθ- 
ἰοπη ἀρὰ ὀχροαϊιίου δζαῖηβϑιὶ Μοΐα δἴϊον (116 ἀθδι] 
οὗ Ογάχαγεβίη 1... Ο. 894 ( Ρὲα. σιρ., χχυ. 26). Βυι 
(18 ΘΟΠ ΘΟ 10ἢ 18 8] οζοί 6 ἀησοτγίαϊη, ἡπὰ ψ6 
ταυϑὶ 0 σοπίθηϊ ἰο Ὀδ ἱρῃογαηΐ ὙΥ (Πδὺ ΘΡΟΟΘΝ 
ΨᾺΒ σοῃδίἀογοα δἀμρίοα [ῖῸΓ 6 σουοῖὶ. Αἱ ἃ]} 
οὐοηίβ ἴη6 τογὰβ οὗ (η6 ῥτορδεῖ τηλὰδ 8  ρΡΓ68- 
βίοῃ οἢ ἴδ κίηρ. ὸγ ἴῃ (ἢ) Βᾶτηθ γϑᾶν (898) νν9 
ἤπά μἷτπη οὐ ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο ΒΑΌΥ]οα (Ἰΐ. δ9), 
γ} ]Οἢ 68 Βαγο πα ἢ0 Οὐ ΠΟΥ ΟὈ͵δοὺ ἐμ δη γτοπονεοα 
δοπιασο. πο ύν ΚΕ (8. 834, εἰς.) Βα γ8 ἐῃ:9 
Ρμορηϊοΐδῃϑ 6 τὸ ἰἸθη Ἰοῖν ἴἰο (Ποῖ ἤιΐο δηὰ κυὉ- 
δυραιοὰ ὃν ΝΟ ἀποζζαυ, (ἰ6 ἔγβὶ ρατὶ οἵ (δ 9 
Βἰδι θη 18 οΘογσγοοῖ. 0 1 ἀουδὺ ν᾽ Β ΒΟΥ {ΠῈῪ 
τ θη ᾿τητη οἰ ἴ6}]Υ γουο]ιθαά οἱ {Ποἷγ οὐνῃ δοοουηῖ, 
δὰ νοῦ δραΐῃ ϑυδ)]υραῖοα. ΕΣ τ Βοη δίάοῃ 
(ἔζεϊκ. χχχὶϊ. 29) 18 πιδπιϊοπϑα διμοην (μ 6 παι  οη 5 
ν 168 δα [Ἀ]]6ὴ Ὀοΐοτο ἢ 6 βιπυογὰ οὗ Νουοπηὰ- 
ΠΘΣΖΆΡ, Ὀοίοτο ἴμ6 ἰνγοπιϊθί ἢ Ὑ6 87 οὗἉ (Πἷ8 Κίηρ 
(ἔσο. χχχὶϊ, 17), (δ ουοίοτο Ὀοΐοτο Β. Ὁ., δ8δ, ᾿ὲ 
ἀοθβ ποΐ Β66πὶ δῖ 4}} ΠΟΘΟΒΒΑΥΥ͂ [0 Δββιπι6 {Ππ8ἰ {116 
Ῥμηω πο ηΒ γον ΟἿ ΟἿἿ ΠΟΟΠΟΡ ΤΠ 8η Ζοήοκίλἢ ὨϊπΚ- 
Β011, ὙΠῸ 'ννὰ8 ᾿μοτϑὰ ἴ0 ΟὨΘΏ ΣΟΥ͂ΟΪΣ ΟΥ̓ ΗορΆσῶι 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 1-22.--ΧΧΎ ΠῚ. 1--17. 
πάξωρ αι 

ἐμοὸ πον ἰείης οὗ Ερσγρί, ἴῃ Β. Ο. δὅ89ϑθ.Ὀ ὝηΘα 
8.80 αἴζον ὑμὸ ἀδϑιγαοίϊοη οὗ 7 Θτυβα θη (586) ΟΠἿΥ 
Τγγὺ5 ἀπηοης [6 ῬΠΟἰοίΔη οἰ[168 νγ88 Β.1}} ἰο Ὧθ 
δβυθάυεά, (6 σΘομαιιοδῦ οὗ [86 τοδί ΠΥ ανθ γ᾽ 6]] 
(Δ Κοὴ ὉΪδοθ ᾿ιπιποαϊαίον Ὀοίοσο ὑπὸ αἰζαοῖς οἡ 
ψΦυδεῖ δηὰ Φογυϑαίοθαι (885. 16 Βαοπιΐ(68, 
ΜΙοΔΟΙοα βη Αταιποηΐίοϑ, 0 Δ.ΓΘ6 τῃοηϊἰοποιὶΐ ἴῃ 
2 Κιίηφβ χχὶν. 2 Δ5 Οδαϊάθδῃ 411168 ἀζαὶ ηϑὶ  .ἀ4]}", 
ΘΡΡΟᾺΡ δοσογάϊης ἰὸ οὐῦ ραβϑϑαβα ἰπ {μα ὶν Ἰονθ 
οἵ ἔγεθάοπι ἴἰο ἰὰΥ9 το ΠΥ ἔογαοίίοπ ὑπ οἷν 
δησίϊοηὶ δημ  ἰονασὰβ διά ἢ, 85 Μ6]] 88 {πο ὶγ 
ἴον οἵ (6 Ομαϊάθδη8. αὶ {Π|Ὸ) }7 δα ΒΟΔΓΟΟΙΪΥ͂ 
δανο γονοϊ θὰ, Αοοογάϊπρ ἴο 18. οχχχυὶϊ!. 7 60]]. 
[πὰ. ἰν. 21, 22 Εξοίς. χχχνὶ. ὃ ἰὴ Βαοηιο8 
Ὅ6Γ6 ΖΟΔ]ουΒ σΟ- ΟΡοΓϑίοτϑ αὐ ἰμ0 ἀθοδίγαοίίοη οὗ 
ογϑ.] 6 ηι. 

γον. δ. 1 Βανθϑ τῃδᾶθ, εἰσ. Τμὸ Οτθδῖου 8 
(86 τἰχιιι ἴο ἀΐβροβθο οὗ Ηἰΐβ8 ογοαίωγοδ. -- Αδ 
δοϑηλϑᾶ σϑϑῖ 10 τη6. (ὑοπιρ. χυὶὶὶ. 4. --- ον. 
6. Διηᾶτδλθ Ὀθαδὶβ οὗ ἴ89 δ0]ἅ. Νοῦθαοβμαά- 
ΠΟΖΖᾺΓΡ 15 ἀθοϊηαγοὰ τπηΐνοῦβαὶ ΘΟΥΘΓΠΟΥ ὧδ 7μγέ αἰ- 
σἱπο.--- ον. 1. ΤΙ ἷ8 νογΓβῈ 15 ναη(ηρς ἰὰ (ΠΟΘ ΧΧ, 
ΔΙΟΝΕΒΒ δῃὰ ιτΖια τοραγὰ 1 δ8. ἱπιθγροϊαιοα, 
ΟοτΏρ. οὐ ἴδ6 οἱἶδοῦ πὰ Οπαρ, 3. 848, 4ππηι. 
ΑὮ ἱπίογροϊδίονυ ψψουἹὰ σογίϑ  ἾΥ ποὺ μανο ἰηίογ- 
Ῥοϊαἰοα 80 ἱμοογγθοιγ. Εον ΝΟ Βη Δ ΘΖΖΑΓ νγ88 
Βυσοοοάοα ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ ΠΪβΒ βοὴ Εν] πιοτοίδοι, ψ 80 
ἯΓΠ.8 πιυγά γα ὮΥ ΝΟΥ κα ἰαβαν, ἷ8. ΤΠ 6 Γ- 1 Π-Ἰᾶ νν. 
Ἧς νὰϑ πΒιιοοοραβὰ ὈΥ̓͂ 18 δοη βα Ὀοϑολγοϊιαί, 8 
δἰ ννο 'νὰ8 ΚΙ] ἃ Υ ἃ γί ζῃ οὗ ἷη9 πο η ἢ 8, 
ἰο τᾶ Κο Ρ]μοο [ὉΓ Νιαῦυσππεοί, οὔα οὗ (89 Θοηϑρίγα- 
ἰογβ. Τὴδ ἸαίοΥ ψα8 ΒΑΌΥΪΟΙ᾽ Β ἰαϑὺ Κίηζ. Οἱ 
(6 δοηΙΤΑΓΥ ἴδ χΧΧ, οὐ 6 {Π}6 σ 6 γ86 Ὀ6σδι86 
1 Β6ε6πη64 80 ᾿πμσσυταίθ. ΤῸ Ῥτορμοῖ ἀο068 ποῖ, 
ΒΟΥ ΘΥ͂ΘΓ, ἰπίοηὰ ἴο Ὀ6 ὁχαοὶ. 6 ΡῬΏΓΑΒ6 “18 
ΒΟΠ δΔηὰ 18 80} 800 ᾿ 18 ἴ0 ἀδηοίθ λη ἱπάοβηϊο 
Ὁὰσυ Ὀτγίοῖ ροτὶοά (Εχοά. χχ. ὅ; χχχίν. 7; θοϑυϊ. 
Υ. 9). Τιιὸ οἰ Γοπί οἷον 565 (0 τοῖον ἴο {Π}8 Ρα8- 
δᾶρο ἴῃ 2 Οἰγοη. χχχνὶ. 20. ---- 8: 8.8}} βουνϑ ἴθ :- 
ΒΕΙν98 οἱ ἷπι. ΟοπιΡ. χχυ. 14. Τὸ Ἔοχργοϑ- 
ΒΊΟη9 ΠΙΒῺΥ ὩδιίΟΏΒ, εἰς., τοι ϊπα τ.8 οὗ], 9, 4]. 
ΝΥ θη 6 γϑ θη 6 ἐαὉ (818 ράββαρχο οτἱρί παρά 
αἴ {(ἰἰ6 Βλη16 ἰἰπη6 νυ ἰτ δ ἢ, 1. δηά ἰἱ.. 1118 γοὶδ- 
(ἰο 8 ΠΙΔΥ͂ νν6}}] αν (8 Τουπάαιίοη ἴθ [ἢ 6 
πιϊηὰ οΥὁἁ ἰμ6 Ῥτορ)ιῖ.---ον. 8. 6 παϊΐοῃ 
ΒΟ... ἴδαὶῖ ὙΙ ποῖ, εἰσ. Αἱ ὅγοι ἰΐ 
Β6619 Πα ΓΔ] (0 (αἶα [110 Βοσοηα Βαοηίθησθ 88 ἰἢ)0 
σογηθοιίοη οὔκ ἢγϑι: ὸ ψῆοὸ ΜΠ} οί ΒοΓγΘ, οὗ 
Γαΐ ογ, 6 Ὑ0 Νὴ} ποῖ τοϊαπίαν γ δὰ Ὀπιὶ }νΐ πὶ- 
Β6. ΕὍτ Δ}}, ἱπάδοὰ, νὴ βοῦσνθ. δ ψῶὃο |1ὰ8 
ἴο Ὀ6 σοπιρο] δ πᾶν οχροοί (μ6 οχί γα ἔν οὗ ἀ18- 
685, 8116 Ὦ6 ΨΠῸ οἰ ΥΪ δι τη 15. τν}}} τὸ- 
ἰαἴη αἱ Ἰοδϑὲ δἷ8 Ἰαπὰ δπὰ μἷβ 116. Βυΐ υππίοτ- 
ἀυπαίοὶν ἐν ἰ8 ποῖ ργϑιλ} ] ΟἍ}}Υ Δ]] ον ΔὉ]6 ἴὸ 
(Δ Κο Ὁ ἴὰ {86 πιραῃΐηρ οὗ “οΥ ταί ῃογ." 6 τηυϑὶ 
ἈΠ ΘΥΟΙΌΓΘ πιο 1} 18 ἀἰϑι᾽ποίϊοπ Ὀδίνν 66 ἢ ὁ ΒΕΓΥΘ ἢ 
δηΐϊ “Ρυΐϊ (μεῖγ 66. ΠΟΥ 16 γοξκο,᾽" (αὶ [6 
ἴΌΤΠΙΟΣ ΓΟΐογβ (0 {0 παῖ ΟΠ8 ΔΙΓΕΘΟΥ δι ]οοὶ (0 
ο ΒΟΥ ]Ἱοπίδη ἀοταϊ πίοπ. 186 ἰδ [6Γ ἴο [ἢ 6 ΟΠ 6ΥΒ. 
ἴῃ ναγηϊηρ ἴδ 6 θα (1. ἢ πηι] 008 οὗ τποἷν ΑἸ Υ] Π6ΥΒ, 
ΒΟΤΌΘΓΘΟΓΒ, δί6.., (ἢ 6. Ρτορμοίῖ ρμαΐβ {).86 [4156 ῥτο- 
Ῥίιδοι8 οὗὁὨἩἉ (η86 7618 εαἰϊοσνν ατβ πιο ἰοποὰ ἴῃ [86 
ΒΆΠῚ6 οΘλί ΘΟΤΥ ΜΓ (6 π|.--- Ἦν. 10. ο σϑλονϑθ. 
ΤΠ6 συπβοαῦθῃοθ 18 ΓΟργοβοηϊοα ὴη8 {Π 6 ΟὈ]θοὶ. 
(οπρ. νεγῦ. 1ὅ.- -Αηα τμδαὶ 1 δῃου]ᾶ ἄσὶνϑ. 
Ούβεσνο ἰδθ τοίυση οὗ {μ6 ἀϊδοοιιγβα ἔγουι (ἢ 68 
ΒΟΟΟΠΪΔΓΥ͂ [0 (86 τηδῖη ἵοσπι. Οοιρ. ΝΆΑΚΟΕΙ,ΒΒ. 
Οτ., κὶ 99, 8,-τ--νοτβ. 1 δηὰ 22. 

ψογβ. 12-.-1δ. 1 δραΐζσθ αἷδο ἴο Ζϑᾶδϑιείβϑβῃ... 
ῬΣΟΡΆΘΕΥ υηῖο γοῦ. 48 ἴῃ υϑσ. 2, (89 ῥρσοριοῖ 

248 

Βοῦθ δηὰ ἷἰπ νοῦ. 16 844. αἴἶἴνθ8 ΔῊ δοοουηΐ, ποί 
οὗ ἐμ σοοορίϊοη, Ὀαὺ ὑπὸ δχϑουίίοι οὗὨ (πὸ ἀϊνίη 9 
ΘοΟμτ δϑίοη. Οομαρ. ΕΧΕΑ. ΣΘΙΏΒ. ΟὩ ΧΧΥ͂Ϊ. 9.---Β 
89 δΒυνγοτᾶ, εἰς. Οομιρ. τοῦ. 8. 

γοσβ. 10-22. ΑἸδο 1 βρᾶϊζθ ἴο 89 ὑσχίϑβὶβ 
. .«- Σϑβῖοσϑ ἴδϑαηι ἴο ᾿μὶ8 Ρ'δοθ. Ψογοΐδἢ 

ΒΡΘΆΪΚ8 ἰο ἰ)86 Κίῃρ οἵ ρΡο] ἰσα] βυ δ] αίλοη, ἰο [Π6 
ΡὈτίϑβίϑ δῃά {1Π|ὸ ροορὶϑ οὗ {116 γ79386}]8 ΜῈ10}. 6 ΓΘ 
116 ΟΥ̓ΠαΙΩΘηΐ8 οὗ [ἰ|0 ἰοιρὶο δηὰ 118 ψΟΥΒὮΪΡ. 
Τη)6869 γ68861]8 σαΥγὶθα δΥΔΥ ὈὉΥῪ ΝΟΌΘοΙ δα ΖΖὰ 
(2 Κίημρβ χχῖν. 18) ἀγὸ δοοοτάϊηρ ἰο πὸ νον οὗ 
186 8186 Ῥσγορμοθὶβ ἴο Ὀ6 Ὀτουκὶ Ὀδοὶς ἱπ ἃ ΥΟΓΥ͂ 
Ὀυιοῦ ρογὶοα. [Ι͂ῃ ορροδίιίίοη ἰο (818 Φογοι δὶ 
ταλίκο8 ἐ86 γϑαυϊβί(οη οἢ {16 [6180 Ῥτορμοὶθ ἴο 
του ἐμποὶν δαυποΥὶγ ὈΥ Ργουθπιηρ ἐγου ἢ {πον 

ἰηἰογοθδϑίοη (1). Οορ.Υ ὶ. 16) ἰλο ἀδροτίαι οι 
οὗ {)ὃῸ γ9856]8 8111} ᾿ῃ ὑμ οἷν Ῥοββϑββίοῃ.---Ἴ 86 Ρ1}- 
Ἰατβ (1 Κίη κβ8 νἱϊ. 1δ-22), 8βο8 (10. 28-26), δὰ Ὀᾳ868 
(τον. 27 844.), ΤΟΥ 89 Ἰαγζοδὺ δμα μοαυϊοϑὶ γ68- 
8618,  ἰολ όγ ποὺ ὑμογοίοτο συγ θα ΨΥ [Π6 
βγϑὺ {ἴπ|6. Οορ. ἔχεα. σοϑίηϑ. οἱ Ἰἰδ. 17.---Α}} 
[89 ΠΟΌΪΘΟ. Οομρ. 18. χχχὶν. 12; Φ6ὺ. χχχὶχ. 
Ὁ δῃὰ χχῖχ. 2; 2 Κιηρβ χχῖγ. 11] 844.---Τὴο γτοΐα- 
ἰαἰΐϊοη οὗἩ Δίονβεβ᾽ δπὰ ΗΙΤΖΙα᾽Β δδϑογίΐου (μας 
γ6Υ8. 16-2] τὸ Ἰῃ ογροϊαίθα, ΩΔΥ ὯΘ6 Β66ῃ ἴῃ Ο((ΚΑΣΕ, 
5. 8δ1. Ηο 48 δἷ8βο οὐ Ρὑῃ. 844, 846 βονη (ἰιαΐὶ 
186 ΔΟ τον δίοα Ὡδπμ6- μη, τι ἢ1σ6ἢ γον 5. [ἢ 
ΟἾ. ΧΧΥΪ;. -χχὶχ. (77 ᾿Ἰηϑιθπὰ οὗὨ ,77}) 18 ποὶ ἴο ὉΘ 
Τοζαταἀοα 88 (80 βίχῃ οὗὨ ἃ ἰδίϑγ ἀδίϑ οὗ οοῃροβὶ- 
ἰἰοη. 

ΧΧΥΤΙΙΠΙ. 1-4. Απᾶἃ ἐδ οἂτπθ ἴο Ραβδ. .. 
86 γοὶζθ οὗ 189 Ἰκἰπᾷ οὗ Βα ]ου. ἴῃ (ἃ 
Β8Π1Θ ΥΘΆΓ, ἀουι11688 ΒΙΙΟΥΕΥ δου (Π 6 ΟΟΟΌΓΓΘΏΟΘΘΒ 
ἡδιγαιοα ἰὴ οἷ. χχυϊὶ. οπ9 ΗΔ δηἶδ} ἔγοαι αἰ 60 Π 
(Δ οἷἷγ οὗ ρσγίϑβίβ, οβῆ. χχὶ. 17) δηᾶ, ὑμγθίο γα, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ἀἰτηβοῦ ἃ ῥσὶθδὶ, ἢ ορροβί(ἰοη ἰο 6 .θ- 
ταϊλ ἢ Ρτορμοθυίηρ ἰμδᾶὺ ἰὼ ὑνο γϑᾶγβ {μ6 Ἰωοτὰ 
ΜΨ0}1 Ὀγοαῖ (6 γοῖο οὗ Νοθυ δ πο2ΖΆ, ἀπά 
Ὀτίης ὈΔοΚ [ἢ 9 Βδόσϑα ν6886}8 δηὰ Κη ρ οἰ δο η, 
ἰοζοῖμον ἢ ἐμ6 ΟΥΠΟΥ οδρυϊγοθ ἴγομι ΒΑ ΌΥ]οῦ. 
Οὐ τμ6 ἀλίο “πη 80 Ὀορφίῃπίης ᾿ οοπιρ. Οοτηπι. 
ΟἹ ΧΧΥ͂Ϊ. 1. Τ6 πιοηίἢ 8 τη! οποα οη ἀοσοιπηξ 
οὔ (6 βιαἰοιχοηῦ ἴῃ γον. 17.--- [6 ἀδοορίΐνα Ργο- 
γ860 οὗ Ηδηδηΐδ 18 αἰ γθοι  Υ ρροβοὰ ἰὸ νιδὲ 
ὁ ΓΟ πλΐδ ἢ ̓88 βΒαϊὰ ἴῃ χχὶϊ. 260,27: χχγυὶϊ. 16. 

γετβ. 6-Ὁ. ΒΘ [89 ΡῬσορβοῖ δοσθιίδἢ 
βεϊᾶ ... ἴσαϊν βοηῖ τη. 9 τοδὶ ΓΟΡ᾿Ϊ6Β : 
ὑουϊὰ ἐπαὶ ἰοὺ νογὶ εἶχ! Βΐ ΟὨΪΥ Ῥγορθ- 
οἶ68 οὗἁ σβ᾽αμλν ἤαγτο ὑπ6 Ῥτοδυταρίἑ οη οὗἉ ἔσ ἴπ 
{ΠΡ ἔλνουῦ, ΤῸΣ ΠΘΥῪ δἃΓ σοπποοίοα ΠΕ ἀΔΉΡΟΡ 
ἴο ἰΠοῖτ Δί μογ. ῬΓΟΡΒΘοὶοΒ οὗ ροοὰ ἔογ[ ΠΟ ΙΩΒ Υ͂ 
Ὀθ0 βαίίογγ. 76 πιυβὶ, ὑΒογοίοσο, τνναὶΐ ἔου ἐμ ο ὶν 
ΤοΒυ]}..---Οἡ σον. θ σορ. Ποαί. χυὶϊ!. 21, 22. 

γοτβ. 10 κπὰ 11. ῬΆΘΩη Εἰαμπαηΐδ ... τοοῖ 
Βα αν. Ηαδπδηΐϊδῃ μ88 ἴἢ6 διάδοὶίυ ἰο δῃ- 
ΒΊΨΘΓ ὦ γο  Δ 8 5 ΒΡΘΟΟἢ ὉΥ ἰδικίπα (ἢ 6 γοὶτ ἵΓΟΙΆ 
.ιἷ8. ΘΟ απ Ὀτοικίης ᾿ὖ, δῇ (0 βδῖηθ ἰἐπ)|0 ΓΘθ- 
ρῬοηζίης Π᾽8 ργουΐίοιβ ργθα!οἱο (Υ6Γ8. 8 ἀπα 4). 
Φογοτ ἢ ΧΟ068 ΔΊΝΔΥ [ῸΣ (86 ἰΐπιο τί που υἱόν ὶης 

ἃ Μοτὰ ἴπ τορῖγ. Οὐ ΠῚ δὐὰ ἢ» ΘΟ». ἔχεξα. 
ΓΘΙΊΒ. ΟἹ ΧΧΥΪΪ. 2. 

γεγβ. 12-17. Τὰ ἴ89 τψοτᾶ.., βανυϑαῖ 
το ῖῃ. ΑἴΟΥ βοπθ ἴἰτππὸ Φογοιΐδ γτοοοϊγοα 
ἔγοῃ ἔμ Ποτὰ αὶ ἀοι ῦ]θ τηοδδαζο ἴὸ Ηδπδηΐη]ι: 
1. ΒΥ τ1Ἀ86 Ὀγοακίηρ οὗ ἴμ6 ψοοάθῃ γοῖΐζο 411 (διαὶ 
6 Π88 οἴεοίοα 8 ἱπαΐ δῃ Ἰσοὸῖ οὴ6 8|(68 1[8 Ρ]Δ66, 
ἴον ἴγοη ψ}}} Ὀ6 86 γοῖΐκα, ν»ιὶο ΝΘΌΘ ΘΒ ΔάΠΘΣΣΖΆΡ 
ψ1}} Ῥυϊ ἀροῦ ἴμΠ6 παίϊομβ, δοοογάϊηρ ἴο {μ9 νὙ1}} 
οὗ ἀοἀὰ; 2. Ηδηδηΐδη, ΒΟ πιΐϑυβ68 {86 Ὡδιοο οὗ 
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(οα δηὰ Παβ τηϊβ]ϑὰ πῃ ρβορὶθ ἰηίο ταὶ δοηδ- [ ΔΡΡΘΑΥΒ ἰο αν δὰ Ὅρυϊ. χχυῆ!. 48 ἴπ τιϊπὰ. 
ἄδποθ, 8 ἰο ἀϊθ (18 γθᾶτ. Τβ 8180 σϑῖὴθ ἰοὸ] Οη Υϑῦ. 14 οορ. χχυϊὶ. θ.--- Θ ΘΙ οα (ΠΟΛ 
888, ἴ0Υ 0 αἰοὰ ὕὑνὸ τη! δ 8 [6 Υ ὙΔΓᾺ3.---- ἰσΟΙΏΡ. χχίχ. 82. 10 ἰβεσεγθυοῖ,, γϑ δ] οἢ, οἢ 80- 
οἶσθα οὗ ψοοῦ. 9 ρἷυγαὶ 8 σοηογὶο, 88 : Ἂ 

ᾺΒ ΤΟΥ κα οπ χχνὶϊ. 2. Οορ. ΝΑκαξυ88. σου οὗ ἰμ9 [0] ον ρ “δ .--- 1 [ΒΘ δου θ} 1} 
στ., ἃ 61, 2 ἀ.---  οἶκθ οὗ ἰσοῆ. Τιι6 ῥσορμοὶ  ΣΟΏ ΤΙ ΘΟΥΣΟΒΡΟΠαΒ ἰοὸ ΕΒ τ ΟΣ ἸΏ, τος. 1. 

8. 71 οοηπιεὶ 9 «εγεπιϊαλ εοἵλ ἰλ6 ζαῖδα ρ»γορλείε ἐπ Βαὸὀνίοπ. 

σβαάρτεξε ΧΧΙΧ. 

1. Τ)6 Ιιοἷῖοσ ἴο ἴδ9 ἘΕἸἰχίϊθα. 

ΧΧΙΧ. 1-28. 

1 Νίῆον (μι660 ἃτὸ {80 πογᾶβ οὗ [89 Ἰοὐίον {πὶ Ψοσγθι δ (6 Ῥσορμδῖ ϑαπὶ ἔτοπι 9- 
ΤΌΒΔΙ ΘΙ τηΐοὸ ἴδ τοβϑίἀπθ οὗἁὨ [ἢ 6] ΔΘΥΒ ΜΉΘ. ΕΙΓΘ ΟΔΥΓΙΘαὰ ΔΎΘΔΥ σΒρίνοβ, δηὰ ἴο 
[86 ρυοβίβ, βῃὰ ἰο [86 ργορῃοῖθ, δῃὰ ἴο 81} {ῃ8 Ῥθορ]θ Ὑβοὰ ΝΟ Δ ΏΟΖΖΑΙ ΟΔΥ- 

2 τἱϑὰ ΔΙΥΒΥ οδρίϊνο ἔγομι « 6γυβϑ θα ἴο ΒΑΌΥ]Οη (δον ὑπαὺ Φϑοομίδ [Π6 Κίηρ, δπὰ 
[88 ααθθη, δηα [86 δα πυσἢθβ, [86 ῬγΪΏ668 οὗ Ψυ 8} δηά «Ζ6γυβα]6πι, δὰ [86 σγρθη- 

8 ἴ6Γ8 86 [86 βιαῖ 8, σογὸ ἀδρασγίθα ἔγου ἐογυεδ] θη) ; ΒΥ ἴη6 Βαπᾶὰ οὗ ΕἸ δβδ} [86 
80} οὗ Κβαρθδϑῃ, δῃὰ (ὑθπιδυιδὰ (89 βοὴ οὗ ΗΚ (τσ ποπὶ ΖΕ οἰκία 86 Κίηρ οὗἁ 
Ψυαδῇ βοΐ απὸ Βαῦγϊοι ἰο ΝΟΟΌΟΒμδΔαμοΖΖασ, Κἰηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΩ), βαγίηρ, 

4 ὋΤδυβ βαιἢ {μῃ0 τὰ οὗἉ μοβίβ [Φομονδὴ ΖοΌδοί ], [μ6 αοά οὗ [8γβ8ο], υπΐο 84}} (ῃαὶ᾿ 
ΔΤΘ ΟΔΙΤΙΘ ΔΥΘΔΥ Οαρύϊνο8, ΠΟΤ 1 ΠΑΥΘ οϑιιβοα ἴο 06 ΘΔΓΓΙΘα ΔΎΤΑΥ ἴγοι “6 γυβδ θῖν 

δ υπίο ΒΑΌΥΪΟΙ : Βυ}]α γα Βουβ68 8πα α1π8]] ἴῃ ἴμοῖ, δπὰ ρ]δηΐ σζαγάθῃβ δηὰ ϑδὶ [ἢ 
6 ἔγυϊ! οὗ ἴποὰ; Ταῖθ γο ψῖνοβ, δηαὰ θοροῦ 8008 8η4 ἀδυρἤίογβ; 8ηα 816 ἩΠΥ68 ἴὉΓ 

ΥΟῸΓ 8018, Δα ρσὶνο γοὺν ἀδυρθβ ἴο ΒυβΌΘ ΑΒ, μαὺ ΠΟΥ͂ ΤΠΔΥ Ὀ6δΓ Βοηὴ58 δηά 
7 ἀδυρδύου ; (μδὺ γ6 ΏΔΥ Ὀ6 ᾿πογθαϑοα {86 γ6 δῃα ποί αἰπαἱηϊβμθα. Απά βροὶς {86 ρεδοθ 

οὗ [86 οἱἵγ ψὨΙΒΟΡ 1 Πᾶνα οδιιβοα γοὰ ἴο ὍΘ ΟΕΑΥΤΙΘα ΔΥΘΥ οδρίϊνο, ἈΠ ῬΓΔῪ ὑπΐο 
{86 Ιμοτὰ [Φομονδ] ἔογν ἰὉ : [0Γ 'ἰπ [86 ρθ866 ὑμογϑοῦ 881} γα ἤδυθ ρθδοθ. ᾿ 

8 Ἐν {μὺ8 βαῖ(ἢ ὑμ6 Ιμοτὰ οἵὁὨ μοβίβ, (η9 οα οὗ [ϑγδεὶ : [με ποῦ γοῦγ ργορβοί δηὰ 
γοῦν ΑἰγΊη6 15, ἰμδὺ δ6 ἴῃ {86 τιϊάϑὺ οὗ γου, ἀφοοῖνθ γοῦ, ΠΟΙ ΠΟΡ ΠΘΑΥ ΚΘ ἰὼ γοὺγ 

9 ἀγοδϑιβ ψ ὨΙΟἢ γ6 οϑι80 ἴο 6 ἀγθαπιθα ὁ ἘῸΓ ΠΟΥ͂ ΡΓΟΡΠΕΒΥ ΓἈ]ΒΘΙΥ ὑπο γοῦ ἰῃ ΤΑΥ͂ 
10 πϑπι6:  δύθ ποὺ βοηΐ {δβϑῖὰ, βδιίῃ {πΠ6 Τοτὰ. ΕῸΣ {Π08 βαιί (86 Ιμοχὰ, Τῆδὶ δου 

ΒΟΥΘΏΪΥ Υ6815 Ὧ6 ΒΟΟΘΟΙΙρ]8Π6α αὐ ΒΑΌΥΙΟΙ 1 Ψ11 νἱϑιῦ γου, πα Ρογίοτπι τΥ χοοὰ 
. 11 ποτά ἰοψαγὰ γου, ἰὴ σϑυβίηρ' γοὺ ἰο τοί γη (0 (}18 ρ]δοθ. ΒῸΓΙ Κοον {86 ἹπΠουρ 9 

[Π840 1 μη ἰοναγὰ γοῦ, 81:1} {80 Ἰμογὰ, ἱπουρ 8 οὗὁἨ Ρθδοθ δπὰ ποὶ οὗ 6υ]]}, ἰο ρὶνϑ 
12 γοῦ 8ῃ Ἔχρϑοίθα θη. ὙΤθη 8}1}8}] γ6 68}} ΠΡΟῚ ΤΏ6, ΒΠα γ8 888}] ΡῸ ΔΠα ὈΓ͵ΔΥ͂ ΠΠίο ΠΙ6, 
18 84 1 ν}}} μοδγίκθη υπΐο γου. ἀπά γὸ 8}8]] 866}. τηθ, δηα πα πι6, τ ὕθὴ γ8 588}8]}} 
14 βραυοῖὶ [ὉΓ τὸ 1 411 γοὺγ μου. ΑΔΑῚ Μ}}} Ὀ6 ἑουπα οὗ γου, βαῖι (μ6 Τιοτὰ: 

δά [111 ΣΤ ΔΎΔΥ γοῦν οδρίϊν!γ,} δηα 1 ψ1}} σαίπον γοὰ ἔγοηὶ 4}} [86 δ! 0Ώ8, 
διηα ἴτοιῃ 8}} [6 Ρ]δοθβ ψ ΠΟΥ 1 ἤν ἀτίνθῃ γοι,, 8811} 1Π6 Ἰωοτὰ ; διὰ 1 ν}]}} 
Ὀτίηρς γοὺ δράϊηῃ πο {Π6 ρίϑδοθ ψἤθηο6 1 οαυβοῆ γοὰ ἰο Ὀ6 ΘΑΥΓΙΘἃ ΔΎΔΥ οδρίϊνθ. 

158,16 Βεούδυβοῦ γα ἢδνο βαϊα, Τὴ [τὰ μα ΓΑΙΒθα ὉΒ ὉΡ Ργοροίβ ἰη Βδθγίοι ; ἄποιυ 
[πδὲ {818 Β4 10} [86 Ἰωοχά οὐκ {86 Κίησ ἰδ δι (60 ἢ} ἀροὶ 116 Τῃγοπο' οὗ αν ά, δηὰ 
οὗ 8}1 89 ρϑορὶβ ὑμαὺ ἀπ}! ]οἱἢ ᾽πὶ [86 ΟἸΓΥ, απὰ οὗἩ γοῦυγ Ὀγοίβγρη ὑπᾶῦ ἃγθ ποὺ σῸη6 

17 ἴοσγι πιὰ γοῦ ἰηΐο οαρυϊνγ; ΤυΒ βαιἢ 11)8ὰ Τιογὰ οὗ Βοβίϑ: Βϑβο], 1 ψΜ|}} βοπά 
ὍΡΟΣ ὑμοῖὰ 186 ϑιπογά, ἴΠ6 ἔδηηΐηθ, δηα [6 σθεν 86 ΜΨ11}] ΤΆ ΚΘ {π6πὶ ἀκ ν]] 65 

18 ἤρβ, (δὶ οδῃηοῦ Ὀ6 οαίθῃ, (ΠΟΥ͂ Δ΄Θ 80 61]. Απὰ 1 Μ1}} ρογβθουῖθ ἴθι ἢ 8 [86 
βινογα, ψῖτἢ [π6 ἔδιηΐπο, δα τὶ (06 ῬΘΒΌ]ΘηοΘ, πα Μ1}1 ἀοἸ ἑνοῦ {Ππθηὰ ἴο Ὀ6 ΤΘ- 
τηον θα [0 4}] ἴδ Κἰηράοτῃϑ οὗ [86 οδτίδ, ἰο ὈΘ ἃ Ου{86, Δηἃ 8ῃ Δϑοη ΒΗ τηοηΐ, πα δὴ 

19 ἰδϑίηρ, πὰ ἃ τρσοδοῖ, διηοηρ 811 {Π6 πδίοΠΒ Μ ΠΙΓΠΘΓ 1 ἤδγνο ἀτίνθη {Βθιῃ: ΒΘΟΔΌ ΒΘ 
[Π6Υ αν πού μθδαυΚοηβα ἴο ΤΑΥ͂ ΜΟΓα8, Βα: 1 ὑπ6 [μογα, Τ ΏΙΟΙ 1 βθης ἀπίο ἔπθαι ΌΥ̓͂ 
ΤΩΥ͂ δεγνδηίβ {Π 6 ὈγΟΡἢΘΙ8, ΓΙβίῃρ' ὉΡ ΘΑΥΙΥ͂ ἀπ βοηαΐηρ ἕΐδθηι; Ὀὰΐ γο Νουα ποὺ ΒΘΒΥ, 
8810} ἰμ6 ωογὰ [96 ον]. 



ΟΗΑΡ. ΧΣΧΣΊΙΣ. 1--28, Ὑν! 

20 ΗΘΆΓ γο ἰδμογοίοσο {86 ποσὰ οὗ {μ6 Ἰμογσά, 411 γα οὗ (μ9 οαρε νιν, σιοστα 1 μανὸ 
21 βοῃΐ ἴτοσα “θγυβδ]οσα ἴο Βα Ύ]οη: Τῆι βαῖυἢ ἐμ Ἰωογά οὗ μοβίβ, [16 αοα οἔὗἉ [βγδαὶ, 

οὗ ΔΉ ὑδο βοὴ οὗ Κοϊ αἰδῇ, δῃηὰ οὗ Ζβαοκίδῃ ἢ βοὴ οὗ Μδββοϊδὶ", νυ Ἀ1ΟῚ ῬΥΟΡΠΘΒΥ ἃ 
1160 αηΐο χοῦ ἰῃ ΤΑΥ͂ παῖη6: ΒοΠ0]α, 1 .ν1}} ἀδ! νοσ ἔποπλ ἰηἴο ὕμ6 Βαηὰ οὗ Νοραοϊδά- 

22 π62ΖΆΓ, Κιηρ οὗ ΒδΌΥ]ΟΩ ; δΔηα [16 581] Β]4 7 {μ6πὶ ὈΘίοΓΘ γοὺγ Ἔγο8; πὰ οὔ ἵμθῖὰ 5Π8]] 
μα ἱδίκθῃ ὉΡ ἃ ουγ89 ὮΥ͂ ἃ]] [86 σδρευϊνην οὗ πῃ πΉ ΟΝ αγϑ ἴῃ ΒΑΡΥ]οΩ, βαυίηρ, ΤῺΘ 
Τιογά τρδῖκθ ἢ 66 1 ΖοαοΚῖδἢ δηά 1κ6 ΑΒΔ Ό,5 τ βοτὰ ἐμ Κίηρ οὗ Βαῦγ]οη τοδϑίθα 

28 ἴῃ ἐδ ἔγο; Βοϑοβϑιβθ (ΠΥ Βαύῦθ δουητη {64 Ὑ1ΠΔῺΥ ἰῃ [5γ86], δῃἃ Βᾶγθ σοταπλ θα 
Βα ΟΠ] ΘΥΥ τ {ΠΟΙΣ προσ ΟΌΓΒ᾽ τΐνθθ, ἀμ ἤανθ Βρέ ᾿γ]ηρ ΤΟΥ ϑ 1Π ΤῊΥ͂ ὨΆΠΊ6, 
ψΙΟΔ 1 ἢᾶγο ποΐ οομσηδηαοα ἔδθτὰ : ονϑι 1 Κηον9 Δηα απὶ ἃ Μ10Ώ6858, Βα 108 ἰῃ6 1,ογὰ, 

ΤΕΧΥΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΤΙΟΑΙ,. 

1 Ύον. 8.--Ὀ" 571. ἩΗΙΡΆ. ἔἴγοτα ὉΠΠῚ ΟΟΟΏΪΓΒ ΟἾΪΥῪΥ ἴῃ [πα. χχχυὶ!. 16 δηἃ Ὦοτο , Ῥατί. ΗΕ. ἤΘΡΘ ΟἿ. ΤΠ σδαβα  Υ9 
σοπλασαλϊίοη Ου]α ποῖ ἱθαρρτσογργχίατοΙ Υ ἰπεἰπιαῖο 16 Βο] Γ πλᾶο οΠατασῖον οὗἩἨ [086 ἀγοταβ {1117215}.. Το ἕοστῃ ἰᾳ ποῖ νι 11}}- 
ουἵ Δηα!ορίοα, Οὐμρ. Ὦ 1}, 2 ΟΠ γοπ, χχυ!. 23. Ὁ ΥΤΠ2 ([Χο11}1 Ομ γοη, χνυ. 24. δαῖ σοιρ. ΟἸ8π.,) ᾧ 205 α, δ. δδ0. 

δ γον, 14.--- 30) ἰῃ «δ ΐϑ οὐπηοοϊίοη ἰ5 υδοᾶ τγαῃϑἐττογ.. μας Δ οαπποὶ Ὀ9 ἔρθῃ αδ δοουβαινο οὗἩ ἴδ οὐ͵οοί (Σ ἴατε 

ἸΩΥΒΟΙΓ ἰο ἐμέ σαρὶϊν 1) 6 ονϊἀοπΐ ἤγοῖω ἔθ οἰσουχϊῃδίαποο, ὅαῖ, ἘΘΤΘ ἐδ σοπηθοῖϊίοα τοαπίγοθ ἐδ ἱπηροτίοοϊ τὸ ἢαγο 3. 07}; 
τ 

χχχὶΐ. 41; χχχὶϊὶ. 11, 26 (Ιζογὶ): χιῖχ. 6, 39 ἐδηοο πη Ἐχοϊ. χχχίχ. 25: χχχίΐ!. 7 ψὸ ἢᾶγο οὐοπ [86 μοτγίοοί ΠΙΡὮΠ]. 
4 γον, 10.-" 3. Οὐρ. ΝΑΚΟΕΙΒ8Β. ΟΥ΄., 10.),1 α. δίῃσο ἐμο ριϑοῃδδίίο 3 γοᾳυΐγοβ ἃ τεγόμης ὠϊοεημαζ ἴο Ὁ9 δΒυρρ!οὰ Ὀ6- 

ἴοτο ἰἴ, τὸ τοῦβὲ ὨΦΓΘ ΒΌΡΡΙΥ: [51 δΑῪ ; 5 ἀθοΐα Γ ἴο γοῦ, 33). θϑίοσο ὈΣ  σΎΒοΣ, ΟΥΓ ΔΒ ἴο ἐμἰ5 {πδῖ---Οδ δΙχαοδὲ 

41} {π6 ςουιτα θη ϊαῖοῦβ δάταϊς, ΤΏ ρμογίοοϊ [5 ϑοὰ (σοι. [δ6 ἱπροτί, νοῦ. 123), Ὀδϑοδυδβο ἔπ ζδοΐ ΒΌΡΡΟΒοά ἐκ χοα]. 

4 Το. 10.--Ἴ)Τ ΟΝ, Υοσ. 10. Ὀκνοντὸν γεξρεοέ ἰο, 9, ΔΒ ἸτοαΌΘΗΣΙΥ ΟἸΒΘΉΎΟΓΙΘ: γογ. 21; χχίἱ, 11. Οοσον. ΝΆΧΟΕΙ,5Β, 

Οτο ἐξ 112,0, ὃ. 
γογ. τᾶ,.- 29 -ὍΝ. ὃν ΟΣ Ὁ )»), ἃ5 ΤΥ] ΠΘΔΕΙΥ ἐπ Φοτοχΐαμβ,, ΟΟἸΏΡ. ΓΘΙΔΜ. ΟἹ χ. 1. 

4 ον. 17. νῷ (ῬΓΟΒΑΡΙΥ ἥτοπι Ἢ» })}12) βόγθ οῃἹγ---ταεδοίπς λογγέάια, αδοπείπαπάμε. Οοταρ. Γγ 3)». 
Υ..- ΄ ἘΞ 

ΤΨον. 19.- ΤΠ ΣΌΝ. Οἱ ἴδ6 σοπδίτποςξίοι τῦὴῖϊῃ ἃ ἀσυ Ὁ18 δοουδβλεῖτο σορ. ΝΆΒΟΣΙ,Β5. ΟὟ... δ 00, ἃ α. 
8 Ὑοτ, 2).-- ΓΝ 93. 1ὴ σοῃρδοαύθηοθ οὗ ἐδ9 εἰϊδίου οἵ (86 ὃξ, Ραΐϊλ 8; πχυδῖ, δοοοχάϊης ἴο 1.6 τ 9 1}-ΚΠΟΎΠΝ ΣΌ]6, ῬΔ88 ΟΥ̓ΟΣ 

ληΐο βοχο!. τ 
9 γεν. 23.--Ουὴ 1})9 χορϊηρ ΨΩ σΟΙΡ. ΤἸΈΧΤΟΛΔΙ, ΝΌΤΕΒ ου ΧΥΙ]. 28, 

ἘΧΈΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Φογ Δ α1ἃ ποί 1 πλὶὰ Ὠἰτη 561} ἰο σοπίοηάϊηρ 
δραϊηβὺ (16 ῬΟΥΥΘΥ86 παίἑ Πα} 18 οὗἨ {116 965. 1π 
ἐμ οἷγ ΟὟ ὨΟΙΩΘ, ἴογ {1086 0 δαὰ αἰγοδαν ὈΘ6 
ΟΑΓΓΙΘα ΑἸΝΔΥ͂ σΘΌΡΓΪΥ6 Ἰγ 6 ΓΘ ἱῃ σοηδίδηϊ ΘΟΠΙΣΤΩ 1 - 
οαἰΐοη Σὰ ἢοπηθ, δηα {110 δοσοιιηῖ8 οὗὁὨ 1.16 υΥἱοῖν 8 
διὰ οχρθοίμι 008 ὈΥΟΥΑΙης ΔΙΠΟῺΣ {110 ΖΌΓΙΘΓ 
δὶ Δ}}1 δνοηΐίβ ἰῃβυσποορα {110 δοῃοὶ δῖ οη8 οὗὨ {ἰ16 
Ἰαίϊογ. [[{{ΠῸΥ δἀδαρίοα ἐμ οηηβοῖνοβ ἰ9 {μα6ἷγ βίαϊθ 
οὗ οχῖΐϊα δῃὰ ἀδβογι θα 1ὺ 28 ᾿ο] 6 Σ Ὁ]6, τ θα {ΠΟΥ 
ΒᾺΝ 15 πον 8}Ὁ]0 ὨΘΟΟΒΒΙγ, πὰ δαἀπηοῃ 6 {πον 
δοιιηίγ για (0 ΟΝ ἰ0 1118 ποσαβϑὶίυ, (18 ἸΥΔΒ αὐ 
ΔΗΥ͂ Τῶϊ0 ἃ ῬΡΟΝΘΥΙῚΪ ΔΟΧῚ ΥΥ ἰοῸ «Ψαγοτῃ 1 Β 
Ῥτγολοδιίησ. 116ης6 Φογοι αι ΒοῸ κ8 ἐὸ σονα [6 
οαρ νο8 ἴο πυ} Ὁ]6 ΒΟ τ β8ΐοη ἰο {μοῖν Ἰοΐ, ὕχθ- 
Βοηίης ὈοΐογΘ ὑμθπὶ οὐ (89 οὔθ πεαηὰ {8 γιὸ 
οοπϑοϊδίϊοπ οὗ ἃ ἀ 6] ἱσοσᾶποο ἰ0 Ὀ6 Βοροά ἴῸΣ 8.16 Ὁ 
ΒΟΥΘΗΪΥ ΥΘΆΓΒ, Δηα οἢ (16 οἰ ν δηὰ τηοβὲ θι- 
Ῥδυ σα} }γ τνατηΐης {ΠἸ6 πὶ ἀραϊπδβὶ ἐΠ0 ζ8186 σ0η80- 
Ἰαϊίου οὗ ἃ ἀοἰνογάποο ἰῃ ἃ Βἰιοσίου ροσιοά, νι] ο ἢ 
{0 ἴΔ186 ΡΓΟΡοἰ8 βού Ὀοίοσο ἵποῖη. Φοτγοιγϊδἢ 
ἰμὺ8 δυναὶ 8. ἢ: 86] οὗἨ {1196 Ορρογί απ Υ αἴοσάοα 
ὉΥ 8 ΘΙ ὈΔΒΒΥ͂, ἀοϑρηίομβοὰ Ὀγ Ζεοαοκὶαι ἰο Βη- 
Ὀγίου (χχῖχ. 8), ἰο βεῃὰ ἃ Ἰδίίου ἰο {ο86 ὙΠῸ 
Βαὰ Ὀδο δἰγοδὰγ ἀορογίοα. Υ͂Θ ΚΠΟῪ ποι]ιΐης 
Τατίμον οἰἰμον οὗ (η0 οὈ͵οσί οὗἩἨ 9 ΘπιὈ ΒΕΥ ΟΥ 
οὗ {16 ῬΟΥΒΟἢ8 οὗ ἰῃ6 διῃθηββδάοσβ. Αβ ἰο {116 
τὴ οὗὨ ὑπ σοι ροΞὶ(ἴοη δη ἀδαραίοι οὗ [86 ]οῖ- 
ἴὲὉ ΗΙΤΖΙΟ [85 σΟΓΥΘΟΙΪΥ τοιαγκοὰ {(Ἰιαὶ 41} {110 
ἀδία τὸ αν ρμοϊπὺ ἰοὸ 16 γμοτοά δοίπψοοη {6 
ἔτϑι δηᾶ (ἢ6 ἔοι γι ἢ γραγβ οὗἩ Ζοάοκίαι, Τδα ἀο- 
ἘΠ ΚΠΟΝ ἀπΠΗ46 Ὁ ΦΘοοηΐδῃ λα ἐλ κθη μΪδοθ (χχίχ. 

. 2). 1116 ἀΘροΟΥΓ (100. ΔΡΡΟΔΥΒ ἴο 6 (δαὶ νοΐ 

Β6ΘΙη8 ἰο 6 ποίἴης τοοτὸ ἱπρογίδηϊξ 88 ἰδ ο668- 
βίοῃ οὗ ἴ, Ααἀὰ ἰο {119 ὑπ8ὲ (19 σοι 861 τυ 1 ἢ 
Φογο ἢ ροἶνοθ 811118. {1.0 δοιμηδησοιηοηΐ οὗἉ (μὸ 
Ἔχὶϊθ. ΠἜΟοΝ δΓῸ ἰἰι6 οχὶϊοβ ἰ0 Δγγᾶηρθ τρδίίουϑ 
Ατθ {π8γ ἰο σοπ!ροβὸ μοι 98 [ῸΓ ἃ Ὀσίοῦ 
οΟΥΡ Ἰοπρι απο βο)]ουσπ ἢ Φογοιῃ δὴ (6118 ὑμότὰ 
{ΠΥ ἃ΄6 ἰο ἀο ἐμ6 Ἰαιίοσ. [0 18 ἱπογά! 16 ἐἰιαὶ 
90 ἀο]αγοά (18 δάνϊοο ζὉΓ ὑ6ΔΓ8, (Π 6 ὨΊΟΤΘ 80 
Β[Π6θ οὗἨ (110 ΒΟΥΘΠΙΥ ΥΟΔΓΒ οὗ οχὶ]ς, [ον {1.086 Ὑ8}0 
Δ ΟΤΟ σαΥΓΪοα ΔΌΎΎΒΥ Μὰ Φασοπίδα, οἰρσιῦ πσοτθ 
ΔΙΓΟΔΑΥ ρμαβί. οο 98 {μ18, 1 18. ποὺ ῬγΟΌΔΌ]Θ 
(αι Ζοαοκιαῖ ἴῃ }}18 ἠουτί ἃ γοῦν, θη Ὠθ6 δίηγ- 
8617 νι οπῦ ἰο Βαῦγ]οη (Ἰϊ. 89), ψου]ὰ βεηὰ δῇ ο- 
ῬΆΒΒΥ ἐμι 86 Ὁ. [1 {ΠΟΤΟΙΌΣΘ ἄρτοθ ὙΠ} ΠΙΤΖΙΑ, 
0 ΔΒΟΣΙΌΘΒ ἰμ6 ορίβι]ο ἴο ἐ!0 ὅγϑί οὐ βοοοηῃὰ 
ΥΘῸΓΡ δἴϊον (9 ἀορογιαίΐοθ. ΤΠ υἱβίοῃ, οὗ νυ] ἢ 
οι, χχῖν. σοϊαίθϑ, τὺ ἢανο ργοσοάοα {}}}5 οι 6 Γ, 
ποὶ ΟὨΪΥ͂ Ὀδσαι186 ΤνῸπὰ (8 Ραγροτὶ ὺ τιιβὲ μανο 
Το] οννοὰ ἱσπηπιοαἀϊαίοὶ Υ αἴίον {1|ὸ ἀορογίαιϊοι οὗ 
Ψοσοηΐδὶι, ν}}}16 οὐν Ἰοί 6 Υ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘΟΒΘ (6 8Υ- 
ΤΥ Δ] οὗ ὑμ80ὸ σαρίΐγο8 ἴῃ ΒΑ γ]ο, θα 4180 Ὀδοδυ 89 
ἴῃ ΒΘΥΘΡ ἢ] ρίλσοϑ ἰπ {Π6 Ἰο (6 ΧΟΙΌΓΘΠΟΘ 15 τηδθ 
ἰο ἰὑὺ (σομρ. τοῦ. 10 ψ ὶι χσῖν. θ; στοῦ. 17 ψἱἢ 
χχίν. 2, 8; τϑσγὶ 18 ψἱἱἢ Χχὶγ. 9).---ἰὶ 18 ἔσιιθ 
ΤΩΛΏΥ͂ ΟΟΙ τ ΟὨἰΔΙΟΥΒ Τοραγαὰ υογδ. 160-20 ἃΒ ἱπδὰ- 
ἐμοηιὶς, θὰ} ἸΠΟΟΣΤΘΟΙΥ 88 ἼΘ᾽ δ.10}} 866.---ΤῈθ 
αἰιοϑίϊοη, ἩΒΘΙΠΟΡ Θ᾽ Πᾶγο 8 {716 ΘΟΡΥ οὗ (ἢ 
Ἰαϊ ον ΟΥ̓ ΟΠ]Υ 8 Ἰδίοῦ σϑρσοάυοιϊοη, ΟΥ δοσοιιπῖὶ 
ΟΥ̓ ἴἰ, 18 γ ΓΙΟΥ͂ ἀηδοσοα, 7116 ]α80 υἱοῖν ἢδ8 
ἴῃ 18 ἴδυοῦ: 1. ἰδ. {πὸ τυ εἰηρ Βα5 ποῦ {116 ΤΌΤΤΩ 
οὗ ἃ Ἰοϊίου; 2. {πῃ 8 ΔΡΡΑΓΘΉΓΠΥ ἀποοηῃποοίοα μροϑὶ- 
(Ἰοῦ οὗἩ γογβ, 1δ-20. Βυὲ χνυιιαῦ 18 ἰμὁ ΠΟΌΤΟΥ 
ἴοσα οὔ Ἰοίίεγ ἢ σοι {Π6 ἴοιν ΘΧΔΙΊΡΙῸΒ 'ν Εἰ ἃ 
{π6 ΟἸὰ Ταβίατηοπὶ αἴογ 5 (σοι ρΡ. 2 δαῃ). χὶ. 14; 
1 Κὶὶ. χχὶ. 8; 2 Κι. σ. 1-6; 2 Ογοῃ. χσχχ. 6: 

οῃ ὙΓΒ1Ο 0:9 Βοαἰηρ οὗἨ ἰμ9 ἸθίῦοΣ 168 :8; ἔμοσθὶ Εζσρ. ἱν. 8; Νϑ. υἱ, δ), τὸ οαπποὶ ἀδσίυθ δ: 
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οὶ ΤΌΤ, απι ἃ8 ἰο ἴῃ 6 ἈΌΒΘΏ6Ο οὗ δΘοπηοοίΐοη 6 
88}}} ποτα ὁ ΒΠΟΥ (οἢ γογ. 1 5Βα4.} ἰμαὺ βαρ 
8} ΔΌΒΟΠΟΘ (068 ποί οχὶδὶ, [ διὰ τμογοΐογθ ὨῸ 
ΤοΆβ0. [0 ἀουαθίϊης {110 ἀστοοηοιὶ οὗἨ οὐν Ἰοί[6Γ 
ψὶϊὰ (110 οτἰ κἰη81. [0 σοπίαϊ δ ΤἔΌυΡ Ῥαγίβ: 1. 
γοῦϑ. 4-7, ()} 9 Ροβίτἶγα σου 0 ἈΥΓΛΏρ9 [ὉΓ ἃ 
Ἰοηροῦ βοϊουγη ἴῃ ΒαΌγ]οη ; 2. ἥηαγπίης δρκὶηϑὶ 
Ὀοΐης ἀδοοίνοαι ὈΥ {110 [4190 ΡΓορ]νοίϑ, βίησο Φ οἷνο- 
τὴ ῬΤΟΙἾ868 ἀο] ἰγογάπμοθ ἀπά Το" ἢ ΟὨΪΥ αἴτο Ὁ 
ΒΟΥΟΙΙΥ͂ γΟΆΓΒΘ; 8. γοτ8. 16-30, Ναγηΐης δραϊησὶ 
ἰγαβιϊης ἰπ [16 ἴλ]56 ῬγΟΡ οἴ 8, Ἔϑρο ΟΊ ΔἸ Υ ἴῃ τ οΐε- 
ΤΟΠ66 ἰο ἰμαύ ρᾶτὶ οὗἩ [Π86 Ῥθορὶθ Ἡλΐοὰ παὰ τοὸ- 
τπαϊηρα ἰῃ Φασχυβαίοτῃ, βίηοο ἰὸ 19 ἀογνοϊοὰ ἴο ἀο- 
δισασίὶοη ; 4. γουβ. 21- 98, ργοάϊοίίοη οὗ (ἢ 9 ΒΟΥΟΥΘ 
Ῥυπὶβμαιοηΐ οὗ ἰννοὸ ἴα186 ργορἢοίϑ. 

γονβ. 1-7. Νουν ἴ:966 δ1τθ ἴπθ υυνοτᾶβ... 
8} 8}} γϑ δνθ ρϑᾶοϑθ. Δίου (}Ὲ6 σογὰϑ οὐ }}}5- 
ἰογῖσαὶ ἱπι γοάιτιοίοη, νν ΠΟ ἢ σῖνθ ᾿ηἰοττη δίς οοπ- 
σον (Π1}0 ΤΟΘΘΊΎΟΥΒ ἅπι ὈοΔτΟΥΒ οὗ (6 Ἰοιίοτ, 
ΤΟ] ον 8 116 ἢγϑι ραγὶ οὗ {π6 Ἰθί(6Ρ (γε γ5. 4-1). 
Α5 {Π|ὸ0 σοπιιηδηὰ οἵ αοἂ (τοῦ. 4), Φογοτ ἢ ῥτο- 
οἷαΐῃ85 ἰο (86 Ἔχ 68 ὑἐμδὺ {ΠΟΥ 5 ου]ἃ Ὀκ11 4 οι 1508 
δὰ ΙΔΥ̓ ουὔΌ χζατάθη8 (Υ6Γ. δ), ἸΠΟΥΤῪ δπὰ ρῖνο 
ἐποῖν οὨἸ]άτοῃ ἰπ τπαγσίαρθ (τοῦ. θ), δηὰ βθοῖς {10 
μοὶϊίανο οὗ {Π6 Ρἷδοθ αϑϑίσποὰ ἔπ οπὶ 88 8. σϑβὶ- 
ἄδηοο 88 8 δοῃάϊ οι οὗὁἩ ὑπ οὶν οσσα (Υγο. 7). Ηττ- 
ψζια Τορηγάβ γ6γ8. 1-8 88 Βῃονίης Γᾶ 668 οὗ ἃ ἰαῖο ῦ 
Βηηΐ ἴὼ ἴο ΔΟΤαν αἰοα ἔογιηβ οὗ {116 Δ ΠΊ68, [ἢ 6 
χηοηιίοη οὗ ΝοΟΌυσμδάἀπηοζζαγ, ὙΠΟ πλπι6 18 
οἴαἰἐἰοὰ ὈΥ ἐπ9 ΕΧΣΧ., δὰ ἴῃ {μ6 σοιηδτὶς (ἰαὶ 
Φοσοαι ἢ νὰ8 8 ργορθοῖ, Βαΐ σοΡ. οἡ {ἢ ΟἾ ΠΟΤ 
δΒαηὰ Οδασ, 3. 812 βαη.-- [6 τϑϑἰᾶσθ οὗ ἴδ} 9 
ΘΙ]ἄᾶθιβ. Το οσχραπλιϊιίοη οὗ Ηιτζια απ απαν 
(ιαὺ {1650 ὝΟΓΘ (9 ΘΙ ΟΥ̓ ὙΠῸ 6 γ6 ποῦ αὐ {18 
ΒΆΤΩΘ {1π|0 ΤΙ ΟΒί8 ΟΥ̓ ῬΓΟΡΪιοί8, απο ῬΟΒΒ: ΟΥ̓ 
Ὅθ σογγοσὶ. ΕῸΓΡ ἰμθη (18 Ρ],ΓΆ586 τηϊϑὺ δᾶνο 
ΘΟ αἴίοῦ, βδίποθ {0560 τ σ58.8 ἀπ ῥτοροὶϑ ν πῸ 
ΓΟ ποῖ οἰάοτθ, ΘΔ 00 πὸ ΟἰΠ6Γ8 ἰθδῃ ἰδ 056 
δίγα σι νΥ τηθηϊ!οηθα. 716 Βα ρροβί(ΐοη (Πα {116 
ἀοοοαβοά οἰάογβ τπυϑὺ παύο ὈσΘη ΔΙγολ αν Γορ] ποοὰ 
ὉΥ οἰοῦβ, 80 ἐδ αὺ {8.6 σουῃο}} οὗἁ δ] ογϑ σου] ποὶ 
ΔΡΡΡΟΩΓΡ ἰο {ΠΠ᾿ ῬΤΟΡμοὲ ἃ8 ΤΠ ΤΟΥ ἃ τεσ μὸ, 18. ἀἢ- 
ἰουαπάοά, Πονν σουϊὰ Ζεγοιμἶα! 88ιπ|0 80 ΟΥ- 
δαμπὶζοιὶ σοιῃπιηγ, θη ἴῃ }}18 Ἰοιο ΒΘ 6χ- 
Ὠοτίϑ (μοῖα ἴο οηΐοτ ἱπίο 811.6}} σοϊαιἰοηβ. Ἠὸδ ν]}]} 
οὗἩ σοιγβο Δα ἀγ658 (080 6] ἀ6 18 ΟΠἸΥ ὙΠῸ ΔΤΘ ΔἸ ἾΥ9. 
--Ἰὸοῦ8 [6 ἀκίο ἴῃ τοῦ. 2 σοί ἰο ""βοηΐ ᾽" ΟΣ 
«« ραν τὶοα αἰνὰν ἢ ΜαδηιΐοβιΥ ἰο {886 Ἰαί(οΓ, ἴοτ 
1 σοϊονγγοὰ ἰοὸ “"" βοηψ 1 τουἹὰ ἀδοίατο ἐμαὶ 26- 
Τοπλαῖ υσοίθ ἐταπιοαϊαί οὶ Υ ΑἴΡ (6 Βυγγοποσ, 
νοι 18 πού ἰο ὈῸ0Ὸ ἱπιαρὶποᾶ. ἸΤὴ6 βοπίθποθ 
ἐς Αἴλον {παὶ,᾽᾽ εἴς., 15 {ἰΠπΠοτοοσο ἴο 6 Τοίογγοα ἰῸ 
“ σΑΥΓΙΘ αν αηα [Π6 Β6η86 ἰδ: “ὙΔΙΟἢ Νο- 
ὈαοΙ αἰ ποζζὰνῦ σαντο ΔΤ ΔΥ αὐτοῦ ὑμαΐ, ἰῃ δοοοτὰ- 
δὴσο ὙΠ (6 τοααϊτοὰ σοπαάϊίοη, ὡ ΘΒοἰϊδολιίη, 
πὰ {086 αὐἴοσ ιν αν πδημοα, βυττοηάονοά ]}}1- 
80]. ον ΝΣ 18 πϑεὰ οὐ {889 βυγσοπάοσγίπρ οὗἉ 

Ὀαβίαρσοά Ρογβοηϑ (2 ΚΙ. χχὶῖγν. 123 βαᾳ.; 1 ὅαπι. χΐἷ. 
8, 10:1 Κὶὶ. χχ. 81; 184. χχχυΐϊ. 1ό; Δογ. χχὶ. 
9; χχχυῖὶ, 2,.21).---Π 9 αὑθθ. Οομρ. χὶἰϊ!. 
153; 2 Εἰ. χχὶν. 8, 12, 10.--) 9 ϑαμθοὶ δ, τ[86 
Ῥχίῃοθθδβ. Τηο ἵνγο ἴοσ 5 ΡΡΟΩΓ ἰο Ὀ6 ἴῃ Δρ0ο- 
βἰιίοη, Ὀαὲ {89 Ῥυΐησο8 οὗ Δι 1α]ν ΓΘ σογί 1 ]Ὺ 
ποὺ δα μβῦομ8, ἘΠ ΟΥ (μθὰ 18 Ὁ ἰο 6 ἰάΚοπ ἰὰ 
{80 δθῆβθ οὗὨ οἰ πα Που]αΐπ, δουγιΐον (οὔ ν᾽ μἰ οὶ 
050 (60 18 σοτίαἷπ Ῥγοοῦ, Οορ. 2 Κί. χχὶν. 
14, 16. ΟἼ5ΕΝ. Τλε8., Ρ. 918), ΟΣ εἷδ9 , 8π, 15 

ναηϊϊης ὈοΐοΓΘ τ, Ῥσίῃ: οθδ.---Ου σασρθαῖθσ, 

εἰς., ΠΟΙ. ΤΟΏΛ5. Οἢ ΧΧΙΥ. ]1.- -[8Ὲο 1,οτὰ ἀοϑὶρ- 

ὙΠῈ ῬΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΔΗ. 

Ὠδίοϑ ἰδ ο σαΡ Ϊ 68 85 ΘΔΥΤΙΟαα]ἱ αΥΔΥ ὈΥ λίπι: νΟΓΒ. 
4͵ 7, 11, 20.---᾿ΓΠοσϑαδοᾶ ἴθσθ. 18 διπεϊοπὶ 
τποοσγιιῖσ Ὀ]οδδὶπς (δῃ. χὶϊ!. 16; χγν. ὃ; χυὶ]]. 
2: Ζ6γ. 111..106, 19) 8 {08 ἴο Ὀ6 ρτοβογνοιὶ ἴὸ (ἢ9 
ῬΘΟΡΪΘ ουϑῃ ἴῃ οαρίἰνὶ (γ, 

Ἄογ8. 8-.4. ΕῸΣ ἴδ... . Οοδτιϊθᾶ αὐ 
οαρενθ. Τμὸ αἱτθοίίοι ἰῃ τεγ8. δὃ- 7 18 ρίνϑη ὈΥ͂ 
8 ψγορίιοὺ [οὐ ἴννο ΓΘΆΒΟΏΒ, ἃ ποραίϊίν δη 8 
Ροβιαῖνο. Τὸ ποραίνο σοᾶθοη ἰ8, (16 αχρϑοίβ- 
το οὗὨ 8 ϑβρορὺν 1 θοταιίου, νυ 1ο ἢ [4150 ῬΓΟΡ μοί Β 
Β0ΟΙΚς ἴο Ῥσγοάιοο ἴῃ {116 ῬΘΟρΡΙΘ δηὰ νι οι 18 8 
1Παβίοα οὗἁὨ μον οὐῆ ἀγθδπιϑ, 8. ΠΟΙ ΘΩ͂, ὈΥ͂ 
ΟΣ ΠΟΥ͂ 8γὸ ποῖ ἰο Δἰονν (μοι β6ῖνγ685 ἴο Ὀ6 ἀ6- 
οοἰνοα (γοτβ. ὃ πὰ 9). Το ροβί(ἷγθ σρᾶβοῃ ἰδ 
{παῦ ποῖ 1}}} δον δθυ ΘΓ ὙΘΘΙΒ ν}}} 1.6 Ιοτὰ 
ὙΟΥΠῪ Ηἰ5 ρῥγοπιῖβθ οὗ ρτὰθθ Τμοπ Ὁ1]1 [9 
ῬΟΟΡΪΘ 68}} ὑροῦ ἰμοὶν αοἀ δὰ βεοὶῖ Πίμ, δπὰ 
Ηδ Ψ}1] ΠΘΑΡ δπὰ Ὀθ6 ζοιιπὰ οὗ (Ποῦ δαὰ ἰυγη 
ΔΥΔΥ ὑμποὶν σαΡΟΪΥΥ δηὰ Ὀγίης θὰ Ποιηθ ἔχοιμι 
81} (89 ΡοΪλοθβ ἤθτθ (ΠΥ Βανο Ὀδοη ἀϊδπρογβοᾶ 
(τ ογβ. 10-14).-ῦ ον. 10. Θον τ γϑασδ. Οομρ. 
χχν. 11. Τθ Ῥγορίιοῦ ἀοοβ οὶ δα]ου]αῖο ἔγοια 
(6 Ῥγδϑοπί, θὰΐ μ6 μ88 ἴῃ τηϊηὰ ἴῃ6 φὈὐβοϊαίθ 
Ῥογίοα οὗ ἀυγαίΐοα δρροϊηϊοα ἰο ἐπ6 ΒαΌγ]ουΐλ 
ΟπΊΡῖγθ. ΟΌΒΕΣΥΘ αἾ8ο, ἐμαί 89 ἀο068 ποὺ Β8Υ: 
ὙΠ ΟῚ (80 ΥΘΩΥΒ ΟὗὨ ΥΟῸΡ ΟΘΧ]]Θ 8.6 οπάἀθὶ. ΤῈ 
ΒΟΨΘΏΥ ΥΘΆΤΒ ΓΟΘΡΓΟΒΘηὺ ὈΥΙΠΙΘΥΪΥ {}}6 ὙΘΆΥΒ οΥ̓͂ 
[π6 Βα Ὀγ]οηΐλῃ οπιρὶτθ δῃὰ ΟὨΪΥ Βοοομ αν} }ν [089 
οὗ (6 σαρίἱνὶν. ΤῈ ΤοΓο 7υΒι1θ 6 δγὸ νγ͵ο ἴῃ 
ἀαίίης [0.9 ΒΟΥΘΠΗ͂ γ6ΒΓΒ ἔγομῃ [η6 δβίορο οὗ (δ γ- 
οἰσ 8 ἢ. [10 βου ϊα ἔαγιμ.  Ὀ6 ΟὈβογυϑὰ ἐμαὶ (ἢ 6 
ῬΓΟΡΙΙοὺ ΟΡΡΟΒ68 89 ΔΥΌ ΓΑΣΥ απτουπα δα 1{116518 
οΥὗἩἨ1Π6 ζΔ150 Ρτγορμοΐβ, ποῦ 1 ἃ Βασβἢ δῃηὰ βούϑῦθ 
δυΐ τα]]ὰ δηὰ σοῃβοϊοί συ δη 11 Π6515, πὶ ΠΟ ἢ 
αύθη (η0 Βογοσγοϑί ροϊηὶ, {110 ΒΟΥΘΉ Υ ὙΘΩΓΒ᾽ ἀπτα- 
ιἴοῃ οὗὁὨ (8.0 6Χ11]6, 1 ΘΧρΡγοββοὰ ἴῃ ἰμ6 τηοϑβὺ ζ0Ὑ- 
Ὀδατίης ᾿πδποῦ. Τμὸ Γοργὰ ου θη 1 ἡ 1568 (0 
Βούίοῃ δπὰ υἱπ ἰμοὶν δοαγίβ, Ἡ]ιΐο "δ 66 
τοπάἀογοα οὈδιϊπμαῖθ ὈΥ 14186 οοηδβοϊαίΐοη, ὈῪ Ργο- 
Βοηι τὴ ἰπΠ6 ἴσαθΘ. Ηρθποθ 41]80 ἰἸἰὸ γγδοιοιβ 
[πουρ 8 οὗἩ τον. 11. 1 8(}}} Κπονν ΣῪ ἰ)ιοι α](8, 
ΒΆΥΒΊΠΟ Γοτὰ, ἡ, 6. 1 Βαγθ ποῖ ζογαοίί θη (6 πὶ Οὗ 
Ἰοὺ {μ 6 τὰ Ρᾷ85 ἔγοτα ΤΥ Υἱονγ. Γ᾿ ΓΙ σογγοβρομ 58 
ἴο οὐ ΕΏρ 88 “ΚΤαϊαχο᾽᾽ (ἰ0 ““μανο ἃ 1Ζπἰαγο,᾽" 
εἰς.). ΟοαΡ. ΤΟΥ. χχὶῖ!. 18; χχὶν, 11, 20; [β. 
χΧχΧχυΪϊ;. 87; 726Γ. χχχὶ. 17. Τμὸ Γοτὰ, ΒΟΤΟΥΘΥ, 
Βοί8 Ὀοῖογο 6 Ῥθορὶθ ποὺ σ  ΓΟΪΥ 8 Ταΐυσο οὗ 
ουϊναταὰ ρῥτοαροσ Υ, Ὀαὲ ΔΌοΥΘ 4] ἃ {αἰ πγὸ οὗἉ 1η- 
ἴθ γὴ] ποϊΐαγο, υἱοῦ νυν εἰσὶ {8.6 ΤΌΤ οΥ νου ]ὰ 
Ὀ6 αἸϊοσοίμοσ. ἱποομοοῖγδϊο. -- 8 888]}} ρο 

(ΓΟ), τον. 12, 18. θοβὲ ἰδκθη οἵ ξοΐηρς ἴο 8 
Ρίαοοϑ οὗ τουβῃὶρ. ὅο ἐμαὶ γ8 8881} οδ]] δπὰ 
8} ἃ ΡῬ͵ΙΑΥ ἀγὸ αἰβιϊηρυ δ θα 85 Ῥσίναίο απὰ ρυὉ- 
116 ψψοσβὶρ (σοαιρ, 1 ΚΙ. νὰ], 20, 29, 80, δδ, εἰς.}). 
1 ()ὸ βοηΐθηῃφεϑ οὗ υϑγ. 18 δηὦ “1 ν}}} θῈ ζουπὰ 
οὗ γου;, Υοὸσ. 14, τὸ ποὺ ἱδαυϊοϊορίοαὶ, γγὸ στὰδὲ 
τογχατὰ ἐΐθ πὶ ἃ8 ὑννο βθιαίοποοθ γ11}} ὑγὸ Οἷα 808 
οαοἢ, ὑμ9 βοσοῃὰ [ΟΣ πλΐπρ (})}0 ὈΔ8518 Οὗ 110 ΤΌΓΙΔΘΣ ; 

2 ἰθΒ. ποῦ “86 π᾿" Ὀυΐ ““90Υ,᾽ ΟΥ ““Ῥδοδαδο :᾽ γ9 

11} Βοος τὴθ δῃὰ ὅπ τη; Ὀοσαυδα γῸ 8114}} Βοοὶς 
πιὸ ΜΓ 8}} γον ποατὶ, 1 ψ}}} Ὀ6 Τουπμὰ οὗὨ γοι.--- 
Τυσχ ΑΥΤΑΥ ΟΣ οαριἱνἱῖγ. Τὶιο Οχρι  βϑίοῃ 
14 χοοϊοα ἴῃ )ουΐ, (ΧΧχ. 8), 88 σΟΠΟΥΑΙΙΥ ἰῃ ΟΓ 
8016 ραββασο {1}}}8 ΘΒΔΡΙΟΥ Ὠογογοὰ Ὀοίοσο ἰδ 9 
τηϊηἃ οὗ (06 Ργορ οὶ, ΤῺὴθ οχργοββίοῃ 18 Τουπὰ 
Ἶ (ἢ Βροοῖαὶ ἔΓΘΑΌΘΠΟΥ ἱπ ΦοΓοπ δ, δηα οἰ οΗγ 
ἴῃ σ᾽ 8. ΧΧΧ.-ΧΧΧΙΪὶ. δηα χἰν  ).- ΧΙ ]χ. Τὸ ἴαγη (88 
ΘΑΡΕΥΥ δια πᾶϑ, ΒΟΥ ΘΥΘΥ, ΤῸΓ γεδίϊωἴο ἴηι ἐπίε- 
στυπι ΟΠ ΓΔ Υ͂ (900 ΧἸΪ;. 10; 46γ. χχχ. 18). Ὁμο 
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Τοΐατη ὕγοτα χὶ]ο τγ858 ΟἿΪΥ ἃ 6 }ς Ὀορὶ πηϊηρ οἴ 
ἰμ6 [υἸ] ] θη ΟΥὗἮἨ ΟΡ ῬΓΟΡΏΘΟΥ. ΟὐομρΡ. ΤΟΙΏ8. 
οἱ ἰἰϊ. 12 βαα. 

ὕογβ. 15ὅ-19. Βϑθοδῦ8θ γ98 ᾶνϑ δβαϊᾶ. .. 
βαὶϊῖϊὰ ὅθ ονδῃ. Νοῖ οἷν μὰ νον. 1 Ὀδοη ἀ6- 
οἸητοά ἴο Ὀ6 ἰγαπβροβοὶ Εἰς 6Γ ἔγοτη 118 ἄσϑί ρ]δοθ, 
δαὶ 186 ψ ΒοΪο Ῥᾶβϑαρο, γ6γ8. 160-20, Δ8 ὈΘΘῺ ῥτγο- 
ποιησοὰ βρυγίουϑ {{Π11216), ψ ἰ ἢ 18. ἰποὰρ} ἰο 
Ὧ6 186 τηογ6 8.186, ὈΘοαιι80 1}. 6 ῬΆββηρο 15 νγδηί- 
ἴης 'ἴὰ {80 ΧΧ. [0 866πὶ8 ἰ0 τη (]αΐ ὕνγο {ἢ 1 618 
διᾶγο Ὀ66ὴ ογουϊοοκοὰ μοσὸ. 1. Τδγυβαΐθην τ ἢ 118 
Τοιηοἰ αἷηρ, ΡοΟρΡιϊδιΐοη δηὰ ἐμ ἱμΒοοογαίϊο Κἰηρ αἱ 
πεῖν Βοδὰ παύαγα] ν 8.}}} οοπίϊ δὰ ἰο (ἢ 6χὶ]68 
ἰο Ὀ6 {6 βΒη οὗἩἉ (Βοἷν ΒαρΡρὶ 688 απὰ Ποἷἱν ΒΟΡΘ. 
8.0 Ἰοῃς 85 Φογυβϑαΐθ δπὰ {}}9 ὑθτ} 0}]9 6 τὸ δίαπά- 
ἧπρ, ἴπ6 τπαΐη ἰουπάδιϊοι οὗ [80 ἱΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ νὰ 8 
ὉΠΒη Δ Κθη ἀπὰ πὸ 006 Θχ᾿ ϑ(θα ἐμαῦ ὑπὸ Ῥγοβθηὶ 
ἐοπΡΟΥΣΥ Δαν υβιΥ ταϊρσί Ὀθ 10] ον ἃ ΔῊΥ ππο- 
τηθηΐ ὈΥ͂ ἃ ἰυγη ἴον {116 Ὀρίίογ. Ηοησθ αἾ50 {86 
ῬΓΟΡἨθΟΙ6Β οὗ (86 ἴλ180 ργορμοὶβ ἀν οὶ δῦονθ δἱΪ 
9 6 οοπιϊηθδησο οὗ Φοταβαῖθπι. Εγϑη (1160 ὑτο- 
Βοπὶ χτηϊβύογία πο, {86 ραγίΐαὶ ἀδροτίδίίοι οὗ (δα 
Ῥοορὶο απὰ {19 βδογοὰ γ6886]8, δ᾽ βουσὶ ἰμοῪ Βλὰ 
ποὺ ῥγοάἀϊοἰοὰ 1, {ΠΟΥ σου] οχρ]αΐὶῃ 88 ἃ πΙ6ΓΘ 
ορ᾽βοάςβ, 1 οἢ ἀἰϊὰ ποῖ τοΐαϊθ ἐμ τππδὶπ ἰθηον οὗ 
(μοῖρ Ῥσοτιΐβοϑ, 80 Ἰοὴρ ἃ8 6 γβα]οτ δὰ {16 6 πὶ- 
Ῥὶθ ΟΥΘ Ββίδηἀΐηρ, δηά ποῦ Ὑγ6γ6 ῬΘ6ΟΡ]6 'ἰπ 26- 
ΤΌΒΆ]οι. Ηδηοο δοτγοι δὴ (Δ (68 ΔΎΔΥ ἴδ στουηά 
ἔγοτῃ πον {89 δε οὗὨ (Π086 8186 Ῥτυορμοίθ, ὈΥ 
Ῥτοαϊοιὶπα ἴῃ νοτϑ. 16-20 80 ἰοἰαὶ ἀεβίσποίϊοπ οἴ 
1:6 ῥγχγοβοηὺ ρορυϊδίϊοη οὗἁ Φογυϑαίθπι, ἰοσοί μοῦ 
τί τοῖν Κη. 6 ΔΥῸ ποὺ ἰβδῃ ἴο ΒΥ {δαὶ 
(8686 τνοτἀ5, γογβ. 16-90, ΔΡΡῚΥ ἰο {6 ρορυϊαίί οη 
οὗ Φογυβαῖΐοπι. ΤΠΟΥ͂ ΘΟΥΔΙΠΙΥ͂ ἀο 80, Ὀιδ ΟΠὨΪΥ͂ 
ΒΟΟΟΠἀλτγ, ῬΥΪΔΑΥΙΥ {Π6Υ τὸ ἴο ΟΥοΥ ΠΟΙ 
(1 ὈΔ815 οὐ ἢ ἰοἢ (86 ἔλ186 Ῥτορμοί8 οὗἉ (ἢ 6 σρ- 
Αἰν ἢ τὸ βίαηἀΐη. [πῃ λδη σοραγὰ ἰΠ6 τυ οτὶα 
ΟἸΪΥ͂ Δἃ9 ΠΟΟΘΟΒΒΩΤΥ͂ Ῥατίβ οὗ (6 σοῃιΐηο Ἰοί(οΥ, 
ΓΙ οπ ὉΥ͂ Φοτοϊδῃ ἴἰο ἐπ οχίΐϊοϑ, δηὰ σϑηποί 
αϑϑάτηο ὙΠῸ ΟΒΑΡ δαὶ τὸ ἰἰανο ἴῃ (8 ΘΠ ΔΡΙΟΥ 
ΟὨΪΥ͂ 8 τοροτὶ οἵ ἴθ Ἰοίίον. 2, ἴῃ 1.8 σγαπητηδ- 
ἐϊσα] τοὶ αὐ] οὴ8 ἢ 6 3 ἴῃ {16 Ὀδρίπηΐϊης οὗ γσοσ. 16 
Ὧὰ5 ρίνοη ἰμὸ στοδίοϑυ ἰσουδὶο ἰο (μ6 δοτητμοπίαᾶ- 
ἔογθ. ΤΏΘΥ ΒΑΥ͂Θ ἰΔΚΘῺ ἰΐ ΤΑΟΒΕΥ ἰπ 6 οδδα] 

Βἰ χη οδίϊοη, το 10 σοτγία! ΠΥ ὈΒΌΔΙΥ [5 ἴῃ 
(159. Τογαιναϊα, νν ἰσἢ ΠΟ ΟΥ͂ΟΥ ΔΡΌΥΒ 0 8Β0η86, 
Ομ οΥ νν6 σοπποσὶ νοῦ. 16 νν{}} σοτ. 1 οὐ 6 Γ. 
14. [018 αγο ται (0 Ρ]δοηδϑίϊο 3 νυ ]ιὶσ]} 80 

Τγθα συ ὨΕΠΥ ἰηἰγοάυσοβ ἃ ἀϊγοοί βἰαϊαπιοπί. 9 
αν αὰ 1ὑ ΔἸγολαν ἴῃ τόσ. 10. Οοηρ. ἱἰ. 8ῦ; 
χχὶϊ. 22. δὰ ΤΈΧΤΌΛΙ, ΝΟΤΕ.---Εξαῖ σαἰϊβϑᾶ, 
εἰς. ΦΔογθιϊδ ἢ ΒΙΡΡΟΒΟΘ 8. ΤΟΡΙῪ ἴο Υο 1.8. 8, 9. 
ου ἀδβρίϑθ ΟΣ Ῥγορμοίβ; Ἧ͵ὺ ΟΜ ΘΟΥ͂ΟΡ 8550 
γοῦ ἰἰαὶ ΦοΒοναὶι Τα 568 ὉΡ ῬΓΟρ]οῖ8. ποῖ ΟΠ]Υ͂ ἴῃ 
Φογ Βα], Ὀὰὺ 16 ΠαΒ οχίοπαοα {0 ᾿πϑρίγὶη 
Ἰηῆϊιοποο οὗ Ηΐβ ϑρίγιῦ ουθὴ ἴο Βα Όγ]οΩ. ἤθποθ 

(80 Ἰοσαὶ] ἔοτιι Π32.---Ἴ ΒΘ διοσᾶ. Οὐ. ἰχ. 

1δ; χχῖν. 10; χχυἹ 8, 18.---Ε1 66. ΤΌ ῥτορμοῖ 
Ἰιὰ8 χχὶν. 2 1 νἱον. Τα (6 6χῚ]68 "γοσθ δο- 
απδἰηϊοα νι ῖ 1} (116 νἰϑίοα ἴῃ οἷ. ΧΧΊΥ. 18. ῬΟΒ8108 
Ὀπι ποὺ ποδοβϑᾶτυ. ΤΠι18 ραββαρθ 15 ἱπίθ! }ὶ }]9 
ο ἴῃ 0890 ψῖιὸ δὰ πὸ Κηον]οάρο οὗ οἰ. χχὶν.--- 6 
συουϊᾶ ποῖ Θασ. Τ|]16 2 Ῥβουβ. ρίαν. Ῥγοσθοαϑ 
ἀοιιδι1658 δ᾽ ΠΠΡΙΥ ἔἴγομα (8.6 οἰτοιιηϑίαηοθ μοὶ (89 
Ῥτγορδοῖ αυοίο8 οπίΐγο ἃ ἔγοαυθηΐ βαυΐηρ ἴμ6 γα: 
υἱϊ. 18: χχυ. 8, 4, 1, 8; χχνὶ. ὅ. Ουἡ γοῦ. 20 
ΘΟΙΡ. χχὶίν. ὅ. 

γετβ. 20-28, Εἶθασ γϑὸ ἰδβοιθίοσθ... ττἱΐ- 
ὯΘΒ8Β, Βαϊ ϑοβονδα,. ἴΙπὰ οσοποϊυδίου ἐπ Ῥτγο- 
Ῥθοὺ φγοαϊοῖβ 1110 Ῥιπἰβδιηθηὶ οὗ ἱνοὸ οὗ {1)089 
4156 Ῥγορῃοίθ ἴον {πὶ} Ῥυθϑιτηρίΐοα δηὰ }}]Δ8- 
ῬὮΘΙΩΥ ΖΟΏΘΓΑΙΪΥ ὈΥ͂ 8 ἰθυγὶ Ὁ}]0 ἀοαῖῃ. Νοίϊηρ 
ΤΣΙΠΟΥ 15 Καοόνγη οὗἁὨ {}}8 ΑΔῸ δῃὰ Ζοαθκίδ].-- 
ΒΡΙΑΥ ἴθι. [Ι 18 ὙΥῪ παίυγαὶ (0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδαΐ 
ΝΟ ΘΒ Δἀμοζζαν ἤοαγοὰ {μ6 δχοϊἰἰῃσ ῥσγοδο)ιίης 
οὗ βιιο ἢ Ῥγορποὶβ πὰ ἰμαὺ 6 5.16 ὰ ἰο ἰΟΥΓῚΓΥ 
οἴ οΥ 5 ὉΥ ἱπῆϊοιϊης ἀοαίς ἴῃ ἃ ἰοΡ ΓΙ ὉΪ]6 ΤΩΔΏΠΘΥ.---- 
εν. 22 α. Οορ. χχίν 9; χχυ. 18: χχυΐ, 6 ο0]], 18ἃ. 
ἸΙχνυ. 1ὅ.---Ε8ἧ αδιῖθᾶ. Οοπρ. θδῃ. 111.0.---ἼΠΔΏΥ, 

(Π|52)) 8 ἀεοεὰᾶ οὗἨ Βιιαλο, ζαοὶπι5 ταίοηὶ ἰοχίψωδ 
αἰυίπο τορασπαπε (ΕὐΕπ5τ). Οοαρ. θη. χχχῖν. 
7; Ῥουϊ. χχὶὶ. 21: Ζο05}. υἱῖ. 1Ὁ. -ὐο Πογὰ 681} 
Ἡϊ ΒΟ ἃ Κηονοῦ αηὰ τνἱἱἱποβϑ, Ὀθόολυϑα [6 ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ Κπονβ {πο {γα}, Ὀαὺ ὈγῚἢ ρ5 10 4130 ἴο ἸἸρ}ι. 
Οοπιρ. Μα]. 11). δ. μονὶι. ν. 1 τῆᾶῦ ἴῃ ρσοηογαὶ 
ἤανο Ὀθθη ΒοΥυοσιης Ὀοΐοτο (ἢ 9 τηϊηὰ οὗ ἰμ9 ῥστο- 
Ῥἰιοί, 

2, Τῆς: Οοπδεφυέποεδ ο7 ἰδ Ζιεί(ε. 

ΧΧΙΧ, 24-82. 

24, 25 Τλιϑ 8610 μοῦ α͵βοὸ βροδῖκ ἰο βῃοπιαῖδῃ (86 ΝΒ ΘΙ δπιὶίθ, βαγίηρ, ΓΤ υ8 Βροδ Κοίῃ 
186 ΤΙ,μοτά οἵ μΒοβίβ, ἰ6 Θοἀα οΥ Ιβγϑεὶ, βαγίπηρ, Βδϑοδυβο μου μαδὺ βοηΐ ἰαὐΐουβ ἰῃ ὮΥ 
ΠΆΠῚΘ ὩΠΐο 81} (Π6 Ρ6ΟΡ]6 {μα αγὸ αἱ Φεγυβαίθῃ, δπα ἴο Ζορῃδη!8ῃ, {89 βοὴ οὗ Μ,88- 

26 βοίδῃ 89 ῥυγιοϑί, δῃά ἴο 811} 8} ργ θϑίβ, βαγίπρ, Το 1ογχὰ δι τηϑάθ ἴΠπ60 Ὀγὶθϑί ἴῃ 
16 βἰοδα οὗ Φομοϊδάδ ὑμ6 ργιοβί, ἐμῇ γο Βῃοι]α Ὀ6 ΟΥ̓ ΟΟΥΒ ἴῃ {Π6 Ὠοι86 οὗ 86 Ἰωοτὰ, 
ῸΥ ΘΥΘΣΥ͂ τη8ὴ ἐλαΐ [8 τηδα' δπα τηδ]ζοῖῃ ΒἰτΏΒ61} 8. ρσγορδοῖ, ὑμαὖὺ ἴοι βου] 680 ρμὰΐ 

27 δἷπι ἴῃ Ὀγίβοῃ, δηᾶ ἴῃ {86 βίοοκβ. ΝΟΥ͂ ὑπουθίοσθ ΠΥ δδϑῦ που ποῖ τερτονθαδ .6- 
23 τοι δὴ οὗ Αῃδίμοίμ, ψὨ]οἢ τϑ κοί Ὠἰτηβο] ἃ ρσορδοῦ ἰο γουῦ ΕῸΓ ἱμογοίογθ' ἢθ 

βαηὐ [8 Ἰοί 67] αηΐο υ8 ὑπ ΒΘΌΥ]ΟΙ, βαυϊηρ, {818 οαρίέϊυϊίῳ 18 [π}}} οοῃτ 6} Ιοηρ 1:5 
Ὀυ114 γα μουεθϑ, δηᾶ ἀν ὲ}] ἐπὶ ἰλσπι; δα ρ]8ηῦ ρΆΓαΘΗΒ, πα οδὺ {Π6 τυ οὗὨ {Βοῖὰ. 

290 Απὰ ΡΒΔΏἾΔ} (86 ῥγὶοβίὶ στοϑα [18 Ἰοιΐασ ἴῃ 186 οῆτβ οὗ «ϑγοπη δὴ [ἢ 6 Ῥτορ οί. 
80,81 ΤΏΡ οδηθ {86 ποτὰ οὗἩ [86 1ογὰ υπΐο Φογθαιίδῃ, βαυῖπρ, βε μα ἴο 4}} [μ6πὶ οὗ 



20 ΤῊΒ ῬΒΟΡΗΕΊ ΕΒΕΜΊΑΗ. 

{Π|6 σα ρυϊν "Υ [8 Πλ68586] βαγίηρ, ΤῊ 8 Βα ἢ π6 Πογὰ σοποογηΐηρ ΚΘ Βθια δ (80 
Νομοἰδηῖίθ; Βϑοδυβθ ὑμαῦ μθιηδίδῃ μα ᾿γορ ιθδίϑα μΐο γου, αηὰ 1 βθηϊ Βἷτη 

82 ποὺ [πϊτβοαὺς τὰ Βανίηρ βοηῦ Ἀ1η1] δῃηὰ 86 οϑιιβοαὰ γου [ο ἰγυϑιδ ἴῃ 8.116: ῬΤΒΘΓΘΙΌΥΘ 
(ἢ 9 Β4}0ἃ 6 Ιωοτὰ : ΒΒο]α, 1 ψ}} ρυηῖθὴ Βῃθιηδίδῃ τ16 Νομοδηχίθ, δηα Ἀ]18 
Β6664: Β6 Β88]] ποῦ 808 8 πδῃ ἰο α178]] διηοην [818 ρθορ]θ; Ὡϑῖυ6Γ 888}}] 6 Ὀθ ΒΟ] 
{86 σοοά {μ80 1 Μ1}} ἀο ῸΓ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ, Βα: ἴλ0 Ἰμογὰ ; Ὀϑοαυβο 86 μβαύα ἰδυρμῦ το- 
Ὀ6]ΠἸοὴ αραϊπδῦ (86 Ἰμογχὰ. 

ΤΕΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψο τ. 26.---8 7.3. ΟἿΙΥ ἴδο Ῥαγί, Ρυδλὶ δηὰ Ρασί. αὐὰ 1ηΐ, ΗἸΡὨΪ οὗ ἐμ τογὰ ἀσὸ ουπὰ, ΤῈ τδάίςαὶ τηϑδηίης ἰδ ἕο δα 

αείγαν. (Οοταρ. δ), λλῶ, ΩΣ Τ8ὸ ΒΙΡὮΙ [5 πυϑοὰ οἵ γανίης ἰ ζϑΠοσαὶ, 1 ὅδπι. χχί. 15, 186; ΟΣ, ρ, 1 κονΐθο ἰῷ Θοπξ. τς 
ΧχΧΥ  . 31 δηᾶ 1 βλ. χχὶ. ἴ6; οἴϑονγμετο ΟὨΪΥ ΟΥ̓́ΡΓΟΡΠΘΌ αηὰ ΔἸτΥλυβ ἴῃ ἃ Ὀϑὰ δ0η50: Π5. ἰχ. 7; 2 Κὶ. Ἷχ. 11. 

Δ γον, 2ὺ.-πΌ Υ. ΤμῸ σοτὰ ἷἰν ἂπ. λεγ. Το γοοῖ ΕΣ 84.130 ἀυὸφ ηοΐ ὈΟΟῸΓΣ Θἰϑθν μθτὸ ΤῊ ὐυτουν. ἔγοιὰ ἴμὸὺ αἀἰαϊοοῖα 

Ὧδο τηοδὶ δυϊΐζαῦ]9 σοπαρατίβοι ἰ5 αἴοτἀοα Ὁ. [Ὧ6 ΑΥ̓ΔΌΪΟ οἰπὰσ, ΟΟΙΪΔΓ, τίη (ΠΤ σι α). Ασοοογάϊΐης ἴο ἴδ οἷάεονς ΒΑΡ ἰη Κιν- 

οες ΡΟΣ -- Ὁ“ 15 ἍΔΟΣ 5 8 ΓΞ - ὩΝΙΝΟ ΔΌΣ. δϑγιμπι.: μόχλος ἸονΟΥ͂, ΡΟΙΪο, Ὀ6Γ. 68. ΤΆεξ., Ρ. 1115. Ηι:- 

510 ΓΙ ΖΕΥ͂ ΒΟ ΡῬοδοα ἐπαὶ ὈΟΪῺ ᾿Ὠδέτυτλθἢ 5 Τοσιχθᾶ Π 0 ΠΟΙ ρ]θῖθ ἰηϑίΓαπηοπὲ οὗ ἰογίασο, ομο βεσνίης ἰο σοηἔπο 116 ποοῖς, 188 
οἴμοῦ τῆς δ ηῶν αἰ Γοοῖ, 

ὃ γογ, 21.-- Π΄}}. ῬΓΟΡΟΣῚΥ ἴο οἰιάθ (οοπιρ. οι. ΧΧΧΥΪ,, 10) ἔπθῃ ἴο ἰπίοσίοσθ, [0 βδῖορ ΔΩΥ οὔὸ (Πυι ἰ1. 10; ΜΑΙ, 
1. 11}. 

ἩΥεγ. 25 -|9 ἢ Ὑ) 52. ἴὰ ἰθμοιΓ {π6896 Ραγίίοἱοβ ταὶ Ὀ6 (ΔΙΚΘα ἰῃ [80 πιοβὲὶ παῖσαι Βθῆδο ; [ῸΣ οὐ (8 δοσουμῖ (οΐξ., ΟὨ 

δοοοποῖ οὗ ἀοΐος Εἰ 79 σΟὨΓΣΟΪ]) ; Ὀπὲ 6᾽ βουσογο (ὮΘΥ ΑἸ 8 ἀθαϊ χηδέθ 1ῃ9 ΓΟ. Βα ρροϑθοῖ κ8 [9 ΟὈ͵οοῖ ΟΥ τοϑ]ῖ; χχχυϊὶ, 4. 
δ. χνὶῦ; χίχ. 8; χχχιϊὶ. Ἰ0; χχχυΐὶ. 2ῦ. Οὐπιρ. ΕΕῦϑιΒ, ἰσσισαὶ, Ἐγογίογμπσεη, διωά. ἃ. Καὶ, 1811, Αἱ 950 5η4. 

δ ὕογ. 28 νὰ, οἵ οχίϑιῃδβίοι ἰπ ἐἰδιθ (2 βδιι. 1.1, 1), δι ὰ ἴῃ βρδοθ (Φοῦ χὶ, 9. Οὐ (δ Ὠθυΐοῦ βἰκείβοδηςο οὗ ἴ8ο ζεπιῖ- 
Υ 

τἷπθ, σοτὴν. ΝΆΞΘΕΙσπ. ΟΥ΄., ὃ 60, 6 ὃ. 
ΟΥ̓ οΥ. 91.--οὐἱ ΓΠ 2} ᾿ΟὨΙ}. ΧΧΥΪΙΙ. 15. 
ΤΥ, 82.--Ὡ  Ὺ νὰ 3. ΟοΙρ. ΝΑΕΟΕΙ5Β. τ ἢ 112, δ, α; ῬΑ. χχχυὶ]. 84; 1ἰγ. 9; Ἵχυ . Ἴ, 

ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

Το Ἰοϊίον, χχὶχ. 4-28, οαιιϑοα σγϑαΐ ὀχαβρογα- 
(ἴοη δλοπρ ἰἰα 2186 ῬΓΟρΡ Ιοἰβ δ ΒΑΌγ]οη. Οπθ 
οὔ (θη, δι᾿ οΘῃμαἶα!, δορί αἰ 8 ἴο (110 οὐ γβοοῦ οὗ 
ἐμο (Θ 0 }]6 ἰπ ΦΘ6γυβα θη Ὁπ4ὲ Ἀ6 αἰα ποί ᾿μ ο ΓΘ ΣΘ 
αζαϊηϑὺ ([μ6 σοπάποί οὗ ἰῃ9 υλὰ Φογθηι δῆ. 4{6- 
σοι} ροΐβ ἱπίοτπιαίοα οὗὨ {1118 οί" δηᾶ σο- 
σοἶγοϑ {6 σοτητηδηιὶ 0 αηποῦποο ἰο δ᾽ιθιιδῖα {ἰιαὶ 
18 δηλ} Ὁ Βἰ.}}} Ὀδοοιθ οχιϊποῖ, δηὰ {ἰιαὺ ΒΘ δι π- 
βοϊ ἐν }}} πο 8606 6 Βαϊγαίοη οὗ ἰδγαθὶ, 7160 δΓ- 
σδησοιηθηί οὗ [6 Βοη 6 Ώ 668 ἴῃ {8} 18 ρΡᾶ988 χΧ7 18 ΥΟΥΥ͂ 
ἰτστοσυΐϊαν. [Ι}ἢ {Π6 δτϑι ρμίαοθ 4}1 Θχρ]᾽ δῃδίϊοη 60η- 
σογηϊης (6 Ῥτγοχί πηαΐθ οσοδδίοη οὗἉ ()}9 αἰςΘΥΔ 60 
ἷβ ραββθά οὐδοῦ. τοί 0818 ᾿πὰγ ὈῸὸ δοσουμῃίοιά [0Γ 
ὈΥ (10 δος (μδὺ {}}18 Ἰηγ ὈΘ Ἰοατγῃοά ἴγοια {116 
ἔθηον οὗ (10 Ῥαϑϑᾶρο ᾿ἴβ6], Το Ὀοριππῖης Μ}}} 
ὑπ6ὰ 6 πιλᾶὰθ ψ1} [ἢ σοιηηϑη( (0 Πλα]κ6 δ δὃ- 

. ποιιποθιηθηῦ ἴο ϑιοηαίἢ. Τ|}}}8 δηποιιποοπηοηΐ 
ἄοο58 Ὀθρίῃ ἰῃ τον. 20, απὰ (ΔἸΚ65 115 ΓΟ ΖΌΪΑΥ ΘΟΌΓΒΘ 
ἴο [6 οαἰο86 οὗ Υ Υ. 28, δο ἰδ ὺ ἰὰ γοσϑ. 2θ-28 (Π6 
Ἰοιίον ἰβ σοπιπι απ σαί ἃ νεγδαίϊπι, Ἡ Πιϊσὰ σαγο (μ6 
οσοσαϑίοη ἴον (6 δηηουποοιηρηΐ ἰὼ ϑ'Ποπιαίδδ. 
Ηδτο ἰἰὸ Δάγ 688 ἐο ϑ]᾽χοπηαί ἢ Ὀτοδκ οἱ τὶ που 
8 σοῃοϊυϑίοη. [πϑίολὰ οὗ {}}15, Δίου [16 Ῥσγορμοὶ 
85 5. ΘῈ} ΒΡτι πο Ὁ8ῸΚ ἤγοτα {86 ρΡοϊηὶ οὗ Π6 
οοπηταιπὶσαιΐοη ὁψ εἶπ ἰο 116 ρΡοϊηί. οὗἩ 16 σοπι- 
τηυηϊσαίίοῃ 40 ἰιἰπὶ, {μ6 σοπο]ιβίοη 18 σίνοη ἢ [86 
ζογηι Ὁ δὴ εὐ γα ἰο {Π᾿Ὸ οχ 68, ἴθ νοῦ ὅ506- 
ταδὶ ἰβ ΒροΚ θα οὗ ἱπ {π6 {λἰγὰ Ρογβοπ (ν6γ8. 80- 
82). Ηροτο ΔοΘΟΓ ὨΚῪ {ν70 ΔΗ ΠΟΙ ΠΟΘΙ ΘΠ. 8 ΒΘΘΤῚ 
(9 ανο Ὀθοη πιδάθ (σοΡ. γογϑ. 24, 96 ψ1|}} νο ΓΆ. 
80, 81), νυ ῖοῖν οἢ δοσοιπὶ οὗἔὨὙ ἐπ οἷν Ἰἀ 6168] ἴΘ ΠΟΥ 
ἀπ6 Ῥτορμ οὶ Δ]|1οΟνν5 (0 σοιμ ὈΪπ0 πῃ (0 Θουγβθ οὗ 
815 ὨΛΥΓΆΓΙΤΟ, 

γοτβ. 24-.)8, ΤΒ βμαὶῖ ἴδοι... ϑαῖ [86 

σαὶ οὗ ἴθ. Ἧγο τηἰριὶ ἱπά οοα ἐγβηβὶαίθ ὃς 

ΒΕΙΘ, 88 ἴῃ γοτϑ. 10 δὰ 21, οὔ [ϑι6πηαί4}}} ἰῃ- 

βίοδα οὗ ίο, Ὀυΐ γον. 25 οομέίδιηϑ 8 αἰγοοὶ δἀγοβ8 
ἰο διιοιμα δ. ΝΟΙΠΟΥ 6 ΒΟΥ .115 ὈΪγΓΠ -Ϊαθ 6 18 
τηθηοποα οἴου 6γ6.---[ 6 Ἰοιίαν, δου ῃϊοαίοα 
ἴὰ Υο ΓΒ. 260-28, ἰ8 Δἀἀγοϑβϑα βρϑοὶ]}γ ἰο (6 ῥγὶοδὶ 
Ζορϑηΐϊδῃ. δοη ποὶν δία πάϊηρ, ἴῃ σον. 25, 
Ἰοϊϊοῦβ δγθ θρόκοῃ οὗ νοῦ 6 Γ δα γο5866 ἰο ἃ]] 
(19 Ῥτορ ιοίβ δηὰ 8}} ἐ9 ὑυϊοβϑίϑ Ὀθβϑίἀθβ Ζορμδ- 
ἶδμ, {}}18 λῶν ὈΘ ΘΧρΙαἰημοα 1 {0 Αγ: ΟἸἾΒΟΣ 
{Π6Ὑ9 ΣΘΟΙΠΥ͂ γΟΓΘ ἸοιίογΒ ἢ ἴδ 6 ἴγοο Δα Γ658- 
68 τῃθηὐ!οπθά, {86 ῥτίποῖραὶ ἸοιίοΓ ΟἿΪΥ Ὀδίηρ; 
σοιμτηπἰσαίοά ἰο ΖορΒδπΐα]ι ; ΟΣ 1118 ἸοιοΥ νὰ 
6 ΟὨΪΥ͂ οὔθ, Ὀυΐ ἀοδίρηαλίοά ἴῃ τοῦ. 20 ἃ8 ἴπ- 
ἰοηἀεὰ ἴο Ὀ60 σοιμπιυπίσαοά 0 ἃ ψίϊον αἴτοὶα. 
Βοι]ι οχρίδηδίϊοιϑ τ ργαμπηπιδαί σα Υ ῬΟΒ81016. 

Εον Ἰϑζῖθσυβ (Ὁ 32) τιᾶὺ 6 ἃ ροπογαὶ ρ]υγαὶ. 

(Οοπιρ. ΠῚΘ2, γοὶσθδ, χχνὶϊ!. 18 ππὰ ἴβα. χαχυῖὶ. 
14; χχχίῖχ. 1).--- Ζορμδηΐα), [116 Βοιὶ οἵ ΔΙ Δαβοΐλῃ, 

γγ85 ΓΙ 1113, Βϑοοῃᾶ ρῥτἱϑδβῖ, 111. 24. Οοπιρ. 
χχὶ. 1 δηὰ χχχυῖϊ. 8.--- Ο ΒΗ οϑσβ (ΟὙ09). Τ|λῖβ 

Αἶβο ταἰϊχαΐ ἰπ 1861 Ὀ6 ἃ βΘΏΘΤΑΙ τ 3] 1 16 
τηϑηϊΐοι οὗ {Π|ὸ ργθάο ΒΒ ἀἰὰ ποὺ γοαυΐτο ὺ8 ἴο 
γοίον ἰὉ ἰο Ὀοῖὶ ΟΠΟΟΓΒ.--Ῥ αὶ ἰδ δ. Ηρογα 
(86 Ἔχρτοβϑθίου ἱηυ οὶ θ8 ΔῈ πεῖ} ἴ0 Φογοιηϊδὶ. 
ΖοΡΒδηΐδ νγ88 ποὺ (0 Γοβί γαΐῃ Δ}} {(11056 ν}}}0 ῬΓο- 
Ρἰιοβ δα, θυ} ΟὨΪΥ {0560  .Ο ΤῸ ἀογαηροὰ δηὰ 
ῬΓδδυηοα ἰ0 ῬΤΟΡ ΘΘΥ͂, δπὰ Ψογθπῖα} 18 Γοοκοηρὰ 
δοης {Π|6860.-Ἴ1Ὼ σίβοῦ. ΟΟμΡ. χχχ. 2.-- 
ΤΩ ἰ6 ΙΒ. ΒΥ ἰ}}8 ἴμὸ 70 γοδῦϑ ἅΓῸ τπϑϑδῃϊ 
(τον. 10), ναοὶ, π᾿ σοιμραγίϑοη ἢ (86. (1Πγ6 
Ῥγοάϊοιοα ὈΥ {86 ἴ4186 Ῥσχορίιεί8, νουϊὰ Ὀ6 8 ὙΟΓῪ 
Ἰοῃρ ρΡοσυίοα. 

γον9. 290-32, Απὰἃ Ζοραιὶδῇ... αραϊπδὲ 
ΦοθοναΒ. Τμ6 νοτὰβ οἵ νοτ, 29 ἀο ποῖ οἱ Υν 
ἰπαϊοαΐα οί ον ΖΟρΡ Δηΐδ τοδὰ ἴϊο Ἰοί(οΣ ΟΥ̓ 
Ψγο Δ} 8]0}6 ΟΥ̓ ἴη ()}6 ΡΥ ΒΘ 66 οὗ οἰ γ85. Ὗο 
ΤΏΔΥ σοποϊαὰα ἔγοπλ ὑμ6 {ὑπὑ|ὸ ΘΟ θα Β8168 (χχὶ. 1 - 
ΧΧΧΥ͂Ϊ. 8) {μα Βα 89 ὈΓΟΌΛΔΌΙΥ ποὶ ῬΘΓΒΟΠΑΊΙΥ͂ 
Βοβί:]6 ἑονγαγὰβ Φογθιΐδῃ. Ἧ0 δ΄᾽80 δπα πο ἐπὰϊ- 
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οδίΐοη ἰδὲ μοι μ᾽ 8 ἰοί 9 88 αἱ ἰδ δὶ {ἰπιο οἴ 
ΘΏΥ ἰπΠΊΌΓΥ ἰο Φετοιηΐδη. [{ 18 ἰπάθθα ρο58510]6 
δὶ Ζορμϑηΐαλ, ἐλοὰσ Δ Ὁ]6 ἴοὸ Κορ ἴδ 6 ρΡὰγ- 
Ῥοτὶ οὗ 116 Ἰοιΐου αἰιοχοίο . βοογοῖ, γοὺ δοίθα ἢ 
186 αἰπιοϑὺ ροβϑ 019 δοηϑἰ ἀδταἰΐοῃ ἰονατγὰ {116 ρτο- 
Ῥῆοι. Αἱ 8ὴγ χσαΐϑθ Φοσθι δὴ ΜγὼὶὼῈΣ8 ποὺ ἰπιϊπηϊ- 
ἀλιοὰ. βμοιηδίδ ΥΘΟΘΙΥΘΒ ἃ ΤΟΡΓΟΥΪΏΙΣ ΔΏΒΥΘΓΥ 
ἔτοτια (86 ᾿οτὰ 5 ρτορμοῦ: δ᾽8 σϑοθ 884}} Ὀθ δχίΐσ- 
Ῥδιϑά (6 ρέταϑθ " ἀνθ] ἔπ διοηρ κἷ8 Ρ60ρ]9 "᾽ 
δἰχηῖϊθοθ ἃ ρϑασοίαϊ, βθοιιγθ οχἰβίθῃοθ, 2 ΚΊ. ἷν. 
18) δπὰ δ μι πι861} νν}}} ποὺ μαῦϑ [18 οΥγ08 αἰἶἰδά- 
ἀρηοθα ὈΥ ἐμι6 ΡῬγΓΟΒΡΟΣΙΥ οὗ μἷ8 ΡΘΟΡΪθ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Ου χχνΐ. 8. [““8609 μον αοὰ τσαΐΐδ ἰο δὲ σγα- 
οἰομδ, ἡγαἰῖα 1111 τῦ δρα ἀ] Ὁ αὐδ] 1864, {11} γγΥϑ δγθ 
ἂι ἴον Ηΐπὶ ἰο Ὀ6 κγδοίουβ ἴο, δη4 ἴῃ (8}6 πη 68 η{1Ππ|6 
ἰγἱο8 ἃ νδυϊοὶν οὗἩ τῃηοίμοάδβ ἰο Ὀσὶπς 8 (0 ὃὉθ 80.᾽᾽ 
ΒΗΕΝΕΥ ---ϑ. Β. Α.] 

2. Οη χχυϊ. 6. “2. εμδ πεϊδὲ ἰοοο »γϑϑοῖδε αἰϊίσαίιι8 
δεί ἰία, μἰ ἐεοοίεσίαπι δμαηι εἰ ἀοοίχίπαπι σα εδίθπι, ἵπαδ 
αἸἰἸπιουέγα πεφμοαί ρστορίεγ λοπείπμπι ἱπησγαίἐμαϊη δηλ. 
Ῥελοηιθηεν ἐσίίγ ἐγταπί οπιαποηδέδ, ἄμπιὶ ΟΣ αμεοίο- 
φίίαίε τδὲδ ΟΠ εἰι8ὲ δοοίεδὶδδ αο τεἰσίοπὶδ αμοίογῖ- 
ἑαίεπι ευἰπεογο δαίασμπί. ΛΜᾷωϊο τεοί8 Ηϊεγοηνπιμδ 
ἐπ λος πιεπιοταῤὲίὶ αἰϊείο, φμοά εἰΐαπι αἰἰεσαίων ἵπ τὸ 
Οαποη. ἢ) δι. 19: Δῖοπ αοιῖΐε εεἰ δίατε ἰοοο αμέὶ εἰ 
ἕεπεγε σταάμπι Ῥείτὶ οὐτα Ολνιδίο τεσπαπίϊμπι. Νοηπ 
ὁπῖπι ϑαποίογμπι Πἰϊδ διηί, φωΐ ἰεπεηί ἰοσα ϑαποίογιμηϊ, 
δε( φωὶ ἐχεγοεηί ΟρΡΟΡα ἐογμηι.᾽" ἘΘΆΒΤΕΒ. 

8. Οὐ χχγὶ. 8 84ᾳᾳᾷ. ""βοδυοοὶυ ἢ88 76 οἷ 
ἄοπο βρθαϊκίης ἰδ ὑπ 0 0 ἰδκο ἷπι ἰο ἰδβὶς, δὰ 
ἐπγοδίθη [15 6. δὶ ἀοο58 Ζοτγοιἶαιι ἀο ἢ [π- 
διοαὰ οὗ νἱ πα ϊσαύϊ της αἰ 56}} ἢ6 8.8: “ Βοίοσια 
χουν 116, Δηα Βοαγ θη ἴο (ἢ 6 γοῖοθ οὗὨ ὑ86 [ογὰ, 
δηὰ ἰΐ νν}}}} θ6 ὈΘΙΟΥ ἴον γου;,᾽ γοῦ. 183. ὕου ἀο 
ποὺ νϑὴ 6 ἰο ἰδυηοῦ ΔΥΘΔΥ δὶ γου; χοίογη 
ἴμθὴ δῃά 1 σδῃ Ἰοί ἰ0 δΔΪοθθ. Τΐἷβ ργθδοίης ννὰ8 
ΒΘΑΒοπΔΌΪθ6, ἀπὰ ρτγοάισοὰ δὴ παπιϊσαῦϊο οἴἶοοί, 
ΤΊ|16 ᾿γὶοβίϑ πὰ οἱάοτβ σουίγδάϊοιθα ἐπ ρῥτγίοβίβ, 
1μ6 ρᾶγγοβϑὶα [[Γ06- ϑρο Κοη 688, Αοίβ ὶγ. 13] οὗἁ 
πὸ τὰδη ἢ] ϊοὰ (6 πὶ νυ] βίου θη, “ἢδ6 15 
ποὺ νου οὗ ἀθδί,᾽ γοῦ. 16. Α Ὀτγίοῦ 1|]υβίτα- 
του οὗ ἐπ βϑαυϊης  Ἧ ποοὰ ποὶ ΟΡ 86.868 086, 
ὙΠ 6 Οὐὖ ΘΠ ΘΠἾ65 ΔΟΟυΒ6.᾽ «6ΓΘΙ Δ ἢ 88 (ο (ΔΔη}ς 
ἷθ ΒΟΠΘΒΙΥ͂ ἴον ὑμ18 Ῥσόβθπσα οὗ πιϊῃὰ, ᾿ἷ8 ῥτγο- 
ουαηὰ πηρϊίαιῖῖοη, δἷθ οοπμβϑίΓαηοα σΔ] ἢ, (86 
ὨΘΟΘΒΒΙΥ, {Πῃ6 ΔΡάοΡ, τίου υτχοα ἴδ ἰο ΡΓΟΔΟὮ, 
0 ὯὨῸ ρογβοῃαὶ ἱποϊ: αἰίοη δὰ ΔΗΥ Βἰιαγθ ἴῃ ἰΐ. 
ΙΚηαον ἴῃ ποῦθ γϑοθϑηί {{ΠπΠ|608 ἃ 8η, ἢ Π88 υη- 
δι οἷν ργδοίϑοαὰ Ψογθα Δ᾽ 8 Ὀδμδνυΐον, ἃ ρα5- 
ἴογ, 8 ἰδοῦ, 1 ταὶ ΒΑΥ͂ ἃ Ργορἢ οὶ οὗ πιϑῃν 
ἐπουδβαπὰ ρθορὶθ. ἤδβοπονον 6 δὰ ἰο γἱπαϊοδίθ 
δ 861{ (τσ ΒΑρΡρΡομθα ΠΟ δηὰ ἰ})6}}} ἢθ 
Ῥγοδοδο, ἢ τοροδίθά ἰοὸ 1:6 δοϊητ  βϑβί ΟΏΘΥΒ (πὸ 
ΨΟΓΥΥ {πη 5 οὗ ννοἢ ἢ6 ψ88 δοοσιιβθ, σοηΐοβϑοα 
δὰ ἀδηϊοὰ ηοΐ, Ὀὰΐ ργο586α ἐπ ο οἡ (οἷν Θατίϑ, 
δη βῃοινοά αἰξμα ἀφσπάο ᾿νὶβ Ἰηποσδῃσο, ἷβ τηϊης, 
ἷθ. βίοαι [81 688, ἀηὰ 4}} δἱ τ88 βΆτὴ0 {ἰπ|6 80 
Ῥ᾽αΙἶν τπδὺ (ΠΟΥ ΔἸ Υ8 γοίαυγποὰ νν τ} ὅ}} σοῃ- 
Υυἱοιΐοι δηὰ ηθιν ποὺ Ἡ Βοί μΓ ὑμ6 0 πὰ ροηθ ον ἢ 
ὧο 566 ἃ Ρτορδοί ΟΥἹ Ψ6Γ6 δ86ηΐ ἰ0 δσππιὶῃθ ἃ ουΪ- 
ΡΠ ΦΝοτοΥ πιδῃ,᾽ ἐΠῸῪ Βαϊὰ, "ρα, κο {Π18 
ΣΩΔ.᾽ Τδηΐ σαηηοί ὃ6 σουπίοτγίοϊοἀ., ΟἾΘ τηιϊιϑΐ 
6 7υ8ὲ 48 [}] οΥὗἨὨ (Π0 πηλί!ογ, ἃ8Β ΔὈϑου θα ἴῃ (δ 6 
Βα )οοῖ, 48 ργθββϑοὰ δὶ ᾿ιθασί, ἰπα]οὰ ψ ἢ {86 
ΒΔΠ16 ΔΡΟΤ ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴ0 χρη Ὠἰ 86] Γ ἢ 186 
Βδη16 ἱπαὶογο6θ, ΓΟρΡοΟΒΘ δπὰ ρῥ]δίηποθϑ, ἢ 6} 
{μ6γὸ 18 ἃ Κηϊ7}6 δὶ 18 ἱπχοδὶ. ΖΙΝΣΕΧΡΟΒΕ. 

4. ὁυ χχυϊ. 12 βᾳᾳ. “ϑὲ ἐη)ωγίαπι ἀεροδμεγὶδ Ρϑ' 
πὸ ἤεμηι, αἱέοτ δαί ; δὲ ἀαπιπεπι, τοδί μοΥ δδί; δὲ 
ἀοίογορι, πιδάϊομδ δὶ; δὲ πιογίεηι, τοδυδοιαίοῦ ὁδι.᾽» 
ΤΕΒτύνΑΝ. [5 ΤΒΟΒ6 ἐμδὶ ροσβθουΐο ἀοἀ᾽ 8 πιϊ- 
Ὡϊδίοτβ παγί ἢοὺ ἔοι 80 ΤΟ} 88 {π6 250 1768.᾽" 
Ηκνενυ.--ῆσα. ΒΕ. Α. 

δ. θὰ χχνὶ. 7,8, 11,16. ““Αμοίογεδ μον βεσμίοηϊξ 
»ίεγωπιφιιο 6886 δοϊοηί ἴἰ, φωὶ ἐπ οταϊπς εοοξεδιαϑίϊοο 
ἐπιϊπεηΐ.᾽ ῬΌΒΒΤΕΒ. ““ ΕΒΡΘΟΙΪΑΙΪΥ ἈΓΘ 1.0 Ἀγ θδίβ 
δηὰ τπη6- ]οδβίηρ ργορμϑίβ δὰ τὶ “  ΥΘηΔἢ, 
ἴον 1 "ο 8 σἰχῃῦ (6 Ὺ ἀγο 1164.᾽ ὈΙΒΌΒΙΟΗ. 

6. θη χχυΐ. 18. [““ΒΥ ἐδῖ8 1 ΔΡΡΘασΒ ὑπαὶ 8 
ἸΔῈ ΤΏΒΥ δ 8 ἰχὰθ Ῥγορβοῖ οὗ δθ ογὰ δπὰ γοὶ 
ΙΏΔΥ͂ ῬΓΟΡΆΘΒΥ (μ6 ἀθειτυοίΐοι οὗ Ζῖοπ δηα ογυ- 
Β8]οαι. ἤθη τγὸὰ ἐπγοδίοπ ΒΘΟΌΓΘ Β' ΠΠΟΥΒ. ὙΠ] 
186 ἐπ κίηρ ΔΎΔΥ οὗ ἰμ6 ϑρίνγὶν οὗ αἀοά, διὰ ἀθ- 
οἰἑαΐπα σμυτοΒ 5 γῖ (ἢ {16 ΤΟΙΔΟΥΔΙ οὗἁὨ (89 Θοδ πα }6- 
Βι1 οἷς, γγ͵ὁ ΒΩΥῪ ΠΟ ΤΏΟΤῸ δὰ Μμαΐ ἢ88 ὈΘΘῺ Ββαϊα 
ΤΩΔῺΥ 8 ἰἰτηθ0, δηὰ Ὑαἱ γ͵ὐὸῪ Παγ6 Ὑλγγληΐ ἴγοια 
ἐπ ψγοτὰ οὗ αοἀ ἰο 8ᾶγ.᾽ Ηκνευ.-ϑ. Β. Α.] 

7. Οη χχνὶ. 2084ᾳᾳ. “τ᾽ 8, 8 ἰσὰθ ρῥγορδιοῦ, 
Ρτολοθ θὰ Ἰἰἶκ9 Φ γα δα, {ΠΟΥ οο το ὑμ9 ἰὴ νυ]ϑιοὰ 
ἴο Κι] Εἰ, 8ὸ δὃ9 δοὰ ἰο Εκγρύ Ὀαϊ 6οι] ποὺ 985- 
ΘΆΡΘ. Φογοηιίδῃ ἀἰὰ ποὶ 866 δῃᾷὰ ννᾶὰβ ϑραγοὰ. .. 
Ουν τυπηΐης δη δηχίοιυ ἃ οὗ ὯῸ 086. ΤῈ0 
Μ 1Ο κϑι 088 ΟΥὨἉ 86 τγογίἃ παιιϑὺ ἔον 115 λυ σαχοηΐ Ὀθ 
αἰβρίαγοα οα αοὐ᾽ 8 βοσυδῃηίβ, δηὰ 1.686 τηιιδὶ γἱοἸὰ 
ἴο ἶ : δυὺ οὐ ψοπὶ ἰΐ 18 0 σοι ἄτϑι οὐ 88 πῃ 
Ηΐ8 ον Βοαῃά; δηὰ ἯὟΌὸῪά ΔῪ ΒΡΑΓΘ ΟὈΓΒΘΙΥΘΒ 8]] 
ΟΡ οᾶγθ δῃὰ ἢϊμμι." διξκῦβισα. [“Νοιδίης 
ἸΠ076 8 Κπονῃ οἵ ὕὉ]}88} ὑμδὴ 18 μ6γο σϑὶαἰθα; 
Ὀυΐ {818 ἰποϊάοηῦ ϑυρροβίβ ὑδδὺ αοα τρογοῖ τ} 
ϑίγοτο ὙΠῈ ΗἾ8. Ῥ6ΟΡ]6 ὉΥ {10 τηϊ ἰϑίτΥ οὗ ἸὩΔῊΨ 
Ῥτορδοῖβ σου Ηθ δβοηΐ, τἰϑίπρς ᾺΡ ΘΔ ΥΙῪ δηὰ βθηά- 
ἴῃς ἰμθπὶ (γον. ὃ) τυῖο86 Ὡ8Π|68 ἅτὸ Ὑγὶ {68 ἰῃ [110 
Βοοῖ οὗ ἱιΐδ πὰ δύ σδποηϊζοα ἰὼ (οἷ Μαγ- 
ἈὙΥΓΟΪΟΔΥ, Ὀυΐ ἀο ποῖ δρΡΘδΥ ἰπ 6 Ῥᾶρο8 οὗὨ δῃΥ͂ 
ΘΑΓΓῚΥ ἰβίουυ." ΜΟΚΌΘΤΎΟΠΤΗ.---8. ". Α.] 

8. Ου χχνυὶ. 24. “« Μοπεπιὰν ἡΐς, ειπι δογυὶδ “εἰ 
βαεἰίδιια διδίπαε ἰαγσισὶ φμοδάαπι μαίγοποδ, μί “εγθ- 
πιΐας ἀϊοὸ Αοὐϊκαπιαπι εἰ ἐπῆγα οαρ. 88 ὐεαπεοῖο- 
εὐωπι, Εἰΐδδ εἰ Ῥγορλείδ συ) χρόνοις Οδαάϊίαπι 1 ες. 
18, ζιμίλεγο Εἰοοίοτεα ϑαχοπὲς ΕΥϊάογίσιιπι δαριθη- 
ίεηι, ζολαππόπι ρίωπι, ολαπηεηι- ΕΥϊοτγίσιη, σοηϑία ἢ" 
ἐεηι.,᾽ ἘΘΆΒΤΕΒ. 

9. Οη χχνυὶϊ. 2-11. Ηϊ βίον οδὶ ὑἰπ|68 ΔΥῸ ῬΓΘθ- 
σοἀρά ὈΥ ἃ Ἰοπρ 80 γ198 οἵ σοη[τῖθ5 16 ἢ} ̓ΓΘ- 
Βθηΐ ὑμοιηβοῖνοθ (0 8 88 αἰϊορχοί ον ΟὔΒΟΌΓΘ ΟΥ 
ΟὨΪΥ͂ ἴῃ (η6 ἀιδίου ὑψοῦ οὗἩ γα! Ποη. Αο- 
ογοαϊιθα ΒΙΒΙΟΥΥ 8180 οοταρ 868. ΟὨΪΥ ἃ Το] Εἰ ΘΙ Υ 
81η8}} Ῥοτίϊοη οὗ 6 Πυπιδη Γ866, Τἴ0Γ 6 8105 
ψἶσ ΔΓ δα ἀοα 85 οἱ ρῇθγβ ἴο πῸ ἴδοίοΥβ οὗἉ Β]8- 
ἸΟΥΥ ἔογπχ {}16 πιδλουγ. Α ππίγνογβϑὶ Γι ον ἰὴ [89 
Ὀ1Ὸ] 164] 8686. 15 ποῖ 059 γῇ 86 ἀοηνὶ πῖοη δοί Δ} 
οχίοηϑ οὐον (Π6 οηἰΐγο χἰοῦθ---οΥ {Π0Γ6 18 ὨΟῺΘ 
8Ὲ6})---α! μΒ6 10 τοργοβοηΐβ δ ἸολοΥ 1 1:6 σ0ῃ- 
σογὶ οὗ ἰϑίοτγ. Ταΐβ ρατὶ 18 ἤογὸ ρίνοη ἴο Νϑῦυ- 
σά ηοζζαγ. ΔἸΟΙΚ 8}} τΠπ 6 απ νογβαὶ ΠΟ ΠΑ ΓΟὮ 68 
(ῃκὲ γορτοβοηίθα ΌΥ ᾿εΐπι ἈΡΡΘδΓΒ Γομϑϑὲ πη ΠΟΌΪΘ 
ΘαρΡδοΐίγ. [0 18 ἱπογοίοτγθ οοτωρατρὰ ἴο εἰ σοϊάθῃ 
Βοδὰ οἔἐδο ἱππαρο 'π θδη. 1ἰ. Οοπρ. ΑΟΒΕΆΜΕΝ, 
ον Ῥυιορλεῖ Παπιεὶ, 58. 41 Βηᾳ. 

10. θη χχυῖ!. δ 844ᾳ. [“Πὸ [ἰηχβ οὔ {πὸ ν οὐ]ὰ 
8ΤῸ Ὠοΐ {Π|ὸ0 Ὀοϑ8ὲ {Π|ῆζ8, ἴον αοα οὗιθῃ ρίνθϑ [ἢ 9 
Ἰδυζοϑὶ Βδεγθ οὗ ἤθη ἰο ὈδΔὰ πιοῆ, ὑπαὶ ΔΓΘ ΥἱγᾺ]}5 
νι ἢ ἶπη ἀμ γ606}]8 ορηϊηδὶ εἶπ. οσιϊῃΐοπ 18 
ποὶ Τουπα θὰ ἴῃ σταθθ. Τμοβο {παῖ ἤᾶγο ποὶ ΔΠΥ͂ 
ΘΟΪΟΓΔῸΪΟ {{Π|6 ἴο οἴθγῶδὶ ὨΔΡΡΙ 658 Δ γαοΐ 
ἢδνθ ἃ }υΒι 1 ΠὺῸΪ6 {16 ἴο ἐποὶν ἰοιηρογαὶ ροοὰ 
ἰίηκΒ." Ηκνβυ.-- -. Β. 4.1] ““ατγοδὺ Ἰογὰβ εἱὲ 
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ἰηδορὰ οπ εἰχῖ {πγοπ 68, θὰΐ ποὺ γι Υ, ον ὑΠῸῪ 
δτ6 ΟὟΥ αοὐ 5 γα888418.ᾧ ἀπὰ ψ ἤθη (ΠΟῪ ἀο ποὶ 
Ρίοδϑο ϊὰ δηὰ δοὶ δοσογάϊηρὶγ, ὃ9 οδῃ 6891} 
ΕΥΔΠΜο (6 ΠΟΥ͂ ἰο Δηοῖ μοῦ; 9 8ῃ. ἰἰ. 21] ἱν. 14, 
22.᾽᾽ Ομβάμεᾷ. 

11, Οἱ χχυῖϊϊ. 12, [“ΤΊ16 δοπάποὶ οἵ “Υοτα 88, 
σοι 86 ]ηνς 26 6 ἴδῃ απὰ Φογυϑαίοπι ἰο δ αἰ ἰο 
Νοασ πο ζζαν, ἢ88 ὈθΘὴ τορτϑοη(θα 4.8 8Δη βοΐ 
οὔ ροϊ]ἰοαὶ ρτυαάθησο ἴο 6 ἰπἰ δορὰ ὉΥ δίαιοθ- 
τηθη πηι} Εςοϊαϑἰαβιϊοβ, 0 ἃγὸ ὑποΥ Ὁ 7816 δα 
ἧπ τηλκίος ΓΖ ΘΟΠΟΘ5510ῃ9 οὗὨ πδίϊομδὶ εἰ 8 
δὰ παιϊοηαὶ ἱπάσρομάθισθ ἴῃ ἰπι68 οὗὨ ριυῦ]ο 
ΘΠΊΘΓΖΘΠΟΥ (ϑτάν μευ, ἤεοί. δ84). 

Βυῦ ν͵ὰϑ8 ἐΐ ποὺ γαῖ μοῦ ὁπ οὗ το]ρίου5 ἀαίγ 
αοὐ δὰ χονθα]ϑὰ ἴο 6 ργορῆοι (Δι Η6 δά 

κἴνοη (9 Ναιΐοῃ ἰπίο ἔμ μδηὰ οὗ Νορουοσμαά- 
ποΖζῶν, “ ἠ{|8 δογυαπί,᾽ οὐ Δοσουηὶ οὗ (ῃοὶν βίηβ, 
δη ἃ {Π607 πιιδὺ δι: 061} ἰο Η πὰ 88 (86 Μὶἰηϊϑίον δηά 
Ψισοχογοοῖ οὗ ἀοὐ." ἸΟΠΌΒΎΟΚΤΗ. ““ΜΙΔΏΥ 
ταῖϊχῦ δνθ ργονθηϊοα ἀοβίγουὶπρ ργουϊθῃο65 ὉΥ͂ 
Βαμ ὈΪρ ἰμθίηβοϊγοθ ὑπᾶθρ δυμ ἰῷ ὍΓΟΥΪ- 
ἀοησοθ. [8 ὈοίϊοΣ ἴο ἰδο σῷ ἃ ᾿ἰκμοῦ ΟΓΟ35 
πῃ ΟΡ ΨΑΥ͂, δὰ Ρ0]}} 8 ΒϑαΥΘΡ Οἢ Οῦ ΟΝ ἢ 
μοιὰ." Ηξνβυ.-- -Ἅὅ. Β. Α.] 

12. Ου χχυϊ!. 14. “1 ἰ8 οη6 δβίρῃ οὗ οὖν ἀθ- 
Ῥτδνοὶ παίατο ἰμλὺ γἃὁ ΒΓΘ ΤΙΏΟΓΘ ΓΟΔΑΥ͂ 10 ὈΘΙΐΘΥΘ 
1165 τπη (6 ὑγαΐϊ. ΕῸΥ ψ]θὴ Ζογοιη 4} δπα 18 
οοἰἸοαζιι68 ρυθδοῃ θά, ΠῸ ΟὯΘ Ὀδ]ΐανοά, Βυΐ πὸ 
ΒοοΟΠοΥ αἰὰ {π6 ἴα186 ργοριιοὺ σοηθ δηἃ Ορϑῃ {Πποὶγν 
τοι 8, [ἢ 8 Δ᾽} ὑποὶν αἀἸΒΟΟΌΓΒΕΒ τηῦϑί Ὀ6 ΒΡΟ ΚΘ ἢ 
ἀγα ἔγσοαχ ἤθάνθη, δὰ Ὑπδὺ ὑπο Υ Βαϊ, τηυϑί 
Ῥ838 συγγθηΐ οἡ οδτίδ (58. ἰχχὶϊ. 9). Βαΐ ποὶ 
ψηδὺ Φεγοι δῆ 5118. Τ7δκο ΤῸΓ δχλιρὶθ Οὐνγ 
τοὐϊον ἔνο; νμδὶ ἀοα Ββεϊὰ τγ88 οὗ η0 δοσουῃῖΐ, 
δαὶ νν αὶ (Π6 Βογρϑηῖ βδϊ 4 νγὰ8 βοιῃθί εἰς ΡΌΓΟΙΥ 
ἐχοθὶἸθηί.᾿᾿ ΟΒΑΜΕΒ. 

18. Οη χχνϊϊ. 18. "“Ἴἴστὰθ ῬγΑΥ͂ΟΥ 18 8 σονίαϊ ἢ 
δὶχῃ οἵ ἀοα] πη 6855 δηὰ 8 ἔγαϊι οὗ δὶ} δὰ {116 
ΗΟοΙΥ αἸιοβὲ, ποῖ οὐδ 8 ἴθ ΟΡ Ποατίβ: ΑΌΌη, 
ἀδαν Βαιΐον. ἸΤΒογοίοτο Ὧθ 80 σδηποὶ ΟΥ Μ]]} 
ῃοῦ ῬΓΆΥ͂ 15 πο ἃ σοοῦὶ ΟΒτ βίη. ΟΠΑΜΕΒ. 

14. θη χχνῖϊ. 18. “"Ζ0 ἐλὲν δὲ »γορλείδ ἰεἰ ἰδδηι 
Φιρρίϊοαίε (ἦε Πογτά. ΤὨ5 8 {86 ργοδὺὶ ἀοιηοῦ- 
εἰγαϊίοη οἵ ΕἸΐ45, ἰο ψ πίοι Φοται δ δάμοτοϑ. [ἱ 
8 ἐλ 1 Ὁ]Υ ἴ06 ο8486 ὑμδῖ ἃ 7180 ἰθϑομοῦ Ὧ65 ὨῸ 
᾿ϑατῦ ἴον ἰπ6 ϑανίουγν, δηὰ κο068 ουἱ οὗ Ηἰ5 ψΔΥ. 
Α Βογοίΐο, Ψῆὴο0 88 8 ϑϑγί ἴ0 ῬΓΑΥ (8Δηἀ [μα ἴοο 
Σὰ Βϑογϑῖ) ἰ8. σΟΥ ΔΙ ὨῪ ποὺ ἴδ᾽ ἔσο (86 γα .᾽ 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΕΡ. 

1δ. Οὐ χχυϊ!. 22. [““Ὗ9 ἃτϑ δρὶ ἰὸ βοὶ οὔῦ οἷοοκ 
λείοτο αοι δ ἀϊα], δπὰ μθ ἰο αὐηγσοὶ Ὀθοδυδο 
80} ἀο ποῖ αῷτγθθ, Ὀὰαὺ (Π0 μοχὰ 18 ἃ αοἀ οὗ )υὰρ- 
τιϑηΐ, δπὰ ἰἰ 18 ὅϊ (88. τὸ βῃουϊὰ νγεϊῖ ἴοσ Ηΐπ.᾽ 
Ηπνκυ.---ὃ. Β. Α.] 

16. Ου χχνὶϊ. 1 8βᾳα. “ὝΒΟΓΟΥΟΥ (Π6 ἀοδῦ 
ἱοτὰ Ὀυΐ45 Η 5 στοῦ, (89 ον! 88 ἃ οἰαροὶ 
ΔΘᾺΥ ὈΥ.᾽ ΟἌΑΜΕΒ. ΤΙΐθ Ηδηδηΐϊδἢ (ΘΟ Ρ. χχυ ]!. 
2, 11) βιοννβ υβ Ρ]αἰην δῦ 1 18 ἰο 119 οΥΣ ἀ6- 
οαἶγα ἴῃ 6 πᾶ οὗ αοά. 

“0 [,οοὐγὰ, αηὰ τηιδὲ ΤῊΥ ρμίογί ουθ ὨΔΠΙΘ 
ΤΏ "6 ἃ ΠΟΥ Σ ἴο ἱμοῖὶσ βῃδιμο" ΕΌΒΒΤΣΕ. 

17. Οἡη χχυὶϊϊὶ. 6. “"“Απιεη] ἰδὲ ᾿ογα (ὁ δο. Ουϊὶα 
ἃ ἀἰογοηί αἰἰἰϊαἀθ οὗ ἰμ6 ῥτορμοὶ ἔσο 86 Ργτθ- 
δααΐϊη. Α ἔδϊβα ργορμῃοί, ἃ τὰ βου Ὁ]6 σομηΐοτίοτ 
ἀϊβρυΐοβ 118 αἶτα, Ὀγὶ ἢ 55 σοοὰ πον πη ΔρΡΡροθδΪβ 
ἰο δὴ ογδοῖὶθ, ἃ γοΐθο "δ ϊοῖ 6 Βα ρου Ρ8 ποαγὰ 
ΙΏΟΥΘ ᾿δίο Υ ἡμδπ Φοτοαι δ. Φοτγο δ τὶ ποῦὶ 
κοι νύ δου 1, Βαγ8 [8})8}} θ6 ἈΘαΡΕῪ 
κἰαὰ ἢ 1 Ὀ0 8ο: Ὀυΐ (Δ κὸ σϑγθ ἰδδὶ γοὺ μαυὸ υη- 

ἀογϑίοο ἰξ σονγγθοῖγ. Ηΐ8 ορροπϑμὶ 8 Θποουῦ- 
δροὰ δπὰ ροθβϑ ζιγί μα ρ, ἢ6 ὈγθαΚΒ ΟἿ 6 Ὀγο- 
Ροὐσ γοῖκα ἔγουιλ ΨΦογθι δ} 8 ποοῖ. Φογοιι δ, 
ψ ἢ 186 Βεῖηθ ἱπά  ! οσοησο, τ 6 ἢ ἢ ἢὰ8 ΒΒΟΤΠ 
ἴγοσλ 86 Ὀδρίππΐη, ζ0658 ὨΪ8 ΜἈΥ. .. ΪὰἀΔγ0 
ποῖ Βροδὶς οὗ δηγίϊηρ, δα γ89 Ῥααὶ, τυ ῖσι ΟΒτῖϑι 
Βδί} ποὐ ψντουχὰϊ ὈΥ τὴ (Βοπι. χν. 18)." Ζιν- 
ΖΕΝΌΟΒΡ. 

18. Οα χχνιϊϊ. 10, 11. “«Ολαπαπίαα ἠὲς »γιεδεῖ 
ἐχειαρίμηι ἐπιρμαἰδη δὲ υεδιιιρίοδε, οἰ) 8. πιασίεξίτιιηι 
ΠΟΙ αὖβ γὲ αρρεϊαυογὶδ Εμπιωπάπι Οανπρίαπωπι 
(1580) φωὲ σρίσίοία φμαάμπι ΤΑ εοίοσοι Απρίϊε »γουο- 
σαγὲ πο ἐγμδιῖί, μοποπδ ἐπίεν αἰΐα υεγδα δὲ ξεγα 
ἐλγαδοπῖσα: δὲ ρμγιδίδογο οαΐοϑ ἐ88ε, αἴυνοδ ε886, 
Ολτιδίμηι 6886, ἤάεπι 6886, σαυδαπι οὐίίημῖ; ἀΐς πο 
αηϊηιοδιϑ ἐγΟ 3 Οεοϊάϊ φμάεπι ροϑϑώπι, διρογαγὶ ποῦ 
}οδδιπι. Ῥαγνὶ ἱπρπαάεπίϊα ϑεδιιοιίαϑ απίε Οοἰἐοφιῖπι 
Καιϊδδοηθηδο δοτιρι4586 ἰοσίπιωαα: ὙΠῸ Ρσαἰσϑηΐο8 
Βιου]ὰ οοπιο, 1 ὑπο δὰ 8 διατὶ ἴῃ {πο ὶν ὈΟΑΥ, 
ἴπ 6. Ψψου]ὰ οαἰοῖ [ἢ 6 αἰΐτο: ἱΓ (ὮΘΥ σοῦ Ὀτίης 
Ὁ ΒΥΪορΣίϑι, τσ σἢ 18 ἴη Βοσαγάο, ἐμαΥ πουϊὰ 
ΠΓΟΥ ἰὺ δὺ ομ θ᾽ 8 μβοδὰ δηὰ 887 ἰΐἱ νγδβ ἴῃ [β)ο64110.᾽ 
ΕΟΒΒΤΕΆ. 

19. Οπ χχίχ. 7. “"Μοπεπιων ἀΐς, ογαπάμπι δ886 »ΥγῸ 
πιασίδἰγαί δια οἰ πο ἰαπίμπι ἰἰα, φιὶ ποείτδε τε σιοπὲ 
αααϊοί(ἑ εἰ υδγῶξ ἐοοἰ 6518 πιεπιόγα, δεα οἰἴαπι Ἀγ 118, φιιὲ 
οχίγα ἐσοίοδίαηι αὐδοφιο σεπ 8 μἱ Λ᾽εδιμολ αἀπόζΖατ εἴ 
Δ έεγο ἰψνγαππμ (2 Τίπι. 11. 2). Μίαπι ἐς βαἰμίε τεῖ- 
»ιυδίϊοις εἰΐαπι δαίμδ οἱ ἱποοϊμπλαϑ ἐοοὶοδίδε οσοηδίαϊ. 
Εἰ 71ιμδότδ ρεγεϊοσαπίοτ: οϊϊία, ἱπφμὶί, δεγυΐξ ἐ6- 
εἰεδίδε, εσοἰοδῖα δεγυαί »οϊιἐαπι.᾽" ΕΟΆΒΤΕΚ. “ Ομοά 
»αϑιογὶ ἀος εἰ ουἱδιδ.᾽᾽ 16 ϑγηῦο} οὗ ἰδς Επι- 
Ῥοτοῦ ΟΒδυ]θ8 {π6 Βα]ά. 

20. Οη χχίχ. 11. “" Θοάἂ δἱνγαῦβϑ ἢδ8 δοπιρδ8- 
8Β10η, δῃὰ Ηἰΐβ ῃθανγί ὈΓΘα ΚΒ [Ὁ ἃ8 ([6Γ. χχχὶ. 20Ὶὴ, 
ἴοῦ 6 Θχογοΐβοβ βΌΔΓ ΔΒ ἷΡ οὐοῦ Ηἰ8. οἱδσὶ 
(᾽188. ἐν. 15). Απὰ δα ζπονϑ ον, ἱπ 411 (δὲ 
Ἀ6 ἀο068, ἴο τιϊτἰραὶθ ΗἾ8 }υδί1σο τι ΗΒ ΤΘΤΟΥ, 
80 (αὶ ψγὸ ΤηΔῪ 866 ὨΟΥ͂ ΓἹΟΙΪΥ ΗΪΒΊΩΘΤΟΣ 18 αἱ- 
ζιυβοαὰ οΥδῦ 41] Ηἶβ νγόουκβ; [080 οὐ Ὑμοὴ Ηρ 
Ῥυηίθιοβ, Η6 ϑἰγαϊ χν ΗΒ ΤΠΙΟΤΟΥ͂ ἀβηΐϊῃ 80- 
οογαΐηρς ἰο Ηἰ8 στοαῖ χοοάμεββ, μὰ δαιιθο8 ΗΪ8 
ΤΩΘΤΟΥ͂ ἴ0 Ὀ6 [6 τηοτο ΤΙ ΘὮΪΥ ἀἰβροηϑοα, Ὀοσαυ86 
Ηδς Κπονβ Οὔὐγ ἔγϑιλθ (Ῥ8. οἱἷϊὶ. 14), οἱΖ., {μαὺ τψν 
δτε ἢσβὶ., ἃ νὶπὰ 108} Ῥϑββοῖ ΔΊΎΔΥ πα Γ6- 
ἰυτποῖ ποὶ ἀρϑίη (8. Ἰχχυ Ἕ. 40). ΟΒΑΜΕΚ. 

21]. Οη χχίχ. 10, 11. “Τὴ μναϊιηρς οὗ ἴδ 8 
τἰ κυ ϊθουΒ ᾿ 88 ΔΙ ΔΥΒ Βοιμοί ἰὴ ἴο ἀδροπὰ ὑροῃ, 
ὨΔΙΠΟΙΥ, {Π6 ῬΓΟΠΙΐΒθ, ἃπα ἰΐ ἷβ ἃ ἀυίγ ἰο αοα ἰο 
Ὀ6] ον (8 6 Ργοπικΐβοϑ, Ὀυΐ δὴ ᾿η8}} δηὰ αἰ ΠΟΥ 
ἴο ὑμ6 δ οὗ ἴμ6 πογὰ 6 Ὧ0 ἴδ ἷβ Ρυΐ ἴῃ 
ὑπο. [8 ἰζ ποὺ ὁπουχὰ ᾿μαΐ γ8 ἦγ τχθῃ, Μ|1]}} 
γ8 8180 ἰμϑαϊν {86 οτὰ τν ἀοα ἢ (188. νἱϊ. 18).᾽ 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΡ. 

22). Οη χχῖσ. 11]. “"οἀ ραἶνθβ ἃ ἸΔΡΡΥ οπάϊηρ: 
Ηο αἷ8ο (6115 ἃ8 Ὀοίογομαπα, ἰμαὶ ͵ὸ ΠΥ ΒΟΏΟΥ 
Ηἴπι Ὁγ Βορίηχ:; αὶ Ηα ἀ68}8 ψν 11} ὰ8 δοοοταΐηρ 
ἴο Ηἰβ τννῖϑάοπι δῃὰ ἢ 15 Υἱκη θουβ 688, 80 ἴπΠαὶ Η 9 
σδβίθηϑ 08 88 ἰοῃρβ δ ΜῈ Π666 ἰ(. γε σδηηοί, 
ὑμοτγοίογο, ἀο οἰβουνῖβο ὑπ Ρ]Δ66 Οὐγβοῖὶυ 68 ἰὴ 
Ηϊβ Βαπαβ.᾽᾽ ΒΙΕΌΒΙΟΗ. 

28. Ου χχίχ. 12. “1,οὲ ἐμὶβ Ὅ6Θ ΒΥΠΙΪΥ Θ5|ΔὉ - 
᾿ϊβῃϑὰ διηοὴς 86 Ὀτγοίϊγοη, (ἢ αὺ {Π6γ6 18 ΠΟ 888) 
δΌουίΐ (1.6 ποατίηρς οὗ ὈΓΑΥΟΥ. 1 ὙΠΟ ΌΘΓ (δὶ 
ΟὯΘΘ 8 ζιύθοδί τη βίον βαϊὰ ΔΟΓΟΒ5 (16 ἰ80]6: ΜΙ͂Ὺ 
Ῥαβϑίονς ψγοίθ πιὸ ἰπαί μὸ δὰ Βοί(ι]οὰ 10 νὶτἢ {}16 
ἀρὰν Ἰωοτὰ ἐμαὶ τὴν ψὶΐο βιιουϊὰ Ἰἷνα; 1 βἰνοιϊὰ δ 
σοιηΐοτίοα, ΜΥ νἱΐε ἀἰθα. Νον τ ραϑίοσ σο- 
εταϊυ]δίθβ 9 δηὰ βαυϑ, ἴ σου]ὰ πον ᾿πάἀδοὰ 866 
δαὶ 880 ᾿ἰνορὰ, Νὸ νγοπάος. Τ8ὸ ΒΙΌΪΘ Π88 8 
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Σ086 οἵ Μαχ; δπὰ κοη ]θθη 880 οδὴ οχρίαὶπ ΤΘΥ͂ 8ΓΘ ἰ0 δαἀτηοη 8} ἰ0 ῬΓΆΥΟΥ δηᾶ ἰπἰογοθββίο 
{μοῖρ ον ψογάϑ. . .. [1811 μὰ ἰο Ὅθ9 ἴῃ γαΐπ (ΥΕΓ. 18 844). 
δαὶ [80 Γοτὰ ΨΦ6808 45 δβαϊὰ; Ἡμδίουοῦ γ8 881 8. Οὐ χχυϊϊ!. 1-17. ΟΥ̓ ἔλ]80 δπὰ ἔτ Ῥγορἢ οἰβ. 
Ῥοϊϊονίης ἰμᾶὺ γὺ 584} γοοεΐνθ, 88}} Ὀ6 κίνθῃ, 1. Ῥ4]86 ρτορμοίβ, (4) Ριι} 18} οὐ ἐμ ῖν οὐ ἢ Τϑ- 
πηίο γοῦ (Μδτκ χὶ. 24; 998} χυΐ. 28; Μαίϊ. νἱΐ.) βροπβί ὉΠ ν δῦ ἐμ Ῥθο0ρ]6 111 ἴο θδγ (Υ 6 τ. 
7: 7588. ἱν. 4)7 . .. Τοβὶ ἰς 88 οἵϊθῃη 88 ἱὺ 18 πθ-} 2-4); (ὁ) ὈοϊάΪγ σοαἰγδαϊοὶ ὑμ9 σὰ ποτὰ οὗ Θοά 
ΘΟΒΒΔΥΥ; 8.8). πον ον ἴῃ ἔδιἢ, δηὰ ἀουδί ποί. ἐπηῖε 10 δπὰ 11); (9) Θοῃβ ἴο βῆδπιθ, ὉΥ ἐ:6 ποη- 
1 Κπονν πιοβί δϑϑαγοὶϊυ ὑπαὶ γοὰ Μ|}}} Ὀθ Βοαγὰ, 10]8])τηοηὶ οὗὨ (μον ρυοαϊοίϊοπΒ (Υ6γ8. 8 πὰ 9) δηὰ 
ΒυΓ1 τομασὰ 1 88 8. πιλίιον 0. σοημϑβίἀδγαϊϊοι, ὈΥ (ἈΘῚΤΡ ῬΘΥΒΟΏΔ] ἀθβίγυοίΐοπ (γογβ. 1ὅ-17). 2. 
φρλείλογ ΟὯὴ6 8 ἴ0 8.8}«.᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΡ. Τγὰθ ργορῃοίβ (α) Ῥχοοϊδῖτα ἔα  α}}Ὺ (16 ἰτὰθ 

24, Ου χχῖχ. 1δ, 16. “ἃ ΒΘΑΥΥ ογοβϑβ οὔϊθη ποτὰ οἵ 6οά, (δ) 168 .]0 858} ΟΡΡΟΒ9 {86 ]Ἰι.8(5 οὗ 
ἴγοθβ ὺ8 ἴγοια 6 μοᾶνίογ, ἡ ἰσὰ ψουϊὰ οὐ μογ 886. πλθη πὰ ἐδ6 1168 οὗὈ {80 ζα]δ6 Ῥτορβείβ; (ε) ΤΠ Υ͂ 
ΒαΥῦθ Θοπι6 ΡῸ᾿ 8. Τὴ Ὀδοϑὺ ἹΑΥ͂, ὑμοτϑίοτο, 8. τὰ μοπογθὰ (α) ὉΓΥ (}16 Γι] ]πιθηὶ οὗἨ ἐμδὶν ῥὑτο- 
ἴο ὃδ6 8ειἰ986ὰ νῖϊ σοι 8 Υ8, 80 οδὴ Ὀγίηρ, Ρῥιθοΐ68, (β) ὈΥ τισί οπι, ἑ. 6.,) ΒΟΌΟΥ ἱἱ αοἀ 
κοοά οιυἱὲ οἵ 671] (1 Ῥεὶ. ἵν, 19; ἀθῃ. 1]. 20).᾽᾽ ,ὄ δμᾷά γροϑίογὶγ. 
ΤΑΚΚΕ. 4. Οπ χχυϊὶ. [18 γϑᾶσ ἴμοῦ δβδὶῖ αἰθ. 

28. Οπ χχὶχ. 24-32. “ΤΊ οβϑθ τῶᾶο βοοῖς (μοὶ Ὁ ΨΙΘΗΤ: -- αὶ βογθοῃ οἢ ἰμ6 ΝΟΥ Υ̓θαγ. -- 8. 
οὐη οοπϑοϊδίϊοα πίϊπουΐ αοα ταυδῦ Ὀ6 οίογπαν ΚΒ. Α.] 
ἀερτίνοα οὔ ἔσο οσοηβοϊαἰίοη, τοι αοα σταηῖ5}] ὅ. Οπ χχῖχ. 7. Τὸ θοβϑὲ Ομ γ βιΐδηβ (Π6 Ὀθδὺ 
ἰο ἐβο89 γᾶ δἱ {μὶ8 (πιὸ Βυτα Ὁ]6 {ΠπΘΙΏΒ6ΙΥ65 τἢ- Οἱ ΣΘ 5: 1. ΤΟΥ Κπον {Ππαὺ [80 ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ οὗ 
ἀον Ηἰι. ΤΏ οθ6 ΠΟ Ῥγϑϑοὶ 8186 σοηῃβοϊαίΐοι ͵ (ῃ 9 ΜΏΟΪΘ 18 ἐΠ6 Ὁ ΟΥ̓́ ὈΓΟΒΡΟΥῚΥ (ΠΟΥ͂ ἀο ποὶ, 
δοηδτηι ἐμ τουϊϑίδησο οὗ τηϑη ἰοὸ {π6 αἰνίηο συϊ-  ἰποτοΐοτο, βοοὶς 86185}}γ (μποὶσ οὐ Ῥϑγβοπὴὶ) 8α- 
ἄδποο δηὰ {π8 ργθασὶ τονοὶὶ, (βουσὶ ἱοἰθπάϊηρ τδηΐαρο); 2. ΤΊΏΘΥ δοίι δ} }Υ ἸΔΌοσ ἢ 4}} ἀ11}- 
ἰο δοὶ οδοῃβϑογυδιίυοὶυ. Βαῦ ἰπ ὑποὶνρ ὈΪ άπ 658 Ζ29Π090 [Ὁ [86 ΖΓ γᾶ πο6 οὗ (6 οολπιοῃ σΖοοὰ ; 
(8600 ἀο ποὶ 860 ψγ»ιδῖ βοσὶ οἵ ἃ ἰἰπιθ ἰΐ 18.᾽" θ1ΕΡ- ὃ. ΤΉΏΘΥ ΘΠΙΡΙΟΥ ἴον (818 πὰ (.)}6 ροννοῦ οὗἉ Ο}}γ18- 
ΒΙΟΗ. (ἴδῃ Ῥταγον. [Α. ΕἌῚΨΕΒ :-ΟὨγ βίη ρδιγ  οὐἴϑτη, 

ΟΥ̓ ἴἢ86 ἀυἱγ οὗἉ ΓΟ] κ᾽ οὐ ῬΘΟΡ]9 ἰονγαγ }5 [οἷν δου π- 
ἰγγ. Οτ βι δηὶϊΥ ἃ το]ὶρίοη οὗ Ρ66096.---ϑ, ΒΕ. Α.1 

6. Ου χχὶχ. 1]. Τα ᾿μουρσὰίβ οὗ ἰδ βοτὰ δου- 
σοΡηΐηῦ υ8. 1. ΤΟΥ δγὸ ἱβουρσίβ οὗἠἨ ρϑποὲὶ δὰ 
οὶ οὔ οΥ]] : 2, νγγὸ πηυϑὶ τοαί ἴον {ποῖ του] ζαιίοη, 
ἴον (86 ογὰ ἀεἶαψε (18, Ὀὰΐ 6 ἀ065 ποὶ ,ογγεί 1ἰ. 

7. Ου χχῖίχ. 11]. βογπιοη δἱ 1}10 ἔχπογδὶ βογυΐοθ 
οὔ ὑμὸ αἀταπὰ Ηογοάϊιατν Ῥγῖποθ οὔ Ειιβϑία, ἀ6- 
᾿ἱνοτοὰ Ὁγ Ρχοῖ. ΟΠ τὶ ϑιϊδηὶ, ἰῃ θογραδί, 14 Αρτυ]], 
186δ: 1. ΟΥ̓ ὑπ6 ἱπουρίβ οὗ ρϑδθθ ψῇῃΐϊο (ἢ 
Ποτὰ 8885 δὰ ἴῃ (8 ἀσαιὴ , 9, Οἵ ἔδο ἔγυϊί5 οὐὰ 
οἴἴοοίβ οὗ {π986 ὑδουχιίβ οὗ Ρθ80θ. 

8. θη χχΐίχ. 11-14. ἩΒβογουροι 18 ον ΒΟΡΘ οὗὨ 
Ῥδθδσο Ὀαβοα ἢ 1. Οὐ οι 6] γ προη {815, (παὺ (89 
Ιμοτὰ Ηἰπιβ6] 7 88 {μουρηῖβ οὗ Ῥθδοθ Θοῃοθτ ΠΣ 
18. 2. ϑιι)] οι οὐ (μΐβ, ταὐ ψγὸ (4) ὁ64]] 
ὉΡΟῚ δηὰ βοοὶς ἐμβοὸ ἱογὰ τῦῖϊ ἢ 411 ουν Ἀθδγίβ, (ὁ) 
δ ΙΘΏΟΥ ταὶ ἕοσ (80 ἰἐτλθ οὗ μοδσίηκ. 

ΗΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. Οη χχγυῖὶ. 1-24. Α βούϊβοπ ἰπ τοῦυκο οὗ (Β6 
ΘΟΣΓΟΡ Ϊοἢ8 οὗ Ζίοη. 1. [18 ρυγροτὶ (γ6Γ8. 4-6); 
2. ον ἴδ ἰ8 τοσοὶγϑαὰ (Υ6γ8. 7-11); ὃ. ον [86 
ῬΥΘΔΟΟΓ τυϑὺ ἀοίοπα Ἀϊ86]7 (ν6γβ. 12-1δ); 4. 
δι 186 ἴδίο οὗὨ 86 Ῥυθϑοβοῦ Μ0{1}1] Ὠθ (α), ἰῃ (86 
τηοϑί {ΥΟτΔ ὉΪ0 6880 (Υ6 18. 16-19, 24) ὯΝ ἱπ [89 
τηοϑὺ ἈΠ ΟΓ ὉΪ6 ο680 (Υ6 78. 20-28). 

2. Οη χχυϊὶ!. 1-22. Ηον [μ9 μον 8 βουυδηΐθ 8ΓῸ 
ἰο ἰγτοδὶ Ῥο τ Ϊ68.--1. ΤΉΘΥ δ. ἰο ροϊηΐ ουἱ ἴο ἰδ)9 
ῬΘΟΡΪ6 (μπδὶ ἰὺ 18 16 ποτὰ ψὰο τδίβοϑθ δηὰ ουϑῦ- 
τόνδ (89 Κιηράοῃβ οὗὨ [18 νον] (γογβ. 2-8). 
2. ΤΏΘΥ ἃγ0 ἰο δάπποη δὰ ἰἢ 9 Ῥ60}]0 ἴ0 4ο ψΒαΐ 
{86 ᾿υοτγὰ οοτηπιϑηα8 (Υγ90Γ78. 12, 18). 8. ΤΏΘΥ δτο 
ἴ(ο ΒΥ δρδίηϑὶ ἰμ080 Ὑῆο Βρθϑαῖς ἐδ οῖῦ ΟὟΠ 
ἱβουραίθ 0 18.9 ΡΘ00]9 (τοτδ. 9.11, 14-17). 4. 

10. Το Βοοϊὶς οὗ σομπδβοϊδίζο:. 

Α. ΤῊΞ ΤΈΝΤΗ ὈΙΒΟΟΒΒΕ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΧΧ, δὰ ΧΧΧΙ. 

7ὴε εἶοδε 97 (λ6 Ῥγορλείϊο αἰδοοιγϑο8 το εττίπς ἰο (δε ἐπίϊγε ΤΆεοσταον ἐδ 7ζογπιο ὃν ἰωο »τορλεοΐεα οὗ ἐχοΐω» 
δἰυεῖψ σοπϑοίαίοτψ ρμιιγροτί, ὁ ιολιεὴ, αἱ ἰεαδί, ἐλ βγϑέ (οἘ. χχχ. δηὰ χχχὶ.) τοαδ ἱπίεπαδα (9 δὲ »γδ- 
ϑογυεα αὖ α δρεοίαί ιογἱπρ (απαὰ οπῖν αϑ διεἢ. Οὐπιρ. τέπιβ. ὁη. χχχ. 1). 118 φιῖίε παίωταὶ ἰλαΐί ἰἠδε5 
δοπδοίαίοτῳ ρμτορδεοῖοα ξλοιμία ζογπι λ6 οἷοδε ο .λ6 αἀἰδοοίγϑοδ; 707 δαἰσαίϊοι απα Ρέαρε εσἱἐἱ ἐπ τεαϊῳ 
δε (ἦε ἐπα ο7Γ Οοά"  τοανϑ. 

Τλε ἤτεί οΓ ἰλεδε οοπδοίαίοντψ ρτορλεοῖεδ ἐδ αἶδο (δὲ δατίϊεῦ ἐπ ἀαἰ6. [7 ἐδ ἱπαεεα οπε οΓ ἰδλε οἱαοδί Ρατί8 οὔ 
(λὲ ωὐλοῖς δοοξ. ΤῆεἬ αὐδοποε ὁ αἀπν πιεπίίοη οΓ ἰλ6 Ολαίάεαπϑ (ἦς σεποταΐ 4“ ποτιἢ οομπίτψ ᾿ ΟσοΣΤϑ 
ἐπ χχχὶ. 8) ἐδ α δίισο δίγπ οΓ {{8 σοπιροδίίοη δείοτε ἰλε γομγίλ ψεαν οΓ “ελοίακίπι. Τϊε αἰϊδεοιγεθ 
ἽΠΟΓΘΟΌΦΤ ἴ8 80 οἱοϑοὶψ τοϊαϊδαὰ ἴπ 18 διιδ7εοί- πιαί(εγ (0 ἰλδὸ δεσοπα αἴδοομγδε (ΟἾ. 1ἰΐ.--ὉΥὶ.}, οΓ 10 ἐϊδ 
εοπδοϊαίοτη Ῥατί (Ἰἰἰϊ. 11-28), ἐλαί τος σαπποί διεί αἰἰγίδιιίε {1 (ο ἐλ6 -απιε Ῥεγοα,. ἯἘζε πιαψ ἱπάεεα δαἢ 
ἐλαὶ τὶ ἰξ οπίν α ψιγίλεν ἀευεϊορπιδηὶ ὁ} ἰδὲ σοπδοϊαίοτῳ δέοίϊοη πιοπίἰοπεά. 7 τεϊαίϊοπαλὶρ ἴ8 ϑέεη 
δοίλ ὑπ ρεπεγαῖ απὰ ἱπ ραγιίϊομίαγϑ. ἸἩδ τεδρεοὶ ἰο ἰδ ἤΤεί ᾿ξ πιαν δὲ τεπιατκεα ἰδλαΐί Ζεγαεὶ απαᾶ ὕω" 



284 ΤῊΕ ΡΕΒΟΡΗΕΊΤ “ΕΒΕΜΙΔΗ. 

ἀαλ, ἄετε αε ἰλεγο, ζόοτπι ἰὰλε στουπά ὁ} (λὲ αἰυέδίοη, οΥ (λὲ αἰδοοίγδεο, 707 αδ ἐπ ᾿ἰϊ, θ-10 α σοπιρατίϑοη 
ἐπεί μεἀ δείισεεη “μααὴ απά 7σταοί ἐπ τοίογοπος (ο ἰλε ρμαδί, απα ἐπ ᾿ἰϊ. 11-17 ἰο ἐλε ζμίωγε, ἤτεί οὕ 
7εταεὶ, ἰλεη (τοἱὰ α στααμαὶ ἰγαηδιίοπ) ο7 ὕμάακ, απὰ ἐπ ᾿λϊ. 18-25 ἐλε ζωίωγε τείωγη 97 δοίὴ ἐδ ἀεδογιδοα, 
40 ἱπ οἷν. χχχ. {λὸ Ῥγορλεί αϊτεοίς ἀϊ αἰἱοπίίοπ ἥχδί (ὁ ἐπίϊτο Ἰδταοὶ, ἱπ χχχὶ. 1-22 ἰο Ἐρλταίμε αἴοπε, 
ἐπ χχχὶ. 29."}0 ἰο “μααὴλ, ἐπ χχχὶ. 271-40 αφαὶπ ἰο δοίλ. Τἠοισὴι, “εγεπιαὴ εἰδεισλετε αἰεο (ΟὈπιΡ. 
γοπιδ. ΟΝ ΧΧΧ. 4) ἐπ δἰησίε ἐπίἱπιαίίοπδ υἱειρς (λὲ παίϊοπ ἀσοογαϊπῷ (ο {8 ἰιυο αἰυιδίοπδ, ψεί ἧς ἄοεε (λὲδ 
ποισλέγε ἱπ 80 πιατ ζοα α πιαῆπεῦ αϑ ἵπ Θἰ ἢ. 111. απ χχχ.-χχχὶ.--- διεγίλεν, αα ἴα ἰϊ. 14-20 ἐλε τείωγη οὗ 
(δε οὐ λαέυοϑ οΥ 1λὲ παίίοη ἐπίο (ἠδ ἀοὶψ ἰαπά 8 ἰλε δαδὶ8 οὗ αἰῤ γωγίιλεν ρτοδρετγιίψ, 8ο αἶδο ἱπ ΘΒ). Χχχ. 
απὰ χχχὶ. Ουπιρατε χχχ. 8, 10,18; χχχὶ. 2, 8, 12, 10, 21, 28.---Αφ6 γεγίλεν ἐπ ᾿ἰϊ. 2] 814. ἐλέ τοίωγη 
ἐὲ τεργεδεηίεα α8 (λε σοηδόφμοποῦ οΓ απ λοπδδί ἱπιοαταὰ (μγηΐησ, δὸ αἰδο ἵπ χχχὶ. 18 {ἦε δίμοογε ρεπίίεποθ 
97 ἰλε ρεορές ἐς ἰλε τεαδον 9 (ἠε τείωτη σταοσιοιδίψ ρεγπιί((εἀ (ἤεπι. 7 δλομία ἔεγε δὲ ἐδρεοίαἰίῳ οὗ- 

δεγυο (λαί ἐπ ἐδ δεοίϊοπ χαχ. 10-22 ἰλε ρτορλεί σίνεδ υατίαίἰοπδ ο7 ἰδλε Ἰάεα ὁ 33) ἐπ [λὲς ϑαπιὸ τοσῃ α8 
δε ἐϊά ἐπ εἰ. 'ϊ. Οοηιρ. Εχεα. τέπιδ. οα χχχὶ. 22, Ζῆε ισαν αἰ80 ἐπ ιολϊοὶ δε ρεπιί(επίϊαὶ τείμτπ ἐδ ἀδ- 
δοτιδεὰ ἱπ χχχὶ. 9, 18, 19 τεεὲπ δ μι αἱ πιαην Ροϊπίδ οΓ ἰἰϊ. 2]. ΑἹ ϑεγῖοδ ο"" ἐχρτεδεῖοπϑ Κωτίλεγ πιαν δ 

δρεοϊβεαά τολίοἢ ὁσεμν οπἷψ ἐπ Θ᾿. χχχ., χχχὶ. δῃὰ 11].-ν].: ΤῊ ΤΟ» οπῖν ὑπ χχχ. 11 δπὰ ἵν. 27; 
γ. 10, 18, σχά δεδίεα ὑι χὶνὶ. 28, αδ α φιμοίαίϊοη ἤγοπι χχχ. 1].--- ἼΠ Ὁ οπῖν ἐπ χχχὶ. 4 απα ἴν. 80. 
Ὁ"2))Π 1 22 ομίψ ἴα χχχὶ. 9 δῃὰ 1]. 21. δὲ ἐδεαά ὁ “ελουαὴ ἐπ τείεγεησε ἰο ]Ζταοὶ οπἷν ἵἴη χχχὶ. 9 

δηά 11}. 19.---Ο}Ὸ οπὶν ἴπ χχχὶ. 20 δπὰ ἱν. Ἶ9. Ὁ» 3 ἰλέ δ6η86 ΟΓ 0 δὲ δισεεί οπἶνψ ἐπ χχχὶ. 26 διᾷ 

υἱ. 20.---Ἰυ» ὁ δἰπϑ οπῖν ἐπ χχχ. 14, 1 δηά νυ. 6. Ὁ οἷν ἱπ χχχὶ. 1 δηὰ υἱ. 20. ---}3 ἰο τοῖα 

οπὶν ἱπ χχχὶ. 832 δπὰ 111. 14. "ζ΄ πιεεί δεδὶε5 τοὶ ἢ ἐχρτεϑϑῖοπε ἀπά μίίεταποές ἐσλ᾽ος ατε (ἰαζεη ἥγοπι ΘΆ. 
ἱ. ἀπὰ ἰἱ.. ιολίοἢ αἰδο δείοπφ (ο ἰλαί ἱπιίἰαὶ ρεγιοα. ΖΤ΄με αδουε αἰΐ χχχὶ. 28 ο0]]. ἱ. 10, 12 ; χχχὶ. 
8 οο]Ϊ. ἰϊ. 2; χχχὶ, 10 ὮΝ 0011, 11. 10 (ἐδε δίωγαϊ ἐδ Πουπά οπίὶψ ἱπ (λέδε ἴιοο οἰαιιδε8)--- }»} 
οηῖν ἐπ χχχὶ. 16 δηὰ :ὶ. 2ῦ.---ζίετα αγὸ βετίλεῦ πιαπν Ῥοϊπίδ5 οὗ σοπίαοί το ΘἮ. χχὶϊ!. αηὰ χχὶὶ[., 
εσλίεἦ αἀτο, ἀοισοῦεν, ἰο δὲ ἐχρίαϊποά ὃν λέ δὲ οΥ (λτὶ8 οσλαρίεν ἰδεγε. ΚΟΥ αἬ μὲ »γορλεὶ ἀσά οσοαδίοπ 
ἐπ χχὶῖ!, ὃ-8 (ὁ αοἰΐυεν α σίογίοιιδ Μεεδίαπὶο Ῥγορῆξεον, τ τσας παίωτγαϊ ἰλαὶ ὧε δλοιυία δὲ ἰδιι τεπιϊη δά 
Ὁ ἰδε εαγνίϊον ὁπ ο δἰπιῖαγ ρμγρογί. 75π|ὃῪλὲ πιαὲπ ροϊπί, ἐπάδοα, ἰλς ιροταδ τοζεγτίηφ ἰο (ἦς ρεγδοπ οὗΓ 
ἐλε Μοίαὴὶ (χχχ. 9, 10, 21 601}]. χχὶϊὶ. ὃ, 6), ἐλε δἰπιϊατιίψ ἴ6 οπῖὶν ἰορίεαϊ. ἩΓΝᾺ τεδρεοί ἰο ἐχρτεδ- 
δἴοπ, δοιὰ »γορλεοὶεβ τείαὶπ ἑλεῖν οἱοη, ἐπαϊυϊάμαϊίψ. Διιδ ἴπ (λὲ ἰε88 ἱπιρογίαπέ ροϊπία ἰλέγο ἴ8 απ 
ἀφγεοππεπί ἴῃ ἐχρτγεδδίοπ: χχχ. 18 60]}]. χχὶϊ. 16; χχχ. 14 901}. χχὶϊ. 20, 22; χχχ. 16 οο]]. χχὶϊ. 
22. χχχ. δ, 6 60]]. χχὶϊ. 23. --- Ἡλ τεδρεοί ἰο ἰἕλε υεγδο8 χχχ. 28, 24, σοπδεῖ (λε Εἰχροϑίίίοπ. 

Οη αε᾿οοππί οΓ (δὲ μπἀππίαδίςε δρεοὶβο τεἰαἰἰοπδὴϊΐ», τολιοἢ, ἐχὶδίς δειισεεη ἐδλὲ ργέδοηί οσλαρίοτα απά [ἠὲ δεοοπά 
αϊδοοιεγδε (οὨ ἢ. 111.- ν].), εϑρεοίαὶψ (λὲ σοπεοίαίοτῳ ροτίϊοη (6. ἐϊ1.}, 71 απι οοπυϊποοά ἰλαί οὮ. χχχ. 
δηι χχχὶ. οἱσο ἐλεὶγ ογίσιπ ἰο ἰἦδδ ϑαπιδ ἐΐπιε, ὰε τεῖση 97) Χοδιαὶ (σοταρ. 1], θ). 

Ἡσιιλ ἰδὲ ἐχοορίίοη οΥ χχχ. 232-24, 7 σαπποί αἰἰδοουεν ἀτν δρωτγίοιι εἰεπιοπίδ ἵπ (λεε6 ολαρίεγ. ΜΟΥῈΕᾺΒ 
πηὰ ΠιτΖια λανε ἰλοισὶλί λον οομα τερεαίεαϊν τεσοσπίΖζε ἰλε ἀσπα ο7 (ἠδὲ ἀδϑοιπιεα 75αἸαλ 17].. διμιί 
λαῦυε δϑοιὶ 40 βαίἰαζαοίοτιίψ τείμείεα ὃν ΟἈΑΡ, ἐλαί 7 ποῖον οπῖῳ τοίετ ἰο ἀϊπι. ΟΑΡ ἀΐηιδι τεσατά 
χχχὶ. 835-40 αϑ α ἰα(ίεν αἀὐάαϊιἴοπ. 1 ἰλέπκ, λοιρουεν, ἰλαί 7 λαυό δλοιρη ἐπ ἰλε Εἰχροσδιίίοη τλαὶ (δε8ε υετϑοα 
Μιὶ ἱπίο ἰλε ξοηπεοίίοπ α8 ἱπίοσταϊὶ ρῬατίς, απὰ ἰλαὲ λεγείογε, α8 ἰλε αἀἰοίίοπ, δείγανϑ πο ζοτγείση ἰγασεε, ἰλὲν 
γέ (ο δὲ γοσοφηίζεά αἬ σεπιῖπε ἀπά οτισὶπαὶ. 

Τὴς ατίϊοιεαίἰοπ οΓ ἰλε ἀἰδοοιεῦδε 8 α6 γοίϊοισα :--- 
Τὰς σίοτίοιια ἔμίωγε οΓ ἰλὲ Ῥεορίε ]οταεὶ αἱ ἰλε ἐπα οὕ ἄαγϑ. 

Ι. Τὴκ ΤΉΕΜΕ, χχχ. 1-8. 
11. ΤῊ ὈΕΠΙΨΕΒΑΝΟΒ ΟΕ ΕΝΤΙΒΕ ΙΒΒΑΕΙ,, χχχ. 4-22. 

1. Τῆς στεαί ἄαν 97 7μάσπιεπι οΓ (δε τοοτία απά ἀεἰίνεγαποε οὗ Ἰϑταεῖ, χχχ. 4-11. 
2. Τλε ἰμγπ ὁ} αὔαϊγε: Τὰε Ποτὰ [γ᾽ ἰλε ελαείϊδεά, ασαϊπδί ἰδὲ οἠαδίϊδον, χχχ. 12-17. 
8. 7 εοπειιπιπιαίίοπ οὗ βαϊυναίίοπ, χτχ. 188-22. 

Π. Τὴ βϑρεοιαν, ὈΙΒΤΕΙΒΌΤΙΟΝ ΟΡ ΘΑΊΝΑΤΙΟΝ ΤῸ ὙΠῈ ΤῊ ΑῚΨΕΒ ΟΣ ΤΗῈ ΝΆΤΙΟΝ, Χχχὶ. 1-26. 
α. Ερλγαῖπι 8 δίαγε, χχαχὶ. 1-2., 

1. Τὰε ἄδογες 97 γοείογαίίοπ, χχχὶ. 1-6. 
2. 78 εχεομίίοπ, χχχὶ. 7-14. 
8. 7λε ἰλτεορ[οίά ἰμτη, χχχὶ. 1δ-22. 

ὃ. “ιααλ᾽ 8 δλατε. 
ΤᾺς διοδδὶηφ οΓ (λ6 ξαποίματψ, χχχὶ. 28-2θ, 

ΤΙ. ΤῊ ΈΝΤΙιπΕε ἈΕΝΕΜΑΙ, χχχὶ. 27-40, 
1. 7Τῆε πειὸ ἰΐΐε, χχχὶ. 21-80. 
2. Τῆε πεῖο οσουεπαηί, χχχὶ. 851-40. 

Τὰς Οἰοτγίους δωίωτε 97 λ6 Ῥεορῖε 7εγαεῖ οἱ (δ πὰ οἱ αγε. 

1. Τ)6 ΤΒοι,ο. 

ΧΧΧ. 1-8. 

1.2 Το πονὰά {πδὺ οδπηθ ἴο «ογοαδῃ ἤοσὰ {86 Τογὰ [96 ΠΒοΥ Δ] βαγίηρ, ΤΉυΒ 
Βρϑδκοί! (86 1ωοτὰ [Φομονδ}} Οἷα οὗ Ιϑ3γδ6], βαυϊηρ, Ἦ τὶ ὑθ [Π668 4}} (ἢ8 ποτὰβ 80 1 



ΟΗΔΑΡ. ΧΧΣ,. 1-8. 2δὃ 

8 δαγο βροόΐίοϑῃ ὑπο {Π66 ἰῃ ἃ ὈΟθΟΚ. ΕὟὉΣ [ΝΑΙΠΔΕ]Υ]7] 10, ἔμ 9 ἀΔγ5 σοτηθ, βαὶ ἢ (Π6 Τιοχά 
[96 ον8}1, ὑπαὶ 1 ψ1}1 Ὀσίηρ δρϑῖη ὑπ0 οαρυν γ οὗὅὨ ΤΩΥ͂ ΡΘορὶθ ἴβγδοὶ, δηὰ υά 88, 
βϑ (ἢ (86 Τιοτὰ [96 Βον8}} ; δῃα ν1}} οδυβθ ἔπθπὶ ἴο σεϊαγη ἴο ὑμ6 Ἰαπὰ μὲ 1 γᾶνθ 
ἴο ὑμοὶν ἔϑ 68, δμα [Π6Υ 881.8}} Ῥοββθ88 10. 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΊ Β ΡΟΥΒΟΥΡ ΪΟῺ 18 οὁη9 οὗ {μ0 ρτϑαίον βοσγί. 
1 ρΡογία! ἴο 6}}}. Χχχ. δπμὰ χχχὶ., ἃ βὶ τ} }} Ὁ ΟΠ 9 
ποῖ γτοουγγίης {1} χχχὶϊ. 1. Φοτοΐδῃ δὰ 6ογ- 
(αἰ ἸΥ τοσοϊγνοά {18 ῬΥΟΡΙΘΟΥ͂ ὈΘίοτΘ, 8.8 100110 78 
ἕγοπι 89 τυνοσὰ8 ἴμαῖ 1 ανὸ βροϊζϑθιῃ ἴῃ τον. 2. 
Νονογ 616 55 ΥὙ6 Γ. 1 18 Ὠοῦ ΤΩΘΓΟΙΥ εἰ Δ ποι 66- 
τηθηϊ οΥ̓͂ αὐ 15 Βαϊά πῃ γ ΓΒ. 2 ἃπὰ 8, 88 ΗΙΤΓΖΙα 
ΒΌΡΡΟΒοϑ, δὰ (9 Βυρογβογιρίίοα οὗἁὨ ἰμ6 ογδοῖο, 
ἴον βασἢ Βα ροΥβου (108 ΔΊ ΔΥΒ βίαπά 88 {116 ἴη- 
ἰγοἀιποίΐοη ἴο {16 Ἰᾶτ ΟΣ βοοίΐοηθ. Α5 1 Ποτο ἰη- 
ἰσοάιπσο8 {86 σοτμϊηδηά ἰο ψ το δηά αὶ 18 (ο Ὀθ 
ψυὶιῖοα αἰ γ ο ΠΥ 901] 0 νγ8 (γον. 4 βα4.}, {89 Βιιροῦ- 
βογριΐοα γοΐοσβ ἰο Ὀοῖίῃ. {. 0. ΜΙΘΗΑΕΣΙΒ 18 οὗ 
οφρίηΐοι ᾿μαὶ τὸ βᾶνο Βογθ (6 ἐχργεδδιπι πιαπάα- 
ἐμπὶ ἰο σο]ϊοοὺ ἐμ 6 Ῥχγορί)θοῖοβ ἰηίο 8 Ὀοοῖ, δηὰ 
(αὐ (1.18 18 (16 ὅτϑι Ὀοοκ, πὶσἢ ο᾽ 0865 τὶ (ἢ οἷ). 
χχχὶὶ. Τμὸ Ῥασγδ)ροπιοπα, οοἰϊοοϊαἃ δον {116 
ἀοδιὴ οὗ Φοταπιΐδῃ, ἔοτπι (116 βοσοπμὰ ὈοοΪ. [ὲ ἰδ 
Ῥίδίη, ονγονοῦ, ὑπαὶ {115 Υἱονν 195 Δ᾽ ο 6 Γ᾽ απ- 
ἰοηΔὉ]ο, ἴον (118, δΔρατὶ ἔσοια οὐ ΣΆ ΒΟ0Ώ8Β, {1180 
ἱῃ σοῦ. 2, 8 απὰ 4 {ἴι6 οΘοπιπηαηῃιὶ ἰο γγεῖῖθ 15 ΤῸ- 
ζογτοὰ (ο (19 ποχὶ 0] ον ἢ ς ΡΓΟΡΒΘΟΥ, ἃ5 ὅσηνυπ- 
ΒΕΒ Πᾶ8 ΔἸγοΔΟΥ ῥγονοὰ ἀραΐϊπϑὺ ΜΙΟΜΗΑΕΙΙΒ. 
ΤΠ 656 ΟΠ ρΡίοΥϑ ἃ190 σαηηοί θ0 ρΡατίβ οὗ ἰμαὶ ὈοοΚ 
ψἸοἢ Ψατ οι ἢ τὴ σαϊιϑοα ἰο τι τὶ ἰπ ἔμ 6 Τουτίι 
γοῦν οἵ ΦΔεοϊιοϊακίπι (χχχυΐ. 2). ΕῸΥ (818 Ὀοοΐς, 
δΔοσογάϊης ἰο χχχυῖΐ. 6 8η4., νγ88 ἰηἰοπἀθὰ ἰὸ 6 
γεαΐ ἴο ἰἕ'6 Ροορ]θ, ὑπαὶ {Π6Υ ταῖσι ἈθαΡ “ὁ 8]}} (Ἰ10 
ον τ σὴ 16 μοτὰ Ρυγροβοά ἰο ἀο νυ} {116Π|, 
(αὶ (ΠΟΥ πιΐ σι Γαΐ ΟΥ̓ΘΥῪ τηπ ἔγοτῃ ἢ18 οὐἱἹὶ 
ὙΑΥ͂ δηὰ ἰδὸ [οτὰ τιΐϊχῃῦ ἤογρῖνο {116}, 80 ἐμαὶ 
10 ΔΡΡΟΔΥΒ ΤΠΟΓΟΙΪΥ͂ ἴ0 ΠΔΥο οσοηίαϊηοα δη οσχμοσία- 
ἰἰοπ πὰ (πνοαί θαϊης. Τΐ8. αἷ8οὸ Ἵσρ] 8. {110 
τοαὶ αἰβρίθαϑαγο οσορβίοηθαὰ ὉΥ ἰ(, [ὑ νὰ ουἱ 
ἰηΐο ῥΐοδο8 ἔγοπι ἴδ 6 γϑὶ ἰο 9 Ἰαβὲ Ἰοαῦ δὰ οαϑί 
ἱπίο 6 το (χχχνὶ, 238), ψ σὴ τγὰϑ οοΥίαἸΗΪΥ 
ποῖ 116 6880 τνῖ(ἢ [8686 σμαρίοτβ. Ἐγνοη ΒΟϑΕν- 
ΜΌΕΙΡΕΒ 68}}]9 αἰτοηςοι (0 [86 οἰτουτμηβίδηοθ μαι 
Φοτοπιῖδ ἢ ἤ6γΘ (Χχχ. 32) στοσοῖνο8 6 σοιιπηδηά, 
“ἐποη, μὲ απία6 οσοποίοπεπι λαδεγέ εἰ φῶ αὖ εο δἰπί 
απππίαπάα αα ρῥορμέωπι »67 δέγτιοπεέπι ἀφίεγτε, δεὰ 
ἐἰδγο ἱμδογίδογα." ὙΠῚ8 ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ Μ8 ποὶ ἰο ὃὉΘ 
ἀεἰϊνοτοα οτα]γ, Ὀὰὺ ΠΠΘΓΟΙΥ οοπιηὶ 6 ἰο τυ τὶ ἰπς, 
δὲ δ8. [9 ΡὈΥΟΡΒΘΟΥ͂ ἀρσαϊηϑὶ Βαγοι (Ἰϊ. θὺ0 
8464ᾳ.)}. Το ΡῥθορΙ]ο ννοτϑ ποῖ (Ἰοπ ἰπ {π τηοοά ἴἰο 
ὮδΑΥ [Π686 ατολῦ Ὀδοιηΐϊης ργϑαϊ οι 08 οὗὨ Βαϊναίϊοη. 
ΤΏοδΒ6 6ΓῸ ἰὁο Ὀ6 Ὀδαμοαϊμοά ἢ8 νυ θ ἀοοσυ- 
τηθηΐβ, {μαὐ οἡ {86 οὁη6 ᾿απά (ΠΟΥ ταὶ σὺ Βοῦυθ (0 
Θησοιταβθ 6 Ροορὶθ ἴῃ ὑποὶν ἀδοροβὶ ἀϊβίγ688, 
δηὰ οὐ μὰ οἴμαυ μαπά 1ὑ ταϊρσιιῦ Ὀ9 ουἱάοηι δαὶ 
ἴμ6 Μογὰ δηὰ πο οἵου δά του ἀὐουν {Π19 
Ταυογ Ὁ]9 ἰαγη ἴῃ {πον ΔΙ ΙΓΒ ([88. χΊν ἱ. δ), Ὀαὶ 
830, {αὶ (6 Ἰιοτὰ μαὰ ποὶ αἵϊογνγαγὰβ δ] οτοὰ 
ΗΠΪ8. Ῥίγσροϑο, Ὀυὺ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ πὶ ὑπ9 ἰΐπιο8 οὗ (ἢ 8 
ἀεοροβί ἀ6ο6]1πη6, ν Βθὴ (0 Ῥϑορὶθ γογο σϑοοϊνἱης 
ΟἾΪΥ {πτεοϊοηϊηῦ ογ 5. ἔγομιλ ἴ9 τηουτὴ οὗ {ΐ6 
Ῥτορδιοῖ, Ηο μδὰ σοποοϊνοὰ πὰ πηϑδᾶρ Κηότη {Π6 
Ῥίδῃ οὗ βαϊναί'οῆ. Οορ. 88. χχχ. 8; ΖοὉ ἰΐ. 2. 
Τὴ ῬΥΟΡΠΘΟΥ ννὰ8 {Πι18 Ῥσθβοὶ γοα βοραγηῖο Υ δηὰ 
ΟΠΪΥ͂ αἴτοντ τα τ 8 Ἰποογρογηϊοα ἱπίο {116 Θπι 1 γθ 60]- 
Ἰδοσίϊοῃ. [Ιὑ ἀοθθ ποὺ δϑοῖρ ῬσγοῦδὉ}]9 ἴἰο πιο, 88 

ΟΟΑΥ ἐπ ηκκ5, ἐμαὶ 1 τὰ8 ἱποϊυάδοὰ ἴῃ ἐπ 6 βοσοπὰ 
οἰανροὰ θοοΙκΚ (χχχυΐ. 83). Το γον 8 ἴῃ χχχνυῖ. 
271 8η4α. τη ὑπ τουσθουν {6 ἐπιρτοβϑίοη ὑπ αΐ (110 
βοοοῃὰ ὈοοΪΚ ἱπ τοϊαϊίοῦ ἰο {10 ἄτϑιὶ δοπίαϊη δα ΟὨΪΥ͂ 
8 ἰιοϊσἰοποα τοροιἰοπη. ΝῸΡ σα 5 βο06 ΨΥ, 
1 τ 689 οἰδρίοτγβ ᾶγὸ ρογίἰοῦϑ οὗ 8 Ἰασρο Ὅοοῖ, 
ΠΟΥ͂ δίοηθ βου] Ὀδαν αἱ (ποῖὶν μολά {}16 βροοὶαὶ 
οομῃπιϑπά ἰο ψυνῖῖθ ἰμθπὶ ἄονη. ΤὨΐθ οοιιππαπὰ 
ταῦθ οἰ Ὁ δ0 Του πὰ Ὀσδίογα Αἱ (116 βίη ρὶο ρον- 
(Ἰ0η8 ΟΥ ΟἿΪΥ Ψ ΟΓΟ {1|ὸ οΥἰσίη οὗἁ {ἴτὸ νἸ01]0 18 
πιο οηθα. Το αροοΐϊαὶ σοπιπιληά ἴο σοτημλ (0 
τὶ ἰὴ ἢ γὸ πὰ Βοτο (χχχ. 2) βιιοννβ (δ 
ΒΟ6ΓΘ 4180 γγχὔῖΆ ΒαΥ9 ἰ0 ἀο ψῖτΐ ἃ δροςΐδὶ ἱπάθροῃ- 
ἀοηὶ πυϊιηρ. 

γεν. 8. ΕΣ 1ἴο. Το σοπδίγυοσίϊου. 866 115 ἰο 
τοαυΐτο 3 ἰο ὃ0 ἰαΚΘῺ ἴῃ ἃ ο.88] Β6ΠΒ60, [ὉΓ ἱῤ 

ψουὰ Ὀ6 δοπηον βαὺ ΒαΓΒἢ ἰο ἰαἶζο ἰὉ 1ῃ (Ἰ10 Β6Ώ5Θ 
οὗἨ “1 π|,᾽᾽ οὐ ““πατλ νυ, οη αοοοιηΐ οὗὨ (110 ο]- 
ἰονίης ΠΩΣ διὰ σ᾽ Ὁ Ν), στ οὶ βοθαι8 σαι οΣ [0 

ΤΟα τ 6 “ὯΝ Ὀοίοσο ἯΙ Οα 9 οἶον αηὰ, [9 

σδ.88] Γοηδογὶπσ 4180 ἢπ9 1[(8 ἀΠΠ σα} 1109. Εοτ (ἢ πὶ 
ἴῃ γοΥ. 8 4110 πιωΐῃ ρῬοϊηῦ 18. ἢοῦ Ἔχριοβθοι ἴμ (ἢ 9 
δβιαἰοχοηξ ΟὗὨἍ {1Π|0 ΣΘΆΒΟΗ, υἱΖ. [6 ζυγὰ νι ᾿δἰιο5 Πιαῦ 
Ὑ θὴ {π0 χοοὰ ἀγ8 σοῦηο Η9 τηΔ  Ὀ6 ΔΌ]ο (ο ροϊηΐ 
ἰο {π᾿ ἀοσυϊηοῃία ΓΥ ουϊάθιισθ οἵ Ηἰβ Ῥυγροβο οἴ 
Βαϊναίίου, 88 ἃ ῥτοοῦ οὗ Ηἰβ Ὀοϊης (116 ΔΌΛΟΥ οΥ͂ 
(9 Ῥγοβοηῦ ρῬγοβροῦίγ. Τιιῖ5 ἱμουσιῦ ν ου]Ἱὰ 
Βαγ6 8.}}} ἰο Ὁ9 Βιιρρ» θα, τυ ]}}16 [86 ννου 8 ἃ8 {}} ΕΥ̓ 
βίδη ἃ ουὴ θη }γΥ βίδῦθ ΟὨΪΥ {ἰ6 Ραγρουὶ οὗ ἐλεισογαάς, 
γον. 2. [ὃ ψὶ}} υποτοίοτο Ὀ6 σοτγθοὺ μογο ἴο ἴα ΚΘ 
ϑξξξ μι δ0᾽ οΥ ““ παι ὶγ,᾿ ἴα (0 Β6 80 ἴῃ 0} 

ἡ 7, Βανΐη δ, οὐσυτθ οἰδονματο. ΤῊ]}8 ἸΔ ον 
σοτὰ νι ου]ὰ ηοὶ ὈθΒυ Δ Ὁ]. αἴἴον ἐπὶ ἃ ὈοΟΙ͂ς, ὑ6- 
οδι8ο ὺ τνου]ὰ μανϑ πρὶ δαὶ (ὸ Ρυγροτὶ οἵ 
ψμαὶ ψ͵ὼ8 ἴο ὃθ Ἡγιζίοπ ἰπ ἐμ ὈοΟΙΚς νγὰ8 ἰο ὈΘ 
βίαϊο, Ἡ ΘτΘΔΒ ἐλ ἰ8 (ἢ6 ἰθθοῦ οὗὨ [6 ννοτὰ 8 α]- 
ΤΟΆΘΪΥ Βρόκοη πϊοὰ ἰ8 ἰο Ὀ6 αυοϊοα Ββιυιπιπιαγ Υ. 
ΤῊ 8 8 ΠΟΟΘΒΒΗΓΥ ἴῃ οΥον (0 ἀοῆηο {||60 ζ6η6- 
ΤΆ] ΡῬὮγαΒ9 811 ἴμ9 υυοσχᾶδ, ν οὶ ψγν88 11840]6 ἴ0 

9 τπλϊδυπάογϑίοοα. Ηδποθὶ {πῖηκ ἐμαὶ 3 ἰδ ἰο 

86 ἰδίκοη ΠΟΥΘ 8ἃ8 ἱπίτοϊζυσίηρ ἔπ αἰγοσὶ βία! 6- 
ταρηΐ, Μ ΒΙΟΝ ΓΟ} 4180 186. αϑοὰ ΟὨ]Υ ἴον 19 

τλοτο σοτητηοῃ Ὑϑϑ 7. Οορ. ΝΑΒΟΕΙ,58. Οἵ, ἢ 
109,1 «. ΤὮθ οτἰ σίῃδ)ὶ οὶ οὗὨ βροακίῃηρ ἰἰβε} 18 
οογίαἰ ΠΥ ποὺ σοϊαιθὰ μότθ, θὰ 1[η6 Ριτροτὶ οὗ 8 
ἀἰϑοουγβθ δἰσδαν ἀεοἸ]ϊγογοᾶ 18 αυοίοἀ, ΠΥ ὙΠ ΊΘᾺ 

186 3 οὈϊαΐπ8 (89 βοηϑνμδὶ τποάἰ θα (οχρ]ϊοά- 
ἐἰν6) πιοδῃΐηρ οὗ παπιεῖν. ΤῸ ποτὰβ ἔγοπι [1 

ἰο ΤΗΣ  ἀτὸ ἱμβουοΐουθ ἰο Ὁ τορατγα θα 88 ἃ ατιο- 

ἰαϊἴοη. Ἠδσποο ΠΣ απὰ “ Ὁ δ). ὙΠ ΟΥ τὸ ποῖ 

ἴουη ἃ σετδαίἱπιὶ 88 ἃ 8016 ἴῃ ἴμ6 [Ὁ] ον ας ἐμ Ρ- 
ἰθγ8 ΟΥ ΔΗ ΏΘΓΟ ἱῃ 9 ογοπι δὰ; Ὀαΐ ΠΟΥ͂ ΓΘ Δ 
ΔοσιΓδίθ ΒΥ̓ΠΟΡΒ8Β οὐ ἰμ6 ψογὰβ δηά {ποι 8 
σι ϊοὴ ἔοτπι ἴ[η6 Ποδὰβ οὗὨ ἰμο 70] ον Ῥυοπι 180 
οὗὨ Ῥτοθρουῖ νυ. ΕῸΥ ἰπ νοῦ. 18 βαα.; χχχὶ. 217-22, 
{1|ὸ6 τοίαση οὐ {86 ν᾿ Βοῖθ ρϑορὶο οὗ [βϑτγηοὶ ἰο {πον 
Βοῖηθ ἐ8 γαρτοβεπίοα 88 {86 οἱοβθ οὗ [6 πιουγη [Ὁ] 
Ρηβὲὶ δῃὰ {Ἰι6 Ὀλ518 οὗ ἃ Ὡθν δπα ρ]οτίοιβ ζαΐ 9. 
Οοπὶρ ἰἰϊ. 14-18.---Οἡ Ὀτίηρ αραὶῃ 86 οδρὶὶ- 
σ Υ σοταρ. Οσοιῃμ. οη χχὶσ. 14.--- " 116 ἔουσ 10]- 
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Ἰονὶης σΒδριοτΒ αἰβρὶαν ἃ Ὀοαυϊ υϊ οοηίγαϑίὶ ἰο 
{6 (πτοο Τοτοροΐης ομ65. Τ|10 ἤογαιον ἀοπαποὶ- 
διἰίοηϑ οὗ }ιἀρπιοηῦ δη ἃ ΘΔΡΟΪΥ ἴῸΓ Β10 δ΄ ΠΟΓΘ 
Βυσσοοάρά ὈΥ̓͂ ΡτοΙΏ 565 ΟὗὨ ΙΠΘΤΓΟΥ δηα τοδίοτγαηίοἢ 
ἰο “Φογ86]6ι---Ῥ τοῦ 868 ἰο ὍΘ {018 161 ἰῃ {86 

πὸ Ὀἰνίπο οϊίγοσορ δηὰ Βοάθοιηοσ, {ξεϑ8ῦ08 
ΟΗΒΙ8.. Τ8θ Ἰογία] ὑγδῃβϑι(ΐοι 18 τηνι ὉΥ ἃ 
βυάάοη ολδημθ ἔγοια ραν δηα τηουτηΐα δοσϑηΐδ 
ἴῃ βοίδπιῃ Ῥγοϑθ, ἰοὸ ἃ Ὁ 1Π]Δηΐϊ οαἰθατϑὶ οὗ ροθίΐα 
Θοδβίαϑγ.᾿" ἸΤΟΒΟΒΉΎΟΒΤΗ.--Κ.. Β. Α. 

Ὀχὶηρίης Ὀδοὶς οὗ 811} ἰσὰθ [βσ89]1|198 ἰο αοἀ ὮΥ 

11. ΤῈο Ὠο]ίνθσαποθ οὗ Ἐπ Ισθ 18. 6] (χχχ. 4-22). 

1. Τλε στεαί ἄαν ο 7μάσπιεπέ ο7 ἰλὲ τοογἰἃ απά ἀεϊζυογαποε 9 Ζεγαεῖ. 

ΧΧΧ. 4-11. 

4 Απά {8680 δῖὸ 86 σογὰβ ψΒο} Φομουδ ἢ δ ΒΡΟΚΘᾺ σΟποοσηϊηρὶ [δτϑ6] δηά 
φομοογηΐηρ πάῃ: 

ὃ ἘΕῸγ (δὺ8 Β8}0Π| Φο μονδὴ: 
ὟγΥὲ δᾶνθ μοδγὰ 8 ΟΥΥ οὗ ἰθυτσοσ,ἢ 
ἘΘΔΓ 8πα 20 ἀδ]  γογϑῃοθ. 

6 Αϑϊκ γθ ΠΟΥ͂ 8η4 566 1 8. τπη8]90 15 ραγίυγιοη 
ὙῺΥ ἀο1 (μι 860 ΘΥΕΤΥ͂ πιδὴ ψΠῈ δἷ8 ἢδπαβ οἢ Ϊ8 μῖ08 {|| ἃ Ῥαγίυχιοῃΐ, 
Απὰ Α]] ἔβοθϑ τυτηθα ἰηΐο Ρ416}688 ἢ β 

1 ΑἸ48!] ἴον ρτοδί 15 ἰμδΐ ἀδύ, σις Ποπο 1{|κὸ 10," 
Αμὰ Σὲ ψὶ}} 6 ἃ {ἰπι6 οὗ ἐγου]ο ο ὁδοοῦ, 
Βυῦ---ὸ 888}} θ6 ἀ6] νογρα ἔγοιῃ 1ΐ. 

8 Απᾷὰ [10 5}8}} οοπιθ ἴο ρ888 οὐ {παΐ ἀδΥ, βαὶ 8 Φομονδῖ Ζθρδοίμ, 
Ι ψ1}1 Ὀγϑαὶς ἢΪ8 γόῖο ΟἹ" ἔτοπλ ΤΠΥ͂ ΠΘΟΚ, 
ΑπαΙ Μ1}} ἰοατ αϑυπμάθν ὑπ γ Ὀοπαβ, 
Απᾷὰ βίγβηρεσβ 8.8} 20 ἸΟΏΡ ΘΙ ΘΏΒΙγο ἈΪπὶ :ἢ 

9 Βαϊ {Π6Υ 8881] βοῦνο Ψϑβουδὰ ὑμοὶν αοά, 
Αιὰ Πανὶ ὰ ἐποῖν Κίηρ, σι οῖὰ 1 ψ1}} γαῖβο ἀρ" ΤῸ ἰμθηι. 

10 Βυΐ ἔδαγ ἔοι ηοΐ, τὰν βοσνυδηΐ Φδοοῦ, βαιδ Φϑμονυδὶ, 
Αμπά ὃο ποὶ αἰδιηαγοά, Ο βγβθὶ. 
ἘῸγ Ὀθο]4, 1 ψ1}} ἀθι σοῦ [66 ἔγοτῃ δδυ, 
Απὰ ἰδ γ βοϑᾶ ἔγομι [86 Ἰδηά οἵ ἐμεὶν σΑΡΟΪΥΙΥ ; 
Απα Φ“800Ὁ 884}}] τοΐυση δηὰ σοϑὶ, 
Αμπά δ6 ἰγδηᾳυ}} δηὰ υηαϊβιαγθοα. 
ΕὉΣΙ δηὶ σψὶϊῃ ἴἢ660 ἴο ἀ6] ἵν Υ ὑἢ 66, Βα 8 Φοῃονδῆ. 
ΤΒουρᾺ 1 τΏ8Ε90 8 [11] οηαΐ οὗ 811 (86 παίζοῃβ, 
ὙΥΕΣΓΠΟΥ 1 δ γο βοδίογοα {ἢ 6Π|, 
Ι νὶ}} ποί πιο δὴ οπὰ οὗ ἰδ66 : 
Βυῦ 1 Μ}}} ομαβίϊ8ο ἴμ66 δοοογάϊηρ ἴο ᾿πδέϊοθ, 
Αμπά ποὺ Ἰοᾶγο {866 ἀπρυμῃίβῃρα, 

11 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψον, 4-- )ιβσαίη ΤΟ ΓΘΏΟΘ ἴο, οὗ, ςοποογηίης, 88 ἰη χχίχ. 16,21; χχί!. 11. 

8 ΤοΡ, 5.-- ΠἘοὦὺὔὖῖῦ ΓΠ . ΤΥ ΤΠ [5 Του Βοτὸ ΟἿΪΥ ἴῃ Φογοιιδη. ὙΠ6 ἴοσσοσ ἰδ ποῖ οσοδδίοῃϑα ὉΥ [890 δοιιμά οἵ ψἀγ, ὑὈπὲ 

(6 ΔΡ το ποηδίου οὔ ἡπάσιοης,. Οοπιρ. θἶκο χχί. 26,28. 

8. ὙοΥ. 8.--ἢρ ἢ. ΑΡείγ. ἴοῦ οοποτοῖθ. Οοτρ. ΝΆΞΟΣΙΒΒ. Οὗ. ᾧ 80.1, ΤΏθ ΟΧργοδδίοι [6 Το π ἃ ΠΟΙῸ ΟὨΪΥ. 

4Υγοτ. 1.- Ὁ  Ν . ΟΡ. ΤΟΙ. Οὗ Χ. 6, 7: ΝΆΕΟΣΙ5Β. Ον., ἃ 106, δ. 

δ ογ. 8.- -͵κπμο ποσὰ ἤγοτα 77" 77) ἴο 7 δ᾿ ΓΟ 8 ἀποίδίου αἰ πλοβὶ γϑγθϑείσα ἔσγοτα 158. χ. 27 90}}. χίν. 25, ΤῊ 8 ἐχρ]αΐῃϑ 

41Ἰὸ ση ΠΧ ἴῃ ἡγν, υἱοῦ, 65 (6 ΕΜΡΕΣ ἴῃ Ἰϑλι ΔΕ, ἰδ τὸ Ὅ6 τοίογτοα ἴο [δ6 ἰμίταϊσαὶ ἰγγδηῖϑ. 10, στ ΟΒΑΥ, τὸ τοΐϑν ἰδ ἴο 

3Ρ»" γοΣ, 7, ΤΊΝΊΣ ἱπη πιο ἰλτον αὐλοσιτασὰμ 15 ἰΠΟΪ γα Βαγδἢ. [18 {γὰ8 [Π9 ῬΟΤΒΟῚ ΟἸδΏροδ ἰὴ 13 ἸἼ2.), χοὶ {116 ἰδ 

δὲ ἰοδϑὲ δὶ ΠΟῪ βοπίοησθ, ἔπ Ἡν Ὡ οἷν ΟΆ89 ἔ]6 σἤΔΠρσο Ὧ89 ποϊίπρ δυγρτί δίηρ ἰπ [(. Οομρ, ΝΆΞΟΕΙΒΒ, ὥν,, ὃ 101, 2, 4. 
ΘΎυΣ. "ΡΝ ἰ4 υϑθ6 οτὸ ἰδ [80 δΆπ|0 80}49 ἃΘ ἰῃ Υἱ. 17; χΧὶ!, 4, εἰς. 8 

Ἢ 
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ἔ γος. 11.-- 2 ννὶ. ΤῊ οχρχοβδίοῃ ἰδ Ἰοτιπὰ ἐπ Φογογλ ἢ (υθδί 408 ἰὰ χὶνΐ. 23, 85 ἃ αᾳυοίαξίοι ἤγοτα ἔλ16 Ῥϑδϑα ζθ) 

ΘἾΙΥ ἰὴ ἵν. 27: νυ. 10, 18. ΤῺ οοπαιταοιίοι τί ἢ ἐδ βοοιιϑ. [5 ([Ὧ6 Ἀτονυδι!ης δηὰ οτίκίηδλὶ οοπδιγαοιίοι: ΝΆ. ἐ. 8, 9; ΖΕΡΆ. 
1.18; Εζοϊκ. χὶ. 13; χχ. 17; Νϑὴ. ἰχ 81. ὙΠ 5. ἐν ἰθ Ἰουμὰ ὮΘΓΘ ΟὨ]Υ. 10 Δρρϑᾶτγῃ ἴο δί χων ἰῃ [δϊα σομμῃοοίίου : ἴο οδυδο 

ἀοδίσυς οι δΔιλοης, εἰς. 

ἘΧΈΕΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΊΟΑΙ, 

ὙΠδὶ γγὰ8 δυπηπ Υ Ϊ ΘΟΙΡΣΙΒοὰ ἱπ ὙΟΓ. 2 18 
ὩΟΥ 8οῖ ἔοτί ἰπ ἀοίαὶϊ (τοῦ. 4). ΟΥὟΥ οὗ ἰδσγου, 
ἴοατ νυ μουῦ ἃ ῬΟΒΒ1 ὈΣ ΠΥ οὗὨ ἀο᾽ νοσαπσο (γ6γ. δ) ; 
811 1.0 πιοὸπ γα μον παπᾶ οα ἐμ οΐτ ἰΒὶ σ.8 11|κ0 
ὝΟΙΔΘΙ ἰπ ἰσγαυδὶ!, 8}} ἴᾳο95Β δθ ὈΘΟΟΙΔΘ Ῥϑὶθ 
(τον. 6), ἴον ἐμθ στοαὶ ἀδὺ οὗ μὸ μοτά, ἃ ἀἂγ 
ὙΠ08} ποῦς ᾿ἰἶτο ἱξ, 18 Ὀτοακίη, 8 ἄδγ ψ λοι τ }}} 
Ὅθ646 ἰἰπιθ οὗ ἀγοδὰ ουϑὴ ἴον Ζασοῦ, Ὀυΐ γοῖ δὺ 1ῃ6 
Β8π|0 (τπη9 ὑ80 ἀδγ οὗ τοἀθιηιρίϊοπ (Υογ. 6), ἔοΥ οῃ 
ἐμπὶ8 ἀΔΥ δὴ οῃὰ ἷ8 ἰο Ὀ09 Ρυΐ ἰο [5γΓ861᾽8 βουτυϊίπἀθ 
(τον. 8). [Ιβσϑοὶ 18 ἤγοταῃα ὑβοησοοΥ αγα ἰ0 Β6ΥΥΘ 
ΟὨΪΥ ὶ8 ἀοἀ δπὰ δἷ8 κίης θανίὰ (νον. 9), υ8 
δια 53Γ89] ἃγὸ (ἢθπ ἰο Ὀ6 Ὀγουρμὶ Ὀδοῖς ἔγοτῃ {86 
Ἰδπἀ5 οὗἨ ἱμοῖν σδρυ νυ Υ ἴο ἃ ροδοούιϊ μδϑὶἰαἰϊοη 
οὗ ὑποὶν ἤοτλθ {ΥὙογ. 10), ἴον γα }}6 186 Μογὰ ν7}}} 
Θχοουΐο οὐ δἷϊ ἐμ9 αδθη 68 ἃ ἰυἀσιηοηὶ οὗ ἀο- 
δἰτυοϊϊοη, ἤο ψῖιϊ ἱπἀοοὰ ομδ8ι 186 [βγαοὶ 50 8ἃ8 ποὶ 
ἐο Ἰοδανυθ ἷπι ἀρ πἰβμ οα, Ὀαΐ νν}}} ποὶ ἀ 6ϑίτου αι. 

γεγβ. 4-7. Δπᾶ 8669... ἀο!ὶνοσϑᾶ ἔσοσῃ 
ἀτ, Αραδνὺ ἔγοτῃ βοῦηθ Ὀυϊοῖ Ἰηἰἰπηαιο0η8 (ἰχ. 20 ; 
χὶ. 10-17; χιϊὶ, 11; χχὶϊὶ. 6; 1. 4) {119 Ῥτορβοῖ 
ΤΩΔΙΚ68 ἰ5γδοὶ δῃὰ ΦυᾳΔΔ}}, {86 το στοαὶ Βαῖν68 οὗἁ 
ἐΠ6 [8Γγ86} 8 πδίϊο, (86 δι 076οὶ οὗ ᾿ὶ8 ἸΟΏΖΟΥ 
αἰβοουτβθδ, ΟὨἸΥ ποτθ (ταῦ. 8; χχχὶ. 27), δπὰ ἴῃ 
ἐμ: βοσοῃὰ ἀἰϑοουῦγβθ (6118. 111.-ν].}. τυ ἴοὶι Βοϊοη 9 
ἴο 6 (ἰπ|6 οὗ “ΖοπἰΔῃ.--- ον. δ. ΤῊ ΐΒ οσ, π ἰσὰ 
8 Ἰοχί σα} } Υ ἱπάθροα δ ρογῆιουβ θὰ ποὶ ἱποογτγοοὶ 
{τὴν 4 δῃπουησοοθβ {Πθ επίϊγείψ οὗ 6 ζο]] ον 
ΙΒοοῦγϑο ἃ8 ἀοα᾽ 5 ψοτὰ δηὰ "2. νοῦ. δ, ἱπίσοάυ 65 

80 Ῥᾶτί!ουϊα 8), 888 σβοίογ σα γ ἰμ6 ΟἰἸδτλο οί 
ΟΥ̓ ἃ οογίαϊπ δβοϊοῖηῃ Ὀγοαάίῃ. 18 αἀτδπιδιϊο 
Υἱν μη 6585 ἰδ Ῥγοριμοὺ ὑγδηβροτίϑ 8 ἰπίο {116 
ταὶ 8ὶ οὗ ἐμ αΐατα, Π1οἢ μ6 ἀσ βου 68, οδυβίης 
18οβθ ῆο ἃτ σοποούημδὰ ἰοὸ Ὀ6 (Π86 ΒρΘΆΚΟΥΒ ἰο- 
οι τὶς εἰ πι86}7. [{ 189 οἷοαν ὑπαὶ 116 ἀαν οὗ 
ΔΟΓΓΟΥ Ψ ΪΟΙ 6 ἀοβογῖ 98 οαπηοὺ 6 ὑμ6 ἀδγ οἵ 
ογυβα πὶ (ΡΒ. ὀχσχ συ. 7). Εοὁν (1) (Π6 ἀδν οὗ 189 
ἀεδβίτυοίιου οὗὨἩ Φοτυβαὶ θαι ὈΥ ἐμ 6 ΟΠ αἰ ἀθδῃ8 οαἢ- 
ποὶ Ὀ6 Γορτγαβοηΐϊθα 88 δὐὺ (88 βαῖηθ ἰἶπ)6 ἃ ἀδΥ οὗ 

. βεϊναϊίου ἴοτ 4}1 [πτϑοὶ; (2) “1μ6 ρτϑδὶ ἀδγ οἴ 
ἐμο [οτὰ Κα τ αῖϊσ ἐμ 6γ9 15 πὸ Οἱ ΟΡ ᾽ ΔΙνΆΥ8 
ἀοϑἰχηδίοβ ἴἰ86 ἀϊνίηο Ἰυδσζιιθαῦ ἴῃ ἐ8 Βὶρ)οδὶ 
δΔηα πιοϑὺ ΘΟ ΡΥΘΏΘΏΒΙΥΘ 86η506. ΕΌΥ Οὐ Ψ 6 η 
2ο6], ψδο ἰ8 (9 ἤγϑι ἰο δροαὶς οὐὗὁἩ 6 σγοδὺ δηὰ 
Τοατίι! ἀαν8 (ἰϊ. 11}, υαηδεγϑίδηῃἀβ Ὀγ 1ὺ ῥγὶπιη- 
ΤΠ {6 (ἰΥ οὗ (6 ἀονηβίδιΐοα ὉΥ Ἰοουβίβ, Ὠ6 
χοῦ Ὀριο 5. ἴθ 19 Βρϑοὶα] δοὺ ΟὨΪΥ {Π6 ἢγϑβι 
δοὶ οὗ 9 στολὶ ἀγα οὗὨ υάριμοηί8 (11. 4), 
τὶ ψϊοῦ 6 γϑὶ σοπηδοῖϑ (6 ἰάοδ οὗ [16 
Σοἀοπιρίΐου δηα γοβίογαιίΐοη οὗὨ βγϑ6] (ἶν. 1, 7). 
Αἴτον ἰπὶ ΗΠ οϑθὴ βρθλκ8 οὗ {ἰτὸ στοαί ἀ(ΔΥ οὗ 4262- 
ΤΟΘ] (11. 2), οὐ ψ ιϊοῖ παῖ ἀπὰ ἴβγδοὶ ν᾿ 1]}} σο- 
ἰυγὴ δχδίη υηἰίοα ἀπᾶον {Πποὶν σοπιοη μοπά. Αὖ- 
ἰογνγὰβ (86 }υ] οἶα] δεινὴν οἵὗὨ αοά 18 πιϊγτοτοά 
Ὀοίοτο ὑπ 8 Θγ68 οὗἉ 1βαϊδῖι ἰὰ τ ᾿υἀστηοπὶ οἡ 1λ8- 
Ὀγίοι (χιϊ!. 6), ὑὰ6 τϑίαγη οὗ ἰΐθ σθο]6 ΡΘΟΒ]Θ 
Ὀεῖης ἀραΐϊῃ σοπηθοίοα τ} 1 (χίν. 1 544ᾳ.). Νακὶ 
Ὀρίοσα Φογοια ἢ δηλ}Υ, (1.6 1ά68 οὗ (Π} 6 5" ἀπγ οὗ 
ἐπο Τοτὰ ᾿᾿ ἤοτπιβ 6 σϑηγαὶ Ῥοϊηί οὗὨ ΖΘ ΡΠ ΛΠ Ά Π᾽5 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, ἀπὲ 1 ἢ6 80 απἀογϑίδη ἀβ ῥυϊπιατὶ! ! 
ὈΥ (80 "" στοηῖ ἀδγ ᾿ (ἰ. 14) (86 ἀΔΥ οὗ (πὸ 1ὰρ- 
ταθὰ: οὗ 6 γυβδ]6π), γοῖὶ 0 δἷ8οὸ γοζασα δ ἃ]} (90 
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)αάίοϊαὶϊ δοίβ οὔ ἀοα 8ἃ5 οἱ διυϑθηὶϑ ΟΥ βία 268 οὗ (ἢ9 
οἷα, δηἀ ἴο ἶμπη 4130 ἐδ οοῃδυπιηδίϊοπ οὗὨ 189 
λααχιμοηΐ 15 (6 ἰατηΐϊηρ-ροἷηὶ οὗ [λλ6 6] σοῦ 69 
δὰ χϑβίοσαιΐοη οὗ δ}}] [β5γδϑ] (ἰ1ϊ. 108ᾳᾳ.; 20). 
Αἴνον 7 γου δ} ὑθ 6 γὸ 15 ΜΙ Αἰ ΟΒΐ ΟὨΥ ὙΠῸ Βρ68 18 
ἴῃ ΘΧΡΥΘΒΒ ΨΟΤᾺΒ οὗ “(6 ρτϑδὺ δῃὰ ἀγοβάξαϊ ἀδγ 
οἴ (89 1 ογὰ ᾿᾿ (ἰν. δ)ὴ.---ῬἸΥο ἄθ! νθσαηοθ. Οοπιρ. 
Υἱ. 14: νυἱῖϊ. 11; Εζοϊ. υἱὶ. 26; χιϊὶ. 10, 16.--- 
Αβὶς ποῦν, εἰς. ΟὐμΡ. χυΐὶ. 18. Το ῥτορ οὶ 
ΡοΥίγΑΥΒ ὙΣΓῈ ἀταβιὶο υἱγἹ ἀπι 685 {1160 οἴὔοοίϑ οἵ (9 
ΤΟΥΓΟΡ ΟΥ̓ Βαγΐηρς ἰἰαὶ 6 ΒΔῪ τπιθ Ὀσἰιανίης ᾿ἰἴκ8 
γΟΙΆΘῺ ἴῃ [86 ΡΔἢ 258 οὗ ΟΠ] ἰγ ἢ -ρΓοβδίης ὑπ οἷν 
Βοπᾶβ ου ἰμοὶν Ἰοΐη8, Οὐμρ. 188. χχὶ. 8; 26 Γ. 
υἱ. 21; χχὶϊΐ, 28: χἰϊὶχ, 24; 1. 48.--- αὶ ἅδν. 
το ὑπαὶ (ΝΣ) τὸ 866 (1) ὑμαΐ {1186 ῥσορ οὶ 
ἸΘΔῊ8Β ἃ ΟΔΥ͂ ποὶ ἱπιπιοά αι ΟἸΥ Προ ηαΐηρ, Ὀαὶ (2) 
{ῃ:}9 ΒΗΘ 88 Ὑ0ἷδλβθ βροόκδϑῃ οὗ ἴῃ υοσβ. ὃ δηὰ 6 .-- 
Απᾶ ἰδ 1] ὈΘ ἃ τἰτῶθ οὗ ἴσου! ]6, εἰς. [Ιδυλοὶ 
αἶβο ἷβ ποὺ υπῪαβοοϊοα ὈΥ [86 δβυδετίηρ8 οὗ ἐἰιαὶ 
ιπ|ὸ (οὐ. Μαιίῃ. χχὶν. 21, 23): αὶ ἔογ ἴδϑσὰ ἰὶ 
15. ΟὨΪΥ 8 ογ βϑὶ8, νοοῖ 1οδ18 (ὁ βαϊ ναι ῃ. 

ονβ. 8δηά 9, Απᾶ ἐν 588}} οοῦθ ἴο 8585 
ἐν ΣΘΙδΒΘ ὉῥΡ ἴοσ θαι. 7.10 ἀο] γσἢ66 δη- 
πουησοά ἴῃ {πο σοποϊυάϊης τνογβ οὗ υϑυ. Ὁ 18 ἀ6- 
ΒΟΥ 64 Τῇογο Ρατί σα] αΥ]γ. [ὁ Πὰ8 118 ὨοϑδΕΪΥΘ 
δηα 18 Ροβιιϊνο β'ἀθ. Τδ6 παίϊοῃ τ ϊ π0 ἸΟΉ ΚΟΥ 
ΒΟΡΥ͂Θ ΒΙΓΔΏΖΟΤΒ {τ 8) Ὀαὶ {πεῖν αοἄ Δ]οῃο, δπὰ 
{η6 Κίης χτεδηϊθα μὰ ὉΥ αοά, {6 Μοβϑίδ (Υογ. 
9).-- Ὀομᾶβ. Οοαρ. ἰἱ. 20; ν. ὃ.-- Εἢ- 
Βανθ. ὕΟὐοτωρ. χχυΐ!. 7; χχύ. 14.--ὅ'ϑτνθ 96- 
ΒοναΒ. Εν [β8γα6] (ὁ βοῦν ἷ8β αὐ 18 αὖ (80 
Βατ16 ἐἶτη9 ἢ18 ὅτι ἀυίν ἀπὰ {π6 Τὰ πα απιοηίδ] οοη- 
ἀϊιΐοπ οὗ βαϊναϊϊΐου. 1818 βαϊνγδίϊοι 18 ἴο 0 ουπ)- 
τησοϊοαίοα Ὀγ (9 δῃηοϊηἰοα οὗ (6 [μογὰ, (86 δ6- 
οοῃμὰ θεν ἁ. Τὸ Μοϑϑίαν ἰ8 οαἹ]Ἱοὰ αν , ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ 88 ἃ ἀοϑοοπάμδηϊ οὗἩ θενϊὰ 8{1}} οα]]εὰ ὈΥ 
18 πδλθ, Ὀαΐ 88 8 σϑὰ] αν ἱπ 6 ἰριιοδὶ ἀ6- 
ἔτθθ. Α8 θενὰ νὰϑ {π6 Τουμάον οὗἁὨ {110 ΘΑΓΓΪΥ 
ἑμβγοηθ οὗ αν, βο ἰδ 6 δοβϑίδῆ 659 (06 ΓὉ]6]16Γ 15 

᾿Ὧ86 ἔουλ δ᾽ δηὰ οοσυρβπηὶ οὗ {6 οἴου πα] ἰΒΓΟΠΘ 
οὗ θανὶ ἃ. Φογοιι δ ΒΌΡΡοΥίβ Βἰ 56] ἴθ όγοὸ οὨ ΟΥ̓ 
οῃ ἢοϑβ. ἰἰϊ. δ, 601}. 18ὰ. 1ν. 8, π}"ϊο δον ᾿ΐτὰ 
Ἑζοκιοὶ (χχχὶν. 28, 21; χχχυὶὶ!. 24, 20) Ἰοδ8 οἱ 
158 ρΡγθάθοθββουθ, θϑροοί δ} Φουα. ΤΠ σου- 
σορίΐοι οὗ ἰμ6 βεοοῃὰ 1λαυϊὰ 18 δπδϊοσουβ ἴο {18 
οὔ (πο βδοοοπὰ Αἄαῃῃ (1 ὅοτ. χν. 4098.4ᾳ.) [ὲ ἷ8 
(ΠΟΓΟΙΌΓΘ δ] οζοί μον αἰ οτοηῦ ἴγοπι ὑμΠ6 ΒΑ ηἰ- 
61] ἀοοῖγίηθ οὗ ἃ ἀουῦ]α Μοβϑίηνν, Βοῃ “ οϑορὴ δηὰ 
Βοη αν ἁ, (οοπρ. ΟΕΗγΕκ ἰη κβζΖοῦ, δ εαί.- 
πο... ΙΧ. 5. 440; ΒΌΧΤΟΙΝΕ 7.6.χ., ν». 131τ8) πιὰ 
νη ο ΗἨΑΕΨΕΒΝΙΟΚ 800 πὶ8 ((ΟὈπιπι. οπ Ζεζ., 8. 
δδ1) ἴο δσοπίοιηά π6 Ομ γἰϑιϊαπ σοποορίϊο. 11 ἰ8 
ΔΟσΟΥ ΠῚ οἷθαῦ {Ἰναὶ Ῥν6 τῦβϑί ᾿γοῖοδι ἡσηϊηϑῦ 
1ηο Ἰοῖνον νἱ ον, [Π8. 7 ογοια 8} 18 ΘΓ βροβκίηρ οὗ 
8 Πανίαἶο ἀὐπηβίν (ϑΆΝΟτΙῦ8), οὐ οἵ Ζογα θαι] 
(αποτιῦβ; ἐς ζαυϊά νοσαίμγ εἰ ἠϊς εἰ ἘΖεοῆ. χχχὶν. 
28: χχχυῖϊ. 24, ηἰπιίγωπε δίομί α 7 1οἱθηχδο οτίὶ 2) ἰ0- 
ἐεπιϑοῖ͵ α Οἴεβατε ΟἰἸϑεατο8), ΟΥἩ ἱπἀ 664 οἵ ἃ ΡῬΘΟΓΒΟΠΑΙΪΥ 
Τοβυβοϊίαἰοα θενὰ (Υ. ΑμΜμονΝ, δογιά. ἀ. Οἦτ. 1., 
5. 118; δτμαῦϑβ, Οαἰαμὼὠεπεί, 11., 5. 80). Τ 8 
Ἰαίίον δοποορίϊοη 18 ἱπιρυϊοα Ὀγ ΗἸΤΖΙΟ ἴο ΕΖοκὶοὶ 
! (σα ἰοο. 8. 245) 828 δανίηρ ἰμ5 ἱπίογργοίθα ἐμ9 
ΟΝ οὗ 7οτειαίαμ. Α.8 ἴο (88 τοδί θ0Ώ!Ρ. Οομλμ. 

ΟἿ ΥοΓ. 2] δηὰ χχἱἹἹ. δ; ΗΒΝΟΒΤΕΝΒΕΒΑ, Ολγέείοϊ. 
[Κηρ. 7τ. 11., Ρ. 418 βαα.] 
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ογϑ. 10 δπὰ 1], Βευϊίθασ ἴμδου ποῖ... υἢ- 
Ῥυμίβῃϑθᾶ. ΟΑΡ 48 σα] δ δἰϊοηίίοη ἰο ἐδ9 
οἰγοιυτηδϑίθησθ ἰδπαὺ {8680 ΟΡὰ5 Δύο δὐἀάτοβθοα ἰὸ 
4116 ῬΘΟΡΪο ᾿ἰνίηρ 'ῃὰ Θχὶϊθ “1 ΟΡροδβί( 9 ἰο (μο86 
οἰ] νογοὰ 1 σοῦ. 9.᾽ ΜΜογο βιγοΥ ψὸ δββουϊὰ 
ΒΆΥ, ἰμδὺὶ γϑῦβ. 8 δὰ 9 δηποῦμοο (πὸ βδ,᾽ ναι ἢ 
ΟὈ] ΘΟ γ᾽ (γ βθΏ 66 αἾ80 [ϑγδϑὶ 18 Βροίζκθῃ οὗ ργο- 
ἀοαιϊηδη(} Υ 1π ἰπ6 84 Ρ6Γ80Π), Ὀαΐ ἴῃ τον. 10 (6 
δι Ὀ͵Θολνο ΔρΡ] οαίΐοπ 10]10}8 πα 0.6 Ἔχ βογίδίϊ ου 
ἰο Ὀ6 οοπιξογιοα ἀπά ποὺ ἴἰο ἴδατ, Ὀὰὶ γοὶ σψῖῖῃ 8 
γοροί οι οὗ [80 οὈ͵θοίἑγο ὈΔ818. [18 ποῖ μον- 
ΟΥ̓́ΟΥ ἰο 6 ἀοηΐϊοα ἐμαὶ ἐμ 9 δάνογβαί γο σοπάθγίης 
“ἰοὺ ὨοΟνΟΥ͂ΟΡ ᾽᾽ 18 ηοὺ δρΡρτγοργίδίθ.υ Μειξκδ 
ἐγαηϑ)]δίθβ “80 ὕδεαν ἔβοι ποίη ρ,᾽᾿ ΟΥ̓ΣΔΘΏΓΥ ποὶ 
δοουταίοϊν, Ὀαΐ ἰπ ἰδ σοτγοοὶ ἔδοϊ πη ὑπ8ὲὶ [ἢ 6 
σοπηθοίΐου ΓΘαυ 68 88 ἱηογθηί αἱ ταὶ μ6 ἰδ ὴ δὴ 
δαγνογϑαιϊγα βοηίομοθ. ΟὐμΡ. 88. χὶϊν. 1, 2, 
Ὑίοι ραββᾶσο σογί δὶ ΠΥ οσουγτθὰ ἰο {μ6 ῥτΓορ]ιοί, 
80 ὙΟΤΑΒ “ΤΘὩΥ ποῖ ΤΩΥ͂ Βογγδηΐ Δοοῦ ᾿᾿ Ὀοΐηρς 
ἐδ ίζο ἔγουλ ἰὲὶ νοτδιΐλ, δὰ ψγὸ ἃγο (18 Ἰοὰ (ο 

(μίη}κς ἰμδὺ ᾿ηϑίονά οὗ ΠΑΝῚ Β6ΓΘ τΘ δῃουϊὰ τοδὰ 

ΠΕΡῚ τὶν πὶ ἢ (89 ῬαΒβαρθ ἰῃ 188. ΘΟΠΙΙΏΘΏΟΘΒ. 
Τ6 Ἰφιίον οαγίαἰ ΠΥ που]ὰ σοτγοβροηὰ δοίίον 
ψὶῖἢ {89 σομποοίξοη. ΗΙΤΖΙα πα ΜΟΡΕΒΒ8 ἢηὰ ἴῃ 
48.080 ὑγγΧχὸ ΤΟ ΥΒ6Β (ἰδ 6 ἰάϊοιι οὗ ἰϑ8ἰδὰ 11., δηὰ γουϊὰ 

ἐμβογοΐοτο τοραγὰ ἱΐ 88 δὴ ἰηἰογροϊαιοη ὉΥ Ηΐαι, 
ΟΠΒΑΡ ΒΟΤΘΥΟΥ 888 Βα ἰδίδοι ΟῚ βοννη ἐμαὶ τ ἢ 
186 ὀχϑθρίϊοι οὗ ἐμ 6 ὀχρυβδβϑίοῃ ΞΡ» ἼὮὩΡ ([ β6γ, 
πὶ (86 οχοοδρίΐου οὗ " ΨΝΠ τ Ν) 811 ἐμ τϑαὶ 
ὈΘΙΓΑΥΒ ἰη6 οἷάδθν, δῃὰ βρθοϊ ἄσδ!ν “9 6Υ θη ἢ 6, 
ἰάϊοαι. ὙῸΥ διουϊὰ ποὶ ᾿μαὶ δυϊἀοηὶ αὐοϊαιΐοῃ 
ἴγοιῃ 188. χὶϊυ. 2 Ὀ6 1υδὺ 88 ζοοῦ δὴ ἰπβϑδίδηοθ [ὉΡ 
ὑπ6 Ῥυίουι Υ οὗἁὨ ὑμὸ δἰϊομρεὰ Ἰβηΐδῃ 11. ἴῃ σο]αίΐοη 
ἰο 186 ραπυΐπο Φοσοταϊδὰ Ὁ 786 υπίοη οὗἩ Φυάκῃ 
δηὰ 5γδ6], ἡ] οἢ 15 ὮΘΓΟ ΒΡΟΚΘη οὗὨ ἴγοηι γοῦ. 8 
οὐδ 8, ἸΩΔΥ μανο χοτηϊη δὰ (ἢ Ῥτορμοὶ οἵ (δὲ 
Ῥαββαρθ ἰπ ᾿βαΐϊδ, ΒΟ ἀθοϊαγοβ μὶ8 πηΐοῃ. 
ΟΥΒον ἀθοϊδυδί θη οὐ [βαϊδῃ, )8 11. 7, ΤΏΔΥ 8150 
πδνθ Ὀ665 ἴῃ {86 τηϊπὰ οΥ̓ Οὐ Ργορμεῖ. Ῥθγθαρβ 
ΑἶδΟ ῬΆΒΒδρ68 ᾿ἰκὸ σχὶ]ῖὶχ. 12; Ιχ. 4, 9.--- θεοὶ δᾶ 
ΌΘ ἴσαῃαυὶ!. ΟομΡ. χἰνὶ. 11.--- ἀϊβιυχοϑᾶ. 
Οομρ. σϑίμβ. οη Υἱΐ. 83.--- ΕΣ Σ δηλ υυνὲῖ ἴΒ66. 
ΟοΏΡ. χνυ. 20; χὶϊὶ. 11.--Ομδαβείβο ἴθ. Τὴθ 
οχργοβϑίου 8 ἰου πᾶ ἴῃ χ. 34 πῃ [86 ΒΆΠ16 Β6Ώ86. 
ΒΟΥ ον ἴῃ 188. χχαυὶ. 26 4180 18 ἀϊβραιμὉ]6. Οἱ 
ν σοΡ. ΝΑΞΟΕΙ,8Β. Οἷν., ᾧ 112, δ, ὁ.---Απὰ ποῖ 
Ιθᾶνθ ἴ.}99, εἰς. Ετοῃι Εχοά. χχχῖν. 7: ἰδ 6χ- 
Ῥτϑβϑίου ἰβ ουπὰ πῃ Νιαιπι. χίν, 18, 'ῃ Νβ. ἱ. 8, 
δηὰ ΒοΣΟ.---ΟΟἸρΡ. ΤΌΓΙΒΟΣ χὶνὶ. 27, 28, πβοτθ 
{8686 {νὑ0 ΥΟΓΒ68 8.0 σχοργοἀπορά. 

2. Τῆεο ἰυγη οΥ αὔαΐγε: ἰδὲ Γοτα 70» ἐλε ελαείεα απᾶ ασαϊπδί ἰδα ολαφδίϊον. 

ΧΧΣΧ, 12-17. 

12 ἘῸΡ ἰδὺβ Βα: (ἢ Φοβονδα, [ΠΥ πουπά 18 ἱπουγβΌ]ο,ἷ 
Μοτίαὶ ἰμγ βίγοϊο. 

18 ὙΒοΓΘ 18 ἢῸ ὁμὴ6 ψῶο0 ὑπάογία κοί (ΒΥ ΟΆ86, 
ΕὸῸΣ ἰδ γ πουπα ὕμου μαβῦ 0 σϑιιθαϊθϑ οὗ θδηάδροϑ. 

14 Α]] (Ὠγ Ἰονϑὺβ μᾶῦϑ ἰογροίθῃ (866 ; 
ΠΟΥ͂ δϑὶκ ποῦ δου ἰδ θ6; 
ΕΓ 1 Πδνο βιυιϊ θη ἰθπι τ} {86 δύτοῖκο ΟΥ̓ ΔΠ ΘΏΘΙΩΥ, 
ὙΥΊ ογιι6] ΘΠ αϑυϊβουαθηῦ ον [ἢ 6 στοδίμοϑβ οὗ (ΠΥ ψυ}ῦ; 
Βδοδυβ6 ΓΠΥ͂ 558 ΔΓΘ ἱΠΠ ΠΊΘΓΒΌ]6.ἢ 

1δ ΝΥ ογοϑί [μου ΟΥ̓ΟΡ ΠΥ πουηά, 
Τρδὺ (ΠΥ ΒΟΥΓΟῪ 18 ἸΠοΌΓΤΔ Ὁ]6 
Βοοδυϑο οὗ {86 στοδίῃθϑββ οὐ [ῃγΥ ρα], 
Βδοδιι86 (ΠΥ 8:28 ΔγΘ ἱπη τ Γβ ΌΪθ,  ἢαγθ ἄοπο (8. 

16 Τμογϑίοτο 411 ἢο ἀθνοὺγ [Π|66 884}} Ὀ6 ἀδνουγαοά, 
Απᾶ Δ]] {ΠΥ ΟΡ βββοῦβ 8}}8}] ρὸ ανσϑτ ἱοροίμοσ ἰηἴο οαρ ϊν γ. 
Απὰ {Β6Υ μ8ὺ Βροὶ] {Π666 88} ὈΘ 8 Βρο]], 
Απά 8]] ΠΥ Ρ]υμάΘΓΟΓΒ Μ|}} Γ ρῖνθ ὉΡ ἴο ρΡ]υμά6Γ. 

11 ΕΌΓΙ μ|}} τοδίογο ἢθα ἢ} απίο ἴΠ66, 
ΑΠΔΙ ν}}} μ64] {866 οὗ ΤΥ ποιηαβ, βαὶ [ἢ ΦΘΒοΥΔΕ; 
ἘῸγ {ΠΕΥ͂ 64}} ἰῃ86 “ Οαίοδει,᾽; 
“« Ζίοη, ψὨϊοἢ ΠΟ τλ8π δβκοί ἢ δἷἵϊοσν. 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Ἅ Ψοσ. 12.-- Το σοησίγησέΐοι οἵ ὅν πιὰ ν ἰᾳ ἰοπῃ ἃ ΒΟΣΘ ΟΠἿΥ. Ῥοσδδρο Ν ΕΒ. 11, 19 γχὰδ ἢ 9 ὑτορδοῖ᾽" πιϊπ. ΤῊΦ 

ἐδπουρδι Ἰγίπς πὲ {πὸ μαϑίᾳ οὐ ἔμ 18 οοπϑίτυςείοπ [8 : ἐπβαπαδιϊς υμζπετὶ ἔμο, ΟΥ τλογΘ ΘΧδοΙΙΥ : ἱπουταῦῖο [5 ἐδ Ῥτοαϊοδίο ὙΒίοΣ 
ὈοΙοη χη ἴοὸ γοῦν οι ηὰ, 

4 ὕες. 13.---Ὰ8 Ὕ2 ἀοεβ ποῖ δᾷτθο υἱ 2,1 τοίδσ ἴδ, 1 παν, [0 τὴριδς ΤΟ]Ἰονγθ, ἔμ [86 80η86 οἵ υμΐπιε (πδὲ π᾿ ΗΓ ΟΣ 
- Φ. Φ 

ἐα πεαρροὰ ἰῃ Ὀαπάδροα, δὲ 1 Ηοϑ. Υ. 18, ΣΡ Ὶ ΠΙΝΒῪ - τηοεαίοαπιπία Ἰἐραπείπίε, ἀτοροίη 5. Οοτορ. χἰνὶ, 11; Κσοῖ, 



ΟΗΑΡ. ΧΥΧΧ. 18-24. 

εἰς. 

χες. 21. [Α. Υ͂.: Ποῖ ἰφ ποπο ἴο οἱ δα [ὮΥ σδιι86, (πὶ (Ὧστι πιαγοϑὶ θ6 Βοπη ὑρ. ΟΥΠοτδ γοπάου : [Ὁ0Γ (ΠΥ οὔτο δου Βαδί, 
ἩΝΝΡΕΒΒΟΝ: κὶ ἴἈκὸ ΓΊΣ 32. ἴο υθ ἃ ποιρίμαεἶνο αὐθο! αἴθ: 88. ἴ0Γ τπμρα οἰ ηο5."---ϑ6., ΒΕ. Α.] 

ὃ γον. 14.--Ηότὺ δὧἍ αὔοσγιασὰδ ἰὼ τοῦ. 1δ, 8 ὙὮΟΪο δουιΐθῃςθ ἰδ ἔσίοϑ ἀθρομάθηϊ οἱ Ὁγ. (ΟΡ. ΝΑσακ 28. Οἵ. ὃ 

112,9... 
4 δες. 1δ.--[Α. Υ. : ΠΥ οτίοειϊ ἕπου ἕο ἐπί:θ αΠΙ οἰ οη ἢ ΤῊΥ ϑόττον [8 ἱἰποῦταθ. ὙΤΟΒΚΟΒΉΟΒΤΗ οἷϊτος ΕΉΤΑΙΡ, ὈΝΒΕΣΙΈ, 

ὅπαν : ὙΓΠΥ οτίοδε ἴμοὺ ἴοσ [Ὠΐμο αϑῇλϊοιίοη, τας ΤΥ δογγον [6 ἰΟΌΓΔΙ]θ6.---8. ΒΗ. Α.] 

δ ον. 16.--Ἴ ΝΖ. ΤῈθ ΟΒΟΙΒΙ ὈὮ ἰᾳ ἴο ὕ6 νυποϊαδίοα τον. Βίποο [89 τοοὲ Ὀὲξῦ) ἄοοα οὲ οοοὺς ἰῃ Ηοῦτον, ἐμὶδ 
ἐξ οι τ 

ἴοττα ἰδ ἴο "6 ἀχρίδίηϑὰ δὲ δὰ Αγδιγδίδιι [0 Τοῦ, Καὶ τοῦ (. 11; [φὰ. χνὶί!. 14). 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤ,. 

ΤῊ 8 τ οἷο βίσορο 18 τηοϑὺ οἱ οϑοὶν σοπποοίοα 
αὶ ἢ τόν. 1], δηὰ ὀσχρ δὶπβ (ἢ 6 γθ0 (μου ρ 8 οὁχ- 
Ῥτοβϑϑοά ἴῃ (18 γοσϑο: ἰδαὶ Ζίοη 8 ομδδιϊβϑοὰ 80- 
οοτάϊπα ἴο ἐἰ8 ἀδβοῦίβ, Ὀυὺ 158 οὶ ἰο θ6 ἀθβίγογοα, 
ψγ ἢ} 6 ἀοϑ γασίΐοη 888}} Ὀ0 (9 Ἰοί οὗ 1.8 ΘΘΠλἑΘΒ. 
ΤΙ γ6γ8. 12-1ὅ ἂγὸ ἃ σου ΠΙΔΤΥ ΟΠ (6 ψνογ 8 
“. σῃϑίΐ80 (Π 66 δΔοσοταάϊηρ ἰο υδιϊσο᾽᾽ ἐπ τον. 1]. 
Ἐγγ ἰὰ ἴ8 Β6ΥΘ Ββοὺ ἔοτι αὶ ὑπαὺ [βγϑοὶ 18 σίνυϑῃ ΟΥ̓́ΣΣ 
ἴο ΒΟΥΘΓΘ 810 685 ψἱμοιΐ 8 Ῥχοϊθοίοῦ δηὰ Ρ γ8ὶ- 
οἴδῃ (γογ8. 12 δηὰ 18), ἐμαὶ 4]} ἔσιϑπὰβ ἤλυθ [0 Γ- 
ΒΆΚοη ἰὴ ΡΘΟ0Ρ}]Θ 80 ΒΟΥΘΥΟΙΥ͂ οἰ αϑιἰδοὰ Ὁγ αοά, 
(τον. 14), ΜἰσὮ ῬΘΟΡΪΘ ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΥ ΒαΑΥΘ 0 τἱρμ 
ἴο σοῃιρίδίη οὗ βυαοῖ ὑτοδιμιθῃί, 0 89 οτὰ Πα 8 
ἄοηο 818 οἡ δοοουπί οὗἉ ἐμοῖν βίηβ (νοῦ. 16). ΤᾺ9 
δοηίθῃοο ὈὨΘΊΣΘίοσχθο, εἰς. (νον. 16), τοΐοσβ Ὀδοὶς ἰὸ 
ἐπο ἀδοϊαγαίϊοπ ἱπ π6 110 το γ89 ἐμαὶ ἐμὸ [ογὰ 
ΜΠ πὰ δὴ υἱήονῦ πὰ οὗ ἰδ παίϊοῦθ, διμοης 
σοι Ηοδβοαίίοτοα Ιϑγαθὶ], Τμὸ τἰρμί οἵὗἉ τχτεἰγὶ- 
Ὀυϊοα 5 ἴο Ὀ6 ὀχοτοϊϑοα οὐ ἔμβϑηχλ ἱπ {89 70.168. 
ΤΩΘΆΒΌΓΘ. ΚΓ. 17 ὅπου 8 σοπποοίοα τιν ἐδ ὁ 
(ϊτὰ ροϊπὶ ἰπ τοῦ. 11, υἱΖ., ἐμδὺ Ιϑγϑοὶ 18 ἰο Ὁθ 
Βρα]οὰ οὗ ᾿ἷβ ψοιϊηὰβ δου 9 δὰ5 ὈΘθῺ ΒΡΡδ- 
ΣΘΏΥ ουἱοαϑὲ δηὰ Τοτροί6ῃ. 

γοτβ. 12-1δ. ΕἾοΣ ἴδ δαὶ ὅοβονδξ.. 1 
ΒανΘ ἄοῃο ἴδ ϊ6.--- ΕῸΣ ἱπιγοάυσοβ ἐμ 9 Ῥχοοῦ 
ἐπδὶ ἴ8γ86] τ 1} ποὺ γοαὶ γ᾽ Ὀ9 ἰοἵϊ ἀπρυπἰβ θα, Ὀυὶ 
ὙΠ} 06 ΒΟΥΘΡΟΙΥ ομαβίϊβοα, 8ὸ (μαὶ ἢ9 νὑ1}} ΟὨΪΥ 
οὶ 68 υἱξο ΥἹ ἀοδίσου 6α.---ἸΜοτῖδὶ ΤΕΥ δἴσοϊςϑ. 
Οοπιρ. χ. 19; χὶῖν. 17. γον. 18. ῬΘΙΘ 5 ΠΟ ΟἹΘ, 
εἰο. ΟοτιΡ. ν. 28 : χχὶϊ. 16.---ῬὩγ ἰονόσα. ΟορΡ. 
χχὶϊ, 20, 22 ----ΕοΣ.... ϑδἴσοϊσθ οὗ δ Θθσων. 
ἾΤΘἢ 8 τι 18 ογβακοη ΟΥ̓ αοὐ Ϊ8 [6]]ο τγ-λθῃ 
8150 ΤὈΓΒΆ ΚΟ πἷηι.--- ΕΣ [6 βιθαῖΐῃ 88, εἰο. [1ῃ 
{Π680 ἀπά [86 Το] ον ἱπρ νογὰβ ἰο ἢ οηα οὗὁὨ τοῦ. 
1δ 1168 ἐπ6 οοηγπιαϊΐοη οὗ δοοοχάϊηῃρ, ἴο {π6- 
τίοβ, στοσ. 11--ν 6; χίϊὶ, 22.---  οτὶϑαῖ 
του 2 ἰβγδθὶ 458 πὸ σίρῃς (ὁ δοπιρ]δὶη οὗἁ 86- 
γογ6 ἰγοηαϊπιοηί. Τ8ὸ οτὰ ἀ68]8 νιν ἷσι “ 86- 
οογάϊης [ὁ }ι15166.᾽ τον. 11. 

γόον. 16, Ῥ᾽μδσθέίοσθ δἱ].. κἰνϑ Ὸρ ἴῖο Ρ] θυ - 
ἅοθι.--- ΠΘΙιθίοσθ [88 Ὡ0 86:80 ἐζ Μὁὸ χοΐϑσ 1 ἰὸ 

νδὶ ἱππηπιοαϊδίοὶ Ῥγθοθάθα. ἘῸΡ 1ἰὑ οδπηοὶ ὉΘ 
βεϊά δαὶ ὑμ9 ϑῃθπιὶοβ δύ ἰοὸ 6 ἀρδίγογοά, Ὀ6- 
σθ86 ὑΠ0 οτὰ π65 ρυηϊδιιοα Ηἰ5. ῬΘοΟρὶΘ δοσογά- 
ἰπς ἴο ὑπ9 φγϑαίῃθϑβ οὗ (μοῖρ συ. Εον 1 οπὶν 
βιτὶοὶ υθίϊσθ ρσθνα θα, [ϑσγδοὶ ἀθβϑουυ θα 8} Β8Πὶ0 
Ρυπί θη 88, ΟΥ̓ ΘΥ̓́ΘΏ ΒΘΥΘΡΟΡ Ρυηἰϑηθηΐ {8} 
186 Βοαίβθῃ. Οοῃρ. ἐἰ. 1084α4ᾳ. [1 {μογοίοτο σὸ- 
ἴον ΤὨΘσιθίοσθ ἰο στοῦ. 11, ἰο τισὶ (818 τ 019 
Ῥάββαᾶχζο 18 ΟὨΪΥ͂ ἃ σογο  δΥΥ, πὰ ΡῬαΥ σ]ΔΥΪΥ ἰο 
τ9 νογὰβΒ ῬΒΟΌΡΕ Ι στδῖὶτθ ἃ {}}1] δῃα οὗ 4]} 
[86 ὩδιίϊοὨΒ, εἰς. 5τ86}᾽5 συ]! 5 ἴῃ 1110 Ῥαϑί, 
δηὰ σαυ89 οΥ̓͂ ἰ!0 ῥχοβϑοηὶ ΘΑ] Δ ΠΥ, ὨΘη660 ῸΣ ἴῃ 
γον. 12. Τδο ἀοδίγαοσίίου οὗὨ ἐμ μοδί θα 18 ἔι.- 
ἰαγο, δῃὰ {1106 οἴεοί οὗ (πὸ ᾿υάσηχεπὶ Ῥγοπουποοὰ 
ὉΥ αοὰ ἰπ νοῦ. 11, βοῆοθ Ὀμθσϑέοσθ, συγ. 10. -- 
ΑΙἸΙ ϑο ἄθνουσν ἴ60. ΟΟΏΡ. τϑιηδ. οἱ ἱϊ. 8; 
χ. 2ὅ.-.--ὅ0 0 αιὐνᾶν τοροῖδθσ, εἰσ. ὍΟομρ. χχὶϊ. 
22.---Εἰ }8}1 ὯΘ ἃ Βροὶ]. Οοπιρ. ΖορἈ. ἱ. 18; 2 
ΚΙ. χχὶ. 14.--- ο ριυπᾶθσ. Οοιρ. ἰΐ. 14. 

γόογ. 17. ΕΟΥ 1 17] χϑβῖοσθ.... διδὶςϑὶδ εἵ- 
ἴθσ. ΤῊΪΒ βοηΐθηοθ 8150 Του (0 ΥΟΓ. 1], δηὰ ἴὸ 
16 πογὰβ8 ὍΨ11 ποῖ τϊαῖζθ δ δϑμα οὗ ἴ869. 
Το ᾿ογὰ νὶ}}} ποῦ αἰτοῦ] ἀοδίγου [βγωθ], ἴος Ηθ 
888 ἰπ τηϊηὰ ἰο 8681] {Π6 Ῥ60}]6 οὗ {86 Ὀΐονγβ ἰοὸ 
ΜΔ ὶσἢ (ΠΟΥ͂ δ γ6 ὉΘ6Π ΘΧΡΟΒΘ(.---ἰῈ τν}}} σϑδῖοσο, 
εἰς. ΟομρΡ. γοπιβ. οη ΥἹ]ΐ. 22.---ΕὌΣ ΓΏΘΥ ΟΔ]]. 
ΤΏ βἰδιϑιποηὺ οὗἩ {86 ΤΟΆΒΟῚ ΤΘΙΌΤΒ ΠΘΓΘ (0 (ἢ9 
τπουρσαὺ ὑπαὶ [δγδοὶ Ὡϑοὰοὰ Βοα]ης.--- ὐτοαδῖ. 
σοΡ. ἴ88. χυὶ. 8, 4; Μίο. ἱν. 6; Ζϑρῆ. 11. 19. - 
Ζίοι,, εἰο., ἃ Βοηίθηῃοθ οὗ 86 οὈ͵οοὶ, ἀοροηάοπὶ οἢ 8 
οόγδωπι αἰσεπαάϊ οοπίαϊηοὰ ἴῃ Ο08]].-- 8} 1] 0} πὸ 
ὕλατιὶ 85} ΚΘ 1} δ Ἵο. --- εα, φίαπι πηι συγαί. 

[ἡ τ8. 12-1δ. “80 ἀοϑρεσγδῖθ Ὑ6γὸ ἔἰιο οἱ γοῦτα- 
Βίδησο8 οὗἩ {9 76 »γ28 ἐῃ ΒαΌγ]οη τι }]90 οηδυτγίης 
{μ6 ρΡυπὶϑεπιοηὶ αἀοἀά Βεαά ἱπβἰοίοα ἀροη ἰμθηλ ἴον 
ἐμοὶν οτίπιοβ, ἐμαὶ ἢ0 Βυπιδη ἐπίογροϑι το τ ὶο ἢ 
Π6Υ ψουἹὰ παϊα σα} } Υ οχρθοί, οου]ὰ ἀναὶὶ ἔοσ {μοὶν 
ἀοϊνοαηθο. Ἐργρί, ϑ'γγυία, ΤΎΤΘ, εἰο., τ᾽ ἰοἢ δὰ 
ΓΟΥΤΩΘΥΪΥ Ὀθ6ῃ ὑμεὶν σοηΐεάογδίθδ, ΤΟΥ 8]} Ἰαϊὰ 
Ῥγοβίγαϊϑ ὮΥ [9 βδπὶθ θυ ΕΓ ΘΟΠΑΌΘΓΟΥΡ ὙὝΟΒΘ 
ομαΐῃβ ἐπ οΥ {ΠΟΙ ΒΟ 68 ΟΥΘ. ΤΈΘΥ δτο δοοοτά- 
ἱηκα τορτοβοηϊοα πᾶν {86 τι ίΆΡΒΟΥ οὗ ἃ ὈοὰΥ͂ 
ζα}} οὗἩ τουπηά5, Ἰοῦς δη ΓΟῚῪ ἀοπιϊίαὶθ οὗ πηραϊοαὶ 
δἰά,᾽" ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ. --κϑ. ΒΕ. Α.} 

ῶ. 7λε οοπειμρεπιαίίον 97) ϑαϊυαίίοη, 

ΧΧΣΧ, 18-24. 

18 ΤΉυβ βαῖτἢ Ζο μου ἢ, 
ΒοΒοΙΪά, 1 ψ}}} ἑαγα ἐμ6 σρ ΟἹ Υ͂ ΟΥἩἨ ΦΔοο Β [δηίδ᾽ 
Απαᾶ ΠδγΎ6 ΓΩΘΓΟΥ͂ Οἢ δἷΒ ἀν ]]} ρ΄ Ρ]8Ο68 ; 
Απᾶ [{Π6] οἰ γ᾽ 584}} Ὀ6 Βα} οα ν:8 οσὰ Βο68ρ,"} [οὗ τυ ΐηθ 
Απά {6 ρ4]8466 888}} Ὀ9 ἴῃ Βαϊ 6 δοσοταϊΐηρ ἴο 18 σραΐ, 

19 Απά ουἱ οὗ ἰδοχα 8}18}} ρσοσθϑὰ ὑμδῃϊκερίνίηρ, 

269. 



200 ΤῊΒ ῬΒΟΡΗΕῚ σ“ΕΒΕΜΊΙΑΗ. 

Απὰ {δ γνοΐοθ οὗἉ ἰμθπὶ {μὲ Το)οΐοθ ; 
ΑΠΔΙ μ|}} ᾿πόγοϑϑο ὑμθηι, δηα ἐμ 6Υ 58}}8}} ποῖ 6 αἰ πλ] Ἰ8 66, 
Απὰ Βομοῦ ἔποιι, δα ραν ποὺ Ὀ6 8:28]]. 

90 Τηοῖν οἰ] άγθη 4180 8584]] 88 Δ[οΥϑ 16, 
Απὰά ἐδεῖγ οοηρτορδίϊοῃ 88}8}}] 6 θβύδ Ὁ] 1βῃθα ὈθίοτΘ τηθ; 
Απα 1 ν1}} ρυ πίῃ 411 (Πθἱῦ ΟΡΡΓΘΆΒΟΙΒ. 

21 Απὰ {ποὶν ΓΌΪΟΥ 88}8}} 6 οὗἩὨ ἱΒΘίλβο ν98, 
Αηά ἐμοῖς ῥγίποθ 888}} ργοοοϑα ἔγοιῃ ἰδ τηϊάἀβί οὗ ἴδοι; 
ΑἸ] ν}}} Ὀτίπρ Εἷτπα ποᾶῦ δηα δ6 888] Δρργοβοῖ π|6, 
ΕῸΡ ΜἘΠῸ ἰδΒ μ6, γ8ο που]Ἱὰ μαγο ρ᾽οαροα Ἀ18Β μοδῦί ἴο ΔΡρσοδοῖὶ τη βδί (ἢ Φϑβόγδῖ, 

22 Απᾶ γο 888}} ὈΘ ΠΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ, 
Απα 1 Μ|11 θ6 γοὺν αοά. 

28 Βοβοϊ]ά, ἃ ἰϑιμροδβὶ οὗ Φϑβουδῆ, {ὈΓΥ͂ 18 Ιοοθο, 
δ γ]- τη ἀ8--ἰ 1} τοὶ] οα ἐμθ Βοδα οὗ [86 προ Ϊγ. 

24 Το θγοθηθ88 οὗἩ θυ ΒΒ ΔΏρΡΟΥ Μ|1}} ποῖ τοίαγῃ, 
ΤΊ] 6 αο δῃὰ δἽχϑουΐθ [6 ρ]8}8 οὗ ἢΪ8Β Βϑϑγί. 
Ιη (89 θπα οὗ ἀδΔγ8 γ8 ψ1]} σοηϑβίαοῦ 10. 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸῺ ΘΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον, 18.--ὙτΉις, ΡοδεοΑ] ἴοσ Ἀοῦδο. Οοσηρ. ἰν. 20; 1 Κίημε νΥἱὶ!. 66; “οὉ χχί. 8. 

3. ΨΥ, 18.- Ἴ, π!Πουτ [86 αὐτοῖο, ἐπογοίογο, οῖ (Π6 ΟἿΤΥ κατ᾽ ἐξοχὴν, {, 6., δογΌδαϊοτα, Ὁπιὲ τῆ 6 ΟἿ ΟΏΘΤΑΙΙΥ, (πδὶ ἴθ, 
ΦΔῺΥ εἰ εἰν. 

ΣΎΟΓ, 18.-- Π) Ὁ}. ΤΊο Ῥτορμοῖ 88 ΘΥΪἀΘΏΠῪ Ῥοαΐ. χὶί!. 16 πὰ τον, ἌΠΟ ΓΘ [1 [5 δα ἰα οὗ δ οἱἵυ οὰὐὰ ἩΠΙΘῺ ἃ οὔτβο ἐδ 

Ἰαίὰ, (Πανὶ [{ κὮ8}1 Ὀ6 Ὀσγηοὰ δηὰ 88}8}} Ὅὸ 5)» Π, ἐξ ἐλαϊ πο δε διωιί ἀαραΐπ. ΟοἴΏρΡ. ΦοΒ. νἱϊἱ!. 28; χΙ. 13; 26Γ. χσ, 3. 70 
. ΓΙ 

506 ἥγοσαι 819 ἔπε )Γ [5 189 δα οἵ τι Ὁ ΙΒ ἠοτταθὰ ὉΥ ἐδ ταϊποὰ (ΠΥ. 
4Ὑον. 18.---.- 07} χϑῦρ-Ὁ ». πιτΖια : 7ιιο βαῖδοθ ἨὙΠῚ[Π κεἰαπὰ [ἢ [5 Ῥσοροῦ ρἷαςοθ Οὰν [ἀπᾶ ΠΈΝΡΕΠΝΒΟΝ): 5811 θὰ ἰπ- 

μα τοὰ ἰῃ [Ὁ Ῥσοροσ μίδοθ. Βοὶδι ΒΑ Ὺ ἴΠπαὶ αγίετ' απ ἀρρτορτίαίε πιαῆπεῦ σου] "9 22.57.23. Βαὶ τὸ ρΈ ΓΑΘΘ ὨΩΥ δ'80 Ἰηϑαῶ 
ν τι ὺςξἘ 

αοοογαϊΐῃρ ἰο τς γίρλί. Οοτὰρ. Ὅδυι, χυὶ!. 11.-δῦϑ᾽ [6 πιο ἔβδῃ δαμαά. [{ 8 ἸῸσΘ Ὁβοιὶ ἰριγϑη δὶ ΕΠ ῊΥΘῚῪ 88 ἴῃ χν]!, 6, 26; 156. 

ΣΙ. 20: Εποκ. ΧΧΥ͂Ι, 20: ΖΘΟΝ. Υἱ!. 7 (οοταρ. ΝΑΕΟΕΙΖΒ. ΟὟ, ἢ 69, 1), δι: ἴὴο τασδηΐης οἵ ἑπλαδίἐ τοπιαίηθ. 1, Ἡστουθυ, τϑ 
ἴλκο {πὸ μγδθ τε ροη, ἐπ τίς ρίασε, το τὴ 6 1164. οὗΓἉ ἐπλαδὲξ [8 Βυρογδιιοιδ, 8. ΠΠΊΤΖΙΟ Πλ5 σί κΠΕΥ [6]. 1 τῃοτγοίοτο σοηϑί ον 
“ἼἸο ΜΠΡῈ ἱπμαυΐ θα α8 υθοοπιοβ ἰζ,᾽"} 88 [Π6 οοσγϑοῖ γηοτίῃβ. Α ραῖδοθ Ψ1}} ποῖ Ὀ0 ἱπιιδυ θα 88 ἃ Ὀοχ αὶ παῖ, 16 μτὸ- 

Ῥμοί ττοῖϑ ν; ν, Ἐγου σὰ οοσοσεαδίος οὗ τ) πτῶν, Ὁυς ἐδ δοοοηὰ ν ») αυεὶ ῃοἱ [μοτγοΐογο ὈῸ γοχζασαϑα 88 θοίπις Δ8 1068] ἰὼ εἰχοι ἢ- 

ολίίου κα ἴΠ6 ἤταϊ. 
ὁ γον. 23. --Ἰηειορὰ οἵ ἵ })ΓἼ 2, χχίϊ!. 9, νγὸ τοδὰ βοσο ὙΠ ὮΥ ἩΒΙΟΩ ἐμο Ραγοποιηδϑίδ τί 3) 15 ἀοδίγογοά. 

Τωο Τοτο ὉΪ9 Γ)}3 δὲ {δο οἷοθο ἰϑ αἷδο πδοϊης. ΑΒ ἴο Δ Π, (κἷ6 ΗΙΕΡ. οοσασα ΟΣἿἶἾΪΥ Πόσο δηὰ ἴῃ Ἦοο. γτἱ!, γ διὸ] Κίημο 

χυϊ!. 206. Ιπ Πυβοὰ [δ ΤΠ ΟΘΏΪ Ηρ δἴο ΔΊΆΤΤη ΟΠ 65 βοῖ " 195 τηοσῖ τοοοτητηοηδοῦ, ἰπ 1 Κίηρε χυὶϊ. ἐαῖ ΟΥ̓ "ἐοοπιγεογαγί Ὁ 6 Ὠδύδα- 
ΒΤ γοατι τοὶ ΟΥ̓ ΤΠπ6 σοπποοιίίοη. 1η (Ἰ}18. υαϑβάμο [16 σοι 018 γα Π 0 σΎΘΆΟΥ ; απ αδίαἑη κίογπι (ΠΕΝΟΒΤΈΝΒΕ! 6): 
α τοἰἰίπρ «ογηὶ ἰγοῖὰ Ἃ.), ραγραγίξαγε (Δῖκ1..}}} ἐμγῦο σιμποία αὐνέρίοηε ἴτοτω 2, τάρετγέ, (ἀκϑεν. Τλῖεε., Ῥ. 300); ἃ ν εἰσ ίμς 

δἴοττω, ἔγοτῃ ὙΠ ὴ0) φοζνέγε. Το 1δδί τωοδηΐηρ του] ἃ οο9 Ὠοδσεδὲ (80 οσίφίμαὶ ΤΠ. ΟὐξΡ. ΕΌΕΒΕΥ, 8. ν., 3), 111. 

δὰ Ὑ.. 

ἘΧΈῈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑῚΙ, 

ΤῈο χοϑίογοα παίΐοη ὙΥ1}} ἰῃ ΘΥΟΤΥ χσοϑροσὶ ῬΓ6- 
δοηΐ (ἢ Ῥἱοίαγο οὗἁὨ ἃ δοιυγ δι᾽ ἢ σοπιοη γ 6 8}{8. 
ΤῸ τυϊξηρα ἀνο!]ηρ5 τνἢ}} 6 σοῦ} (γον. 18), 
Ῥγαΐβο δηὰᾶ χοὐοϊοίπς νν}}} 06 εαγὰ ἴγοια ἱῃ θη, (110 
ΠΟΙ ὉΘΡ οὗὨἨ (16 ᾿Ἰππ αἰ αη8 δα 106 ΒοΠΟΣ οὗ 89 
Βιαῖθ Ὑ1}} θ6 ρτοαὶ (νον, 19); εἴθ Ἰατιον ΜΠ] γο- 
ξαὶῃ 118. [ΟΥΤΩΣ Σπρογίδποο δηὰ ἤσγόβογνο ἰΐ, δαὶ 
Δ}1 118 ΟΡῬΓΟΒΒΟΣΒ 88.}}}} Ὀ6 σῃαβίϊβθὰ (γογ. 20); 
{ῆὴ9 τυ ον οὗ ἰὴ 9 δία 8.81} Ποὸ τηοῦθ Ὀ6 ἃ ΒΙΓΛΏΡΟΓ, 
δυὲ ἃ παίϊνο, πο τν1}} αἱ ἐῆο κϑὴϑ {ϊπ)6 βίδῃιΐὶ ἴῃ 
1η6 οἰοβεβὲὶ σοϊδίΐου ἴο Ψο]ιοναῖ (γον. 21); (116 
Ροορὶο Ν}}} ὍΘ αοα 58 Ῥοορῖο, δῃηὰ {πὸ ογτὰ δ18 
ῬΘΟΡΙο᾽8 αοὰ (γογ. 392). ΑἹῈ 118, Ὠονγουοῦ, δΡ- 
Ῥ᾽Ϊ68 ΟὨΪΥ ἰο πο ἴϑγϑποῖ τὰλῖοὶ Βα Ὀπ 118 ἴο (86 
1οτάὰ. Τι|ιὸ ἀδγ οὔ {π8 Κοτὰ ν}}}] Ὀγθαὶς ἀροπ {116 
ὉΠΟῪ (νοτβ. ὅ--7) ἰκ ἃ ἰθροϑὶ πὰ ἀοΒί ΤΟΥ͂ 
(6 πλ (Υ6γ8. 33 πα 34). 

γετθ. 18-30. Ῥπδ δαὶ ὕθβονδβ... ορ- 
ῬΣΘΒΒΟσΒ. [{ὶ5 ουϊ ἤθη ππ1} 6 Ρῆταβο τη ΤῈ 6 
ΟΟΡΟΌΣΥΣΟΥ ΩΣΔΥ ὃθ ἰΔκοὴ Βασθ ἰὼ ἃ ἤσυτδι!νο 

ΒΘΏΒΟ, ἴγοπι ἰ9 ΔΡΡΙΪσαιοη ἴο ἐἶἰ γυϊποα δυϊ]ὰ- 
ἴηρβ8. ΟΟΠΡ. ΤΘΠΙ8. Οἢ χχὶσχ. 4. ---- ἀπὰρ σοίογϑ 
οὔϊ οὗ ἴΠ16π|, γοσ. 19, ἰο {16 411168, Η ΙἸΤΖια ἴο {6 
Ῥαΐίδοθϑ, ὰὺ ἴῃ 89 Βθῆ886 ὑμδὶ μ6 σορηγὰβ (ἢ 6 
Ιϑγδ6}}1168 885 {110 Β 76οὶ οὗἩἨ ἐμ αγχτϑββίοῃ, ἰῃ {16 
Β6η88 οὗ χχχὶ. 4, 13; χχχὶϊὶ. 10, 1].--- [ὩῸ Ἰαϊίον 
οου]ὰ ποὺ νῸ}}] 6 δχοϊυὰρά. αὶ ΜῈΥ ββου) 
πού 89 Βοιιπὰ οὗ Ββδογοὰ ἸοΥ ὃ6 ποατὰ ἴγοηι {89 
αν ο] ΠἸ χ5 οὗἁὨ [5τ86] ἢ ΔῺΥ ΒΘΏ56, Δη ἃ {ΠΟΓΡΟΙΌΣΕ ἴῃ 
(ῃ6 86:80, ἰδ)δὶ 0 ῥγοσοθβ ἔγοιῃ (086 νγο 8Υ9 
ΠΩ} ΤὨΪ8Β 'ἰ8 δἱ ἰὴ βδτῃθ {πῆ ἃ ΖΓ ΠΟΥ 
καἀογημηθηΐ οὗ 9 Βοι808 {Π|6Π| 86} 768, ἰο τ᾽ οἢ, 
ἴῃ ἃ σοϊϊφοῖῖνο βοῆβ8ο, ΟὟ οὗ 6} 15 ίο 6 Γ6- 
ουγοὰ, Τῃοβο [9 ὈδΟσοπΊΘ, 88 ἰΐ ΟΥΟ, ἰπβίσγυ- 
618 οὗ ΒΔΟΓΘα Ιηϊ1816.---184. 11. 8.---ΟΥὗἹ ΒΘ. 
τ8αῖ χϑ͵οΐϊοθ. Οοπιρ. χυ. 11; χχχὶ. 4 --- Ὀἰσὶἢ- 
ἰβιῃϑᾶ. Οὅοπρ. σχχίχ. 6.--- Α5 δίοσθιϊίσωθ. Α9 
ΓΟΥΠΙΟΣΪΥ “τὸ ανίδε εἰ ϑαίοπιοπε τεγιιπι κίαϊι 
“Ποτοπιϊδεῖπιο.᾽"" ΒΟΒΕΝ θ Εν ΕΒ. Οοιηρ. Ῥ8. Ἰχχῖίν. 
2; διη. Υ. 2].--Ο͵πἸἼ Βοὶσ σοηρτιθραϊίοῃ. Οοπιρ. 2 
ϑληι. υἱὶ. 10; ὕβ. οἱἱ. 39; Ῥυον. χνὶ. 12;1 Κιῃρϑβ 
᾿ϊ. 19, 

γογθ. 21 βηὰ 23, Απὰ τμοὲσ σταϊοσ.... γουὺς 
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οὔ. Τιιο ἀοβοτὶ ρέϊου οὗὨ {86 φἱοσίουϑ ἕαίυσο 18 
ογονηθὰ ὉΥ (80 ἀφοϊαταίϊου οὗ ἰλ6 τοϊδίϊου οὗἉ [86 

Ρτίῃοθ ἰο ζϑβουβδῃ. Ηϑ ἰβ οα]Ἱοὰ 779, πἱρ, ἱπ 
γεν. 9, Βθγθ Ὑ ἽΝ, ταῖθσ, δὐὰ 2), ρχίπιοθ. Ταὶβ 
8 οὐ 8 ἴον ρσοάϊσαίθ, δ ὦ. Ὁ. ΜΙΘΗΑΕΙ15. 530}- 
ῬΟΒ68, Ὀμὺὶ ἃ Εἰχὶι ὁπ6. ΕῸΓΡ ποὶ ΘΥ̓ΘΓΥ Κιίηκ ΤΩΌΥ͂ 
Ὧδα (5 οοἸἰ.ἀ. ὙΠΟΥΘ ὅσγὸ σουῃίογίοϊ! Κίηρ8 
(Εςο]ο8. ἰν. 18; χ. 16). Τ 8 Κίησ, ΒΟΥ ΘΥΘΥ, 18 8 
ὙΠἼΝ, ἃ ῥτοάϊοαῖο τ δἰ ἢ 8 σίνος τὸ {86 Κίηρ οὗ Δ}} 

Κίησϑ (Ρ8. υἱϊῖ. 2, 10; χοϊίὰ. 4), απὰ Ὁ ἴον ἐμ 
ΛΘ ἴα. οα ἷ8 βμουϊάον (188. ἰχ. ὅ), διιὰ {89 ΚΟΥ 
οὗ θανϊὰ (1868. χχὶϊ. 22), ἐμαὶ ἢ ΠΙΔΥῪ οροῃ δηὰ 
ὯΟ πι8ὴ Βμυΐῖ, δὰ βίναὺ δῇ Ὡ0 τπδῃ ὀρθῇ. Οὐ. 
Νὶς. ν. 1. Τῖδ ροινοσ αι! τυ ]δν 18 οὗ [5τ861} 8.65} 
δηἃ Ὀ]οοά, ἢο Τοτεοί χηον, 50 γοργοθοηίΐαδιίγο οὗ ἢ} 6 
δι ρίγο δοϑίϊϊο ὑο ἀοα᾽ 8 ΡῬΡ6ορ]6. Απὰ ποῦ ΤἸΘΓΟΪΥ͂ 
ἰβ ι)}}8 ἀδοϊατοί, Ὀυὺ 4150 (Ἰδὲ Ῥτοσοοάϊηρ ἴγουι 
ἐμ6 πιϊἀ8ὲ οὗἩἨ [6 Ῥθορὶθ, 86 ΤὩΔΥ ΔΡρσοδοῖ ὑπο 
Φοδόοναι. Το πηραϊδιίοτίαὶ ρΡοβίτοα οὗὨ {μ6 Κίηρς 
δ Ὦθτο δῃποιυησαα.---ἘΓΣῺ δὲζονς ὈΣΙΏΚ τοΐογβ ἴοὸ 
ἐμ6 κΚίης. Ηιτσια μ88 ΘΟΥΓΘΟΙΥ τοιηδυκοὰ (Ἰδὲ 
ΔΙἰοχοί μον ἴοο 11{1}|0 ψου]ὰ Ὁθ Βαϊ ά οὔ (86 Κίηρ ἱζ 
διῖ8 ἰϑγαϑὶ εἰδι οὐκὶ ΠΥ ΘΙ Ἡ6ΓῸ δοῖ ἔοσγίμ, Ὀαὶ 
Βεβὶ 68 {18 ποζαίϊνο γθΆϑοη, 16 ΠΑΥ͂Θ 8180 ἴῃ ΟΥΤ 
τοηἀονγίηρς οὗὨἉ 1222 ἔσοσῃ ᾿ΠΘΙΏΆΒΘΙν ΘΒ, δπὰ Ἰ2 ΡΟ 

ἥσχοσωο τμϑὶσ εὐἱᾶκῖ, ἃ Ῥοϑίἑνο ὩΘΟΘΒΘ ἐγ οὗἁ σΓ6- 
Τογτίης ἴΠ6 Βυδὴχ ἴο (6 Κη. Ὁ μεσίτης ἐνὸς οὐκ 
ἔστιν, αα]. 11. 20ὅ. Ηδ ῥῬτυσοοθὰβ ἔγοῃι ἰδ τηϊἀβὶ 
οὔ τ6 ρθορὶθ δῃὰ δρργοβδοὶιοβ ἀθοὰ. Απ ἱπιϊτμα- 
(ἴοι 85 Ὀδθη γ  Υ ἔουπὰ 1ὰ ὈΧΙΏ ΒΡ ΘΑΣ δὰ 
ΘΡΡΓΧΟΒΟῺὮ οἵ ρῥτγίθϑιυ δἰἱγϊθαὶοβ (Εχοιϊ. χχίγν. 2 ; 
Ναυιμῦ. χνὶ. ὅ). 79 βοηίθῃοθ ψἱ ΕὟΣ ϑίδίθβ 
0 γϑᾶϑοῦ ΨΥ ἰδ 6 ογὰ ἰθ6ἀ8 ἰΠ9 ῥγίῃσθ ἰο Ηἰπὶ- 
βοϊῖ, Τμο γϑαβὺπ 18 ἃ ποραίννϑο 006; ἔμ 06 ἷ8 πο 
οἰδοῦ ψῶο σουϊὰ Ὀ6 Θαρ8Ὁ]6 οὗὁὨ οηἰοτίης ἰπίο (818 
τοϊαιί οι οἵ ολγη 6858 δηἀὰ σοπηηπαηῃΐοηῃ ἴο Ὁ οὐ. ΑἹ] 
Βόσθ ἀδροπὰϑ δϑρϑοία ν οα (6 σογγϑοὺ ὑπάον- 

διἰαπάϊης οὗ 6 οχρσγοβϑβίοι γῆν 2}, Ριϑᾶρβϑ 

Μ18 πϑαστῖ. ΤᾺ γογὺ Δ», τὰ (86 δοσαβαίίνο, 

[ΠΥ ΒΗ Ὗ ἔτο ἐμ] 58 ΟἾγ. ΕἾἸΓΠΘΥ “6 ἰο δἰδηά, 
ὍΘ καὶ ΒΙΙΓΟΙΥ͂ Τ0Σ ΒΟΠΠ6 Οὔ, (0 γοιοῖ, συδταηίθο᾽; 
(οοπιρ. θη. χἹΐ. 9 6011. χὶῖν. ὃ2. Ὑ 3» “ρο- 
Ῥοπάϊί »γο αἰΐεπο, Ῥτον. χὶ. 1δ; χχ. 1θ; σχχνυὶ]. 18 
οο}}. Φοῦ χνὶϊ. ὃ; ἴϑι. χχχυὶ!, 14), ΟΥ “ἰο 
Ρἰοάρκο βοιοι δίῃ." ΕοΥ 19 Ἰαίίον τηθδηΐηρ 
ΘΔ ἈρΡΟοδὶ ΟἿΪΥ ἰο Νο. νυ. 8. Τμθ σρϑδηΐϊηρβ9 
““ᾳρρέιεατε (υ]ς.), εοπυότίετε (ϑγγ.), ἱἰωδοπίοπι 
γεάάεγε (80 ἴῃ Βθη88ε (6 ὺχχΧ., Ομα]ὰ. δηὰ οἱ 618), 
αεςοοιεπιοάωγο, ότπιαγε ((ΑῚΝΙΝ),᾽ ΒᾶνγΘ Ὧ0 Κ͵ιΠ- 

τιδῖϊοαὶ Ὀ8518, δ ἃ ἅτ }1] οοσαϑιομοα ὈΥ 3). Ι 

ψὁ δάδοτοίο ὑΠ6 ἔτγο πιοδηΐηρ τ ιἶσἢ το ῥγονυο, 
ἀπ 6 δεσοηιϊ, 8ἃ8 γὰ 'αὴῷὸ βῃοννῃ, Σγοδίϑ ΟὨΪΥ ἴῃ ἐδθ 
δυϊπογὶ ιν οὕ ομθ ραϑβηρζο ἰη (ἢ.6 Ὀοοῖὶς οὗ Ν ΘΠ πῃ. 
ἢν 18 ποῖ, βοονοῦ, ἰοὸ Ὀ6 υϑοὰ αἰγοοίϊν, Ὀαὶ ἐπ 6 
Τοοδηΐ Ὡς τηδὶ ὅγϑὶ θ6 ἀογὶνοα ἤγοπι ἰΐ ““ ἴἰο βίδκο, 

τῖδις, σοηΐυνο.᾽" 25 Βϑασῖ, πιιδὶ {Π6η ὍΘ ἴδ οη 

85--- 52), ΒΟ], 6. ἀπαν μὰ8 δβἀἀυςσοὰ δηδῖο- 
Εἰο8 ἴῃ ἴαυον οὗἩ (8 (ἴν. 18 60}1. ἱν. 10; ἘΕχοά. 
ἶχ. 14: Ῥβ. Ἰχχχῖν. 8 90}]. χυὶ. 9: χχχὶ. 10: ᾿χιϊὶ. 
2), Ὀαὶ οὗἩ 8686 ΟὨΪΥῪ 186 ἢτϑβι 18 οὗ οὐ ὩβΒθαῦθηο66, 
ΔῺΠ ονοπ ἴθ 680 ρδββῆζοδ ΟἸΪΥ Ῥγοόοῦθ ἰμαΐ {16 
»λνεῖοαὶ Βδατὺ ΤΥ δ'8δο Ὀθ ἀεδὶ κῃ δι οα 88 (110 αἰτα 
οἵ ἰδ9 βνογὰ ψ σὴ ἰδ8 ἰμγοαιθηΐης ἰδ 6. ΤΉ Θτα 
ΤΩΆΥ ὉὈΘ ΟΒΟΡ σ8868 ΠΟΤ (9 ΘΟΠΏΘΟΙΪΟἢ Δ]]0}8 
(λε ἀλεατί ἰο ὉΘ δοὶ ζῸΓ λα {{ε, αὶ ἐμὶ5 ἰδ. ποὶ [86 

οΆ86 δοτθ. ΕἸΥΟΥΥ͂ ΟὯ6 ἴ661]8 ἰμδὲὶ ΠΒΟΥΘ ἰο ΒΑΥ͂ 
“ὁ ὨρΘΑΥ ἢ ΤῸΥ “Ἰἰο,᾽) που]ὰ δα τ. [1 {Π670- 
ἴοτο (ἰηὶς ἐμ8ὲ τ τυδὲὶ ίακο 2)» ἴῃ ἴ)6 Β689 Οὗ 

«ἰο Ὅοθ Βαϊ], ἰο Ββίαπα ἴον δηοίμον.᾽"᾽ ο διιουϊά 
{θη Ὠαγο ἴο ἰγαηϑβίαίθ: ΓΟΥ ΠΟ βίϑη ἀβ ὈΔὶὶ [ὉΓ 
ἷβ βοασί, ἰο δρρτοδοῖι ἰοὸ ἢ Ουχδὶ ννὸ ἴο ἰδ Κθ 

27 ἴῃ (86 Β6η860 οὗὁὨ “σουγα ᾽ 88 ΗΙΤΖΙα 4068 
ΤΏΘΥΘ ΓΘ ῥδββαβοβ Ὑδ6γῸ ἰΐ σοὶβ (818 τη θϑῃϊηςς 
ἔγοϊῃ ἴ86 δοπίοχι (θη. χὶϊ!. 28; 1 ϑατὰ. χυϊ!. δὲ ; 
2 ὅδηι. Υἱὶ. 27 ; χυὶ!. 10; Ζοῦ χὶὶ. 16), Ὀαὶ {μ18 18 
ποὶ 118 ἀἰγοοῦ τηϑδηΐϊηζ. 1 ἰπϊηῖς ποθὴ ἐμαὶ 1 
τηυδὶ δ6 ἰδκοη μότο ἰπ 19 ζοηθσγῶὶ 8686 88 [9 
Βθδὶ οὗ πιογαΐ υοἰδέϊοπ. 6 ῥτορμοὶ νι 18.108 ἴ0 
ΒΕ: 0 σδῃ δβίδπὰ ἴ0Γ δὶ8 Βοαγί, ἰμδὶ ἰΐ δρ- 
ῬΓΟΘΟΔ τὴ9 ἢ δῃηὰ [818 σδῃ οογίπἰ εἶν Ὅ6 ἱΔθῃ ἴῃ 
19 Β6η86; (δαῦ ἰὲ 8 ἐμ νν}}}, (886 Ρον ΘΓ, 89 
Θουταρθ, ἰο Δρρσοδοῖ 67 Τθο ροϊπί οἵ [89 
᾿πουρσαν 18 ΘΥ  ἀθ Ὁ} ἰθ ὑπ6 δης 6818, ὀγίησ ἀϊπὶ 
δηὰ ρμἱοάσε ἀὲδ λεατί, ἴ. ε., Ὀοϊνθο ἰδ αἰνὶηθ 
6888}}} δὰ πυπηδῃ βροπίδηοϊι γ. ΝῸ πιϑῇ οϑἢ 
ὑπάογίδκο 0 6 8 τα οαϊαίον Ὀοί το αοα δηἀ πιϑῃ 
ἴῃ δι8 ονῃ βιίγοηίῃ. Εον ἱ οηο ΒΒου]ὰ ὀνθὴ ΒαΥΘ 
{160 σοαταζο ἰο Ὀορὶη (8186 ἀϊουϊυ υπαἀονγίακίηξ, 
μὸ οδηποὶ γόῦοῖ [ῸΓ ἰπΒ6] 7 ἐπὶ ὨΘ ΥΥ}}} ἃδνο {116 
ῬΟΊΤΟΥ ἴ0 ΘΌΥΥΥ ἰΐουϊ. Τὴ6 ὭΘΑΓΟΡ (80 ΙΔ ΘᾺ Π10 
ἰο ἴδ ΖΙοΥΥ οὗ αοἀ, {86 Ἰογον ψου]ὰ ἷ8 σουγᾶρθ 
411. Αοἀ αἷοπο δοηίδσϑ ἰμ9 ρογοῦ ἴο δΡρργοβοὶ 
Εἷπι, δηἃ ἢθ9 τ}}} σοηΐοῦ 1 οὐ ἃΐπι το 6 88 
οἰοβθῆ ἰο Ὀ6 ἃ τηρἀϊαίοῦ. [Ι͂ἢ 80 73. ΠΟῪ 88 δἃἢ}- 
Ρτοδοβίηρ αοὰ 8 γοργοϑοηϊθα 8δ8 βοτῃϑίίηρ τἢ- 
διίαἰθδὺϊο ὉΥ Βυμηδη βίγοηκῖ, 1 5 οἶον πὲ (89 
ῬΤΟΡΒοὺ ΒΔ8 ποὶ (ἢ 9 ΟΥ̓ΪΏΔΥΥ ῬΥΪΘΒίδ᾽ Δρργοδοῖ- 
ἷης ἴο ἀοἀ ἴῃ τη. Τ}10 ΘΏΒΘΥΘΥ ἰο ἐδ 6 αποβί: 08 : 
Ἧμο 8 9 γο ψου]ὰ κίνϑ μἷ8 μβοασγὶ ΔΒ Βυ γον, ἴὸ 
ἈΡΡΓΟΘΟΝ ΣῺ9 ἴ---ἰηυϑὲ οὐἱάθηιγ Ὀ6: Νο ΟΏ69. 

ἽΝΟοΥ ποὺ ΘΥΟΡΥ͂ [Βγδ 6 ἰηάἀοοα, Ὀυὺ ΘΥΘΤΥ͂ ΠΟΥ- 
ὨΔΔΙΪΥ ογοαίοα τηοδοῦ οὗὁἁὨ [86 Ῥγίθϑι ν οὐ δἱσὰ 
ΡΓΪΟΒΕΥ ΤΆΤ πουϊὰ δ9 }υϑι18 ἃ δπὰ διϊπογὶζοα 
ἴο ΔρΡριόδοι ἀοἀ 88 ἃ Ῥγίϑδι ἰπ (1:6 δθη86 οὗ {89 
Μοϑαῖο ἰᾶνγ. Εγνθῃ {μ)686, ΠΟΎΘΥΟΥ, 8.6 ὁσχοϊυλοὰ 
ΌΥ 16 πο οπς, Μ. οι (6 αὐοϑιίίοη Σραυΐϊγο8 8 
ΔΏΒΜΟΥ. ΟὈΠΒΘαΌΘΏΙΥ 86 Ρῥγοπιϊϑθα τηράϊαίον 
ὁΔῃ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 δῃ ΟΧΙΥΒΟΓΟΪΏΔΡΓΥ ῬΟΥΒΟδΩ6. Ουγ 
ἰοχὺ χίνθβ ἢο ζυγὶ ἢ Γ ἰηϊοτιηδίίοη, ΔΒ ἰο ἀοῖν [ἢ 6 
αἰνίπο σϑ ΒΑ 1} Υ ΣΟΠΟΓΒ:ϊ Ροκβι Ὁ]6 07 αἷπὶ ἰ0 δἃΡ- 
Ῥτοδοὶ οἱ, ἴον 8 τὺ Ὅθ ἀοῃθ ἰῃ αἰδογοηὶ 
νΑΥ8, ἔγοιῃ ἩΣ οαΐ οΥ ἔγοσα τὶ ἱη, 'ῃ 8 ΘΟ ]- 
οἂἱ ΟΥἹ Δὴ οΥζδηΐο ὙὙΔΥ. 

γεν. 22. Απᾶ γΥγ6, εἰς. Το ἰμουρδέ οογί δ ἾΥ 
ΒΟσΟΤ 8 νγ6]} τ 1} νον. 21, βίησο {86 ἴῃ γᾶ γὰ σοηι- 
τηληΐοη Ὀοΐπτθοη αοὰ δπὰ τ.6 Ρ6ορὶθ, Δ ΟΒ 18 
Ῥσοιϊοιοα ἴῃ τον. 22, ἰβ ποὶ οἱϊνου τυ 189 ῬΟΒΒὶ ὉΪ6, 
δύϑῃ ἴῃ υἱοῦ οὐ {16 αποϑίΐϊοη, ΕῸΣ ΒΟ ἰδ δ67 
εἰς., (να ὈΥ͂ 8 πιο ϊαῖοτν: 10 18 ον ον ΟΣ {8} Π6668- 
ΒΑΥΥ͂ σἰοτίοιβ σϑϑυ] οὗ 8ῖ8 ταὶ ἰβίτῪ (οορ. Η θὉ. 
τὶ). ϑίποο, μοι ονον, γογϑ. 28 δὰ 24 δ. ἀ49- 
οἰἀοα ἵν ἰο ὃ τεραγά θὰ 88 ἃ Ἰαΐον δαάϊ οι ( Ἡ͵α. 
ἵη7γα,} ἰ)6 ἱπουχμΐ οὗἨἁ ΟΡ Ὑ6Γ86 ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο ὉΘ 
τοροηϊθὰ ἱπιπιθ αἰ Υ ΔΟΥαγ 8. ἰη χχχί. 1. 
ϑυσῇ ἃ σϑροιϊιίοη οὗ ἰμ686 τγοσὰβ ἰη ἰοπιοαΐδὶθ 
θα ΘΏ06 15 ἰπάἀθεὰ Ββυγργί βίης, δυὲ ποὶ Σιμροββὶ- 
Ὁ16.0Ό ϑ8ϑίποο ἱπ Ὀοϊδ ἱπβίδηοοβ (6 ψογὰδ ΔΙΘ 
ΚΕ ΔΡΡτορστίαίθ, ἴῃ ἔπ γί 85 (110 601086 οὗ [}9 
ΡΤΟΡΏΘΟΥ τοϊατίπρς τὸ 16 νν 8016, ἐ [16 δασοπὰ 88 
ι.6 Βορίπηΐηρ οὗ δαὶ τοϊαιίηρ ἴἰο ἴΠ9 ἄγβιὶ πη 
αἰνϊ βίου, δηὰ βίησο ὌΓΙΒΟΓΡ ἰὴ χχχὶ. 1 86 ἰὭνοΥ- 
βίοῃ οὐ (86 οἴδιι868 οὗὨἩ 1Π| Βαῃῖθῃοθ ἰ8 ἀφεβίρηϑά ἰο 
ΔΥΟΙΪὰ τηοῃοίοηΥ, 1 τοχαγὰ ᾿ξ 88 Ῥσοῦδο]α ὑἐμπαὺ (89 
οΓὰδ δγὸ δυϊμοπίίο ἐπ Ὀοΐὰ ἰμβίϑηοθδ. [7 ἐμ 0 
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86 ἰο 9 δοοσοπηϊθα βρυγίουβ ἢ ὁπ6 οΆ86, 1 ποι ]ὰ 
Υἱπάϊοαίϊθ (9 ζΘηυΣΏΘΏ 658 οὗἁ Χχχὶ. 1, δ ῃθ 60 Υ6 
ἀΠὸγ οσσὺγ ἰῃ ἃ Θμδγδοίογίβιϊο ϑοϊτης. ΟΌὈΌΒΘΟΣΥΘ 
6 ψογάδ ἴο 811} ἴ86 δαιτὶ 1165 οὗ Ιπχ89], νἱσὰ 
οΥυἑ θη σΘογγοϑροπα ἰο οΘομοθεπίηᾷβ [δταθ]ὶ δῃ ἃ 
οοδοθσῃΐηᾷκ ὅηιᾶδἢ, χχυχὶ. 4, απὰ γὶνο χχχὶ. 1 
ἀπ ΔΡοαγβοΘ οὗ Ὀοίης ἃ Βυροτγδβοσγίριΐϊοι ἴο ἴδ 
ζοϊ]] ον ίης βοοίϊοῃ. 

γατβ. 28 δηὰ 24. ΒϑΒοϊᾶ, ἃ ᾿ϑθιῶροαεῖ... 
οομπδίἂοσ ἱἰϊ. ΤῸ6 ποτὰ δὔο σχοροδίϑα πίι} 
δἰἰσιιὶ ταγίδιϊοιϑ ἴγοπι χχὶϊὶ. 19, 29, Α5 οδδ]ι. 
ΧΧΣ. δὴ χχχὶ. Ὀθ]οης (0 (μ6 γοΐχη οὗ Φοϑί δὰ (11]. ὁ, 
ΟουΡ. Ζ7μπίγοά.), δη ἃ (9 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, χχὶἰϊὶ. 9-40, ἔχοιμ 
Ὑγἶο ΟΥ̓ ὙΘΓΒΘΒ ΔΥΘ6 ἱδθῃ, σδῃποῦ μᾶγοὸ οτὶρὶ- 
παίϑα Ὀοΐοτο ἰὴ 9 ὅγβί ΓΙΌΣ γθαγ5 οὗἉ 76] οἷ κί πη, ἰἱ 
ἦδ οἱϑδσ ἰμαὶ γϑγβοα 28 οπὰ 24 σδηῃποὶ ἰιᾶνο δίοοά 
ΟΥ̓ ΣἸΏΔ}}γ πὶ ἐμὲ οἷδοθ. Ὁ 1ἃ ἐθη Φογθιίδ ἰπι- 
δε] δὰ ἐδιϑὴὰ δυρεοαυθη Υγῖ [ἀο οὶ γοκαγὰ 

1818 85 ῬΧΟΌΘΌΪΘ, δίποθ ἰῃ9 ψογὰβ ἀο ποὶ ΟΟΥ̓ΤΘΒ- 
Ῥοπά ἰο ἐδ0 ζϑῃογϑὶ σθασδοίοσ οἵ ἰ)686 οἶδα ρίδσα. 
ΤΏ οδο οομίδίῃ ΟὨ]Υ ἃ Ὀγααϊοϊίου οὐ βαϊναιίοῃ : 
{07 Σοργοβθοὶ ἰμ9 Ὀγὶ σἰοδὶ πὰ χτηοϑί ου τυ], τϑ 
ταὶ 880. [80 ΟὨΪΥ υπίρου ]θα πιοχηοπί ἴῃ .676- 
ΤΑ μ᾽ 8 116 (σορ. οἢ χχχὶ. 26). 719 υεσύβοβ 28 
διὰ 24 Δοσογ ἰ] δᾶνο (6 οἴἶθοὶ οὗ ἃ ἀἶδβ8ο- 
ὮδηΟθ6. ἮιθΠ06, ἰῃ Β6} ἃ ἰἶπη9 88 ἐμ:9 Ῥσορδμοὶ 

ἀοβοσῖδθβ, δτὸ ὈΡΣῪ τ Εἰσ]-σϊ πᾶπ ἰὸ οοπιο 

(οομΡ. χχχὶ. 18,19) Απὰ ναὶ {που οὗ δῃ- 
6 Υ ἷ5 θη ον ἰο ΘΔΓΥῪ ουἱ δἰ 8 {ἰπτὴ6 6 Η6 ἢδ5 
αἰγοδὰγ ἰυγηρὰ (86 σΔΡ ΙΝ Υ οὗἩὨ Ηἰ8 ρΡϑορὶ εἴ [τὸ- 
ἐδυα ἰὺ 88 ποὶ ἱτῃροββὶ ὉΪ0 ὑμδὶ δογδ Ἰδῖοὺ ὙΨΙΟΡ 
1Βουρδὶ Βἰπβο] Θομ 6 ]]9ἃ ἰο βορασγδίθ (ἢ) θβϑϑῃ- 
ἰ8}}} ϑαυϊνα]θηῦ τογὰβ ἰῃ χχχ. 22 δηὰ χχχὶ. 1 ὮΥ 
ΒθΘῃςΘΏ00Β ἡ 16 6 ἀθομλθὰ Δρργοργίδίο. 

ΠῚ. Το Βρϑοῖδὶ Ὀϊδισ θα του οὗ {80 νο Ἐξαῖϊνο8 οὗ ἴδο Ναϊίζοι 
(χχχὶ. 1-26). 

4. ἘΡΗΒΑΙΜ᾿Β ΒΗΑῈΒ (χχχὶ. 1-22). 

1. Τ΄ε εογεο οὗ εδίογαί,οη. 

ΧΧΧΙ. 1-6. 

1 Αἰ ἐδδὲ πιο, βαῖ( Φοβουδα, 1 πὶ}} ΡῸ αοὰ ἰο 411 (8 ἔΆπι11168 οΥὨἁ Ιϑγϑοὶ, 
Αμὰ [ΒΟΥ 5881} ὈΘ ΤᾺ 

2 ΤυΒ Βαϊ Φϑβουδὰ; 
Ὅρ!" ἰο Ὀτίηρ Εἰπὶ ὕο τοβϑί,} δυθη, 18γ86]. 

8 δοδονδὴ ΔρΡρθδγθα ὑηΐο τὰθ ἴτοτλ ΔΙΆ Γ. 
Απά 1 Ἰονο ἴπθο τι ονου]δδίϊηρ ἸοΥΘ, 

ΡὈΪΘ. 
6 ῬΘΟΡΙΘ Ἰοῖΐ οὗ (89 βΒποτὰ μᾶβ ἰουπὰ στβοθ ἷἰπ ἴμο ἀεδβοσί. 

ἸΒοχοίοσγο μανο 1 ἴῃ Ἰονίηρ- Κἰ πἀ 688 χοβρίοα {π 66. 
4 Αραΐϊη Μ1}} 1 Ὀυ1]1ὰ [860 δηὰ ἐμοῦ 5888}0 Ὀ6 Ὀυϊ}, ὙΊΡρίη Ιθτϑοὶ; 

Αραὶη 888] που δάση ὑμγβο} ἢ τι (ΠΥ {ΔὈγοίθ, 
Απὰ γρὸ ἴον ἴὴ 186 ἄδποθ οὗ ὑμοβα ὑμῖ τλδ]κΘ ΤΏΘΥΤΥ. 

δ Αρϑίῃ βδ]ὺ μου ρ᾽δηῦ νἱπουδγαὰϑ ὁπ [Π6 Ἰηουπίβίηβ οὗ βδιαδυῖδ; 
Τη6 ρῥ]δηΐθιβ 888}} μ᾽ δῃῦ δῃὰ ϑη)ου [86 ἔγαϊῇ, 

6 Ἐογ ἰβϑγθ ἰ8 ἃ ΑΔ  ψμθη ἰμ6 ψδύσ ΘῈ ΟΥΥ͂ οα Μουμηί ΕἸΡΏταμι, 
Ατῖβο δά Ἰδοῦ υΒβ γὸ ὉΡ ἰοναγαβ Ζίομ, ἰο Φολονδὰ οον αοά. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

λ ΨοΣ. 3.- Ὅτι. Τ8ο ἰπδη[{πὸ δΌδΟΙ υἱο 18 ἰο Ὀ0 ἰΔΙΚΘῺ 82 δὴ ἰτροσγαιίνο, ἰῃ ἐδ) 56η80 οὗ 8 ΒΌΙΩΙΩΟΙΒ ἰο ΟὨ0᾽ 8 βΒο]ζ, Οοτπρ. 
ν᾿ 2 

ΝΆΣΟΞΕΙΒ. Ον.., ἃ 92, 2, δ. 
Σ Υὲςσ, 2.-ὁὸ 1" ΟΕ ν) 1δο Ῥτορποὶ οὐ ἀν δἰ πᾶθϑ ἴο ϑοαΐ. χχυϊ!, 66. Τπΐ8 ΗΪΡὮΠ ἀθηοίοβ χιεέξέερε ἀσεέγε, ἴὸ τοῖο ἃ 

τοβί (σοι. ΝΆΣΟΣΙΔΒ. ΟὟ. ὃ 18, 3). ὙΏΟΤΟ ἰδ ἰπάθοα Ὧ0 ΤΌΓΙΠΟΥ ἰμδέβποθ ἴο δάάποθ ἷπ ἴΑΥΟΓ οὗὁἨ ἁ [6 πιϑϑηΐπς φμίσέμνι ἴχοεγε, 

τοῖ, δνδζὲ ἔσοιτο [5 ατασωσηδέῖςαὶ δι τλ δαὶ ὉΠ, [6 τοί οὰ ἃ κοοὰ ουηάαίίομ, ῬΑΓΟΪΥ ἴῃ [6 ΟἿΥΠΙΟΙΟΖΥ (σοταρ. »λ, Ζογσ. 

Υ]|.16; ΠΡ Δ, 156. χχυθ!. 12) Ρ ΣΕΥ ἴῃ πὸ σοπηθοξοι.--ΟἹ ἴδο διςοἰραϊίοι οὗ (80 ΟὈ)οοῖ ὮΥ 1.6 συ δῖχ. ΟὐτΡ. Νισοκιδια. 

Ον., ὃ ΤΊ, 2 ἀπὰ τοῖηβ. οἡ ἰχ. 14. : 
8. γεν, 3.-- ὉΠ ΕΓ», ἴὼ 1Ἐη6 δβοῆβο οἵ Ὀγοίομρατε ρταίΐαπε ἰΒ ἰουπὰ ἰῃ Ῥὰ. ΧχχυϊΪ. 11 οἶχ. 12 5011. ἰχχχυἹ 6. 1110 δοῆδο ΠΗ ΞΣ 

που ]ὰ εἶϑο 6 ρουίϑει γ ἀρργορτίαίο, ΤΏΉθη [ἢ 9 πη ἢχ πουϊὰ πᾶνὸ ἰο "9 ἰδκϑῃ ἴῃ 186 δοῆδὸ οὔ [06 ἀβέϊνο. Τ}}18 τπδὸ οἵ [89 
δυῆχ ἰα πον οΥ οΥ ὑσουοὰ ΟἿ]Ὺ ἰπ [ἢθ 188 μόγδοη (32), δῃὰ 1.0 κἰτα Δ Υ σαδὸ οὗ 1π6 ἐπ Τὰ ΡΟΓΉ. ᾿η886. (1). ΕΓ Β0 ἢ ἃ τ86 ἴῃ (ἢ 9 

34 γοτβ. τὸ ἢδγθ ΟἿΪ [π6 πποργίαϊῃ ἰπαίδποο οἵ 188. ΙΧΥ. δ. ον. ΝΆΞΚΟΕΙ,ΒΒ. ΟἿ, ὃ 18.--- Ἡἰ [Βπογοίοτο ἴμκοὸ 102 ψὶτ Ἡττξια 
τ 

ϑοὰ ΒΥΞΕΒΈ ἴῃ [Π0 50080 οὗ “ Γοδρίϊο " (οοοδ. 11. 8). ἽΟΤ ἰφ [πο Αοςῦν. [πδῖτ. οι. ΝΑΣα ΚΙ δ. Ο., ὃ 10, ἐ, 



ΟΗΑΡ, ΧΧΧΥ. 1-6. 2θ8 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

Αοοοτάϊηρ ἰο χχχ. 4 86 ῥτορβοῦ δ 85 ἴῃ ἐπ ῬΥ6- 
γἱουβ ρΡαβϑϑᾶζο Ὀθθὴ δά ἐἰγϑδίηρς ἰϑγδοὶ ἀπὰ π6Δ}ι. 
ΝΟΥ 6 ἰΓ8 ἰο ἴϑγδοὶ δίοῃηθ, 8ἃ8 ἴατ 88 χχχὶ. 22, 
ἀπο ἴῃ σοτϑ. 28-26 ἰο Φυάδῃ δίοηο, ἅπα}}γ ἰῃ νοῦβ. 
27-40 ἰο {π6 οπίΐτο [9Γ86}1{188 δίϊοη. Αὐτοῦ 9 
ΘΟ ΡΓΟΒΘΏΒΙΥΘ ῬτΟΤλΪΒ0 (Υ 0 Υ. 1), ὙΒΙΟΝ ΠΟΥ͂ 8]- 
1οῖ8 ἰλὸ δοηϑοϊαἰΐοῃ, δϑϑυγοὰ 1η χχχ. 22 ἰο (ἰ6 
Θηίΐτο παιϊίοη, Θβρϑοΐ!!Υ τὸ {86 θα ἐγ θ68; 9 δη- 
ποῦυποοβ ἰμαὺ ὑμ6 γτοϑι ἀπο οὗ ἰβϑγϑθὶ 885 ἔουπὰ 
ἄτϑοο, δηὰ (μδὶ ἰῃ0 οτὰ αὐίϑοβ ἰο Ὀτγίπρ ἰὺ ἰο 
τοδὶ (τογ. 3). Τὴο ΡΘΟ}]6 866 (80 Ἰωογὰ Δρρτγοδοῖὶ- 
ἱης ἴγουι ἃ ἀἰβίαῃοοθ, δηὰ 6} }1ὴρ ἰμ6πὶ (μὲ Β6 ον 68 
ἰπϑῖὰ νι δὴ ονουϊδδίϊηρ Ἰονο, οὗὨ τ ἢ (ἢ 6 Ῥτ6- 
νἱουϑ γοϑρίὶθ νγὰ8 ἃ Ῥγοοῦ (Υοσ. 8). Το. [0]10»}8 
80 ΘομΒΟΪΑΙΟΤΣΥ͂ Ρτοπιΐβοὸ {μπαὺ ἐμ γιγαὶα βταοὶ 
88.411 Ὀ6 χοῦμ1}1, ὑμὺ 8.16 Β84}} δραΐῃ κὸ ἔοσγί αὶ ἴῃ 
ΘΟ Θονίὰ] ἀδῆσοα (νον. 4), ὑμαῦ νἱπογαγάβ 884]} 
δβαΐη ὃ6 ῥ]αηίοα ἴῃ βδιπαγία, δηα ἰμΠ086 80 ΒΑΥ͂Θ 
Ρἰαηϊοα 58}14}} ΘΏΪΟΥ͂ 9 ἔγυϊΣ (τον. ὃ). Αμπὰ ποὶ 
ΟἾΪΥ {μ18. ἴδβγαϑὶ Ὑ01}} 4180 δραΐῃ παᾶνθ σΣϑοοῦτ80 
ἰο (.}86 παι οη 8] ϑ'ιαμποίυαγυ, δηὰ ρὸ ὉΡ ΤῸ ΟΣ ΒΡ 
(ο τ βα  6πι. 

γον. 1. Αἵ τδδὲ τἶσηθ. .. Υ ὈΘΟΡρ]9θ. ΤΒ6Ὲ 
δοοϊΐου Ὀορσίη8 88 (6 Ῥτουϊοῦβ οὔθ ᾽δὰ οἹοβοὰ. 
ταδὶ ρίογίουβ σοπδοϊαι θη 8 δραΐῃ Ῥτοοϊαἰ θὰ 
ΒΡΟΟΙΔΙΥ ἰο 86 σα ἐγ 65, (86 τηοϑὲ συϊηοὰ δπὰ 
δἰπιοϑὶ Ἰοϑὲ ροσίϊουβ οὔ (ἢ Ῥθορ]θ. ἮἾ10 δἱίθγα- 
(ἴοηϑ δηὰ οχίθηδίουβ οσοδβὶ οῃμ δά ὈΥ 118 Ῥροϑβϑίϊ οη 
πὰ (6 Ὀακί παΐης δά (16 νου βίοι τηϑτὶς αὐ ἐῃ9 
8810 ἰΐπη6 ἐδ αἰδιϊ ποίϊοπ ἴῃ ΓΟίογΘΩΟ6Θ ἰ0 Χχχ. 22. 

γοΥβ. 2-. ΤυΒ δαὶῖϊὰ ὥοθοναδ. .. οὖσ 
Θοᾶ. ΤΙ 15 1 ροββὶ ὉΪ 0 ἐμαὺ ἱβογὸ σαῃ Ὁθ ἃ σοΐο- 
ΣΘΏΘΘ ΒΟΓΘ ἰο {})086 γγ7110 6 Γὸ ἀο] γογοὰ ἔγοαι ἐἢ6 
οαριϊνὶγ ἱπ ἘσΥρί. Αραγὶ ἔγοιῃ ρδγίϊσυϊανς οὔ- 
)αοίίοηϑ, (86 ἰδπ ἰγἰῦο68 αἀἰὰ ποί ἰΠθ68 οδίαϊη ἃ ΒΡ6- 
οἷ4] ἀρ) ίνοσδησο, δὰ ἰδ6 ὙΠ01]6 ἀοβοσί ριο ἢ Γὸ- 
Ἰαίοβ ἰο ἐμ ἔυΐαγο, 88. 15 οἷθδτ ἔγοια ὌΡΪ ἴο 
ὈΣΔΏΚ, εἰο., δηα 81}}} τῃΟγ6 ῬΪΔΙΏΪΥ ἵγοῦλ Ὑ0γ8. 4- 
6. Το ἀσοϊατγαιϊ οἢ5 οὗἨ [8:680 Ἰαιθν γ 868 ΟὨΪΥ͂ 
Ῥαυγιϊουϊασχο τ δι ͵88 Βαϊ ἃ πῃ γογ8. 2 δῃὰ 8. 1Τ}}Ὸ 
Ῥοτγίοοιίβ ἰῃ υογ8. 2 αμὰ 8 δῖὸ δἷ8ο ῳγορλοίϊεαΐ,--- 
ἙΓα5 ἰουπα ρᾶοθ. [ἴβγδοὶ δὰ ζδ᾽ϊθα ἰηϊο αΪ8- 
ΤΆΎΟΥ, ΠΟῪ .}6 88 δρδὶῃ Τουπὰ ἕαγοσ, [ἢ ἴδ ἀ6- 
δοσὶ ἰῃο9 ᾿οτὰ ἤπᾶὰβ 89 σοπιθμδηὶ βρατοὰ ὈΥ͂ {}19 
δυοτὰ οὗ (6 ΘῃοταΥ. [ἰ 18 οουίαἷπ (δὲ (86 Ῥγο- 
Ῥδοῦ το 88 ἐμ:6 ΠΟΥ -οδϑίοθσῃ ἀθβοσί βἰἰααι θα ὃδ6- 
ἔσγοθη Ῥα]οβίϊπο δηὰ ἰμὸ ΕᾺΡΏγαῖοβ. ΕῸΥ 189 
Θδοαδρϑοᾶ οὗ [86 δυνοτᾶ, πηθηίϊοποά ἴῃ 11. δ0ὺ ἃτὸ 
ποὶ [080 ψ ΟΣ Φ06Σ. ΠΟΓΘ Π88 ἰῃ τη. Τδθογο 
8915 Βροδκὶπρ οὕ ὅονδ, Βογὸ οὔ ἴΒο80 ρογίδι πἰης ἴο 
180 ἰθῃ ἰγὶ 098. Το Ῥγορ μοῦ 18 (δἰ ηκίης οὗὨ ἱμ 6 πὶ 
88 ἰΠ0Ὺ ΤῸ ἀυτίης ὑπ 6 ΡοΓΙοά οὗὨ ἱμποὶν ἀἰδίδυοσ, 
ΟΡΡτοϑβϑοὰ δῃὰ ροσβϑοιιϊοα ΟΥ̓ δῃθτηΐθ8 δηὰ ἀγίνοη 
ουἱ ἰηίο ἐδ ἀθδογί. ὙΒΟΥΟ, ἴῃ ὑπο ἀθοροδὶ ἀϊ8- 
ἔγοββ, ὑμ6 1 ,οτὰ πᾶ ἰδοα, Ὧο Βαγὸ ΒΟΘΟΥ͂ΟΥ 50 
τὶ χα ἰο ἄρον ὑπαὶ (μῖ8 Ῥτοροίΐο ρῥἱοίατο οὗὨ (89 
ζαΐαγο 88 118 ΘΟΥΣΟΒΡΟΒἀϊηρ ἰϑίοτ Δ] Το! ἰγ πῃ 
δὴ οχίοσχῃδλὶ,, Ἰἰίογ 8] Β6η806. ὙΌΣ. 8. Α ἀγδημαίῖςο 
ΟἸΔΏσΘ οὗ ροσβοηῆϑί ἮἘΠῸ ρθορἷθ βρθᾶῖς. ΤΟΥ 
866 (6 Ποτὰ ΔΡΡΟΔΥ ἴτοπι οἵδ. ΕῸΥΓ Ηο διδὰ 
Κερὶ ΗΠ πι86 17 δίαυ οἱ, Ηο "δὰ ἱηάδοὰ αυἷἱϊ6 ἀἱδ8- 
δρροατγοὰ ἔγοιῃ (89 βχειὶ οὗ (6 βῬθορὶθβ. Νοὸν Ηθ 
18 ἀσαϊῃ υἱϑ: 016, οὗἩὨ σοῦυγδο ἔγοπι Ζίοη. Οοιρ. Ῥ8β. 
χὶν. 7: 1884. χἰϊχ. 9 8ηα.--Αηᾶᾷ Σ Ιονθ. Τδο 
οοππηεοίΐοη οὗ νμδῖ ΦοΒΟΥΔῈ βαΥβ ὙΠῸ} ὙΠ ἰῃ 6 

ῬΘΟΡΪΘ ΒΑΥ͂ ὈΥ͂ ἸΠ08η8 οὗ ὕαυ, δῃὰἃ (ΗιττΖια δΡ- 
Ῥτοργίαίοὶ Υ σοιρατοβ 1 Κὶ. χχ 894) πα ῖκο8 [Π6 
᾿πργοϑδίοι ἰπαὶ (6 ᾿οτὰ δῇ ὁμ60 δΩγθ68 ἰὸ Ὑὴδὲ 
18 βι)4, σδορῆγιμ δϊ, τ Κο8 ἱπάθοὰ ρμίογίουβ εἀάϊὶ- 
(ἰοηβ ἴο ἰϊ. δια ἰπογοῖοσο --ς ἀπά ἱπαάεεά (σοτιρ. 
ΝΆΑΕΘΕΙ,88Β. Ον., 8 111,1, α) ἰ8 σοππροίοα τν](ἢ ἃ οοἷ- 
Ἰαῖθταὶ οαϑ88] βρη οαποθ (οοπιρΡ. ΝΑΞΟΕΙ,5Β. Οτ., 
8 110, 1, δὴ, βίποο ἰμαῦ δίϑυπμαὶ ἸοΥθ 8 (86 ΟὨΪΥ 
τουμπὰ οὗὨἉ [110 ΔρΡοδτηηοθ.---Οπ [86 Ββυδ)οοι-τηαὶ- 
(οΣ σοι. Ποαΐ, Υἱὶ. 18; 1588. Ἰὶν. 7, 8; 1 Κι. χ. 
9.--Βυ!]ᾶ, εἰς. Βυ}]ὰ ἤογο 18 ἴο ὍΘ ἰδίκοῃ ποΐ 
ἸΠΟΤΟΙΥ ἴῃ ἢ} Β6η89 οὗ Ὀυϊἀΐησ τν8}18, Ὁ οὗ γε8- 
{μο ἐπ ἱπίεστωηι. Οὐομρ. ΡΒ. χχνι. δ; οἰϊ, 17; 
6 Γ. χῖὶ. 16. [“ΤῊ 8 τηοίϑρμον, τ ΒΊΘὮ ΤΏΔῪ ἃρ- 
ῬΘΆΥ ΒατΒὰ ἴῃ προ] δὰ, 8 ἐο Ὀ6 Θχρ) δὶ πο ἔγουι 
110 υβ0 οὐδ ΗΘΌΓΟΥ πογχὰ δαπαὴ, ἰο δωϊία, 8.8 
δρρΙϊοὰ ἐο ἴμ6 θυ] η ὉΡ ἃ ἕδη ν οὗ βοὴ (δα- 
πἰπι) δὰ ἀδλυρθίοτβ (δαποίἀ) 80 τὸ 1ἰκὸ ᾿ἰνίης 
βίο ϑϑ οὗὨἨ {6 Ὠοι56}10}.}, Ὀ01} ἊΡ ἵἥγοια ἐμ9 τπο- 
πον, ψοἀάοὰ 85 8 Υ γρίη Βγῖὰθ ἴο Ποῦ Ὠυβθδηα.᾽᾽ 
ὙΟΚΡΒΉΎΟΒΤΗ.---,. Ὁ. 4.7--Α ἄοτῃ ἐμ γ856], εἰο. 
Οοπρ. ἰν. 806. Το ἰκοί(16- ἀτπι, [ον {ἰπη ὉΓ.}7 ἷ8 
οτὸ ἀοδὶ ρπαίοα 88 ρογίαἰηΐης ἰο (Π6 οΥ̓πδιχθοΐβ 
οὗ ἃ νοϊδπ ὙΠῸ ΔΡΡΟΟΣΒ ἰῇ ἔοβίαὶ δρρασοΐ.-- 
ΟοπιΡ. χχχί. 1ῶ.-- -ο (πὸ σοῦ οἱ(168 δηὰ (86 
Τοδίοτγϑα σδοτηῃ ον ἢ, ἰΐ 18 4180 ΠΟΟΟΒΒΑΥῪ ἰῃ 
ογάον ἐμαὺ 18 Ρ60}]6 ᾿ΔΥ͂ Ὀ0 ὨΔΡΡΥ͂, ἰμαὺ ὑπ γθ 
Ὀ6 αζυϊσυϊίανα, οϑροοΐ Υ (86 ουἸταγο οὗὨ {π6 τὶ ῃθ, 
16 ὕγαϊ! οὗὨ νι ἷοῖιι σοϊοϊσοὶῃ ὑμ6 Βοασὶ οὗ τη. --- 
ἹΜοποϊδίηα οὗ βαπλασία (οοπρ. 1 ΚΙ. χυΐϊ. 21) 
δτο {89 τηοιιηΐδίη8 οὗ (110 πογίμοτῃ Κίηράοηι ρ0- 
ὨΘΓΑΙΪΥ, ἰῃ 80 ΔΓ 88 ὑἰπΠ6Ὺ Ῥογιη θὰ ἐμ ουϊίυγο 
οὔ υἱῆο. Οοωρ. ΨΔυΐ. ἰχ, 27.---Ηο5. ἰΐ. 17.--- 
ἙπΐοΥ ἴδ9 ἐσχαὶς. Φογοηπιΐδ ἢ ὮΘΤΘ ΓΟ γΒ (0 (ἢ 9 
ἰοσαὶ οηδοίπιθαί, [ωμο6Υ. χίχ. 18-2δ, ἐἰΒαὶ ἐδ6 ἤἔτγυϊ! 
οὗ πον ΪΥ ρῥἱδηϊοα ἰγοθδ βιιου]ὰ ποὶ Ὀθ Θαίοῃ αἱ Ὁ]] 
ἴῃ ἴδ δτϑι {Π|ΠΓῸΘ γ6 8478, ἀπ ἴῃ ἐδ ἔουΓ ἢ ΥΘΑΥ (ΠΟΥ͂ 
Βῃου)ὰ 6 ΒΟΙΪΥ͂ απίο ὑπο ᾿οτὰ ; ποὶ ἀη{1]} {56 ΑΓΒ 
γοδῦ βῃοιυϊὰ ὑμϑῪ ὈῸ οπ͵]ογοα αὐ ἐῤὀίίμπι (οοταΡ. 
ΒΑΑΙΒΟΗΕΤΖ, }04. Κεολί. 8. 168, 9). Τ ἷ8 ρρτο- 
Ργίδιίΐοι ροσυλί θα ἔγοτα (89 δῖ! γϑὰῦ ΟὨ ΔΓ δ 15 

ἀεδὶφηδίοα Ὁγ {86 οχργαϑϑίοῃ χν, »Τοΐαπαγε, ἐπ 

δύ πὶ ὑγοίαπιπι σοπυσγίετε. ἨλξΤ ΜὮΟ ἢδλ5 ρ]κηίοα 8, 
νυἱβογεγὰ δηὰ μὰ8 ποὶ γοῦ δη)ογοα {86 ἔγυϊξ οὗ ἱΐ 
15 ἔγζοϑ ἔγοῃχ βουυΐοθ ἱἰὰ ψὰγ, ἤουϊ. χχ. 6. Τὶ :β 
8190 οῃ8 οὗ (6 Ῥυῃὶϑμοηὶδ ἐπ γοδιθηρθα ἰο πο 
ὉΠΖΟΑΪΥ σδη {παὺ 86 8}}8}} ραηὶ ἃ υἱπογαγσὰ αὶ 
ΔΆΏΟΙΠΘΥ Β}18}} τη] ἰΐ σοιηπιο (Π θαϊ. ΧΧΥΪ;, 80). 
[π δη 6515 ἰο 818 ῬΆΒϑαρο ἰΐ 15 Ποτθ Ῥχοιϊδοὰ 
83 δὴ οἰοπιοηΐ οὗ Ὀ]οβϑίης (ἰαὺ [9 ΙΔ. ΘΙ 888}} 

4190 Ὀ6 ἰδ ῬΤΟΙΆΠΟΥ ΟΣ Ῥαγία ΚΟΥ. Πρ). σοΡ. 

158. χυ. 2]1.-- - ΕΣ ἴΏΘΙΘ ἰδ ἃ ἄδγΥ, εἰς. ΑἹ] [818 
Ὀ]οϑϑίνς; ΡῬτοπιβοὰ ἰο [5γ86] ἐπ γ6γ8. 4 δπα ὃ 88]} 
δηὰ νὶ}} θ6 ἐπιρατίοἀ ἴο ἰδ 6πὶ ὁπ (18 δοσοιῃηί, ἰμδὲ 
19 ῬΘΟΡΙΘ ἐμ οσαβο 68 ΥΝ}}} σοί γη ἴο (86 ΒΟΥΥΪΟΘ 

οὗ Φοβοναῖ 85 οὗ οἱὰ. “3 ΕὟΣ, τοῦ. θ, ἰδπδ ρὶνεβ 

(89 τολβοῦ οὗ «6 ον ᾽Β δοίΐοη (ΥΟΥΒ. 4 δπὰ δ) 
ἴῃ (0 ὈΘΒΑΥΪΟΥ οὗὨ [5Γ896].---Ὁὐ δλο θ. ΤΊοτο 
ὍΟΓΘ ποΐ ΟἿΪΥ 8 στη θη δίδι! πο οἢ ἸΟῪ οιμὶ- 
ΠΘΠ665 (σοιῃρ. 1 ΚΙ. χυὶ!. 9: χυἑ. 8) ἰο Δῃ ποῦ π 60 
ἀαηονῦ ἔγοπι θη 68 (ἷν. 6, 19; γἱ. 1, δίς.) Ὀπὶ 
αἶδβο 0 ΔΏΠΟΌΠΟΘ ἰδ86 ὨΘῊ ΙΠΟΟΠΒ δηὰ [96 85318. 
Οορ. βααυΒΟΗΌΕΊΣ, "06. Κεολί., 5. 887, 40]. -- 
ΤῊΘ ΟΥΥ 186}, ὉΡ ἰο Φογυβδίθιῃ ἴο τ οσδῖρ Φ6.10- 
γδὰ ΒΟ Ἀβαΐῃ 85 Ὀοΐοτο ἴῃ 9 βεραγαϊϊοη. [9- 
τϑοὶ διὰ Φυάδιι ἃτὸ ἀγχαΐῃ απὶιθὰ ἰὰ (Π9 Μογά. 
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2, 7Τὸὲ Ἐχεοιίοη, 

ΧΧΧΙ. 7.14. 

1 ον (δὺ8 βαῖ [8 Φοβουδα, 5μουΐ ἸΟΥ ΠΥ ον τὶ 8600, 
Απα Θχυ]ῦ οὐον ἴΠ6 μοδα οὗ [1 παί!οῃβ ἤ βίας Ῥτδιβοϑὴ δἱουὰ δπὰ ΒΑΥ͂ ς 
Τεἰϊνον, Ο Φοβονδα, (ΠΥ ΡΘΟρίΘ, ἔμ τεπληϑηὺ οὗ ἴβγδ6]. 

8 ΒεΒο]ά, 1 Ὀτίῃρ ἐμθῖὰ ἔτγοηι ἰδ Νουί σου, 
Απὰ οοἸ Ἰδοῦ 1Β6πὶ ἔγοπι ἐμ 6δηἀβ8 οὗ (6 Θαγίδ. 
Απιοηρ; ὑπο 8γ6 ἴῃ6 ὈΪΠ πὰ διὰ 18Π|60, 
ΤῊ ργοσηδηῦ δηα {86 Ῥαγιιτοπὺ ἱομοίμοῦ ; 
Α ρτοδῦ 8586 Ὀ]αρο 888} {Π6Ὺ σοΐαγῃ Εἰ ογ. 

9 ΔΙ πϑορίης 5}}8}} ὑΠΟΥ Θοτη6, δηἃ τ] ΒΡ] οδίζοι, 
Ι οοπάποί (μθπὶ 35 1 Ἰοδα ἴΠθπηὶ ἴο πιδίθυ- ὮΓΟΟΚΒ, 
ΒΥ ἃ βίγδισῃΐ ψῪ ἴῃ Μἱοὶ ὉΠΟΥ͂ 8841} πού βίαια Ὀ]9 : 
ΕΌΣΙ δὰ ἴϑγβοὶ β δίπουν, 
Απὰά ἘΣ Ργαΐπλ 18 ΤΥ Αγβί ΟΠ ΒΟ. 

10 Ηρδν Ψ 6 μονδ 8 ποσὰ, γ6 ὨδΔΟΪΟΏΒ, 
ἈΑπα ρῥγτοοϊδίπι Ὁ ἰο {86 18168 αἴατ οδ᾽δ δῃᾶ ΒΑῪ: 
Ηο ἰδὲ βοδίίογοὰ 1βγϑθ] Μ11}] οο]]οοί μΐτω, 
Απὰ ρσυδτγὰ Ὠἷπὶ 88 ἃ Βῃθρθῃογα 8 βοοῖ. 

11 Εὸν Φοῃονδὴ 8848 γοαθοιηθα «“δοοῦ, 
Δπὰ ΠΙθοταῖϑα ἰπι ἔγοια ἰῃ6 μϑηὰ ΟΥ̓ ἶτλ ὙΠΟ ψ88 ἴοο βίσοηρ [ὉΓΣ Εῖπι. 

12 Απὰὼ ΒΟΥ ὙΠ] οοπιο δηὰ ββουΐ οα {86 δβιιπχμὶί οὗ Ζίομ, 
Απὰά Βίγοδια εἰΐμον ἰο [6 Ὀ]οβδίηρ᾽ οὗὨἨ Φ Ἔβονυδῃ, 
ἘλΥ {π6 οοτῃ δηᾶ [86 ΠΟῪ Μ|η6 8ηα [ἢ9 οἱ], 
Απὰ ἴον γουηρ ᾿ἰ8π|08 8δηἃ ΟΔ]ν68 : 
Απὰ ἐμοῖν βοι] 884]} Ὀ6 88 ἃ ψαίϊθγοα ρβγάβθῃ ; 
Αμάὰ ΓΠ6Υ 8841} ηοῦ Ἰδηρυϊθῃ ΔΏΥ τρογο.ἷ 

18 ΓΒοη Μ11}1 086 νἱγρὶῃ Το]οΐοο ἱῃ [86 ἀδῃοθ, 
Απα γουπσ πιοθη ΜῚ ἴῃ 6 ἀροά ἰοροίμου ; 
Απὰ Ϊ 11 ὕαγη ὑμ ὶν τηουΓηηρ᾽ Ἰηἴο ἸΟΥ͂, 
Απὰ οοπΐογι ὑμθηὶ δέου ὑΠοὶν ΒΟΥΓΤΟΥ͂. 

14 Απηάᾶὰ 1 Μ1}} βαιδΐθ {ἢ 80] οὗἩ π6 ρῥγιθδίβ τι ἔα, 
Αμὰ ΓΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ 888}} Ὀ6 ]] οΥ̓́Δ6 Ὀ]οπβίηρ, βαῖ ἢ ΒΟΥ ΔΆ. 

ΤΈΕΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΕΒΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ, 

1 Ψος. τον 2). ἢ) δϑ ἴῃ Ρβ. χχ!ί. 81; ᾿χίχ. 6, 27. Οόταρ. ΝΆΣΟΣΙΒΒ. ὥν., δ. 227.--Τ)ο δοοῦβ. ΤΠ δὲ ἼΟΣΊ ἐπι 
Η τ ᾿ς Φ ἰδ ἐω 

γον. 8, 
5 γοτ. Ἰ--Ό ΣΧ». Οὐ Ρ. [π8. χϑϑ0; χὶΐ. 6; 26 γ. νυ. 8;}.11. Το οοπσίχυςίοη υἱὲ 3, 85 ἰῃ 166, χχίγν. 14. 

ΒΨ οΣ. 1..--Οὐ [6 σοπεϊγυοιίοα ))Π Δ», ΘΟΙΏΡ. ΤΟΙΏΒ. ΟΒ ἰγ. ὅ: χὶϊὶ. 18. ᾿ 

4 γον. 9.--Ηἰτσζῖὰ ποῦυ]ὰ σορῃοςοῖ Ὁ ΔΙὸξ αὶ τ τβδὲ ]]οντβ Ὀδοδῦδο ἰξ ἀοοα ποὶ στοῦ τὶ ἢ Ὁ )Ἐ}),ΠΠ, τΒΟΣ ἀυδ ποὲ 

εἰ κα ν πιΐϊδεραίίο, εἰημπίία. Βαϊ πὸ ποοά ῃοΐ τὸ πο ποτὰ ἰπ [18 βοῆδο. [Οοτρ. ἘΧΕα. τοτὰϑ. πο ἢ, πονγονου, ἀο ποὶ δεςοτὰ 
ψΓ} [86 τοπάογίημ κίνοη ὈΥ ΝΑΕΟΚΙΒΒΑΟΙ ἰἢ 116 ἰοχῖ. ΠΈΝΡΚΕΒΒΟΝ δηὰ ΝΟΥΕΒ δάβμοσο ἴο [16 Α. Υ.: “πὰ υἱτ δυρρ]ομἰοτ δ 
ΨΠ11ΙΊοα] (Ἰνοὰλ.---ϑὶ ΒΕ, Α. 

δ γογ, 10.-- ὉΠ. θἡ 180 οοποϊγυοίίἝοη σοτὰρ. ΝΆΕΚΟΣΙ5Β. αν. ὃ 112, ὅ, ἀ. 

Θ Υος. 12.-- τ᾽». [1 ὃκ δηὰ [8 ἐῃξοτσδημκο Μὶτἢ Ὦν ΟΟΙΏΡ. ΤΟΙΏ. ΟἹ Σ, 1.--- 222, ἰῃ ἀϊδιϊποιίοι ἤγοσα 1, ἰδ 

ΒΟΥΘΓ υδοὰ οὗ τιοταὶ, Ὀὰϊ αἸταγβ οἵ τμδίογίαὶ σοοὰ. Οοιρ. ἰΐ. Ἰ; Ποβ. Π}. δ. 

 Υοτ. 12.-}» ΓΙΣΝ 7). Οοιαρ. τος. 26, δῃὰ ΟἸβεαῦδεν, (δ. 682, 

: [τ οΘοπίβἑ 8 8. ΒΙ:ΤΏΤΠΟΠ8 δὲ ἰδ 6 δθδὰ οὗἉ οδοῖὶ οὗ (8 
{πῸ Βαῖνοϑ. ΤΤῃο ἦτϑί (τον. 7) 8 δἀἀγοββοά ἴὸ {9 

ἘΧΕΘΕΤΙΘΆΤΣ ΑΝ ΘΗΘΒΙΤΊΟΒΕ: 18 γδο] 1108 ὑπ ϑτηβοῖνοβ, δὰ οχδογὶδβ  θτη, αὔϊδοῦ (ἢ 8 
Αἴον ἱπ ἐπ Ῥσχϑουΐοιιβ βίσορῃθ ἱμὸ Ἰωοτὰ Βαβ᾽ ᾿οτὰ ἴῃ ἐδὸ ζοσοζοίηῃρβ ὙΘΙΒ68, 1-6, Βα5 σηδὶθ 

τολο πον ΗΪ8 γαγροϑο ἴο Ἰἰθογαΐο δηὰ τοβίοτο  Κπονη Ηἰδβ στδοῖὶουβ ἀοίθυπἱαἰίοη, ἰο ΔρΡργοδοὴ 
1βγδθὶ, ὑμ90 Ῥγοϑοηῦ Βίγορῇ!θ 5068 ἃ δίαρ ζΔεί μον.  Ηΐτπ ΠΟῪ ν10} ΡΘΕ υἱ0 8 05 118 αοἰμαΐ εχεσωίίοη. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΣΧΙ. 7-..14. 

1ι 18 Α180 δὲ οὴ09 Ῥγοιηδβϑὰ ἰ]ιαὺ ἐ6 ᾿οτὰ ν|}} Γ6- 
ϑροῃὰ ἰο {ἰπ680 Ῥοιϊ(οη8 (γοτβ. 8 δῃὰ 9), ἴου ἴῃ 
ἀμι656 ΥΟΓΒΘΒ ἰὺ 15 ἀοϑονγὶ Ὀ6α ον (ΠΟΥ͂ Μ1}} δοοοιη- 
Ρ Ϊϑ ἃ ΟΠ Οἷν ΣΟΌΓΠΘΥ͂ ἔσοιῃ ὑ89 ΝΟΥ ΘΟΙΠΙΓΣΥ͂ δπὰ 
1.0 πιοϑί σοιχοίθ ἰδηβ, ἃ ᾿ου ΠΟΥ ΜΓ σ ἢ νν}}} βοὶ 
ἴῃ {86 τηοϑὺ ρἱογίουϑ Ἰρσαι (86 8114] Ταϊαι ἰοῃ οὗ 18- 
ταοὶ ἰο ἰιἰα α6οα. Αἱ ἴδ Βοδὰ οὗ 1:6 βεσοπᾶ δαὶ 
(τνοτϑ. 10-14) 18 ἃ βΒυϊηπηοῃβ 0 ἃ}} παϊΐ 8 (0 ᾿θητ 
δηΐ ρῥγοοϊαῖπι [6 ἀ6σγοθ γΒῖοΒ Οοα ἢα8Β ΤοΥπιοὰ 
ὙΠ τοβροοὶ ἴο Ηἰ8 ρϑορὶθ, ἱπαΐ, ποιοῦ, ὑπ Ὸ Ὺ 
8.:4}} Ὀ6 ᾿ἰθογαϊθα (γοτϑ. 10, 11) δπὰ 6 Ὀτουριι 
Ἰιοπιθ ἰο ἃ φἰοτίουβ 118 'η [ΟΥ̓ διὰ δρυπάδῃοθ οὔ 
{μι6 1 παιΐνο 801] (τογβ. 12-14). 

γεοῖθ. 7.9. ΕἿΣ ἴδ δαί... δσαῖ- Ὀοστι 
ΒΟῚ.--- ΕΣ ΤΟΙ ΓΒ ὨΟὺ ΤΠ. ΘΓΘΙΥ ἴἰο γον. 7 Ὀυΐὺ ἰο αἱ] 
ἐμδὲ ο]] ον 8. ΑἹ] ἐμὲ ἰβ δυ Ὀϑϑαιθ βαϊὰ οὗ {116 
Σοδ]ζαιϊίου οὐ πο αἰ ν]η6 ᾿ἰ ΘΓ ΟῺ8 ἰΒ α ΡῬτοοῦ οὗ (116 
ἰγὰτἢ οὗ (86 ῥτουἶδβο χίγϑη ἴῃ νοῦ. 1-6. Τ6 βαπι- 
ΣΟῚ ἰο Θχυΐϊὶ ἸοΥ α }}γ 18 δα ἀγοββοὰ ἰο (6 ἐπάϊνὶ- 
ἄἀυαὶ πλοπιΌοΣΒ οὗ {86 ΠΟΙΪΥ͂ παϊΐοη. Ἧο 6186 ν]]} 
ἐβοη βιιρρὶἰσαίο ἔον ἰϑγδοὶ ῖ Το δης 0} 6818 ἰ0 Ὑ6Γ. 
10 αἷβδο ἔδνοτβ {|5 γον, Τότ (86 Βοα(ΠΘῺ ΔΥῸ 
Βαμηπιοηθα ποὺ 0 ὈΓΔΥ͂ ΓὉΓ [ϑγδο] Ὀαΐ ἰο Ῥγοο]αἰπὶ 
ἐ6 ΡῬυγροϑο νι ϊο {19 ότι 88 ζογπιθα οὰ (18 
δοσοιιηΐ. βγαοὶ 18 οδ] δὰ 1116 μϑδὰ οὐὗὨ 186 Ὠδίϊ 8. 
Το Ῥτοροῦ ἀθρθηα8 ἴῃ (8 Ἔχργοββίοι οἱ ἐ).0890 
Ῥαβϑηρ6β 'ὰ (89 Ῥοηίδίου σι ΒΘΓΘ ἰβυλοὶ 18 σα] δὰ 
(86 ΙΟἿΥ παιΐοπ, 80 ἴσϑαβυσθ ἀρονθ 8]1] Ῥ6ο- 
Ῥ]6, (ὕχ. χίχ. δ, 6: 1μον. χχ. 24, 26; οι. νἱΐ, 
6: χὶν. 3; χχυῖϊ. 18), 116 ρτοδὺ παϊΐοπ, ἰο νυ μοὶ 
116 6. ΕΥ̓ ΔΡΡργοδοθοδ (θ δαὶ. ἱν, 7, 8), [19 Ρϑορὶο 
οὗ ἰημογ δηοθ (θοαυϊ, ἐν. 20), ἐπ9 πιρῃμθδὶ δῦουθ 
8}1 παιΐοῃβ (θθαῖ, χχνὶ. 19); ἔασον οὰ χορ ιοιὶο 
Ῥϑϑῆσοβς ννϊοῖ ἀοδὶρπαῖθ (86 πδίΐοη 88 Ομ ἱϑί οὗ 
...6 ΠΆ.ΟΠΒ (Λπι. νἱ. 1 60}}. 11.. 2) Ὧ8 Οὁῃη9 18- 
τίου ἐπ [86 Θαστ (2 ὅδπι. νἱΐ. 29 601]. Να πιῦ. 
χχὶ. 9; Ἰϑουῦ, χχχἕ!. 28).---Ὠο]νοσ, εἰο. 1 15 
ουϊἀδηὶ ὑπ αὺ {18 18 πηθδηΐ 88 δπ δδυποϑὺ ροίϊ 00 
ἔτγοπι ι|10 δοουβϑίϊνο ἐν Ῥρέορίθ. ΒΥ 1118 Ῥσγοηνβο 
ἴῃ σουϑ. 1-6 (Π6 Μοτὰ Π88 κίνοι ὑπὸ ἰϑγδϑὶοβ 86 
συ δηὰ (86 σουταρθ ἰο βυρρὶἰοαΐο ἔπ οοπΐοτι 
δηὰ ἴῃ ἸΟΥ͂ [Ὁ (116 τοἀοπιρίΐοη οὗὨ ἰμοὶγ πδίΐοῃ. 
ΤΠΟΓΟ 5, 1ΐ 18 {γὰθ, δ Δ58οηδ 06 ἐῃ {18 τοΓγὰ ἰο 

(16 νον οὗ ργαΐβο δὲ “1. [Ἡ οβαππα. Α.Υ͂.: 
δΔΥΘ ΠΟΥ͂. ΟΟμΡ. ΜΙΆ. χχὶ. 9] (8. οχυὶ!. 20) 
ΠΟΙ ΓΘ ΒΟΥΤΘΥΘΓ ποὺ ἸΠΘΥΟΘΙΥ γοΡὰΒ ΟὗὨ ΡΓΒΙΒΘ, 
Ὀυὺ ἀσοογάϊπρ ἰο ἐμοῖς τουθαὶ δἰ πὶ σθηθθ, ΔΥΘ δὶ 
186 δαπι|0 ἰΐτπηθ 8 ρμοἰἰἰΐοη, δηὰ ἰῃ 80 ἔῈΥ δ8. {ἘΠ 6 
δγ9 (μα ἴφτγπιὶ οὗὁὨ μοί οι ποῖ 18 Βυτοὸ οὗὨ δοΐης 
Βθαγὰ ἂγθ δἱ {816 βδπηθ {ἰπι0 ργαΐβϑθ. 6 γβ. ὃ δηὰν 
δδι6ῃ οοπίδὶπ [86 σοπιέογίἑηρ Ῥγοπιΐβα {μαὐ [ἢ 6 Ρο- 
εἰιϊοη νὶϊ! Ὀ6 Βοαχὰ, [Ιἱ ἰδ δ8 17 (ῃ6 Ἰμοτγὰ ἴῃ σνευ. 
Ἴ δὰ ΟὨἸΥ ῥσχογοϊκοά {πὸ ροιἰιΐοη, πὶ ἀγὰογ ἰο δη- 
Ὡουησ6 ΗἰΒ Σϑβα ἢ 688 0 Γγ68}}26 116 Ῥτοῦιἶθ0 ρίνϑη 
ἴῃ νοῦϑ. 2-0.---ΕἸοσὰ τ. 6 ΝΟΣ οουμέσγ. Α58 
1.6 Ὁ 2) οαπιθ ἤγοια {89 Νογίῃ, (89 2 τουδὶ 
8130 θ6 Ὀτουσδὶ ὈΔοῖς ὕγου (86 Νογίῃ δοιιπίσγ. 
Οοιρ. 11]. 12, 18; χνΐ. 1ῦ.---Βη δ οὗ ἴ89 ϑασι. 
ΟὐμΡ. νἱ. 22; χχγυ. 82; ]. 4].---αὐὐοόοὴρ ἴθ πὶ, 
εἰς. Το ἀο᾽ἑνογαησο ἰδ ὑ0 σοι τῖβο 16 νν]10}60 
Ῥϑορίθ. Τὸ ψοαὶς δηὰ γα} νν}}} {6 οἱ Ὁθ οχ- 
οἰυαφά, θὰ Ὀ6 σοηἀποίοα ἴῃ 8 πιδπηθν βυϊίο ἴο 
ἐδοῖν οἰγουπηϑίαησοβ. ὙΊ θα γ8 οὗ 0 δπὰ δοη- 
ἐγ οι, τὶ ἢ Ῥτάγοῦ δηὰ βυρρ)ἰσαίίοη ἴο 86 1 οτὰ 
ἐπεὶς αοα ν}} ΠΟΥ Τοίγαοο {μοῖὶῦ ΑΥ. ΟοΠΡ. 
δ. 21;.. 4, ΑΒ 'ὰ Ρβ. χὶυ. 1δ; 198. ᾿ν. 12, 8 

2θῦ 
»------------“-.----Ὁ 

δοίην Ἰοὰ ἤοσιν τὰ σἰαάποεθ πὰ τὶ [ἢ ρθαοθ 18 
βροΐζοια οἵ, Β0  γϑ ἰὐ 18 βαϊὰ {πὲὉ 16 οτὰ ν"}}} Ἰεδὰ 
θυμὸ} Μὰ Βηρρὶϊσατοι,, ἐς 6.,) ἐπ 116 σοπιἰππεὰ 
δρὶυἱ δηὰ ῥτγαοιΐοο οὗὨ Ῥσαυθῦ. ΟἿΪΥ (8 18 189 
ΒΥΓΙΠΟΙΤΥ οὗ {Π|6 σοπδίγοίΐ ο. ῬΓΟΒΟΓΥΘα, δοοογά- 
ἱπς ἴο νυ δ ἢ ἃ τλογὸ ρῬαγιϊοι αν ἀ δ η Ἰοὴ 18 ἴ0 ὉΘ 
Εἰνοὴ ἰο Θὰ σἢ νοῦ Ὁ ὈΥ τηθλῃ8 οὗ ἃ Ῥγοροβὶ τ] 8] 
Θχργοβϑϑίοη.- -Ἴὸ ὙγαιοΥ-Ὀγοοκβ, ἰπ 8 Ἰονοὶ οπὰ 
ΘΟ ΟΡ 80]9 Ῥϑι}, τὸ ΤΠ ΟΥ̓ ἰο δ6 Ὀτουρηι. Οοιηρ. 
[54. χὶν , 21.---ΤΊ 8. σατο] συϊάπηοοῦ 18 (συ Ὁ 
Ῥαϊογηδὶ. Νὸ νοπάου; ἴοσ Φοθονδὴ 19 [5.8 6}᾽8 
ἔαιον (οορ. θραϊ. χχχὶϊ. δ; 188. ᾿χἰδἱ. 16; Φ6γ. 
ἢ, 19; Ηξββζοα, .-ἶπο., ΧΥ͂ΙΙ. 5. 222), δπὰ 
ἘρΒτγαΐπὶ 18 ΠΠ 18 ἄγϑι- Ὀοστ βοθ. Τ 8 ργϑαϊοδίθ 18 
αϑογὶ θεὰ ἴο ἐδ τ οἷ6 Ὡδίΐοῃ. ἘΕχοά. ἱν. 22 ο0]]. 
εουϊ, χὶν. 1. Ἦδγο Βόνγονον ΕΡ ισαΐπὶ ἰδ Ρυγ- 
ῬΟΒΟΙΥ ἀεοδι παι 648 βυϑίσὈοση, ἰῃ δ᾽] βίο ἰο ἐπ 9 
Ῥτγοίογοησο, τι οὶ ὐαοοῦ ἀναγ θα ἰο 1η0 8088 οἶ 
Φοβορὰ (θη. χἸὶχ. 22 οοἷϊ. 4)η, αὐ ὰ πιο 18 ἀΪ8- 
(ἰὩΟΠΥ ἀρδηρά ἰὰ 1 Οἔτοη. Υ. 2, ψ θοῦ ἰἰ 18 
βαϊὰ ἰμβαὶ 70 οδιαϊηοὰ (6 ἀϊρηὶϊγ οὗ σοῦ 

τος (22), Βαϊ Φοβθρᾷ (89 δἰτί τί ριιὶ (7723). 
Οορ. ΘΕ.ΙΤΒΖΟΗ οα θη, χ]ϊχ. ὃ, 4; ΗΕΒΖοα, Κ.- 
Μης. ΧΙΥ., 5. Τύ9. 

γέετβ. 10-14. Εἴϑθασ.... βα τὰ σ“Θ ον. Τὸ 
πα! 0ἢ5 ὑπο ν 68 τ σὰ Ποϊὰ Ιβχαοὶ σαριϊγο δὰ 
το κοα αὖ δἷΒ Ἔχρυϊβίοῃ (χυ. 4; χχῖγν. 9; χχίχ. 
18), τηδί ΡῬτοοσϊαΐτα ἰ89 Ῥᾷατροβο οὗ αοἀά ἰο Ἰἰθοταίο 
Η!89 Ρθορῖὶθ. ἴδ δῇ βοσὸ σουγμηάρα οὗ ἴμο οἀϊοὶ 
οἵ Ογγυϑ8 (ἔχτ. ἱ. 1 8.4ᾳ.). Τΐ8 ργοοϊδιηδίϊοη ὈΥ͂ 
(0080 δἰ(Πογίο ἱπ Ῥονναῦ ἰβ 869} ἃ ὩΘῊ δηὰ ἴπι- 
Ρογίδηὶ βίορ ἰοτναγ 8 ἰι9 σϑα]ζαϊίοη οὗ 89 ῥγο. 
Ἰηΐἷ86 ρβίνθῃ ἰῃ ΥΟΣΗ. 1-θ.---18165. Οομρ. ἔχεα 
γΘΏ,8. ΟἹ ἰΐ, 10; χχγν. 22.---β δαϊτῖθτϑθᾶ. Οομρ. 
ΧΥ. Τπχχὶϊ!, 8; χχὶχ. 14.--- Οὔδογτο ἐμαὶ (6 ὕχο- 
Ῥὶιοῖ, 8ἃ5 ἴῃ γογ8. 8 ἃἀπὰ 9 '");α μβδὰ ἀοβουϊ δοὰ ἐμ 
δἴοτν οὗὩ {ἰτὸ τοί γη, 80 ΒΟΥ ΒΘ ΡΟΥΙΓΆΥΒμ6 ΦἸΟΥΥ͂ 
οὗ {6 αγγῖνὰα] δηὰ {16 ῬτοβροΥ Υ ἴἰο Ὀ6 ὀχροοίοά 
αἰτοῦ ιν τ 5.-- -ΕῸΣ [6 οοσ. ὀρ. θοαὶ. χχυὶὶ. 
δ1:; 206] Σ. 10; 1ἰ. 19, είς.--͵᾽ονν αἰϑσϑᾶ ρασχᾶθχ. 
ἴ588. Ἰ᾿νὶϊϊ. 1]1.-Ῥ θη ὙΣ1}} τἴμ6 νἱχρίῃ, εἰς. 
Οοπιρ. νοῦ. 4. Τ|ιῸ ἀληοοϑ οὗὨ υἱγρὶηϑ "ννὶ1}} ΤΏ 6 ἢ 
Δοοογάϊης ἰο οὐγ οιιϑίοαι ἃτο οὶ ἴο 6 (πουρὩὺ 
οὗὅἁ, ἴοσ ϑυο ἢ ἀλποίηρ γὰὼ8 ποί ῥγαοί ἰβοὰ ὈΥ͂ {110 
δποϊοηίϑ ΚΘΠΘΓΑΙΥ͂ δηὰ οϑρθοΐδ}ν ποὺ ὉΥ ἰΠ9 
Ηοῦγτονθ. (Οοπρ. ξβζου, Κ.- ἕπεο. ΧΥ., 8, 
414 Ββη4ᾳ.). Μίομ᾽ Β ἀδ068 4|80 οὐσὰγν (οοΡ. Φυἀ. 
ἶχ. 27; 2 δαιω. νἱ. 14), Ὀυὺ ἴῃ ροθοταὶ ἀδποίης 
νγ28 Γοραγ οα 85 βοπιεῖ ἰηρ ραγ  ο]ΥΥ ΔρΡτο- 
Ρυϊαϊοά ἰο ψοιθη δπὰ Ἐβρθοΐα}} ν υἱγχῖηθ. (οι. 
Εχοά. χνυ. 20: Ψι.. χχὶ. 2]; χὶ. 84:1 δι. χυὶὶ. 
0; ΊΝΕΒ, 21..- "Π.-. 4. υ' ΤαῃΣ)ὴ. Ἡοποο (ἢ 9 
ἦ0Υ ἴὰ 0 ἄδησο ἰβ ἰοὸ Ὀ0 τοΐοσσοα ἴἰο ἐμὸ υἱυρὶη 
δἰοῦθ. μθη 1 ἰ8 αν μον βαϊὰ ἐμαὶ γου ἢ βηὰ 
οΪὰ πιθῃ ψου]ὰ το͵οῖσο νὶἢ θα σἢ ΟἾ ΟΡ, ἰμἷδ 15 ἰοὸ 
ΟΧρΡύοΘ8 {89 χοποσγαὶ αἰ διαβίοι οὗ 86 ογ. Νοί 
ΟὨΙΥ γουΐ, (6 ρΡογίοα δἀάϊοιϊθα ὑο ογουϑῃ 688, 
δυῦ Θνθῃ προ 88}}} 06 ᾿ἸπηΓοοῖοα ὈΥ͂ (86 10γ, 8ο ὑπαὶ 
8}} δχοϑ δηὰ βεχϑβ νν}}} ραγιϊοϊραὶθ ἰὴ 1. Αμπὰ 
ΘΥ̓́ΤΥ ΤΠ αΪ80] Ηδησθ 6 μεθ8518 8.0 ΓΘἢ- 
ἀονοα Θβρθοία]ν Ῥσογιϊπϑηΐ, (ποῖὶν ϑασο ἴῃ (ἢ 9 
Βδου  ἔσοϑβ (μον, Υἱ!. 82-84 ; ἰχ. 21) Ὀοϊηρ, βοὶ ἕοτι ἢ 
88 ῬΑΥ ΓΙ σΟ]ΔΥΪΥ ἴδι, ἐς. 6. δ Ρ]6 δηὰ ἀδίπίν (119 
οδἰΐης οὗ αὶ δοίης βίσίου τον άθῃ, ἴω6γ. νἱὶ, 
28--20). 
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8. Τῇλε ἱλτεςίοἷα ΤΩΝ. 

ΧΧΧΙ. 1δ-22. 

15 Τπὺυ βδαι Φοθουδα: Α τοΐοθ 18 μβοαγὰ ἰῃ Εδιδῃ, 
ΤΑΙ θη Δ ΟΣ 8Π4 τηοϑί ὈἰΓΓ6Σ οΥγίηρ ; ᾿ 
ἘΔΟἢ 6] ΘΟΡΒ [ῸΓ 6 ΘΒ] άγθη, 
Ἡοίυδβίη σ᾽ ἴο Ὀ6 οομχξοτίοα [0 ΒΡ ἙὨ]] ΓΘ, [ῸΓ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ὯΟ Ἰηοχοϑ.ἢ 

160 Τὺ βαι Φομονδὴ : Βεβίσζαίη (ΒΥ σγοΐοθ ἔγομι ψϑορίηρ, 
Απα {μῖὴ9 ΘΥ68 ἔγοπι ὑθδ 08: 
ἘῸΓ {μοῦ ἰβ τονασα ζ0Ὁ 8 γ πουΐζ, βαῖ ἢ} «9 ον δὰ ; 
Απὰ {ΠΟΥ͂ 88.411} τοί τη ἔγομι (6 Ἰδπα οὗΥ̓͂ [9 ΘΏΘΙΩΥ. 

17 ΤΠΘΓΘ 18 Α͵8ο ορΡ6 [Ὁ (ΕΥ̓ Ζαΐατο, Βα 1 08 ΦοθοΥδὰ ; 
Αμπαὰ οΒΠ]αἀγοηϑ 8841} γοίισῃ ἴο ἐμϑὶν θογαογ. 

18 1 δᾶῦο βυγοὶΥ μοασὰ ΕΡμσγδαῖπι Ὀθηηοδηΐηρ ΕἰπΊ56 1; 
Του μιδϑὲ Ομ δϑίβοα στηθ, 
ΑΠΑῚΙ δ]ονϑὰ τγ86}} ἴο 6 οἰιαδβίϊβοὰ 11|κ6 δὰ υπίγαϊποᾷ θυ] οοῖκ : 
Ταζγη ἰδοὺ τὴ δρϑίῃ, (μα0 1 ΤΑΥ͂ ἰυχῃ ; 
ΕὸῸΓ ἴδου ατγὺ΄ δϑθονδῃ μὰν Οοα. 

19 ἘῸΓ δἰ ΤΥ τον], 1 τοροηΐ; 
Αμὰ δῆογ 1 βᾶνο Ἰθδγηθα ἰὸ ΚΗΟΥ ταγβο] ἢ 1 βταϊῦθ οἡ {80 ἱδὶρὮ : 
Ι Ὀ]υϑὴ, 1 δηλ 8]830 δϑιηδιηθὰ 
ΤΒαῦΙ Βᾶγνο θΟΓΠΘ (6 ΤΕΡΓΟΔΟῺΔ οὗὨ τὰ ῦ γουί. 

20 [5 ἰὴ ΕἸΡὮγαϊπὶ ἃ νου θ᾽ ΒῸΠ ἴο Π16 ΟΥ 8 Ὀοβοι-ΟΒ}] αἴ 
Τμδὺ τ ΒΘΠΘΥΘΣ 1 ΒρΟΔ ̓ς δρϑιηβῦ εἷπὶ1 του 8.111 Σου 6 Σ ἷπὶ ἢ 
ΤὨΘΓΘΙΌΓΘ ΤΑΥ͂ ΘΟ 618 οανθ ἑονατα 8 Ἀἷπι ; 
1 τηυδὲ πᾶνθ ΡΠΥ͂ οα ΕἾπι, δα 1} ΦοΒονδὮ. 

21 Ἑτοοί ἴον ὑμΎβθ}  βίρῃβ]β, βεῖ ὉΡ ἴῸὙ {γ66]} Ρ0168, 
Τυγὴ [ὮΥ ταϊμα ἴο ὑδ6 ΒἰζΜΑΥ, [80 ΜΤΑΥ δου ποηΐοβυϊ 
Βοίαγη, Ο νἱτγρίη ϑγϑοὶ, 
Ἐοίατη ἰο 8680 ΦὮΥ οἰἰθ8. 

22 Ἠον Ἰουρ Μ|11 ἴδοι ἰὰγη ΒΥ δηα {1 πον, ἰμοὰ ὈΔοΚΒ ἀὴρ ἀδυρμίον 219 
ἘῸΓ Φοιιονϑὰ μ88 ογοδίθα ἃ Π6 ἡ (μἱηρ ΟἹ. ΘΑΓὮ :-- 
Τοθ πόυλδῃ 8881} ἰαση {10 τη8}. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ. 

1 γόον. 1δ.-Π}Ἐ ΜῈ 2, Οομρ. 1]. 8; τ. 8; υὙἱΐ!. δ; χυ. 18. 
4 γογ. 1δ.-}}}} "2, ΑΒ η χί. 4 τπ6 ρίυγαὶ ργοποιη [5 τγοίογγθα ἴο ἃ βίῃ ΚΌΪΑΥ, Τὸ ΟΠ ΠΟ Ἡ γοῖν, δοὸ Ὦότο, ἴη 9 ςαδῷ 

Ροίης τουογϑοά, ἴπὸ δἰ πρισ ργοηοῦῃ ἰδ τοΐογγοα ἴ0 ἃ ὑῥϊυγαὶ, γοζαγαϑθὰ 88 ἃ υὑηΐγ. Ῥ. ΝΔΚΟΔΙΔΒ. Ον., 861,1; αν. Ὁ; 

Φοὺ χχίν. 24; ΤΠ 73, Υἱ!. 6, είς. 

8 γος. 11.-- Τῃὸ δστοἷο ἰ9 πσαπείος Ὀοίοσο Ὁ"23, οοῶρ. ΝΆΣΟΣΙΣΕ. Θ᾽. ὃ ΤΙ, 8. 
κὰν ἡ 

4 Ψον, 19.-- 3 ΠΝ. ΤῊϊν 5107) ᾿λϑ Ὀδ61) σΟΙΩΤΠΟὨἾΥ ἰδκο ἴῃ 1116 Β6ΠῚΘ ΒΟΏΒΟ 85 [ῃ γὙεσ. 18 [Α. Υ͂.: βπτοῖγ ἴον ἴμας 
Ι παν τυγηθὰ]}, ψον 88 ρσίνυη χίϑθ ἴο κτοϑὶ οὐδοιγγ δηὰ ἴὸ δυυϊγαγν διϊθαιρῖδ ἰὸ δυοίὰ [ΐ, δβ ἐ. σ. ὉΥ ΥΈΝΕΛΙΑ, σμὸ ἰαἸ οῷ 

5109) αἱ οῃσο ἴοσ ἣν) 320), ἱ. ε. οἴου 1 δὰ σοὴθ δρδίῃ ἴο τα γδοῖῖ, ΤῺΘ ΟἿ] οοττοοῖ σϑῃάογίης 5 {πὶ οὗ ΗΙΤΖΙα απὰ ΟἈὰν. 

ΤΟΥ ἰδῖκο 2310) ἰπ 18 βΒοπβ86 οἵ δὲ ατεγίετε α «ζουε. ΤΏΟΥ δγὸ 0818 ὰ ἰῃ [Ἀ]18 Ὁ ΠΣ Ὁ (ἰ}. 6, 8,11, 12, εἰς.), ΔΖ) (μι. χ4, 

92), ἸΣΣἾΖ, ΠΣ (σι. δ᾽; χχχί. 22), ἀμβὰ Ὁγ 186 οχργοδδίου "" ΓΝ 2109 ({|. 19), λον ἄοοδ μοὶ ἐμάθοᾶά ὁοοὰσ πὶ Ἐἢ.- 
ΞΞ ᾿Ξ ἮΝ 

οὔὧὺὴ 9 ΠΝ ἴω νἱἢ!. 4, πε [ὁ ἀοδο ἴπ ζοδῖν. χα. 12. ΤῈ βθοπθ ὃὉ «δου χα 10:0 Ῥγορῆηθὲ, ΠΟΤΘ αἰδὸ 8 ὙΠῸ] δ5 ἰῃ οἷι. {Π|, γσϑτο 

ϑηδοαδγυογίης ἴο Ὀγίηρ [Π6 ἰά68 οὗ 5,22) ᾿πἴῖο δρρ]  σδιίοπ ἰἢ 85 κγολὶ ἃ υαγί ον οἵ πιραηΐῃρΒ 83 μοβϑ ὉΪ6. 
ὁ γος. 10.--"»}Ύ} 7. ΜΔῺΥ οοπιπιθαίαίοτο ἴα κ9 1516 νοχὰ ἐμ [86 δῆ δ οἵ [89 μαβδιγὸ οἵ »" 1, εὐοοιτέπαϊο Ὁ6 πιδάο νεῖφα, 

ἴο ὃο Ἰπεϊγιοίοά. Βαϊ ΝΙΡΏ. ἰδ ὉΠ [110 τοδοχίγο οὐ μαδβδῖνο οἵ Καὶ. 1 πιθδὴβ ἔποτοίοτο ΟἿΪΥ ἴο δὸ δοϊκπονϊοἀ κε οὗ ἴο διο- 
Κηον]οῖζο ομθ Ὁ 5861, ΤΊ ἸΔΕ{8Γ δἰ κη  δοβίίοη, [πὶ γί οἷ 1ἴ ΤΔΟΤΟΘΟΥ͂ΘΓ ΔΡΡΟΔΓΒ (0 ὉΘ υποά ἴῃ 0 ΟἿΟΣ ρϑϑϑδῆρὸ οὔ ἴμο Ὁ] Τοδῖδ,.- 

τηθηῖ ὑπ 1}}}8, σΟΥΓΟΒρΡΟΠΑ͂Ρ ΡΟΓΙΘΟΟΥ [0 116 σοηποοιίοη. 
ὁ γογ, 20.---7)2". Βευγονν Βογθ ΟὨΪΥ ; Ομα!. Εζν. ἰν. 10; θδῇ. {|.ὄ 11. [ὲ ἀδηοῖοβ, κὸ ΡΣ (χν. 19; 1.δυὰ. ἰν. 2, ἐέο.). 

δυὰ Ἵ) (χχ. ὅλ, νιβδὶ [ὁ Ῥγϑοϊουβ, δ )οπεὶ. 

τ ον. 20,.-- Ὀ᾽ υσΡ δ. Οοταρ. Ὁ ΡΉ ΒΙ Ὁ}, 1σα. ν. Ἴ οι. Ῥτον, νὴ, 80, δὲ 
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δ ον. 21 “ὉΠ ἴτοτω 9}, φγοιείημίξ, τοϊοαϊοὰ ἴο ΩΣ, φραΐπι ἰγιπομ, χ. ὃ, δοιὰ ΘΝ, οοἴμμαπα, 5061 Π|. ἃ, 

ΟΟΟΌΓΒ ΠΟΓΘ ΟὨΪΥ. ΑΙ} ΕΣ Ῥτορασαιϊοωϑ ΔΙῸ οοωρτίϑοα ἰῃ ἔδο Ὀχίοῦ Ῥῆγαδο 712) 135 Ὡσ.ἢ Ὀόταρ. Ἐχοά, νἱ!. 28; Ῥὲ. 

ΧΙν!]. 14. 
γον. Ὡ- ΡΌΤΊΏΠ. ΤῊ τοῦ ἰβ Ἰουηὰ ΟὨΪΥ πη Οδηϊ. γ. ὁ δὰ οοπησοίοα ἢ ΒΞ». Τηο οοῃηῃοοίίοι τοφιίγος ἐδ 9 

Ἰποδηίης οὗ "ἴο ἐγ οὨ6᾽8 Β6]7 ΔΎΔΥ,," τὶ ἢ ΒΟ Ν [06 ΟἿ ποῦ ἀογίγο ἴγοτα 11 ΡΠ ̓ Ωδαι. Υἱ!. 2) δοοογάδ. Τηἷ8 σδἢ 

ΟὨΪΥ δἰ χη! " πάϊς, τοπηάϊης " (ΠΕ ΤΊδΟΗ : 06 ἐν ηρίπς; οὗὨ ΤὨΥ οἶδ). Αὐοοοταϊπρ ἴο 89 ΘΕΥΙΔΟΙΟΔΥ ἰδοπ ἴμο Ηρ. 
τουδὶ νὸ 180 Βοη90 οὗὨ ἰυγηϊης ΟὨ Θ᾽ 80] Γ δ᾿ ΓΠ6Γ δα ΓὨἰ ΜΟΥ, 

ἮΝ γοσ. 22..-.- ΠΣ ΊΣ Ἵ ΠΩΣ. Οδοσυο ἰδιδιὶ ἰξ ἰβ ΠΩΣ, ποῖ 2}, 85 ἷῃ {{]. 14, 22, 1686. νὶϊ. 17. Τὸ ναδεῖνο ἴοσιωι 

08 ἀουῦεῖοδ5 (Ὧθ τηοδηΐης οὗ “ ἐπτηϑαᾶ ΒΊΎΓΑΥ, δ ϑηαϊοά. ̓  τὴο δοϊϊνο. ΜΝ Τηῦδὲ ὈΓΙΤΏΔΤΙΪΥ ΒαγΘ δὰ δοίΐνο τηοδηΐησ. ΤῊΘ 

ῬΙ]6] ἔγοτὰ Ἀ51}) ἰϑ. ᾿σἰ πι υΠ οὈ͵οοῖίνο σδαϑαϊϊνο απ αἰχτ 68 0 τηαῖζο βοῖηθ ΟὟΘ ΟΥ βοπιοι]ιΐης τοΐοσπη, Ὀσίπα ΒαΟΙς (]. 109), τος 
εἴοτο (["5. χ. ὃ; χχ. ἃ). ἴο ΤΟΏΘΟΓΥ αἰϊοπδῖθα Ε χινιῖ, 10). ΠἔῸ ΤΊΔΥ αἷδὸ παῖϑ ἃ βιι ὐθοΐίνο σαυδαῖγο τποιιῃί : ἴο τορκο ἃ 
{ατγη, ὕαοῖὶς ΟΣ ἈΛΥΩΥ͂, ἧ. ε. ἴο ττη ΟὨΘ᾽Β Βοῖ Γ ὑπο, ἴὸ ἀοβοτῖ. ΗΠ ΡΣ μα9 γιατ  Υ 11||8 δἰ αἰ ΠοαϊίΊοη. (ΟΡ. ΝΑξσεξιδη. Θ᾽. 
δ 18,3; Κ. νἱ}}. 47). Βαξ 86 Ρ[6] Τόγιι8 αἰβο μβαυὸὶξ (ΕὙΤ,, ᾧ 120, 6). ΑΒ πον ἰΐ ἰΒ ἀδοϊἀϑὰ ὕὈγ ἴ89 οοῃμποοίίοη ἔῃ τγμαὶ ΘΟΏΦ0 

16 τοτῦ ὩΔῚΟΣ ἰο ἴο "Ὸ ἰδίκϑῃ, [89 ταοδοίηκς οὗ ἰδο Ν. νεγδαξε ἰδ 4160 ἔμ ἀοοίἀθἀ., [ὲ τοῦ ἔμοη ταδὶ ΟὯ9 ὙΠῸ ὑτίημψα Ὀδοῖ. 

Τοϑίογοα, Δ᾽ παῖδα, δ ἃ α͵ἷ80 οἠο πο ΓΗΒ, ἀοϑογῖβ. Τί ἢδ5 ἴη6 [1167 τηοδηΐηκς ἰη χ χ. 4 δηὰ Ἀ[ὶο. ἐΪ. 4.--Τῆο ῬΙ]οΙ οὗ ΒοΙ]ονν 
τοοίβ ἱποί υάδὰ ἰφ) ἔ}10 εἰκτι δοδηοο οὗ 80 Ριε] (Επανρ, ὁ 121 α, 601]. ὁ 120). ϑροςίδ!!  ἀοθ5 [15 τγογὰ ϑϑόσὰ ἴο πιο ἴο ἰπυόῖνα 

[δο ἰάοα οἵ 230) ἴῃ ἴη0 σδυδαείνο βδϑηδο, πίον ΟΟΣτοδροπὰδ ἰο ἴμ6 10] ον ΞΟΠ, ἐ.«, ἴῃ ἐδο δοῆδο οὗ σεάμοεῃ δ (οοταρ. 

2519, 168. 1ν111. 12; Οὑδε., δ. δδ2). 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

ΤῊΪ8 βίσορῃθ σϑ8368 {μ6 χοίυγῃ οὗἉ [δτγδοΐ, βοί 
ζοσῖ ἢ Ὀσῦογο ὺ8 ἱῃ Ῥτοβρϑοί, ἰο Ὁθ δθϑ ὕγοτῃ 8ῃ- 
οἰδον βίο, υἷἱΖ. 85 δῇ 16 βοῖὴθ ἐΐωϑ δὴ ἱἰηνητγὰ 
τοίη ἴἰο Οοἷ, ΟΥ σοηγογβίοη. ἴῃ ἃ τνόοπάουτ 
Δοπο]ιΐηρ Ρἰσίατγο (86 Ργορ δὲ γοργοβθηίβ Βδοδο], 
1116 τηοῖ ΠΡ οὗἩἨ (06 Βου86 οὗὨ «“ο8θρἢ, γ5 Τταϊβίηξ ἃ 
Ἰαπιοιιίαιϊοη δἱ Βα οὐοῦ (δ ἴγλοἶς8. οὗὨ {086 
ΠΟ ΓΟ μοΐπρ ἰπίο οχὶϊο, 88 (Ὠου σι (ΠΟΥ ἼΕΓΘ 
ἀοαὰ (νον. 15). Φοβονδὴ ΠΙπιβοϊ, ΟΊΎΎΘΥΘΓ, 
ΟΠ οΓ8 ΟΡ; ἃ ΣΟΑΤΣα 15 δι}}} [0 Ὅ6 Ὠοροά ζοτ 
ΒοΥ ψονκ ΜῚ σοτηΐογί ΤῸ (86 ζαΐυγτο, 10τ᾽ {110 Τὸ- 
ἔατη οὗ μον οἰ] τ πὶ 18 Ῥτουιϊβοὰ (γ6γ85. 10 δπὰ 17). 
Βυὺ 15 {{π|8 ροβϑϑ Ὁ]. ἢ Ὑε8, ἴον 15γαοὶ μι }} ἰατη 1π- 
ὙΨΆΓΤΑῚΥ [0 ἴδ6 Ἰοτὰ δπὰ ἐπ 7018] (αὐ σοπαϊίοῃ, 
16 ἴΠ6 οαϊνατὰ ΤοίΣ 88 ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ σΟ0ἢ- 
δοαΌΘη66 {ΠΘΥοΟΥ͂ τυϑὲ αν. Τὴ Ῥσυορίιοὶ ἀοο8 
118 ὈΥ ἱπίγοἀυοίης ΕΡΏταΐπὶ 88 δρορκίης δπὰ 
οϑυβίης πἰπὶ ἰ0 ΤᾺ ΚΘ 8 Ὠοποδὶ πὰ ΒοαγΥ σου- 
Ζεββίου (Υ 6 γ8. 18 αῃὰ 10). Οη (1118 .} 6] ον δὴ ρῖνοβ 
8 ἰο υπηδογβίαπά ἴῃ ἰοπο ϊηρς ψογὰ8 ἰπαὶ 1115 
Ἰονὸ ἴον Ερ ταὶτὰ 18 ἀρορῚΥ τοοϊοὰ απ ᾿ανϊῃοὶ- 
816 (τον. 20). ΕΡὈταῖπι δοηβοαυση  Υ γοσοῖνο8 
ο σοτηηππα ἰο πιαὶζθ 8}}1 {ἢ 8 Ῥγορασγαί! ἢ 8 [ὉΓ 
τοίυτη, Τ)|}18 δὶ {1}0 βαπιθ {ἰπ|0ὸ {6 (Δσοοτάϊηρ 
ἴο 111. 1) ΦηιΓΟΙΥ͂ ΠΟῪ δηὰ υπὑπῃοατγὰ οὔ 6886 15 
ΠΟΥ͂ τα] ζοὰ, (πὶ αὶ ψοιηλῃ, τοἱοοϊοα ἀμ α δβἰιλτοά 
ὉΥ οὐδοῦ τηθη, Ὀτΐησδ Ὀδοὶς οΥ ἄγαὶ δυβθαπὰ 
(νογβ. 21 απὰ 22). 

γον. 1Ὁ. σα δαοαῖῖϊἢ ὕοποναδ... ἴδον 
ΔΙΘ ΠΟΙΏΟΣΘ. ἢ τοβρεοὶ [9 1λιιππ} ἡ 1110 
ἔτανο οὗὨἨ [δο!16] ἐδ στοαί δὶ οὈβυυγΥ δι}}} Ρσὸ- 
ΥὙ]158. ΔΙῪ Υἱοῦ ἰ8 88 ζοϊϊοννβ: 1. Τιι6 τὐὉ οὗ 
Βδομοὶ νγὰϑ πον δηλ. Τ|ν}5 ἀοδηϊ οἷν ΓΟ]]1ο νυ} 
ἴγοτῃ (8 Ῥαββαρὸ δ) 1 ἕδῃην. χ' 2. ἸΕΠΤΖΞΟΝ 
Τοτηδτὶ 5. ((Ὁπιπι. οα Ο'εποσὶς, 26 Αυῇ. 2ιεγ Τλειϊ., 
3. δ8) {ἰπλὲ Δο 618 νοορίης 15 μουτὰ ἱπ Εδπιαὶὶ 
ποὶ Ὀδσδιι80 160 Γ ἴοπ Ὁ 15 ἱη (1.6 παὶρὶ Ὀοτ!ιοοά, Ὀαὶ 
Ὀδοδυβο, δοσογαΐης ἴἰο Ζ26γ. χ]. 1, 111|ὸ οχί]οϑ ἃ9- 
Βοιη δ οἀ ἰδογο, Ὀιϊὺ ἴο {15 ἴἰ 18 ορροβοὰ (α) ἐϊιαὶ 
δοοοτάϊης ἰο 1 ὅλαι. χ. 2 (Π6 ἰοπιὺ οΥ̓͂ ποὶ νεῖ να 9 
ῬΟΒΙ ΔΙ ΟΙΥ ΠραΡ Βαπιαὶ ; ἀπά (6) {αὶ 1λ46}16}}8 
νοορίης (068 ποὶ τοῖον ἴο {Π6 οχὶϊοϑ. σηοηϊοηοὰ 
ἴῃ χὶ. 1: [ῸΓ μι686 Σνοῦο ὅσον, ν]} 19 δοσογαϊης 
ἰο ἔμ8 ψ ἢ ο1]6 δοῃποοίίοι ΟΥ̓ 1Πἰ8 Ῥλββῆξο, Βποδοὶ 
ὈονεαἾ15 {110 οχὶϊα οὐ [ἢ 6 ΕΡΗγαἰ πιὶι 8. 2, Βαπιδῖι, 
ΒΟΩΥ 116 ἢ} τ 85. 8616} 8 Τοπ)Ὁ δηςΐ ν᾽ τ Βατιμοὶ 
ἁποῖι (1 ὅδ. Χ. 2) νγὰβ ἰῃ Βοιῃ)ϑηλίη, ἱπ ἐμ9 

Υἱοϊη γ οὗἨ ΟἿ ὈοΔὮ, ποτὶ οὗ Τοτυβδίοῃ. Τὶ ἷ6 
ΒΟΘῺ ἴγοπι Ζυ4. χὶχ. 18. 188. χ. 20: Ηοϑ. τ. 8. 
Ιη 408... χυὶἱ. 20 10 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βαϊὰ ἐμαὶ Βατ δ 
Μὴ ἴῃ Βοηΐατηῖῃ. Τ}1.0 οΥὐἱχίηαϊ πὰ σοι ρ]οΐθ 
ΠΆΩ ἷ8β Βαπιαϊβαία Ζορμὶα (Ὁ ΒῚΣ Ὁ:152),1 
ϑατα. ἱ. 1 60}}. τοῦ. 19. ΤᾺΘ βίαἰοιμθηὶ ἐμοὶ Βα- 
ΤΩ ἢ τῶ8 δἰἐταϊοὰ οα (6 τηουηἰαὶη8 οὗ Ερὶιγαΐπι 
(Νυά. ἐν. δ; 1 δα. ἱ. 1) 18 ποῦ ἱπ σοπίτγαιβὶοϊΐοπ 
ἴο (18, 0 Ἰὼθ ΒΟ ΠΟΤ δ[0Ρ68 οὗ (ἢ τηοιηϊδ᾽η8 
οὔ ΕρΡΒτδὶπὶ οχίεη θὰ (ἢπ8 ἔτ. (Οοιρ. Ηξπζοα, 
ἈΚ.-Ξπςο. ΧΙ]., 5. δ1ῦ ἰών τς Μιϑϊ, ᾿εϑεατοῦλεδ, 
Π., 810.817; 801-884, ΤΉΟΜΒΟΝ, 76 7 απά απά 
Ἢ Μοοῖ, 11,, δ808.---35. ΒΕ. Α.}). [ὑ)88 θοοπ οὔ- 
)οοἰοά ἰο 1μ6 Ἰἀοπεγ οὗ ἰμ6 Βαιααλ οὗ ϑαπιιο) 
οὐὰ (9 Κδιηλ ποὰν αἰ θ68Ὰ (δαὶ 84] π᾿ βοοϊκίηρ 
{110 811.6-88869 ἰοοἷς το ἄδγπίη ροίΐηῃρ ἔγοτα ΟἿ ὈΘΔᾺ 
ἴο Ιλάπιλλ (1 ὅδ. ἰχ. 20), πὰ ἐμαὶ αν! ὰ Ποοίηρ 
ὕροῖη ΟἸΌοαΙι ἰοοῖς τοῦΐπρσο ἱπ απιλὰ (1 βδπι. χὶχ. 
18). Ενοῃ λύυμεκ (αϊᾶεί. 5. 219) Ἰαγ8 δοῖῃηθ 
νγεῖσαῦ οα (ἢ 686 ΟὈ͵οοιοη8. [ΟΟΙΩΡ. 8150 ὅΜΙΤΗ, 
Μδἰϑίς )ιεί., 8. ν. Ἰλαιμα}.--πἷῷΝ, 11.4.1. 458 ἴο {119 
ἢγϑί, Βονγονοῦ, ἦς 58 οἷοδν ἤγοῃῃ 1 ὅδ ἰχ. 4, ὅ 
αν δαυ] ἀϊὰ ποὶ {οϊΐονν [6 ἀΐνεοοὶ τοαά, Ὀαὶ 
ΒΟΟΣ ΟΥ̓ Ῥυγϑαΐης ἰπ6 ἰγαοὶς οΥ͂ {Π1|8 8.5808, 
Τοδομοὰ πιηδὶ ὮΥ͂ Ὁ ὙΘΤΥ͂ οἰτουϊίουϑ γουϊο.  ἸᾺ 
Τοϑροσὶ ἰο (|16 ϑβεαοοηά Βυετβοηι (ΗΠ Επ2. 4.-πο., 
κί δι}. 168 τορ! δα (παὶ θενὰ ἀἰϊὰ ποῖ 866 κ (6 πὶ- 
ῬοΟτΤΑΓΥ) Ῥτοϊθοίΐου ἕγοιι (86 οἷν οὗ παῖ Ὀὰὲ 
ἔτοιῃ δαιαιοὶ. 8. ΤΏΟΥΘ 18 8130 αὶ δαὶ ἴῃ αἰϊολὰ 
Βαπιοῖ, Βδιπαὶ ΔΓ Σροῖ, Φο8}}. χὶϊ. 26; χχ. 
; ΧΧΙ. 88, εἰς.) ; δηοίμο Ὁ 8ο.1{}}1- νυ οϑὶ γοῦν Φοτα- 

εαΐθτῃ, ν᾽ οϑὺ οὗὨ (0 πιοιιπία 8 οὗ πἀοα ([ϊδαϊδαι}- 
Ἰονϊ, Φυά, χν. 11: ΕἸ δα σορο] 8. ὕοαρ. Βαυ- 
ΜΕπ, δααίᾷεί., 5. 18ῦ, 6); ἃ ιἱτὰ 'π ΝαρΡΒιδὶὶ 
(9.58... χὶσ. 80); 8 Τουγίἢ ἴῃ ΑΒΠΟΥ (7ο9}. χῖχ. 29). 
Α ΒΓ1Ὰ ρμῖδσθ, τσοὶ βοπιθῦϊ 68 ΟΟΟΌΓΒ ὉΠΟΥ͂ {}}}5 
ὭΔΙΏΟ 18 αι] Δ, ἃ οἷτΥ το 18 ποὶ τηρηϊϊοποά 
αἱ 81} ἔπ [86 ΟἹΔ Τοβίατηιθαὶ (1688 ῬΘΥ 08 ἷπ 
ΝΟ}. χὶ. 86), οὗὉἨ Ἰαῖον οτἰ σίη, πὰ ὙΟΥῪ ΡγοῦΔ]Υ 
Ἰἀοπιῖϊσαὶ νἱὶ Αὐϊμαί θα, δὰ βιἰτπῖοα ἴο (ἢ 9 
τοϑὺ οὗ ΨΦογιβα θαι ἱπ ἰἶ6 οἱαΐϊῃ οὗἩἨὩ βάγοῃ Π6ΔΡ 
1,γαϊα (2)᾽105ρ0115). ὕοπιρ. Βαύχεα, Τυϊᾶεί., 5. 
217, 8, 448. ΤἝΏ τα 15 {Π60 ἢ ΠΟ Βαπιλῖν ἐπ (89 
ν᾽ οἱ ΠΥ οὗἨ ΒοΙΒΙἤθα 4. Βοι Β]θἤ θην ἰ8Β ἀουδί- 
1088 δἰβο οδ]]οά Ερηγαῖ ἃ οὐ ΕΡμγαίδῃ (ΔΠ1ο. νυ. 1; 
Βαϊ ἱ. 2; 1 δαπι. χνὶϊ. 12). Νοῖν ἱἴ 668 6}᾽ 8 
(οι! Ὁ 5 πῃ [Π8 ποὶρῃ ον οοά οὗ Βαπιδὰ ᾿ΐ οδηποῖ 
Ὅθ6 ΠΘΩΓ [οι  ΒἸοΒ οῖη, αηἰ (6 ΕρΡθγαίδῖ παν τ ἸΘ ἢ 
(ἄοη. χχχνὶ. 10, 19 ςο]]. χὶνιὶ. 7) Ἀασθ οὶ ὈΟΓΘ 
Βοι)αμιΐῃ δηὰ ψγδ8 θυχὶθὰ, οδηποὶ Ὧθ οι δἰολθπι. 
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Νον νὸ σοδά ἴῃ 2 Οβσοη. χὶϊὶ. 19 οὗ ὁ ρἷαοθ ἴῃ 
{πὸ πο! θυ Βοοά οὗ ΒοίΒ6), (ἢ 6 πΆπιθ οὗ ν ἱο ἢ 

δοοογάϊηρ ἰο {Π)6 ΟἸο ΑΙ 18. 112}, θὰ  δοοογὰ- 
ἴῃς ἰο {0 Κονὶ [Ξ}». Τὴ Ἰαίίον γοπιϊπὰϑ ἃ οὗ 
᾿Εφ»αΐμ οτ᾿Εἠρέμ, ἃ {19 ἰοτγη, νυ ἰσἢ, δοσοτάϊη 
ἐο ὑεξπομε, ᾿ΔΥ 20 πὰ. Ρ. δοσγὶ ἔγουιῃ Φογυβα)οπι, 
ὙΠΟ γΘ Οἰγϑιὺ χοιιαϊη θα ΓὉΓ Βοῖηθ {ἰπι|0 δ! (ἢ} 
τοϑυγγοοίίοη οὗ αζατυ8 (7 ἢ χὶ. δ4). ΦόοϑΕρηῦβ 
αἰβδο σοϊηίθ8 (8. μά. 1Υ΄., 9, 9) ἰυαὺ οϑραϑίδῃ 
ἀοείτογοιὶ Βηϑηλᾶ τε καὶ ᾿Εφραίμ πολίχνια, ἀπᾷὰ {ἸΠοη 
χοΐὶθ (0 Φογυβαίθαι. [ῖὰ Φοβί.. χυὶ!. 28 ΠΒ» 18 

χαθηἰϊοηδα απιοηφ (86 οἰ(᾽68 οὗὨἩ Βοη͵απιΐη. ΤῈθ 
ΒΒδΠ16 ὨδΔΙῺΘ ΓΘΟΊΓ͵ΓΒ ἰΏ 1 βαῃι. χὶϊἱ. 17, Εὐβεπιῦϑ 
ἷῃ ἷφ Οποπιαδέ., 8. Ὁ. ΑΡΉΤα, ΒΑΥ8: “ἐδέ εἰ λοάϊ δ 
οἷος ὔγεπι ἐπ φωϊπίο πιίϊαγῖο Μβειλοϊ αἀ Οτὶίεη- 
επι φοιρίοἰεπ8.," ΤῸ αἰδϑίδῃοοβ σίγθη ροϊηϊ ἴἰὸ 
{η60 ἰάἀοπιῖν οὗὁἨ Ἐρμταὶπι (ΕΒ τοη) δηᾶ Ορῖιγδ. 
(Οοπιρ. ΟΒΙΝΒΟΝ, [1., 5. 828 βαᾳ. {{Π|., 1391]; 
Ἐλύνχεβ, 8. 189 απὰ 216). Νον ἰὺ 18 γοιηδυ καθ 
ἐμαὶ 189 Αἰοχαηαγίδῃ ἰγϑηδιδίουβ ἰῃ 1 ὅδπι, χὶϊὶ. 

17 σοηάδν {Π9 πδηθ [13 ὉῪ Γοφερά, δπὰ οἱ ἐδ 

οἶμον Ββεπᾶ ἰη «ο8}). χυὶἱ. 28 Ὀγ ᾿Εφραϑά (Οοά, 
ΑἸοχ. ᾿Αφρά). τοαιχ (18 10 Β66π|5 ἴο 1Ο]]ΟΥ (ας 
δύοη ἱῃ ΥΟΣΥῪ δησίοηῦ {ἰπ)68 ΓΞ») ἀρὰ ΠΞὺξ νγογθ 
ἰηἰογομβδηροὰ, δηά ἱμαὺ θῆοθ ποὺ ΟἹΪ ἰδ6 

ὉΓΠ) Π2 δὲ}, ὅση. χΧχχνυ. 10.» χῖνἹ!. 7, θὰ 4180 
ἐι60 πᾶ ΓΔ ϑὺδ, χχχυ, 16, 19: χὶνὶϊὶ. 7, 15. ἴο 
ὍῸ Σορασγίοα ἃ8 ἃ σογγυρίϊοι οὗ (Π)}9 οτὶ σὶπαὶ σϑδᾶ- 
ἷπς. [1  αὰ γτοδομοὰ (18 γοϑυϊὲ Ὀοΐογο ΟΠΑΡ᾽ 5 
ἰγοα 80 οα 40 εκἰϊυδίίοη οὐ Βεοῖ] δῃὰ ἢδπιδ 
(διά. ὦ. Αἴ ῖϊ.,. 1894, 1Υ̓., 3. 808) θδοαπια Καοπῃ 
0 πι90.---Ἴ 6 Ῥτορμοὶ 3008 Ὀδοὶς 1ὰ βρί γι ἴο 189 
ἐἶπιο το ἰδ9 Δ δ 8 οὗὨἨ (86 Κίηράοιι οὗὨ (}16 
ἰθη ἰγὶθο9 τοῦθ ἰθὰ ΔΎΔΥ ἰο Αβϑυσγία ἰηΐο σδρίὶ- 
υἱίγ, ϑίηοσθ αλ ἐἶπηθ, ἢ 9 ΒΑΥΒ, τπηαἰκίηρ τ1.86 οὗ 
Βχυτγαῖΐνο Ἰαπσυλζθ, ΠΥ 6 Ὠθατὰ ἰὼ Εδιηδῆ, {116 
βτθαῖοῦ ΟἿ Πθὰν ΒΟ} 16} 6 ἰοῦ (1 ὅαηι. Χχ. 2), 
πἰρίγ δι] ἶς δὰ Ὀἰιίον πεθρίης (νἱ. 26). [ἰ 
6. δοὶιοὶ νν ῃο 18 ϑϑρίπς 0 Ὁ Β6Ρ οἰ άγοη. ΤῈΘ 
ἁπα ϊη18 οὗ {π6 Κίηράοηι οὗὨ ἐμ ἴδῃ ὑσὶ 068 ΣἸΔΥ͂ 
θῸ ἀεβίρασίοἀ οἰ άγοῃ οὗ Βδοθ οὶ, Ὀοσαιιδ6 δἱ 
ἐδοὶν Δ Βἰδηδ 86 ὑσὶῦθ οὗἩ Ερῃταῖαι, νυ ἰ σἢ 15 
ἔγοα ΟΠΕΥ τηοηἰἱοηθα 88 ἃ Γοργοβοηίαι γὸ οἵ ἰδ 6 
κιηάοιῃ οὗὨ ἰϑτδοὶ, 188. Υἱΐ. 2-ὅ, 8, 9, 17; χὶ. 18: 
Ηοϑδ. ἱν. 17, εἰς.; δον. υἱἱ. 1δ; χχχὶ. 9, 18, 20. 
Τ}6 ΠΟ 6 ΟΥ̓ (᾿|0 τυ] ὑγῦ9 ΘΡΡΘΑΓΒ ὑπ8 ἃ 
ἐδ Ρογβοῃ βοδίοη οὗ πὸ Κι χάοιῃ τυϊοὰ Ὁγ ἰι. 
189 δρί εἰν οὗὨἨὨ λομοὶ 18 (ῃ6 χοιΐαβ οὗ {Π6 Κίηρ- 
ἄοπι οὗἁὨ 1)λὲ ἰθῃ ὑγὶ 068, οπὶ [89 Ῥσγορμοὺ σορτο- 
Βοηΐβ ὈΥ ἃ Ὀοϊὰ ρορίϊο] ἄρυγθ 88 σι βίης ἔγοῖῃ Β6Γ 
ἐο Ὁ ὈΥ εἰσὶ δ Ὀον ΔΙ πρ (Π}6 ΤΩΙ ΒΟΤΥ͂ ΟΥ̓ ΠΟΥ 
οἰ άγοη. -ΑΥΤΘ ΠΟ ΟΣΘ. ΟΟΏΏΡ. 188. χνὶϊ. 14, 
Εχοῖὶς. χχυΐ. 21]. 

γονϑ. 10 δῃὰ 17. Ῥμπ5 δαὶ οβονδδ... 
τδοὶσς Ῥοσᾶθσ. Το Γοτγὰ οσοιηΐοτὶ8 βδομοὶ ὉΥ͂ 
Ῥγοι ϑίπρς ΠῸΓ 8 αἱοτγίοιιϑ γοιναταὰ ΤῸΣ Β6Υ τδίου- 
πα] ρον δηὰ οὐγθ, (οὰ χϑδίσαϊῃ ΤΏ νοΐοθ 
ὁοοῦρ. υδτα Τὰ ἔοοῖ, ἰἰ. 25. Ου ἴδϑιθ ἰβ 
τουναχὰ οοπιρ. 2 ΟὭτοη. χυ. 7) υἱζ. ΒοΥ οἰ! ἄγοη 
8181} 0ὺ τοι θοτηοα ἔγομι 186 Ἰαπὰ οὗὁὨ σεριἰν ιν .-- 
δηαὰ ὮὉΥ Βοιιης Ὀοΐογο Β6Υ {π0 σοπβοϊδιογυ ΒΟΡ6 
ἔον ἰδο {υΐατρο, {Ππώὶ (16 ΘΠ] άτθη 111} α8ο γοί γη 
ἴο (δ ΟΡ πϑιῖνο ἰδῆά, Οπ ἴδϑ1θ ἐβ 8180 ΒορΘ 
ΘομηΡ. χχχί. 11. 

γοῖβ. 18 δπὰ 19, Σ βανϑ δΌσΣΟΙΥ... οὗ νῦν 
ψουῖϊῃ. ΤὮθ89 γ ΥΒ68 ρσὶνγθ (ἢ 6 ΙΏΠῸΡ ΤΘΆΒοη οὗ 
ἀμαὺ Λογῆι! οδηρο: ἴδγϑοὶ Ἡ ]} ὅ.1861 {86 οοπαϊ- 
ἰἴομ τοηυϊγοὰ οὗ εἶτα ὮΥ ὑπ [μοτὰ (ἰϊ1. 18 Βαᾳ.). 

ΤΗῊΕ ῬΒΟΡΠΕΊ σΕΒΕΜΙΑΗ. 

Εἰτϑὶ 18:9 Ῥθορ]θ δυρσγοβϑδ ἰδοὶν δοκηον)οάχαιοπῖ 
ὑπαὺ (1.6 οἰιαϑιϊθουλθηΐ νγ88 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [0 ΒΘ, 
ἴον ὑπ 6 γγογο ᾿ἰκὸ δῇ υηϊαιθὰ πὰ πηἰταϊποὰ 
Ὀυ]ϊοοῖς Ὧν Ῥτγορδοὶ ον ἀθη ΠΥ μ85 π ταϊηἀὰ Ηοδ. 
χ. 11), Ὀυϊ {Π6Υ Βανθ αδἷϑο Ἰοὺ ἱμοιμϑεῖνοβ ὉΘ 
ομδϑδβίθεηθα δηὰ δοοδρίοα (869 ομαβίοηΐηρ (Υ. 8). 
4“ Φογθηι δ ἤΟγΟ σΟΠΘΓΔΙΪΥ τπον68 ἐπ ἰδ 6 δηΠ}0 
οἶτοίθ οὗ βου φίιῦ ἃ8. ἴῃ οἷν. 111., 80 δβρβοίδὶγν ἰπ 
νηί 790]] Ὁ 8, ΠΘΤΘ 8180 89 ἔβοσθ ἰδ ἰάσδα οἔ 
(ωγπῖπς ἴοτπιβ (9 Θοη ΓΑ] ροΐηί οὐ ρἱνοὶ οὗ εἷ5 76- 
Ῥτοβομῃίδιίίοη.---Όση ΤΟΥ ΤΩΘ, εἰς. ΤΊιο ἱκηονγ- 
ἰεάκο φαϊηρὰ 85 {.)6ὸ σοβϑυὶὶ οὗ {16 οἰαβιϊβοπχθδξ 
Ῥγοάασο5 ἃ ἀου}}}]9 οεοῖ : ἃ ροϑβϑί(ἷνο δηὰ ἃ ἤθζϑ- 
ιν. ΤῸ ροδὶιἶνο οἴἴδθοι οοηβϑίβίβ ἰῇ ἴ86 ἀοβὶγθ 
ἴο Τοίυγπ ἰο Φεμοναῖ. Μοδον 16 {8.6 Ρ60Ρ}]9 
ΔΓΘ Ὑ76}} ΘΎΔΤΘ (Πδὺ ν Ἰ]]Ππιρ 18. ποὺ Ρογ γι (. 
ΤΊΉΟΥ ὑπ ΘΓΟΙΌΓΟ ΡΓΑΥ (μ6 οτὰ ἐμαὶ δ Ηϊαιβοὶ 
ΜΠ] ἰαγὰ ἐμεὶν Βοανί8 ἰο Ηΐτ, τνῖλο δἴοηο ἰ8 [5γ- 
οἰ διοἁ. (Τῖ8 18 (9 βθῆβα οὔ ἴ6 δα 88) 50} 
ἰρηςο., ΕἘΌῸΣ ἴδοῦ δσῖ, ἐ(ο: ΤΊ η ΟὨΪΥ ΜΝ 1]}} ὉΠ 6Υ͂ 
ΤΟΙ τοίαγη. 7] ὈΟΘΙΥ χοίαγη ἰβ σοῃπηδοιοα 
ψΪ 1} δρ᾽ γα] ἰὰ ὑπὸ οἱοδϑοϑὶ δδυβαὶ τγο]αιϊΐοῃ, 
Οοπρ. ἤοπιδ. οα “2 ιύἷῴΎ, νου. 19, κὐὰ 1,81. γ. 21. 
--Ἴααὶ. ἢἰϊ.. 40; Ῥ8. Ἰχχχ. 4, 8, 20.--- Τὸ ποραιὶνθ 
εἴοοὶ, σὰ οα {πον ρμαγὶ ἤογτηβ (ἢ 6 ῥϑγοϊιοϊοχὶ- 
οὶ σοπαϊΐοι οΥ̓͂ ἰμ6 μοϑβὶ(ἦνθ, δηὰ 8 {π Ρουθ 
ἰπἰγοάυσρά ὉΥ ἔοτ, ἰ5 |ὸ πεν ἰυτηΐης δηὰ ουὐ- 
(ἶἰηρ Ἰοο86 ἴτοπι 411 ἰμαΐ νι] ιΐσἢ παὰ ΔΙ Πτοα [ϑγδοῖ, 
Ὀυΐ δὰ γοὶ ΠΥ Ὀτουρδὶ ἷπι ἰο Βατί πηὰ βῆ πιο. 
-- Τὸ βιυἰτηρς οα ἐδ 8149 (1. 9) ἄμο γεπιῖπα 
οὐ παίίδωα, σοταΡ. ἘΖοῖ, χχὶ. 17) ννὴβ ἃ βῖψχιι οἵ 
τοουτηΐης. Οοπρ. ἼΝΕΠ δὰ ΠΠΕπτου, 2..-δης., 
8. υ. 7ΤΤαιεΓ.---Ὦ Ὁ] .8Ὦ,, εἰς. Οοἴηη. 184. χὶν. 10, 
17.-- 9 σοπηροίίοη οὗ [8 μβαϑϑαρ 58 (ἤη 88 
Τ0]]1ον8: ΕΡργαὶπὶ ὯΔΒ8 ἰδίζοη {116 οἰ"αϑί πη 0 
Ἰιοατί, [ἢ σοηϑόαιθηοθ ἣἢθ δἀάτγοββϑοβ (86 ῬΓΆΥΘΡ 
ἴοῦ Ῥόονοῦ ἴο σοίαγη ἰο Φϑιοναῖι, ἴοῦ 6 Ὠα5 ΠΟΙ 
Ἰθασῃβα ἰο γορεμπὶ οὗ 818 ἑυταΐϊης αυαΥ ἔγοτα Ηΐπι, 
δΔηι ἰο 6 65]: ετηοἀ οὗ (}}0 ΘΟΠΒΘαΘΏ66Β. 

γενβ. 20-2.), 16 ἴθ ἘΕΙΡΏσαΐα . . . ἴ886 
ὯΔ. θρονὶ ργληΐβ {ἰπ6 πιονΐηρ Ῥοί (ἴοι. 
Αϑιοηϑμοά αἱ βυτργιβίης ΗΠ Β6] Ὁ, 8. ἢΐ τνοτο, ἴῃ 
ϑ οι ἰομον ἔδο] 9 ἰοναγάν ΕΡ] ταὶτῃ, Φονον ΔῈ 
8518 ΗΠ 586] 1 ἰοὴ ΕΡΠ γαῖα 18 ἷ8 ἑἀνογὶί6 Βοῦ, 
ἐνὶ ἀαΣ] ρ σα ἃ (εηγαηί φἂιίέ), βίῃθο οἵϊοη 88 ἢ6 
μ88 Ὀθθὴ Οὔ] χα ἰο της (6 βουοτο υθσιουί οἶ 
το) οιἸο ἀΡΟὰ δἷπι, 6 ΠΔ8 γοὶ Ὥθυοῦ Ὀδοη 80]0 
ἴο ἔοτροῖ }εῖπι.---ΟΊθρρϑαῖς αραϊμδῖ. ΝΥ 6 ταν σοπι- 
Ρᾶγο 2 Οβτου. χχὶϊ. 10, Βογο 1 8 βαϊὰ οἵ Αἰδδ- 
᾿ἰδ 8 ἐπαῦ 810 δτοβο δι ἽΖἼΙ δὶ 16 βθοὰ σουϑὶ. 

Βαϊ δραχὶ ἔγοτια ἼΞἽ δοῖπρ ΒΓ δοηβίγυοά Μ| 1} ἃ 
δἰηρίὶο δοοιιδαίἑνο, ͵ὸ αν ἴῃ (δ6 ραγαΐΐο] Ρ88- 
δῶρο (2 Κἰημρδ. χὶ. 1) ἼΣΟΣ 8ὸ μὰν ἰἰ 18. ΘΔΒΥ ἴὸ 

Βυβροοῦ 8. πιϊδίακο. Νον ΞῚ οδπὰὶ 3) ἴῃ (δ 
Β6ΏδΘ οὗ ““ΒΡΟΔΙ,᾽ ΔΓ ὕγοαυθη γ σοπποοίοα τ ἢ 
3 ἰὴ ἀΙ οτθοι ποθ ΜΒ: ἐοφμὶ »όγ αἰιφώεπι (Ν α. χὶϊ. 

2), ὁ αἰίφμο (δαὶ. νἱ. 7:1 ὅλαι. χῖχ. ὃ; Ρβ. οχὶχ. 
40 ο0]]. 28), αὐ αἰΐψμεπι (Ναιπῦ. χὶϊ. 8; ΗμΌ. [. 
1; Ζεοῆ. 1. 9, ο6., Νυπιῦ. χὶϊ. 2, εἰς., 1 ϑλπηι. ΧΧΥ. 
89; Οδηί. Υἱῖϊ. 8). Βδιιῖ ἰ( 4150 βί χα ἤθ8 οφηὶ οοπ- 
(γα αἰΐφμεπι, Νὰ πιὮ. χχὶ, 7 60]]. νοῦ, ὃ : Ῥ5. 1. 20; 
Ιχχυῖ!. 19θ.Ό. Τηϊΐδβ Ἰαϑὺ τηϑαπὶης σογγοξροιμ 8 ρ6Υ- 
θοῦ] ἰο ὑμ0 δοιηθοίίοη Β6ΥΘ :--Οἴϊθη 88 1 (12 

88 ἰη 1 ϑαπι. χυ]!. 80: 1 Κίημθ χὶν. 28) βρϑαὶς 
βαϊηδὶ Εἷπι, ἡ. 6., σΑβὶ πη ἔγοπι πιὸ ὈΓ ἃ ΒΟ; 660 
οὗ τοργοθαίίου, γοὺ 1 σαηποῖ ἔογροιὶ ᾿ιὶπι. 1 δι 
ΔἸ ΘΥΒ σοιηϊηἀοα οὗ δἰ αφαΐη, απὰ ἱμοη {ἐπ οἱὰ 
Γϑ 6] ἢ χ8 οὗϊονθ δῃὰ ὈἱΓΥ τὸ οχοὶϊἰϑὰ δῃϑν.----ΔΩ͂ν 
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Ῥοννθ]θ. ὈΠΕΟΗΒ,ΕΞ σΟΥΥΟΟΙΥ ΤΟΙ Δ Υκ8 οἢ 1588. 
χυὶ. ὅ, ἰπδὶ Ὁ)» ἀο65 ποῦ ᾿|κὸ σπλάγχνα, υΐδοεγα, 

ἐποϊυάθ ἐπ ποῦϊο Ὁ Θηίσαὶ 6 (080 μοδυρὶ). ὙὉ8Ὸ 
πογὰ ἀοθ8 ποὺ ἐπεογοΐοτο ἀθβίρῃαιο ὑπ 6 ἱπηθττηοδὶ 
ΒουΓΟΘ οὗἩ ἐδ ἔδοϊίη δ, Ὀαὺ ΟΟἹΥ͂ ἃ Η͵δο6 οὗὨ ἰΠ9 οὁχ- 
ἰογηδὶ ογραῃΐβιη ὙΠΟΤΘ {8.686 ΤΏ8 6 ἐπ οη8 6 1ν 68 
ΒΡΘΟΙ ΠΥ ποι οοα ὉΪ6. Οοταρ. Οδῃί. νυ. 4; Φοῦ χχχ. 
27. Τατὰ, ἱ. 20: 11. 11], 188. ἰχὶἱἱ. 1δ.; Φ6γ. ν. 
19.---ΤῊΟ ἱπιτιοάϊαίϊο οἰγοοὶ οὗ (18 Θχοϊϊαιἰοη οὗ 
Ἰονο, ἰβ ἐμαΐ 1ϑγαθὶ σοσοῖυθβ ἀἰγθοί 8 ἰο πιδὶκθ 
Ῥτορδγδίϊ 0} ΤῸ 11} Ὸ6Ὸ ἡΟΓΠΟΥ͂ Βοπιοναγά8. 105 
ῬΘΙΒΟῺΒ δἃῖθ ἴο ὈΘ Βηηὺ ἱῃ δάγϑηςθ ἴο 86ὲ τ Βῖ0η9 
ῬἾΠΠΑΣΒ 88 ὙΟΥ͂ ΠΠΓΚΒ [Ὁ [86 σοτιΐηρ ἰγαΐῃ, ΤΣ 

εἴρριιδ, πιοπιπιοεηίιμπι; οοαρ. 2 Κίηρθ χχίϊ!. 17; 
Ἐοὶ,, χχχίὶχ. 1ὕ.--ἴβυδ 8 τοί αγηΐηρ ὈΥ͂ [ἢ ΒΔ Π|6 
τουὰά τοὶ ΒΘ στο 18 Θοιη οτ Ὡς ἴῃ ὑνο Γοβρθοίϑ, 
βτϑὶ ἴῃ ἰἰβοῖῦ, βοοοὴ. Ὀσδσδυδο ἐξ 18 κηονγη απὰ 
Θδ5 ον ἰο Τοίγ06.---7}9 τοτὰ 6586, Ὀοΐοτο ΤΏ 
Οὐκτὶθ5, βίιονβ ὑπαυθϑιϊ ΟὨΔΌΪΝ ὑμαὺ ἐδ δυίοΣ 
845 9 ροΐηῦ οὗ Υἱϑῖν μὰ Ῥδ]θϑιΐπο, δὰ ποί ἰὰ (ἢ 9 
Ἰδπ 9 οὗ [0 σαραϊυ Υ. Οοπιρ. 6 ΒΑν΄, 3. 887, 4πηι. 

ΤΌΣΩ ΕΥΌΠΟΙΥ δηᾶ ΤΣ μΘΣ. Ηἰτζιία ἤπὰ8β ἰῃ 
(ἷθ ποὺ ἱποοσγοοί  Υ [ἢ 6 6ο]]Δίοταὶ ἰάϑα οὗἉ ἀοἶδΥ. 
ΤΗΐα δοοογὰβ ται} νι πον ἸοΩ ἡ ἩΠιοῖ οχ- 
ῬΓΟ8868 8 οσοτίαϊη ἀοζτγοθ οὗ ἱπιραιίθηοθ. [8Γδοὶ 
4068 ποὺ Τοϑροῃμὰ αὐἱοΚΊὶ} ὁπουρὴ ἴο ἐμθ ἰηνὶία- 
(ἴοῃ ἰο σχοίυγη. ΤΤ8ο ογτὰ Βδ8 ἰο ἀγῖνο δἷπι. ΤῈ6 
οχργοδϑίοη Ὀδοϊκδ) ἄϊηρ ἅδυρῖθοσ, οσοιγβ Ὀ6- 
δ᾽ 658 ΟὨΪΥ ἱπ ἃ τισὶ Ἰαίο ον Ῥββαρο, οὗὨ [16 Ρ6ΟΡ]6 
οὗ 19 Απηηοῃὶίο8.--ἱὸ 15. Βυγγτγίδίηρσ, (δα τὸ 
Τοτὰ ἴῃ (86 σοὶ 18. οὗ (18 ἀϑϑύάγδηοο οὗ ΗΒ ἰθημάοτ- 
οϑὲ ἴον, δῃαἃ δῖον [8.86] 1 υϑυβ. 18 δηὰ 19, δα 
τηληϊοβίθἃ βυοἢῃ Βίησογθ δηὰ ἀθορ ρμοηΐΐθῃσο, 
βου ]α αἰ 6 Ὁ ΔΠΟΙΒΟΡ πογὰ οὗἩ μᾶτϑὲὶ σθΏβϑυτο. [Ι͂ῃ 
{818 Ῥαβϑαθ ἰθοτθ ΔΡΡΘΩΓΒ ἰο τη6 (0 ὉΘ ἃ ΡΪΕΥ 
Ὄροη νοτάθβ. [ἢ {ἰμθ βροίϊοῃ 1ἰΐ. 1--ἶν. 2 ὩΔΊ ΟΪγ, 
ἰο 116} {159 αἀἰΒοοῦγϑο 18 σηοϑὲὶ ΟἹΟΒΟΙΥ χοϊαῖ 6 
ἴῃ σαί ον ἃ5 τγ6}} ἃ5 ἴὰ [Όγπλ, (86 ῬτΟρΒ οί ΕΊΥΘΒ ἃ 8 

ΤΩΔΗΥ͂ γαγίαἰϊοηϑ οὗὨ {π6 ἰμοπιο 3211) 88. Ῥοβϑβίδ]ο, 
Βοπιοί 68 ΔΡΡΙ γίης ἰἰι6 ἰάορα ἰο Ι5ταοὶ δπὰ Ζ0ἀ 6] 
ἰῃ ἃ Ρῃγβίοαὶ, αἱ οὐ ῦβ ἰῃ ἃ βρί γι] 86η806. Α 
δτα αν νατυϊδιΐοπ ἰπουρὰ πὶ Δ γου αι 6 χη ΒΌΓΘ 
8 Τουπὰ ἰπ Υἱϊῖ. 4, δ. [ἢ {Ππ|8 ρῬηββαρθ 8180 ἔγοτω 
γοΥ, 10 οανγαγάβ, (86 ἰάδα οὗἉ 23) Τοτιηβ (8) τηδίη 
(ἰουρσῖ. [Ιὲ 18, ΒοΟΎΘΥΟΥ, ὙλΡΪΟΌΒΙΥ σποαϊδοα: η 
γοΥ8. 10 δηὰ 17 {89 ποτὰ 18 τοίογγοα ἰο Ὀοά Ϊγ 
τοίατη, ἴῃ τον. 18 ἰο δρ᾽ τ] απὰ Ὀοά ]ν ἐαγπίης, 
δ ἴῃ στον. 19 ἰο βρὶ γἰϊια] αἰ οπδίϊοη, ἱπ υοῦ. 21] 
δζαίη ἴο ὈΟΔ ΠΥ σοηάϊἰοποὰ ὉΥ δρὶ γι υδὶ ἰὰγπῖηρ. 
Νον τ θη ἰἰ6 Ῥτορμοὺ ἴῃ Ὑδγ. 22 ολ]15 [βγη] 
ΠΣ, νουϊὰ Β6 ποὶ (δ νῖδὰ [0 ΒΑΥ͂ ἐμαὶ Ιβγδο] 
δ ἃ ῬΘΤΒΟΙ, ὟΪΟ ΠηΔΪΚ65 τσοὶ οὗἨ ἰυγπίης, 110 
ΔΌΡΙΪο65 (86 ἰάοα οὗὨἨ 2309 π᾿ ουουν Ῥοϑϑί Ὁ]9 Αγ ἢ 
10 ΔΡΡΌΘΔΥΒ (ο τπη0 δαὶ [Π9 Ῥτορί νιοὶ τυ} (ἢ 6 Τ0]1ονν- 
ἴῃς Βοηίθῃσθ ρῸ68 Ὀδοὶς ἀσαΐη 10 {μ6 σοῃσοδρίϊοη8 
οἵ οἷν. 111. [Ια {μ6 Ὀορὶππίηρ οὗὨ {δ 18 Ομδρίον μὸ 
ἀοοίσηαίο65 1 ἃ 8 ἃ ογὶπιθ ῥγοίμηϊης (89 Ἰαπὰ ἐδαὶ 
8 τῆδη γοίασῃ (0 8 χοϊοοϊοα νῖῖ6, τ 0 Β88 Τη ΘΔ ῃ- 
ὙΓ8 116 ὈΘΟὴ Δηο ΠΣ ᾽8. Νοίν 8 αηάϊηρ δὲ [ϑτὰ οἱ 
ἦβ Βυοἢ ἃ υνἱίο, μου δὴ γοὺ 68}15 μον Ὀδοῖς ἰο Ηϊπ- 
δοῖϊύ. Τιλ8 18 1116 τοροηίδποο οὗ ὙΒ] ἢ ΟἿΡ Ρη5- 
ΒηΖ29 ΒροῦΚ8. ΕΣ ΨΠθη ἴμ6 Ιογτὰ ἀο068 δΒοπιο- 
ἰϊης τυ ]οῖ, ϑοσοτγαϊης ἰο Ηἰ8 ον ἰανν, 888 Ὀ6θ ἢ 
δ πογίο γοραγάρα 848 ἰπδαπη881019, {19 8 6οΥ- 
ἑαὶ ΠΥ δὴ ὀχοορίΐοη ἰο ἰΪο ΣΓυ]ο, ἰΒ ΟΓοἴΌγΘ. Βοτη6- 
Δ ΠΟ δηὰ οχιγδουϊπασυ. ἢ ΟὟ γῪὺ 88 Κ 
δον ἐπο ᾿ογὰ ΘΟΙ68 [0 τηᾶῖζο δι οἢ. Δὴ οχοορίϊοη 
“ἰὴ ΒΟΥ 18. σίνγοῃ πῃ χχχὶ. 20. ἴϑγϑοὶ ἢ 89 
ἄομο ἰμὶθ ἰο ἐμ ἱογὰ, μο 18 Ηἰθ8 ἀδυ)ης ΟἈΣ]α, 

Ὑοτὰ δ6 οδηηοί ἕοτζοί. 5τ86] 18 1||ό ἃ τηδρῃηϑὲ 
ὙΠΟ ἸΡΓΟΒΙΒι1ΌΪΥ αἰϊγδοῖβ ὑπ ᾿ογὰ. [βγδοὶ, (}} 9 
ὙΟΙΏΔΠ, Ἀ6ΥΘ τηδηἰϊοηθὰ ὈΥ (86 Βροοἶβθο παιηο οὗ 
{89 δὸχ 11392, οα808 ἰμ9 Ἱογὰ ἴο ἰᾳτη ὑο Βουβο], 
ὙΠ} ͵8 αἶβο δι μο 6 4}}} ἀοδὶ σπιαἰοὰ Ὁ ἐμο ποτὰ 
ἊΔ2Δ ἩΔΙΟΝ βοὶβ ἕο ἢ ὑῃ9 βροοϊδο αἰδϑιϊποίϊοῃ οὗ 

ἀμ:9 τη8]0 βαχ. Τῆι (ῃ6 νοαῖὶς 18 υἱοίουουβ ΟΥ̓ΘΡ 
186 ϑίσοηφ. [{ 18 ποὺ ΟὨΪΥ͂ 8 ΠΟῪ ἱπίημ παὶ {89 
[υοτὰ χοϊυγηβίο δἷ5 ἀοβοογαιθα τἱὶΐο, Ὀυὶ ἐπ δὶ {18 
ῬΟΜΟΣ ἴἰο Ὀγίηρ Ὀδοὶς Ῥσοσθθαᾶβ ἔγοπι ἐἰὯ9 Ὑγοδῖὶς, 80 
τμδὺ [(ῃ6 Βίγοηρ βΒιυισοιιὺ8 ἴο ἐμο γγοϑὶς.Ό 1 ογθ- 
ἔοτο ἴδῖκο 22 ΟΣ ἴῃ (86 80:80 οὗ ““(ο ἰυτῃ χουπά, 
ἴο οδυβθ ἰο ἰυγη ποῖ." ΑἸΒΟΌΧὮ πὸ Ῥαβϑϑδρθ 
οδῃ δ Βδονγῃ ἬΒΟΤΘ 22Ὸ 18 ΣΘΩΠΥ υδοὰ ἱπ (μἷδ 
Β6Ώ86 (ΘΥΟΥΥ ΤΠ 6ΓῸ ἩὮΘΤΘ ᾿ὺ ΟΟΘΌΓΒ, 1ΐ πη Θ ΔῊ 8 ΟΥΟΠΟΡ 
εἰγομῖγε, ῬΒ. χχυὶ. 6 : Ἰν. 11; ᾿ἰχ. 7, 10 ; Οδηί. 1. 
2, ΟΥ οεἰτεμπιάατε; Ὠουαὶ. χχχὶΐ. 10; Ῥβ. υἱἱὶ. 8; 
Χχχχὶϊ. 7, 10; ΦΔοη. ἰϊ. 4, 6), {18 18 ΟὨΪΥ δοοϊἀθηί- 
αἱ, ἴον ἰδογὸ 18 ποίη 1ὰ (6 τϑᾶϊοαὶ τηοϑηϊη 
ποσὶ οχοϊα 65 {19 Βοη86. Το τοοί 20 ὙΔ]Ο ἢ 
5 τα ὁ} } τσοϊαιθὰ ἰο 23᾽:.᾽ δα5 ὑμ6 πιδαπίηρ οὗ 
ἰαγοϊης ΟΥὁἩ Τοϊατηΐης ἴῃ ἴΠ6 τἀ οβὶ ϑθη8θ. Απὰ 
ἰδαῖ 1ϊ τηΑΥ͂ 8180 βίδπα [01 γευεγίϊ 15 ΒΟ ὉΥ͂ 186 
Ῥᾶβδαρο, 8. ἰχχΐὶ. 20,21, τ βθγο ἐμ Ὑϑγὺ 18 ἱπίου- 
οπδησοὰ τὴν 2... 10 οδῃποὶ ἰμθὰ Ὀ6 ἀεηϊοὰ 
δαὶ 221Ό Π σρΑΥ πιθδη γεάμοίί. ΔΊΣ του] 6ον- 
(ΔΙ ὍΘ ΙΔΟΤΘ Βαϊ Ὁ16, ΟΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 89 ΘΟΓσ ρου α- 

ἱπ τιοτ ΘΧϑοίν ἰο ΓΔ), διὰ 1ι 18 ποὶ ἱπάθϑᾶ 
πῃ ρΡΟ5510]6 ἰμδὲ (6 Ῥγορῃοὶ αἰὰ οὐσίαν τυ ὺθ 
ΊΖΏ. Νοΐῖμον ἐμο ΠΣ), ποῦ ἴῃ ζοῦθγαὶ (89 
ππηρογίδμοο οὗ ἐμο ἰάρα 339 ἴον (86 Ἔσχρὶαπαίΐοα 
οὗ ιμ1)ὸ ν» 1.019 Ῥαβϑᾶρο, δῃὰ ραγ συ] ΣῪ ὑπὸ Σοίον- 
Θη690 ἰο 11. 1 Ὀοΐπρς υπάογβίοοα, ΤΑΥ͂ ἢδγο οσ68- 
βἰοηϑὰ (9 σῆδηρο ἰηίο 221) ἢ, }088 ἱπάϑοα ἐὺ 18 
ΔῺ ΘΥΣῸΡ ΟΥ̓ {89 σοργῖδί. [ἐ 8 ποὶ, δονονοῦ, δὲ 
811 ΠΟΟΟΒΒΑΤΥῪ ἴο ΔΙοΥ {Π0 τ δα ἢ, βίη 66 ογοῃ (ἢ) ἷ5, 
88 ἯΘ δαῦο 8᾽ιονῃ, αίτοϑ (86 Β6η836 χοαυϊτοα ὮΥ͂ 
86 σοπποοίΐοη. [{ 18 οχοθϑαϊηρὶν αἰ βηου] ἰο χὶνθ 
[89 ΡΙαΥ ὑροὰ ογὰβ ἱῃ {80 ἐγ ηβ]αἰΐοη, δίῃ 60 ὙΘ 
᾿αγ πὸ σογγοδροηάϊης πογὰ τὶ τἢ (Π0 Βαπηθ γ ΓΙ Οἱ Υ 
οὗ πιθδδῃηΐηρϑ. [ΚΏΟΥ πὸ ὈοίΟΥ ΤΌΠΟΥΣ ΠΟΥ 
(8π ““ἴοὰ ἰατη-οοαῦ ἀδυρμίον,᾽ ἱπουσὰ ἰδ9 
Ῥγαθθ 8 ποὺ ρδγιϊσυ δ υὶγ δυϊ Δ Ὁ]9 88 δρρὶϊθὰ ἰὸ 
᾿ παϊΐοη. Τ} 18 οχρϑηδίίοι 18 ποὺ ἃ ΠΟΘ ΟΏ6. 
Γι ἰ8 δϑβϑϑῃ αγ ἰμδὲ οὗὮὨ τηοβί οὗ (6 ΒαΡΌΪηΒ: 
τ Γγοῖπάς Ποὐτϑὶ λμποίοοσυπι δὶς ἰεσεπάμπι οοπίἐπάμηξς 
7επιίπα τεάμοεξ υἵγαπι, εἰ ἦος εδἰ πουιέπὶ ἴπ (ΕΥ̓Τα, α 
πιοῦν, φδ ραϑεῖπι αἰϊ8 υἱγῖϑ δὲ »γοδίϊεϊ, ϑοίογὶδ 
πιαγὶὶ ομρίάα, ἐἰἰ πηι ἐίεγπι δὶ αἀπιαηίεπι οδίϊπεαί.᾽" 
Μύκνετεα. ΜΥ οχρίδμδιϊοη οὗ ΤΣ) ΟΠ] ἰ8 
ΠΟΥ, 80 ἵῬΤ 88 1 ΠΟΥ͂, 70 8}1 (ἢ 9 Θοταπηθηί δἰ οΥΒ 
ἰακο ἐη9 νογὰ 85 δἰ τηρ}Υ ϑαυΐϊναϊθαὶ ἰο ΣΠ3)- 
Τπμ9 οἶμον οχρ᾽δηδίϊομβ οὐὗἤὨἨ 0869 Ῥδββῆρθ Ὑ] 050 
ὨΌΠΙΌΟΣ 18 ἰορίοη, 811] ἀο υἱοΐϊθῃσδθ εἰμ ὺ ἰο ἐὰ9 
Ἰαησύυδζθ οὐ ἦ89 σοῃῃθοίίΐοη. ΤῸ τηθῃἰοη ΟΠΪΥ͂ 
(9 Ῥυϊηοῖρα] ομδθδ---ἰμο οἷά οτἱμβοάοχ δχρ]δηδ- 
(ἰοη, ὙΠ1σ6 ἢ Σοΐοσ ἰδ 9 ποΡβ “86 ψοδῃ 5}}8}}} 
ΘΟΙΏΡΆΒ5,᾽" εἴο., ἰο ἐ8 6 ΙΣΤ οὗὨ {π ΒΑΥΙΟΌΓ ἔγοτῃ 8 
Υἱγχίη, πυδὶ ἰΔ Κὸ ΠΏ) ἱπ 186 βθη86 οὗ νΥἱγρίη, 8 

τηοδηΐηρβ Ἡ ῖσ {9 γογὰ ΠΟΥ͂ΘΥ ἢ 88 ΠΟΙ 68 δ ΥΘ. 
ΑΒΛΆΒΑΝΕΙ, ΟΧρ] αἰ 8. “ }εηιῖπδε υἱγοῦ εἰτεμπιάαδωπί, 
ἧ. δ.. δϑωρεγαδιηι,᾽"" ἀπά ογδιδηἀϊης ὈΥ [86 ννοπι θῇ (89 
ΘΑΙς ΒΓΔ 168, ὈΥ ὑΠ0 ΤΏ6 ἢ {Ποῖ βίγοῃρ 6ῃ6- 
Τηὶθ8. Βαϊ ποίΐ μον 18 (18. ἃ πεῖ {λίπο, ΔΟΥ δ88 
ΔΙῸ (δῖ τιοδηϊηζ. “2 επιῖπα υὑοτίείωγ ἴπ νίγμηι᾽" 
5 ἰῇ ΥΔΠΒΙδιΐοη οὗ ΑΒΌΣΜΑΣΡ, Β. ΤΆΝΟΗΥΝ, 
10 816 10] ονγοὰ ὈΥ ὨΥΌΊΤΗΚΒ (ἰπ [80 δτβι δάϊ το 8 
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οὔ ἷϑ ΒΙΌ]9 {111 1088) ἀπὰ Ὁγ Βπσαιῦ διοὴς (Β9 

τοράογηβ. Το αἰϊεγαιίοῃ οὗἩ 2310 Ἰμϊο 23ἸΌ, 
ΒΟΤΘΥΟΥ, ΟΥ ἐμ γοηοτὶηρ οὗ {816 ΓΟΥΠΙΘΥ ἱῃ ἃ Ρ88- 
Βἶνγ Β090 18 Τογοοᾶ: [Π6 Β6η860 α͵30 τῃηιϑὲ Ὀ6 Βιι 6 ἢ 
8.5 ἴο ἀστοο ψἱἢ (06 σοπίοχί. Τ|19 οχρ᾽δηδίϊ οἢ 
Ῥγοροβϑοὰ ΟΥ̓ ΒΟΗΝΌΒΒΕΒ, ννδϊοῖ 18 δαορίοα ὉὈΥ͂ 
ΤΩΔΗΥ͂ τιούίσγη σοηλ πη δῃίδίοτϑ, 18. ἰὰ 9 σοιηϑῃ ΠΠ 
φῬσγοίθοὶ {9 τᾶπ,"᾿ --ουῦ ποῖ σΟΓΓΘΑΡΟΠΒ ἴο 
16 οσοπποοίΐοα, ΠΟΡ ἴβ ἰὺ Βαϊ βίδοιουυ ἰπ ᾿ἰβοὶϊζ, 
ἜΤ Βοη ψουλοὶ Ῥτοίθοί χη6Π, οἰ 6 γ᾽ (9 ἸΔ6 ἢ ΓΘ Ὀ6- 
οοῖια Ἰνοπιοὴ δηἀ (ἢ γΟΠΊΘΏ ΠΘῃ, ΟΥ̓ ἴΠ6Υ0 18 0 
Ὠθ6(ἃ οὗὁὨἍ ΔΥ Ῥτοίοοίϊοη.-- 0. οχρίδηαίίοη αίνθη 
ὉΥ ΠιτΖια, “7επιῖπα ἀπιδιδὲὶ( υἱγωπι,᾽"" τ αἰοῖι 18 οαπὰ 
αἶθο ἰπ ΟἌΛΒΤΑΙΙΟ δηά Οσεπβιουῦβ ( Κι. ΟΑΕ, 3. 
859) 15 ποῖ ᾿παρρτοργίαίθ ἰπ πηιϑδηϊῃρ, Ὀθπὶ σδπ ποῦ 
ὍΘ υβϑιϊοα σγαπιηδίϊοα}]γ. ΗἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ, ἰὸ 
τοῖα αἀΠΑΕ οἰϊασΐ 68 μὲ 196] Γ ΤΌΣ τϑηΐ οὗ 8, θοϊο 

ἐδῖκοβ 22}0 πὶ (86 Β6η86 οὗἨ ““ἰο ΚΘΟΡ ΟΠΘ᾽8 δΒοὶΓ 
ΠΘΌΡ, ἰο Ῥογϑιϑύ ἰὼ ἀοροηάθηοο, βοοκίηρ ρῥγοίθο- 
(ἴοη ᾿᾿ (Οἰνισιοίοσν, πᾳ. Τὺ, 11., Ρ. 439). Βαϊ 
ἐἷθ8. ΤΟΙ ΔοΤΙΩΣ 18 ἀδνοϊοροαὰ ἔγομι ἰδ 1468 οὗ 
“βατγουηϊηρ᾽ π ΒΊΟΝ σαπηοὶ Ὀ6 ἀθοϊατοὰ οἵ ἃ 
Β'ῃρ]6 ρογβοὴ υἱῖ{ἢ γοϑρθοῖ (ὁ Δποίμογ. ΤῊΘΒ6η50 
ἐμδ8 οὐϊαϊποα 15 4180 80 ΤΟΥΘΓΒΘ Οὗ [86 ὈΓΙΙΊΔΕΥ͂ 
τηοδηΐϊηρ οὗ (86 τΤΟΓβ, οὐ ψ Εΐϊσὰ [ἰῃ9 γτοπαοτίης 18 
Ὀδαβοά. βαάϊοαγ 0110 ὀχρ᾽δαδίΐου οὗ ΠΕΝΟΒΤΕΝ- 
ΒΕΒᾺ ἰ8 πο οἶδοῦ ἵπαὰ ὑπαὶ {Π6 τηδὴ Μ01}} ϑαγγουπὰ 
{80 ψοαπ ψῖ1} 18 ῥτοίθοϊίοη, ἃ8 ΔΙΈΙΕΕ 8130 
δοίια! [ῦ ΣΤομΟΥ8 ἐπ ογᾶβ ἴῃ 818 ἰγαῃ 5] 108. 
Βαβι 68 (89 ἸσΟΣ σοπλλθηίδ08, ὑπ 079 Δ.Θ ΣΩΔῺΥ 

-- ---.ὕ 

ΤΠΟΠΟΖΓΘΡῊΒ οἡ {118 ραβϑῆμθ. 1.18ἰ5 οὗ ἱβοῖὰ ΔΙῸ 
ζουπὰ ἰὴ δ'κα. σα ιῦτ, ὅτάβκε, ὅ. ἢ. ΜΙΘΒΑΆΚΙΙ8Β, 
Οὐδετυ. ἐπ ὕεγ., Ὁ. 248; ΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ; ὈΊΙΕΤΕΙ,- 
ΜΑΙΒ ἰὰ (ῃ9 ισί, Μβιὑϊεισοτὰ, Τοπι. 1.Χ΄., 85. 648.ϑ. 1 
δὰ ΑΝρβ. ᾶαν. ἨΑΛΒΙΟΗΗΟΒΒΤ, 2.2.4. (6 γεπιπα 
εἰγεμπιάαπίε υἵσαπι, 1010 δὰ 1617. 

[ΟΥ Επρ θη δηὰ Απιοσίοαῃ σδοϊμπιθηἑδίοσβ, 
ΒΑΥΝΕΥ τοηάθτγβ “ἃ Ὑοϊμλη Β..8}} ρυΐ ἰο ἐδ 
τοαὶ ἃ βίγοῃββ τι8η." ΗΕΝΡΕΒΒΟΝ: “ οπιδῃ 
Β88}1 ΘΏΘΟΠΙΡ888 Ιη8η.,᾽ 01] ον ης ΒΟΟΥΟΣ ΒΙΑΥ- 
ΝΕΥ δηὰ ΟΑΥΥΙΝ ἴῃ ἷ8 δχρ᾽δηδίϊοπ, “ΖΘ ΠΟΥ Ὰ 
νουὰ τὰκ {πὸ θυ ]οϑὶ οὗ ἰθπὶ τῇοτο ἤδη 8, 
τδίο ἴῸΡ (6 τηοϑὲ ρονογίια] οὗ (μοῖν ἔοοβ.᾽} 
ὙΥΟΠΌΒΉΎΟΒΤΗ Το! η8 ἰδὸ ἰηἰογρτοίαίοη οὗ {89 
ΨΟΓᾺΒ, ν᾽ ἰσ ἢ τοΐογβ (οτὰ ἴο εἶθ τη γΓασυϊουΒ 60Π- 
οορίΐϊοη οὗ ἰδ9 Υἱτγρίη, αυοϊϊηχζ ἱπ ἔδνοσ οὗὨ (δῖ5 
Υἱὸν 5. ΦΈΒΟΜΕ δη ΦΆΟΚΒΟΝ πη ῬΕΈΑΒΒΟΝ ΟοὮ 
(119 Οτοϑά, νῖιἢ Γοο 668 αἾἶ8ο (ο 7Όυ8311Ν ΔΙΑΒΤΥΕ, 
ΟὙΡΒΙΑΝ, ΑὐΟΌΒΤΙΝΕ, ΠΌΤΗΕΒΕ, (ΘΟΙΑΜΡΑΡΙΤΒ, 
ΟΗΈΜΝΝΙΤΣ, ΟΑΥΑΤΙΝΌΒ, Οαχύόνιυβ, ΠΌΕΤΙσΒ, εἴσ. 
ΝΟΥΕΒ ἰγαηϑίαιοϑ 189 ψοπιδὴ Β88}} ῥτγοίϑοί (89 
τδη,᾽" νἱὶ τ (16 ποίο, “4 ἐμπογὸ 58}}4}} Ὀδ αὶ βίαίο οὗ 
Ῥοδοθ δηῃὰ βου, 80 ἰμαὺ (080 ὙΠῸ ΔΓΘ ΓΘ- 
και οὰ 88 ἔδοῦὶο δηὰ ἀοΐθποοὶθβϑθ, δηὰ υὑπᾶὶ [ῸΡ 
ὙΔΓ, Β84}1 ὈῸ σοτηροίοηῦ ἰο {{ὸ ἀοίοποο οὗὨ ἰδ 
σουπίγυ." ΟΟΥΕΒ δργθθ8 τῃηοϑὺ ΟἸΟΒΟΙΥ τὶϊὰ 
ΝΑΒΟΕΏΒΒΑΟΗ, Γοίογείης “189 ὑγοπιδὴ ᾿ ἰο (9 
γὶγρίη [ϑγαο], ἐμ 9 Ῥϑορὶο οὗ αοά, ψγἢὸ ““ηϑἰοδὰ 
οὗ Ῥογροίυα!Υ ροΐϊῃς δουΐ δὕῖοῦ οἰμβὲὺ ἸΟΥΘΟΓΒ, 
11} σο αδομί (ἴῃ {89 δ5θη80 οὗ βοοκίηρ ἰο νὰ ἰδ 
Ἰουθ οὗ) Βαὲσ ονῃ αἰνίπο ᾿ογὰ,᾽"---ϑ. ΒΗ. Α.]1 

δ. ΤῊΞ ΒΉΛΑΞΒΕ ΟΡ ὕὉ0ΑΛΗ. 

Τὴε ΜΒιοδείησ ο7 ἰλε ϑαποίματγψ. 

ΧΧΧΙ. 

22 

28-26. 

ΤῊυΝ βαὶ ἢ} Φομονδὴ Ζουδοίῃ, πὸ αοά οὗἉ [8Γ86] : 
οὐ Μ1}1} {ΠΟΥ͂ Βρϑδῖκ {195 πογά ἴῃ {80 Ἰδμὰ οὗ ὁ υάδΕ, 
Αμπᾶ ἴῃ [[8 οἰ65, ΜΒοη 1 ἰαγη ὑπ Ὁ ΠΡΟ ΪΨΙΥ : 
ψομονδὰ Ὁ]689 1866, ἀγα! ]ΠἸηρ- 866 οὔ Βα] νϑίϊοη. [07 }υ8.166]᾽ 
Μουμπίδιι οὗἉ ὑΠθ βΒαιιοίσαγγ ἱ 

24 Απὰά Ψυάδῇ 88}4}} ἀνγ6}} ὑμοσγοῖπ δπά 41] 118 οἰ (168 ἐορϑίδοσ, 
Α5 Βυβθαπάπιοη δηα ἴπ080 ὙΠῸ ρὸ ἔστ 1} Βοοϊκβ. 

2ὅ ΕΣ 1 γοίγοβῃ (9 ῥϑηίϊηρ βου], 
Απά ΟΥ̓ΘΣΥ͂ Ἰδηρι 81 πρ᾽ Βοὰ] [Βα 8. 

26 Τὕροιῃ {μ8 1 ἀ΄νοῖο δηὰ ]Ἰοοϊκοὰ υὑρ; 
Αμπὰ ΤΑΥ͂ ΒΙ66Ρ αα ὕθθῃ βιυϑθί τππηΐο Τη6. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ͂, 

1 γον. 23.--0 . 7,3. οι. Ῥγου. 11. 38; χχίν. 15; ἴον ΟὝὟΨ σοῦρ. σόπια. οἡ Υἱὶ. δ; ἰσ. 28. 
το ̓  καὶ ἰκῖῳ ῳ 

3 γογ. 24.--ὙἼ.}ϑ 2 Ἰ»)}ὥῶ)),. ΒΌΡΡΙΥ μισὰ Ῥοεῖοτο ἃ »Ό). ΤΗΐδ γοσῦ ἰδ {π6 ἐοομ ἶσα] ἰϑσιὰ 00 ἴδ 6 Ὠοτηδάΐο Ἰηοδθ οὗ ᾿ἰΐὰ, 

Οὐπιρ. ὅθη. χχχὶϊ!. 12; χχχν. 21; χὶνί. 1, εἰσ. -τοι 3.-ὸν πιοάϊζο, {. 6.) σιπα, Οὐπιρ. ΝΆΚΟ Κι σα, τ ἢ 112, δ α. 
δον, 25..-ΠἸΔιΝ Ἴ. σοι. τοσ. 12. Σ ἄο ποῖ 860 ΜὮΥ [0168 ποτὰ βου ὰ Ὠϑοθδδαγί!Υ δ δ Ρασιϊοἰρίδὶ ἔοσα. ΤῈ ΏΔΥ Ὅδ α, 

Δηϊίο νοτὺ τι Ὑὐ)  νδδίίης. ΟομΡ. χίν. 4; 168. 1ἰ. 1; Ῥα. υἱ!. 10 
ΣῚ 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Αἴον {λ6 ρτορμοὺ μδὰ ργοπιϊβοά (6 θα ὑγ1 0685 
βρ᾽ γἰιαδὶ δά ταδίογὶαὶ ργοβροῦὶ ον ἴῃ τἱοἰιοϑὺ πλθ8- 
ΒυΓ6, 86 ΠΟῪ ἀο068 8} 58110 ΜΓ} γοϑροοί ἴο 88}. 
Φυάλῃ ψ{}} 4150 γϑοίαγη ἰο ἷβ σου ΓΥ ; [89 βδῃοία- 
ΔΙΥ, ἴδ 6 σϑηΐγὰ] ροϊηὶ δῃὰ βοιγοθ οὗ 41} Ὀϊθβϑίηρ 
ἷθ αφαὶα βαἰαἰϑὰ ψιθῃ Ὀθηθαϊοϊΐοη8 (νοῦ. 28). 
Το νψοἷο Ἰαπὰ 15 ἀσαΐὶη ἱπμδὈϊ θα ; ἀρνὶ σα] ΓΘ 
δηὰ σαιἰ116- Ὀτοοάϊπς φαίη βουτγίβηι (γον. 24). ΕΓ 
19 Κοτὰ ι8 ἀἰβϑροθ6ι:} ἰο αἴογτά ἰιοὶρ ἱῃ: ΘΥΘΕΥ ἀΪ8- 
ἴγ658, Βα ἰδίαοιϊοπ [ῸΥ ΘΥΟΓΥ͂ ἡθοἃ (το Γ. 25). Τὶιθ 
Ῥτγορδιοὶ γϑοοϊνϑα μὶ8 γονοϊαιϊοη ἰῃ ἃ ἄγθδ. [18 
)ογία ᾿αροτὶ γγὰβ (δ9 ονι180 οὗ 18. ἔθος οἢ 
δια κίης ἰμδαὺ 818 51.600 ἀὰ Ὀθθη Ββυγοθὶ (νυ γ. 26). 
Ηθ γϑιμαγκβ (18 βρϑοὶδ! τ ὈΘσδι.56 ΜΝ 1{Π} ἢ0 οὐμθῦ 
χονοίδιϊοη ἰῃὰ ἃ ἄγθδαλ δὰ 86 δὰ 8 δ πιῖϊαν ΟΧ- 
Ῥογίθῃσθ. 

γενβ. 28-28ς.- Φσ5 παῖδ οπονδξ .... 
βαϊιὶδῖν.--- 08 Σ ἴασῃ. ΟοπιρΡ. οἢ χχίχ. 14.-- 
ϑοδονδδ Ὁ19585 ἴ996θ. Τὸ πογὰβ ΤΔΥ͂ πη Θ8 ἢ 
οἰ μο  Φομονδὰ τὶ] Ὁ1089 (1006, ΟΥ, Φο ον Ὁ]658 
60. ΤῊ ἔοτ πον ὈΘαΓΒ 0 Γ0 οὗὨ (86 ρυἰ 680} οἰ. 8 Ὁ- 
δοίον, ἴπ 1δι γον 15 ἸΏ ΟΥΘ ΔΡΡΓΟΡΥΪδίθ 88 βροΐζθῃ ὉΥ͂ 
(86 σοηρτοραϊίοη. 9 πά Ββιιοῖ ἃ Ὀθηθαϊοιΐου 
Βροοϊδοὰ ἰῃ Ῥβ. οχχίὶϊ. 6-9.--- υυϑ] πᾳ -ὈΪδ 09, 
εἰς. Οου. 1. 7, σογο Φομονδὰ δἰ π]80] 18 δ0- 
σα] ]οὰ. ---Ἰ Σου ἴαΐ, είσ., ΤΥ ὃὉθ ἴῃ Δρροϑί (10 
ἴἰο ἅντο! 1 πᾳ - Ρ]809, εἰς., πὰ ἔΒο 89 ΘΧ ργθϑϑίοῃ 
ἸΩΆῪ οἰ ποῦ ὈῸ ἃ (ἀδϑὶχηδιΐοηι οὗἉ [86 ἰ6πιρ0}9 ΔΙ]ΟΏΘ, 
οὗ οὗ ἰδ νδοῖθ οἱ οὗ Φογυδαΐθηι (σοπιρ. [8Β8. 
Ιχυΐ. 20; Ζεοδ. Υἱῖ!. 8). [ὑ ἸλΔῪ 8180 ὃ0 ἰδ ,κθῃ 48 
δη ϑγπαοίοῃ, 80 ἰδ [θη ἐδ (ὈΥΠΙΘΥ Μ|]}} ἀοδὶς- 
μδῖθ τ 9 ΠΟΙ͂ οἰΐγ, (89 ἰαιίοΣ [86 ἰοταρὶθ. ΕἾΠΑΙΥ 
ἰι6 ἀοιδῖὶθ ΡὮΓΑΘΘ ΠΙΑΥ͂ ἀοβίχηαίο Ὀοΐὰ δὲ (6 
8816 ἰΐπη6, ἱ. 6., ἐμ οΟἱἱΥ ἱποϊαάίης (6 ἰθιαρῖθ, κηὰ 
8.5 6 γῸ 18 Ω0 Γϑδβοη ἴῸΓ οχοϊιάϊης οἰὐμον οὗ (ὃ 9 
νο, (818 ἸΔῪ υ]χ] δ0 (μο οογγθοὺ γϑυἀοθγίηκ. 
Οομρ. 5. ἱἰ. ὃ : χινιϊ!. 2 βαᾳ.; ἴ88. χὶ. 9: 206] 
ἦν. 17.--τ ον. 28.  θσϑέῃ, ἱ. 6., ὑπ6 Ἰδηὰ, τοῦ. 
23.--- ιὅδ δα 411 {τα οἱκϊίθα. Τιιθ θχρυθβ- 
βίοῃ σδαποὶ ἀθεϊχηδίθ «Ψ9ογυβα]οπι πὰ ἰδ 9 ῥτο- 
Υἱηοἷαὶ οἰ(68 (σοΙρ. χὶ. 12), ον (86 ψ 8016 δῃὰ 
6 βἰημῖθ ραγίδ οὗ 89 παϊΐοῃ, Ὀθοδυδο δ} 8 
αἰδιϊποιϊίου σα 6 πηδάθ ΟὨ]Υ͂ ἐπ αὀείγαείο. {0 76- 
ἴοτα (κἰηἰς ὑπαὶ (16 Ῥτορμθὺ ΓΘΑΙΠΥ͂ ἀἰϊδιϊη συ δι 68 
186 Ροορὶο δηὰ ἰπ6 οἱ(θ8θ. Βοῖδ βἰΐ, ἀντο]], 11ὸ ἴα 

(86 Ἰδηά. Οοτρ. 39), χχχ. 18; Ζϑοβ. ἰϊ. 8; χίϊ. 
6; χὶγν. 10.---ἡὰν. 26. ΕΣ 1 στοΐσοϑδ. 186 ρογ- 
ἴοοί 5 1:6 ρτορδοίϊοαϊὶ ρογίοοι. [ὑ γοργοβοηίβ (6 
ζαΐϊαγο ἴδοὶ 88 δ᾽ γα δοσοι ]} δηῃθ. ΕῸΣ ἀθ- 
ποί658 ἐμαί 6}} ἰμαῦ 88 Ὀ66 ἢ ὈΥΘΥΪΟΟΒΙΥ τηοηϊϊοηοα 
18. ΟὨΪΥ (πὸ Γοδ᾿ἱχαϊίοη οὗὨἩ 86 ρύγροβο οὗ ϑβουδὴ 
ἴο τ ον ΘΥΘΥΥ αἰδίτοβ8 πα ποοὰ, τ ΒΘσοίοΓΘ ὑδ9 
βαιϊἰβίδοιΐου οὗ ΒΟ δηὰ (ἶγϑί βροίκοῃ οἵ ἴῃ 
γοῦ. 26 18 ΟὨἹῪ ἴἰο Ὀ6 υπάογβίοοά 88 ἐπδίαγ οπιπίμπι. 
ἢ} οὗ (89 (μ᾽ γβίγ. Οοιρ. Ρβ. ἰχὶἰϊ. 2; οχἱ!. 6; 

Ῥτονυ. χσυυ. 38: Ζοὺ χχὶϊ, 7, ἴβϑαϊ. χχυχὶϊ. 2. 
γος. 26. ὕροι δῖα... αγοϑὶ πο :ΏΘ. 

1{ νὸ ἰδ {1656 τογάβ, ν τ ΟἨΒ. Β. ΜΙΟΒΑΈΙΙΒ, 
ΒοΟΒΕΝνυκικΒ, ὈΜΒΒΕΙΤ δηαὰ οἰἤοῦθ, 85 ἰδ9 
νψοτάβ οἵ ἀοἀ, ψγὸ παν 86 αἰϊοχοῖμον οτοοϊκοά 
86η80 δαὶ Φομοναῖι ἀοϑἰ χηδίο8 9 τἰπι6, τ ΠΟ ΗΘ 
Ὑὃ8 δοίη 88 8 ΒΕΥ6ΓΘ υάμο, Δ8 ἃ ἰἶπι0 οὗ βυγοοὺ 
δῖθθρ. [1 πὸ υπάοτγβίδηα (Π9 Ρ6Ο0Ρ]9 88 διΎΥΔΚΙ Ως, 
ἴθ γ͵ἠὸάᾶ Παᾶῦο δραΐῃ ἰμ6 δοηίγδαϊοίοτῦ ἱμοιρῃς 
δαὶ (9 ἐἰπη9 οὗ νἱϑἰαἰΐοη ἰ8 σοιρατοὰ νἱἴ 8, 
ΘΟ Βῖ06Ρ. ΤῈ οχρ[ ἀπαϊί οη8 οὗ Εἔπτγαν (ᾳυοίδ- 
ἰοῦ ἤγοτῃ ἃ γγ9}}-ἰζαονγη Βοηκᾳ, ἡἡ αἷσ} 18 (ὁ Βονν ὑπαὶ 
θη (ΠΟΥ͂ Μ|}} ανθ ὯῸ τόσο Ὀδὰ ἀγθδπι|9), ἀπά 
οὗ ὅβαν ((μογοίογθ ψ1}} ἴὰ τπ6ὰ Ὀ9 Βαϊ, 1 αὐνδῖο, 
ἐἰς.), ΔΓΘ ἴοο δι᾿ βοΐδὶ, ἔῸΓ ὑΠ6 Ὁ γϑαυΐγο δ6 Βὰρ- 
Ρἰοπιοηιϑίίου οὗ ἰη τοάυοίογΥ ἴογπλ]Δ5 τσ ἢ ὉΥ͂ 
ὯΟ Πη6ΔῺ8 ΟΥἾἿΘΡ (ποιοῖ 68. ΑΒ ἴΠ6 τνοτὰβ8 βίδηὰ 
ΠΟΥ σὴ ὃὉθ0 υπάἀογϑίοοαά ΟΠΪΥ͂ οὗ (89 ῥτορδοῖ. 
Βαὺ ἰι 18 ἃ αυοδίίοη, γν Β ῖΒοΣ 1 18. ἃ γθ8] ΡῈ γ 8168] 
866 ΟΓ δὴ ϑοϑίδιϊσ σοπα  ἰἶοη ΤΟΒΘΙὈ] ἢ; 5166 Ρ, 
ψ]οὰ 18 Βροκθῃ οὗὁ ἴὶ ἰ8 ἀἰβῆοις ἰο ἀφοϊάθ. 
ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΑ ἰἰ85 ἀθοϊατοά ἴῃ ἕανον οὗἉ (6 16- 
ἴογ (ΟἈγιδιοίοσυ, Επαᾳ. ΤῸ. 1Π., 426). Βιυὶ ἴῃ 
Ζθοῖ. ἱν. 1, ἴο γιοῦ ραϑδαᾷὸ ἨΚΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ 
ΔΡρΘ6]8, ἰδ ργορβοὶ ἰ8 δυγαίκοηθὰ ἰο δὴ δοϑίδιϊο 
Υἱδίοῃ. [0 ποὶ ἰἰαἷς, ΔοΥΘοΥΡ, (ἢ αὶ {μ6 6οδἰ8» 
(16 σουάϊιίοη ἰθ8 δηγνατο αἰ γθοι Υ σα] 16 ὰ αἴθ, 
δηὰ τπῶΐ Β6 ΜῈΏΟ γα 98 ἔγουλ ἰΐ δ88 1η6 ἔροϊϊηςς 
οὗ Βανυϊης βίορί. [10 οδπαοῦ 6 ἀουδίοα ἱμπαὶ 
ἀγα τι ΚΘΏΘΣΆΙ Υ͂ ΒΟΥ θα 848 (8:6 Ρἢ γ816Ά] τηθ8 8 
οὗ ἀϊνίῃο τονοϊδιΐοη, Οὐομρ. Γθιη8. ου χχίϊὶ, 96 
δὰ Ναιῦ. χὶϊ. 6; 906] 111. 1: 1 Καὶ. 11]. δ: ἰχ. 2. 
ονθπἶ 8} ΠΘΥ͂ΘΡ (6118 8 δἰβϑννῃθγθ ἴῃ νυν δῦ ΒΟΥ 
σοπαϊίοα ΒΘ τῶϑ θη ἢ6 τοοοϊγθὰ ἢἷ8 γϑυβὶδ- 
ἴοι, Ὀυῖ οΥ̓͂ (πὶ8 Βα (6118. ὰα8 (δὶ Πα τοοοϊνοα ἰὲ 
ἴῃ βῖοορ. ὙΕΥ 6ΓΘ ΟὨΪΥ διοὶ 8 γοματὶς οὐ (ῃ9 
ουϊπνατα ἕοσιλ οὗ [89 τονϑϊδιϊου δῃὰ (ἰι9 ζϑοὶϊϊης 
νι δῖσῦ 86 δὰ ἱῃ οοπηθοίϊου ψὶϊι ᾿ι7 [,οἱ υ8 τ6- 
ΤΆΘΙΙΌΘΥ ἰμδὺ (8 ῬΥΓΟΡΆΏΘΟΥ ἰ8 [80 ΟὨΪΥ υαηϊηίθγ- 
Ταρίθα! οοηδβοϊδιοΥΥ οὔθ ἴῃ ἰδ6 μοὶ Ὀοοῖ. [8 
ἴλ ποὺ τΓἈΠ 68 ΥΘΓΡΥ͂ 16} χἰ ἢ]6 ὑπαὶ ὑμαὺ τηοαϑηΐϊ 
ὯΒ ὨΘΥ͂ΟΥ ἔογχοίίθηῃ ψίθη, δγακίης αἴϊοσ (ῃ9 
τοοθρίϊου οὗ ὑμῖ8 γουθ]διΐοη, 6 δά τ΄ δε] ϊης 
οὗ δὴ θχοθϑαϊηρσὶν δυγϑοὺ δηά γοΐγοϑδϊης βίθορ ἵ 
Ι ὉὨΒΟΓΘΙΟΓΘ ῬΘΓΟΘΙΥ͂Θ ἴῃ ἰδὶ8 ὈΓγΙοΥ͂ γοιμαῦὶς δὴ ἰη- 
ἀἰσαιϊίοα ἐμαὶ Φογθιΐδῃ ΐ 86} τοφαγαθὰ 89 
ταοπιθηὺ οὗ (μ60 τϑοθρίϊου οὗὨ μὲ8. τουϑί αἰΐοῃ 88 8 
Ῥοϊηὶ οὗ ᾿ἰχΐ ἴῃ 8 οἰμβοῦννίδο γου ἢ δηὰ 160ο- 
τοῦδ ῬΓΟΡμΘι16 ΟΟΓΘΘΡ (σΟΙΡ. ΧΧ. 7 Βα6ᾳ.). 9 
ἸΩΔΥ͂ ἰημἀοθὰ ὑρυ Ὁ ΒαῪ (αὶ ἤθγο ψ͵ὸ βίδῃπα δἰ ἐδ 9 
τλοϑὺ οοτηΐογι πα δηὰ Ὀνὶζιοϑὶ ροΐηὺ ἰπ 89 ρῥτο- 

Ρβθοΐοβ οὗὁἨἁ Ψογοιαΐδι.-- -Ὁ ρου ἐδ. ΓΝΙ-Ὦ» 
ΤΩΔΥ͂ Ὑ6]1] τηθδῃ ““ ὉΡΟῺ {δ ὶ8,᾽" σου πίη {μ6 1064] 
δηἀ σδ.88] ΒΘ0Ώ868 (6010. ἰΥὦ. 28).---Σ ΟΟἸςΘα πρ. 
ΤῊΘ ῥῬσγορμοῖ τηθηιϊοηδ ἐμαὶ ΒΒ ορθηθὰ μι18 Θγοδ 
δηὰ 807, (0 ἰπίϊπιδίθ ὑμδὶ ΒΘ γ7Ὰ8 γα γ δηὰ ΓᾺ}}Υ 
δδΙε6, δηὰ ὑπαὶ ἰῃ ἃ ΓὙ]Ὺ ασσᾶκα δηὰ β6]}-6οἢ- 
βοΐϊουϑ βίδίθ δ δὰ {8 ζθοϊϊηρ (μδὺ 118 δίθερ μαά 
Ὀθοὴ βυοοὶ, ΤδοΓο 18, 88 γγὰὸ ηον, 8 Βαϊ ἔς ἀνα κ- 
ἴῃ, ὙΒΊΟΝ 8. ΟὨΪΥ͂ ΔΡραγοηΐ δηὰ ὑπογοΐοσο ἀθ- 
οορίδνο.---ενσοϑὲ ὑπο 9. ΟοΡ. Ρχονυ. ἰἰὲ, 
24; ΦΖο:, νἱ, 20. 
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ΤΥ. Ὁ) Ἐπτίσο Ἑδηονδίοξ. 

1, 7λε Νειο Ζῦ. 

ΧΧΧΙ. 27-80. 

27 Βοβοϊά, {86 ἀδγϑβ ἀγὸ σοτζαΐηρ, δα: 1} μονῇ, 
ὝΒΟΘΩΙ Μ|}} βου ἴ86 ἢουϑ6 οὗἨ ἴϑγδοὶ δπὰ {6 ἤουβο οὗ Ζυάδδ, 
ὙΥΊ 1ὴ9 βοθα οὗἩ τηδη δπὰ σι} [Π6 8064 οὗἁὨ Ὀρδδδί. 

28 Απὰ ἴδ 8}8}} Ὀ6 ἐπαΐ 89 1 ἤανθ Ὀθθὴ Ὑ4|Κ6 {Ὁ} οΥνϑσ ἔθ, 
Τὸ ρΡἰυοῖκ υρ δὰ ἴο τοοῦ ουΐ, 
Τὸ ρὺ}} ἄονψη, ἴο ἀθϑίτου δηὰ ἴο δϑῇ!οί, 
Ξο [ Μ111 Ὀ6 νδικοῖα! οὐοσ ἔθ, 
Τὸ Ὀυϊ] ἃ ἀπά ἴο ρ]δηΐ, βαῖι ἢ} Φθθονδ. 

29 [ἡ [8080 ἀ8 08 ἰὉ 8118}} ΠΟ πογο Ὁ6 Ββ8ἰ(, 
ΤὨο ἔδίμουθ ἤν θϑίθῃ ΒΟΥ ζΊΆΡΟΒ, 
Αμὰ {δα τοοίῃ οὗ 186 οἰ] άγθη ἀγὸ ὈΠα πη θα. 

80 Βυϊὶ ΘΥΘΙΥ͂ ΟΠ6 Β88}] αἀἴ6 ὉΓ ἢἷ8 οὐ ᾿ΙΑΟΙΟΥ͂ :--ο 
ΕΨΘΓΥ͂ πηδ ὙΠΟ 6818 ΒΟῸΓ ζ,ΓΒΡΘΘ, 
Ηἰβ ἡβν 888}} Ὀ6 ὈΪυπίοά. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ὙΠΟ ον Φογθηίδῖι [611] Δ 816 60 ἀραΐη αἱ 9Π60 ΟΥ̓Ὁ 
οί ΠοΥ (09 {οἸ ον ίης τουοϊαιϊου Μγὰ8 βοραγδίθα 
ὉΥ ἃ ἰουχαν ἰηίθγνα ἔγοιῃ (10 ῥγονίοιϑ Οὔ ἰ8 8 
αυσϑιΐοα ψΒΐοῖ ταδὶ τοδί ἀπάοοϊἀοἀ. Βοὶἢ 
68369 8.9 ῬοπΒ5ἰ01Ϊ6θ.ὈὨ Αἱ ΔῺΥ ταὶθ ὑμ γθ 18 ἃ 610836 
Ἰοχὶοαὶ οοπποοιΐοη. Τιὶβ δηὰ (Π6 αιοίδίϊοη ἴγοτῃ 
ὶ. 10 ἱπάϊοαίο ἐμαὶ {πὶ8 Ῥαββᾶρο ὈῪ ΠΟ ΠιΘ8 8 [8.68 
λϊ5 οτἱ κὶα ἔγοπι ἃ 96) 81. }]} ἰδίου ροσοὰ, ΤΠ6 ργο- 
Ῥίιοὶ ψγο, ἴῃ οἷ. χχχ., Ὠδὰ ἰτοαϊοὰ οὗ διἀλῇῃ ππὰ 
βγαϑὶ, ἴῃ χχχὶ. 1-22 οὔἱγῃν οὗἉ ᾿βυδοὶ, απὰ ἴῃ χχχὶ. 
28-26 οηἷγ οὗ Διά αι, ΠΟῪ αἰζαΐη ἀἰγοοὶβ πἰβ ὑγο- 
Ῥἤοιῖο ζαξο οἡ οί (σοπιρ. 1ἰϊ. 18; γν. 11). ας 
ῬτΤοπἾ868 (86 οἷά ὑπδοοταίίο ὈΪ οϑϑίηρ οὗἉ ζγϑαὶ γι - 
Τὰ] 688 ὈΟΤὨ οὗ {86 τιεη ἀπά τμ6 σα{(16 (Υγοτ. 27), 
9 ΔΌΘΘηΟΘ οὗ 8}} (παῖ 18 ἀθβιίγιοῦ 76 ΟΥ ΔΗ͂] 6- 
εἶν, δπὰ ου 10 οἶον δηὰ σγον τ ληι ρΡΓΟΚΓΟΒ8 
οὉ 8}} β1468 (Υγογ. 28). Επιουίης ποῦ ἀθορὶΥ͂ 
Ἰηῖο ἴπ6 σγοιπὰ οὗ [88 ρῥγονίοιιϊα ἀθϑέγιιου 6 
δυάκιοηϊ, Πα 8οῖ8 ὈοΙογΘ {ἢ 6Πὶ 580 ἸΟΙΥ ἃ Ῥοϑβί(ἴοη 
δηά δι 0} ΘΏΘΓΩΥ οὗ ροηπογηὶ ποτα] ἢ ατ 6Οα1- 
τοῦ Ζυ}} δηὰ ϑβϑοϊἀατίο ᾿πιρ] σα οη οὗ τῆ 6 70]- 
Ἰοινίπῷ Κου ΓΑ 1] 0Π8 8}14}} ΠῸ ποῦ 0 ΒρΡΟΚοη οἵ. 
Βυὶ τΚ[86 ἰγλΏΒ τ 5810η8 ἡὑγοι ἃ ὉΘ ΟἿἿΚ Θχοορι]οηλὶ 
08568, ὙὙΠ16 ἢ του] ὰ μθπσο Ὀ6 ΠΟ ἰοπροῦ ἱπλυτγίοι 5 
ἴο τῆ "νμοῖα, Ὀυΐ ΟἿἿΥ ἴο 180 δἰηφίὶο ἱπάιϊνί ἀπ] 
(τονβ. 29 απὰ 80). 

οτ8. 21 δπὰ 28. ΒϑδΒοϊ]ᾶ ἴ89 ὅανδ... βαῖϊ τὰ 
οβονα;!. οπ (πὸ ῥγοπιῖϑθ οὗὁἨ ἔγι Ὁ} } 685, 
ΘΟΙΏΡ. ΤΟΠΊ8. Οἢ Χχίὶχ. 6 ---ἴ νΥ1}} δονσ. ὕΟοπιρ. 
αοη. χὶνὶϊ. 23,--Ἀἰἴ Βανϑ ὈΘΘὴ νυαϊζϑέμὶ. Οοωρ. 
τοη8. οἢ ἷ. 12, 10: χυἧ. 7. 9. 

γεγβ. 29 δπὰ 80. Ϊῃ ἴο809 ἅδνυνβ.... ὍΘ 
ὉὈΙαηϊοᾶ. Τ86 ῥγογογὺ οὗὨ (τὸ βοιιγ ργάρο5 πὰ 
Ὀϊυπιοιὶ ἰαοὐἢ, ΠΡΟ πιαπιϊοημοα ἤον (6 ὅτϑι ἰἰπιο, 
ΤΛΥ ἴἰλτο ἃ ἀοιῦϊο πποπηΐηζ. [Ὁ την ᾿πθδῇ (δ6 
ἔδι ἸΘΓΒ μανο δέσμη ἰ0 θδὶ ΒΟῸΣ ΧΎΓΔΡΘΟΘ, Ὀὰὶ ἰΐ 185 

{π9 8005 ΟἿἿΥ το δδγο δὰ ἐδποὶν ἰθοί Ὀϊαπίοα, 
ὃ, ε. 86 Ρυπϑῃιηοηῖ ἀο68 οὶ ΑἸΘΥΒ ΘΟΙ6 ἰτὰ- 
τηθαϊαίοῖΥ οὐ {6 ἤγδί γῆο ἃτὸ χυϊγ, Ὀὰὶ ὁπ 
{8056 οἵ ([ 0 ϑοσοῃά, ἐμἰτὰ δΔῃηὰ ἔουγι ἃ σοποτγαιὶ ἢ 8. 
ἴὑ ἸΠΔῪ 8180 πιθδὴ (πὲ (Π 8 Ριιηΐεαιθηὶ ἀοο8 ποὶ 
ΔΙ ΜΆΥΒ ΘοΙη6 ΟὉ ἴΠ6 ρΌ γ χαίδεγ, Ὀὰϊ οὔϊοη ΟὨΪΥ 
οὨ ἰΠ6 ἱπποσεπί ΒΟὴ ΟΥ ζταπἀοἢ ]ἃ, [Ιἢ (Π6 ἸαίίοΥτ 
Β6Π80 ΕΖοκΚίοΙ, ΟἾΔ Ρ. ΧΥΪΙΪ., σοαιθαῖδ (6 ΡΓΟΥΘΥῸ 
88 8 ὈΪΑΒΡ Θ οὗ ἀοα᾽ 5 υδίΐο6. [Ι͂ἢ [Π6 ΌΓΠΙΘΡ 
8680 ΒΟΥΘΥ͂ΘΡ [Π6 ῬΓΟΥΘΙῸ ἱΠΥΟΙΥΘ5 ΠΟ ὈΪΑΒΡΙΘΠΙΥ, 
Ὀὰὺ ΘΧΡΓΘ5568 ΟἾΪΥ τυ ]δὶ (6 ἰᾶνν 1 βοὶ  ἀθο αγο 5 1ἢ 
186 ψογάβ, 1 δῖῃ ἃ οδϊουβ Θοὰ, νυἱβί(ἰης [86 βίἢϑ 
οὔ 186 ἔπι 8 οὐ [16 οἰ] άτθη, [ο 128 ᾿μϊγὰ ἀπὰ 
ἔουγι χοπογδίίοα οὗ ἰβϑα ὑμδὲ παῖ τὸ (Εχοά. 
χυ. δ; χχσχίν 7: Νυυῦ. χὶν. 18: θουϊ. νυν. 9; 
ὅογ. χχχίϊ. 18; 1,4πι|. νυ. 7). Ταῖΐβ σαποη οἵ τἢ 9 
ἀϊνίπο }υ5ι66 Σοδίβ ου (9 Βγροίοϑὶβ {παι ΤΠ 6 Υ0 
9. ηοΐ οἷν δὴ ἱπαϊγί ἀυ αὶ Ὀὰι ἃ σογροταίδ βίῃ, 8 
βίη οἵ ἔστη ἰθ08, Γϑοθ8, ΟΠ ΘΥΔΙΙΟΏ 9, ὨΒΙΊΟΠΒ, δία 8. 
Οὗ δοιιγβα ΘΥΘΕΥ͂ Βιιο δὶ, σοΠ ΠΟ ἴ0 ΠΠΛΏΥ͂, πα 9 
ἰἴῖ8 Ηἰβίουῦυ. [{ υπηΐοϊάβ ᾿ἶϊκ6 ΟΥΟΡΥ ΟΥΟΓ ΠΘΌΓΠῚ, 
{ΠῚ ἢ 458 αἰἰαἰηθα 118 νίἀοβὶ οχίοπὲ δηὰ {16 8ὲ 
πιδί τ γ. θη (86 ροϊηϊ οὗἁ ἸηδέιΣ! 18 τοαοοὰ 
(80 ἡπάκιηοηί σοῖμθ8. ΤΠΟΒΘ ὙΠῸ 8γ ἴῃ θη ᾿ἰ νης 
βανῦο ἰποὶγ το ἢ Ὀ]απίοά, ροββὶ ΌΪΥ ἱπάθοά ω8 ἐδ6 
1655 σιν (ἐἰπὶς οὗ μουΐβ ΧΥ͂Ι., οὗ Ετγδποθ).--- 
ΑΙ ΨΑΥΒ, ὨΟΊΥΘΥΟΓ, 88 6 οἰ το οὗἉἩ ᾿ποἷν [ἢ Υ 8 
ἰπ (110 8810 Β6860 89 ἰδ6 ΟΧΡΓΟΒΒίοη 8 ὑδοὰ ἴῃ 
Μαιὶ. χχὶϊὶ. 81, 82, ἑ. 6. 88 (ῃ9 δρρὶθ ἔμ] ἕἴης τοὶ 
ἔαν ἴγοτῃ {ῃ9 ὑγαηκ, 88 [Π6 οΥζαπία σοηίϊηιδίϊοη 
δηὰ ρογίδοιϊ οι οὗἉ [{|Ὸὸ τηογὰ] ἰθηάθπου δάἀορίοἀ ὈΥ͂ 
[π6 ἔλῖμοτθ. Ασοογταϊηρ ἴο ὑμο99 ψ|}ὸ υπα οτβίδπα 
1Π6 Ῥτουοτ Ὁ ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ ὈΔα Β60η86, Φο6 ΓΙ 8} ΟὨΪΥ͂ 
ἀθοῖδγοβ ἴῃ (18 Ραβθδζθ “δὶ Φεο ον αὶι νν1}} ποῖ 
(θη 48 ΠΟΥ͂ Ὀ6 ποοιιϑοὰ οὗ υητὶ σμίοουβη 658 ἴπ 
δὴ ππχοὰϊν ργουθγῦ, Ὁ. ἰ( τῷ. 1] Ὀ6 ρογοοϊνοὰ {πδὲ 
δΑοὶ! ΟΠ.3 Π88 [0 δυ 8 Ὁ ἴὉΓ μἷβϑ οσὴ σαϊὶ (6 ΒΑ7).᾽} 
ΔΡΡοδ] ἰβ πιλὰθ 1 ἴδανον οὗ ἰἰ8 ὀχρί δηνἰοη ἴο 
θουϊ. χχιν. 16. Τὸ τ Β1ΟῺὮ 1 τπηδῖκο (μ9 70] ον ὶ πες 
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ΟὈ)θοίΐοη8: 1. 189 ποῃ- αι ρ] ογθηὶ οὗ (9 ὕσο- 
ὙΘΓῸ (ἴπ 1816 ἔδ᾽8θ 886 }86) ῬΓΟΥ͂ΘΒ ΘΟΥ(ΔΙΠΙΥ ἃ σοτ- 
σοοί Καον]οάρο οὗὨ (86 )υβιΐοο οὗ αοἀ, Ὀυὲ οὨΪΥ͂ 
ΘἰοΠλΘΗἰΔΣΥ͂, ἸΠΟΓΟῚΥ͂ ποραῖδνο Κηον]οαρχο. [ἱ 18 
ποῖ 6 δβγαρίουι οὗ σγΘδΟΪΥ δἀνδησοὰ Κηον]θαρθ 
ἴο Ρεσοθὶνθ δαὶ αοὰ ἀοθ8 οὶ Ῥιυι 18} ΒΗΥ ἱππο- 
δϑπὶ Ῥούϑοῃ; ΜὨΐϊο δοσοζάϊης ἰο {116 νγυβο]θ 60ῃ- 
ποοίΐοη οὗὨ (8 ράββαχζχθ 8 ροσὶοα οὗ {πὸ δἰ χῆθϑὲ 
ῬΙΟΒΡΟΥ(Υ οὗἩὨ ἰποοογαίίο 118 8 ἰο 9 ΒΟΓΘ ἀθ- 
Βογὶ 64, δὴ οϑϑϑῃιίαὶ 8818 οὐ ὙΔΊΘὮ 18 ἃ ΘΟΥΓΘΒ- 
Ῥοπάϊηρ δΒίασο οὗἩ γοϊρίουβ 8δη4 τη τ] ρεογθοί!οῃ. 
Οοαρ. γοσγϑ. 18 δηὰ 19.-- -2. Τὴ ρϑββαρὸ Ὀουΐ. 
Χχίν. 16 8 ἐο Ὀ6 τοχαγἀθὰ ποὶ 88 16 ποῦ οἴ 
ἀϊνίηο, θα ΟὨἹΥ οὗ πυπιδη ρΡυπϊἐϊνο υβιϊοσθ. ΒΥ͂ 
{818 ἀοοϊαταιίοη ἐμαὶ βαυαχζθ οιϑίοτῃ οὗ 9 ἢθ8- 
ἐμθῃ ΠΙΘΓΘΊΥ νγὸῪ8 ἰο Ὀ0 συδτἀοἀά δραϊηβί, δοοογὰ- 
ἐπα ἰο πεϊοῖ οὗ ποχαπὶ πίω οηιπῖδ ργορίπφιΐίαδ 
88 ἰ0 ΡοΥΪ88. (Οὐ. δυὰ. χν. 6; ΠΑΕΝΕΆΝΙΟΚ 
ου Εχοῖς., 3. 286). Οοῦιρ. αἷδο 2 Κὶ, χῖυ. 6: 2 
ΟἼγοη. χχν. 4.---ἰ δοσογαϊῃἷὶγ ἀῊο ποῖ ΒΕΡΡῚΥ͂ 
ΠΟΥ 588}8}} δα. οἷν Ὀπΐ, τοῦ. 80, Ὀυϊ1 σοχαγὰ 
γον. 80 ἃ8 (ῃ6 ἀροϊαγδίϊοηυ οὗ 89 ὑσορβοὶ. Τὴ 
ΣΩΟΣΔΙ ἸοΥοὶ ΜΠ1}} 9 80 ἰὴ ὑμδὺ ΟἹ ἱπάϊν᾽ Δ] 

ἰδ ΏΒΡΤ 55] 008 ὙΥ1}] ΟΟΟῸΡ 88 ἰϑοϊδίοα ϑχοθρίΐουβ 
ἔχοι [86 γὰ]6. [ἢ ζϑηογαὶ, 8η 858 1016, Βγϑοὶ 
Ὑ11 Ὀ9. ἃ ΒΟΙ͂Υ σΘοῃστοραίΐου ἴῃ οὶ 16} ΡΟΥΤΟΣ 
οὗ ἰπ9 Ῥυϑυδιὶ ης Βρὶγὶὺ νν}}} ποὺ δ᾽ϊονν {Π6 ουἱὶ 
Ῥτοσθραϊηρς ἤγομι ἱπαϊνι }]86 ἰο οχίθπαὰ {ιϑοὶῖ. 
Τονὶθ νν}}} ὍΘ τοβιγιοἰθά ἰο ἐδ 9 ἐπαϊνϊ χα] δυΐθοῦ 
δηὰ Ἰἰοδὰ ἰο ἐμ τυΐα οὗ δἰπιϑοὶῦ δ'οθθ. Οομρ. 
88. Ιχ. 18, 206. 1 δηὰ Βοτο ἐδ0 Β81η9 Υἱον οὗ ἢ 9 
ΤῊΟΤΔ] οοπάϊίοη, τῖοι {6 Κη ράοι οὗἩ Οοἂ ἰδ ἰο 
δί(αἰῃ 859 1Π6 εἰ Ζιαϑὶ βίαρο οὗ 15 ΘαΡ ΒΪΥ Ῥοσῖθο- 
ἴοι, Μΐοἢ 1165 αὐ ἰἰ9 8518 οὗ 86 βογηος οὐ ἰδ6 
Μουμπί, δὰ πϑῖοι ἔουπαὰ 1.8 σΟΥ(ΔΙΏΪΥ ΟἸΪΥ Ῥτθ- 
ΘΌΓΒΟΣΥ δηὰ ρῥαββίηρ σϑϑ] ζαιϊου ἴῃ ἐπ 9 δροϑίοὶὶο 
οδγοῖ δὺ 6 υβα]θ. ΕῸΣ ἰπ λ[δι(. νυ. 2] βαᾳ., 86 
1 μοτὰ ἰ6118 ἃ8 δὶ τν1}} Ὀ69 {9 Ῥυουδὶ πρὶ Βριγὶϊ ἴῃ 
ΗΪ8 Ομ αγοΝ, δπὰ δοοογάϊης ἰο νυνϑαΐ βιίδηἀατὰ δὴν 
οοῃἰγαυοηιΐοη ὈΥ ἱπαϊν  ἀλ 418 ν0}}} ὍὈ6 Ῥαηἰβμοὰ, 
ἰο ψΐοὰ ΑοἰϑΥ. ΓΗΒ. 65 8. Ὀγδοίϊοαὶ σοπιτηθῃ- 
ἴΑτγ. [Ι͂ὲἢ {818 Υἱοῦ οὗ [09 Ῥάββαρο 1.8 σοῃῃθοί: ἢ 
αὐ τ Βδὶ ΤΟ] 18 18 4180 οἱθδτ, (18 Ῥάβϑαρο Ὀοΐης 
8 Ῥτορδσαίίοη ΤῸ δῦ (ἢ 9 ΡΥΟΡμ δὲ βαγ8 οὗὨ {119 
Τοτἷ 8 6 σονοπδηΐ τ ἰ6 ΟὨΌΓΟΝ, δὰ (δαὶ 
οὶ 88 οἱ μοἱἀδίΐοι οὗ ὑμ6 Ῥσοβθωὶ ρϑβϑᾶζο. 

2, Τλε Νειο Οουοπαηΐ. 

ΧΧΣΧΙ. 

91 

81-40. 

Β6δΒο]ά, [86 ἄδγϑ δ΄τὸ σουαΐηρ, βαϊ (ἢ 6 λον δ}, 
Ὕοὴ [ Μ111 λα ῖκο ἃ 6 οογοηδηΐ τι ἐμ ἢουϑο οὗὨ [5γ836] δὰ {80 οῦβο οὗ υ δῇ : 

82 Νοὲ Ι|{[κθ [9 σογοηδηΐ σχῇ οὶ 1 τοδάθ τι} ἐπ ὶν ΖΔ 6.5 
Τὴ 86 ἀδΔγ ὑμαὺ 1 ἰοοῖς ἐμθπὰὶ ΕΥ̓͂ ἐμοὶν Βδηά,; 
Τὸ ΙοΔ4 ἔδοπὶ ἔοτί ουὐ οὗ {Π6 Ἰαπὰ οὗ Εργρῖ; 
Ὑ ΒΙοἢ ΓΑΥ οΘονθηδηΐ {Β6Υ ὈΓΟΪΚΘ: 
Απὰά γοὶ Μ88 ὑμὶν Βυβοδηά, Βα: ἢ Φοβουδῃ. 

88 Βυΐύ 15 15 (Π6 σονοηδηῦ ψβΐοῖ 1 Μ11] τλακθ 
ὙΠ {π6 μουβθ οὗὨ 15γ86] δίοσ (μοβϑο ἀδγϑβ, βαὶ ἢ ΦϑθονδᾺ : 
1 “|}} ραΐ μιν αν πὶ ΐη μθη, ἀπ τσῖΐθ ᾿δ οα ἐπ ῖν Βδϑσί, 
Απά 1 ν1}] θὸ {ποῖν σα δῃά (ΠΥ 88.411 Ὀ6 ΤΩΥ͂ ΡθορΪϑ. 

84 Αῃά ἃ τηδῃ Μ11] ἢ0 τὩοΧΘ ὑρδοῖ 818 ποὶρῇ οΥ, 
ΝΟΥ ἃ τΙΏ8ῃ ἷ8 Ὀτοίμοσ, βαυϊηρ, πον ϑβονδ] 
ΕΓ 81} Μ}}} ΠΟῪ τὴ6 ἔτοπχἢ [86 1θαδὺ ἰο (6 σγοδίοϑί, βαὶ τ ΦϑμονδὮ ἐ 
ΕΌΓῚ Μ1}} ἰουρῖνο {ποὶγ βἰμ, 
ἈΑπά ἐβδεῖν ἱπίφυϊ 1 Μ111 Γθυθα ΘΓ ὯΟ ΤΏΟΓΘ. 

80 ΤΗὰ8 881} Φ ῃονδῃ, ψη0 ρίνοί [86 δι [ῸΣ ᾿ραῦ ὉΥ͂ ἀΔΥ, 
Αηά [6 αν οὗ (Π6 τηοοη δῃά βίβϑιβ ἴὸγ Ἰιρσῦ ὉΥ π1}}., 
ὟΝ μο Ἵχοϊίθι {Π6 568 80 ἐπα ἰἴ8 δ Υ68 ΤΟΔΓ, 
Φομονδὴ ΖοΌδοι ἢ ἰ8 ἢἷβ Ὠ8ΔΠ16 : 

86 1 [8686 1ανῦβ ρΟΥΙΒ ὈΘΙΌΓΘ τηθ, Βα: 1} Το μου, 
ἼΠ6 8668 οὗὨ Ιδγ86] ψ}}} 8180 οθϑϑθ ἐὸ Ὀθ ἃ ἡδίϊοῃ ὈΘΌΣΘ πὴθ ἔΌΣΘΥ͂ΘΡ. 

97 Τδὺβ βαῖι Φομονϑῃ, ΥΥ θα ἐμ μοαγυθηβ ΘΌΟΥΘ ΔΓΘ σηθαϑυχοά, 
Αμπά ἰδ ουπαδίϊοηβ οὗὨ (16 Θατί ἢ βοαγοῃθα ουΐ ὈΘμΘΘίς, . 
ΤΏ Μ11} 1 4180 σοὐθοὺ {6 ἯὙ80]6 βοϑὰ οὗ 1[βγδϑὶ 
ΕῸΓ 41} {μαὺ ὑΠ6Υ Βανὸ ἄοῃθ, βα: ἢ Ζο μου δ. 

88 Β6μο]ά, ὑπὸ ἀδγβ 816 σομλίηρ, ἢ Βα [ἢ ΠΟΥ δῇ, 
ἽΝ Ββα ἴδο ΟἰἰΥ 88.4}} θ6 θυ} ἔοτ δ ϑῆονδῃ, 
τοῖα [86 ΟὟΤΟΣ οὗ Ηδηδηθαὶ ἴο [16 οΘοΥμοτιραίθ. 

18 
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.89 Απά {86 τρρβϑυσίηρ-] Ἰη6᾽ 8..8]}}] ροὸ ἔοσί ἔασον, 
Βιγαῖρῦ οαὐ ἴο (86 8}}] αγοῦ δπὰ ἰυγη ἰοναγάβ αοδίῃ. 

40 Απά {86 ψ 8016 γϑ]]9 Ὁ οὗ {π9 ἀοδὰ Ὀοάΐ68 δπὰ οὗὨ (86 88866, 
Απὰ 4]} {86 Ἰαπάδ ἰο {π6 Ὀτοοῖ Κοήγοῃ, 
Τὸ {8:0 ΟΥ̓ Σ οὗἨ [86 Βοτβο- ζαίθ ὑονγαγὰβ {86 οδϑί, 
5.411 Ὀ6 μοὶ] γ υπίο 6 Βονδῇ, 
Αμά 8881} πὸ τλοσϑ ὃ9 ἀδναδβίδιϑα ποσ ἀοβίγογοϑα ἴόγονον. 

ΤΈΧΥΠΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. 832.--ΟἹ [06 ρυδοίπδεου οὗ ῬῚΠΗ οοίρ. ΟἸΔΉΔΌΒΕΝ, ὃ 192 Καὶ 

5. γον. 34.--- 0. 135 ΠΟΙΏΡ. ΓΌΤΩΒ. ΟὉ νἱ!. 7, 25. 

δ Ύετ. 88.---Ὀ 3, ψ ΒΊΟΝ 8 παπίίης ἴπ [μ9 ΘΟ ΒΙΌΝ, δαξ [6 ΞαρρΠ θὰ ὉΥ ἐμ Ἐοτί, (5 ποτβοτο οἷδο Ἰδοϊκίης ἐπ ἐμ ἴοσταυ]α, 

8ὸ ὕγοᾳπδηῖϊ ἰῃ Ποτοιιίας. ΤΉοτο ἰβ ργοῦΘ ὈΪΥ Πθὴ αὶ βουσί ρίυΓΔ] ΟΥΤΟΡ,. 
4 γον. 39.---Ιπδιορ οὔ 7) ἴὸ Μαδογοῖθ9 ποιὰ τοδὰ 12) (μθγ9 δ ἰη 1 ΚΙ. υἱ!. 23; Ζϑοῖ. 1. 16). ΑἸ ΒουρὮ ,ν ἐπ 119 

τ . τ τ 
ὨδυΔΊ ἴοττω, 89 ἴοσια Σ} (οοπιρ. ΣΤῚΣ) ἐπ πουσονοῦ ποῖ ἴο θὸ ἀϊδογοάϊτοά, 

ἜΥ ἊΤ 

δον. 40.--Α ποτὰ ΠΣ Ὑ ἀοοθ ποῖ ὁοσῦγ, που ἰ5 ἃ τοοὶ Ὁ ἴἰο Ὀ6 Ἰουηά, [6 ἃζὸ ἐμπογοίοτο οὐ χοά ἐο τορι τι ἐδ 9 
“-Σ ἐπεῖδε 

Μεαεοτοίοα 2 12. (Οοαιρ. 166. χχχυὶ!. 27; χυΐ. 8; ΗδΡ. ἐἰ!. 17; Ῥοαξ, χχχί!. 82; 2 ΚΙ. χχῇ!. 4). 

ἘΧΕΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊΐ8 ΡῬΓΟΡΆΘΟΥ ΓΘΆΘΒ6Β 118 δοῦλο ἰῃ {86 ῬΤΟΙἾδ86 
οὗ ἃ ΠΘῪ οογθηδηΐ (γον. 81). Τ]ιἷ8. δ ν σουθ- 
πδηΐ ἰ8 ἰηθ9 ἐοιιπααἰΐοη οὗἩ [86 τλοτὰ] οοπάϊΐοι βοὶ 
ὈΘΙΌΓΘ υ8 ἰῃ γογβ8. 29 δῃὰ 80. ΕΣ (0 68800ὴ 066 
οὗ 6 πον σογοηδηΐ, ἴῃ ἀϊδιϊποίΐοη ἔγουι {16 οἷά, 
πο ἢ τγὰ8 Ὀτόκοα (γον. 82), τν}}} Ὀ6 δὴ ἱπναγὰ 
σοηίγαὶ υπΐοη τ] αοα (γον. 88), (86 δοπδοφμεποέ 
οὗ ν ἰσὰ 1111] θ6, (μὲ οὐ {π0 ραγὶ οἵὁὨ πιϑη, ουΐ- 
ψασγὰ ἰηβίσυσίίοη Μ0|]1} Ὀ9 δι ρογῆᾳποιϑ, {86 γγομπα 
οὗ νμϊο, οὐ (86 Ῥατί οὗ ἀοά, 15 Ηἰ8 ἔογχί νης 
Ἰονο (νοῦ. 84). Τμῖβ οσογοηδοΐὶ μὰ8 {ν)͵ὸ ζιυτί]οΣ 
ΟἸδΔτδοιίογὶ βιῖϊο8: 1. 1 ψ11}1] Ὅ6. οἰϑγηδὶ, 8 {86 
ΘΙΟΓΏΔ] οταἀϊπδη668 ΟΥ̓ παίατο (Υ6γ8. 8ῦ-87) ; 2. 1ἱ 
ὙΠ|1 αἶθο ἤδΥθ ἴῃ 18 ἰσαΐη (ἢ 6 ροποίγδίοη οὗὁὨ (86 
παίαγαὶ βρθοσο τ (Π6 οἰοτηαπίϑθ οὐὁὨ δΟΙΥ͂ 116. 
Φογαβαϊοα ΜΠ] Ὀ6 ᾿πΥΔΓΑΪΥ 80 ΝΟΥ ἰο (πὸ ωοτὰ 
ἰμαὺ ουϑὴ (8:6 ὉΠΠΟΙΪΥ Ρῥἴδοοβ, νυ ὶο (ἢ 6 ΟΥ̓ 88 
ονίο δά, 11 41} ΟΥΒΟΥ οἱ(165, ἡη 115 Βα θυ ΓὉΚ, 
ὙΠ ποῦν, ἃ8 Ὀοΐης βαποιδοα, Ὁ6 τοοκοποά ἴο {9 
οἵνγ 86] 7 (νογβ. 88-40). 

γοτβ.81,82. Βοδοϊ]ᾶ... ϑοβονδδ. Ηδσγο ἶβο 
ὑπὸ Ργοριοι᾽ 5 ἀϊϑοουγϑο οχίθηὰβ ἴο Ὀοίι Βα}γ68 οὗ 
(80 παίΐοη. Το [μογὰ ψ}}] οοποϊπο ἃ πον οονθ- 
πϑδηὺ νἱϊὰ {86 Ὑ0]6 οὗὨ ἴβϑταοὶ (χχχίϊ. 40; 1. ὃ; 
198. Ἰν. 8). ΤΙ|2κὴθ πον σογθηδηΐ βίδπμαἀβ ἰπ οοηίγαβὶ 
ἰο ἰδ οἱά, νῖσι ἐδ 9 Τοτὰ πιαάο πὶ (86 αὶ 6 γα 
οὗ (06. ϑγδο} [65 “41η {{|ὸ ἀαγ τ ΒοΏ ἢ ἰοοῖς (6 πὶ 
Ὀγ {80 ᾿ιδηὰ ἰο Ἰοκὰ (61 οἱ οὗ (86 πὰ οὗ Εργρί,᾽᾽ 
Ἡγχοης 88 ἰΐὶ πουϊὰ Ὀθ ἰο υπάἀογείληἀ ὉΥ [118 
“ἀλΥ᾽ 1Π6 ΒΥ αἱ Κ΄ παῖ, συ ΠΥ 8ὸ πνου]ὰ 1ὑ Ὀ6 
ἰο τοϑίγιοῦ ἴ ἴο 186 ἀκύ οὗ (6 ἀχοάι8 (χοί. 
χὶϊ. 61; χὶϊὶ. 8, 4). Ὑνο τϊηρ8 ρογίαϊη ἴο (89 
σοπα]ιιϑῖοι οὗ ἃ οονγοπδηΐ, ἃ ΡΟΓΓΟΥΠΊΔΠΟΘ δπὰ 8 
οοπάϊιῖοη ΟΥ γοαιϊγοποηΐ; ὑπ σοποϊιιίηρ οὗὨ (ἢ 6 
σογοπαπὶ Ὀοίνγοοη 6 ον πὰ ἢ 6 ροορίο [βγδοὶ 
ἀπο Ἰαϑίοα ἐπτουρὰ {πὸ τνυμοῖὶο ρογίοὶ οὗ [Π6 
Μοϑαΐὶο Ἰερὶθϊαιίίοι, "18. 25 ἴῃ δΒ {π6 Ὀγ πρὶης 
ἴοσί ουἱ οὗ Ἐμγρὶ ἰαβϑιοὰ. Τὴο τιληπάιοϊίοη 
Θη 8 ΟὨΪΥ͂ υγὶ [ἢ [Π6 Ῥτοπιϊβοα Ἰαπὰ, δηὰ ἔγοπι {6 
ἀλΔγ οὗ 9 οχοάυβ ἴο {μ6 ἀδΥ οὗ Ϊ8 ἀθδί ἢ Δίοϑοβ 
ἀϊὰ οὐ δοαδ6 ἰὸ σίνθ ἴδ ὁ 16 Ῥ6ΟΡΪο (Εχοά. 
χἰϊ. ἰο Ῥοιυϊ. χχχὶϊ.). ϑίποο ποῦν {[Π6Γ6 18 πὸ βγηπι- 
τοδί 68] ΠΟΟΟΒΒ1(Υ οὐ ἐδ Ἰκἰ Πρ ὁ ἀαγ ἴῃ ἢ Ἰἰἴοτὰ} Βοη 58 
(ςοιρ. 181. χὶ. 16; 2 ὅδ. χχὶ. 1 : χχῖϊ. 1), νγὸ 
ΔΙῸ υειβοά ἰπ τπὐἀογβίδηαἀϊης ὈΥ ἴἢ6 σογδϑηϑηὶ 

οὔ τεῦ. 83 ἐμαὶ δσουθῃὰδπὲ το ΨΦοΒΟΥΔἢ δο- 
οἰαα δὰ σου [6 τηοάϊαίΐοι οΥὨ Δίο508 ἴῃ αἰ Γ- 
Θηΐ δοίβ (θευί, χχῖχ. 1; δσοπρ. ΚύυπτΖ, ΟἸεγελ. ἀ. 
Α. 8.11., 5. 022 [Πριδίοτν 9, τλε Οἰά Οουεπαπί] 
τὶ ἰδ 6 Ῥϑορῖο ἰϑγδϑὶ, δηὰ γϑαυΐϊγοὰ 48 119 σοπαϊ- 
ἰἴοπ 186 Κοορίηρ οὗ ἰμ0 Τόσα (σοῦιρ. ἸΝΝΣἽΞ 

Ῥουϊ. χχῖχ 24; χχυϊἱϊ. 1 βα4ᾳ.; 18 8η4.). --- 
ὙΜΈΪΟΒ τὰν οονθηδηῖ. Ὁ ΒΊΟΝ 15 αὐ δῇ 
τοῖο (ο ὃὉ6 τοΐεγγοα ἴο ΏΖῈΥ᾽ οΘονθηδῃῖ, βίησο {μὲ8 
8. 4180 86 τηδῖ ῃ σοποορίϊου ἱῃ {1} 6 ῬΓΟΥ οι 8 οἷαι89 
οὗ 80 βθοηίθῃοο.--ΤΆΘΥ 8 ΘΙ ΡΒΔΙΪο : ἐλὲν Ὀτγοῖΐκθ 
(8:0 δογοπαπὶ, ποὺ 7. [ ν͵ὰϑ (6 ψοακΚ κἷάα οἶ 
(15 οσογοηδηΐ ἰΠδὲ 1 σου] Ὅ6 Ὀγοκοη, κπὰ δὰ 
αοὰ πηδὰθ ἰμΐβ οὨΪΥ, ἱμοτο σταΐσῃῦ δνθ Ὀσος 8, 
ἀουδὺ οἰ Π 6 Ὁ 88 ἴἰο ΗῚ8 οἱηπίβοίϊοποθ οὐ Η 5. ΠΟΙΥ 
Ϊονθ. Ἰμθ ἢγϑί οουθηδῃΐ, μονγανοῦ, ΔΒ. ΟΠΪΥ͂ 
ῬΓΟΙΙΠΙΪΠΑΤΥ͂, ῬΓΘΡΟΑΓΔΙΟΥΥ δηά ἰγρίοςαὶ).---ΑὩἃ 
ΥΘΟΌΙ νγὰβ ᾿ποὶσΣ ΒυδΌδηα. Το ΠΧΧ,, νι ἰοὰ 
ἰγδηϑ᾽αίθϑθ 1ἰϊ. 14 κατακυριεύσω ὑμῶν, Ἀδ6ΓΘ Βδ8 
ἡμέλησα αὐτῶν. 880 ἸΙΚοινῖδο ἰη Ηδοὃ. υἱϊϊ. 9. 
Εγοτὰ ἰμθ οοῃίοχὶ τγ Βμουϊά σοτίαἰ ΠΥ χροὶ δ 
ἴάθα δουγοϑροηάϊης ἰο ὍΣΟΪΚΘ, ἱ. 6. ἃ ψογὰ ὉΓ 
νι ἱοἢ δ ον} 8 στοϊαἰ οι ἰο (86 σογθηδηί- ὈΓΘΑ Κ- 
ΟΥΒ σοι ὰ Ὀ9 ἀοδί σπίθα. Μθδη τ] 6 χΓδιηπηᾶ- 

(16Ά] σοὨΒΙ ἀΟΓΔΙΪΟΏΝ ΣοαυΐΓΟ Ὁ8 ἰο ἰδ ἶκο 3 ἴῃ ἐδ 

τηοδηΐϊηρ, Ὑ Βἱοῖ 16 ἢ88 ΘΥΘΥΥΠΘΓΘ 656, ΠΑΙΊΘΪΥ͂ 
τξεῖΐο Ῥοββοϑϑ, δηὰ ἱπάβροὰ (ργοάοτηϊ πδη 1} 7γ7)} 88 
Βροῦβθ. Βιΐ νψὸ σϑηποί, τὶ ΗΚΝΟΒΤΕΝΒΕΠΟ, 
ἴαἶο 89 βεηίθῃοο δ ἃ γοῖ Σ, εἰς., 88 ἃ ῬγΟ 80 
(1 νὰ }}]} τρΑγΎῪ ἐμ 6 πη}, ἴον (πὶ σουϊὰ ὃθ δῇ δηι]- 
οἱραιίοῃ οὗ ἱμὸ ἰατα οὗ που Ὀορσίπαΐηρ 11} 
Βυῖ, ἰῃ τον. 88; τὸ τηυδί σχαίπον, ννἱ ἢ ΕἸΤΑΙ, 
τοραγὰ 10 88 δὴ δ ποι} 64] βίαἰοιχοηῦ οὗὨ ἃ ἴαοὶ: 
ππὰ γοῦ 1 ψγὰϑ (οῦ  Ὑ 8161 'ψγὰϑ (δον ΒαΒθδπα). 
Του ἴ8}6 ΘΙ Ρ ἢ 5.518 γϑϑ5 ου ὑμ6 ἰάθα οὗἩ υϑδπά, 
Δηα [Π6 Β6Ώ86 18: ἰΐ 18 ποὶ 8. σογοπαπὶ οοῃοϊυ οὰ 
ἐπίετ ρατεδ, Ἡ ἰοὰ οαοῖ οὗ (ἢ 9 οοπίγδοι πρὶ ΡαΥῖ65 
ΠΊΑΥ͂ ΣΘΏΟΌΠΟΘ, ἩΓΠῚΟΝ (ΠΟΥ πᾶνθ Ὀγοκοη, Ὀὰὺὶ 8 
τηαγγίαρο δ᾽ ἴδποθ ἱπ 6 ἢ ἰΠ6Υ Τορτοϑοηὶ (ἢ 9 
ΜΟΠΊΔΗ, ὙΟ ἐβ ὩΘΥ͂ΟΡ υδι1 θα ἴῃ ἀοπὶ σης ἰΠ6 ἀΪ8- 
βοϊυἱΐοπ οὗἩ (86 τηρλίγϊ πιοΐα] δοῃηθοίἑ οτ, ΟΥ ἴῃ οἵ- 
Γοοίϊης ἰδ. [““ῬΥΟΌΔΌΪΥ (Π6 ἴσα γοηἀοτίηρ 18, ἀπά 
{ποΓ ΓΘ 1 γο)εοίεα ἰλεπιὶ (ἴτοπι δᾶαϊ, ἰο χοΐαβο, (0 
ἰοα 6). 8,466 ἐμ9 ϑ'γτίδο, Ροσοοκξ (ογί. Λίοςίε, 
ΡῬΡ. ὅ-10, ἀκβενισβ, 180, δπὰ Μνυ. ΤΌκΡΙ κ᾽ 5 τδ]ὰ- 
ΔΌΪΟ τοτῖς, ’ Τήε Οἰά Τεείαπιεπί ἐπ ἰλε Νέειο,᾽ ῬΡ. 
261, 282). ΟΒΡΒΉΟΕΒΤΗ.---βΚβ, Β.. Α.]. 
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Ψετβ. 88 πὰ 84. Βαϊ τΒΐἰκ ἰα... ΤΟΊ 1Θ1- 
ΘΙ ΠΟΊΏΟΣΘ. 13 ἰ5 “ἴον, Ὀαὶ ἴῃ μ0 860η86 οὗ 
“δυι,᾽, Ὀθσοαιιθα ἰΐ σογγοϑροηβ (0 ποῖ, ἴῃ Υ0 0. 
42. Οοαρ. ΝΑΚΟΕΙ,ΒΒ. Οτ., ὃ 110, 4.-- 0890 
ἄαγβ. [Ιἱ ἴδ πο βαϊά ΘΒ, ἴθ ε[ιϊ8 τγοι]ὰ Ὀθ 
ἀμ ἀδγβ οὗἩ (6 ρῥγοβοηῖ, τ ῆῖϊο 86 ποτὰ υδρὰ 
ΤΟΙΟΥΒ ἴ0 τῃογ ἀἰδίαηΐ ἀδγβ, ἰοὸ (8080 ὨΔΙΊΘΪΥ, 

ψπΐϊο π|}} ργθοθὰθ (89 ἰατη ἰο ροοά, ἰμο δι.ζῷ 
Γ2 (τον. 16 5β44ᾳ.).---τὐιῳ ἢ} ραῖ, εἰς. Ὑπὸ ῥσο- 
Ῥἰιοὲ ον ἀθη ιν μ85 ἴῃ σίθν ἐμ δίοῆθ [8068 οὗ [89 
αν, οὐ ψεϊοῖ (6 θη ““ ψογὰ5,᾽᾽ (Π9 ΚΘΡΏ6Ι οὗ 
ἐῃ9 Τότ, τγοτο υϊίῖθα. Τὶ ἰδ οὗ οοπιηδηἀ- 
τηοπὶβ (Ερὶι. ἰΐϊ. 16; Οο]. ἰϊ. 14) Ἔχύογ ΠΑ} ν ἱπι- 
Ῥοβοά οὔ τπδῃ ὈΥ̓͂ 8 Βυδοταϊπηϊθ τηραϊδίον (6 8]. 
ἦϊ1. 19), γαβ ἀσϑενὴς καὶ ἀνωφελῆς (860. γἱὶ. 10), 
ἩΒΟΤΟΙΌΤΘ ἰζ 18 4130 βαϊὰ οἵ ἰΐ οὐδὲν ὀτελείωσεν 
(Η Ὁ. νἱϊ. 19). 10 νγῶ8 οὔ]ν ἰο γοηὰδὺ τηθ ὁοη- 
Βοΐουβ πον ἴδ ἰ9 ἢαπλδΔη δΒιι0)οοὶ ἰῃ δηὰ οΥ͂ δἴπι- 
Β617 τνῖϑ 'ῃ ἃ σοπάϊτϊοη (0 βαιϑίν (6 ἀθπιδη 8 
οὗ ἃ δοὶγ αοά, ἑ. 6. (π6 ᾶνν ν͵αὰβ ἴο ρτοάυοθ 6οη- 
νἱοιίου οὗὨ δῖα (οι. ἰἰϊ. 20). ΟὨΪΥ ἃ μοατγὶ ἰὼ 
ψαίοι {π6 νὴ ΠΒα8 Ὀδοὰ Εἰνὶ ἦγ ψυϊίθη δηὰ 1 
γγὨἰοἢ ἰν ἀνν 6118, ἑ. 6. ΟὨἿῪ ἃ υπηδῃ ν1}1, 1 ἢ ἢ 88 
Ὀοοοπιο οὔθ Ψ11Ὸ (89 αἰγὶπο ψὶ]}, δηὰ {88 ἴγΘ6, ΘΔ ἢ 
οοηίίπαρ ἰῃ σονοηδηὶ νἱ ϊὰ Οοἀ (χχχὶϊ. 40; χχὶγ. 
Ἵ: Ετοῖο. χὶ. 19; 2 Οον. 111. 8). ὍΔΙΥ ψ 6.9 {815 
ἐδ κ68 ρἴδοθ 8 ἀοὰ συν (᾿ 9 πδη᾽ 8 αοὰ, δπὰ ἱδὸ 
Ῥοορὶο Θοἀ᾽β ρϑθορὶθβ. Τὸ δο αοἂ ἰδ ἰο Ὀ6 [89 
τηοϑὶ οχα θὰ Ὀοΐηρ, ὑποτοίογο (Π9 πἰμιοϑὶ χοοὰ, 
ἐμ ϑουγοθ δπὰ οπὰ οὗ Ἰἰζθ. Ομ σοσὸ αοὰ ἰ85 
ἀδ9 ἴῸΓ τηδη, 8 Ηδ ὑγυὶγ ἃ18 ἀοα. Απὰ 4 ρΡθο- 
Ῥὶ6 ΟὨἿΥ ψῃΐοῖ βίαπαϑ ἴῃ (18 τοϊδίΐϊοι ἰο αοά, 8 
ἰγυϊν αοαἀ᾽ 8. ροορὶθ (σοῦιρ. Υἱὶ. 28).---ΠΈΝαΒΤΕΝ- 
ΒΕΒΟ ἰ5 οὗ ορίπἰοη (δὲ Ὀδίοοη (π9 οὰ δῃὰ ΠΟΘ 
ΘοΟΥ̓ΘΠαπίΒ ἵἴθογο 18 ΟὨΪ 8 αυδηι ιν Ὡοὶ 8, 
ᾳια]ϊιαιῖνο αἰθγθηοθ. ““ ῬΑγΆ] 61 ἴἰο ἐμ6 985- 
ΒδΑζ6 υπάογ υσοηδίἀογαίΐοη 18 [Π6 Ὀτοπιΐϑο οὗ αοά 
οὗ ἐμ ρουτίπᾳ ουὐ οΥ̓͂ (86 ϑρίτγιί, Φοοῖὶ ἰϊ. 1, 
2 (ἰϊ. 28, 29), 80 πὶ ψῃδὺὶ ψ τοιιαγκοὰ οα {Πδὲ 
Ῥαββϑᾶρο 18 Δρρ]Π σα ἷο ἈΘΥΘ 4180. . . 48 ὑηᾶοῦ 
ἪΠ0 Νὸνν σογοηδηὶ ρβΟΠΟΡΔΙΪΥ τη ἰΐα χο]δίΐοη ἴο (ἢ9 
ΟΙὰ {τὸ 8 ΒΟ ΠΟΘ 80 ΔὈΌΒΟ]ἰΘ} Υ͂ Ὡ09Ν Ὀορίη- 
πη Ὀὰΐ ΑἸ ΤΔΥ5 ἃ σοι ρ! οἰἴοη ΟὨΪΥ͂.. . 80 1 τοίεν- 
6698 [ο {ἰἶἰ6 σοπι απ] σαιίοη οὗ [86 ϑ'ρ σὶς, 596] Ρυΐα 
ΟὨΪΥ δουπάδποθ ἴῃ ἴμ9 ῥΐδβοθ οὗ βοδγοὶ γ, ΤΙΘΠΥ 
ἱη [86 οἷδοθ οἵἉ ἴδνν ᾽᾽ [ Ολγιδίοίοσψ, ἔπ. ΤῊ. 11. ρ. 
489]. [Ιὑ ἰ8 ἴγι πο ἰθκδὶ ϑηδοιπθηΐ οὗἁὨ ἰδ Ο]ὰ 
Οονοηππὶ ἰ8 ἀθοϊαγοά ἴμ]99 1 μ6 Νὸνν (Μαιίῃ. 
νυ. 17.19).. [6 15 ἔγαο ἐδαὲ πιο ΚΏΘΥ οὐ ὑπ ον 
(Πῃᾳ Οἰὰ ονγαηκπὲ ἰπαὶ [6 ᾿ἰΔν, πὰ ογάον ἰο ὃό ἔυ]- 
δ᾽] τηϑὲ ποΐ ὍΘ ΠΙΘΡΟΙΥ͂ ΟΧΙΘΓΠΔΙΪΥ Ὀοίοτο (88 
6Υ68, ΟΥ ΠΙ6 ΤΟΥ ἰη ὑπ Βοδὰ, Ὀαὲ Βλαὺ κἱ πιυδβῖ ὃθ ἴῃ 
(0 Βοαγὶ (θουΐϊ. χχχ. 6; 8. χὶ. 9: Ῥγου. 1ἰϊ. 1- 
8). Βαι ιἈ]58 ΟἸὰ Τ᾽ οϑἰααχοηὶ μαυϊηρ- ἡ -Π6-Βοατί, 
τ δἰ ἷν 18 Θροίκοη οὗ ἰὴ ὑ ρᾶ58α 68 οἰ(οὰ, ἰ8 ααϊθ 8 
ἀἰδογοηί τἰηρ ἤγοπι ὑπ αὺ 16 ἢ ΨΥ ϑιλΐ ἢ ΤηΘΘῺΒ 
ἴῃ [18 ρᾷβϑβαρθο. ὙΒογο ογο τὴν Θοα-ἴοαγὶ πα 
φ 9.18 Ὑῦῆο πδαὰ [0] αἱ ἰιοατί, δηὰ ἴῃ {πον Ὠϑατγί, 
διὰ ψῃο ἰονγοά ἴμ0 [ογὰ νὶτ ΑἸΪ ἐλεὶγ βίγαηκίῃ, 
Ὀυϊ 8 ΟΠ6 ΟΥ̓́ΤΠ τὰ 181 ἔἄὀΟ ἃ ὈΥ͂ {Ππ|ὶ8 ΟὈΒΟΥΥΔ ΠΟΘ 
οὔ πὸ αν Υ ὁ 584}} σϑσιγ ἰο ἰπἷ8 δζαΐῃ ἀϊγθοῖγ. 

γον. 84. ΝΟ πλοῖθ ἴθϑοῖ, εἰςξ. ΤΉἨΕΟΌΟΒΕΤ 
ΒΑΥΒ, τῶν δὲ ῥητῶν τούτων τέ τέλος ὁ μέλλων δὺξε- 
ται βίος. ωο να ΠΒΟΉΘΥΘΥ πὸ ἱπιϊπιαίίοπ ἐμαὶ 
6 ῬΓΟΡΘΟΥ͂ οὗ γον. 84 ν»}}}] Ὀ6 Γι] Δ)16 ἃ αἱ δη- 
οἶμον ἰἰπη6 ἤδη (δαὶ ψ οὶ 8 Βροθῃ οὗ Ὀθίουθ 
διὰ αἴϊογτναγὰβ. ΝῸ ραβδᾶρο ὁδῷ 6 Βῆονῃ ἴῃ 
ὙὨίσι ἰμ6 ΟἹὰ Τοβίδιημδης Ῥγοροῖβ πᾶ κθ ῥτο- 
ἀϊοϊϊοἢ8 σομοοσῖ, ἰμ0 ἈΘΔΥΘΏΪΥ δίδίο, Τδθ 
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Ῥτορδοὶ ἱπογϑίοτο βοίβ Ὀθέοσο ἷβΒ ΒΘΆΓΟΥΒ ἃ Ρ6- 
τἱοὰ οὗἁ ἐδγγθδίγαὶ ἀουθὶοριηοηὶ ἴῃ τ Β1Θ ἢ (86 111- 
πϊηπδίίοη οὗ ἴδ ϑρίνὶυ (9406] 1}. 1, 2; Φοδὴ νἱ. 
46) ν1}} Ἰοδὰ ϑϑδοὶὶ οὐ Εἰτη801 7 ἰ0 ὑπ 6 Θββθῃ ΠΥ 
οογγοοὶ Κηον]οάμκο οὗ ἀρὰ. Βεοίρτγοσαὶ ζυγι 6 γ- 
8506 8 σοΣίΔ  Ϊγ ποὶ ἐμ 18 ἀοη6α.--- ΕΣ 811 ΥΥἹἱ], 
εἰς. Τὴ [8686 ψογὰβ ἐῃ9 ῥσορβοὶ ἰπάϊοαῖϊθβ [80 
ῬΓΟΡΘΟΥ 6815 οὗ ἰδο οἱἷβ οὐὨἨ ργδοθ ὈΣΘΥΪΟΒΙῪ 
πϑδιηθα. 800 8]80 ἰδ δαῖμον οὔ ( Εἰ ρί8(16 ἰο (δ 6 
Ηφοῦτονβ πἀοτδίδη 8 ἰῃ 6 Ραϑβᾶγσα, αυοϊϊης χ. 16 
844. (1ῃ. αἰδιϊποίΐου ἤγοιι Υἱϊ!. 7 844.) 80 (μδὺ ΔΙῚ 
διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὑτῶν καὶ ἐπὶ τὴν διά- 
νοίαν αὑτῶν ἐπιγράψω αὑτούς Ἀ6 ἀϊγοοῦΥ δά ἀβ 189 
οοῃοϊυαάἀϊης ψοτὰβ οὗ νοῦ. 84, «αὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὖ- 
τῶν καὶ ἀνομιῶν αὑτῶν οὗ μὴ μυησϑήσομαι ἔτι. ΟἾΪΥ 
ὙΠ6ΤΘ ἰδ 9 ΓΘ] (ποὺ πι ΓΟ 1ἀ68] δηὰ Ὠνροίμοιϊ- 
94}} ἔογφίυ θη 688 οὗ βῖὶπβ οοπαϊἰοηθὰ ὉΥ ἰπ6 ἐγὰ9 
δἰοηΐηρς βδοσὶῆοθ 18 ἱπιρατίοα (σοπιρ. ΗΘὉ. χ. 1-4), 
οδῃ ἰμογο ὃ6 (89 δοπιηυηϊοαίίοη οὗὨ (86 Βρὶτὶϊ οὗ 
δαορίΐου (6). 1ἰϊ. 2, δ), δηὰ (8 ἴσα Κηον]οάρθ, 
διὰ (δ ἔγὰθ να)[ὃὶ δοοογάϊης ἰο (οἀ᾿Β νὶ}}. Απὰ ᾿ 
Ὠδγοίῃ αἶβὸ σοηβὶϑὶϑ (6 πιοϑὺ σϑαϊσαὶ οὈ͵ οι θ 
αἰδδγθηοο Ὀοίοθυ μο Οά Οονοθηδαπί δὰ ὑἱμὸ ΝΟ, 
ἴῃ {89 ον 9 Ὁ ἃ]} 18 δά ονν δ ἃ ὑγ06, {116 ἰδ [6 Υ ΟὨΪΥ͂ 
88 [8:9 688080690 οὗἉ (Π6 μοοὰ ὑδῖη 8 861} (Η 60. χ. 
1). Νοῦ 4111 ἐμ βδουῆοο τὰβ οδογοὰ οῃ {11:6 ΟΥΟΒ88 
ὙὙὁὲ5 (09 γ6]] οὗἉ (110 61 ρ16 τοηΐ, πὰ (86 ΨΑΥ οἵ 
δοοοδ8 ἰο αοὐ βοΐ! } Υ οροποάὰ. Νον ουϑὴ ἰΐ 
Μοβθβ δῃὰ ἘΠ148 θ9 ροϊηἰεἀ ἰο (Μαίι. χνὶΐ. 8), 
ἰξ 16. οοσίδί ἢ (μδ΄ Ὡ0 οπ6 τασοϊγοά ἐἰ6 Κπον]οᾶρθ 
οὗ {6 ““ πΙΥΒιΘΥΥ͂ οὗ χοά] 6588 (1 Τί. 11]. 16) 
Ὀοΐοτο {86 ἀφαΐ δὰ γοβυγγθοίΐοη οὗ οὖὐῦ [κοτὶὶ. 
ΨΦοΒῃ ψ͵ὼβ ἴπογο ὑμδη ἃ ῥτορὶιοί, δηὰ γοὶ ἰδ ᾿οαϑὶ 
ἴῃ (π6 Κίπράομι οὗ ποανθὴ 8 ρσγϑαΐοῦ ἐμλῃ ἢΘ 
(δι. χὶ. 95844ᾳ.) Τὸ ἔοσ Ὀεΐογο 1 υνὶ}} ἔοσ- 
Εκἶνο 18 (Ὠοσοΐογο ἴο Ὧθ νγοῖ] οὐβογσυοά. Ἡδυθ 630 
ψ6 ἰδδσγὴ ὑδ9 τηϑδηΐϊηρ οὗ ἢ 2 Φ. [015 ν1}}- 

οαἱ ἀουδί ἱποοτγτθοί ἰο ἰδ κθ ἰΐ ἰπ {ἴ6 Βθῆβθ οὗ 
“« ροπδίϊμεγε, ὕο ΟΒἰδ Ὁ] 8, ΤΏ ΚῸ ΔΥΓΔΠροπ ΘὨἰΒ ᾿᾿ 
ἴῸΓ ΟΥΘΥΥΜΊ ΘΟ οἶδθ ἰδ δ᾽ ηἶθ 65 ἰο σοποὶιὰθ ἃ 60- 
γοθϑηί. Βυΐ σογο αοα οουοϊιά 65 ἃ οσονθῃδῃὶ ᾿ὑ 
δ ΑΙ ΥΑΥ͂Β αἱ 6 Βδπιθ {ἴπ|6Ὸ ἢ Ὑ8Ὸ τοῦ ϑ {μ6 ννυ1}]} 
δηὰ ἰμ0 οχασουίίζοη, ὙΒΘΏΟΘ 8180 ἰπ {π18 Ῥϑββᾶρθ 
σύλιε οὗ ἀοα ΟἿΪΥ δὺο τηϑηἰϊοηοά. Αὐἱ {16 Β8})6 
(ἴπ|6 ἯΘ 8.6 ποὶΐμπον ᾿υδιϊ θὰ ὯΟΡ ἴῃ 8 σοῃάϊ( ἢ 
ἰο σὶνθ ἃ ἀοδηΐίο κἰδιίογίσαϊ ἀαὶο ἴον (89 σοῃο]ι- 
δίοῃ οὔ πὸ Νοὸνν Οονομδηί. 17 νὸ βμουϊὰ ἀοδβὶς- 
Ὡϑίθ [89 ἀδΥ οἵ (6 ογυιοἰ  χίοη 88 οἢ (110 ρατὶ οὗ 
αοὰ [δ9 πιοιπαϑηΐ θη Ηθ οηἰογοὰ ἱπίο ἰδ ΝΟ 
Οονρηδηί χοϊαϊΐοι, γοῖ οἡ 89 ρμαᾶσὶ οὗ τω ϑδῃκιηά 
(ποτ του] ἐμ θη ὍΘ πο Θογτοβρομαϊηρ ἀδίθ οὗ 8ο- 
σορίβδῃσθ. ἴη {186 ἔδοῖ ἐμαὶ (9 Οογοπδῃὶ 18 ἴῃ 
{89 τηοϑὺ θχα 6 8680 σγαπίεα, ᾿ἰἰ6α8 αἶβδο [0.9 π6- 
Θοβϑ ἐγ οὗ 118 δσσαρίδησα. ὟἋΑοἀ 4068 ποί ρίνο ΗΒ 
βου [ὉΓ δὴ υποογίδἰπίγ. Τὴ ἰακίης ἰ8 Ἰποϊιἀ οἀ 
ἴῃ 89 αἰ νίηζ. [ἢ ἔδοι {Π6 τησαβιγο οὐὗὁἨ {6 σογτθ- 
πδηΐ, ΠΙΘΠΙ ΌΘΥΒ ὈΘΟΟΠΊ68 [}} ὈΥ (116 Βα σοΟ ΒΒ. Υ6 δ 6- 
σοϑϑβίοη οὗ παϊν᾽ 4] Ὀ6] ΘΟ ν 6Υ8. 

γετβ. 86-87. ἘμΒ8 δαῖτ... όβονδῇ. Νοὶ 
ΟὨΪΥ ὉΥ ἰἰ8. ἱηνψασάμοβϑ, Ὀαΐϊ, δ͵80, Οἱ οβ Υ 60Π- 
ποοίρα τὶ (ἢ ΐ8 ὉΥ 118 οἰογ4] ἀυγαίϊοη, ἰδ (ἢ9 
Νεν Οογοηδηὶ αἰδιϊη συ θη οα ἔγοπι ἴμ6 ΟἸΪά. Τ]ι10 
ΟἹὰ νὰβ Ὀσόκθη ὈΥ ἴβγδοὶ δῃὰ {πὸ πδίϊοῃ ἐμ θγα- 
ἴοσο τοϊοοϊοα ὈΥ ΨΦεμοναῖ. Τ θ᾽ νν1}} πῸ πιοτθ 
ἰαἶκο ρίασο ὑπᾶθι ἰμ6 Νὰν Οσονουδηί. Τἷ8. ν}}} 
Ὧθ 85 ἰΐ νγοῦθ ἃ βεασοῃὰ ογαΐϊμβῃσο οἵ παΐαγο. [ἰ 
Ὑγ}}] 6 88 ἱπ) πον Ὁ]6 88 ὑπ στοαί 178 οὗ δι γθ. 
--Υδο εἰνοῖδ [89 δύῃ, εἰς. Τη6 Ργορμοῖ Π88 
δι. ;. 14 1ὼ νίαν. Οομρ. Ρβ. οχσχχνὶ. 8.-. ΤῊΘ 
ΟΧΡσθϑδίου δ: 6 ἰαὟσ8, ἐἴ6.) ΒΘΘΙΩΒ (0 ὮὯθΘ ἃ ΓΘ" 
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τοϊηΐβοθησο οὗ Φοὺῦ χχχυΐὶὶ. 88, τ ΐοἢ ΘΟΙΏΘ65 οὐἱ 
ΤΏΟΓΘ Ρἰ αἰεὶ ἴῃ χχχ ϊὶ. 25.-- - 8. ὀχοίτϑι τ 9 
508, εἰε., ἰΒ (Κοὴ ἔγοιι [88]. 11. 1686. Τοῦτο ἴδ 6 
πιῖσλί οὔ πὸ ΤΠοτὰ, 48 1ΐ μδ8 Ὅθϑῃ ἀϊβρὶ αγεά ἰη ὑ(μ6 
ὙΓΟΠ6Υ8 οὗ ιἰβίουυ δπά οὗ πδῖίυγο ἴῃ ΖΘΏΘΓΔΙὶ, 18 
βοὶ Τοτι ἢ ἴον 6 οοπιΐοτί οὗ [βδγϑϑὶ. Ηθτγο 4]} 86 
ΟΡ 8818 1168 οὐ (0 ἰάθα οὗ (86 ἤχϑάῃεββ διὰ 
δι ὈΪΠλοῦ ἐμ 6 οταἀϊ δ πο68 οὗ παίατα, σοι αοὰ 
.)88 ογσγοδίοά. Τμιδὶ αἀοά σδὴ οχοίίθ 89 ταϊχοὺν 
οσθδῃ ἰδ ΓΙ Γ ἃ ῥτγοοῦ οὗ Ηἰ8 ρονογ ἴμδη.δὴ ἰῃ- 
βίδποο οἵ ἐδ ἰαγίοϊδῖο ογάον οὗ Ὠαίυτο, δὰ ἴἴ 18 

Βοηθο τοῦ 0]9 ὑπαὶ {μ6 οχργοδϑίοη ογὶρί ηδίθα 
ψὶῖ} 186] 8Δῃ.--- ον. 86. Σύ 15.960 ἰαννα, εἰς. ΑΔ8 
οογίδί Υ 88 {86 ἰΔ7ὺ8 Οὗ ὨδίυγΘ 8ΓΘ 1μΥ 10] Ὁ]6, 80 
ΘοΣίδ  ΟἹῪ 888}} 19γ86] ϑυϑυ αϑυϊ ΡΥ Θοπίΐπιλθ ἢ8 ἃ 
πϑίΐοη θοΐοσο ἰμ6 “οτὰ (χχχὶϊ!, 20-26; ῬΒ, ἰχχχίχ. 
87, 88). 16 αιιοϑιϊοι 18 ἢδίαταὶ μογθ: ψὮῪ Π6η 
88 Φοδονδαὴ σαϊϑοὰ ἴμ6 οἴϑγῃδὶ σοῃιἱπδηοθ οὗ 
ἐ6 Ροορῖὶο οὗ [δγϑϑὶ 88 ἰὑ νγεσθ ἴο {1:86 γϑὴκ οὗ 8 
δ οἵ ηαίυγο ἢ Τὴ ΘΏΘΥΟΘΥ 8 ΖΙΎΘΩ ἴῃ ὙΘΓ. δ, 
(τ ῖσα ἀοο8 ποὲ ΓΘ ΘΌΪΥ ΒΟΌΌΪΘ δὔνον, 88 ΟΒΑΥ ϑυ0- 
ῬΟΒ68), ποὶ ο ΟΥ̓ ὙΠ ἃ Βο᾽ αἰΐοα οὗἩ [89 Ῥτο- 
Ὀϊοια, Ὀὰΐ τ τἢ [Π6 ἀθοϊαγαιίοη {πδὶ [86 στουπὰ 
οὔ τὸ Ηἰβίογ! 68] μοῦ ἰ8 85 βεογσοὶ 88 (8 Βθδυ 8 
δῦονθρ ὑ8 τ ἰτη 6845 Σγ Ϊ60, πὰ {86 Θατ Ὀοηοαϊῆ 

18 ἰῃ ἰΐ8 ῥῬτοΐουπάοθυ ἀσρύ 8 8 ἀμϑθαγσῃδΌ ]ο0. 
ΟομΡ. χχχὶὶὶ. 23, 20. 

ψεσβ. 88-40. Β6Βο]ᾶ ἴ89 ἄαγδ. .. ἔοσθνυϑθσ. 
--ονοσ οὐ δια :99). Το ἑονν ον ἀοϑὶ σα παῖο68, 
88 8 Δοκηον]οαρχοά, (6 Νονί- Ελϑὺ σογηοῦ οἵ δ6- 
ΤΓαβαϊοη. [{ 8 αἰϑο τη ϑηϊϊοηοὰ ἰη Ζοαϊι. χίν. 10; 

ΝΘ. 11}. 1; χὶὶ. 89ῶχ, ΤᾺ6 ΘΟΥΠοΓ-βαῖθ (ΘΟΠΙΡ. 

2 Εἰ. χὶν. 13; 323 ΟἌμγοιῦ. χχυΐ. 9, δῃὰ αἷ8ο ὦ 

237 ΖοςΒ. χῖὶν. 10) ἀδϑὶρπδίθβ ἐμ 9 Νοτί- 788. 
οοτποσ. γι. Βαύμεμ, Ῥαϊᾶεί. 8. 290. Βγ [1686 
πο ρμοϊπίϑ {Πθὴ (86 πογίβογῃ Ἰταἷϊί οὗ (δ οἷν 18 
ἀοδηθά. λ8 ἰδ ἰονοῦ οὗ Ηδηῆδηθοὶ δηᾷ ἰῃ9 σοῦ- 
ΠΟΥ ἴΟὙὙ0 Ὁ ΓΘ ρηγί οὗἨ (86 τον βοαϊίοηβ οὗ (μ9 
οἰἐγ, ὑ6γ ΒΘοΙῺΒ ἰ0 ὍΘ πὸ ἔαγίμον οχίθηβίοπ οἢ 
(ἷπ βία ---λταὶρῖ οὐαἵ, 11) δοουϑ. οὗ τηοίΐοη 
ἰο (9 αποϑιίοη τσλίίλεν3 Το 118 ορροβίίθ, ἡ. 6., 
βίταϊϊ οαἱ. Οοωρ. Απὰ. ἷν. 8; Ψοβῆ. υἱ. δ, 20. 
-αδγοῦ οοουγϑ 6 ΓΘ ΟΠ]Υ 88 (8:9 Ὠϑιηθ οὗ ἃ ΡΪδ866, 
83 6 ϑῖη9 οὗ ἃ Ρούβοὴ ἰῇ 2 ὅδ). χχὶϊὶ. 88; 1 
Ομ του. χὶ. 40.{Ὀ ΤΊ πιρδπΐηρ οὗἨ ἱμ9 ποτὰ τωιϑὲ 
Δοοογάϊης ἰο 9 φεαδίεν, (ἴμαγ. χχὶ. 20; χχίϊ. 

232) ὍΘ ““ΒΟΔΌΥ, Ἰεργουδ.᾽" “ἴῃ δοοογάδπσο ψῖῖὰ 
(18 οἴου Ἰοσα! ζαιοη8, {(π18 πη τηθαῃ, 88 ΟαοΙΒΑΡ 
μα5 δᾶονῃ, ἴμ9 ϑοιιἢ- Ἦ οϑὺ ὀόογῆογ. Ἦαὶ ἀοδιὰ 

(1}}) 8, 18 ααἰΐο πησογίαϊη. ΤῊΘ πογὰ ΤσσῦΥ5 

ΠΟΥΘ οὐἶγ. ΤῊΘ Ομαϊά. μ88 δ} ΠΞΞ (οον- 
Ῥοπα), ἔπ ὅγε. ἰογηιείο, ἱ. “.. το ΚΥ͂ ἈΠῚ, ΒΥ νι ί ἢ 
ἐς βοοῃβ ἰὸ το υπἀογβίοοα (ἢ 6 ρῥτγοϊθοίηκς τοοῖκ 
οὔ ὑμ6 οδϑίϊα Απίοαΐα (Ηιττεια, ΕυΕΆ51). ΥΙΤΒΙΝΟΑ 

αηὰ ΗΕΝΟΒΤΈΝΒΕΠπΩ ἴα ἶο τ 88 τι ), {1 4.. 

αοϊσοίμα. Βιυῖὶ ον [Π6 οἰγπιοΐονῦ δ ἰορος- 
ΣΒΡΥ 806 ΥΕΤΥ τἱποοτί δίῃ, Τ}16 σδῖϊον οὗ ΘΟΓΡ86 8 
δηά 85}65 5 νίίποιϊ ἀοα δύ (μ 6 ναϊὲ οὗ Ηΐπποαι 
ἐπι (86 ϑοαϊῃ, ἴον {πὶ γγλβ 88 ῥἴδοθ ΨΈΘΙΘ 8}} (Π6 
χοίιδο οὗἩ [86 ΟἸΓΥ ΤᾺΠ ΟΥ νγγλβ οἀγτί θὰ, (ΟΡ. 
Οοτημα. ου χὶχ. 2). 29 8 (86 υποιγίο οσάαυεν 

οὗ πηϑῺ δῃά Ὀ6δ88 (χὶ!. 9; αοη. χυ. 11), 1151 18 

δϑρϑοΐ!υ {πὸ 4885 οὗἉ Ὀαγηὺ ἔδὶ (μον. 1. 16; ἷν. 
1). [18 θεῖον ἴο γοχδγὰ 1ΐ 88 186 858.68. οὗ [86 
οδαϊὶ, Ὀυσποὰ ψίποιυΐ 1068 σαπιρ, ἐμὴ οὗ [Ἀ6 88- 

οὐγίῆοοβ Ὀυτηοὰ οπ {Π10 αἰΐαν (οβῃ, δκίη, ἀπηρ, 

1μογ. ἷν. 11, 12; νυἱΐ. 17, 19; υἱῖϊ. 17, 82; ἰχ. 11; 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΤΙΑΗ. 

χυΐ. 27: χῖχ. 6) δπά οἱοίμίηρς (ἴον. χὶ!ὶ. δ2, δδ, 
δ7). Τὰς Βογδβθ- βαῖθ 88 οἢ ἴΠ0 Εἰδϑὶ οὗ (δ οἰ (Υ 
ὉΥ [86 ἐθρ]ο (Νὰ. 111. 18; χὶϊ. 89, 40). 80 [ὯΓ 
85 ἯΘ Δ ΡΘΙΌΘΙΥΘ ἴῃ ζΟΠΘΓΔΙ ἔγομα {}1656 1068] 
ἀοιθνι δ. 10η8, {86 Β]θοὶ ἰ8Β ποὶ ῥτυἰπιλυγ, 88 
ἴῃ Εσεῖϊς. χὶντ!. 16 844ᾳ. δ οχἰθπδίοη οὗ 16 οἷϊγ. 
Εοτ 86 χαϊῃ ἴῃ βρᾶὸθ δοσογι ΐς ἰοὸ ἐπα Ὀοιηάδ- 
τὶθβ τηϑηϊϊοηθα 18 το αἰΐνοὶν ᾿πϑί σηΐ οληῖ. ΟΠ]Υ͂ 
ἰπ (86 ϑουϊῃ-  οϑί, Βουίῃ, διὰ αἱ Δγ σγαΐθ ἴπ 80 
δου - Εδϑί, δγΘ δοῖῃθ 81:η8}} ρογί'οηβ δα ἀρὰ (ὁ 1ἢ9 
οἰϊγ. Τὴο πιδίῃ Ῥοίΐηϊ ἰ8 {πὶ ὈΥ (8 οχί θη βίο 
89 ρίδοοϑθ νὶσ ἢ ΟΓΟ ὉΠΠΟΙΪΥ νν}}} Ὀ6 σοπάοτγο 
οῖὶγ. ΤΟΥ σψογ (6 ρΡυτ]ΐοαβ οὗἨἩ ἔἰ6 οἰτγ. 
1 ὄνθῃ {8088 ΡὈΪβδοοβ ἃγ δα ἀθὰ ἰοὸ {μ6 οἷΐγ, ἱξ 
ΒΙΟΥΒ (δὲ 86 ΟἿ ΠΟ ἰοηοῦ ποοῖβ βιιοὶ ρ᾽β 668. 
1 ἰϑ ἴῃ 1180] Βο ἰΒΟΓΟΌΕΙΥ ΒΟΙΥ ἴο τ Ποτγὰ τμ αὶ 
ν μι ἢ}} αν ποι δἰ ἢ ὑπ ΟΓΥ ἰο σΔ8ὲ ουἱ.ἁ Νοϊδίης 
ΠΟ] 6δη Μ0ὶ}} δηΐου (ΒΟΥ. χχὶ. 27), ἐπουοΐογο ἢ0- 
[αἴης ἀποΐθδῃ Μν}}}] ρσγοοοοὰ ἔτγοπι ἰΐ1. [1ὑ ψ|}} 6 
ὑμογουρ ν βοποιὶ θὰ δηαὰ θη ἰοποά, ἐμ Υοΐουθ 
886 ἴγοιῃ ἀδβί γι οἢ ἰο 81} οἰδσηϊίγ. 

ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΕΤΗΉΙΟΑΙ,. 

1. Ζοη. ΟΟΝΕ. ΒΟΉ ΕΒ, Ραβίου αἱ Οπιίοηάδοτξ, 
ΒΆΥΒ ἱῃ εἶθ αΟοδρεὶ δέτπιοπα, (οἵ. 1142, 8. 628), 
“1086 σΠΔΡΙΘΓΒ 8Γ0 ἴΚὸ 8 Βγ 1 νν 16 ἢ ΒΡΑΥΚΙΘ 
ΤΩΔΗΥ͂ ὈΓΠΠΙΔηΐ βίυϑ οὗ βίσοῃρβ, δηῃὰ σδοῃϑοϊ(οΥΥ͂ 
ἀθοϊατγαι 8, 8 Ῥδυπαΐδθ δα ῥ᾽ δβαγο- σατιθη ἴῃ 
ΜΠ σἢ 8 Ὀ6]οΥἢς 500] 18 τοῖγοβῃβα ννῖ1}Δ ἀοἰ ρ ἢ - 
ΒΟΙΏ6 ἥονοῦβ οὗ Ἰ᾿Ἰηβίσγυσίϊοπ, δὰ βοϊβοριὶ ψ ἢ 
ΒΘ ΘΟ ΙΥ δανοῦθα ΔΡΡ᾿68 οὗ ργδοίοιιβ ρσγοπλβα.᾽" 

2. θυ χχχ. 1-8. Τα ροορῖὶα οὗ βγαοὶ ννοστ ποὲ 
16 ἢ σΑΡΒὉ]6 οὗἩἨ ὈΘΑΥΪΏΖ ΒΘ 8 ῬγορθοΥ, Ὀτγὶπ- 
τοὶ ΟΥ̓ΟΡ ὙΠῚ}Ὼ ΠΑΡΡΙΠ688 δπὰ ρίοτυ. Τίιογ νψουϊὰ 
μδνο τηὐβιιβοα 1, θαυ ἰο 1028 μὰ νψῇῃαὶ τὴλβ 
Ῥτοπιϊϑοα ἐπ οτ, πὰ {60 ΟὨΥ {Π6 ἸΏΟΓ 6 σοτίδ᾽ ]ΥῪ 
Ῥοβιροηΐηςξ ἡ δὶ νγγῶβ ἐδ 9 ΟὨἿΥ ἰδῖηρ ἰΠ θη π6668- 
ΒΆΓΥ -οδί ΠΟΟΓΟ Υορθοίδηοθ. Ηθησο ΤΟΥ͂ ἀγα ηοἱ γοὶ 
ἴο θα {818 φ] ΟΥΪΟΟΒΙΥ͂ ΘΟὨΒΟΪδΙΟΣΥ ηὐἀάγοβμ, [ἰ ἰ9 
ἰο Ὀ6 ψείτοη, ΚΛἈ8 δἱ 1 τὰδῪ ἴῃ ἄσο ἰἰπη6 Ὀ6 Ροτγοοϊνοὰ 
δδι ἐμ ᾿βοσά, ουθὴ δἱ ἰδ ἰἶἰπὸ ἤθη Ησ νὰ8 
οὈϊ εὰ ἰο ἐπγοϑαίθῃ τηοϑί βϑύδγοὶυ, Βδὰ ἱπουρδῖ 
οὗ Ρθδοθ σοποθγηΐης [86 ΡΘΟΡΪΘ, δπὰ ἐμαὶ ἰ}λ8 18 
Ῥογὶοα οὗἩ Ῥγοβροσῖυ π88 ἢοΐ Θ0Π16 ὈΥ͂ ΟΒΠΟΘ, ΠΟΥ 
1 ΘΟΠΒΘΟΑΌΘΠΟΘ Οὗ Οἴδηρα οὗ τηϊῃα, δι ἰπ σοῦ- 
ΒΘαΊΘΏ66 οὗ ἃ ρἴδη σοῃοοίγοα ἔγοιῃ {86 ὈΘρὶπηΐης 
δηὰ οχοουίοα δοουταϊηρὶγ. 

8. Οὐ χχχ. 7. Τι8 χγϑοαὶ δηὰ ἰθυσὶῦ]9 ἀλΥ οὗἁ 
{89 Ιογτὰ (206] 111. 4) Βα8 ποὶ [Π6 ἀϊπιθ 1018 οὗὨ 8 
υπιδὴ ἀαγ. [ὑ 88 Ιοῃς βοηΐ οὔ 118 ΒΟΙΔ] 5 ἰὴ 
δάναῃοο. Υἴοδ, ἰὑ δ88 ἰ(86 17 δί γοδὰγ ἀδιτνμποα. ΕῸΣ 
δἷησθ ὈΥ͂ (89 ἰοἰΔ] ἀδϑι γιιοίίοη οὗ (ἢ 6 ΟΧΊΘΓΠΑ] [8 6- 
ΟΟΥΔΟΥ ἡπἀριηθηΐ ἰΒ ὈΘρσιη δὺ {86 δοιιδο οἵἩ αοά (] 
Ροὶ. ἰν. 17), νϑ βίαπα ἰπ 16 πιἰάϑί οὗἩ (6 ἀΑΥ οὗ 
6Θοά, ἰὰ ἐπ τιἱάβι οὔ [86 ἡ βπιοηῖ οὗὅὨἨ ἰδ6 που]ὰ. 
ΤΏθη (δ ἰΐππθ οὗ ἰγου δῖ ἴον ὕδοοῦ 888 Ὀορυῃ 
(τοῦ. 7), ἔγοταῃ τ οὶ μΒὸ 18 ἰο Ὀ6 ἀο] γογοὰ, ὙΠ ΘῈ 
[6 ἤ] π 688 οὐὗἩἨ 6 αΘῃ {1168 18 σοῖηβ ἴῃ (Βοπι. χὶ.) 

4, Οῃ χχχ. 9. Ογῖϑὶ 15 θαυ ἴῃ ἢ ἷ8 ἢ Ζθδὶ ρο- 
ἴθῃου, δηὰ Ηο 18 4180 80}}} ῆοτθ. ΕῸΣ 1 νγὸ χϑ- 
Ργοβθῃὶ 6]} {π6 ἐγρὶοαὶ ροὶϊπίβ ἰῃ αν ά 8 1118 88 8 
οἶτγοὶθ, δηὰ ἀγὰν 8 ᾿ἴπὸ ἴγοηι θδ ο ἢ οὗ (8: 686 Ροϊηΐδ, 
189 χτοδὶ οἰσοῖθ ἢ 5 Τοτιηοὰ ννου]ὰ ΘΟΠΙ ΡΥἾ86 ΟὨΪΥ͂ 
ἃ ρΡαγὶ οὗ πο πλήρωμα χίνοη 'ἰπ Οἰσὶβὶ. Νουοῦ- 
1} 61088 ΟὈ γί 18 80 ἰγῃρ αν, γο νῶ8 ποὶ 
οόοβοη ᾿ἰκα 54] ἴῸΣ ἷβ ὈοάΪν δϑίαίαγο, Ὀυΐ ΟΠΪΥ͂ 
ἴο ἷ8 ἱπ ναγὰ τοϊδίίοη το Θοὰ (οορ. δ. ἐϊ. 7), 
8086 Κἰημήοπι 6180 (1068 ποὶ 60.568 ἴον ἃ βιογὶ 
Ῥογὶοὰ οὗ καἴονγυ, Ὀὰϊ οηάυγοβ ἤογουου; Ἧὰο Μ01}} 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥΧ. 1--ΣΧΧΙ, 40. 

ποὶ ᾿ἰκκὸ ὅδ] βυσουτι ἰο δἷ9 Θηθτῃΐθβ, Ὀαὶ γ01]} 
δοπαῦον ἰμθηὶ δ], δὰ ν}}} χῖτο ἰο .ιἰ9 Κη άοιι 
ἐδ νἱἀθδὶ αχιϑθηΐ ργουιΐβοα ; 8}} (8 ΒΟΥ ΘΥΟΡ μοὶ 
τἱυμοαΐ, 1Κ θαυ, μανίης σοῦθ ἱπτουκὶι ἰλ6 
Ὀϊιαταϑβ ἐνὶ β. 

δ. Ου χχχ. 1]. “Ἅ Αἴοάμα ραίεγηδε οαδίἰσαίίοπὶδ αοὁ- 
ἐοπιπιοάαίμ εἰ φιαϑὲ ἀρρέπλι αὐ δἰαίεγαπι γμαϊοϊὶ 7) εὶ 
αάεοφιε πολ ἱπιπιεηδς δε αἰπιεπεμ8.᾽" “΄ Ολγίδίυ 
ἐοοἰεφίαπι ΟΥμοὶδ διξ ὀεεγεάεηι οοπϑίωϊί. ΟΙΒΕΟΘΟΒ. 
Μ.᾿ ΡΕόββτεβ. 

6. Οἱ χχχ. 14. ““μπει οἰγίμίεπι ραίίοπζἑεε ποϑίτ δ 
"αφείία ἰγαπδεμηί, υαἷάδ πιείμεπάωπι εδί, π6 Ῥεσοαίὶ8 
ποϑδίγι8 εχ σοπίῖδιι8 πο 7ζαπὶ φμαδὲ Πίξὶ α Ῥαίγε, δεα 
φιαδὲ ᾿ἀηδίεα α 7)οπεῖπο “εγίαπιγ. ἀμβεξαοπ. Μ. 
Ἀδοτγαὶ. ΧΙ͂Ψ. 20, οα Φοῦ χὶχ. 11.᾽" ΟΗΙΒ.ΕΒ. 

Ἴ. Ου χχχ. 17. “"]}ρουϊάενεία δ εὶ πιοτίαἰΐδιρ δα 
ξΐζεγα, απίεφμαπι ρεγομίίαί, Ῥλαγπιασα πιεάεπαϊὶ σταίἃ 
οοπιροπὶί, εἰ σίασέιπε ἴγῷ δι φιλανϑρωπίᾳ ασεί. 
Ενλακ. πε. Ἐεοί. κν. 6.᾽" -οἰοο μαπαάο ὑκοϊα 8 ἔπ ἰεηία- 
ἔϊοπεπι, ογεάε, φιιοα πἰδὶ οοσπουΐδεεί ἐξ »ο8δε6 ἐἰίαπι 
ἐυαάετγε, ποη Ῥεγπιὶδεδεί (6 ἐπ ἐἰίαπι ἱπείάεγε. Τπκο- 
ῬΗΥΙ, ἐπ σαρ. χΥὶϊὶ 50}.᾽᾽ ΕΈ5ΤΕᾺ.-- εγίαπι Ἀγὶμδ 
ἐἰ ἑαπαῦο πιείΐωϑ. ΤΉΕΒΟΡΗΤΙ, ἐπ Ηο58.χὶ.᾽"᾽ ΟΗΙΒ.ΕΒ. 

8. Ου χχχ. 21. “Τα οατοὶῖ οὗὁἩ αοἀ ν}}} οση 
8 Ῥγίησο ἔγομ ἐΐδ τα 8ι---- 6809, οὗ οὔν 659} δηὰ 
διοοὰ του (9 νἱγχῖὶπ ΜαῦΥ, δὰ Ηθ δῦ- 
Ῥσγοβοῖθα αοα, 88 Ὧ0 Οὐδ ν οδῃ, ἴονυῦ Ηθ ἰ8 αἀοα᾽ 8 
ἑπιαχζο, αοὐ᾽ 8 ὅοη, δηὰ δἰ 86 βδῖηθ ἰΐτ9 {δ 6 Ρ6Γ- 
ζοςοῖ, ΒΟΙΥ ἰπ 4}} ΗΪ8 βυβογί ρβ, ΟὨΪΥ οὐεαϊοηὶ βοη 
οὗτθδη. Τΐβ Ἰεηρ 18 τηραϊδίονῦ δηά γθοοῃοὶϊοῦ 
ψὶϊ αοὰ; Ηο ἷ8 4180 δἰ Ὀ τοδὶ δηὰ ζ018}16ἀ 4]] 
Υἰχϊθου θη 688, 88 0.8 ὨΘΟΘΒΒΔΕΥ [0 ΟἿΚΡ τορι ὶ- 
δίίοη. ἤμαηϊ ΖΊΟΥΥ ἰο πᾶν βυοῖ 8 Κίης, γὃο 
τίη 8 τ15 ἰρσὶι απίο αοἀ, δηὰ ἐμ 18 8 ΟἿΣ αἴονγ ̓" 
ΘΙΕΌΒΙΟΗ. : 

9. Ου χχχί. 1. “ΤΉΘΥΘ 18 πὸ ρ,οδίου Ῥυοχηἶβθ 
ἐπδη ἐμῖ8: 1 ν}}} Ὅ6 ἰἢγ αοἅ, Εν ἰἔ Ηθ 18 ΟΌΥ 
αοἀ ψνὸ τὸ Ηἰβ ογοαίυτοβ, ΗἰἾ5 γοαἀδομηοά, ΗΪ9 
Βαποι ρα, δοοογάϊηρ; ἴο 4}1 ὑ8η6 {8 γΥὙ809 διίο168 οἔ 
86 σαν ϑιϊλα 10}. ΟΒΑΜΕΒ. 

10. Ου χχχὶ. 2. “9 σουρὰ Βοαρ δαὰ ἰο Ὀς 
εἰἴκθὰ ὉΥ τ ϑυγογά, Ὀυδ ἰμο896 ψἰὸ βαγνυϊτοι, 
ἰπουρὶι αΒ οἰοὰ ἴῃ 206 ἀοϑογὶ οὐ (818 118, Του ηὰ 
ἔλνονυ ψὶὰ αοα, δηά (μ680, ἔμ6 σι [βσγϑδοὶ, αοι 
Ἰοαβ ἱπίο Ηΐ8 γϑϑί.᾽᾽ ὈΙΕΡΒΙΟΗ. 

11. Οη χχχὶ. 8. “Τὴ ἴον οὗ αοἀ ἰονγαγὰβ υ5 
ΟΟΠ.68 ἴγοπι ἴον δηὰ 89 ΠῸ οἱ γ δϑι189 Δ ΌΟΥΘ 
οὐ Ὀοϑίάθ ἰἰβο]ῖ, Ὀὰν 18 'ὰ αοἀ δηὰ τοπιαΐηβ ἰη αοὰ, 
Βο τᾶἰ Ογίδι ψμο 18 πὰ αοὰ ἷ8 ἰΐ8 σϑρηῖτθ. ΕῸΥ 
πογοίη ἰ8 ἴοτθ, ποὶ ἰδαὺ τῷ Ἰονοὰ ἀοἀ, Ὀυὶ δαὶ 
Ηο Ἰονοὰ 8 (1 Φοδη ἱγ. 10).᾽ Οπάμεβ. ““ Τοίωπι 
φτγαί ἐπιρωίαίμγ, ποη ποδίτὶ8 πιογι 8. ΑΥΟΌΒΤΙΝΕ ἐπ 
8. χχχὶ.᾽"" ΕὄΆΒτΕα. " Βοίοτο 1 "δὰ ἄοπῃο δηγ- 
ἰδίπς σοοὰ Του ιδἀϑὲ δἰγοδὰγ πποτϑὰ ἰοναγὰ 8 
108. [μοὲ (1686 ψοτὰβ Ὀ6 ἰὴ ΟἹ γοῸῸ ΘΑσὶΒ 
αὶ {86 Ρθα οὗὨ ἰμο Ἰἰνίης αοιἱ, ἐπὶ {ΠΥ ΤΛΔῪ 
Ἰΐκυ γοὺ κὸ βδηιο8 οἵ ἅγθ οπ ἐδ ἀδΥ οἵ ἰδ9 
τηλττίαζο. [18 γουν οογιἰβοδίο οὗὨ Ὀἰτίμ, γοὺγ 
ἰθϑιἰπποπΐαϊ. ἴμϑὲ πὶ ΠΟΥ͂ΘΡ 1086 δἰ χΐ οΥ͂ ΠΟΥ 
ταυσὰ 1 88 οοβί ΤΊιθο ἴο γϑάθοπι τη0.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝ- 
ῬΟΒΥ. “" οἀ 84γγ85: ΜΥ ομηβιϊβοπθηῦ οὐϑῇ γΥ88 
Ῥατο ἴονο, ᾿ἰπουχὰ (ἤθη γουὺ αἀἰὰ ποὺ απαάοτβιδηὰ 
ἧι; γου 8.181} ἰθαγὴ ἱΐ δϊογννανβ.᾽" ὈΙΕΡΌΒΊΙΟΗ. 
[51 ἰπο]ῖηθ ἰο (86 δοπαίγαοίίοη ρσίνοη ἰὴ [80 Ετ- 
εἰϊ5ι γϑγβίοη, Ὀοΐἢ θθσηδο (89 Βυῆχ ἴ0 16 γο Ὁ 
ἷδ ΙΏΟΓΘ πδίαγαγ, “1 αν ἀγάπῃ λές, (8 “1 
Βλγο ἀγανη ουἱϊ ἐοισατα 66, δηὰ Ὀδοδυδο 610 
ΒΘΟΙΏΒ ἰο ὃ6 ἃ ἰδΔοῖί 4]]υϑίοη ἰο Ηοϑ. χὶ. 4, “ἿΙν 
Ἰονίπρ- Κἰπάποδα πᾶ 1 ἀγανη ἰδ 66.᾿ ---αο στοαὶ 
χαογαὶ ἰγυτἢ 1168 ἰῃ [18 Ῥϑβδαᾶζο 80 οοῃδίσχιιθα, υἱΖ.; 
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(πδί {6 τη] ΡΟΝΟΡ ΒΊΟΝ ἢστ Ὁ]68 τη 5 ῥυϊάο, 
δοίϊθηϑ ἷ58 γι ϑαγὶ δηὰ τραῖζοθ εἶπ σοοοὶϊ ἴα 
ΒΔΠῚΘ δΔηι ΒΟΥΓΓΟῪ ἔγομι Β᾽ ΠΪ ἢ 2, σοι 68 ᾿π του ἢ 
ἷ8 ΔρΡργοβθηβίοη οὗ ἀοα᾽δΊονα 88 τηδηϊ βία ἴῃ 
Ομ νίβι δηὰ Ηΐβ σσοβϑ. [0 8. ἴουϑ {πδὺ ἄγαν ἐδ9 
ἴοασία! ΟΥ βία Ὀοτ 800] ἰο (86 ἔδοὶ οὗ αἰγὶ 9 
ΤΑΘΓΟΥ͂.᾽ ΟΟὟΕ8Β.---Ξ, ΚΒ. Α.] 

12. Ου χχχὶ. 6. "1 18 νψὸῖ]]: (89 τϑδίομπιθα 
οα Μοιμύ ἘΕρῃγαΐὰλ πδὰ ἰο ρο ἰο Ζίοη. ΤΟΥ͂ 
τεσοίνοὰ ΒΟΤΘΥ͂ΘΥ ΠΟΥ Ρ Υἱβὶς ἔσγοια 6 96» 18} 
ὈΥγίοϑίβ, τσ ὑΠ6} σουϊὰ ποὺ αν οχρθϑοίοά δἱ 
180 στοδὺὶ τοϊογιμαϊίοη, ᾿ηἰτοάιυσοά ὃγ Φομη, δηὰ 
νι ἰοῖ Βαὰ 108 8θαἱ δπιοὴς οὐδοῦ οἾδοθϑ οὐ λους 
Ερβγαΐαι. Τὸ ϑδιιαυί(δη8 ψγόγο πού [ἋΓ αἰδιαηῖ, 
δηὰ Μουπὶ Ἐρδταΐαι μδὰ ον (8 Βοπον ἰμαΐ 
θη ἴπ9 οτὰ σδπηιθ ἰο ΗΠ 8 ἰθπρ]6 Ηο ἰοοῖκ Ηἰἶβ 
Βθαΐ ἃ8 ἃ ἐθδοῦοῦ ὑπ 6 γ0.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΥ. [“60.}8 
ἄτϑοθ ἸΟΥ68 0 ἰγὶαπρὰ οὐοῦ (Π6 πιοϑδὲ ἰηνοίοταῦθ 
Ῥτϑ) αάΐοο8. .. Νὸ νογὰβ σου]ὰ σαργοδοπὶ ἃ ρυθαῦον 
δηὰ τῃογ0 Ὀθηαΐχα Θδηζο ἱπ παιϊοηαδὶ ἔδοὶϊης (μ8 ἢ 
686: ϑδαεαιημαγία βαγίης ἰβσουσὰ Ἀ6Ρ δβρίγίίυ δ] 
νι σῃπηθη, ὁ [οἱ υ5 50 Ὁρ ἰο Ζίοπ ἰο ψΟΥΒΐΪΡ, ἴῸΣ 
Οοὐν ἀαοἱὐ ἰ8 ὑβογο. ᾿" ΘΟ) Ε8. “““Αεσεπάαηιμδ ἐπ 
δίοπ, ἀος ἐεί ἐπ Εἰ οἰεδί4πι᾽ ΒΔγΥ8 83. Ζεπόοχε. Αο- 
οογάϊης ἰο (8 τίονν, (9 ψδισ πη δὴ ΠΟΙΘ Τμ6ἢ- 
υἱοπθα ἃγὸ (80 Ῥτγθδοίοσβ οὗ (89 6ο8ρ6].᾽" ο0Ε05- 
ὙΟΒΤΗ.---5. 1. Α.] 

18. Οη χχχὶ. 9. "ὲ 11] Ἰοαᾶ ἔϑῖ. Ιὺ 8 δὰ 
οἷὰ βἰεῖης οουρ]οί, αὶ ζ.}} οὗἨ πίβάοαι διὰ βο)1ὰ 
ἐγυῦ :-- 

“Ἰωρτὰ 2668, ΠΠ61 1ἴνὸ ὁπ οδγίῃ, Ο χαΐἄο Ὧλο, 
1ωοἱ τὴο ποῖ, 580|{-|94, νἀπὰθΣ ἔγοῦι θοϑί ὁ ΤΊ660.᾽ "ἢ 

--ΖΙΝΣΕΝΡΟΒΨ. 

14, Ου χχχὶ. 10. ““Ηο γῖο 848 βοδίἐογοὰ 19γ86] 
1} 4180 σο]]οοὶ ἱν, ΒΥ Ηδ ἰδ (ὸ Βιορογὰ. 
Ιιἰ8 πο πο] -βοαϊίοτίης. Ηθ ἱπίθγροβοθ Ηἰδ Ββδηὰ, 
ὑμθὰ ὑπο 50 Βϑαπ ον, δηᾶὰ αἰ γθο  Υ σολθ ἰο- 
ἘΘΙΠΟΣ δζδὶῃ οσΘ ΟΥΔΟΥΥ.᾽᾿ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

1ὅ. Ου χχχὶ. 12-14. ““ Οαμαάεδιπέ εἰεοίἑ, φμαπαάο 
οἱάεδωπέ διρτα 86, ἐπίγα 46, )μξία δε, ἐπ γα 26. Αὐυαυϑ8- 
ΤΙΝΕ." --γεπιία οαἰδείία ἐτπέ ἰαπι πιάσπα, μὲ ποπ 
»οδεῖπί πιεπδεγαγί, ἰαηὶ πιμίία, μὲ ποπ Ῥοδεὶπέ πιπιετ- 
ατὶ, απ οορίοϑα, εὐ ποη Ῥοδδῖπί ἰεγηιπατί, ἰαπι ρτΤείΐοδα, 
μέ ποη Ῥοδϑῖηιί εδίϊπιατί. ΒΕΒΝΗΛΒΙΟ,.᾽" ΕὌΒΒΤΕΙ. 

106. Οπ χχχί. 1δ. “" Βοοδυβε δἰ 81] ἐϊπι|68 ὑῃθγθ 18 
ἃ 5 Δ 1ὰσ βίδιο οὗ ἐμἰη ρ8 ἴπ ὑπ 6 ΘΒ ΓοΣ οὗ αοά, {116 
Ἰαπιθηὶ οὗὨ βδοδβοὶ 18 ἃ σοψηῶοη ὁπ. ΕῸΥ 88 {819 
Ἰαπιθηὺ 8 ΟΥ̓́ΘΡ (}} 6 ΘΑΥΥΥΪΏΣ ΒΎΔΥ ΘΔΡΕΪΥΘ δηἀ ορ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΩ8Β οὗ ΠΔΑΌΥ]ΟΠ, 80 ἰδ ἰὑ 4180 8 ἰδπιθηΐ ΟΥ̓ΟΡ 
189 ἰγγδηὴν οὗ Ηοτγοὰ ἐμ βἰδυρίοτγίηρς ἰδ9 ᾿ἱπηο- 
οοπὶ ομἱ!άγομ (Μδιι. ἱΐ. Ἰὼ Οβάμκε. “}γε- 
“πωπίγ 7μδιὶ ὅσ ἐοοίεεῖα οὐ εἰαπιεπί, οἰαπιαπίες 6Σ- 
αμαϊμπίων, ἐχαμα ὲ σίοτίβεεηί ἤεμπι. Αὐαῦδτιν.᾽} 
Ε ΒΒΤΕΚ.--- ἢ} ταϑροοῖ ἴο (818, ἐμαὶ Εδομ οὶ Β 
Ἰατπιθηὺ τηΔΥ͂ Ὀ0 χοχαγάοα 88 ἃ {γ6 οἵ χτηοίοτπα] 
Ἰαπχοηίαἰΐοη οΥϑν ἰοδβὲ οἰἱϊάγοη, ΕΒΒΤΕΒ αἰιοΐθ8 
(8 Βθῃηΐθῃοθ οὗ ΟὙΡΕΙΑΝ: ποῆ ἀπιδίπιιϑ, δ. Ρὑτϑ- 
πιϊϑίπιιι8 (2 ὅδηι. χὶϊ. 28). [Οπ [ῃ9 δρρ]ἱοαιίοη 
οἵ (18 Υϑγ86 ἰο (89 τη ΡΟΣ οὗ ἐμο ἱῃποοοηΐβ σου- 
δ} Ὺ. ἴ.., ΑἸΈΕΧΑΝΡΕΒ, Οὐππεχίοη οὗΓἩ ἰλε Οἰά απά 
ΜΝέει Τοδίαπιοηί, Ὁ. δέ, κπὰ ΥὟ. Η. ΜιωΣ, ἰὰ ΟΕ 05- 
ΟΚΤΗ 8 Νοὶθ ἰῃ ἔοο.---, ἢ. Α.] 

17. Ου χχχὶ. 18. Τὴο οοηγογϑίοη οὗ τρδῃ ταυϑὺ 
ΔΙ ΔΥΒ Ὀθ8 ρῥτοἀιοὶ οὗἉὨ ὑνο ἔβοίοσβ. Α δοηνυδυβίοη 
Ὑὶο η8 δἴομα ϑῃουϊὰ Ὀγίης δῦοαϊ, νἱϊποαί 
αοά, ποι]ϊὰ Ὀ6 δὴ ϑιῃρὶν ῥτγοίθημοο οὗ σοῃυθσζϑίοῃ ; 
ἃ σοηγογβίομ, Μὰ ΐο αοα βου] ῥγοάιμοθ, τ ἱ1ἢ- 
οαὐ Ὡδη, ου]Ἱὰ Ὀδ6 ἃ ΘΟΙΙΡΟΪΒΟΣΥ, τηδηιίδοίυτοα 
δαϊγ, χὶ οαΐ ΔΩΥ͂ τΠοΤαὶ ταὶ. Τ}6 ΤηοΥἱῖ δά 
0 ὈΓδΪ80 18, ΒΟΝΘΥΘΥ, ΔΙΝΔΥΒ ΟὨ 04 Β Βἰάθ. 
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Ηο εἶνοβ. ἐῃθ ννἱ}} δπὰ ἰμὸ ὀχοουίΐοη. Ὀϊὰ Ηθ 
ποὶ αἀἰδεϊρ᾽ 9 85, 6 βουαὰ πόνον Ἰοδγὰ αἰδβοὶ- 
δ ῸΡ διὰ Ηὁ ποὶ Ἰοδὰ Ὀδοῖς οἱν {Πουρμ 8 ἰο ον 

Δ ΒΘΓ᾽ 8 οι80 116) νγὸ παν Ἰϑῖϊν (9 χν.}) 9 
Βουϊὰ πονοῦ {δ᾽} οὗ τοί αγηΐῃζ. 

18. Οα χχχὶ. 19. “"Ἴμὸ οἰ ϊάνοη οὗὁἨ αοὰ δγὸ 
δοιδιιθα {μοὶ ᾿16 Ἰοηζ, (ΠΟΥ οδπποὶ Γαΐδο ἱμοὶγ 
λοδὰβ. ἔον δυμἰ]διίοη. ΕῸΥ (δποὶσ βὶῃϑ αἰ ψδγ8 
Βθ6πὶ σγθδὺ ἰοὸ ἴμ θῶ, δὰ {μ0 ζΖτασθ οὔ αοἀ δ] νγ8γ8 
ΣΟΙ Π5 ΒΟ ΘΒ ἱμοοιργο θηδιἷο 0 (ἢ 6ῃ).᾽" 
ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΥ. ΤῈ ἔδυ 0 Ὁ 1.6 ΟΠ ἰϑιϊαπ δάνδῃοοβ 
ἷὰ 18 οοῃδοϊουϑη 688 οὗ Βοηβῖρ δηά ἱἢ δβδδῃοιϊῆ- 
οαἰΐοη, [89 τοῦθ ΓΙ ΠΣ ΔΏΓΠΥ γἱδοθ ὑπο Ἰ᾿ἰρσμὶ οΥ 
ἔτδσο, (89 ΙὩοτθ αἰδίϊηοι  Υ ἀοοβ 6 ρογοοῖτο ἰῇ 
ἐμ15 ᾿ἰρκὶνι, μον Ὀϊδοὶς 8 [16 πἰρσιί οὗἁὨ εἶδ δὶ ἔγοτῃ 
ψμϊοῖ αοὦ μὲ8 ἀοϊϊγογθα ἃ. [10 ἴα {Π6 
χὶροϑὺ δὰ ζυ}168ὺ θάτ8 οὗ σταίη ψεϊοῖ πϑὴς ὑμοὶν 
μιοδὰβ (μ6.]οντοϑί."--θ. ΒΕ. Α.] 

19. Ου χχχὶ. 19. “Τὴ 86 οὔ (89 ἀὁΆ} ΟΓΟΒ8Β 15 
ἴο. τ} }09 8 ὈΪ 88 (ΏΔῃ. ἰχ. 8) δὰ ποὶ σορδγὰ ουγσ- 
Βοῖγο8 88 ἱπηοσθηὺ (96. χχχ. 11). Απὰ 88 ἱἱ 
ῬΙθ4508 8 ἔδί!Ὲ Υ θη ἃ Ομ ἃ βοοῦ ὈΪϊ 8.68, 50 
4180 18 (818 (ἰποίυγο ἃ δοόοῦγον οἵ υΥἱσίιθ νν6}}- 
ῬΙοαϑίης ἰο (οὐ. ΟΒΑΜΕΕ. “2 εμὲ οἶδμηι ηιὶδ- 
φαίίοπὶδ διιδὲ ΠΟ Ἠϊδὲ ἐπ υαϑ οοπίγέίεπι δὲ οοπίτίδωία- 
ἕωπι ἱπίεπαϊ. ΒΕΠΝΗΑΒΟ.᾽ ΕὔΒΒΤΕΒ. 

20. Ου χχχὶ. 19. 188 σϑρσοδοῖὶὺ οὔσαυ γουτῆ. 
“47}10 δἰ οὗ γοαϊῃ ἀῦὸ ποὺ ϑαϑίὶγ ἰο 6 ζογχοί- 
ἰθῃ (Ρ8. χχυ. 7; 90οὉ χχχὶ. 18). Ἰμογοίοτο τὸ 
οὐυκὰῦ το ὈΘ6 σατοίμ] 8ο ἰο δοὺ ἴῃ οὔγ γουΐὶι 858 ποῖ 
ἐο ᾶγθ ἰο οἶον ἴθ οιὰ οὗ ὈΣ ον τοβοοιϊοι ἱπ Οὐ γ 
οἷά ἀζθ. 1 18 ἃ οοπιξοτί ἐμαὺ ραβδί δίῃ οὗ γουν 
ΜΠ] ποῖ ἱη)υσο (6 ὑγυὶγ ροηϊίθηί. δοπ ποοεηΐ 
»εεοαία »γρίετίία, οὐπὶ ποπ μίασεπί ργδοηίία. Αὖ- 
ΟΥΒΤΙΝΕ. Τὸ ἰγβῆβργοθδ ὯῸ ΣΔΟΥΘ 8 {9 δ68ἰ βίζῃ 
οὗ τοροηΐίδῃοθ᾽᾿ ΟΚΑΜΕΒ. 

2ῖ. Οα χχχί. 20. ““ Οοτηζονιϊης δὰ νοΐ είν 
Ὑχογά8, νυν ἃϊσ ο8 6 ομ6 βουϊὰ ἸΔγ ἰο Βοασί. ἀοα 
Ἰοῦοβ δῃ ἃ ΘΓΘ8508 0.8 88 ἃ ᾿ηοὐμοῦ μοῦ χοοά οἰ! ϊά. 
Ηδ τοιηϑθογϑ Ηΐβ ργοπιΐϑο. Ηΐθ πϑασὶ γθαγη8 
δὰ Ὀτοαΐκϑ, δηα ἰἰ 15 Η18 ρ]οδϑαγο ἴο ἀο υ σοοά.᾽" 
ΟΠΑΜΕΒ. “1ρδῖμδ Ῥγορτίωπι εδί, τοϊδογογὶ δοΤΊΡῸ οἰ 
»αγοογε.᾽᾽ Αὐαυδτινε.---}α707 εδί ])οὲ πιϊδογέοοτὐϊα 
γιαπὶ οπιπέμπι ἀοπιΐμμηι ταϊδετία.᾽ ΤΌῈΝ. 

22. Οη χχχὶ. 23, Ἐδθ ποσὰ Ὁ1]658 899, ἴδοι 
ΠΥ ΒΕ ΒΙΙΡΕ οὔ ρα ϊθουδηθ88, μου ΒΟΙΥ͂ 
τιουπϊαὶῃ! “ οΥ ΔΙ ΠῸ ΩΤΘΟΔΙΟΣ ἸΟΠΟΥ 88 
δυο ἄσῃο ἰο ἰδ 6 ιν» 188 τηοπῃϊδὶΒ ἰμδη ἐδαύ [86 
νη λη8 Β664 ρῥγηγοὰ δηοὰ ψορὺ οἡ ἴθπ|, 88 
ἰχαιϑῆδραγοα, Ἰκ]]|οὰ δὰ δβοοηάθὰ δθονϑ δ]] 
ΒΘΔΥΘΏΒ.᾽ ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΥ. “1 σαῃηποὶ ὃὉ6 ἀδηΐοα 
ἰδαῖ ἃ σμυτοῖ βαηοιῆ68 ἃ Ὑμοὶθ ρΪδθθ.... .. 
ΜοαιθοΥ5 οὗ 6908 8.6 γϑδαὶ ριιαγάϊη δηρο}8, ἡ» }10 
ἀο ποὶ οχὶβὲ ἴῃ ὑπο ἱπιαχίαιῖοη, θα Δγὸ θθυπάθά 
οἢ αοὐ δ Ῥγοῦλ 1890 λας δ ΧΧΥ. τς ραν. 

24. Ου χχχὶ. 29, 80, “1110 58ο- ολ]]6α ἔπι} 7 συ Υ80 
ἢΔ8 Π0 ηδιθη66 ΟἹ {6 Βογυδηὶϑ οὗ ἀοα ; ΟΠ9 ΤΥ 
ΒΊοορ σα πα Υ πουύογι οἶ655. Τ|}18 ἀο68 ποὶ πιοδλῃ 
ἰμδιὶ νγο βμῃουϊὰ οοηίΐμαθ ἱη (89 ἰτδοῖς οὗ οἷἱῦ Ῥτο- 
ἀσο βΒΌ 8, ἐΖ. 97., 1.6} ΟΣ Θησοβίουϑ ᾿ἰᾶνθ ζαϊηοὰ 
χηοἢ θα }Δ ὉΥ βιηὕαϊ ἰσδάθ, (παν νν βῃουϊγοοη- 
παρ (818 ἰγδὰθ νὴ ἢ 018. γθα 1 τυ (6 ΒΟΡ6 
οὗ 09 αἰνί;!θ Ὀ]658 πη. . . .. [ΙΕ (μῖ8 οὐ ἐμαὶ 
ῬΓΟρΡΟΥΥ, μουβο, σἰμραῖ, οοπαϊΐοη Ὀς δβὶοιοα 
ν ἢ ἃ συγϑο, {Π9 οΘὨ! άτοη οἵ αοἀ πιϑῦ Βοοῦ ὉΥ͂ 
Ῥτυάοηὶ βοραγϑιίοη ἀθ᾽] νον ὑπο τη86} γ 68 ἔγοῦι (1680 
Ὀηδδΐο οἰγοιπηδίδ 065. ΕῸΓΡ ποία αὐἰΐδοθ8 ἰ0 
ὑμοὶγς Ῥθσβοῦϑ, θη ὑΠ6Υ αν ὈδΘ Ὀδριϊτοά 
ὙΠ ἰμ6 Ὀϊ]οοά οὗ Φ6818 δηἀ ἃἂσὸ Ὀ]οββοὰ ὉΥ͂ 
Ηΐπι.᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΓ. 

24. Οη χχχὶ. 29, 80. “7 ἐεδίαπεοπίο ποῦο ΡῈ 86"- 
φιΐπεπι πιεωϊαίογὶς ἀεἰείο ραίεγπο οἠϊγοσγοαρῆὴο ἱπεῖρὶξ 
ἤἄοπιο ραίεγπὶδ αἀεδί(ἐΣ πο ἐ686 οὗποχίμδ τοπαδοοηο, 
φιΐδια παδοοπάο ἡμεγαὶ οὐϊίραίμδ, ἵρδο. Μεαίαίοτε ἀ" 
ἐεπίε: δῖε υοδὶδ ραίγεπι αἰσα(ἰ ἐπ ίεττα (Μαῖϊ. χχὶὶ; 
9). βεουπάμηι ἦοο οἱέσιε, φιοα αἰΐϊοα παίαίεδ, φωΐδων 
ποπ ρμαϊγὶ διιοοεάογοηιμα, δα οσμπὶ Ῥαίτε ϑέΊΡΕΥ υἱυνό- 
γεπιδ, ἱπυεηΐπι8.᾽" ΑΥΟΥΒΊΙΝΈ, οοηίτα ὡμίαη, ΥἹ. 
12, ἰὰ ΟΗΙ5Ξ.ΕΒ. 

20. Οη χχχὶ. 81. ..75 υεἰεγίδως ἰἰδτὶς αὶ πμδσιιαπε 
αυἱ αἀϊῇεοίζε ργδίδρ ἀὼυπὸ »τορλείϊοιιπι ἰοσμτη ἰσσεί Γ 
7) ποία φοταπιεπιοταίο ἐδδίαπιθηίὶ Ἠουΐ, οἱ οπιπίπο ἴρδο 
ποπιιδ ἀρρεοϊατείεγ. « Νίαπι πιμίξϊδ ἰοςὶδ ἦἄος δἰσπϊ- 
οαίμΓ δὲ μῬτεπιπίίαίγ 7ωίγμπι, σοα πον ἴα μί εἰΐαπι 
ποπιδῆ ἱεσαίμ" ἐχρυϑεδυηι." ΑΥΟΥΒΤΙΝΕ, ἀἐ ἥριτ. εἴ 
1. αὐ Ἀανοοϊδη, Οαρ. 19 (πὶιοτο ἰο ὕδρ. 29 ἰμογθ 
8 ἃ ἀοἰκ!]οα ἀϊβουββί ἢ οὗ (818 Ῥαββαρθ) ἴῃ 6118- 
ΨΕΒ.--- Ὁ Ἰὼ (9 στ οὶθ οὗ ἰδὸ ΟἸἹὰ Τ᾿ οδιαπιοηὶ (6 γ0 
18. ΠΟ Ρββ88δ8θ, πῃ νν ἰσὰ [86 Υἱθνν 18 80 οἰ ΤΥ δὰ 
αἰδιϊπου Υ ὀχργθδϑοὰ 88 Ἠ6γὸ ὑπαὶ [86 ΔῈ ἴδ ΟὨ]Υ͂ 
παιδαγαγός. Απὰ ἰδουμρῖι βοπιθ δοτωϊα θη Γ5 ΠΔΥῪΘ 
Βαρροθοά (δαὶ 86 ραββαζὸ οοῃίδ ἢ8 ΟὨΪΥ ἃ 60ῃ- 
ΒΌΓΘ Οὗ ἐμ ᾿δβγδο]ϊῖο8 δὰ ποί οὗ ἰὸ ΟἸΪὰ ονο- 
Ὠδηΐ, (ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ΒΒΟῪ ἰδ δαὶ ὑπο γ μᾶνθ πού 
πηἀογβίοοά ἐμ6 δβἰπιρὶθ πιοδπΐης οὗ 109 πογὰβ.᾽" 
ΕΒΒΑΒΌ. Οἴπιηι. ζεπὶ Ἡεὀτἄογὸτ. 5. 210. 

20. Ου χχχὶ. 81], ϑ844ᾳ. “Ἅ"Ὶ-Φξγορίεν υείοτί9 λοπιΐπίβ 
ποχαηὶ, 988 »ῈΡ ἐϊίογανα γμδεπέεπι οἰ πιϊπαπίεπι πιϊηὶ- 
τὸ δαπαδαίμγ, αἰσιίμ ἐἰἶμα ἐεϑίανγηδηίμηι υείμδ; Ὺἀοδ 
ακπίεπι πουηι Ῥγορίεῦ πουϊ(αίεπι δρίτί8, σα ἀοπῆ- 
πῆι πουτη δαπαΐ α υἱίῖο υεἰμδίαί 8." ΑὐαῦϑτΙΧΕ, 
ο. 1.411. Οαρ. 19. 

271. Ομ χσχχὶ. 88. ""φυἱά διπί ἐεγσο ἴεσεες εὶ αὖ ἵρεο 
)εο βογίρίῳ ἐπ οογαΐδιι8, πὶδὶ ἐρδα ρὑτγαδεηΐίία ϑδρίτιία 
δαηποίϊ, φυὶ εδὲ ἀϊσίίια 2) εἰ, φμο ρ»τεϑεπίε αἰβμηαωΐῖ 
ολαγίίας ἐπ Ἄοογαάϊδιια ποδίτιο, φιδο μίεπιίμαο ἱεσῖὶς εδὲ 
εἰ »γεοερίἑ βηΐδ 3 ΑΥΟΥΒΤΙΝΕ, ἱ. ὁ. Οαρ. 20. 

28. Ομ χχχί. 84. “"θιυοπιοάο ἰεπιριι εδί πουὶ (ἐδία- 
πιεηϊί, δ φμο ρῬγορλεία αἰϊχὶξ: εἰ ποη ἀοοεδίέ ὑπι- 
φσμΐφυα οἴυόπι δέωπι, εἰς. πἰδὶ φμΐα ς)ϑάεπι ἱδκί απιδη (ἃ 
πουὶ ξἰόγπάπι πηεγοεάεηι, ἰά εδὲ ἱρεὶωδ Ζεὶ δεαϊ᾽δείπιαπι 
οομίοπιρίαίἑοπεηε »γορε ἐπάο οοπ)μηχ 3." Ασυαῦϑ8- 
ΤΙΝΕ, ἐ. ο. Οαρ. 24. 

29, Ομ χχχὶ. 88,84. “«Τ}ι18 18 ἐμιο Ὀ]ο8βοὰ αἱ ἴον- 
Θὴ60 Ὀθύνγ ΘΟ ΔῊ 8δηαἃ ἀο0500], ὈοίπΘΘῺ ἴοται δπὰ 
Βυρδίαποο. ὙΠοσγοίοσθ δγὸ (6 ρσχοδὶ δηὰ βπ}Α]}} 
81|1|κ0, δὰ {πὸ γουΐδβ {πὸ {Π9 δ᾽ άοσβ, 116 ῬᾺΡ118 
ἸΔΟΥΘ ἰθαγηῃθα ἐμὴ ἐποῖν ἰδθοθ ογ8, θα πὸ γουηρ 
ὙΠ ἾΪΔΟΡ ὑπ λὴ ἐΠ9 δηῃσίοηΐ8 (1 Φοδη 1]. 20 5ᾳ4.). 
Ηξφγο 18 {8 68ι1.89:-- ΕΟ 1 ΜῚ]] ἔογαὶνθ ἰδ οῖν ᾿η]- 
αυλ 168. Τῖθ 18 [80 οοσσαβίοη οὗ πὸ δΌουΘ; 0 
086 οδῃ οἴδοοί {μ18 πιϊουΐ 1, Εογρίνθηθϑβ οὗ 
Β᾽ 8 Ι8](68 (110 808168 ζ4}} ΤὙᾺΟΙΤΩ ῬΘΟΡΪΘ6᾽ Β ΘΥγ68, δηὰ 
ῖνοϑ ἰμθι ἃ σμ θοῦ ὑθαιρο Υ, ΟἸ ΔΓ σΟΠΟΘΡ(ΟΏΒ, 
8 ΟἾΘαΥ 684.᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΡΟΒΓ. 

80. Ου χχχὶ. 8δ-87. “Ἰδὲ ρατίσΐαγοδ ἐφοίοδίδο ἵπ 
ἐοίμηι ἀρβσετα ροδεμηί, ἐοοίεδία ἰαπιοη οσαίλοϊϊοα ππμπ- 
φυαπι ἀογεοῖέ αμὶ αἀοἤεϊεί. Οδεϊαπέ ἐπῖπι ἤ)εὶ ἀπιρἐϊδ- 
δὲπιθ Ῥγοπιδίοηεδ, ἱπί εν φμαδ ποη ἰἱζέπιμηι ἰοουπὶ δἰ δὲ 
υἱπαϊομέ φιδθ ιἶας λαδεοίωγ 76γν. χχχὶ. 87.᾽ ΕΌΒΒΤΕΒ. 

81. Ου χχχὶ. 88-40. ““Ψογυβαίθαι γ71}} ὁη6 ἀδὺ ὃθ 
τα σταδίου (δὴ 1 85 οὐδοῦ θθθῃβ. ΤῊ 8 18 ηοῦ 
ἴο 6 υπάοτβίοοα }ἰὑογ8}}ν Ὀὰΐ δρί γι (ὰ8}Ἐὦ’Ρε. Φοτυ- 
ΒΆ]Θπὶ ὙὙ1}} Ὀ0 ἬΓΒΘΥΘΟΥΘΥ ὕΠΘΤΘ ΔΓΘ ὈΘ᾽ἸΘΥΙΠ( ΒΟι1]8, 
1ἰΐ8 οἶσοσὶο ννὶ}} Ὀ6 νι μουν οηὰ δηὰ σομρσίθθ 6]]} 
{80 88 ὈθθῺ ΒΙΓΒΟΡΟ ἱρυτο δπὰ 1ἰοϑί. ΤῊΪ8 ἱὲ 
8 οὗὁἨ ποῖ (86 Ῥτορμοί 18 ὑϑδοδίπῃ ρα, δηὰ τ Β]6 ἢ 
6 Ργεβθηΐίβ ἢ ἄχυγοβ, ϊο ἢ 8 Γ0 ᾿η.6}}} 1016 ἰ0 
(19 ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ ιἷ8 ἐϊπιο, ΤῸ ὉΠ ΟΔΥΘΌ, ῬΤΟΌΔΌΪΥ 
89 τοβίάθηοθο οὔ ὑπ ἰθρεσβ, (1.9 οιβΌϊοαι οὗ {δ6 



ΟΗΑΡ. ΧΧΣ. 1-- ΧΧΧΙῚ, 40. 27Ὁ 

Βίππον υπηιϑκοὰ δηὰ ϑιιϊ θη ὈΥ αοἀὐ, δηὰ ἰδ οὐϑυϊοοκοᾶ; 2. ρονογΐι] δηὰ γοὶ 80 ἔγθαυθῃ 
ουτγθοαὰ να]]ὲν οὗ Βθη- Ηἰϊμηοπι νι 1}} Ὀ6 ἰδ θα ρ| τοϑίβιϑὰ ; 8, σἱ σὰ ἴῃ Ὁ] βϑϑίηρ δηα γοί 50 [γα θη {}Υ 
ἰπίο ἴμ0 ΒΟΙΥ οἷἱγ. ἀοά᾽β ργῶσθ Μ|11} οὔθ ἀμύΥ͂ υποιιρίογοά, [ΕῸΥ ῥγδοίϊοαὶ γϑπιαῦκβ οὐ {Π18 
οεοὶ 41} (μ8, δηὰ ἴ5ϑγαϑὶ υυῖ}} [88 6 πιϑηϊζοδίοα ' ἰοχὺ 866 α'8οὸ ΤΗΟΣῦΟΚ, ϑίμηαάεπ ἀον Δπάφολί, Νο. 
88 τη0}0}} ΙΓ μἰοσίου ἰδῃ ΟΥΟΡ Ὀοίοχο." 0185-]1].---βϑ. Β. Α.] 
ὈΒΙΟΗ. 8. Οη χχχὶ. 9. Οοηΐζοββίομ αὶ ΒΓ π 0 ὈΥ͂ ΠΟ δη 

Υ. ΒΙΑΒΟΝΒΚΥ ἰη Εὐϊδηρθη (ἰπ ΡΑΣΜΕΒ᾿ 8 ἤναησ. 
; Οἀσμαί- δάση, 3.6 Κοῖσο, 1 βαπώ. ϑιαιϊκατὶ, 1860. 

ΒΟΜΙΒΕΡΘΑ ΤΑΝ ἘΒΑΟΤΙΟΑΙ, ΕΥΘΟΓΥ Ῥϑγίακίηρ οὗ (π6 μον 8 ἘΠΡΗΒΕ ἡ 8 τῆβεῚ 
1. Ου χχσσ. ὅ-9. βουζοῃ οὐ οὔθ οὗ ἰδ6 ᾿αβδὲ᾽ ἴο ἰμ9 [κογά πῃ ἴμ6 Ῥγοιηϊβοά ἰαπὰ, δπὰ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΏΘ 

Βδυμάδγβ αἵϊορ Τυϊηὶϊγ οὐ (9 βϑοοῃὰ ἴῃ Αἀγθηϊ, ππο 18 ἃ συοβὶ αὐ 80 ΒΌρΡΡοΥῦ Υἱϑ68 δη σοηλ68. 
Τὴ ἀδγ οὗἩ ἰμ6 υάριποηὶ οὗ [86 του] ἃ ζύραῦ 1. Ηὺν δῦθ τὸ ἴο οοπιοῇ (νγϑορίης δὰ ῬΓΔΥΪΏ 8). 
ἀαγ. Εδγ ἰΐ ἴ8, (1) ἃ ἀδΔΥ οὗ δηχίει νυν δπὰ ἰθγγορ, 2.  πδὶ β4}} νὸ ὅπα ῦ (δαϊνδιίομ δῃηὰ Ὀϊθββίῃμ, 
ἴον 41} {π6 ψου]α; (2) ἃ ἀδγ οὗ ἀο] 'σόγᾶποθ ἔγοπι ῬΟΥ͂ΘΡ δῃὰ ἰἰΐθ, σγδοθ δῃὰ Β6]ρ). 
8}1 ἀἰδίτϑβϑ ἴου {π6 δῃαγοῖ οὗ [η9 Ποτὰ; (8) ἃ ἀαγὶ 
οἵ τοδὶ ζαίϊου οὗ 811} 89 δαρρίῃθϑϑδ βοὶ ἴῃ Ῥγοβρϑοί 
Ὀοίοτο ἰἰ. 

2. θυ χχχ. 10-12. σοπβοϊαίίου οὗ πο οἰνιγοὶ 
ἦπ ατοδὺ ἐγ]. 1. 1 Βὰ8 νγ8}} ἀοβογυϑὰ ὑπὸ ὑγίαϊ 
(νον. 12); 2. 1 ἰβ ὑβογοίοσθ οἰιδϑιϊβθά, Ὀὰὺ ψῖῦ 
ταοαργαίοι; 8. δῤ Ψ11 ποῖ μογῖϑὲι υ} δραΐπ θῃ- 

9. Ου χχχὶ. 18-20. σοπιραγίϑοῃ οὗ σοῃυθρεὶοα 
τ ἰδ. 6 οΘουγϑο οὗ {86 δῦ δπὰ (86 βιιη. 1. ΤῈ 
ΙΏδη 0 [88 8116} ΔΎΥΓΑΥ ἰ8 1} (16 ρ᾽δποὶ ᾿ῃ 1.8 
ἀἰβϑίδησθ ἔγοιῃ ἐμ ϑιη ; Πο 668 ἔγοῃι αὐ 88 ἴδγ 85 
0 οδἢ. 2. Ιωογϑ μβονονοῦ ἀ068 πού" Γοΐ6886 Βἷηπι: 
α. Ἀ0 ἰ8 οἰαβίοῃοα (νίπίον, οοἱὰ, Ἰοης πἰρὶίθ, 
ϑογί ἀδυ8); ὁ. ἢ6 δοοθϑρὶβ ἐδ ομαϑίθηΐης δῃὰ 

0. Ρόδο66. τοί ΓΒ 0 ῬΓΟΧΙῚΤΪΥ ἰο ἢ} 9 81} (8 Π|Π10Σ, δια ἢ, 
8. Ου χχχ. 17. [““1ηὸ Βοδίουον οὗ πιδηκὶπα. Ἰἰσαὶ, 16). Οοαρ. ΒΒΑΝΡΌΤ, ΔΑ{66 ὑπά Νειιδα ἴπ 

1. Ἑαϊὶὰ ἴὰ ὑἴμ6 Ομ τ βιίδη ϑαογατηθηὶ δηὰ 18 δὐ-  ἐζίεπροτίγδαγεπ Ἐπιιοῶνγεα. Νυνοιθογρ, 1829, 11. 
ἰοπάβμηί τουθ]διίΐοη οὗ ἀϊνίηο ομδυϑοίον δἷοθθ 8δη- :ὅ. [118 δια ογ βίῃ θοῦ δὰ Ὀπιἰ ἰὴ Εἰπιδ6] (0 
Βυονῦ ἴπ 6 ἀθπιδπὰ οὗἉ (δ θαγὶ δηὰ γϑαϑοὴ οὔτπιη ἀοα, Ϊ. Α ἀοβοσὶ ρίΐοα οὗἨ ὑμὸ 1θϑ] Ὡρ5 ἀπὰ οοη- 
ἴον ἃ ᾿ἰζίιον βίδίθ οὗ ᾿0Γ8] ροτίδοϊΐοη. 2. Οἰνὶβ- ἀαοί οὗ 8δῃ οὐϑβίϊηδίθ, ἱπροαϊοαΐ βίπμογ, ψὶ]θ 
ἀἰδ Υ οἴἴοσβ ἴο πιδϊηίδὶ ἃ σοι ηϊσαίϊοι ὃ6-  ΒηαιαΡίίηΣ υηὰον ἰδ6 χοὰ οἵ αβ]οἰΐοη: Ηθ 8 χο- 
ὕπο {8 νγου]ὰ δηά ἐπα οίθγηαὶ που]ὰ οὔ μο]!- [Ὀ6]]1ου18---}}} ϑαθάαθ4. [1{. Τὴ0 π6 7 τἱϑνβ δηὰ 
1688 δπὰ ἰγαϊπ. 8. 0 σοτηπηθηδ ἰἰθο]7 ἴο οὐ ζθοὶηχ8 ργοάιοοθα ὮὉΥ δβ]ὶοιϊίοα ἐμβσουρσ ἀϊνίθ 
δ β ἴπ [86 σοηδττηαίΐοι δηὰ ἀϊγοοίϊοη οὗ ἰμαὺ  χτδοθ: (4) οουΥποοα οὗ ρσυΐὶ πὰ β᾽ 7] η 688: 
Ῥυϊποΐρ]θ οὗἩἨ πορϑ, ψ αὶοῖ ούϑη ἱΏ ΟὟΤ ἀδι}}7 δηά (ὁ) ργαγίπς; (6) γεβϑοϊϊηκς οἡ {89 οδβοίβ οἵ ἀϊ- 
ἩΟΤΙΑΪΥ ᾿ἰἴ6, γ1ὸ ἃ: 9 ρογρϑίυ δ! Υ Τογοοθὰ ἰο βαρ 5ιϊ- 
(υΐθ [ὉΓ Βαρρίῃθδβ, αηὰ 4. ΒΥ (860 δάογδὺ]ο οὗ- 
2θοι, ποσὰ ἰξ ργϑϑθηὶβ ἰο Οὐχ δθοιο 8. ΑΒΟΗΕΒΕ 
ΒυΤΙΕΒ.---8. ΒΗ. 4.] 

4. Ου χχχὶ. 1, 2. δες αβμὰ Ζεωσπίδε (Ἰὰν δὰ 
Τοβιϊπιογ)} 1804, εἶ. 1. ἘΠΟΓΔΙ βογιροη οὗ 
ΑΒΣΡΕΙΌ. 

ὅ. θυ χχχὶ. 2-4. 78. 1865. τ 1. 
ΒΟΡΙΙΟΏ ΟὗἩἨἁ ΒΕΒΒΕΒ, 8. 82 Β΄. 

60. Ου χχχὶ. ὃ. Ὁ, Εγσ. Ηλβεμανν (Το ϊηρ, 
Βοῖιοοὶ, Οδιθολῖδηι δὰ Βὶγι- αν δουιοηβ, δα. Ο. 
Οππ. Εβεβη. Εβέιμανν. Τῦρ. 1866), οάαϊης 
ΒΟΣΙΏΟΏ. 1. Α ᾳαταίοξαὶ ΤΟΥΥΔΙ ἰὰ ἰμ6 Ἰοτοὸ οὗ 
αοἀ αἰγθαὰν τϑοοῖσοά. 2. Ἐδγποϑδὺ Θά θανΟῦ 
Δίου ἃ ἀδἰγ Θϑηϊογημθοαί οὗὁἨ ἰμῖ8 ἸΙογθ. 8. Ὀδὶγ 
ΒΟΟΓΙ θη ΐ οὗ ΠΟΡΘ. 

7. Οῃ χχχὶ. 8. ῬΊΟΒΕΥ. Οὐπεΐονέ απα τοαγηῖπς 
αἱ σγασεε. 1. Βαπαολεη, . 28. Οη ἰπ6 εαἰἰγδο- 
ἐἶοῃβ οὗ αοα᾽ 5 Ἰογθ ἰοινγαγὰβ Ηἰβ οσσῇ οἰιἰϊάτϑη. 
ΤΏΘΥ δ.θ, 1. ἱδη πο Υ 8010 δηὰ γοῖ 80 ἔγθα ΘΏ Υ 

Ῥαμθγα] 

Υἱθ ζγ809 ἴῃ ἷ8 οΘοηνοσϑίοη. 1Π|. Α οοτγγβοίϊης 
Ὀυὺ οοιαραβϑίοημδίθ ἀοά, ψδυοπΐης [Π 6 ΤΟΘΌΪί, εἰο., 
(α) ἃ8 ἃ ἰθηάον ἔδί ον τηϊηαΐὰ] οὗἁὨ 18 ραοῃὶοηΐ 
οἰἰὰ ; (ὁ) ᾿ἰβδιϑηΐηκς ἰοὸ ἷβ σοιμρ]αἰηΐβ, σοηἔθ8- 
βίοῃϑ δηὰ ρε(ἰἰϊοπϑ; (6) ἀθοϊατίηρ ΗΪ8 ἀοιθγαηδ- 
ἐΐοα ἰο Ραγάοη. ῬΑΥ͂ΒΟΝ.---8. ΒΗ. Α.] 

10. θυ χχχὶ. 81-84. ϑουιῆοῃ οὐ 1 ϑυπάδγ ἴῃ 
Αἀγνοηὶ ὉΥ Ῥαβίου ὈΙΚΟΉΕΒΥ ἴῃ ατδηϊηχοη, 8. 
ΒΤΕᾺΝ αἷμ ὕακοὺ. 1. διαιίρ. 1867. 

11. Ου χχχὶ. 88, 84. ἢο 'νγ Ὀοϊοῃς ἰο ἴδ Ρ60- 
»ἷο οὗ ἀοαῇ 1. Ηκδγνο νψ8 Βο] μθϑβθ 2. Ηδυθ ν9 
Κηον]οακοῦ 8. κλνο νὸ (6 ρΡ6809 ῥγοαιἱβοα ἰο 
ἐπὶϑ ΡῬθορ!ο ῦ (ΟΑΒΡΑΒῚ ἴῃ δ γεαισίδωοὴ τοπ Ὁτττ- 
ΜΑΒ, Ετϊδηκζοη, 1849). 

12. Ου χχχὶ. 88, 84. ΒΥ ἐμ ὩΘῪ οονγθηδηὶ ἴῃ 
6 Ὀδὲὰ οὗἨ ΒΟΙΥ Ὀαρίΐϊδαχ αἱ] Ὀθσοπιθ8 θῖν. 1. 
μαι νγὰ9 ἀοδὰ Ὀθσοπιθβ δ] ϊγὸ 2. διαὶ νγ8ὰ8 οὔ- 
ΒογΘ ὈΘΟΟΙ68 οἷον. 8. δὲ τνδὯβ οοἱὰ Ὀθοοπηθ9 
τη. 4. μαι ν͵ὰϑ Ὀουηὰ Ὀθοολθ8 ἔγθθ 
(ΕΚΟΒΕΥ, 1862). 
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Β. ΤΗῊΗΕ ἘΨΕΝΈΝΤΗ ὈΙΒΟΟΌΒΒΕ. 

ΟΠΑΡΊΤΕΒΒ ΧΧΧΙΙ.---ΧΧΧΠΙ, 

ὝΠΙΤΗ ΑΝἮ ΑΡΡΕΝΌΙΧ (ΟΗΑΡ. ΧΧΧιν. 1-7). 

ΤὰΤο ἰλίγίν-ἰλίχα ολαρίεν ἐοπίαΐπε α γευεϊαίίοη 97 δοπιεισλαί ζαίεν ἀαίε ἰλαπ οἷ.. χχχὶΐ,. 7 χχχὶϊὶ. 1 ἐξ ἐδ 62- 
»τεεεῖν δἰαἰεά ἰλαί ἰδέ σοπίεπί8 977 (λ ολαρίεν τρέγὸ οοτηπιμπιςσαίρα ἰοὁ ἐλε »γτορλεί δϑεραταίεἶῖν, απά διὅ- 
δεφμεπίϊν ἰο ἰλ6 τευοϊαίἴοπ οοπίαϊπεα ἱπ οἷ. χχχὶϊ. 7Τὴε υοτά βδϑοοομῃᾷ (Π))7) χχχίϊ). 1, λοισουεν, 
ἀεείσπαίες ἰδὲ ολαρίεν αδ ἰδέ δεεοηά ρανί ΟΥ̓ σοπίϊπμαίϊοη ὁ ΟὮ. χχχὶϊ., τολίος αἶδο αοοογδ τοῖὰ {8 
εν δἰνιϊίατ Ῥμγρογί. 444 οἈ. χχχίϊ. δλοιοδ μα ἰλαί (λδ οοσμραίϊζοι οΥ ἰδὲ 7Ζεγαεἰξ (δὴ εομπίτψ ὃν ἰλά 
πογίλετγη 70ε6 ἄοε8 ποί γ»τευεηί (λα Σοτά ἤγοπι οοπιπιαπάϊησ (λὲ ὑγορλεί ἰο ρωγεΐαδε α »ίδοε ο (λΐδ υετν 
ἰαπά, αϑ α »ίοαφε ἰλαΐ ἐδλε {ἴπι6 τοῦδ σοπις τολεπ (δε ἰαπαᾶ εαπ δὲ δοισλέ απα εοἰα απά ἱπλαδιίεα απὰ 
εἰ εα ἐμ Ῥέασε, 8ο ἔπ οἈ. χχχὶϊὶ., ὅδε εοππεοίϊοη, το ἡ ἰδε ἀεείγιοίίοη Ο7 πιαὴψ ἀἼοωδε8 ἐπ (δὲ οιίψ ο 
«Ἰεγωδαίεπι ζ07 (δ6 νωγροϑεε ο7 ἀεδἴεποε { ἐς »γεαϊοίεα ἰλαί ἐλε εἰΐψ αρρατεπιΐν ἀευοίεα (ο ἐπίῖγε ἀουαδία- 
ἐΐοπ δλαὶξ δὲ τεδωῖί, ἰλαΐ 7ον απαά τεϑοϊοίπς δλαίέ ασαΐπ ρτευαὶΐ ἐπ {έ, ἰλαί ἐπ ἰλ6 δομπίγῳ ὀτεεαάϊησ ὁ 
οαἰἰ δλαἰξ ασαΐη δὲ χοϊοισεα ιοἱ(ὰ δίοεδίπσ, απά ἐδρεοίαϊίν ἐλαὲ ὕγοπι ἰλ ἀοιιδὲ οΥ δαυϊὰ α “"τισλίεουδ 
δρτου ᾽" δλαϊϊ »γοοσεεά, ὃν τισλονι τίσλίεουδπεδε απα δαἰυαίίοη 8δλαϊέ δὲ αἰδιδεα ἑλτοισὴ ἰδ6 ἰαπά. 72: 
ἑλγοπε ο7 ]1εγαεὶ δλαὶΐ πὸ πιο ἰαοΐ α »τγίποε ο7 (ἦε ἄοιιϑε οΥ Ζαυϊά, πον (δε τοογδλὶρ [ιευϊ σαὶ ρτγίεϑία. 
Τλί οουεηαπὶ δλαϊὶ δἰαπα ευογίαδίἐπσίν αα ἰλα ἰαισε οΥ͂ παίωτε; ἱππυπιεγαδίε ας ἰλ6 εἰαγε 97 λεαυεη οΥ ἐδέ 
δαηά 97 (δὲ δεα δἦοτε δλαϊξ δὲ ἰλ6 δεεα οΥ δαυϊά απα ζευ. 71λὲ πεϊάεί οὗ (λὲ ῥτεέεεηί πιοιιγπῖης ἰλε ὕτο- 
Φλεί πιαζες ἔποιση ἐλέδε ργοπιῖδοα, 70γ---απὰ ἰλὶδ ἐς ἰὴ ἡοτηιαΐ δαεὶδ, ιυὐλιοὐ οἷ. Χχχὶὶὶ. λαδ ἐπ σοπιπιοῦ 
τοἱιἡ οἷ. χχσχὶϊ.---τοΉλε ᾿οτά ἀκ ἰδ ροισεν (0 ὅο ἰλὶδ; ποίλίπρ ἰδ ίοο τοοπάενγμἱ ζογ ἥη (οοτρ. χχχιὶὶ. 
2, 8 ψῇ χχχὶ!. 17, 27). ἸΡἠλοιξ ἀουδί {λε8ε Ῥτορλέοῖεδ, Ῥγοσεεαίησ ἤγοπι ἰδὲ σουγὶ ο7 {ἠὲ »τίδοπ, 
ατὸ απποης ἰλὲ σταπάεεί τιολὶοὺ (δε »γορλεί υἱἱεγεά. Ἧὧ΄ε δλαϊΐ τεε δλαὶ α ἀερίλ 7 πιΐδετῳ (λὶς οουτγί ο 
ἐλε »τίδοη ἱπυοϊυεα 707 (δὲ ργορλεί ἀπά 70Υ Ἰδταεὶ. «πη ἐπ ἰλε υεγν πιϊάδέ οΓ ἰλὶδ Ῥτορἦεεν ἰλε αδιιδεά 
»τγορλεὶ ταῖΐδεδ ἀΐδ υοἷσε ἐπ ἰλ6 πιοϑό σίογῖοι δ᾽, »γεαϊοίϊοπ, (λαί ἐδ τοοπάεγ-ἰσοτκίης »οῖσον οΓ αΟοα πιαν δὲ 
τεοοσηϊζεαά απὰ ρταϊεεά, απὰ ζωϊίδ, ιολίοὐ τοϑίδ ποί οπ ἰλ6 δέεη, δωέ οπ (λδ ὑπδεεπ (2 ΟοΥ. ἷν. 18), πιαν 
δείδια οοηἤτηηεά ἀπά ἐποοιγασεά. Τῆς Μεῤίπιεπέ ὁ ἐλὶδ »γοράεον τῶπδ ἰλτουσὰ αἷδ ἰλὲ δίαφες ο 
ἀευείορπιοπ!, ἤγοτα ἰλαί πγδί {εεδίο δεσιππίηρ, τολίολ ισα8 πιαᾶς αὔέεν ἰλὲ γείωγπ ὕγοηι ἐχίΐε, ἰο ἰλε οοῃ- 
διιπιηιλαίοη, ο7 ἰλε βασιλεία τῶν οὐρανῶν τολίοὐ (δὲ ΤῈ δοπὶ ιοἱδὲ ὄγίῃρ 8. 

Ῥτοπι ιολαί ἀα8 δὲέεπ βαϊά, {{ ἰδ ευἰάεηΐ ἰλαὲ ἐλε ργεδεπί αἀἰδοοιτϑε ζοτπιδ α ραγαϊεἶ (0 ἰλὲ ἐανίϊεῦ σοπδοὶαίονῳ 
ἀιδοοιεγδο, ΟἿὮ. ΧΧΧ. δῃηὰ χχχὶ., απὰ ἰλαί δοίδ, δεῖησ ρἱαςεά νῬωγροδεῖν αἱ {ἦε οἶοεε οΥ ἦε οοἰἐεοίίοη, 
πιαν υοἱ ἢ »τοργιείψ δὲ οεαἰϊεα ἰλε Βοοῖ οΓ Οοπεοίαίίοη. Ἵϊπουσὰ ἐλδ σεπεταὶ Ῥωγροτί οΥ (ἀε ἰτοο αϊ4- 
σοι γδ868 ἴδ διπιίϊαγ, δοπιθ ἀἰβέγεποεδ ατὲ αἰδο ποίϊοεα δε. Ἡλίϊε (λ6 ἤγδί (ΘΒ. χχχ. δηά χχχὶ.) σπιαν 
ὃς οοπιρατεά ἰο α »ίείωγε τολίοὴ δεαπιδ ιοἱ ἡ ἰἰσλέ απά οοἷοτ, απά ἐπ ιολίοὐ ἰλε ἐΣλααϊπρ ἐδ ἱπαϊοαίεα οηἷν 
ὃν α ζει ἰλουσὴ ροιρογ δ δίγοκεξ (σοτὰρ χχχ. δ-7, 11]; χχχὶ. 1δ, 16, 18, 19), ἐδε δεοοηα δέθηιδ ἰΐχα 
α »ῖίοίμγε, ἐπ ιολϊοὐ (δε ἀδορεδί δὰ απά ἰλ6 ὀδτιφλίεδί ἐξσλί αγε ἐγσμαϊῳ αἰυϊαερά απαᾶὶ αἰερίαψεὰ ἐπ 
οἷυϊα σοπίγαδί. Νοί οπῖν ἀοε8 ἰδὲ ρῥγοπιῖδε ἐη (δὲ δεοοπα ἀἰδοοίγδ τῖδε ὕγοπι Ῥγεδεηί αϊδίγϑεδίησ οἰτομη,- 
δίαποεϑ, ὑμὲ ἰδὲ σι Ὁ 1ϑγαοὶ, ιολίεὐ ἐδ ἰλὲ σαμ88 ο7 ἰλὶδ αἰδίτεδδ, ἱ ροτίγαψεα ὐἱἐὴλ ἃ δἰγοησ λαπάᾶ 
(χχχὶὶ. 290-86). ει αὁ ἰδλε δλαΐε ἴξ δίτοπσεν ἐπ ἰδλδ δεοοηα ἀϊδοουγεα ἰλαπ ἐπ ἰδέ ἢγϑί, 80 18 (δε ἰἐσλί. 
ΤΖλαί τολϊοἢ πιαν δὲ οαἰϊρα ἰδὲ ογοιση ΟΥ̓ αἷξ ἰλεοογαίίϊς »γοπιΐδο, υἱΖ., ἐδλε Μεδείαπὶς ζίπσάοπι, ἰοσείλεν 
εσἱ ἡ τλε ργτἱοδίλοοά δἰαπαάϊης ἱπδοραταδὶν ὧν ἐδ δἰάε αΔ α περόδϑαντῳ διρρίεπιεηί, ἰδ ἐπ ἰλὸ δοοοηὰ αΐδ- 
ὁοιγ86 δεί Ἰογίλ πιμοῖ πιοῦὸ οἰεατίν, πιμοῦ πιόῦὲ οοτιργτελεπδίυείψ, απαά ἐπ ἠνμοἢ τιοτὸ υατίουδ τεϊαίἰοπδ. 
Ἡλιίε ἴπ τλ6 ἢγδί ἀἰδοοιγϑε (ἠε Δεσδιαπῖς ζὶπς ἱ ἐροζεη ο7 ἐπ α ζεῖ τοογἀ8 οπῖν, απα ευἱίἢ πο δρεείαὶ 
ἐπιρλαδὶδ, χχχ. 9, 2], ἐπ ἰδὲ δεοοπά (δε πιοδί »γοηιϊπεπί ράδδασε 8 οσομρὶεα ἴῃ ἀείαἱϊΐ ιοἱίλ ἰδς δεεοιαπίο 
κίπο απὰ ρ»τιεείλοοά. Τάε ραδεασε χχχὶϊ!. 14-96, ισλϊοἢ ἰδ ευἱάεπίψ (ὁ ὕότηι (λέ ογοιοπῖπς οἷοδε 97) ἐλδ 
τολοίε αἰδοοίγ δε, ἐς ἐπίχεῖψ ἀευοίεα ἰο ἰλαί πιοϑί ἱπιρογίαπέ δι δ7εοί οΓ Ἠδεδδίαπὶς »γεαϊοίίοη. 

7Τλε ἐΐπιε ο7 ἰλε σοπιροδιίϊοπ ο ΘΟ, χχχὶϊ. πὰ χχχὶϊὶ. ὦ δίαίοἀ ἐπ ἰδὲ ἰεχί. 7π χχχὶϊ. 1 ἡ ὦ εχργοϑοὶν 
πιεπίϊοπεά ἰλαί (λέ ευεπίδ ἰδέτε πατταίεα ἰοοῖ ρίασε ἐπ ἰλδ6 ἰεπίλ ψεαν Ὁ Ζεάεκιαλ, (6 εἰσλίεεηϊὰ ὁ 
ΜΝεδιολαάπεζζαν (ἰ. 6.. Β. Ο΄., 681), ἀωτγίπσ ἰλὲ δίεσε ὃν ἰλε Ολαϊάεαπϑ, απα ωλίϊε “εγεπιαὶλ τραδ ἃ 
»τγίδοπεν τη (ἦε οομνί οὁ7 (δε φαοῖ. Οπηὶν α {{{{1 ἰαίεν 7οϊ οιρεα, αϑ α εοπίἱπμαίίοη απα οοπηρίεἰίοη ο (λδ 
σοπδοίαίοτψ ρτγεαϊοίίοπ, ἰλε τευεϊαίΐοπ σοπιηιμηϊοαίεα ἰο ει8 ἐπ ἰδ ἐλίγίψ- λίγα ἐλαρίεν (εοπιρ. χα χὶὶὶ. 1). 

ΜονΕΒβ, ὈῈ ὝΈΕΤΤΕ δη4 Ηττξζια γερατγα οἷν. χχχὶϊ!, αἋ τοογ κε οὐεν ὃν ἰλε αμίλοτ οΓ 764α. χὶ.-ἰχνὶ. Τὴϊδ 
υἱεῖ λὰξ δεέη 80 λοτοισλὶψ τεγμιεα ὃν ΟἈΑῈ ἰλαί τΐ ιοἱϊ δυυβέοείο τεεν ἰο ἀἰπι (οοταρ. ΟΒΑΕ, 8. 869, 416). 
---Φὄ. Ὁ. ΜΙσΒ. Ε118 (Οτίοεηϊ. Βιδὶ., ΧΥ͂ΤΙ., 5. 172 44ᾳ.}, ὅΑῊν (},αἰξ. Ἡδεδείαπ., . 11., 8.112 404.) 
απὰ ἩττΖια αἰκριία ἰλε σεπμΐπεπεδδ ὁ7 χχχὶϊ!. 14-26. ΜΟνΝΚᾺΒ (46 υἱτ. ἤξεε., εἰς., 5. 41) «εοίατεε ἰλαΐ 
Υ6Γ8. 18, 21 ὑ-2δ αἱ ἰεαδί, ατε απ ἱπίεγροίαίίοπ. Ἀ;ζ΄ε πιᾶν αἶϑὸ ἀαρρεαΐ ἰο ΟᾺἋΑΕ 70᾽ (δὲ τεμίαίίοπ οὗ 
(λὶδ υἱεῖ (8. 869, 870, απά λὲς ἐχροδίίἑοπ 97 ἰλὲ ρμαδδασεέδξ ἴπι| φιιεδίίοη). ΑΕῸΤ α υαϊμαίϊοη ο77 (δε εἰτ- 
σμπιδίαποο ἰλαί ἰλς δεοίίοη πιεπίοποά ἐδ ισαπίΐπς ἐπ ἰδὲ ΧΧ, Θομαρ. ΟΑΣ, Αἰπίεϊίιπησ, ρα. ΧῚ ΤΙ. 
απαν λύπδε  λοιρευοῦ τέφαταςξ χχχὶϊὶ. 2, 8 αὁ ἱπίετροίαίο, 1 τ ΕΓ οπ ἐλ6 οὐδοῦ λαπὰ ἰο πιν ἐχροεϊ(ίοπ 
97 ἐλ Ῥαδδασε. 
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δίποες δοίλ οδαρίεγδ ατὸ 80 7α7 97) δἰπιῖΐϊατ ἱπιροτί, ἰλαὶ οἷι. χχχὶϊ!. πισν δα τεραταδα αα α οοπίϊπμαίἑου απὰ 
ἐχίεπδίοη Ο7 ΟὮ. χχχὶϊ., ἐλ6 ἔισο ἰοσείλεγ πιαψ σοπδοημεπίίψ δὲ τέσαγαεα αϑ ΟΝῈ »γορλείϊς αἰδοοῶγδ6, 
Τλεν ατὸ ποί 80, λοισευετ, ἐπ α ἰοσίσαΐ απα τλείοτγίςαΐ «επδο, δἴποα ἰλέν αἱά ποί ογἱσίπαϊδ ΘΟη ἘΠΙΡΟΤΑΉΘ. 
ομδείν. ἮἯζε δλαὶξ ἐλεγοῦοτο ἰτσεαέ (δὲ ἰτρο λαίυεδ δοραταίεἶψ. 

Ι. ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙ͂Ι. 

Τῆς: πιοεί σίοτίοιι Γμΐωγ τοαγταπίεα ἐπ ἰδὲ πιϊάδέ 077 ἰλ6 πιοδὶ σίοοπιψ ῬτΤεδεπὶ ὃν ἰλ6 »Ῥεγοΐαδε ο7 ἃ »έεοα οὗ 
στουπά ἐπ ἰλὲ ἐποπιν 8 λαπάς. ; 

1. 7Τὴε ἰγαπδαοίϊοπ ΟΥ̓ ἰλε Ῥωγοδαδε. χχχὶὶϊ. 1-1δ. 
2. Α»γαγψεν οὗ ργαΐδε απᾶ ἱπφωίΐίγψ, χχχὶϊ. 16-2ὅ. 
8. Δοιλίπο ἰδ ἐπιροδειδίε ἰο (δὲ Ζογά, χχχὶϊ. 2ὺ-44, 

Π. ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΧΧΊΤΠ,. 

ῬΡγοπιῖΐδε 97 ἰλ6 πιοεί σϊἰοτίοιι Γωίωγα, σίυση αἱ ἐλέ τπιοπιεπί τολόπ ἰδὲ ἀεείγοίίοη, ο77 ζεγωδαΐεπι τοσα8 αἰγεαάν 
δεσωπ ὃν τί6 οὖ ἱπλαδιίαπίδ ἴπ (δὲ ἱπίεγεεί 097 ἀεδίεποε. 

. Βηυιο ἰγσαπειίΐοπ : δωπιπιοπϑ (0 Πεῖρ Ὀγαψεγ ἐπ ἰδὲ εεπδὲ ο.Γ χχχὶϊ. 16-2δ, απά »γοπιῖδα ο7 α 
λεατίπσ, χχχὶὶὶ. 1-8. 

. 72)εεἰγιοίίοη ἐπ ἰδέ ῥγέδεπί, Οἰϊοτίοιδ ἱπίογπαϊ απ εἐχίεγπαΐ τοδιιαϊπσ ἰπ (δε 7ὠΐγ6 ποί- 
εοἱλοιαπαΐησ, χχχὶὶὶ, 4-9. ᾿ 

ΤὴΣο σίοτίοιιδ οἱψ-ἰἶὲ οὔίλε γζωίωγε, χχχὶϊϊ!. 10, 11. 
ΤᾺιε σίοτίοιδ εομπίγῳ-Ἶὲ ΟΥ̓ λὲ 7μίμγε, χχχὶϊ. 12, 18, 
Τῆε σίοτίοιια ζίπσάοτε απὰ ρτίεδίλοοά οὗ ἰλε Γίωνε, χχχιιὶ, 14-18, 

. 746 χίπσάοπι ἀπά ρτιἱεδίλοοά 07 ἰδὲ Δωτε εἰεγπαῖ, χχχὶὶὶ, 19-26. δοφυ 9. Ὁ τὶ 

1, ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΧΧΙ͂Ι. 

89 τοοδὶ βἸοσίοι ζαϊασο νναστδηῖϊθᾶ ἴῃ ἴδ9 τοϊᾶδι οὗ [89 τηοβῖ ΚἸΟΟΙΥ ρσοδϑαῖ ὉΥ τ86 
ΡΌΣΟΒΔδΘ οἔδ Ρἱθοθ οὗ βκγουηᾶ ἴῃ ἴ89 μη 8 οὗ ΓΘ ΘΏΘΙΩΥν. 

1. 7.6 ἰγαπδαοείίοπ οἱ ἰλε Ῥωγολαδέ. 

ΧΧΧΙΊΙ. 1-1δ. 

1 Το νογὰ ἰδδῦ οδῦιο ἴο Φογϑιΐδῃ ἔτοπι {86 Τογὰ ἴπ ἐμ6 ὑθηί γοᾶν οὗ Ζοά δ κί, 
2 Κίηρ οὗ υάδι, ποι τῦαϑ 180 οἱρ θοῦ γοᾶν οὗ ΝΟυομδάγθζζασ. ΕὟΓΣ ὑμβθη (ἢ9 

κίπρ' οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ᾽ Β ΔΥΠΑΥ͂ Ὀοδίορθα «[6γυβα θαι: δῃὰα  γθιιΐϑ (16 ργορμοὺ τγὰ8 βιιαΐ 
ὉΡ ἴῃ ὕΠ6 οουτί οὗὨ [86 ῥγίβοῃ [07 ζαγα} τ ϑῖο ἢ τὐαϑ 'π {86 Κίηρ οὗ 04} 8 Βουβθ. 

8 Εον Ζεαβικῖδῃ Κίηρ οὗ ΤιάδῈ Βδά βῃαπιί ἴση ὑρ,} βαγίηρ, Ἦ Βογοίοσγθ ἀοϑί ἴῃοὰ ῥγο- 
ΡΒΘΘΥ, δ! 5887, ΤῊυΒ βαι (ἢ (μ6 [ωογὰ, Βομο]ά, 1 ψ1}} ρῖνο {818 οἱἱγ ἰηΐο {89 μαπὰ 

4 οὗ {μ6 Κίηρ οὗἩ ΒΑΌΥΪΙοΩ, δῃὰ μΒ9 58}:8}} ἰβκο 10; Απὰ Ζεαοἰκίδῃ Κίηρ οὗἩ ΨυἋλ 88}4]]} 
ποῦ Θθ68ρ6 ουξ οὗ {π6 Βαῃὰ οὗἉ 1π6 ΟΠ] ἄβδῃβ, Ὀυΐ 888}} βυγοὶν Ὀ6 ἀδὶνογοα ἰηΐο {89 
μδηά οὗ (μ6 Κίῃρ' οὗἩ Βαῦγίοη, απα 8}}8}} βρϑαὶς τὶθι τα του ἴο ταουΐῃ, δὰ ἢΪ8 

δ᾽ 6Υγ68 8841] Ὀθῃο]α ἷβ ογεβ; ἀπά δ 8584]] Ἰϑδα Ζϑαδκίδῃ ἰο Βδθυ]οι, δπὰ ὑμ 6 γ0 588] 
86 06 ὑπ|1] 1 νἱδβὶς Αἷπι, βαὶ ἢ [πΠ6 Τωοσὰ : ἡμουρῇ γὰ μι ψιϊὰ [Π6 ΟΠ] 688, γ9 

6 588}}4}} ποῦ Ῥσόβρογ. Αμπα «6γϑη δι βαϊά, Τὴ πογὰ οἵ ὑμ6 1,ογὰ οδῖῃθ ὑπο Τ.6, ΒΆ Υ- 
7 ἴὴρ, Βοβοὶά, Ἡδηδιηθοὶ {μ6 βοὴ οὗ σμ8]] τὰ ἰδΐῖηθ ἀπο]6 88}8}} οοσθ απίο (866, ΒδΥ- 

ἱῃρ, Βυγ ὑῃθ6 ΤΥ ἢρ]α ἐμαὶ ὁ 'ῃ Απδίβοίῃ : ἴον [86 τἰρηῦ οὗ τοἀϑιηρίϊοι ἐδ {1π6 ἴο 
δ Ὀ0Υ 1“. Κο Ηδῃδπιθοὶ πΐη6 ὑΠ016᾽ 8 Β0η σϑπιθ ἴο τὴ ἴῃ {86 οουγὶ οὗὁὨ [86 Ρῥγίβοῃ δ0- 

οΟΓαΐηρ ἰο (Π6 νογὰ οὗἩ (80 Τιοτά, δηὰ βαϊά υπίο τμθ, ΒυΥ τὰγ ἢ6]4, 1 ὈΓΔΥ͂ (660, 
(δὲ ἐδ 'ἴπ Απδίμοίμ,  ἈΙΟΩ ὦ ἴῃ [Π6 σου ΣῪ οὗἩ Βοη͵διαΐῃ : [ῸΓ (Π6 τὶραῦ οὗἁἨὨ ἱπμονὶ- 
ἴδηο6 ἐδ ἰΠῖπ6, δά (886 τϑαθτηρίϊοῃ 8 (μἷηθ; Ὀυγ {ξὲ ἴον [ἢγϑο. Τα 1 Κπον (δαί 

9 818 τοαϑ [86 ψογὰ οὗἩ {89 1ογὰ. Απὐᾶὶ ὑὈουρῶῦ 186 6]4 οὗἩἨ Ἡδῃδιηδθ] ΤΩΥ͂ ὑΠ0]168 
802, ὑδδῦ τῦαϑ 'ῃ Απδίμοίῃ, μὰ πεῖρῃθα Ηΐτα (Π6 ΤΔΟΠΘΥ͂, ουδη, βουθηΐθθῃ Βμ 6 κ6]8 οὗ 

10 βιϊνου.2 Απάᾶῖ βυρβουθοα {μ6 ουϊάθποο [4664],2} ἀηὰ 8ββα]ϑὰ ἐξ, δηὰ ἰοοῖκ νἱῦ- 
11 Ὠθβθθ68, δα ποῖρῃθα ἀΐπι [Π6 ΤΩΟΏΘΥ ἴῃ {8μ6 Ὀα΄δησοθ. β0 1 ἴοοῖκ 80 ονϊάθποο [4666] 

οὐ 17Ὅ86 ραγοίδ86, δοίν, {μαὶ τ ΒΐΟἢ γα8 βθα]ϑὰ αοσοογαΐπρ ἴο {86 Δ δπα ουδβίοιῃ [07 
12 (οοπίδιῃΐηρ) {6 δβϑίρητηθηΐ δηα ᾿Ἰπαϊ 8 10Π], δηα {π8ὲ τ ϊο ἢ γ88 ρθη: Απηὰ 1 ρὰνθ 

086 ανϊάσμῃοορ [ἀ6647 οὗἩ [86 Ραυγοῖαθθ ὑπὸ Βαγυσῃ, [Π6 βοὴ οὗ Νογίδῃ, [86 βοὴ οὗ 
Μαδβοίδη, πῃ [π6 βίρηῖ οὗἨ Ηβπδιηθοὶ πιΐπθ ὑπ6]6᾽8 δοπ. δῃᾷ ἴῃ {86 Ῥγϑβθῆοθ οὗ [86 
ΜΠ ΓΏΘΒ568 (πδὺ ΒΒ ὈΒογὶ θα ὑμ9 Ὀοοὶκς οὗἉ [88 Ρυχοθδβθ, θθίογο 811" 16 969 }018 ὑδμδὺ Ββαὺ ἴῃ 
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18, 14 [86 οουτί οὗ πο ρῥγίβοη. ἀπά 1 ομβδγῦρθὰ Βαγοι Βοίογο ἴμϑπι, βαυὶηρ, ΤῊυΕ 
Β811} τ[86 [.0ῈΡ οὗ μοβίβ, ὑμ0 ἀοἄοῦ [βγϑο] ; Τὰ ΚΟ [Πμ680 ουἱάθῃοοθ, ἐ(ΐβ ονυνϊάθησο οὗ 
{86 ρυγολδβο, θούμδ ψΒΙΘΝ 18 868164, δηα (15 ΘΟΥ] 6 η 06 ὙΓὩ1ΟὮ ἰδ ορθα ; δηά ρυΐ {Π6 1 

15 ἴῃ δὴ δαυίμθῃ γ6886], ὑμδὺ {ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ΘΟ ΙΠ16 ΙΩΔΗΥ͂ ἀαγ8. ΕὟΓ ὑμὺ8 βαῖ (ἢ ἐμ 1,0 ῈὉ» 
οὔ Βοβίβ, ἔμ αοἂ οὗἉ Ιϑγδϑὶ; Ηουϑοβ δηὰ 86]48 δηὰ υἱπογαγὰβ 8.}8}} Ὀ6 ροββοεβθά 
δρϑὶη 1η (18 Ἰδηά. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

1 γογν. 8.--Ἰ|ν Ὁ ἽΝ. Το Λοία γεϊαξίονιίε ἰδ ἴο Ὀθ τορατάθά 86 ἰῃ [μ9.8Δοουδαίίγο. Οοίαρ. ΝΆΞΟΚΙΔΒ. ΟὟ. ὃ ΤΌ, ὃ; Ναπι, 
. ΧΙ 1886. Ιχὶν. 10; Ρβ. ἰΙχχχὶνυν. 4. 
Δ. γον. 9.--Οἱ ἴ[δ9 δοσυκ. Π 311. ΟομΡ. ΝΆΞΘΕΙΒΒ. ν᾿, ὲ ΤΟ, ρ.--Ο ὦ ἴδ ἀτέϊοὶθ. 16. ΤΊ, 4 α. ΤΙΣ 
8 Υογ. 10.--8ο ΔΙις]ο ἴῃ Ἃ9 ὉΞ [6 ἀχαῖὶῃ κοῦοταὶ. ΝΆΚΟΕΙΔΒ. Ον., ὃ ΤΙ, ἀ α. 

4 γον. 12.- .))}}). ΜΙδΙοά ὉΥ 18 Αἰπβοῖ, ἸηιβῃΥ ΒΌΡΡοΒο ἐμὲ Ἱ [5 πηθηρ μβοσθ. Βαὲ (Ἀ 9 }}}») ἄοθα ποὲ δοίουια 
ἰο ΠΝ, ἐπί, σεσ., αὶ ἴο Ὁ 2.37. ᾿ 

δ ψεε. 14.--  ΝἘ}-'-Ἁ Ν 1. ΤῊ ἵτο ὕαῦκ ΠΟΙ δ ἰὴ Υ6Γ. 20 αἰδοίῃ, απ αἴθὸ οοτῃῦ. Υ. 24. ΝΆΣΟΕΙ,ΞΒ. Ον., 8110. 8. ΤΏ οο- 
εἰγηοίίου πουϊὰ σογίδ  ὨΙῪ 086 Β΄ ΠΊΡΙΟΣ δὰ ΟἸοΑΓΟΊ, ἰἴ ὨΝῚ ἭΘΙΘ ὙΔΏΓ Ωρ Ὀοίοτο ὈΞΏΠΠ, δηὰ 11 που]ὰ οοσίδ ΠΥ οὶ Ὁθ ἐτ- 

2 ὙΠ 

Ῥοπδίθ]9 ἐμὲ, ὧδ ΟΔΒΑΡ ἰλιίη]κα, [16 ΓΝΣῚ ΙΏΔΥ Βδγο ὕδθη τορϑαίοα ἔσοτῃ Ὑϑσ. 11 Ὁ) 8 ονογαίκξ. Α οογίδί βοϊοσλῃ Ὀγοθ ἢ 

ΤΩΔΥ͂, ΠΟΎΘΥΟΣ, Α΄5ὸ Ὦδυθ ὍΘΟΠ ἰπίοηἀοα. ΤΏ τοι (πΠ6 φυδηξ ἰδεῖ γο τα] Εἰ Ρ! οἱ ἐν οὐ ἀπ ρ! 1 17 οὗ [86 ἀθθὰβ πῆϑῪ Ὅδ ΒΟΠΘΓΑΊΙΪΥ͂ 
δβοὶ Τοσί, τμοα μον αυλ! δεῖνθ ἀμ Υ (ΟΣ ἤογιι τοχϑίμοῦ ΟὨΪΥ ΟὯ6 ἀθοᾷ οὗ δβαϊθ. Οοσαρ. γϑγβ. 11 διὰ 12), ἤ.5ΔΠΥ (89 ταυϊεῖ- 

Ῥ᾽ϊοΙ Υ ἰθ σροοϊδοά : (Πότ δῖὸ ἵνο ἀθοΐβ, ΟὨδ δοα!ϑὰ, (0 οὔδοσ ὀρθῷ. Τη9 )Π| δοὰ Ἔχ σδὰ ἴδ Ὀοῖδ Ὅο τοίοιτοα δὲ ἴδ 9 

βϑτὼὺθ ἰἐπλ6 ἴο ὈΣΠΓΙῚ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ιὴ (86 ἰοηί γοᾶν οὗ κίης Ζοάοκίαι, ἀυτίης (ἢ) 
βίογο οἵ Ζογυβαῖθπι ὈΥ {86 Ὁ δ᾽ ἀθδῃβ, δὲ ἃ {πὶ 
σὙὮ6Ὲ 41} [1006 οὗ ἀο]ἑγθγϑηοο ᾿8ἀ νϑηΐϊδιοὰ δηᾶ 
ἐμιὸ ΟΥ̓ΘΟΓΙΒΓΟΥ οὗἩ (16 Ἰεϊῃ σάοτῃ τγαβ οογίδϊη ἰ0 4}} 
ἐο8Β6 80 ψόγΟ ποὶ Ὀϊ]:πάοά, Φογοι ἢ, 80 Ὑ788 
ἐδθὴ οὐ δοοουῃΐ οὗ ἷ8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗἁὨ που 8 Ὁ]6 
σαΐϊη ποϊὰ ἃ ὈΥβοῃοῦ ἴῃ ἴῃ 6 ργίβοη δοιγί, σοοοϊνϑα 
ἃ αἀἰνίπο τουοϊδίϊοα, τ ΒΙσὶ δηποιυπορα δαὶ (ἢ οί 
οὗ κγτουπὰ οὗ 18 χπο]90 884] } τὰ αὐ Απδίδοίἢ 
σουϊὰ Ὀ6 οἴετοα πὶ ΓΙῸΣ 8810 οὐ δοοουῃί οὗἉ 118 
τί κι οὗὨ τοἀοιρίΐοη. Ηδβπαδσμθοὶ, {86 Βοη οὗ 5Ξ84]- 
Ἰατι, ΥΘΘΙΪΥ οαὴθ (8 ἰπἰ8Β ον ἰο Φοτγοπιδῃ. 
ΤῊ} Ἰαίίοσ σοσοχηϊζίης ὑπὸ οἷ 8. Μ11, Ὀὰγ8 189 
Ἰοῖ, σατο Υ οΟὈβογυνίηρ 811 ἰμ 6 ΤῸΓΠ18111168, ἃ 9 8 
βίη ὑμαὺ ““μοῦ868, 8618 δηα Υἱπου τ β ν}1}} ραὶπ 
ὍῸ Ὀουρδὺ ἴὰ {16 Ἰαπᾶ οὗ δ αἀαῇ.᾽" 

γοσβ. 1-ὃ. 8ο νοσᾶ... 5841} Ὡοῖ ΡΙΟΒΌΘΣ. 
ΤῊ ΒυρΘΥΒου  ριοη 185 ἀραΐῃ οὗ [6 ἰάγρον κΚἰηὰ. 
10 ἀοπιϊπαίθ8 οι. χχχὶ!. δηὰ χχχὶϊ. Το νογὰ 
οὗ ΤοΒονδὰ νυ σι ᾿ ΠΟΙ ΠΟ6Β, 18 Ὡοὺ ΤΙΘΓΟΙΥ (ἢ 6 
ποχί [οἱονὶης Ὀτὶοῦ σουοϊαιΐοη οἵ νοῦ. 7, Ὀὰΐ 8]] 
(Π6 τονοδὶοὰ οσοῃϊθηΐϊβ οὗ Ὀοΐῃ Θμαρίοσθ. ΟοΡ. 
ΤΟΙΏΒ. Οἢ ΧΧΧ. ]1.- ἸῺ [86 της, εἰς. ΟΟ,ΏΡ. 
χΘῃ8. ΟὨ χχυϊϊ. 1. ΤῺΘ πυπιοῦῖσα] βἰδίθιηθη 8 
δῖ ἰῃ οηἰΐγο δρτγοοπιθηὶ ὙΠ χχχίχ. 1; χχυ. 1: 
1.11. 12.---Βοοὶορϑᾶ. ΟομΡ. χχὶ. 4; χχχνυὶϊ. ὃ : 
χχχὶχ. 1; Ῥουΐϊ. χχ. 12, εἴ4.---ΟΟουχὶ οὗ τἴ89 
Ρσχίδοῃι. ἀσοοοτάϊης [0 χσυχυΐϊὶ. 1δ, δ γι δὰ 88 
ἱποδγοοσϑίθα ὈΥ 0816 Ρτΐποοδ ἐπ Ὑ)Ο δ  Π᾽3 [ρτίβοι, 
Νιιεγαϊϊψ : Ἀουδο οὐὗἨ Ὀοπά8]. ΒΘ {86 κΚίηρς δὰ 
Ηἷπι Ὀτουχαὶ οαὐἱ ὁ δὴ δυάϊθποθ, ἢ Ὀδβουρλὶ 
1 δὺ Βο τηϊσΐ ποὶ Ὀ6 ἐδθη ὉδΔὸκΚ ἰο (Ππὶ ρῥνυίβοι. 
Το Κίηρ χγαπίοα μἷ8 γθαιθδὶ δπὰ πὰ δΐπὶ [ορί 

ἴπ (μὲ οουσζ οὗ 89 βαδτᾶ, (ἸΘΙΘΓῚ ὝΣΤΊ, χα χυΐὶ. 

21 ςοἿ]. χχχυ . θ, 18, 25; χχυχῖχ. 14,16). Αο- 
οογάϊηρὶν {δ ῖ8 παιδί 8 νθ ὈΘΘΏ δ, ΔΗΥ͂ ΓϑϊΘ 8 ΠΊΟΤΘ 
ἐο]θΓ8 Ὁ]9 ρἷαοθ. 79 Ἔχργοϑϑίοῃ οσοῦσϑ, Ὀ081᾽ 468 
ἐδ Ραββα ζϑδ τιθῃςοηθά, ΟὨΪΥ ἰῃ χχχὶϊὶ. 1; ΝΟΆ. 

ἢ, 26; χὶὶ. 89. ΤΊΘ3 15 σμσίοάϊα διὰ τα Δ Υ ταεδῃ 

ἩΔΊΟΙ 88 Ὑ70}1 88 ουδίοαγ,. ΑΒ ἷδβ ἀοίθῃιϊου ΒΘ ΤῸ 

δθδοταάοὰ πἷπι ΤΟ] οὗ, 48 δ6 τοσοϊγοὰ γΥἱ δὶ 8 δηα νγ85 
Βυρροτγίοα ἔγοια νἱϊμουῦ (χχχυΐϊ!. 21), Ὑ ΤΩΔΥ͂ 
ὙΠ [6 ατοδίοσ ῬΡγο Δ ὈΪ ΠΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὶ ἰΐ τ 88 
{86 οἰοθοά σουτὺ ἴῃ ὙΠ 8 (86 ῬΡαϊδοο- ψαὶσ ἢ γ88 
βέδιἱοποά.--- οσϑέοσθ ἅοδὶ ἴδου ὕσορΘδΥ. 
Οοπιρ. χχὶ. 4 βᾳᾳ.; χχχῖὶν. 2 βαα.; χχχυϊὶ. 17. 
ΤῊ6 ψόοσὰβ ἔγοια ΣΦ Ὁ} εἶἷνο ἰο Ζοάἅριείδ ἴο 
ΒΔΌΥΙΟΣ δρτοθ δἰτηοδὲ υεγδαξζέπι ψὶ1}) χχχῖν. 2, 
ἃ. ἔτοιῃ (86 δἰ χα αἱ ΘΓΘΏΘΘΘ 76 ΤΩΔῪ ἱπύον ἐμαὶ 
6 ΒΔΥΘ ΠΟΙ {νὸ ἰπἀοροπάθηϊ χοοογχάβ, οὗ τ ΙΘἢ 
86 Ῥαϑϑᾶβθ ΧΧΧΙΥ. 2-ὃ 18 1 80 ἴδ ἰο Ὀ0 τοραγάἀ θὰ 
88 1:0 ΠΊΟΣΤΘ σοτηρίθοίθ, 88 ἰὺ ασἶγοϑ (89 Ρδγ συ ΓΒ 
οὗ Ζοα δ κ᾿ 8 ἤδίθ δὐΐου Ἀΐ8 σδριϊυ! νυ, τ 1}]6 ἷπ 
χχχὶϊ. ὅ 4}} (δὲ τοϊαίθθ ὑο (818 18 οοιηρυϊβοὰ ἴῃ 
(6 ὙΟΓΣΑΜΝ,. ““δῃᾷὰ ὑμοσο δια] δ Ὀ6 πη1}} 1 νἱδὶς 
πἷπι.᾿ [Ιἢ ἯΘ σΟΙΏΡΔΙΘ χχχὶν. 4, ὃ νὴ} χχχὶχ. 
7. 1.11, νγγὸ 8821} 8690 ἐμαὶ ἱ (6 ὅτϑί ραβϑβῆμθ 
{Π6 ἴα(6 οὗ {6 Κίηρ 18 ροτίχαγοὰ ἔγοτῃ 118 ἔανυογα- 
Ὁ]6, ἰπ (9 Ἰαι 9 Ὁ Ῥδββᾶροβ ἔγοϊῃ 118 πηΐυ ογϑ Ὁ]9 
βϑἰ4ά9ο. Τὴ Τοργοβθπίϑιϊ οἢ 8 δγα ὈΥ͂ ΒΟ 36 8η8 60ῃ- 
ἰγδαϊσίοσυ. [1 χχχὶίὶν. 4, ὅ ἰὺ 18 τ γ Ὺ δἰαιοὰ (μὲ 
{86 Κίηρς Ψ1]] ποῖ ἀἷθ ὈΥ ἃ νἱοϊοπὶ, Ὀὰΐ ἴῃ Ῥ6800 
ΟΥ̓ ἃ παίυ γα] ἀδαί, δηὰ αἷϊον ἐἷἰβ ἀδαι ἢ νν}}} σθ- 
ΟΟΙ͂Θ 8ὴ ΠΟΠΟΥΒΌΪΘ ἱπἰοσιηθηί. ΤῊ ἷ8 ΌὉΥ͂ ΠῸ ΤΏ68 08 
ὀχοϊυ 98 ἐμ ογαοὶ ἐγοαϊτηθηὶ, τ δῖοι πὸ γοοοϊνρὰ 
δοοογάΐηρ (0 χχχγΪϊ!. 7; 11]. 11. ΤΒὸ ἰπἀεβηϊίθ- 
Ὧ688 οὗ ἐμο ὀχργοδβίοῃ νἱδὲῖ διὰ (ἰι6 ργοβρϑοίνο, 
Ἰϑανῖης 1 ΟΡΘὰ οἰΐ μοῦ ἰο ἀοἰἰνοσαποθ οὐ ἀθδί, 
8.8 Ῥογοοϊγοα ούϑὴ ὈΥ̓͂ θογοπιο, ἼΟῸ ΒΩΥΒ “ υἱδὶ- 
ἰαίϊο ἐεὲ οοπδοίαίίοπεπι δἰσηϊβεαὶ εἰ διρρίϊειμηι.᾽" Ιὰ 
Βιου]α 4180 Ὀ0 πο ππουδβογυοᾶὰ (μαὶ (8:6 ΟΧΡΥΘΒ- 
Βίοῃ “αἴθ ἱπ Ῥθαςθ,᾽ χχχῖν. δ, δά 8 οὗ (8 
ἀουὉ}]9 πιδδπίηρ.--ΒΟοΌΚὮ γὸ ΕρὨϊ, εἰς. ΤΉ 6890 
ΓΒ τὸ πο ζοιιαὰ ἱἰη {μ6 τοοοτὰ, οἷ. ΧΧΧΙΥ͂, 
Οοτηΐῃς δἴθον {86 ροβί(ἧνο ῥγϑαϊοίΐοῃ οὗ σϑἰ τα 
[Π6Υ ἀο ποῖ τιϑῖθ ἰὴθ ἱπηρτοββίοῃ οὗ Ὀοίηρς ἴπ- 
ἰοπαραὰ [ὉῸΓ δὴ δαπιοηϊἰΐοπ, Ὀσΐ ΔΡΡΘαΡ ἰο πᾶγθ 
186 τηρϑληΐηρ οὗ ἃ βίδίοιηθηὶ οὗ στοᾶδοῃ: ἱΐ γοῦ 
Βρδῦ πὶ} 189 ΟΠ ΔΙ ἀθδηβ 1ΐ οΟΥγ δ  ἢἾΥ σδμπο σοὸ- 
Β}10 οἰβογννίθο: γ8 σδηποὶ ἱμοη Ῥσόθροσ. ΤῺΘ 
Ῥτοροὶ ἀο68 οὶ ψϑδηὶ ἰο 64}} ἔοτὶ Ἀ ἃ βυ δ᾽ οίγθ 
υοϊ του, Ὀυΐ ΤΟΥ ἰο Ῥγοβοηΐ ἔπ οδ]δοιῖνθ 
πεχιιδ τέετώπι. Οἱ (Π6 δι) οὐ -τηαἰ ον, οορ. χχὶ. 
9: χχὺϊ!. 8 844ᾳ., 885 Ὑ61] 858 {86 ἰηἰγοάυοίϊοι ἰ0 
χχχίν. 1-7, δηὰ ὑπ 9 ΣΘΣΩΔΣΪΒ ΟὨ ΧΧχίγ. 1-ὅ. 
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ψετα. ὁ δὰ 7. Διηρᾶἃἂ ϑοσϑιδῃ.... ἴο ὈΠΥ͂ 
ἀξ. ΑΓἴον ὑπαὶ ἱπ γογβ. 1-ὃ (86 ζθῆθγαὶ βἰ ταδί ϊ ἢ 
Ἀδὰ Ὀοοη ροτγίγαγοα ἴῃ τ σὰ ἰλ6 Το ον ϑνϑηὶ 
ἴοοῖκ ρίδοθ, γα γ, 6 Ὀορίῃβ {π᾿ παγγαίνο οὐ (ἢ 9 οὐθῃΐ 
ἐι861:1. Τ8 παυγϑιϊτο 18 αἰ θη 88 ἰδο τϑρογ οὗ ἃ 
ἐϊνὰ ροσβοῦ. Ετοιι Ἐ86 νγοχὰᾶ ἰπ στϑσ. 6, ἰο ἰδ9 
61080 οὗ μ6 ρσύου ἴῃ νον. 20, ἰὺ 15 ΦοΓοπιθ ἢ τ ἢ 0 
ΒΡΘδ ΚΒ. [ὑ ἰβ, βονγουθῦ, ἃ (ἱγὰ ρϑγϑοη νγο ἰ6}}8 
8 ἰμδὲ 7οτγοιιΐαῖι ϑροΐτθ 4} {686 ἰμἰηρθ, 88 8 
Βθ6ῃ ἕγοτῃ {86 ψογὰβ δ! ἃ ϑοσθυλίδ δβαὶᾶ, τον. 
6. Τοῖθ ἴοται οὗὁἨὨ Ὀτγοδβοηίαιίου ἴα ἢοΐ Ἀπ.808] πα 
18 ὈοοΚ. Οομρ. χὶσ. 14, 1δ: χχνΐὶ. 7-9; χχυ[. 
δ-7 6ο}1]. τοῦ. 1; ὁἈ. χχχυῖὶῖϊ. εἰς.--- ΟἹ οὗ Ε5.8]- 
Ἰὰσω τη 9 υπο]6. Τὶιδὶ (9 ἘὉΠΟῸ]Θ 88 πδπιοὰ 
ΒΒα) απ ἰ8 860 η ἔγομλ υϑγβ. 8 δηὰ 9. Τδουρὰ 

Ἡδιδπιθοὶ ἴθ αἶ8ο ἀοϑἰσηαιοὰ “Ἵ, ἀποῖο, (18. 18 
ἐχρὶ δἰποὰ Ὁ π|6 Ροββι ὈΠῚ οὗ υδίπρ (μ18 ποτὰ ἱπ 
(89 τνιἀθσ βθηβθὸβ. ΤῈ πηρδηΐϊηβ οὗ ““φαίγιμϑ᾽" 19 
ἰδ ἱπποσγπιοϑὺ οὗὮἁ δ βοῦγΐθϑ οὔ δοῃσθηΐγὶο οἰσοἑοϑ, 
ἩΠ1οἷ τορτοδοηί ἃ ῬΡΓΟΖΤΟ88 ἤγοηι βοπογαὶ (0 ΡᾶΓ- 
ἰλουϊασα. το ἐμ6 δηιῖο168 γὁ αθαυθϑι ΟΠ ΔὈΪΥ͂ 
οδίαϊ {ἢ 9 τά ἰοαὶ πιοδπίηρ οὗ ““ οατίίαϑ, ἀπιογ ᾽ (1. 
2, 4, εἰς.). Βτοιι [18 18 ἀογίνϑα ἐμ 9 πλοϑδηὶηρ οὗ 

“Ἔρατιϑ, απιίςιιδ᾽" (αδεῖίτ. »γὸ ξοποτείο 85 ἷπ ΠΡ Π), 
οορ. 188. υ. 1; Οδηί. ἱ. 18, 14, 16, εἰ6. Νον 
που (μ6 Δ ΒΟΥ 8 Ὀγοῖμου 18 δβρϑοὶδ}ν οἰ ]οά 
180 ἀδαν οὔθ, ἰμ6 ἔγϊθηὰ οὔ {89 ἔδυ ν, (15 18 Δἢ 
ΒΟΌΟΤΑΌΪΟ ἀϊδϑιϊποίΐοη, ὙΓ1Ο ἢ ΤὰΔῪ οὗὨ Θουχβθ ἱπ 
οογίδίη οἰγουτϊηϑίδησοθ Ὁ6 ὑγαηϑίογγο 0 δῃοί 6 Ὁ 
Τοϊδιγα, ἃ8 ἰ5 ἀοι {1655 116 0886 Ὠ6ΙΓΘ [01 {ϊλ6 880 
ΟΥ̓ ὈΓΘΥΠΥ ΠῊ τοβροοί ἴο ἐμ βοῃ οὐὕ ἐμβΘ Ἵ.--- 
Ἐϊρδϊ οὐσοᾶθσωριίοῃ. ἀοσοοτγαϊηρ ἰο ἴ,μοΥ. χχΥ. 
2Ὁ ἰπ ἴῃ 6180 οὗ δὴ ᾿ΠΩΡΟΥΟΥ 804 [8Γ786}}16 νν15}}- 
ἱὴᾳ ἴο 86}} 18 ρἷθοθ οὗ χγουπὰ, Β5 ποαγϑδῦ οὗ Κὶῃ 
λιανα {μ6 ται οὗἩ ρυγοθαβθ. Οοπιρ. βαΑυΒΟΗΕΤΖ, 
2104. Ιἰεοὐ!., 5. 147 βαᾳ.; 488, 808 δΒαα.---Τὴθ 
τὴ! 68 οὗ 89 ὑγὶῦ9 οὗ [(ΟΥΪ 4130, δοσογα πα ἴο 
Ναυη. χχχΥ. 2 60]]. ΦοβὮ. χχὶ. ονπϑὰ σγϑὰὶ] δδϑίδίο, 
υἷζ., 80 ται! οἷν 88 νγ88 ᾿π6]116.} ἴῃ 86 ρτγθοϊποίβ οὗ 
11:9 οἰ(1685 αἸ]οι(6ἀ ἰο ἐΒοπὶ (3, σοΡ. 1 ΟΒ τοῦ. 

Υἱ. 40, 41). Το δἰδίθαχοῃξ ἴῃ ΤΥ. χχυ. 84, (μαί 
118 Χ68] οβίαίθ σοι] ποὺ Ὀ6 βοῖϊ ἃ ΔΡῬΘαΥΒ δ᾽ ΠΙΡῚΥ 
ἴο τοϑη (αὐ [89 88]6 οὗἁὨἁ ργοβ 8᾽ ΡΓΟΡΘΓΙΥ͂ ἰο 089 
ὙΠῸ ἃγΓὰ πού ᾿γἱοβὶθ 8 Του Ὁ ἀἀθη. Απιοηρ (89 
ζδυλΥ [06 8416 τηδὲ ἤᾶνθ ὈΘΘῺ ῬΟΒΒΙ ὉΪ6, Οἱ Π 6 Γ- 
ὙἾ8Β6 δη ἰἰΐοχαὶ δοὶ νου] αν 6. π ἀομιδηϊοὰ 
οὔ Φογοπι ἢ, ποὺ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ἷ5 σοιχϑίὶη Ὀαὺ ὉΥ (6 

1οτὰ Ηἰπιβεῖ! . 18 σί χει οὗ σοἀοπιρίϊου (3) 
Βδὰ πιοτθουϑν ἰἰ8 ἔννο βίἀθβ. ἸΤοναγὰβ ἐπ Β6 116 Ὁ 
ἴθ 85 ἃ ἰγ, ἰονναγὰβ ἐμ 6 τόσο ἀἰδί θη} χοϊαϊοὰ 
ἦδ ννὰ8 ἃ τῖσῃηι, Οοαρ. Βυκὶν ἱν. 
ει. 8:-10. Εδο Ἐΐαπδιηθοὶ... ἰπ ἴ89 Ὀ4]- 

ΒΏΟΘΒ. Το σὶρ οὗ ἱη!οτ απ 6 6 Μἃ8 βο ΠΟ ΓΑ ]}Υ 
δηα οβρϑοΐβ!γ διῃοηρ ἐδ ῥτίοβὶϑ {π6 6818 οὔ (89 
τῖσαι οὗ τοἀθιηρίΐοῃ. Εογν 1 τνδ8 ἱπᾶθϑα (ἢ 56}90 
οὗ [86 ψ80919 ἰηβί:αἰςοη, ἰπαὺ {Π 6 ΓΤΟΔ] οβίδίθ 
ΒΒΟΙΪα τοπιαΐη ἴῃ ἐπ6 ἴμπιῖϊγ. Ασοογ ΠΩ ἰϊ 
ὙΏΒ ΙΝ ΔΥΒ ἴΠ6 ποχὺ Ποῦ ὙΠῸ ῬΔ9 ἴῃ (6 τϑὶ 

Ῥίαος οἰ ἰοὰ δπὰ οὐ] χαϊοὰ ἰο {6 ΠΝ, Ὗϑ 

δηὰ πο ἱπεϊπιαίΐου ἴῃ (6 [δ ναὶ (ἢ 6 τγοϊδϊΐοι 

οὗ {18 γ νγ88 ἰο (8 22 (ἙσοΡ. ϑΑαυβοΠυτΣΖ, 

Ἀοδ. Κα. 5. 811). ΑΠῸΣ ΔΙ] Σὺ ΔΡΡΘηΥΒ (0 πιὸ (Βαΐ 
1818 ννα5 1οἱϊ ἰο {86 γί ΘΠ] Ὺ υπἀογβίδη ἀϊηρ οὗ 186 
ἵνο στοϊαιΐϊνοθβ, δηὰ 16 ᾿ογαὶ ἀἰβροϑβϑίιἱοη οὐ 80 
ψοεὶ νν»α8 τοοϊζοηδά τρόὴ. τοι ἴΠ9 ἴδοι (Ππαὶ (89 
Υἱοὶ δηπουπορα [0 ἷπὶ ὈΥ̓͂ τον] αἰΐοι Ὑγ48 ΤΘΔΠ]Υ͂ 
Σεοοίγνοα, ΦοΣοπιδ ἢ ΚΊΘῪ ἐμαὶ [8.6 ΡΓΟΡΟΒΑΙ, τ 16 ἢ 

ἷβ υἱβί τοῦ τηδάθ Ηἴτη, δηὰ οὗ νυ λίοι ἰμ6 Ποτὰ πὰ 
ποὺ γοὶ βΒαϊὰ δηγίμί η, γ88 δἷβο 8ὴ ὀχρσοβδδίοῃ οὗ 
86 αἰνὶηο νν1}}.- ἴθ ρυίσθ βϑθϑίωβ βιρδὶ}. {818 
88 Ὀθθη δχρί δἰ ποὰ ΟΥ̓ δυρροδβίης (μαὺ {9 5Β6}}0 Ὁ 
ν88 ἀσίνυϑθῃ ἴ0 {10 8816 ὈΥ̓͂ αγροηὶ πθοὰ δηά ἱμαΐ 
1Π6 ΡὈΓΟΡΟΣΙΥ͂ γγ88 ἀορτγοοίϊαίοὰ Ὀγ ἰμ9 νγᾶγ. ΒοίἈ 
ΤῊΔΥ͂ Ὁ0 οογτθοί, Ὀυΐ 1 ἀο ποὺ (δίηϊς ἐμ (86 δ1}8}} 
Ῥγῖοα ἐϑ ἔμ8 ὀχρ᾽αἰηθὰ. ΤἈ8 νου]ὰ μᾶνθ Ὀθ6Π 
ΜΠ ΟΣίΠΥ οὗὨἨὨ 110 Ργορ!οὶ. Οουϊὰ Φογαπιῖδ ὈᾺΥ͂ 
888 Βροουϊδίοῦ ῦ [ΚΙΥΥ γτοϊδίοθ (ΧΧΥ͂Ι. 11) δαί 
ψ θὴ Ηδπηΐῦ8] 88 Ὀοΐοτο 86 ζείθβ οὗ βοπιθ 
{π0 Ὑ ΣῪ δοϊά οα δῖοι ἰδ σϑτορ βίοοά τῦϑ8 βοϊὰ, 
“κἰλὶ οὐ ἰὰ αἱπιΐωπίο ργείϊο.᾽" Οοτρ. Εποκσυϑβ, 11. 
θ (άτυα τεε ἀϊείω, δεα αα πιασπαηπὶπιαίεπι Ρορυὲ 
Ποπιαπὶ »γοδαπάαπι δαί εἴἴεαχ, φμοά εἰ 4 τρεῖς φιιῖ- 
δἊὲι5 οδεϊεδαίων αἰεδιιδ ἀσέν, φυόηι Παππιίδαὶ οαείγῖβ 
ἐπδεάενταί, σεπαϊΐε ἤδοηδ ζωϊξ λαδίδεγιιε διιδ)εοίιι8 ἐπ- 
υσηΐξ ἐπμίοτεηι).---Οδὴ ὑ6 Ῥχουὰ ΔΒΒΌΓΘΠΟΘ οὗὨ ἐμ9 
ἘοπιδῺ8 μαγὸ ργοἀυοθὰ ἃ στοορίον οἴδοὶ ἐμὰ ἐ89 
ἰσυβϑὲ σοροβοὰ ὉΥ οὐὔγν ρζορδοὶ οὐ ἴδ αἰνίῃθ ῥτγο- 
τηϊθϑ ἷ ἱμπεοροΐογο ἐδὶηῖς ὑπαὶ βουθηΐθθη 886- 
618 88 ἐδ ποιιῖηδὶ ργὶοθ. [8 Β:}8)}} 688 ΤΩΑΥ͂ 
86 οχρ αἰποά, αραγί ἤγοπι {1109 Ῥοββὶ Ὁ1Ϊ9 βιῃδὶ 688 
οὗ 6 οὈ͵θεὶ Ρυτοδαβεά, ὈΥ [8:9 ΠΘΆΓΠ688 οὗ ἰῃ9 
1199 γοασ. Τμου χὰ τ Βάνθ πὸ ἀδία ὈΥ ὙΠΟ 8 
ἰο ἀοϊογιλίηθ ΠΟῪ ἴων αἰϑίδης 86 0 Ὀ11]60 τγᾶβ 
ἔγουα [6 (ἶπη6 οΥ̓͂ 8416, ἰδ ΤΩΔῪ ὈῸ Βα! Υ δβυτη θα 
ἰμαὺ {μπ0 ῬτΤοΟΥ βίου οὗ {π0 ἰανν, [,ον. χχυ. 10,16, 
ΓΘ ποὺ ποῦβογσυθα, Τὴθ γϑδνῦ οὗ πισμωπιίδδῖο, 
ΒΡΟΚΘη οὗἁ ἴῃ οἷ. χχχὶίν., γὰ8 ποὺ 8 700 160. 
ΟΟΠΙΡ. ΣΘπ.8. ΟὉ χχυχὶν. 14 δηὰ Ηξβζοοσ, 40.- πο. 
ΧΙΠΙ., 5. 212. Βονοηίθθῃ β  κοὶϑ 1 ΟΡ ΙΠΟΏΟΥ͂ 
γὰ8 {116 οτο ἐμλῃ ἰδ ἀο]αγθ.Ό ΟοΡ. ΗΕΒΖ. 
Κ.-ης., ἸΤΥ., 5. 164.-- -Ν θη 69 ἀἰὰ Φογοιαΐδ οὉ- 
ἰδΐη (86 τηοπο Ηδὰ δμ6, {86 ῥυΐβοῃοσ, Ὁ" 
ὙΠΟ πὶ ἃ ΔΙ ΒΟΒΗΙΥ͂ Βυ 8 δίθπμοο ἯὙὋὲ5 {1 γ1868 
(χχχυϊὶ. 21), ῬΡθου πῃ  ΑΡΥ ΠΙ68}8 αἱ οσοιητηδπὰϊ ΗΪ8 
Β.10η69 οἡ {818 ροϊωὶ βῇοτγβ ὑπαὶ 6 τρβρασγάρ ἱΐ 
88 οὗ 1110 ταοτμοηὶ. ΤΏΘΣΘ νγὰ8 ῬΓΟΌΔΌΟΪΥ ΙΠΟΥΘ 
ἸΩΟΏΘΥ ἰμδὴ Ὀγοαὰ ἴῃ {80 οἱ. Βαάσγυοβ 6}80 
ταϊσυὶ ανθ Ῥγοσουγοὰ εἶτα ἐμθ ζυη3.---Αἰἴον ἐ89 
δοσοπαὶ οὗ ἰδ6 Ρυτομαδᾶ απ ἐμ 6 ὑυἷ66 'π ΥΟΣ. 9, 
(Π6 Ρατγίϊσυϊατβ οὐ ἴμ6 ἰσϑδηδδοίδοι ἃΤῸ ΒΡρΘΟΙΔΙΪΥ 
δηυμμογαίοα ἴῃ γον. 10. Εἰγδὶ (86 τις δαὰ 
808). Ετοιι τ δὲ ΤΟ] ]ονγ8 76 866 (δδὺ ἰμὸ ἀοοὰ 
οὗἩἨ Ῥυγσθδβο νὸϑ τ υϊθη ἰὰ ἀπ ρ᾽ σαίθ. ΟἿ ΘΟΡΥ͂ 
Τοπιαἰ θὰ ὀρϑῃ, 8} 6 οἴοῦ γγἃὰ8 οἱοβοὰ συ τ 868]8. 
“Ομ εηιοπωπι οοπδιείμαο ἀμσδημε δογυαίιτ, ὧὲ 
φμοά ἱπίγίμβεομδ οἷαυδιπι δίρπασωία εοοπίϊπεηί, δος 
ἔεσεγα εὑρίεπίίδωδ ἀρετίμτα υοἰμπιεπ ἐχλίδεαιί,᾽᾽ 4Ὲ- 
ΚΟΜΕ οὐ γον. 14. ΒΟ ΠαΡ ἰὯΘ ΟΡΘΏ ΘΟΡΥ͂ 8830 
ὉοΟΤΘ 8 808] σδῃδοὺ ὃΘ ἀοδπ, ον δβοογίδῖηθα ἔροῦλ 
0 ἰοχί. Το οδ᾽οοί οὗ {86 Ὑυῖ της ἐῃ ἀρ] σα 9 
ΔΡΡΘδΓΒ ἰο τηθ ἰο δδγο Ὀδ6οῃ ἱνοίοϊά, ΕἾἶχϑι, (8. 
ψ Βἰοἢ ἀρ] ἰσαίθθ σοπ ΡΥ μανο, υἱΖι, ἴ0 ΒΑ 8 
Βοοοπὰ ΘΟΡΥ͂ ἰῃ 6880 6 ἢἤτβι 15 1οβϑί ; ΒΘοομα 
(πὰ (88 15 ϑβρθοίϑ! !γ ἐμ ἀδβίϊμαίίου οὗ {89 
βοοϊθὰ ἀρὰ), ἱῃ 6880 οὗ ἰ᾽υτΥ οὐ ἀοἰβοοτμρθηΐ, 
ψ ἰοἢ 186 ὀρθὴ ἀθοὰ παραὶ δυ ον οἰἐ πον ὉΥ δοοὶ- 
ἀοπὶ οὗ ἀοϑίχη, ἰο αν δὰ ἱπίδοὶ οτἱρὶπαὶ. Τὴ9 
οἰτουπιβίδηοο ἐμαὶ δ ογ οπιὶαῖ ἀο068 ποὶ τιοῃξΐοη {89 
νι τη 6865 {Π]] αἴλον 1ῃ6 δβοαϊ ἰὴ ἰ8 ποὺ ἰο ὈΘ 6χ- 
Ρἰδἰπϑὰ, τί Η!ΤΖΙΟ, 85 ἰπουχῇ {86 οοπίθηίθ οἴ 
9 οἱοβοὰ ἀδοὰ δηὰ ("6 ὑτΐὶοθ ὑγογθ σοποθαϊϑὰ 
ἴσου ἴπϑ. ΕΥ̓ ΘΑ Υ [6 Ῥτορ μοί ἀ068 ποὶ νν]8} 
ἰο δοῃἔμδο [86 ἰἢτοθ ροΐηϊδ ἰπ γοῦν. 10. Ηοθ ἰδότο- 
ἴοτο τοϊδίοβ ἢγϑι οὗ ἐν ἅθϑαᾶ (99), δὴ οἵὗὨ {119 
ΜΓ ΠοΒ868, ἔμ 6ὴ οὗ {86 ννεϊ χης οἵ [8:8 ΤΠΟΠΘΥ. 
ΤῈ οτγάὰϑν οἵ βυ )θοὶβϑ (ἤθη ῥσονδ 8, ποὺ μον ΟΥῸΡ 
ὁχοϊυάΐης [λ6 ογάοσ οὲ (ἰτηθ, δίηοο ἴμ6 πγοϊριης 
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ουὐ ἐπα ἸΠΟΠΘΥ͂ 8ὺ ΘΗΥ͂ ταὶθ σϑίηθ ἰδϑί. 1 τ 
ΒὈου ἃ ἄγχι 88 ΗΠ τΣια ἀοο8, ψὰ βου ἃ οοτθ ἴο 
4116 σοποϊυϑίοη {μαὶ (6 τ η 68868 δα ποί(μΐηρς δὲ 
Δ}} ἰο ἀο ψίτὰ ἰῃ9 ἀοουποπίθ. ΤᾺ18, μονονοῦ, ἰ5 
οοπἰγαι οἰοὰ Ὀγ τοῦ. 12, ψθοτο ἰὰ 8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 
διαιοα ἐμαὶ ἐξ τυ 08868 ““ ϑυθδονὶ θὰ (ἢ 6 Ὀοοΐ 
οὗ ὑ86 Ρυγοθ 886. ΑΘ ποῖν ἰῃ τοσγ. 1], τὸν. 12 

ἐηϊί., σον. 14 Ρ9ἢ ἼΔΟ ἌρΡρ6815 ἰο θ6 ἃ 6 Π6ΓᾺ] 

σουοσορίΐου, ἰο τ Βὶοἢ ἐδ 6 ΒροοϊβοδιϊοηΒ ραίνθῃ ἰπ 
{16 δοσοηκ δα] Γ οὗ (86 6 Γ86 δγὸ βυδογχάϊηδίο, ἰδ 6 
ὙΟΣΓ ΓΙΑΔΥ͂ ἰῺ γον. 12 αἷϑδο ἀθβίζῃδίθ Ὀθί ἀοοι:- 
ΤΩ Θη8; {ΠΟΥ͂ Τ]ΔΥ͂ ἐβογοίοτο αν ὈοΪὰ Ὀθθη 80Ὁ- 
δου Ὀδὰ ὈΥ 6 τὸ ἢ 68868. 

Ὑογβ. 11 δηὰ 12. 8ο 1 ἴοοῖς... οὗ 189 
Ῥιίδοη. Τλὸ πνοτὰβ ὉΡΓΠῚ ΤΊΣ 37, ἴὰ γετ. Ἰ1, 

δῖοὸ ἀἰῆουϊ. ὙΠ086 Ἔχ  Δῃπί ὁ ἀ0 νἱοΐ ποθ Ὀοι]} 
ο φγϑιηηανρ δηὰ οοηϊοχί ψμΐϊοῖ (α) δβθβιιπ|6 δ ἢ 
δοουδαιἰγ9 οὗ ἐμῃ9 ποτῃι; ἀοοογαϊπο ἰο ἴμ6 ἰδ 
δηά ουδίοιῃβ, ὉΓ τ δἰ πὸ ἰμϑίδησθ σὰ 9 δἀ- 
ἀιισεὰ ; (ὁ) οοῃμϑί θυ {686 σογὰβ8 ἰο ἱπάϊδαϊθ {6 
σοηϊοηίβ οὗ ἃ ἰμἰτὰ Ὁ. Τὸ δηαμπιογαιϊοη ἴῃ 
ὙΟΓ. 14 18 Ορροβϑά ἰο {μῖ8, δῃηὰ ἰμθ αἰ οι οὗ 
Ῥογοοϊνίης τ δδί Ἰανγ8 απ α ουδβίοῃ18 γ676 ΟὈΒοσυ α 
ἵπ ἃ (ἱτὰ ἀοοά, δηὰ ψῇν (8 ννὰ8 ἀγαῖνῃ. ΟἾΪΥ 
0η9 οχρ᾿ϑπδίϊΐοη 15 χγδυιτδ Δ }}} Ροδϑ ὉΪ9 δὰ ἴῃ 
διαφιοοπιοηΐ ἢ ἐμ σοπίοχί, υἱΖ., (αὶ νν ἃΙοΘἢ ἰαἶκ95 

{μ9 ψογὰβ 85 ἴῃ δρροβίἰΐοπ ἰο Ὁ ΓΙ. ὙΤΊιθα {10 
αποϑίΐοη αὺΐβοϑ, δῦ τὸ γα (ὁ υπάοτϑίδηἀ ἈΥ 
1.9 ψοΓΒ {ποιηϑοῖνοα ἢ Τ6 γχοβρϑοίγο ἀρῆηϊ- 
ἰἰοη8 οὗὁἩ (80 Μοκαῖο ἰδ (σοτΡ. ἐζ. τ. ουΐ, ν. 
28) Βυὺ ΨὮΥ βιουϊὰ ἐδοϑθ ὃὉθ9 νψτιθη ουὖὐ πὶ 
ἀο6.81} δπὰ ὑο ἀοδὶ κπαιθαὰ 88 (μ6 τηδῖη οοηίθηίβ οὗ 

ἐμὸ ὉΠΠ δ ΤῸ ἰβ θοεΐαν (μ6η ἴο ἰδ ῖκο ΠῚ ἴῃ (89 
Β6η86 οὗἨὨ πδἰαίμίμπι, οδὶΔῸ 8 ιἱηρ, βοί.] ς, δηάὰ 
ΟΡΩ͂ ἴὰ {μ6 βθῆ886 οὗ βίϊρυϊδίίοη. 11 πιδίῃ 
(Βὶπς Θβί Ὁ] 8864, ἐ, 4. ἐδ οὈ͵δοί οὗ (89 Ρυτοθδ8θ 
δυὰ (Π|0 ῥΥὶοθ, 88 ΜΥ060}} 85 [8:6 ΒΡ6ΟΪ4] βι ρα ]δί! 0} 8 
ΟΥ σοπαϊίλοῃβ οὗ 8819 ΟΣΥΘ ὑμθῃ ζᾺΪΥ οοπίαἰποὰ 

ΤΗΒΕ ΡΒΟΡΗΕΊ ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΟὨΪΥ͂ ἰπ {0 ΩΓ, Υο 1 οοηΐδαθθ (δπαὺ ἐμὶ8 οχ- 
Ῥἰαηδίϊου αἷβο ἰ8 ποί Ῥϑυίθοι Υ βυϊἱβίδοίουγ. 79 
τηδὶ ννδῖΐ ἴον ἔα γῦΒ6  {ΠῸπιϊ (1 0ῃ.---ΒΑΡῸ ἢ -ἰ8 
ΒΕΓΘ τηρῃ(ἰοηδὰ ἴον 6 Κτβὶ ἰἰπηθ. Ηρθποθ (}9 
ΤΏΟΓΘ οχϑοί βίαδἰοιηθηΐ οὗ δῖ8 ᾿ἰἰποαᾶσθ. Φοβορυβ 
(Αμιι. Χ. 9, 1) 64}18 δὶπι ἐξ ἐπισήμου σφόδρα οἰκίας 
ὄντα καὶ τῇ πατρώῳ γλώττῃ διαφερόντως πεπαιδευμέ- 
νον. Τμὸ ἰχὰ Ῥοβίιοη οὗ δὶ8 ὈΓΟΙΏΟΥ ϑουδίδ 
αἱ οουτί (1. 89) δοοπλϑ ἴο ῬγοΥῦΘ ἐμαὶ μ6 88 οὗ ἃ 
ΧΟΒΡΘΟίΔΌ]6 Ὦουδθο. --- ΒΘίοσγθ 811 ἴ86 Ἅοννα. 
Το Ῥσγορμοὶ ἱἰηιπδίθϑ ἐμαὶ ἱνὸ οἷγοΐθθ οἴ 
ἩΪΓΠΟΘ868 δ΄Ὸ ἰο Ὀ6 ἱππδρί πο δβυττουπαϊηρς ἰδ 6 
ΘΘηίΓα] ροΐηΐ, Τοτπιθὰ ὈΥ ΨΦογο Δ} δὶ Βαγυσὶ, 
8. ΠΆΓΓΟΥΟΥ δηὰ 8 ψίοσ. ΤῈ6 ῬΊΔΘΟΥ ΟἾγ 610 ἐἰ68- 
{1868 ἰο {1|6ὸ τυϊ [688 οὗὁἨ (6 ΠΘΓΓΟΝ ΘΓ, 

γογβ. 183-10. Διῃὰὸᾶ ΣΙ οδαιροᾶ . .. ἐδ τ8ϊ5 
181 ἃ.--Ἴ δπ Θαυῖ θη ν 6660]. 70 ἰκθορ ἰδ6 
ἀφοὰβ ἔγοα ἀδρ, πιοῖ!β οὐ αἀἰτί. ὅδ ἰδθ 
Θασί μ6ῃ Υ6886] ατὸ διιγυϊνοά {86 ΔΌΟΙΩΙ πδίΐοη οὗ 
ἀεδιγαοίίΐοηυ ἢ 1 τηλίιοτβ μοί. ΤῈ τραΐϊῃ (δίης 
ν8 (89 ὁΒ8 Ὁ} 8 πιοηί οὗἩὨ [86 ἔδοί ἰῃδὺ (με Τωοτὰ 
ἰη (ἢ πιϊάβὶ οὗ ἐμοὶν ἀγοδὰ οὗ ἀσδίγιοίίοη, αἱ ἃ πιο- 
τλθηῦ ὙΒΘΏ 8} 006 ἔοτ 6 Τα ΓΘ Βοοιμθα ἰο Δ. 79 
βοά, σαντο (δ ῥτοπι δα οὗ 8 χἰογίουβ σγοϑίογδίϊοη, 
88 ἱπηαϊοδίοἃ ἰῃ τοῦ. 1δ56.ὈὨ. δὰ οδ͵οθοὶ οὗ {9 
ΤΟΙ ἶδΒο ἯΔ8 Οὐ ἰδ6 ὁη60 Πδηά ἰο οοτηΐογί ἢ 086 
ΨὯῸ Μ6ΓῸ ἰηγοϊνοὰ ἴῃ ἰΠ6 ρῥγοβοηΐ τυ ϊη, δὰ οἢ 
86 οἶμβοῦ πδῃὰ ἴο ῥσούο (δὲ ἰμὸ Γογὰ δὰ ἴοτο- 
ψ 116, ἤογοκηονῃ δηὰ ἔογοὶοϊὰ ἐμὸ ρῥγοαϊοιοά 
ἔδυου  ὉΪ9 ἰαγη οὗ δδισθ. Οοιηρ. ΓΘ πιΒ. Οἢ Χχχ. ]. 
Τὸ αἰἰδίη δ Ἰαί(οΥ οὐ͵θοὶ (86 ἰσδηβαοίΐου μαά 
ΘοΥ δ ΙὨΥ ἰο Ὀ6 Ὀτουρμῖ ἰο (6 Καον]οάρο οὗ Ρο8- 
ἰΘΥ Ὺ ἴῃ δὰ δας οηιτὶο δπηοσ, ΕῸΓΣ (818 ρυτροβο 
(ἢ6 ἀοσουϊμιδηΐβ (μαπιβοῖνοβ γοϊδίϊης ἴο ἴΠ6 Ρυγ- 
οἶἰαβο, ψ ΐο που Ἱὰ ΒΑΡΪΥ δοπίδὶ ΔΩΥ δοσουηΐ 
οὗ {πὸ δοσοι ρδηγυίης ΟἹ ΡοΟαπηδίδῃσθ8, γου]ὰ Ὀς 1655 
πιϑοῦαϊ (μ8ὺ οὐ ἰλ6 ὁπη6 8ηἀ οΟΥΆ] ἰΓδάϊ(ΐοη Ὀδαβοὰ 
οἢ ἐδιθ ἀφοϊαγδίΐοῃ οὗ ΠΠΔῺΥ ΟΥ80 δῃ ΘΩΥ ὙΠ 65Β6Β, 
δηὰ οα 89 οἴμον Βδῃὰ (μ9 Ὑσιιίθη τοροτί οὗ ἐδ9 
ῬΤΌΡΒΘΙ, 

2. Α Ῥγανψεν 97 Ῥναΐδεε απὰ Πισωΐγῳ. 

ΧΧΧΙΙ, 16-2ὅ. 

10 Νον σὴ 1 δα ἀο]νογοᾶ {μ6 ονϊἄάθηοο οὗ (9 ρυτοθα8θ πηΐο Βασιοῖὶ [ἢ Βοη οὗὨ 
17 Νουῖδῃ, 1 ργαγϑα υπίο {86 ΕΡ, βαγίηρ, ΔῈ ΟΕ Ρ αοα! Ὀ6Βο]ά, μου μαβὺ τηδάθ 

{ῃ6 Βοδύθῃ δῃὰ (6 ϑαυίμ ὈΥ͂ ΤΥ ρστοδῦ ΡΟΟΣ δηὰᾶ βίγοίοῃϑα οαὖ δγπι, ἀπά {6 γθ 18 
18 ποίμιηρ ἴοο Βαχὰ ἴοσ ἴθ [81ἃ ἔγοπι [866] Του βῃονοβὶ Ἰονίηρ- κἰ μι 685 ὑπο 

ἐμουβδηά8, δηἃ χσϑοοιαρθηβοβὺ [ἢ 6 ἰῃϊαυ Υ οὗὨἨ [86 ΤἈΓΠ6γ8 ἱπίο 186 Ὀοβομιἦ οὗἁὨ ἐμοὶν 
οὨ]άγοη δα ἴμθηι: 86 ατοδί, ἰδ Μίρῃ Οοά, [86 0ΒὉ}Ρ οὗ Βοβίβ [ΨΦοβονδὰ 

19 Ζορδοι] ἐδ ὶβ Πβῖηθ. Οτοδὶ ἰῃ οουῃβ6ὶ, δηα ταὶρ τ ἴῃ σου κῆ: [ῸΓ [116 ΘΥ68 αγὸ 
ΟΡΘἢ ὍΡΟΙ 8}1 [89 ὙΑΥ8 οὗὨ [80 5018 οὗ π16ῃ : [0 ΨΊΥνΘ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΟὯΘ6 Βοοογαϊηρ (0 8 ΝΔΥΒ, 

20 8ηᾺ “ὌΠΙΝ 
πη {89 ἰΔπὰ ο 

ἴο ἰδ ἔγαϊ οὗὨ ἷβ ἀοἶπρ. 
ἘρΥρί, ουόη απίο ἐμ ῖ8 ἀδΥ, δῃὰ ἴῃ 18γ86], δη διηοηρ οὐδεν ταθη ; δὰ 

ὙΥ μιοἢ [τ 07" Βαϑὺ βοὺ βιρῃ8β πὰ ψοηαο 8 

21 μαϑῦ δά {866 ἃ ΠΒΠ16, 88 αὖ {μἰ8 ἀΑΥ; Απά δαβὶ Ὀτουρὰῦ ἔου ἢ ΓΠῪ ΡΘΟΡ]6 [βγϑοὶ 
ουῦ οὗ [δ Ἰαπὰ οὗ Εργρὺ σι} βρη, απὰ τὰ πόοπάθγβ, δηὰ τὶ ἃ. βίγοησ δαπὰ 

22 δῃὰ ψ ἢ ἃ ϑίγοίομοα ουῦ ἀτηι, δηὰ ὙΠ ρσγοδῦὺ ἔοσσοῦ; πὰ μαβὶ ρίνσθῃ θη {818 
Ἰβπά, ψβϊοῖ ἰοὺ ἀἰαδὺ βισθαγ ἰο ὑμοὶν (Δ 6 ΓΒ ἴο ρῖνο {πο πὶ, 8 Ια βοντηρ ΜΠ ταὶ Κ 

28 δὰ ΒΟΠΟΥ ; Απαὰ {ΠΟΥ͂ ΟΆΠ}6 'π, 8η4 Ροββθβϑβϑά 1; δυῦ ΓΠΘΥῪ ΟὈογοα ηοῦ ΠΥ γοΐοθ, 
ποῖον ΑΙ Κοα ἴῃ (ὨΥ Ἰανδ; [Π6Υ Βαγο ἄοηθ ποιμίηρ οὗ 81} ὑμαῇ (που οοπιτηδηἀοαδί 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ͂Ι. 16-26. 

24 τῇδ ἴο ἀο: {μπογοΐοσο ἔθου διαϑί οϑδιυιβρα 811 {18 6υ1} ἕο σοΐὴθ ὍΡΟΙ {68}. 
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ΒομοΙὰ 
[86 τηουπἴϑ [ΓἈΠΡΑΤΙΒ8], [ΠΟΥ͂ ΔΓΘ σοὴθ ὑπῖο [Π6 ΟἸΓΥ ὑο ἰδκθ 1: δῃα [16 ΟἸΥ͂ ἴδ 
εἰν ᾿ηἴο [86 δῃά οὗ {μ6 ΟΒ δ] άθδῃβ, (μαὺ ρηὺ αρϑὶηϑί 10, Ὀθοδῦδα οὗ [ὁ] ἴῃ 60ῃ- 
ΒΘΊΌΘΠΟΘ οὗ [μ0 βιπογα δηᾶ ἴπ6 ἔϑιλϊπο 8δπα οὗ [}θ 

Κϑῇ 18 ουτὴθ ἴο Ρ8588; 8η4, Ὀθμο]α δου δβθεδϑύ 1. 20 8 
ἘΠ]ΘΠ6Θ6 : δὰ ψδὶ ἴΒου ᾿ϑ8ὲ 

Απὰά ἴδου ᾿αϑὶ βαὶὰ ηΐο ἴΩΘ, 
1.0 ον, ΒΥ {66 {Π60 Βο]α [Ὁ ΤΔΟΏΘΥ, δα (δῖκο ὙΪΓΏΘΒΘΟΘ ; ἴογ [8ηα γοί]} [ἢ 

ΟἿΌΥ 15 ψίνϑῃ ἰηΐο ἴθ ἤ8ῃ48 οὗ [86 (ἸΒΔ] ἀθϑῃβ. 

ΤΕΧΤΟΌΑῚ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ. 

1 γος. 11.-- ει)" νὖ). Οοτρ. θϑη. χυὶ!. 14; Ῥοιί. χνυῇ. 8: Ζϑοϊι. Ὑἡ!. 6; ΝΑ σε 58. Ον., ὃ Ἰδ, 2, 4. 

8 σου, 18.--Ιηδϊοδὰ οἵ ΡῈ ὃς πὸ δηὰ ἰὰ Ὠουϊ. Υἱΐ. 10, Ὁ)8 ὮΝ. ΟὐτρΡ. Ὀοδίάοα 156, ἰχυ. 6, 1; Ρβ. ἰχχῖχ. 19, 

8 γον, 19.--Τὴ9 ΌΓῺ προ Ὦν ἐπ ἰοσυπσῃ! ἃ ὮΘΓΟ ΟὨΪΥ. 

4 Ψοτ. 20.-- Το σοπδίτυοείου ἴῃ 186 δοπίοῃοο 3) ὝΝ ἴο ΓῊΤῚ ὈΥ̓ΤῚ Ἢ, 15 πὸ ἴῃ χί. ἡ. ΤῺ θΟΐΒ σαϑοσ ἪΡ ἰ5 ἴο 89 τε- 
δι 858 ἀοροηάίης οἡ ἴδ [θα ἰαῖοηϊ ἑῃ [0 γϑγῸ οὗἉ “ εἷτοιομίης, Ἰαδιίηᾳ." Ιὲ [6 δοσοσγα ηκῖγ δ οοπείγιοῖῖο ργβρπαη. Οοταρ. 

Δ ΕΟΕΙ5Β. γι ἢ 112, 1. 

δ Ψοσ. 23.-ἸΣΊΠΣΙ. ΤῈ τοβάϊης οὗ 86 ΟΦ ΒΙὮἢ ὙὨ ἢ ἰ5 ἽΛΤΔ (χχσυ !. 22; ον. ΝΆΒΟΕΙΔΒ. Οὗ. ἢ 44, 4, 4πηι.) 

Ὧν ῬΡΥΟΡΘΌΪΥ ἰο Ὀ6 Θχρ] αἰ θὰ ΌΥ δ τῇθτο οὐοσϑί χῆϊ οὔ ἴπο ἢ. Οοτρ. τοῖηδ. οἢ ΧΥΪ!. 23. 
δ ον. 2).--δ ὙΠ Δ[. ἩΙΡὮΪ Βογο οὐ . Οὐ. θουϊ. χχχὶ. 29. 

ΤΟΥ. 25.---Ἴ}ὕ 1]. Τὸ οδίδίη [})9 πηοδηΐπα : ΔΙ ΒΟΌΡΗ {1:6 ΟἸἿΥ, 88 δροῖζθῃῃ ὈΥῪ Φϑβουδα, νγγὸ βοτὰ πᾶν ἴο τοδὰ 3 Ὁ. 

θη ἐδο Ἷ σοταρ. ΒΝΑΙΡ, ἢ 841 α; ΝΆΞΟΡΙΒΒ. ΟὟ. ὃ 110, 4. 

ἘΧΈΕῈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΌΘ τααΐη (που ρα οὗ {818 ῬΥΆΥΘΙ ἰ8 ῬὈταΐδθ οὗ 
18:6 οἰμηϊροίθποο, ᾿υδιῖσ9 δῃὰ χγδοο οὔ α6οὰ. 1ὶ 
ΘΟμ 588 Οὗ (ῃγ06 Ρατίδ: 1. Ὑοτ. 17-19; 2, γϑυβ. 
20-.4; 8, γογβ. 24 διὰ 2δὁ.Ἁἁ [Ι͂ῃ ἰΐ6 ἔγβι ραγὶ 
(οὐδ οπιηὶροίθῃοθ ἰ8 Βονψα ἤγοῃ ἰδ ογϑαίΐοη 
(τον. 17), (θη Ηΐβ ιϑι169 ἔγοιι Ηἷ8. ρῥτονίθῃοθ 
ἴῃ ΒΙΒΙΟΥΥ (Υ6γ8. 18, 10). [Ι͂π {πὸ βοοοῃὰ ρατὶ 
Οοὐ᾽ 5 οπμῃϊροίθῃσο ἰβ βονγῃ ἤγοπι Ηΐδ8 Ἰοδάϊΐηρ οὗ 
16 Ρθορὶο οἵ ἴ5γαβὶ, 88 1ὑ νγ88 θβ ρϑοίδὴν χκἰον δοὰ 
ἴῃ (.)9 ἀ6᾽ γότϑηοο ἔγοπι ΕαΥρίΐδη Ὀοηάδμο (Υ6ΓΒ. 
20-22), (μθη Ηἶ8 }.δι169 ἔγοπι {1:6 [ΘΛ] Ὁ]9 σΔ] Δι 
Ὑ 16 ἢ 48 ΠΟῪ σΟΙ6 ὉΡΟῚ ἰἢ 6 ἀἰϑουοάϊοηὶ δι οῃ 
(τον. 28). [π {μὸ μἰτὰ ρῥατί, υἱοῦ 18 Ἰοαϑὶ ἱπ 
οχίθηϊ, Ὀυΐ {86 τηοϑὺ ἱπιρογίδηί, ἃ ῬγΟΌΪΘ τ ΟΥ Ἀἢ- 
δβοϊνβὰ τὶ ἀἀ}]9 ΔΡΡΘδΓΒ ἴο δ ργοροβθὰ. [0 ἰβ βαϊὰ 
δῖ [0 ογὰ 5605 ἰδ Θ8} ΠΥ, δα γοὶ 6οπι- 
τοδη δ (6 ργορ μοὶ (0 ὈσύΥ ἰδ Ἰοὶ οὗἉἩ χτοιηά (γθγ. 
24). ΑἹ] ΒοΟΥΟΣ ὙΠΐσἢ ἢ88 ὈΘΟῺ ὈΥΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ Βαϊ 
οὗ μὰ [ογά᾽ 8 οπγηϊ ροίθῃοο, δϑρθοὶ ἢ] “(6 ποίμΐης 
ἷβ ἰοο μαγὰ 0} ἰΠ66,᾽ ἴῃ υπίου ψι 1} ἰδὲ ππϊοῖὶ 
Ἰηυϑὶ ὃο οχίο]]οὰ οὗ δ 9 [οτὰ ΒΒ χτλοθ ἰοναγβ 
18γ86] (τοῦ. 21] βα4.}, Ζῖνϑβ [810 ἸκΟΥ ἴον [89 δβοϊα- 
(ἴοι οὗ τπαὺ γἰ 4416. 

γεγβ. 106-19. ον 862. .. ἔσαϊ οὗ 5 ἅο- 
ἴηρβ. Οὐ συϑσ. 17 οορ. χχνὶϊ. δ: Ῥοιϊ. χχίὶχ. 
9.--Ῥῇου δδθνυσθοῖ Ἰονίηρ- ἰπμ ἄπθ88, εἰς. 
Οοπρ. ἔχοά. χχ. 6. χχχὶν. 7; δαὶ, υ. 10. ΕῸΣ 

ὈΒΌΝ) τὸ ὅπὰ ἴπ Ῥϑαΐ. νἱῖ, 9 ὙἹ ΠΝ. 
Ἧ79 ΘΟΙΏΡΑΓΘ ὙΠ (818 [186 ῬΡΉΓΒ890 ἴπ ἐμ6 ΡΔΓΔ]16] 

οἴδυϑε Ὁ "»)3Ἴ, οὐἕὴν (Εχοά. χχ. ὅ; χχχίν. 7; 
Νυπιῦ. χὶν. 18; θϑυΐ, ν᾿ 9) τ ϊο ἢ σα ΟἾΪΥ δἷς- 
ΒΙγ τη9 οἴαργίπρ οὔ ἰδ (ἰτὰ δπὰ ἤουγιἢ} κοπο- 
Σαιίοη, ἰΐ 18 οἶθαν ἐμαὶ [ἢὩ6 ῬΏΤαΒΟ ἱῃ ἰπ ἰοχὶ ἰδ 
(δίῃ ἴῃ 8:10} ἃ ζΟΠΟΓΑὶ δ᾽ χηΐ βοδίζου {Πδἱ {86 ἰάθ8 
οὗ ““ἸΒουβδῆα8, Ὀδ]οηρίπα ἴο (86 τ ουδβαπά τ κθ- 
πΟΡΘ ΟΠ 19 ἱποϊαἀθα.---Απα τϑοοϊαρϑηδϑδῖ, 
εἰς. (ΤΏΡ. ΓΟΠΊΒ. Οἡ χχχὶ. 29, 80.--- 9 τ ΚὨΌΥ 
οᾶ. Ὅσα. Ὠεουϊ. χ. 17.---ϑδονδῃ ΖΘΌδοΟΙὮ. 
Οορ. χ. 16; χχχὶ. 88, εἴο.---αχϑαῖ ἐπ ΟΟἸ 2896]. 
εἶε. (οπιρ. 188. χχνὶ!. 29 ; 8. ᾿ἰχυὶ. ὃ.--- 0 αἷὶνθ 
ΘΡΘΙΥ͂ ΟὨΘ, ἐΐς. ΟορΡ. χΥΪΪ. 10, 

γεγβ. 20-.23, ὍἍβδο διαδῖ βοῖ.... ονἱ] ἴο 
ΟΟΙΏΘ ὭΡΟΣ ἴδϑιμ. [019 88 βου 1 6 Γγ0 βαϊά, 
τοὺ 80 ἴῃ ΕγΥρί αἀἰαβι βοὺ πῃ ορογδίϊου ἃ γοῃ 6 ῃ- 
σονκίης ρον ον,  ϊσο σομ 1.68 (0 ΟΡοΓαίο ὑπ] 
{18 ἀδΔΥ.---ΤῊο δη1{16815 οὗ ]σγαεῖ δηὰ οἱλέγ πιθη, 
Α58 ἷῃ 8]. χὶϊ. 4. Ῥβ. Ἰχχὶϊ. ὃὅ.--Α΄ἥΑ ͵κ δῇ τὸΐα 
ἅἂδν. Οορ. χχύ. 18. --- 118} δἰρηδ. (ουρΡ. 
δας. ἰν. 84: χχυΐὶ. 8.---Υ ίοΒ! ἴμοὰ ἄϊάᾶκε 
ΒΌΎΤΘΑΙ. ΟΡ. ὅοη, χἰὶϊ. 7; ΓΟΠ8. οἷ χὶ. ὃ. 

γοτβ. 24, 28. ΒθδΒο]ᾶ [86 ταϑιωρασῖδβ... [86 

Ὁμαϊἄᾶϑθαηβ. ΓΙ ΟΣ δτὸ ταπυρατίβ δοὲ ἀρ Ὁ 
(86 Ὀαδίοροσβ ΟοΡ. χχχὶϊὶ. 4; νἱ. 0.---Οἰνθ8, 
εἰς. Τμὸ Ομ] ἀδδῃ8 ατὸ ἰπἀ δρά 8{}}} τυ βουΐ (89 
αἷνν, Ὀαὶ δοσογαάϊης ἰο ἰ.6 Ρτοροι 8 Ἰάθα {π18 ἴθ 
8ἃ8 βορὰ 88 βυττοηῃἀογοά, δῃηὰ οὐ ἰδ 14}1 οὗὨ {δ9 
οἰ οὗ οἱ παι ἈΥΔΙΪΥ 101] ογα 6 6χὶ]θ δά {πὸ ἱτ- 
ῬοΟΒϑΙ ὈΪῚ Υ οὗἨ ἔατίμπον σου εἰναι οι οὗἨ [89 80]].---ἼὮ 
ΟΟΩΒΘΑΏΌΏΘΩΟΘ Οὗ ἀθρθηα5 οὐ αἷνθη. ϑὅ'νοσά, 
Ταταΐϊηθ δηὰ Ῥοβί 6 ποθ, Ὀτίηρ ἰπ0 Οἷὐγ ἰαῖο (89 
δὴ 5 οὗἩὨ 010 Θῃ θη θΒ. ΟὐμΡ. χὶγν. 16: χχνυ. 16, 
27; χχχυύϊϊϊ. θ, Τὸ ογὰ 5668 89 οοπάϊίϊου οὗ 
[9 οἰ{Υ δῃὰ γοί Ηθ σοτηδηὰϑ μ6 ΡῬτοροί ἰο ὈυΥ͂ 
ἃ δ.]1Δ. Τὴ ἴδοι ἐμαὶ {86 ῬΥΑΥΟΣ οἰ0868 ὙἱΓ {118 
Ῥϑγδάοχ τηυϑὲὶ Ὀ6 τοραγἀοἀ 85 δὴ Οχργθββίοῃ οὗ 
[0 ποδί ἐογπθηιΐηρ ἀθοογί δ ἰΥ δα Β61}688- 
Π6Β5, {16 Ρτορδοῖ ἢ μὰ ποί 1286] πῃ 80 ρῥτονὶ- 
υἱοῦβ οοπίοχὶ δοσυτηυ]αίοα [86 τοδὶ 8:}016 τηδίθ- 
Τα] ἰο ἀΐ50Ρ6) βυοι ἀου δίθ. Τ 8 ΔΡΡδυθηΥ υὰ- 
Β8 ΙΒ δοίΟΥΥ̓͂ ΘΟΠοΙ αϑίοη 18 (88 ἰη (π6 εἰρη οβί ἀ6- 
ἔτεα 5.111} δἀπὰ εοἱουαίθα. Ηὸθ Ἰοᾶυθβ ἱὰ ἴἰο {89 
ΤΟΔῸΘΣ ἰο πὰ (ἢ βοϊυϊίοη οὗ [80 Ῥσοῦίθτ, δύ᾽ 
αἰνῖης δἷπι 8}1} (9 δὰ δὶ Βα ποοὰβ. 7} οοὩ- 
οἰυάίης δοηίθποο, 8 ἃ ἴ86 ΟΥΥ, εἰο., σὰ σν. 2 ὁ, 
νἱοννοὰ 88 Βροΐζθῃ ὈΥ [86 ῬΓΟΡΙΘί, ΒΡῬΘΔΙΒ δἱ ἔγϑι 
β' σῃϊ ἃ ἰδαϊο]ορὶσδὶ τορειοῦ. ἯὯ6 χα ὑμθτο- 
ἴοτο Ὀθ ἰοιηριθα ο ἰ8Κο ἰὶ 88 ΒΡΟΚ θὰ ὉΥ ΘΒ οΥΔὮ ; 
ὈυΥ 180 δο]ὰ δἰἰμβουσὰ ὑμθ ΟἿ, δ6. Βαὶΐί 8]- 
ἘΒΟυΚὮ ἰΒ ποΐ δυϊ 8 0}6 ἰῃ ἐμὸ χη ου ἢ οἵὨ δ ΒΟΥΔΆ, 
ἴοσ σόα, ἴῃ ἴδού, (89 δρραγοπί οοπισδαϊοίΐοη ἰ8 
ποῃ-Οχἰϑίοηί. ΤῸ Βοπίθῃοθ ἰ8 ἔμ 6 ΒΡΟΪΘΩ ὈΥ͂ 
189 ρῥτορδοῖ ; Ὀσυύ 1ὁ 18 ποὶ σο-ογαϊπδὶο τὶ ὈΌΥ 
[866, Ὀὰυὶ δὴ οχοϊδιηδιίοη, ἰῃ ἩὶοὮ ἐμ 6 ταδὶ 
Ῥοϊπὶ ἰῃ ἴΠ6 Δρραγϑῃηί οοῃηίγδαϊοίίΐου 8. ΘΧΡΤΘΒΒΙΥ͂ 
τοροδίϑα ἤγοιῃ ὑοῦ. 24. ΟΡ, [80 ἰγδηβδίΐοη 
διὰ Τκχτῦαι, ΝΟΤΕΒ. 
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8, Δοιλίησ ὦ ἱπιροδείδὶε ἰο ἰλό Τογά, 

ΧΧΧΙΙ!. 260-44. 

96, 27 ΤΉΘΩ σδπιθ [86 ποτὰ οὗὨ [9 [Ζ0ΒἘ"} υπίο “6 γϑσιϊδη, βαυίηρ, Βομοϊά, ΓΤ δπὶ (ἢθ 
28 ΟΕ, ἴδ αοἀ οὗἙ 8}} Η658}} : 18 [Ὦ6γθ δου Ὠΐηρ ἴοο δεατὰ ἡᾳ ὅ6} ΤΒοτγοίογο ἰπυ8 

Βδ 10} [186 ΤΟΕΡ : Βομο]ά, 1 ν1}} ρῖνο [818 ΟἸΥ Ἰηΐο {πΠ6 Βαμα οὗἩ [80 Ομ δ] ἄθδῃβ, δηὰ 
29 ἱπῖο ἴ86 δα οὗ ΝοὈυσομδάγοζζαγ, ἰτίηρ οὐὗὁἩ ΒΘΌΥ]ΟΙ, δηα 6 8}}41} [86 ἴΐ : δὰ [89 

Ομ δ] δβῃβ (μδὲ Βρμὺ ἀρδίπδὶ {18 ΟἹ ΤΥ͂ 818}1 σομλθ δηὰ βεΐ γο οῃ [0] {8 οἰἵγ, δῃηὰ 
Ὀυγη ἰδ τὴ 086 Βουδο8, Προ σμοδ86 τοοΐβ (Π6Υ δνο οἤογθα ᾿Ἰἤοθηβθ υηΐο Β88] δηὰ 

80 ρουγοά ουί ἀτιπὶς οβογίηρθ αὐΐο Ομ Γ ρΟαΒ, ἴο Ῥγοόσόῖθ Μὰ ἰο δῆροσ. Εογίδε οἢ1]- 
ἄγϑη οὗἉ [βγ86] δῃὰ {86 οδ!] άγϑη οὗἩ Φυἀδῃ ΒΑΘ ΟΠ]Υ ἀοπο ονἱΐ Ὀοίοτο Μ6 ἔγοτη {πο ὶγ 
γοιὰ ; ἤν [86 Ομ ]άγθῃ οὗ [βγ86] ἤδανθ ΟὨΪΥ Ῥγογοκοὰ Μο ἴο δῆροσς σὶὰ [86 νοῦ 

81 οὗ {μ6ὶν πδηάᾶβ, βαἢ (86 ΓΟΒΡ. ἘΕῸὉΓ ὑ8]8 ΟἰΥ͂ μαι Ὀθθῃ ἴο Μο 88 ἃ ργονοσαίϊοῃ οὗ 
Μίπδ ΒΏροΓ [0 ἴὉΓ ΜΥ δῃρεγ] δῃηὰ οὗ ΤΥ ΖΌΓΥ ἴτοια {86 ἀδΔΥ [μδὺ ὑΠ6Υ Ὀ01}} 1 Θνθη 

82 ἴο {818 ἀΔΥ ; {μ80 1 Βῃου]ὰ τϑῆιουθ 1ὑ ἔγοπι Ὀθίοσθ ΤΥ δ 06,; Ὀδοδιδ6 οὗἁὨ 8}} 186 601] 
οὗ 1Π6 Ομ! άτοη οὗ Ιβγδθὶ δῃὰ ἴμο οἰ] αγθ οὗἁἩ Φυάδι, ποῖ ΓΠΘΥ μανα ἄομα ἴο ῥγστο- 
νοΐθ Μὸ ἴο δῃρογ, ὕπο, {μοῖρ Κίηρβ, [Ποῦ Ῥυῖη 68, ὑΠ6 1} ῬΓΙοδίβ, δηα {πον Ῥσοροίϑβ, 

89 δηά {86 πηθῃ οὗ δυάδι δηᾶ [89 ἰδ 8η18 οὗἁὨ 6 Υυ8816 πη. ἈΑηα {86 Υ πᾶνοὸ ἰυγηρά 
απο Μὸ [πὸ Ὀδοῖς [Π601] δπα πο {86 ἴ866: ὑβουρὰ  ἐδυραῦ [ΠΏ ΘΠ}, Σ᾽ ηρ ὉΡ ΘΑΓΪΥ͂ 

84. δηά ὑοδοβίηρ ὑπ, γοῦ ὑΒΘΥ͂ ᾶνθ ποὺ Βθδυκοηθα ἴο σθοθῖνο ἱπβίγυοΐοα. Βυΐ {ΠΟΥ͂ 
86 8οὺ {π6}γ ΔοτἸΠΔΙΙΟΏΒ ἴῃ ὅπ Ὠουδο, ΒΊΟΝ 18 64110 ὈγΥ ΜΥ πδπιο, ίο ἀ66]6 ᾿. Απὰ 

ΤΠ6Υ θα} (86 ΒΙρ Ρ]6ο68 οὗὨ Β88], σΒ]Ο ἢ τὸ ἴῃ [ἢ 6 γ]16Υ οὗ [πΠ6 βολ οὗ Ηΐπποῖα 
[οΥ ψ8}16Υ οὗ Βρη- Η! ποῖ] (ο οϑῦδο {Π|6} ΒΟΏ8 8η4 (πο ὶγ ἀδυρῃύοτθ ἰο Ῥ888 ἑἤτουρ ἢ 
{Π6 ὅγτο υηίο Μοϊδθοϊ ; τθῖοι 1 οομηπηδπαθα ποῖ, ποὶί 6 Ὁ σϑιηθ ἰὕ Ἰηΐο ΜΥ πϊηὰ, Βαϊ 
{Π6Υ Βῃου ]α ἀο {μΪ8 δοοταϊπαίϊοη, ἴο οδυ86 πα δῇ ἴο 81η.ὅ 

86 Απά ποῖ ἐβογοίοσο ὑδὺ8 βαϊ (δ [89 ΤΡ, 80 αοἀ οὗὨ Ιβγβ86], οοποογῃΐῃρ (18 οἰ ΕΥ, 
ὙΒΟΓΘΟΥ͂ γα ΒΔΥ, 10 588}8}} Ὀ6 ἀε] ἱνοτθὰ Ἰμΐο ἴμ6 μδπάὰ οὗ ἴμο Κίηρ οἵ ΒδΌΥ]οη ὉΥ 86 

81 Βποτά, δηά ὈΥ͂ {86 λπιΐηθ, δηα ὈΥ {Π6 ρῥοϑιίιθηοθ; ὈθμοΪ]ὰ 1 Μ1}} σαίμονγ ἔμθῖὰ ουΐ 
οὗ 41} οσουηίγι68, τ ΒΙΓΠΘΥ 1 ἤάγνο ἀγίνοῃ ἰμθῖ ἴῃ Μ|ΊῚηΘ ΔΗρΡΌΓ, Δα ἴῃ ΜΥ͂ [ὌΓΥ, δπὰ ἴῃ 
τοδί γί; δηα 1 Μ1}} Ὀσίηρ ἴθ δρϑίη αηΐο {818 Ρ]δοθ, δὰ 1 ψ1}1} οδβα {Πθιὰ ἴο 

38, 39 ἀν 61} βδίδιγ ; δηὰ {ῃ6γΥ 8.18}} θ0 ΜΥ͂ Ρθορὶθ, δηὰ 1 ν1}} θ6 {μοὶν σοα : ΑΔ 1 
Μ}} σῖγο [Βθ οὔθ μθαγί," Δη ἃ ὁΠη6 ΜΨΑΥ, ἰδὲ {Π6Ὺ ΠΥ ἴΌΔΥ Τη6 ΤΌΓΘΨΟΙ, ἴον (86 ροοά 

40 οὗ [Βοπὶ, δῃὰ οὗ {μ6ἷγ ομ]άγθη ἴνον [θὰ : Δα 1 ν1}} τ ΚΘ α ογου]δϑίϊηρ οογθηδηΐ 
ΟΊ θαι  [Π840 1 Μ11] πού ἔὰγη ΔΎΔΥ ἴγοτσα [ἰϊ., ὈΘ μη 4} ἐμοῖα, ἰο ἀο ἔποπὶ ροοᾶ; 

41 ὈχΧ1 Μ}}} Ραΐ ΤΩΥ̓ ἴδδΓ ἴῃ {πο ὶν μοαγίϑ, δηὰ {Π6Υ̓͂ 888]} ηοὐ ἀδρατγί ἔγομι 6. Υδδα, 1 
Ὑ71}1 σοϊοϊοθ οὐϑῦ ἴἤθιι ἴο ἀο ἔπ θπὶ γοοῦ, μὰ 1 ψ}}} ρἰδηῦ θα ἴῃ {818 Ἰαπα β8- 

42 βυτϑα]ν [οΥ ἴῃ γα} τὶ ἢ ΤΥ τ μοΪ6 οαγῦ δηαὰ ΜΠ ΤΩ Μ10]6 βοὰ]. ΕῸΣ ἰδὺ8 
βϑῖ ἢ (Π6 ΓῸΒῈΡ: [ΔΚ 881 Βανθ Ὀτουρῦ 41] (μ18 στοαί 6ν}] ροη {818 ΡΘΟρΪΘ6, 8Βο ψ1}} 

48 1 Ὀγίηρ ὕροῦ ἴμοῖι 81] [86 ροοᾶ {μαὺ 1 παν ῥγομηδοα πο. Απα β86]485 8}}8}} Ὀθ 
Ὀουρῦ ἴῃ (}8 ἰαπά, ᾿Βογθοῦ γὺ 880, 1 ὦ ἀσϑο]δίο πιπουΐ πη οὐ Ὀεδδὶ ; ἰὉ 18 

44 ρίνοῃ ἱπίο {π6 μδηά οἵ ἴῃ ΟΠ] θδῆϑ. Μϑη 8}}8}} ὈὰῪ 6148 ἴῸΓ ΙΩΟΠΟΥ͂, Δηά β8Ὁ- 
ΒΟΥΙῦ6 δου άθησοβ [46668]8 Δηα 868] (Ὠδη), δηα ἰδῖζκθ τι 688 ἴῃ [86 ἰδηα οὗ Βροη͵ᾶ- 
τηΐη, δηᾷ ἴῃ {116 ΡΙδοοβ δρουΐ ΦοΓΌΒΑ]Θῖ., 8 Πα ἴῃ {86 οἰ{168 οὗ πάῃ, δια ἰη [88 οἰ[168 
οὗ (86 τπηοχηίδίη8, 8ηἀ ἱπ [6 οΟἰ0168 οΟΥ̓́ΤΠ6 γ8]]6 0, δῃά ἴῃ {86 οἰ[168 οὗ (86 βου : [ὉῸΣ 
Ι 11} σϑυδβθ {πο ὲν σαρ ΟΣ Υ ἰο τούασῃ, Βα} 0} [86 1.0 ΒΡ. 

ΤΕΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Τ Υ͂οΣ. 80.--ΟὉ ὉΠ ΓΛ )32 ((δ6 ἔδαι. ἔοττα βεγὸ ΟΠ]γ). Οοπιρ. {1|. 24, 25 ; χχ!!. 21. 

8 Ὑογ. 3]1.-. ὄ Τ:} ὁ ν ἰ6 1εδ5 δυγρτί δες (δἰποο ἐπ 5 Ῥγθροδὶ ἰου 18 Τγουθμ!!Υ ἐπ ϑσο δηχοὰ ὙΠ Ὰ Ὀν, [οοτρ. Τοῖηϑ. ΟὮ ΣΧ, 

1, Ἰεαὶ. χχίχ. 11, 14], δῃὰ ουθῃ (7 [σοταρ. ἤν τ» Ιδαϊ. 1χ. 1 σῖῖὰ ἤΣ 1τ|. 7; δοτ, νἱ. 201) ἰδ (80 σι δῆὴχ ἔῃ ἴδ ἴοΐ- 
: τ ὙΝ ᾿ 

Ἰονίης ὦ Ἀσςοογάϊηκι! Υ (6 οομδίγαυοίίοι, Ἐ ἰο ἰδ}. 68 ἢ» ἴῃ [89 σα881 Β6ηὴ89 δηῃὰ ΣλΔκοΘ ἌΡΡΗΝ, ἀοροῃὰ ἱτητηο δ οὶ 
. -- - . -ν -- 
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οὐ ΤἼΠΣ ΤἽ, οὐ δοοουῃὲ οὗ ἔμο ὑσοχιδειὲ 86:86 ἰΏ ὙΠ ἢ ΠΧ τσὶ ἰμθῃ Ὀ6 ἰδ ίκοη, δηἃ οὐ δοοουηὶ οὗ ἴδ δυδὶχ ἴῃ ΠΥ ΘΠ 
τιτ Ω 

[8 Δ: ΠῚ ἜΡΕΝ ἀἰϊδῆουϊε. ΤῊΐ ἰδιίοῦ πτογὰ ότι ἴδ6 ἰταπδί το ἴο ἐδ δροοίαὶ χτοπηάβ οὗ [ἣ6 ἱπάρτησηΐα, οὗ τ ἱ ἢ τότ. 832-.ὅ 
ἵσοιῖ. Ιῃ νοῦ, 82 δεῖ ζο ον ἃ δροοϊβοριίοι οὗ ἐλ9 βυυυ)οοῖα. ΟΟΏΔΡ. ἰἰ. 26; χνῇ!, 25. Τμθὴ ἰπ νοῦ. 8...ϑ0 ἃ δρϑυϊβορίίοι οὗ 
ῖὴ9 θ το δπεόϑι 

γογ. 838ὅ.--Ο ἴδ ἥοστη ᾿.ΓἽ οοίαρ. ΟἸ8Η., ὃ 38, σ.ς 192,,.1. ΟΥΒΗΛΑΟΒΕῈΝ δΒΌΡΡΟΘΟδΒ ἃ ΟἿοΥΙ 4) ΘΙΤΟΥ, ἩΓΆΙΟὮ ΤΏΔΥ ΟΘΣἐΔΙὨ]Υ, 

88 Οθὔν᾽). ΑΚ {πίηϊκα, πανὸ ὈΘΘῊ οοςδαίοιεά ὉΥ ἴδ {ο]]Ἱοπίπα δὲ. ΟΟαΡ. χίἰχ. 15. 

4 γος. 839.--Ου 189 ἰηδηϊὶγο ΡΝ οοΏΡ. ΕἾΣΑΙ καὶ 238, α ; Ομ8Η. ὶ 2.6, ἀ. 

δ γον. 40.--- ΤΠ σοπδίχυο 00 ἈΡΤΝ ν 86 ἴῃ ἴφα. ἵν. 8; ἰχὶ. 8; Ἑξοῖς. χχχίν. 25: χχχυί,. 26: Ῥβ. Ἰχχχίχ. 4.-- Ὑλὲ Πόσο ἰα 

φνυ θη} ἃ οομἙ] ποῖ 0 «ὦ 1δδί. Οοταρ, Ναβοεέδβ. Ον., ὃ 100,1 ὃ. 

6 γον. 43..- ΠὮΟΩΤΊ. ὙΤῶλυσ δγίίοϊο ἷ8 
γος. 4-͵Ί Ν Ὁ. σαι». ἰ!. 1δ; ἰν. 1; ἰχ. 9-.12; 

ὃ γος. 44.--- 2). Οοτορ. ΝΔΚΟΚΙΔΒ. Ον., ἢ 92, 2, α. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

Αἱ ἐμ6 Βοδᾷ οΥ̓͂ ἰμῖ5 ἀἰδοουγϑο, (6 ᾿ἰπιρίἃ Ὀασὶ 
αἰ διι86 βίγ]6 οὗ πιο 18 ρθουν ἰο [86 ρῬγορ σι 5 
Ἰδίον ρογίοὰ, δπὰ ἴβ ποίδΌυ ἀΐβϑιϊ πα χυϊβιοα ἔσγοιῃ 
ἐπδὲ οὗὨἩ ἰδ9 ρῥγοοοάϊηρ ἀϊδοοῦγδβο, γἷῪὰου δαδὶπ ἤἥπὰ 
{6 βουσί, νυ ΐοι ἴδ 9 Ῥγοροὶ ἢ88 οη00 Ὀθίοτο 
ταϑὰθ {Π|ὸ Ὀα518 ΟΥ̓ 8 ὌΓΔΥΘΥ (τον. 17) : σδῺ δηγ- 
ἐπ Ὀ6 ἴοο ποπάογίαυ] ἔου ὑμ6 [ογὰ ἢ (νοῦ. 27). 
ΤῊΟ ΔΏΒΥΟΙ 8, Νο! ἸΤδογοίοτο “Ψ6γ 88] 6 8}18]Ϊ 

ἱπάοοα ὃὉ9 ἀοϑίτογοά ὈΥ ἴμ9 Οἰα] 688 (Υ6 78. 28, 
29), 85 8 Ὑ76}} ἀδβοῦυϑὰ ρυπίβαυθηῦ ἴῸΣ 6 Σηληϊ- 

Ζοϊὰ αὐοπιϊποϊίοιϑ, ὮῪΥ τνὶοι Ζαάδι δὰ 19γποὶ 
μαά ρῥγογνοϊζοὰ τ89 ᾿ογὰ ἔγοπι {110 γβί (υϑγ8. 80- 
85), δαὶ {πογοἴοτο 8180 8 γθ- 8861} Ὁ] ἢ ρ δηα Ὀτγίπρ- 
ἴῃς Ὀδοῖκς οὗ 86 ῬΘΟΡ]6 ἰο (πεῖν οὐπ ΘΟ ΤΥ 884] ] 
ἴδκο ρἷδοϑθ (τοτβ. 86, 837). ΤΆ θη ὙΠ] Ιδγϑοὶ Ὀ6 
Φομονα μ᾿ Β ΡΘορ]ο δά ΖΦομονδὰ δ6 ἴθγ861᾽6 αἀοἀ 
{πῸν 88) ; [ΠΟΥ Ψ|]1 ψῖ ἀμδηϊΥ̓ Β6Υτθ ἰδ 9 
οτὰ ἰο ἐμοὶν ον δίθεπαὶ νοὶ ατο (Υον. 89); (89 

Τοτὰ νν}}}] σοποϊαὰθ δὴ δὐαγ]δβιΐπς οουοημηΐ τὶς 
61, πῃ σοηϑοα 666 οὗὁἩ Μϊο ΠΟΙ Β6Γ π}}} Ης 
ΕΥ̓ΟΓ 66880 (0 4ο ἰῃδπὶ χοοὰ, ποῦ ν1}}} (ΠΟΥ ΘΥΟΥ 
δῴζεὶϊη ἀδρανὶ ἔγοῃ ἴδ Τοτὰ (γον. 40) : ἴὁ νν!}}}] Ὁς 
δ ἸΟΥ ἴο ἴ80 [οτγὰά ἰο ἀο ἔβοῖλ ρποοά, δπὰ ν τ 4)]] 
Ηἰδβ οαγὶ Ηο ρσοπιῖϑθβ ἰθπὶ ὑμδὶ ἔγοπι ἐδιὲ8 {ἰπη6 
[ου ψατὰ {Π 6 58ἃ}} Ὀ6 ΒΥΠΙΪΥ οἰδηϊθα δηὰ τσοοϊοά 
ἴῃ ἐποἷτ απ (τοῦ. 41). ἬΠΒ {μ686 ὑνγο δυΐογβ 
ἀοθ68 1}}98 ργορὶιοῖ ρῬαϊπί ἰμο ζαίΐίυγο οΥ͂ 18 παίΐοῃ, 
ἵν () τοῦ. 42) (818 ἰδ (86 γοΥὙ ῥτοοῦ οὗ ΗΪ8 οἵυ- 

πἰροΐθησο, ἰο πο ποι ἰπς 18. ᾿πιρο551016, (δαὶ 
88 σογί ΠΥ 89 ΠῸ ΔΒ ΠΟῪ Ὀτουρσηῦ ἀοδί γα οἰ 0 
οἢ Ζοτγυδβαΐοπι, Ηθ Μ1]} οὴ6 ἀαΥ 4180 Ῥουΐοσα ἘΠ 8 
Ῥτοπιρἶβο οὗ Ὁ] οϑϑίηρ ἰο ἐπ 6 ρϑορὶο (γϑν. 42). Τῇ π 
Ὑ| 8619 αραΐη Ὀ6 Ὀουρὰξ ἴῃ 1η6 σου πίτΥ, τὶ ἢ 
ἦθ ΠΟΥ͂ οαἸϊοα 86 ἀδϑοτὶ (γον. 48) ; γεα, τυῖ! ἢ 4]} 
168 υϑυ8ὶ ἔοτγπιδ) 05 Ἐν 1}} Ρυγσλ8ο65 6 τηϑάθ, 
ἀοοά 5 ἀγαῖνῃ, β68]164 δπὰ τι ῖϊηοϑϑοαὰ ἴῃ 8} ρατὶβ 
Οὔ σουπίτυ (γον. 44). ΤῊΘ ραβϑβθδαρο [ἢ 18 ΒΘ ΘΙῚΒ 
ἴο Ὀ6 οοθεῖὶν δσοπποοίδα- τὶ (ἢ 6 Ὠἰδίοτ 6Ά1 ὈΔΕΑΙ5 
οἵ 7ογοπι Ν᾽ 8. ΡατΟΙ 4890 οἵ ἃ δεϊά (γογ. 7 544.), 8 
ὍὙ6}} 828 (0 Ὀδ6 ἃ Ἰοχίοαϊ ὀχροβί(ϊοπ οὗ ἐμ6 πηδὶῃ 
ἰθουσῆὶ οὗἨὨ γον. 21 ὁ,;---ποῖἶηρς 18. ἱτπηροββί Ὁ16 ἴο 
(6 ᾿οτγά, ὑπογοΐοτο ΠῸ ἀσβίσουβ Φογυβαίθιη δπὰ 
Ταβίογοβ ἰὑ ἀραΐῃ. [ 15 θδθοδιι886 δ 18 δ᾽ ταὶ ΚΒ 
(αἱ Ηο σλη ἀο δοίἢ. 

γετβ. 20-2ὼὥὃ. ῬΏΘΩ οδὴῶθ ἴδο σψνοζᾶ... 
Ῥιουοῖσθ 9 ἴο βῆ βοσ.---Θοᾶ οὗ 84]1] 898}. 
Το οχρυθβϑϑίου ΓΣΩΪηἋ5 8 οὗ Νυμῦ. χνὶ. 22; 
Χχυὶϊ. 16, νῆογὸ Θοα 18 ὁ8116ἃ ἴμΠ0 αοἀ οὗὨ ἰδ βρὶ- 
τὶ τα οὔ 81} Β65}.---Ἴθ [ΘΥΘ δον ἑηβ, εἰς. ΟομιΡ. 
τον. 17.---  ποσϑίοσθ. Τὴὸ Ὀϊπάρὰ [βγϑο]θϑ 
ἐπουρὰὶ ἰὺ ἱπ ρο881 Ὁ] ὑπδὺ (89 σἢ ο86ῃ ῃ]δοθ οὗ (δ 6 
ΒΠΟΙΌΒΓΥ οουἹὰ Ὀ6 ἀοϑίγογθα (σοΙηΡ. ΓΘΙΏ8. ΟὉ 
Υἱὶ. 4; χχὶ. 18). ΤΒΟΥ αἰὰ ποί γεβϑοὶ ἐμαὶ ἰο [89 

Ὡσγίο. ΟΠ, ΤΟΙΏΒ. ΟἹ ΥΟΓ. 9. 
ΑΚΟΕΙΒΒ. ΟΥ. κὶ 108, δ. 

Τιοτὰ ποιμΐης 18 τ ροβδὶ Ὁ]6.---δ͵)ὴοῖ το. Οοωρ. 
χΧΥϊ!. 27; χχὶ. 10, 14; χχχίν. 22; χχχυϊΐὶ, 8.--- 
Οδοτχϑθᾶ οΘθ:86, εἰς. ΟὐΟΏΡ. Υἱὶ. 9; χίχ. 4, 18, 

γετβ. 80-8ὅ, ΕΣ ἴμ6 ΟὨΙ]ᾶσθ... υδδαξδ 
ἴο ἷίῃ.- Τ6586 ΒΙΪΧ ΥΘΓΒ6Β ΟΧΡΓΘΒ5Β ἰΠ 6 Γ6880)} ΟΥ̓ 
(6 Ῥαπὶεῖνο Ἰυἀ σιποπὶ δπποιιησθα ἱπ το γ8. 28,29, 
γογβοΒ δὃ0, 81] ρσίνο 19 σοϑῆθγαὶ Γϑᾶβοῃ, γοΥΒ. 82- 
85} (0 Βρϑοΐλ]. [πὸ γϑυβ. 80, 81] νὸ δπὰ ἰἤγοθ 
οδ88] δοηϊΘΏ665 Ὀορὶπηΐηρ ὙΣΙῚ ἔοσ. [ἢ τῶδαὺ 
τοϊαιϊοη ἀο {1686 Βιίαπὰ ἰο Θδοῦ οἴποσς δηὰ ἰο ἐὴ9 
Ῥτγοσοραΐϊης οοηἰοχὶῖ ΤῸ ἤτγδι' ἔοσ τηϊρὶ Το ον 
(1) ἰο {86 δοίβϑ οὗ η9 Οιαϊθαῃ5, οὐ (3) ἴοὸ οδδσϑᾶ 
ἔπ 6:86, εἰς., πηὰ Ρουτοᾶ οΟαῇ, εἴο., οΥ (8) ἰο 
ἴο ΡΥον οῖσΘ 8. [ἰ 19 ποὺ ρΡγοῦδΌ]ο (Ππαὐ 1ἴ σλῃ 
τοίου ἰο (2), [ὉΓ πὸ ὁη0 δχρϑοίβ ἃ σθϑβοη 1 {1185 
δοηπροίΐου ἴον 6 Φ6 08 δανίπ οογοά ἴἤσΘη86 ἰο 
{ποῖν 4015, Ὁ ἴον (Π6 1ογὰ 5 κί νης Ρ 186 Ρ]α69 
Οὔ 6 Βα ποί Δ ΓΥ ἰο ἀφαίγασιΐοα, (Οοπιρ. οη ΒΘΥΘ- 
ἔοτϑ τον. 28). Το ΐβ ΤΟΣ πιδὺ ἰἤ θη ΤΟΙῸΤ δἰ Π16  ἴ0 
(1) ον (3). Βορεαγαθα δεοογάϊΐης ἴο {ἴα βι]θοί 
Ὀοϊἢ διιοιηῦ ἰο {16 Β8πλ0, ἔογ ῃαὺ ργοάἀαςοά [ἢ 9 
ΔΠΠῸΓ οὗ [π9 [μοτὰ αἷβο Ὀγουραί δυοιυϊ {116 ἀοϑίγυο- 
ιἴοη. Τ|ι6 σγουπὰ οὗ (ἢ Οὔ 18 8180 86 στοιιηὰ 
οὔ(δο οἶδοσ. Αἀὰ ἰο (8 ἐμαΐ ἃ βρϑοΐαὶ σγουηὰ 
οὔἴδο ἴο Ῥσονοΐοθ 129 ἰβ θχργοββοὰ ἰῃ (6 βθῃ- 
ἰσπὸθ ἱτπητοα ἡ 017 Ργοοοάϊηρ. 9 δ884}} ("8 
ἴδΥῪ9 ἰο τοΐδσ ἰὴ ἄγβὶ σαυδαὶ βοηίθποθ, σοῦ. 80, 
Θβ5θῃ 1 4}}}7 ἰο 80 Ῥτοάϊοίΐοη οὗὨ ἀοϑβίταοίΐοη ἴῃ 
γον. 28, 20θ.0 ΤῊ ΐθ τ }}} δοοογάϊηἷῦ αν ἴῸΓ 18 
τιοίϊνο {86 οὈ͵θοοίγα ἰδοὺ οὗ (6 ΒδΌΪ 8] Β᾽ ἢ 7]- 
Π685 οὗ ἰῆο 76 }}8 δηα 85Γγ80]1068, Βῖποα ἄοπχο Θυὲϊ 
ἔαγι μον βίη ί ῃοηθά ὈΥ ΟΣΙΥ͂ ΟΧΡτΘΒ868 ἐδ πα- 
δίίαΔ] δἰαῖο. ΤῈ βροοηὰ δηἀ ἐμὶγὰ οαυ.58] Β6ῃ- 
ἴθπ668 Βού Τογ ἢ σογο ἰδ6 ΒΒ] οἶα οἰἱοτηθηὶ οὗ 
19 Ὀἰνῖπμθ ΔΏΖΟΥ; Φογυβδίθτῃ τηυϑί Ὀ6 ἀεβίτογαά, 
ἴον {πον ἢᾶνο Ῥτογοκοὰ ΨΦομβουδῆ. [ὑ τι ποὶ 
Βούγονοῦ ὃ6 ΟΥΟΥ]οο κα [ἢδὶ (ἢ 6 τυοτ8 αν 6 ΟὨἹΥ͂ 
Ῥτον οΟἸσθ ζῶ9 ἴο δῆβϑοσ ΌὉΥ ἴδ υυνοχὶς οὔ ᾿μϑὶσ 
Βαμαμβ Ἰοοῖ Ὀδοὶς ἰο νϑγ. 29 ὁ. Εογ (1) ὑῬτο- 
σοἰςτθ ἃ 15 ΟὨΪΥ 8 σοηβτγπιδίϊοη οὗ ἰο »γουοῖε; (2) 
[89 νοῦ οὗ ἐμποὶν βδηὰβ 18 οὶ {μοῦ πιοῦὰὶ 50ῃ- 
ἀυοὶ ἰῃ ΖΘΠΘΓΆΙ] ((Π18 ψψοιἹὰ 6 ΟΠΥ ἃ (Δυϊοϊ]οκὶ- 
οαἱ σεροιϊίοη οὗ πο ἤτοι ΒΑ] Γ οὗὨἨ {[ΠἸ6ὸ γ6γ86), Ὀαΐ 
1:9 14.2] ἱτππᾶρθ8 ΓΘ ἴο Ὁ ἀπάἀογβίοοά ὈΥ ἰΐ ἴῃ 8 
σοπμοῦθίθ 8686, [0 ὙΏΙΟΒ δοσογάϊης ἰο σον, 29 ὃ 
ἴσο η80 88 Ὀσγο, ΟὐΟμΡ. ἱ. 16; Ῥαοι. ἴν. 28: 
χχνὶ!. 16. ΤΠ6 Ῥτορῃ οὶ ΔΡῬΘΔΓΒ ἃ͵80 ἴο πᾶνα "δὰ 
Ὅσαι. χχχὶ. 29 χϑῆθγα]ν ἴῃ Υἱον.---ΤΊ6 ἰμϊτνὰ 
ολιι88] ΒΟ πίῃ 66 [ὉΤΙΒ 8 ΟἸἴτηδχ ὙΪΠῚ (16 Βοσοῃά. 
Ἧς πο ἰοῆβοῦ 0868 ἰῃ 9 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 10 »χγουοῖε δαὶ 
86 συμ] Υ76 δ πα ΒίΓΟ ΘῈΣ ΟΧΡΥΘδδίοΩΒ 20. Ἐν 
αησεν απ ον ἤν μιγν. ΔΖονυβαίθη ἢ48 )Ἰ]οὰ {9 
ΠΟ ΒΌΓΕ οὗ (ἢ 6 αἰνίηο δΏΖΟΥ, Β6Πη66 (ἢ 8 τοί] ἀ9- 
εἴσχυσίίἨοη δῃποῦησοα ἴῃ γοσϑ. 28, 29θ. ΤῈ οχ- 
Ρτοβϑίοη ἐλῥδ εἱΐψ ᾿ς δδεπ ἰο Αἴε, 70. Μν απηφιν απὰ 
ον Αἴν τ (ὁπ τ ἰσὰ [86 Ῥαββαρο8 111. 8; 2 Κὶ, 
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χχίν. 8, 20 βϑοῖῃ ἰο ὈῸ Του πα 64) 5 απ 808]. Τὴ9 
ΒΟΏΒΘ δΔ ἢ ΟὨΪΥ ὃ6 {ἰῶΐ ὑ}.}8 ΟἸΤΥ͂ ὈΘΟΘ.6 δῇ Οὐ͵θοὶ 
οὔϑδηχονς ἰοὸ Μ6. Ου σοῦ. 88 οοιρ. ἱἰ. 27; υἱὶ, 
18, 20 : χχυ. 8,4. Οἱ γοτῖβ. 84, 8δ δοπιρ. ΥἹ]. 
80, 81]. χῖχ. ὅ.---ἰ γον. 8δ 0 βοῃίθποοθ ὩΘὲ ΟΣ 
Οαχηθ ἱϊ, είο., ἀοε8 ποῖ ἀθρϑῃὰ ου ᾽ν ΒΙΟὮ, Ὀαὶ 1810 
6 Τοζαγάθα δ8 ἃ ΠΟῚ δηα ἱπάοροπάοι δθηΐθησθ. 
Βοῖῖι βοηΐϊθησοβ μον ΟΥ̓, ἥγοιῃ ἡ 1 ΟὮ ἰὸ δΌοσαϊ- 
δι, Δγὸ ραγοηίμβοβοδ, δηὰ ἴο οδῦδθ... ἴο 
δὶ ἰ8Β οομῃοοίοα τ ΟαΌ8δ6... ἴο 4888. 

ὕογ8. 86-411. Απὰ πον ἐΒβοσοίοσθ. .. ΣΡ 
ὍΠ0Ο1]6 5800}. Ῥγ δῃὰ ὩοΥν «ογοιἶδ ἀοϑὶρ- 
παῖοθβ ἰδ ἸογἝι] ργοϑοηῦ ἴῃ οοηιγαϑὶ σὰ (ἢ 
ΤΩ τΩ] Ρααβ, γι ῖο ἢ 9 ἀθβονὶ θοα ἰπ (ἢ 6 ῥτγονὶ- 
οὐϑ οοηἰοχὶ. Τὴ Ϊβ 18 ἰηάρδοά ποὺ γοΐ σϑὰὶ Ὀκὺΐ 
4681], γαῖ ποῆθ ἰῃθ 1658 οογίδίῃ : (ὉΥ ἐπἰ8 1Δ6.] 
Ῥτγοβοηὶ 18 Ὀα868 οἡ 6 ψοτγὰ οὗ Ὀίν 6 Ῥγοτη 186. 
ΤῬΒΟΘΙΘΊίοσθ, 89 δἰσοδαν γοιηδυϊκοα, σΟΥΓΟΒρΡΟΏαΒ ἴο 
«Ὠϑσχϑίοσθ ᾿'π γον. 28, δα πον ἄγαν ἢ 6 Βοσοηὰ 
ἐπίογθησο ἔγοτα {89 ῬΥΟρΡοϑι( ὁ ἐμαὺ ποι μη 18 ἴοο 
ψΟπαοΥἕῸ] ἴος αοά. ΑΒ ἔγοιυι (818 {0]] ον θα ἐπ 
ἀεδίτγυοσίίοα πϊοῦ δρρθαγοὰ ᾿προβϑὶ ὉΪ6 ἰο ἐῃ6 
26 0778, 80 8180 ζ0]]ονγ5 [8.6 ΒΡΡΌΆΤΘΕΙΥ ΘαΌΔΙ]Υ ἰτὰ- 

ῬΟΒβ1Ὁ1]9 Τοϑίογ δὶ ο..--- ὩΣ στὰ τοβρϑοί ἴο 
(815 οἱ ἐγ, σοταρ. χχὶϊ, 11; χχυ οἱ. ὃ, 9; χχίχ, 16, 
21.--- Υ ἴ89 αυυοσᾶ. Οουρ. δεοαι8ε οὗ {᾿ε δισογά, 
γοσ. 24.---ΒΘΟΒΟΙΩ͂Ι ΤΣ] καῖμοσ ἸΏΘΩΣ τοῖο γ8 
ἐο ἰἰὸ ἰάθ8, οὗ ““ ᾿ῃδΪ Δηΐ8, Οἰ(126 5 σοπίδϊ ποὰ 
ἀτα Ρ] ἸΟἸΕἸῪ ἰὼ ἐλό εἰν, ἴο  ΕΙΘΒ ἴῃ [86 τνιαορθὶ Β0η86 
41} (1086 Θῃηυπιογαῖθα ἴῃ γον. 82 Ὀοϊοης. Οα {110 
Βα ] οὶ -ταδίί 9 οΘορΡ. θθαϊ, χχχ. 8.844ᾳ.; 9296Γ. ἱἰϊ, 
18-20; χχὶϊ!. 8: χχῖχ, 14: χχχὶ. 8, 10.---Ο αυδ9 
181 ἴο ἅννο}} δαΐϑι γ. Οορ. Ηοβ. χὶ. 1]; 
Ἐσεῖς. χχχυύϊ. 1], 883.-- ὸν. 88. Απὰᾶ ΠΟΥ 884}] 
ὍΘ, εἰς. Οὐοπιρ. ΣΘΠΊΒ. οὐ ΧΧΧ. 82.---ΓΛἡγΛΣοτγ. 89. 
Απμᾶϊ νὐἱ]} κἰνο, εἰς. Τῆο τοϑιογαίΐοα δὴ. Τ6- 
ἰατη τηδὲ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ὉΘ δὲ (Π6 ΒΔπ|ι0 {ἴπ|0 Βρὶ τὶ - 
ἐ..8} (οοπιρ. χχχὶ. 188-20.) Απ δϑϑϑῃϊ 8) θ᾽ θπιθηὶ 
οὐ (818 Βρ᾽ γί υ181 ΓοίΌΓΩ 18 4180 τὸ δοϑϑαίΐοη οὗ 
8}} ΘΠ δηὰ ἀϊδβοογτὰ αἴροης δα τηθ Ὁ6Υ8 οὗ 
6 μϑορὶθ, Θοῃβθαιθη  Υ [ἢ 8 γΥούδ]θηο9 οὗ ἃ Βρὶ- 
τὶν οὗ Ἰονγθ δῃὰ οουσοτὰ διηοὴρ ἰμο. ΟΟμΡ. 
ἘΖοΐς. χὶ. 19: ΦΌσ. χχίν. 7; χχχὶ, 84.--Ο 6 
ὍΑΥ. Αῃ δ᾽ υβίοῃ ἰο ἰδ αἰνβϑίοη ἱπίγοάιισοα 
ὈΥ Ψογοῦοδι 1. οί Ψυ Δ} ἀπὰ [5τ86]. Οοπιρ. 
χ. 2; Απι. Υἱ!δξ. 14.--- δῖ ἘΠΘΥ ΔΥῪ ἴδϑσ 216. 
Τὴ ὑμῖ8 ἐδ ὉΠ οὗὨ (9 ΨΑΥ͂ 18 τηδηϊ δϑι6ὰ (Βα 
(Β6ῸΥ ἔραν ἴμο "οσὰ τ ῖϊἢ ὁπ πεἰηά, ΤῈ βοῃίθῃησα 
5 ἰδίζθη υογδίϊὰ ἤγοιῃ θα, ἱν. 10.--ΕὌΣ ἴδ 6 
κοοᾶ οὗ ἴθτ3. Α σϑπι ἰβοθῦσο ἤγοπι Ὠει. Υἱ. 
4 “011. χ. 18: χχχ. 9, 10.---εον. 40. Αμδα Σ Ὑ1}} 
ΤΏΔΙΣΟ, εἰς. ΟὐΟμΡ. ΤΘη,8. Οἢ χχχὶ. 81, 82; 1]. 
δ. Αοοογάϊηρ ἴα ἰμ6 δβιϊρυ]δίΐομβ οὗ 86 οονθ- 
πδηὺ ἰὴ [ογὰ ῥγοπιΐβοβ ὑννὸ ἰπίηρδ: (1) υἱοὶ 
Ηο ν1}1} πο ποθ ἰυτῃ ΔΎΔΥ ὈΘὨΙηἀ 6 ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ 
χοβροοί οὗ ἀοίΐης δοιαὶ φοοά, ἰ. 6., ἐμαὶ 88 8 1811}- 

ΤῸ] Βδρῃογὰ ἴο Ηΐβ ρβθορὶθ Ηο νν1}} αἱ γᾶν 0} 0 
ὑπ 6πὶ ψὶἢ Ηἷβ ῥτοιθοιΐνο δηὰ Ὀϊθδϑοὰ συδγάϊΐδη- 
ΒΡ ; (2) ὑμαὶ δ νι.}} 4180 χῖνϑο 6 Ῥ6ορὶθ ἐμ βα;- 
Β6Ιν 68 1})6 ῬΟΥΤΘΥ Ὧ0 ἸΟΏΚΟΡ (0 ἰὈΤῚ ΒΥ, ἔτοιι 
Ηΐπ. ἥ 8660 ἰμδὺ {μ6 οτὰ ἐδ |κ68 ἐμ φ»γαδίαπαα 
ΘΗ ΓΟ Ὁροῦ Ηϊ 86] 7, Ἠδποθ 8]80 ἰδθ οοη- 

ϑίγαοσίϊ οι Ὁ ΠΡῚΣ ΓᾺΣ, πιΐϊοῦ ἃοθθ ποί ΟσΟῸΡ 

οἰβον βοῦο ἰῃ ΦοΡροιοΐδῃ.- -δαῖ ἸΘῪ 6881] ποῖ, 
ἐ(ς. ΟομΡ. σαί, χυὶ!. 20, 7.8}. χχὶϊὶ. 6.---Ὁ 86, 
Ι Ὑ{11 τϑίοΐοθ, εἰςσ.Ό Οοωρ. θουΐ. χχυϊιὶ. 68 - 
Χχχ. 9; [βα]. ᾿χὶϊ. ὅ.---Ὦἴ Ὁ }} Ρ]δπῖ, εἰς. ΤὨΐΒ 
»ῸΣ ἴθ 1.6 ορροϑίίο οὗ 57). Οομρ. ἰ. 10; χυιΐ. 
784α.; Χχχὶ, 28.---1 ΤΥ ἰδ ὀχρ]δϊποα ἴῃ (ἢ9 
[ο]] ονγῖπα νογά8. ΤΒ6 γί ρ]δηϊης δα Ὀδοη ἰτη- 
Ροτγίθοι (οορ. 11. 21) 88 τη} 80 88 {6 ἢτβί οο- 
γοπληί, (χχχὶ. 82). Βϑοδυβθ ἰμΐ8 γγ1ὲ8 ΟἿΪΥ ἢγ- 
Ῥοίποιίοδὶ (Υἱϊ. δ-7) δμὰ Ὀθοδαβα ἐμ ᾿οσὰ ΚΗΘ 
τπ8ὲ ἐμ6 σοηάϊιοι του] ποῖ Ὀ6 Καρὶ, Ηο οουϊὰ 
ποὶ Ὀο ἴῃ ἰὸ ψῖ Ηἰθ τοῖο Ὠοαγ. Νοὸν Ηο 
Κηονδ ([ὉΡ Ηθ δ85 Ηϊΐπ86]7 Ῥτοπ δα, γον. 40 ὁ), 
(πδι 86 οοπαϊίΐοη νὙ1}} Ὀ6 ἔμ} 8]16ὰ - (ποτοῖοτο Η9 
οδ ἀοδβίκηδίθ (μ6 Ρ᾽ δηις 88 ἀο0η6 ἴῃ ἰγα ἢ ({. ἐ., 
νυ ιῃουὶ (86 χοβουναίίοη ὑμαὺ 1 18 ΟἿΪῪ ἴογ ἃ βῃογί 
{19}, δπα 4180 88 6 Ὑ 8168 Ηδ Ῥουἔονυτηβ ὙΠ} 8, 
70}} δπὰ υπιϊἱνϊἀοα μΒοατὶ. ΟὐΡ. 2 ὅδτη. νυἱΐ. 10. 

γογβ. 42-44, ἘΣ ἴδ δεὶῖῃ... ϑβονδᾷ. 
Ετσοπὰ ΥΟΥ. 27 ΟὨ ΥΔΥδ ἃ ἀου}}]9 ἱπέοσθησο 18 ἀσατ ἢ 
ἔγοπι 6 ΖΘΏΘΓΆ] Ῥτοροαι(ΐου ὑμδὺ ποίμίηκς 18 ἱτὰ- 
ῬοΒ510]6 ἰοὸ {89 Τιοτὰ (νοτβ. 28-8δ, δῃὰ υϑσβ. 86- 
41). ΕΎΊΟΠὶ Υ6Γ. 42 ον γὰβ (Π6 δΥζυτηθπὶ 8 ἀϊ- 
ἴογθηί, [11 18 ἴο ἀοτιηοπδίγαϊθ ἔπ σον αἰ ΠΥ οὗὨ (ἢ 9 
ῬΤΟΣΩΪΒΘ, ΥοΥΒ. 86-41, ΤῊΪδΒ 18 ἀ0ὴ6 ὉΥ Ροϊπίΐης ἴο 
86 δι] Δ] μοπὶ οὗὨ {μ6 ται ΟΥΥ ῬτΟρΡΏθοΥ, τ] Οἢ 
ὙΔ8 ἰπἀορα γοχατθα 88 ἱπι|ρο881016 ΒΥ Ὀ]ϊπάοὰ 
ἴβγαθὶ. ΑΒ δογίδι Ὁ 88 ἰδ Ἰογὰ ἢ8δ8 Ὀγουρσδὶ 
τοδὶ οδἸδυ Οἢ 18, δηα 8Βὸ τοσϊβοὰ Ηἷ8 πογὰ 
οὔ {ἢ ὁη6 ἰιδῃά, 8δο οουίδι ἾῪ Μ01}1} Η νου Υ 1 οδ΄ 
6 οἶον Βαηά.---ὺὴ 0 85 Ζ αν Ὁτουκῆϊ, εἰς. 
ΟοΩΡ. χχχὶ. 28.--- γον. 48, Δῃᾶἃ 89]48, εἰο. Βο- 
ἔατῃ ἰο {πο ιἰδίοτὶ 4] ροϊηΐ οὗἩ ἀορδγίαγο. ΟΡ. 
Υ6Γ. 1ὅ.--ΙὨ 89 Ἰαπᾶ οὗ Βοηϊαστηίη. ΟορΡ. 
χΧΥΪ;. 26; χχχὶϊὶ. 18. Βοϑη δαιὶῃ 18 τηθηίἰοποα ποὲ 
Ὀοσδυδο Απαίμοι ὈοϊΪοηχαὰ ἰο {μῖ8 ΣὶΌ 6, θα Ὀ6- 
οδ0.86 0 ἰγἱῦ68 οὗὁἨἩ Βαοπ]ατηΐῃ δηὰ Ψ 88} σοηδίὶ- 
ἰαϊοὰ μὸ Φον θὰ Κίηρσάομι. ΘΗ) Δ ἑ 88 (80 
ΒΙΉΆΪ1ΟΥ Ρϑτί οὗ {Π18 Κἰπράοιι 18 πδηγθα ΟὨ]Υ ἰπ ρ6- 
ΠΟΤΗΙ, τ 8 ]|1]6 δυάδὴ 85 (Π6 τηδΐη Ῥαγὶ 18 ομαγδο- 
(ον ζοὰ δοοοτάϊηρ ἴο 18 σπϊ οὗ σοηδιϊ ρθη 8, 88 (ἢ Υ 
8ΓΘ 8180 Ἐπιιπηογαιθα οἸβομοσθ. (ΟοτρΡ. Ὀθβὶ 68 
ἶοο. εἰΐ. Φο58}. χ. 40; Ψυά. ἱ. 40). [“Τ|6 Νὸν 
Τοδίδιηθηὶ τη πο 5 ἐδ 6 δι19 οὗἨ 8η65 ἴῃ Ζυάοα 
ἴῃ ΑΡροϑβίοὶο υἰπηθ8, 86} ΨΘΓΌΒΔ] ΘΙ Ὑ8Β δου ἰο 
δο ἀοδίχογοα, δὰ (9 σματοῖ γ͵ὸ8 ἰο Ὀ6 ρἰδηϊοὰ 
ἴῃ 8}} 16 πον]ὰ (Αοὶδ ἐν. 84; γ. 4).᾽" ΟΒυ8- 
ΝΌΒΤΗ.--.. ΒΕ. 4.1] 
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ΤΠ. ΟΗΠΑΡΤΕᾺΒ ΧΧΧΠΙ. 

Ῥτχοσωΐδβο οὗ [896 τηοδὶ μ]οσίουβ ἔπίασο μίνϑα εἴ ἃ σδοσηθῖ 888 ἴμο ἀσδαοιίστιοϊίοσ οὗ ὅ6- 
σδαῖθσα ὉΥ ἐϊβ οὐτ παρ ταπῖα ἐῃ [86 ἐπῖθσθοι οὗ ἀϑίθῃηοθ ννὰβ δἰσθδάν Ὀϑβπ. 

1. Δὶς" ἱγαπδί(ἴοπ: ϑαπιπιοπδ ἰο πεῖ ὥγαψεν ἐπ ἰλο δεπ26 οὕ χχχὶϊ. 16--2δ, απα ῬΥοπιΐδο ο" α ἩΗεατίπσ. 

ΧΧΧΊΙΠΙ. 1-8. 

1. Μογοονοῦ ἴδ9 ποσὰ οὗ (89 ΖΕ} οΆπι6 Ὁπίο «ογθιπλϑ ὑμ9 Ββοοομα {ΐπλ6, Μ᾿ 8110 ἈΘ 
88 γοῖ βῃαΐ Ἂρ ἰπ [86 οουτί οὗ [89 ρτίβοῃ, βαυηρ, 

2 Τμυβ βαῖῖ Φομόνυϑα, τ 80 ἀ068 1, 
Φοβοόνδῃ, ΜἘῸ ὈγΘΡΑΓοΒ ἱΐ, ὑο οομρ]οίθ ἰΐ,-ὐὐοθονδὰ 8 ΗΪ8 Νϑτηο, 

8 6ἈὉ]] ὑροπ Μο, δῃὰ 1 ν1}} δῆβνοῦ [Π66, 
Απά μ}}] δῃμβοῦηοθ ἰο (00 στοδὲ δὰ ἰἀάθη ἐπίηρβ ἰμδὲ μου Κηονοϑί μοί. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

ΤῈ Ῥσορδοί, 8.11} ἰπ ἐμ σουτέ οὗ [6 ῬτΊΒ0η, Γ6- 
οαἶνοδ 8. Βοσοῃά {ἰπὴ6 ἃ γθυοϊαϊίοη οὕ δη χορ 
οομζογιὶης οἰαταοίογ, [{ 18 ἰπἰγοάποσα ὈΥ͂ 80.160 
ψγοτ δ οὗ ΦοΠου δὴ, τ ἸΟὮ 8βοὲ ἔοσὶ ΗΒ Ῥοννοσ ἴ0 
ΟΔΥΓΥ οὐὐ ἷ8 ἱπουῃςβ (Υογ. 2), 88 "ὙΥ06}} 88 ΗΪ8 
ΤΟΔαΪΠ688 (0 δῇἴοταά (86 Ῥσγορμοὶ οἢ ὶ8 γεαιθβὺ 8 
εἰἴτΡ89 ἰπίο ἐπ στοαὶ ζαοίϑ οὗἨ (ἢ 9 ζπιΐαγθ, ν᾽ ΒΟ ἢ 
1.6 ογὰ ἰπίθηά5 ἰο βοσοπιρ] 88, ποῖ βία παϊην 
{μαῦ ΠΟΥ Δ ΓΘ ΠΟΥ͂ ΓΟ τ 6 88 ἱ Πρ 5510]9 (γογ. 8). 
'Βοπιθ πουϊὰ οΘοπδί ον (6580 τοτὰβ 8 ἰδίον δα ἀϊΐοη, 
ὈδοδιιΒ6 ΠΟΥ͂ σδηποὶ αἀἰΒι συ 88  ΟΓΘτ Δ Β᾽Β δι 190 
ἧπ ἰμοπὶ (6 ΒΑΕ). Βαϊ απαν εἰ πβο] ἢ Β85 ΒΒ τ ἴῃ 
ορροϑίιΐοῃ ἰο Μοῦ κα δῃὰ ΗιτζΖια (ἢδ [Π9 5}]9 οὗἁ 
ὑπ6 Δ)Ιεροὰ Ιϑαϊαῖ 1{. 18 ποῖ δαϑὴ ἰῃ 1686 ΥΟΥΒ68, 
[Βαὺ σαί] οῦ ἰμ6 τοῖα οἰοιπθηίβ (7311, δὴ} οἵ 

οΑ]]Π πη ὑροῦ Οοῦ, ἸΌΝ 7) δοοοτὰ τῦὸ}} υἱἢ 
ἐμ βί}19 οὗὨ ογθπιΐδῃβ. 1 δαὰ ἰμὰὺ ὝΣ), ἰὰ {119 

8686 ΟΥ̓ ““ Γοττηΐπρ (Ποῦ (8, 18 Τουπη ἃ ῬαγΔ]}10] 
Ὑἶ ΠΣ ΤΊ 2.7 ἴῃ Ζ26.. χνὶὶ. 11, ΤὨΘΟχργθδ- 

δβἷοῃ 9», ΔΒ ΤᾺΣ 88 (ἢθ τηοδηΐης οὗ (ῃ9 του 
δο65, 48 ποι! ΐηςς Βροοῖθα δουΐ ἰΐ, απὰ (86 ποι- 
ἰγδὶ βἰ σηϊ Ποπίΐοη οἵ {ἰ10 ζε [6 Βι ΕΠ χ 18 ποὶ ἴον- 
εἰσ ἰο 1126 δι γὶο οὗ δοσϑιηϊδὶ, ἰν. 28; χιϊὶ. 17.--πθὴ 

τ), δἰδ., υἱά. ἐπ7γα.--- ἈδΔὺ τοῖς τηοβί σα κθ 

(ἢ 6 ἱπιρτοβϑίοη οὗ 8 δίγἷο αἰ ουίης ἤγοια (δαὶ οὗἁ 
Φ ΘΥοιη ΔῈ 15 }}}8 1ηἰ γοἀμοίίου ἴῃ 1186], δηα 6Βρο- 
ΟἰδΕν [89 ΡΘΟυ)αΓ ἰατη οὗ γον. 8: (Δ}} ὉΡΟπ πο, 
δαῃὰ [ ν|1}}] δῆΞ ΝΟΣ, εἰς.--Βυ τὸ τη, μότο 'ν 6]} 
ΟΌΒοσΥο (αὶ ὑμ 680 νον ὐβ ἃτὸ οσοδδιομοα ὉΥ (89 
ῬγΆΥΟΥ οὗ (ἢ6 ρΡγχορδοί ἰη χχχὶϊ. 16-20. Τ]ιο ῥσο- 
Ρίιοὲ Ββαᾶ ᾿ἱηἀεροὰ Δἰγεδαν σοσοῖγοὰ 8 ΔΏΒΥΟΡ ἰο 
(8 ῬτΆΥΟΥ ἰπῃ χχχὶϊ. 2θ-44, Βαὶί 6 18 "ογὸ δά- 
τηοηἰϑἰιοὰ (0 ΔΡγοδοῖ (:6 Ἰωοτὰ πιόγθ ὕγϑαν θη} 
νἱ(ἢ Βα ἢ ρΡειοη8. Το αοά, γγῆο ἢδ88 (6 ῬΟΤΟΣ 
ἴο ΘΑΥΓΥ οὔὖἱ Ηΐ8 ἀοίογα παι] 018, 18 ΤΟΥ δπὰ 
ὙΠ ἰο εὔοτὰ Ηἷπὶ 8 κἴδποθ ἰηίο Ηΐ5 στοαὶ 
{πουχαίθ οὗ 10 ἔαίατθ. Α Ῥτοοῦ οὗὨ {πὶ8 ἴτηπιο- 
αἰαῖ! ΤΟ] ονγ8. ΟΟΠΒθα θη γ6{Π0 ὙΘΥΒ6Β, ΧΧΧΙΪὶ. 
1-8, ἴογπὶ 8 Ὀγίάχο οὗἨ οοῃῃοοίΐοη Ὀοίνγοοη οἰ Ὦι. 
Χχχὶϊ. ἀπά χχχὶϊ. [πὰ {16 δαἀπιοιῃϊ τίου (0 ὈΓΔΥ͂ 

10 

ΤΏΟΓΘ ΓΘ ΘΠΕΥ ὑΠ6Υ Ῥοΐπὶ Ὀδοὶς ἐο ἰμ6 ρῥτονΐουθ 
οοῃίοχί δηα ῬΓΟΡΆτΟ ὈΥ {116 ῬΤΟΙἾ86 ΕΣ 1} δ. 
ὩΟΌΣΙΟΘ, εἴς., ἴον {π6 [0] οτνης ἀἰΒο] οβυ ΓΟϑ. 

γογβ. 1-8. Μοϊϑονοσ ἴδ0 νοτζᾶ.... Ἰζχῆϑν- 
οδβὲ ποῖ.---Ὅ8δηὸ ὅο0685 ἐϊ. ΤῊ15 Ῥηββαρο Ὀοιἢ ἴῃ 
(16 ἱδουρχῃῦ δηὰ ἐπ τἸνογτἀ8 σοϊηϊηβ ὺ8 οὗἩ 158. 
χῖνὶ. 11. -ϑονδὴ ἰδ ἰδ πᾶῦῦθ. Οοπ}Ὁ. χ. 10; 
χχχὶ. 8δ: χχχὶϊ. 18. [ἢ {90 παὴο οὗ Φομονυδὰ 
1168 (η6 χυδτγδῃΐοο οὗ Ηἰ8 δοίΐοῆ. ΕῸΣ ψηαὶ Η9 
8 68]. Ηο ͵53.--Αῃὰ Σ νἱ11] δηποῦηοθ. 1 
ταὶ σὺ ΠότῸ ὃο δδίζοὰ νομοῦ (ἢ Ρτορδοῖ 15 ῬΓο- 
τηϊθοα δὴ ἰδίῃ ἱπίο (ἢ 0 πη Ὁ σοηποοιίου οὗ (}1}0 
αἰϊνίηθ ΡΥ οι η 8 (ἴῃ {86 Β8116 Β6η80 85 2) 
18 υϑοὰ οὗὅὨ ἴδο Βοϊαϊΐοι οὗ τἱἹὰ ἀἴα8, Φυὰ. χῖν. 12- 
14), ΟΥ̓ ΟἿΪΥ 8 υἱοῦ οὗ ζαοίβ. 1 Ὀοϊΐοτο (μαΐὶ [ῃ9 
ἔνο 8τΘ ἴο Ὀθοοῃποοίοα. Τῆο ἱΠποτγτηοϑὶ στουπᾶδ 
οὗ {6 ἀϊνῖμθ δοίϊοῃ 8.0 ἃ βοοτού ἰο (ἢ ρῬγοροῖ 
858 ἴ0 [89 δη 68 (1 Ῥοὶ. 1. 11,13). ὝΠιθα μον ΘυοΡ 
[19 ᾿ογὰ βῆοννβ [89 ῬγΟΡδιοὶ 8 ομαὶῃ οὗ ἔδοίβ, ἐΐ 
ολἢ ποῖ ΟὨΪΥ Ὀ6 ογἱα θη ἴο ἷπι τ δὶ νν}}} ΠΡ ;, 
Ὀυΐὺ 8180 ΒΟΥ ὁπ6 ἰδίης 90]]Ονγϑ ἔγοιι δηοί μον. 
ΤΙ 8. ΠΙΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ἵλκο ΡΪδσθ 1 ΟΠΪΥ ἃ Ἰἰτηϊ(οα ἀ6- 
Ετϑο, γοῖ ἐὺ Γατηϊδοᾶ {80 ῥτορμ οὶ τι 8 τί ᾶρο 
οὗ οοππροίΐοη Ὀφίνγοοη (ῃ9 Ῥαϑὲὶ δῃηὰ ἐδθ Ργϑβϑηῖ. 

Ἑᾶᾶθη ὑδίμ απ, ΠΥ. [Ιὰ 88. χὶυὶὶ. 6 τϑ 

τοδὰ ὈΓΣῪ κὮὉ ΠΥ. ὙΠ σϑϑοιηὈΪαποα 18 ὰπ- 
τοϊϑί ΚΔ 0186. ΤῊθ ΜΠ1010 οοπποοίϊοα οὗἁὨ [9 Ρᾶ8- 
ΒΊΘΟ ΓΒΔ 6ΓΒ 10 ἸΠοΤ αἰ Ό]9 {Ἰνε} (6 σον 48 1η [βιϊδ ἢ 
ἂν ὃ αποίαίΐου, {ΠΟΥ τηϑί {ΠΟΘ ΌΓΘ ὯΘ ΒῸ ΠΟΓΟ, 

ΤῊ τϑλῖηρ Βοτο, ὨΙΎΧΞ, τὰ ΡῸ ἀυο ἴο ἃ οτίε- 
οΑ] ἀγτοῦ (3 ἴον 2), θβροοῖδ!!γ 85 86 ττογὰ ἀοοϑ 
ποῦ ΟΟΟῸΥ ἰόν Βεσο ἰπ {18 ΔἸ οσοὰ βοῆϑο. 1 19 
ΑΙ ΤΑΥΒ υδρα ΘἸθον ΠΥ ΟΥ̓ Μγ}}8 ΟΥ̓ Οἶ(165 (Ν τα. 
ΧΙ. 28: Ὠραϊ. 1. 28; ἰχ. 1; ΦΨοβῆ. χίν. 19, εἰς.). 
ἈΓΘΔΆΨ Ἀ11Ο 10 18 α180 σοποοὶΎδὉ]6 μα ἰμ 0 ΡῬγορμοί 
ΤΩΔΥ Βαγο τε ἰἰοη ΙΧ3. Ηο ἔγθαυ θη! τηοάϊ- 
ἢ65 (80 ψοτὰβ ψ ον μ6 αυοίοθ. ΤῊΐβ τηϊρδί 
ΚΘ ῥἷδσθ (39 Ἰζογο ΘϑβΙ]Υ ἃ5 (6 Σοϊαίοἀ μη8- 
ΒΏ26, δα. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 20, ταῦ δἱ {8:6 βϑῖῃο {ΐπ8 ὮδΥΘ 
δονεγθὰ Ὀδίογο μἷβ τυϊθᾷὰ. ΓῚΎΥ3 8 ποὶ ἴῃ 1(86}4 
ἱμπαρρτοργίαίθ, 88 ἰΐ ΠΙΔΥ͂ δἰ κῃ} 4. βοοϊυάοά, 
ΒΘΡαΓΔδίθ, ᾿μϑοοθϑδὶ Ὁ]6.᾽} 
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2, εειγμείίοη ἐπ ἰλ6 Ῥγεδεπί. Νευνενίλεῖεεε σἱοτίοια Ϊπίεγπαϊ ἀπά Ἐσίεγπαὶ Πεδιμϊαάϊησ ἐπ ἰλο Ῥμίωγε. 

ΧΧΧΙΠΙ͂. 4-9. 

4 ἘῸΓ ἰδυ8 Βα ῖ ἢ} Φομονδῆ, ἔμ αοά οὗὨ [βγϑο], 
Οὐοποογηίηρ [86 Βουδ68 οὗὨ [818 οἰ(γ, 
Απά οοποογηΐηρ {86 ἰιουδο8 οὗὨ (86 Κίπρβ οὗ ιάβῃ, 
ΒΟ τότ ΤὩτόνῃ ἀοτῃ αρδίηδβὺ [Π6 ΣΑΙ ρΡΑγίϑ πα δραϊπδί (Π6 βιποσά, 

ὅ ὙΥΒΙΟὮ δ οοπιθ ἴο ρμύ δραίηβί (μ6 ΟΠ 8] ἀθβϑῃβ, 
Απὰ ἰο ΗἹ] {ἰοπλ πῖῖὰ [06 ἀοδα Ὀοαΐο8 οὗ τηθῃ, 
ὝΒοΙι 1 μανο β᾽αἷῃ 'π ΠΙΥ͂ ΔΩΡῸΓ δα ἴῃ ΤῊΥ ΤΌΓΥ, 
Αμὰ [ὉΓ 411 ἢ οβο στ] οἰκθάῃμθβθ 1 αν ὨΪα τὰ ἤβοο ἔγοτα (818 οἰγ: 

6 Βεμοὶά, 1 Ὀτίην ἰῦ Β681}}} δηα οὐυτθ, δῃα δοδὶ {μ6πὰ, 
Απὰ χονϑα]" υηΐο [Π6 πὶ 8ὴ Δρυπάδηοσο᾽ οὗ ρϑϑοθ δῃηὰ ἰγυίῃ. 

7 Απάϊ1 ἰυτη [86 σαρΡΟ ΠΥ οὗἁἨ Φυά δὴ δηα {ἢ} σδρ νυ γ οΥὨ [βγϑοὶ, 
Αμπᾶ θυϊὰ {μ6πὶ 89 'π [86 Ὀερὶπηΐηρ. 

8 Απά1 οἸοδηβο μ6πὶ ἔγομι 841] ὑμοὶνγ σα], τι ἢ τ ΒΙ ΟὮ [ΠΟΥ͂ Βανο βἰῃποᾶ δρϑϊηβὲ τη6, 
Απα ράγάοη 841] {π6ὶν ὑγϑηβργθββίοηβ, ΜΠ τ 1 ἢ ἸΘῪ πάνθ δἰπηθα δηὰ ὑγαπβρτοβθθάδ 

διρϑὶηβῦ τη6. 
9 Απὰ ἰὐ [1Π6 οἱ 7] Β8}4}1 6 ἴο πιὸ ἃ ἤϑιμθ οὗ Ἰου, 
Α ῥγαΐθθ δῃὰ δὴ ΒΌποῦ Ὀοΐογθ᾽ 81} {Π6 παίϊοῃβ οὗὨ ἰδ 9 ϑδυίῃ, 
ὝΥ.Ο 588}} ΒΘΆΓ 811} {π6 γοοῦ {δαὶ 1 ἀο υπΐο {Βθηὶ 
Αηά 8881} ἐγθιβ Ὁ] 8δη4 ἀυδῖκθ ου δοοοιηΐ οὗ 411 [86 σοοάπθεξ, 
Απὰ οἱ δβοοουηῦύ οὗ 8411 ἰδ ργΟΒροΥ Υ͂, [μὲ 1 ῥσοουσθ υπίο ἰἰ. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1ΥοΣ. δ.--ἡ}} ὈΠῸΣ Ὁ) ὈΝΩ. Τῆι Ρδβδδρὸ 15 α ἀΠἼσα] ομ6. ΜΟΥ͂ΞΕΒ διὰ Η ΤΣΙΟ πέσίκο ουὐἱ ὮΝ )53 οπεί τοῖν, αἴτον ἰῃ 9 

Ἔσχαταρῖο οὔ {πο υΧΧ, ὉΥ νει ἢ 1}: 5686 σοτγία! ΗἾΥ ὈΘΟΟΤΏΘΑ αν. Βυΐ ΠΟῪ οδὴ ἐπὶ μὲ προρος ποτὰ μιδγὸ κοΐ ἱπίο ἴδ ἰοχοῦ 
Ἑσταιῦ οἰοηὰφ Ὀ᾽ ΝΩ 2Π ἰηΐο Ὁ 2 ΠῚ, ὙΠ ἰοὮ μ6 ἴδοι, αἰδοῦς σοι. χχνὶ. Ὁ, ἰὼ ἴμιὸ 60:86 οἵ “ ΠΙΘΕΥΥ ΒὶοῴΘ ΘΆΡΟΏΒ, 

δείΠΠοτγ." Βαξ (δ Ρίαταὶ οἵ Ὁ ὙΤΊ ἰδ πόνο Ὁ 3 ΓΙ. Μετκα τοδὰβ Ὁ" 13 ἉὝΓΙΤΙ, πιὰ ἐγαμιδίαιθο “ δῃιὰ δραίποι 1μ9 ἀσδοῖδ τ 
(ἴοη οὗ ἴ᾿π ἱηνδάοτα." Ὠοιϊὴ (8.5 πρὸ οὗὨ (ἢ ἰπδαηϊτίνο, μονοτοῦ, δὰ ἴπ 6 πηοᾶν οἴ ΦΧΡτοβαίοο ([η)6 ΤΑΤΙΡΑΓΒ διὸ ογοοϊοα ὮΥ 
116 ἰηναογα ποῖ ἴον [6 ρατγροϑο οὗ ἰηἀδογίηκ ἴπο ἀοδοϊδιίοη οὗ [6 ἱπνωογβ) γοηάου [1.16 αἰ ἑοταίίοη βιιθρίοἰοιθ. ΙΓ 9 ΠΟ ΠΟΓΘ 
ἴο ἴι9 ἴοχί (16 φυοοίίοι ἰθ, ἴὸ τιμαὶ ἀοο8 Ὁ δὲ τγοῖογ; 11 88 ὕδϑῃ χοίογσοα ἴ0 ἔμ6 Ομ] ἀθδπ (νεπέμπέ αὐ ρμερπαπάμηι Οἰαϊω κί, 

ΤΥ 

8 Ῥιεῦ, βοηνύκβσβ, ΒΟΒΕΝ ΌΕΙ1.55). [Ιῃ [}|8 οα80, πονγονοσ, Πλξ σου] Ὀ6 ποία πονείπαξίοί, ν᾿ ἈΠΟ 16 ἱτα ροαβί]6. Οὐπιρ. 

ΝΆΣΟΡΙΒΒ. Ον.. ὃ 69,1, Απηὶ. 1.- -ΟἸ δ τα τοίοτ [{ ἴο {π δονσβ. 8Ξ0 ΦΈΒΟΜΕ, ΟΠ] ἃ, ἤγτ., 8:8. ΒΟΉ ΤΟΥ, ΥΈΝΕΜΑ, 7. Ὁ. Μ Ισπλπι15, 
διὰ το 89 ἐγιπαϊαῖο οἰἴμος σεπέωηέ οὐ υερίεπέΐμηε, τοίοστίης Ὁ "δ 2 ἴο [16 ΡΟΣΘΟΏΒ ἐπ ρ] θὰ ἰὼ ἴΠ0 εἰἴγ. πη [86 ἢγδθὶ οῶδθ {6 ΓΘ 

5 η0 δυδίοςξ ἀοείχπαῖοά, δηὰ ἴῃ 1.10 δοοοηᾶ 89 Θοπηθοίίοη στ} ἢ Δ 5» 5 ΓΞ 8 ὙΘΤῪ ΔΙΒΉ, βραγί ἔγοτῃ [19 οἰ Γουταπίδ 9 

ἐπδὲὶ ἴδο οχργοδβίοῃ ὈΝ2 6 ποὶ δρρτοργίαίθ ἴο πὸ ἱπμαδίίδηΐδ οὗ (πὸ οἰΐγ, δηὰ (δαὶ ὈΝ 7) Ῥγοδοηῖδ στεαΐ αἱ συγ 

τὶ ἢ τοραγὰ Ὀοϊἢ ἴο πο δι Ἐχ Δηὰ (8 ῥτοῆχ. Α6 ἴδο ἰοχὲ ον δίδπάβ, Ἧγὸ σδῃ ἰδῖκο Ὦ}} 5 ΟΕΙΥ 88 οοοτάϊπαίο τὶ τὴ ὈΥΣΗ 

ἴῃ δοοοηὰ δρροβϑί οι ἰο Ὦ Ἃ. ΤὙῆὸο δύδοηοο οἵ ἴδ ἀγίίς]ο ἰβ ΤΟΙ ΔΙ ΕΙῪ οὶ ποσιμδὶ, Ὀυΐ γοὶ ποὶ ὙΠ οαΐ ΔΏΔΙΟΚΥ. Οοταρ. Π 27; 
Ὑ 

χ. 12, 23: Ῥβ. εἶν. 3.4: οχχχγ. 7. Ζεοῖν. χὶΐ. 1; ΝΆΒΟΣΙΒΒ. Ον..2 07, 2 α. 
Δ ογ, θ.--Οἡ ΤΟΝ (ΟΙΏΡ.- ὄοττη. οὐ νυἱϊῖ. 22. Το βυῆἔχος ἴῃ ὈΝΘῚ δοὰ ὉΠ Τοίου ἴο [86 δΒδῖὴο ΟὈ͵οοὶ 88 ἴῃ Βυχ 

ἰὰ "Ὁ, ὦ, ε. ἴο 16 μοὶ εἶςν. 1ι ἰ6 [1Π6 βα)ο οοπείγμοξίο αὐ ξοπεινα δα ἴῃ ὈΝἋ. βϑὸ ΤΌΤΏδ. οἵ ἐπ ίϑ. 

δ ἾὟΟΥ. 6.- 1. Ιη ἰδ ὶζ ἔῆότο ἰ8 ποίίηρ ἰο Βἰηάον τΐβ ψοτὰ ἴτοτα δοίην ἀοτίνοὰ ἔγοτωῃ 5 ἃ, ἰο γευεαῖ. οὶ οσοτηρα» 

τίβου σι ἰτἢ Ὁ), χὶ. 20; χχ. 13, Ἰοβὴβ τι ἴο τΐ πεῖς ἐμαὶ [86 ἔοττα ταν ὕὉθ ἱσασϑὰ ἰο 5}, ἐο τοῖ (ἰτειο), οΥ ψί1 ΕΣΕΘΥ (ο 

Π2) Ι., ΟΝ 1} Ὁ. Οοτρ. Απὶ. ν. 21; 168. χΙν ]. 18; ΙχυἱἹ. 12. ᾿ 

τ γεν. 6.---Π Ὦ }» ἰ9 ἄπ. λεγ. ον (8 νοῦ σοπιρ. τον. χαυ. 6; ΕΖοῖς. χχχυ. 13, 

δ νον. 8.-»} Ὁ ΤΆ ΘΔ ῚῪ τοῦδ: ἴο Ὀγοιὶς, ἔγοπι ψ ὨΐοΝ [6 ἀογοϊορϑά ἴπΠ0 τιϑαηϊηρ : ἐο τουοϊε, Ιὲ [8 διτοΏ κοΥ ἴδῃ ΝΘΤΊ. 

ἶὺλε 15. 1.6 ἀοσυκαῖίνο οὐ [89 ἰπδίγαπιοπί. Οοπιρ. ΝΆΞΟΣΙ5Β. ΟὟ. ἢ ἼΟ, {. 

ὁ ψογ. 9.--ἰ)2 2. ΤῊΘ ρτθροβί ἴθ δ ἐπ.) }0)}7), χαν.1, δ, 11; χχχι!, 12, δοπιρ. ΝΆΞαΣΙ55. Οτ., ᾧ 112, δ, ὃ. «. 
Ἴγοτ, 9.--ΠΟῚΝ ΤΏΔΥ βίδηὰ [ὉΣ ΠΝ ((.10), ναὶ 1 ΤΩΔΥ 8160 Ὅ6 [)8 δΔοσύθαι, το οὗ (Π6 οὐὐεςῖ. Οὐταρ. ΝΆΚΟΚΙΒΒ. ΟὟ. ὃ 09,2. 

ἴβτόνσα ἄονῃ ἴῃ 86 ἱπίογοβὶ οὐ ἀδθίδποο (Υ 675. 4, 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 0), {η6 Ῥτορβοὶ Ῥσοπηΐθεθ 1π0 οἰζγ 66] πρ δηά 

Ῥθᾶςα (γογ. 6), [86 τοίατη οὗὁὨ 811 1ἢὴ6 οδχὶ]θβ, σΣθ- 
1ὰ σοηποοίΐοη τὶ ἢ (9 τον ὙΒΊΘΒ {86 ΟἸΓΥ οΟΥ̓͂  βίογαϊΐοπ (τ γ. 7) δῃηὰ ΤΟΥ 6.688 οὗἉ 8]} β'η (ΥὙ6γ. 

Φεσαβαίοα ἰμοη αθοταὰθ, ἩΐῈ ΣΏΔΩΥ ᾿ουδβεδὶ 8). ΦοΒουδὴ Μ}} ἀρζαΐη τλδ 9 Φογιδβαίοτα (9 οὔ» 
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ἡθοὐ οὗἩ ΠΙ5 ογ δπὰ Ηἰβ ρίουτυ ἴῃ νἱον οὗ αἱ] (89 
παϊῖοπ8 Οὗ [80 οανί, 8.0 ν0}}} θ6 πιοβὺ ΡΟ ΘΓ Υ 
ἐπιρτοϑϑϑὰ ΕΥ̓ 1189 τῇδρυοὶ οὗ σεβιοσαίϊοη ἰ0 ρθ860 
ἢ 1 ῬΓΟΒΡΘΡΙΥ͂ (νον. 9). 

γοι8. 4, ὃ. ΕΣ ἴδ δαὶ ϑοβονδᾷ... 
ἔχγοια τὶ οἱἵγ. ΒΥ ἴοσ αἱ ([ὸ Ῥορὶπηϊης οὗἁ 
γοΥ. 4 (06 ῥτορβιοὐ ἐπ τοάπ668 {1106 Βροοϊ οαίίοι οὗ 
ἀπ στοαὶ δηὰ ποπάογίυὶ ἴδοίϑ οὗ τϑαἀοιαρίϊοι 
Ῥτοιηϊδοὰ ἱπ ΖΌΠΟΥΔΙ ἴῃ Υ6γ8. 2,8. Τιΐβ 33 18 

πὰ ὑΠ0 6 οὗἨἩ ἐἱπὸ ψ Ποἷ9 σμαρίον.--ΟΟΠοθσεα- 
ὴρ 189 ποῦξοβ. Βσοιῃ ἰ8ὰ. χχὶὶ. 10 γὸ 866 
ἐπαὺ ου565 ννογα ἱστόν ἄοννη ἴῃ δβίοζοβ, ἴο σ6- 
ῬΔΙΓ ΟΥ̓ Βίγοηρί θα ἴΠ9 Μγὰ}18.Ὑἁ [{ τνῶβ πδίυσγαὶ 
ἐμαί {᾿|08590 ἢου 868 Βῃουϊα ὈΘ υϑοὰ ἔογ (ἢ 159 ΡΌΓΡΟΒΘ 
ἩΒΙΟΝ 6͵Θ ποαγοδὶ (86 τν8}18, Ὑ ΒΟ ΠΟΥ ᾿σίναϊθ 
ΟΥ ΓΟΥΑΪ ΡῬΤΟΡΟΓΙγυ, δηὰ 1 18 ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΣΎ, ΜῈ 
Ηιττια, ἰο Θχρ]αΐη [ἢ 8 ῬΧοπιίηθ ποθ οὗὨ (06 ΣΟγΔ] 
Βοι865 ἔγοτῃ {π6 στοαίονυ θ480 πῃ οὐίαϊηΐηρ ἢ 6ηὶ 
οὐ ἢ ΒΡΟΥΙΟΥΥ οὗἨ Π61 τηδίουϊ δ. 10 18 οἴθατ 
ἰδαὺ ννὸ σδηποῦ Γοποῦ 707 ΓΣδιηρατίβ δηὰ 00. 
Βινοτα, 0 ἰῃ ἴμ9 ἢτϑύ ρἷλοθ, ἃ8 "8 Ὀθθῃ τορθϑϑῖ- 
ΘΙ] τοιαῦθ, (86 ΗΘΌγο ἄοοθβ ἤοΐ δἰ χη ν 
ΣΑΙΩΡΑΓΙΒ οὗ ἀοίθηοθ δαὶ οὗἉὨ αἰίποὶς (ΟΡ. χχχὶ,. 
24: νἱ. 6: 2 ὅλη). χχ. 1δ;:; 2 ΚΙ. χὶχ. 82; Ετσοῖ. ἱν. 
2; χυῖ!. 17; χχὶ. 27; χχυὶ. 8; Ὦλη. χὶ. 16), δῃὰ ἐπ 
{μ9 βθοοῃὰ ῥΡ͵δ660, Ὁ γ διοογά πουϊὰ ποὶ Ὅ6 δρρστο- 
Ῥγίδίθ. ᾿ϑ ἃτ ποῖ υβιδοὰ ἰπ τοηάἀογίης {818 
Βα ΪΤ ἴῃ ΔΏΥ Οὐ ΘΓ {πὴ {89 υ.811}8] Β6η86, 60506- 
ΟἾΔ}}Ὺ ἃ5 ἰΐ 18 ποὺ δἰ 8}} οογίδϊη μὲ ὑπὸ Ῥὶυ ΓΑ] 
ΓΊΣΠ, Εσοὶ, χανὶ. 9, β88. ΠΥ οἴμονς ἐμὴ {80 
1808] τοοδηΐηζ. Οορ. ΗΑΕΥΕΒΝΙΟΚ, ἐπ ἰοο.--- 

Τὸ ἐδ]κθ ὃς ἴου ὃ δηὰ ἰο αἰγὶ θα 0 ἃ 68 }88] τρθδῃ- 

πᾳ ἴο ἰΐ 8ο ἐμαὶ ἴξ 18 οαυϊγαϊθηΐ ἴο ἑλγουσῆ, ἰδ 
ΔΙιοροί πον δυοϊίγασυ. [ὁ οαπποί Ὅο ὑτροὰ ἰδαὶ 
{6 Ργορμοὺ μοτθ βρϑδῖκβ οὗ ἃ]} ῃ9 πουδο8 οὗ 96- 
ΤΆ] 8ἃ8 Ὀδοΐῃς ἀδϑίγογοα. «0 γα } ΟὨΪΥ 
ἐδ |κ65 οοδδβίοῃ, ἰῃ ἃ νἱον οὗἉἨ {π9 Βουδ68 ἀσβίτογοά 

ἀη ΒοΒαΙΓ οὗ (μο ἀοἴδηοο, (0 κοῦ ΟΥ̓ΟΣ αιχαϊηβυ {πὶϑ 
Εἰοοτηῦ ρῥἱοίατο οὗ (δ6 Ῥγοβϑϑηΐῦ, τ ἰοῦ σοτίδ  ὨΥ 
Ὑ88 (}0 ῥτοϊυὰο οὗἩἨ Θοῃϊγο ἀοϑίγυοίίΐοη, [86 ποδὶ 

εἰογίουϑ μἱοίατο οὗ (80 ζαΐατο σοβίογοα οἱΐγ. ὃδς 

ἴ8 Β6τὸ [μογοογϑ:- -ϑραϊηϑί.---ϑόυγ οσἃ 8 οὐ θη] 
᾿ἰϑοὰ ὈΥ͂ ΒΥποοάοσιθ ἴὉΓ 811} σιδῆυδὶ ἩΘΆΡΟΏΒ, 
ψ 8116 ἐμ Τϑιῃρδτίβ 680 ἱποϊυθ ἰἢθ στο; Π 68 
ογοοϊοα προπ ἰδ οτη, 8ο ἰμαὺ {686 ἔγγο ΟΓὰ 8. Θοπι- 
ῬΥΐβ6 (116 οἰ} ΥὉΥ οὗὨ {86 ἐπ ρ] θη 8 οὗὨ δἰίδοϊς. 
ΟοΡ. Εζοὶς. χχὶ. 24, 28.-- -Ὁ ΒΙΟΒ τ οΟσῃθ, 
εἰς. Οορ. ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΟΌΤΕΒ. ΑΒ ἰδῃο ἰοχὶ ποῖν 
δία πα 1 18 ἀδοϊαταὰ οὗ (86 οι 868 ἰδῇ (ΠΘΥ͂ ΔΥῸ 
δοῖῃθ (1) ἰο ἤρδι νῖτἢ (86 ΟΒα]άθαπβ, (2) ἰο ἢ] 
ἐποτλ (υἱΖ,, [196 Ἀοι1868) ἩΠΕ σοτρβοθ. Νον 
(που ρῃ (Π 6 ὅτϑί ΩΔΥῪ Ὧδ 8814, πῃ 80 [ΔΓ 8ἃ8 ὉΥ 8 Ὀο] 
ΒγρογΌοΐϊο, ὑμ6 ἰοι868 ἰὔτονπ ἄἀον ψουἹὰ Ὁ6 
ἀου χηαιϊοα 8589 τπχονοὰ ζ0Ὑ γαγὰ ἱπίο ᾿ἴπ6 οὗὨ Ὀκι]θ 
διά ἰαἸκὶπρς ρΡασὶ ἴῃ 189 ΤΤΑΥ, 8.}}} ὑπΠ0 βοοοπά ἱἰβ ἴῃ 
ὑπὸ Εἰ οδὺ ἀσργοο ΒυΣΡΓΙ ΒΩ. ΒΕῸΥ πον ὁ8ῃ (6 
Βου8658 δοηθ ἰο 4Η]} ἐλεπὶ νὶ 1 σοΥρβο8 ῖ ΤῊ 8 
“{Π6π|᾽᾽ τηυδὺὴ οἰ παν ἀοποίο ἐλεηιδοίυοα, Ὑ ΪΟΘἢ 
ψουἹὰ δ6 σι πλπιη 6 4}}}7 πὰ Ἰορ σ ΠΥ ἱμοογγοοί, 
οὐ ἴὑ σὲ Ὀ6 τοΐογσγοὰ ἴο (86 ΟἴΠ6Υ ΠΒουδ68, 816} 
σουἹὰ Ὅ6 ἀοΐπᾳ Υυἱοΐθησο ἰοὸ ἱἰ, βοοΐης (δὶ (}6 
Οἵ ΠῸΡ Βοι.565 Βαύο ποὺ ὈΘΘΠ ῬΤΟΥΣΟΙΒΙΥ τηοπίϊοηοά. 
ΤΆΘη αἶδοῖμο βέῥησ, εἰς., τουδὶ ὃ γτοραγά θα 88 τῃ9 
απἰηἰοηἀοα τοϑυϊί, τ ἰοἢ ΒΘΘΤΠ5 ἔογοθά, ϑ'΄ησο, 
ἀπ οπι, 086 ὑγοβοηΐ ἰοχὺ ῬΓΟΥΘΒ (0 ὯΘ ἱποδρδῦ]ο οὗ 

αἰνίπα 05 ἃ δβαι ̓ βίδοϊ οΥΥ Βθη860, ποϊίης ατ ΒΟ ἰδ 
Ἰοῖο 8 θὰ  ἴο τοβοσχί ἴο 8ῃ θϑιηφηαίΐοη. ἦα ΠαΥθΘ 
τηθητοπμθα ἰη (6 ΤΈΧΤυΑΙ, ΝΌΤΕΒ δἰἰοιηρίβ 8]- 
ΤοΔαΥ ποθ, ποπ9 οὗἩὨ νι ϊοῦ, ονονον, τηϑοὶ τ ἱἢ 
ΟὟΡ ΒΡΡγοναὶ. Ῥουδῶρθ ἰὺ πουϊὰ ὈῸ Ὀοίίον ἰο 
Τοδαὰ δεγμδαίει (χχχυϊ!. 10), ΟΥ 0 υδεγυϑδαΐδης 
(χχχὶν. 1-7 50]1. χχχὶϊ. 24, 29) ἱπβίϑδα οὗὨ ἐλδ 
Ολαίάεαπα. ἸΤθη 80 ΟΓ 8 ἀγε οοπις οὐ] ΓΙῸ 
ἰο γαπιρατίϑ ἀπ διορογτα, ΤἸδ6 οἰτουπιβίδποσο ὑμπδὲ 
[Π686 δι Ὀβίδῃ ἶγ98 Δ Υ6 ζοτηϊηΐπο 18 ΟὗἨ πὸ δοοοιηί. 
Εον ὑπ6 τηδϑου]ηθ ΟΟΙΩΘ ΤΩΔΥῪ Ὧθ Σοΐογτθα κατὰ 
σύνεσιν ἴο [18 ῬΟΓΒΟΙΒ, ἴο ὙΠ οτὰ 1:6 ΓΑΙ ρΑ ΓΒ πὰ 
ΒΟΥ ΒΕΥΥ͂Θ 88 ᾿πρ᾿οηοηίΒ. (ΟΟΡ. ΝΑΚΟΕΙ,88Β. 
σν., αὶ 00, 4).--- ΠΏ ΘΠ: αἴϊον 411 νουἹὰ (ἤθη Ὁθ 
τοίογγοα ἰο ἐμ ἰάεα οὗ Βοῦδθ5, νυ οἢ 18 ῥτοιι- 
Ὡθηΐ Θηου ἢ ἴῃ τον. 4 ἰο ᾿ 50} )ὺ Βυο ἢ ἃ σοηβί γι ο- 
(ο0η. ῬΟΡΒΔΡ5 8150 Τὸ ταἰχὺ γτοοὰ ἴο Η͂]] ἱξ 

(φοτΡ. Ἂν γογ. 6). Τμοὸ αἰϊογαίϊοα ἱπίο 89 
ΟἸ δ] ἅϑϑῃ:δ τηϊχηὶ Ὀ6 οχρ]αἰηοα Ὁγ (89 ἀἰ συγ 
οὗ υπαογβίδπαϊηα αγό σοπιο οὗ ἴῃ 8 ΤΑιρΑσί8 δπὰ 
βογα, αηὰ Ὀγ ἰδ 1άθα (αὐ ἴ{ τπαϊρσὶνὶ τοῖον ἴὸ (ἢ 6 
λοιιδε8 οὗ (δὲ οἱΐψ οὐ ἰμποὶν πα ίδη85.. ῬΟΓΏΒΡΒ 
8180 8:0 ΤΣΘΙΔΟΘΙΠΌΤΒΠΟΘ οὗ χχχίίϊ. δ ἸΏΔΥῪ ΠηΥΘ 88. 
βἰβίβα ἴῃ {πἰϊ8. ΜοδΆν 19 1 δου ἶθβ8 {παὺ 1 ΡῸΓ- 
σαν (6 αἰ ΒΠου  ἶθ98 διιοπαϊηςς ἐδὶθ σοπ͵θοίγ9 
αἶ8ο, δῃᾷὰ ἱμβεγοίογο Μ1| ρἰδάϊν σοσοῖνο Ὀδίιον ἰῃ- 
βιγαοίοη. 

γοῦβ. θ, 7. ΒοΒο]ᾶ Ι Ὀσίῃκ... 85 ἰῃ 189 
Ὀορίπηΐηκ. [Ιῃ ορροβίϊίοι ἰο ἐεαγίπα ἀοισπ ἰῺ 
γῸΓ. 4 (Π9 ῥτορμϑὶ ῬγοτηΐβῈ8 δαπάασες οὗ ἀεαϊίπρ, 
Ἰῃηβίθδα οὗ πιἰἰίπσ υοἱιλ σογρδὲβ Ἦθ Ῥτοσηΐβοβ σμγδ. 
-- 6806 δηᾶ τχαῖὮ, ἐ. 6. κοηυΐηθ, Ἰαδίλης ὑτο8- 
ΡΟΥΪγ. ΟΟΏΡ. χίν. 18; Ῥβ. Ιχχχνυ. 1].-- -Βυὶ ἃ 
ἴπθιλ. ΟὈΠΡ. χχίγ. θ: χχχὶ. 4ά, ΤῺΘ ὄχργεβ- 
βίοη ἰ8 σόϑθα Ϊ {8 Τοΐογθηο9 ἰο (Π6 οσοαδβίοη οὗ 
8.9 ΡΓΟΡΒΘΟΥ, ΥΟΣ, 4. οί ἰδο 1ά6α 18 ηοὺ ἰο Ὁθ 
ἰδ κ π ΤΩ ΘΓΟΙ͂Υ ἰῃ [8.0 ΠΑΥΤΟΎΤΟΣ Β62860.--- ΑΙ, ἐπ 89 
Ῥθαίμίηα. Το υΐιταβο 18 υϑοὰ Ῥτο]ορ Δ}, 
ΘΟΙΡ. ΥΟΥ, 11, [Ιἱ ἰᾳ ποὺ ἐδ Ὀυ]άϊης Ἡ ῖοὶι 18 
Θορδσοα τὶ (86 Ὀαυϊἀϊης οὗ ἴπ0 Ὀααὶπηΐηρ, 
δα (Π9 τοδυϊὶ οΥ̓͂ ἐμ Ὀυϊἀϊηςς 18 δοτῃρησϑά νυνὶ} 
{86 οτἱαὶπαὶ βίαίο οὗ ἰδίπρσθ. Οομρ. Ὀοβὶὰ 68 188. 
1,26; 1 ΚΙ. χιϊ!. 6. 

γεγθ. 8, 9θ. Δηᾶ Σ οἸδθβῆδθ..... ῬΙΟΟΌΣΘ 
πηῖο ἐξ. ΤΙ του. 8 {ὸ ἱηίογηδὶ, θατί-τοβίοσα- 
ιἰἰοη 8 ἀδβοσϊ θὰ. Οοπιρ. χχχὶ. 18-290, 84.--- 
ὙΜΏΒΙΟΣ ἴΠῸΥ Βανό δἱἰμπϑᾶ. Οομρ. Ζορὶι. 11}. 
11. νον. 9. ΔΑδᾶ ἐϊ 588}} ὍΘ. Τῆι βυ)θοὶ 18 

(86 οἷέγ. Οοπιρ. ΓΔ γον. 6.--- ὰ πᾶ οὗ ἦον. 
σι ὈΨ,, νἈῖοὶ τοπιϊπὰδ υ8 οὗ ᾿Ἶσ 7190 (ΡΒ. χὶν. 
8; 188. Ιχὶ. 8), 18. ἸοΥ 7} τεπόονη, σοῆονη Ὑ ὮΪ6]ι 
ὈτγίηρσΒ 007. Οπ (δ9 βιι)θοί-τηδίϊοσ σοι. χὶϊ]. 
11; ΖΘΡὈΙ". 111. 19, 20 ; Ῥουί. χχνὶ. 19.---Βοίοσθ 
811 ἴ89 πδαϊίοῃϑ. Ηον ἴδ ϑογυβαίθ νν1}} οχ- 
ἰοηὰ (19 1ογα Β ΡΊΟΥΥ διημοης (ἰ6 παΓΪΟΠΒ 18 46- 
οἰατοὰ 1ὴ (86 [ΟἸ]]οἱπς οἴδυβο. ΤῊ υἱὸν οὗ 8]] {116 
ξοοά ψϊοὰ ἴμ6 [ον 8 Ῥγραυης [ῸΣ 96 Υ1188]6Πὶ 
Μ1}1 8411 ἰμθπὶ ἢ ἀτοδα. Αἱ δὴν τσταΐθ ψἱἢ 8. 
Ὑ ΒΟΪΒΟΙηΘ 708, ἴῸΓ δου ἐΠ6 Ὺ αν ἴῃ 1Π6 1} ἰογ- 
ΤΟΥ Ῥογοοΐϊνοα ἐπα ὑΠ0Υ ἢδτο πορ]οοϊοα ἐ}10 4]- 
τα ΚὈΤΥ δηα Ὀοπονοϊοηὺὶ αοα ἴον ναΐϊη ἰάο]5, ὑπ 6 Ὁ 
Ὑ11 [ΓΤ δραΐη ἰο (9 ἴΌτοσ. ΟοΏρΡ. Νυπι. χὶγ. 
εἴας δου, χχὶχ. 24; 188. ἰἱ. 2-4. χὶ. 10; χὶχ. 
1 Φ 
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8. Τλο ρίοτίουε Οὐ -ἰζζ6 9" ἐλε Κῇιίωνα. 

ΧΧΧΠΙΙΙ. 10, 11. 

10 ΤὨυθ βδαὶτ Φοβουδῆ, ἀρβίη 8.811} 6 Ἀθασὰ ἴῃ (88 ρΪδ66, 
Οὗ πίθος γ9 88γΥ, [{ ἰδ ἀοβοϊαίθ πιϊμουῦ τηδη δηα ᾿θϑϑί--- 
Τὴ (μ6 οἰοθ οὗὨἩ Φαάδιι δῃηά ἱπ [μ6 δβίγϑοίβ οὗ “ϑγυβδίθηι, ν Ἀἱοῖ ἀγὸ ἀθθοϊδίθ, 
τοῦ τ8η, νιϊπουΐ ᾿Β 81 8η0 δηα πὶίπουΐ Ὀοδϑί-- 

11 Τμο νοΐοϑ οὗ ἸΟΥ δῃὰ ἴδο νοΐοϑ οὗ γαϑὰ κὸν 
ΤΏΘ νοΐοο οὗ {86 Ὀγιάθρτοομῃ δηα (ἢ9 νοΐϊοθ οὗ (80 ὈτΙάθ, 
ΤῊΘ γοΐοϑ οὗ (οϑθ γδο 88Υ, Ῥγαῖθο Φϑθονδῃ ΖΘΌβΟΙΙ, 
ἘῸΣ Φοβουδ ἰδ , Ὁ ΗΪΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ ΘΠ πΠΓ6 [}} ἔΌΓΘΥΟΣ 1--- 
Ὕ)ο Ὀτίηρ {πβη Κ- οἶδ ρβ ἰηίο {16 δουδβα οὗ Φε βου. 
ἘΟΣῚ “111 τόνοσβο [89 σΔΡΟΙΥ οὗ [80 ἸΔπα 88 αἵ 1:6 Βορὶπηΐπρ,, βαϊίμ ο μου. 

(ΘΟ ΏΡ. Ὑετ 12. χχὶν. δ; χυϊ. 8; υἱῖ. 7) 88 ἰδ 
ΒΘΘῺ ἕγοτῃ (ἢ 6 ΤΟ] ον πη “ἴῃ (86 οἰ(168 οὗὨ Φυάδῃ.,᾽» 

ἘΣΕΘΕΥΙΟΒῚ ἈΝΘ᾿ ΘΕΥΣΙΘΑΙΣ εἰς.---Οὐὗ ΪΟΒ γὺ αν. ΟομΡ. χχχὶΐ. 86, 48. 
Αὔἶον, ἴῃ (86 ργουΐουβ οοοἰοχί, (86 τοδίογαίϊοη Ὁ Βοῦῖ 8), εἴο. Οομρ. το. 82, 48 .-- 6 

πῃ ζϑῆοχαὶ, υἱΖ. οἴ (80 ΟἿΕΥ δηὰ ἐπ βίδίθ, 84} σοΐοϑ, δίς. Οοπρ. Υἱὶ. 84: χΥΐ. 9; χχυ. 10; 
ὍΘ ῥτοτηΐβοὰ οὐ (6 Ὀ8818 οὗ ἰητασὰ ρμυτγὶῆσα- ΖΘ6Ο6}. Υἱῖϊ. 4, ὅ.---ταὶδο ὅθβονδ. Αἰἴγεοαυοπὶ 
ἀΐοη, {86 Ῥυοριϑὺ ποῖ ὈΘΟΟΠΙΘΒ ΙΏΟΓΘ Βρθοῖΐβο; ᾿ ΗΠ αταῖοαὶ ζογταυα οὗ {πη κοχί τς ἰπ ἰδ6 Ἰαῖον 
ΟἿ δηἃ σου ΤΥ ΔΘ δρϑὶῃ ἰ0 ὉΘ ΡΘΟρΙΘα δηὰ ἰο] μοῦ οὰ. Ρ8. ΟΥ̓. 1 ; ΟΥ̓. 1; ΟΧΥΪΙΪ. 1-8; οχχχυῖΐ. 
Ὀοοοτηα ἐδ9 ἐμπθδίσθ οὗ ἰογουβ οἷν] δπὰ σοὶ] χίου, 1-8; Εν. 1ἰϊ. 11; 2 ΟἜτοη. νυν. 18; υἱϊ. 8, εἴ6.---- 
Ἰ16. ὟΒο Ὁσίῃβ, εἰο. ΟὐΣΡ. Τϑῖηδ. ὁπ χΥΪ!. 26; Ῥδ. 

ψοσθ. 10, 11. Τα δα... , ϑοβονδδ. [Ἰνΐ. 18.-- -ΕῸΣ Σ Ὁ11}} ΣΟΥΘΙΒΘ, οίο6. ΟΟΠΙΡ. ΣΘΙΩ8. 
Ἴ}9 5υὐ͵οοὶ οὗ 688}} Ὀ6 μϑεσᾶ 8 ἴ890 νοΐοθ οὗ ο χχὶσ. 14. 
ἦΟΥ, εἰς., γὸσ. 11.-- 816 Ρδοθ ἰ6 ἰμ6 διὰ 

4, 71: ΟἷΤοτίοια Οοεηίτν-ἶ 8 ο7 ἰλ4 Ῥμίωτε. 

ΧΧΧΠΙ. 12-18. 

12 ΤΠ βαῖ δ Φοβονδὴ Ζθυδοίῃ, Αραὶη ψὶ}} [Βόγὸ ὈῸ ἴῃ {818 Ρ]46θ6, 
ὙΒϊοἢ ͵8 ἀοβοϊδίο, τί ουΐ τηδῃ δηά δοαβί, 
Αμπά ἴῃ 4]] 18 οἰτο8 8. Βδ ϊ δ οη [07 Ρββέι 6] 
ΟΥ̓ ββορβοσγάβ οδυβίηρ ἐμοῖν ἤσοῖκϑ ἴο 116 ἀοντι. 

13 [πῃ ἐδ οἰζ168 οὗ 180 τηουηΐδίη, ἰῃ [ἢ οἰζ168 οὗ ἴδ Ρ]41:, 
Απὰ ἴπ {δ6 οἰ(168 οὗὨἨ [89 βου ἢ 8πα ἰὴ {86 ἰδῃά οὗἩὨ Βοη)δπιΐῃ, 
Απὰ ἴπ (δ 6 ΘΗ ΓΟ οὗἩ «“ογυβα πὰ δηα ἴῃ Ὧ86 οἰ(168 οὗ υάδῃ, 
ΤὨΘ ἘΠΕ ἘΠ δφϑίη ρΡ835 ὑπᾶδσ ἴΠ6 Βαπάβ οὗ ἰπὶ (δδὲ πυδοσζοίμ {πθηι, βαῖ ἢ 

οΥδὶ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

1 γος. 12-- 2 5 }ρ ΟἽΝ ΝΟ. ΤΏ οοπδίχυοιίου Ὠότο ἰ6 ἱποίοοά οὗ Ἰμίρὰ ἴπ τοσ. 10. “1}) ὀσχργοῦθοθ ἔμο ἰάθφ 

οἵ δῇ 81]1- συ Ὀγδοίηρ ΠΟταροίθησδθ, οὐϑῇ ἴὸ {86 οχίσοιμοβὲ {{π|109 (οοταρ. Θθη. Υἱ, ; υἱῖ. 23; ΝΌπι. νἱ}, 4. Ἵ» τοᾳαίγοα [ἢ 9 

δαρρἰοτηδηίοιίου οὗ 8 οοττοδροῃάπρ' γοσῦδὶ 1ἀθα : ἐκ. σΥ. 1 βατλ. ΧΥΠ!. 4 ἸΔῪΠ ἌΡ, εἰ ἑία ρεγτασίξ ὠϑχιε ἢ εἰς..---ΠῺ τ 

ὙΠ0 οοουτα ἔποσο ἰδ ἃ οοπίοπηάίης οὗἉ ἔνγο οοῃδίττιοξίουδ. ΟΟΙΏΡ. ΝΆΣΟΣΙ,88. Οτ,, δ 111,1..-ῖᾶη 186 μαδϑαζο ὑπο οοπ- 

εἰἀογαιίοι ἽΡῚ βόϑταθ 'ο μα νο δγίϑοῃ ἔγοσω 18 172 ἐπ 1" ΝΕ5, ΜΆΙΟΒ τεπαίμάδ τ οἵ ἐδ 712 ἴτι οσωδετπισίίοιιϑ Πκὸ 9) ἡ ΦΡῸ 

ὅτις 
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ἘΧΈΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΘΑΙ. 

ΤῈθ ῬγΓορμοῦ Ῥ888685 ἔγοιι (6 χοϊδίϊ μα οὗ ἐδ 9 
ΟἿἐΥ ἰο [Πο86 οὗ {}10 σοαπίτΥ, ἴπ6 Ὀγοθάϊης οὗἉ σαί ]9 
1} ἀχαΐη ουγῖθ ὑμβγουσδουῦ {116 ἸΔηι..--- 15 
Ῥίδοθ ΟΡ τϑηι8. ου υϑῦ. 10.--- αἰ ται οα 
οὐ Βϑρμοσᾶβ. Οοπρ. τοῦθ. οὐ χχὶϊ!. 8.--Οη 
γογ. 18. ΟορΡ. χσχχὶϊ. 44. -Ό θὲ ἴδ Βα:)ᾶβ. 
Τὴ Θχργοϑδίου ἀθδίζπαιθϑ (Π6 το δίϊοη οὗ [16 
1οτὰ, ἰηγοϑίθα τῖϊἢ 71} δι Βου Υ, ἴο (6 Ρούβοη 
ΟΥ̓ εἰς σίνοα ἰπίο Ηἶΐβ ῬοΟνΘΣ, 810} 18 ΤΟΡΓθ- 
Βοηϊοά 88 οἡ ΟΥὙ ἐπ Ηἰβ ἢδηΐ, 8ο ἰἰαὶ Η9 οδη ἀο 
ἢ 10 δοοογαϊηῃρ ἰο ΗΒ οὐῆ Ὀ]ΘΆβιγθ. ΟΟΠ,Ρ. Υ, 
81] ; χνυὶϊὶ. 2] : ΦοὉ χυύϊ. 11; 1 σμβγοῆ. χχυ. 2: 
11. Θ. δ αἷδβο ἤοσοὺ. 86 βῇθορ ῬΡᾳ88 Οὗ ϑῃΐοΡ 
ῬΡαϑί, “οἱ (89 διπά 8," ἡ. 6., 88 οὐ͵οοίβ οὗ ψδΐοι 
80 ΟΊ ΌΘΓΟΥ 18 Ὀου πα ἰο ἰαΐεο ποίΐσο. Ἶο δζὸ ποὶ 
ἰο υῃἀογϑίδηά 1 88 τηθϑδηΐϊηςς συϊάδηοθ δη4 ῥτο- 
ἰοοϊΐοη ἰῃ ζοηογαὶ. Τὴ6 ὀχργοβϑίου ΔΌΣ ΟΣ ἢ 

(22) τμῖοβ οσοατΒ μΘγΘ ΟὨΙΥ͂ ἴῃ ἰμ18 Β6Π80 

(σορΡ. δεδίἀο8 8. οχὶνὶϊ. 4), ἷϑ ποὶ υϑοὰ ὈΥ 
Θἴδησθ6, αμὰ ἱποτοίοσο ποὺ ἰο ὯὈ6 ἰἀοηϊ οὶ Ἡλι 

ΠΡ. [ἐκ 18 ἴο Ὀθ Θιαρμδβίξοα ὑμαὺ {116 βίλθθρ {111 
λανε πεοεεβατιϊψ ἴο Ό6 πα ροστοᾶ. ἮΒΘἢ ἐμ 0 8.0 
ἃ ἴονν ΒΏΘΘΡ ΟΠΪΥ, 80 {δὺ μὲ γ σδὰ Ὧθ Ββυγνογοά 
ὙΠ ἃ ρφίαμοο, ὑπ18 18 ἈΠΠΘΟΘΒΒΑσΥ. ΤῈῸ Μ80]Θ 
σοπποοίτοπ οὗὨ (818 Ῥδϑδαρο ἔογ 1.5 0.8 0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
(μὲ {16 Ργορμοὺ Π6ΓΘ, 88 ἴῃ ΧΧΙΪΊ, 8, 4, πιὰ ϊκθ8 
186 αἵ ἤιχαίί,Ἤνο Ἰαησυδβα ἰο ΡΟΥΣΓΑΥ͂ (19 ὈΓΟϑ8- 
ῬΟΥΙΥ οὗὁἉ ἰβδγκοὶ 85 οι ονδ 8 ἤοοῖ. Ηο ἀοβοσῖθθ8 
489 ᾿ογἕα] αν 88. πους 811 τηθηΐὰ] δηὰ 
δρ᾽ γίτυδὶ τι 6}}-Ὀοΐης (οοπιρ. χχχὶϊ. 838-40 ; χχχϊῖ, 
8), Ὀυύ Δἰνγγ8 ΟἹ 8 δΟΥΡΟΓΘΔ] δηὰ χρα]δβιΐὶσ ὈΔ818. 
Οοωρ. θουϊ. χχνυὶϊ. ὃ-δ; χχχ. 9. [80 8]50 
ἸΤΟΒΟΒΎΟΒΤΗ, Ψ}λ0 ΤΟΐΟΓΒ ἰ0 ΖοὉ χΧ. 8 δΔηα 8 ΨΦ088 
14, ««ατοοὶ {110 7γὶ θη ἀ8 ὈΥ̓͂ ὨΔπι0.᾽ ΗΙΤΖΙΟ Βονγ- 
ΟΥΘΡ ΒΆΥΒ “Πἰ 06 ΓΑΙΪΥ, αἰΐοσ ἐδ 6 Βδηᾶ, δοϊςζηον]οὰρ- 
πᾳ δαοὰ ὈΥ 8 τηογοπιθηί, ΤΉΘΥ ΓΟ πυπιθοτοῦ 
ἴο σοηϊτοὶ {Π6 ΒΡ Βοσὰ, τορυϊαῦὶν δηὰ ἀουδι]688 
ὑνὶσο (Υ18α. Τοίοσ., ᾽ϊϊ, 84), ὁπ. Ὀοὶπρ ἀγίγοη ουὐ 
δηὰ ου γοϊυσαὶηρ μοτιθ.᾽---Ά. Δ. 4.} 

ὅ. Τὴο Οἱοτίοις Χίπσάουι απα Ῥγιοειλοοα οὗ ἐλε Εμέωγα. 

ΧΧΧΠΙ. 14.--.18. 

141 ΒοΒοΟ] ἐμ ἄδΥβ τὸ οοτηΐηρ, βαῖ ἢ Φοβονδα, [μ8ὺ 1 Μ1}} [118] 
ΤῊ γοοά ποτὰ ἴδιαι 1 μᾶνϑ βροίκβῃ οὗ 186 μβουβθ οὗ [βγ86] δῃὰά {89 βουβὸ οὗ Φυάδῃ. 

16 ΤἸῃ (μο86 ἀδΥβ δῃὰ ἐμαὶ (6 Μ1}} 1 οδιβοὶ 
ΤΒ βργουΐ οἵ σὶρ ὐθουβηθϑβ ἴο βρυίηρ ἰο θανὶά, 
Απᾶ ἢθ 888}} ὀχϑου οῖ υβιΐο6 δηα σὶρ αὐθουβῃ 688 ἰῃ ἐμ Ἰ8Ππά, 

16 Ιῃ (8οβθ ἀδύϑ ν1}} Φυάδα 9 βανϑᾶ δηὰ “}6γυβα! οτὶ αὙ76}} ΒΑ ΪΥ, 
Απά ἐῖ8 ψ1}} θ6 ΒΟΥ πᾶπιθ, δϑβονδὴ ον Βἰρ ἢ ΘΟ ΒΗ 688. 

17 Ἐδγ (μ08 Βα 10} Φεμουβῇ, ἃ πιδῃ 8881} πόνὲῦ Ὧθ Νδηϊπρ ἰο Πδυ]ὰ, 
ΒΟ ΤΩΔΥ͂ δβ[0 ρου ἔμο {Βγομθ οὗ {86 Βουξθ οὗἉ [δγϑεὶ. 

18 Απὰ ἰο ἰδ ρῥγἱϑδβίβ, (8 1,ου 68,8. δὴ 888}} ποῖ 06 τψδητίπρ' ὈΘΙΌΓΘ Τη6, 
ΒΟ πιδῪ οἵδ δυγη  οβδγίηρβ θὰ Κἰηα]6 ταθαι ΟΠ ΣΙ ΡΒ, 
Αμὰ οΥ̓ΌΣ βϑου ῆοοϑ ΘοΟὨ ἰηι18}}γ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ, 

1 γος. 1δ8-- ΠΥ Ν. Ιἕ χχὶϊ!. δ τὸ δὰ ΟΡ πν ΤῊ ΦΌΓΤΩΟΣ οοττοδβρομὰβ Ὀοίίον ὙΠ [86 (ΟἹ 1.5} 110 ἐδ 

ΤΣοδάϊης ἰη χχίϊὶ. δ ἰαΩ οοςδδίοηφρα ὉΥ ἴπο ῥτγοοοάϊης ἸΘῬΠ, γοσῦ. 4, Ιηπίορὰ οἵ ΡΣ ΑΝ τ πανθ ΒΟΣΟ ΠΡῸΣ ΑΥ, Ὀυὲ ἐδο 

ταθδηΐης ἰ5 (ἢ6 δα, Τδὸ Προ ΒΟ ἰῃ {168 ο686, δὲ ἰὼ ἐμαΐ οὗἩ χηοδὲ οἴδοσ αἰ δογθῦοοδδ, ΠΟΤ ἐμαὶ ἐδ 6 Ρτορηοθὲ αυοῦοθ 
ἜΡΕΙ͂Υ ἴΤΟΠῚ ΠΙΘΙΏΟΓΥ͂. : 

γος. 1δ.--γ.}} πῦν). Βοΐοσο ἔἰθϑοὸ πογδ ΞΤΗ 1 79) ἰ6 οτοἰϊτἰοὰ, Νο ϑεβϑηίίαὶ αἰ οχαιίου οὗ ἐδ βοῆβοὸ 14 

8 Ὁτοσπορά, ἴογ ἴπο σογαϊ ἡδίυσο οἵ ἔπ ΠΥ 15 ΟἸΘΩΣ δύση, Ὀοϑίάθθ Ἐπ 8 ραβδαρο, ἤγοτη υϑγβ. 17, 21, 26. 
8 Μογ, 10.-τ 6 ἀϊνογχζοηςο οὗ [Πἰϊ5 ραββακο ΤτΌτὴ χχἕ!. δ, τ ΒΟ [5 ὙἘΓῪ ΓΟ Ὁ] οδοτ ἴο ΠΥ οὐ ἴθ οὰ οχροπίζοτα, (ΠΟΥ 

δοοὶς δι ΠΟΥ [0 ΡΑΓΆΪΥΣΟ ὮὉῚ ἰαϊίης ΤἼΪ 85 ἃ μοιἰπδείνο σοίοσείς ἢ ΓΚ “απ μΒὸ ψμὸ Ψν [1] οὉ}} ἰδ (ἐμ6 οοίεεία. Νίέειο Τεεία- 

τε) 16 ϑ μοναι, οὐ τί κῃ ἰδουδηεθθ (ἘΘΕΘΤΚΒ)--οὐ ὉΥ δαρρὶ γίηρ ἐδ) αἴος 1] δὐϑὰ ἰδκιπας δ᾽ 88 ραδδίνο βπὰ τ; “ἢ 

αποίογίε, αηἃ ἮθΘ 18 ἐμ6 ὁὴθ ΝΟ (86 Οἱ οὔ ΦοΣΌΒαΙ σα γη|.}1 Ὁθ οαἸ]οὰ : [πο 1ωοτὰ, ὙΠῸ ἰδ οὔτ τἰ κοὐδουθηθθα (ΟΚΑΝΕΒ). ᾿ 

Βρτυίης ἔτουι (6 βίοοϊς οὗ θευϊὰ, ψ]ιο τὰ 1 σοδίοτθ 
υβεῖοθ δηά σἱ αἰ θουβη 688 ἱῃ ἐὑδ0 Ἰδηὰ (νον. 10), 
δὰ ὈΥ Ποῖ ἡ υὐδὰ δηα “ΘΓ Β8] 61 Μ71}] Ὀ6 ταϊβοά 
ἴο ϑυς ἢ ἃ μοϊρῃὶ οὗ ῥσοβρογί(γ 88 (89 Ἰδίίον ν1}]} 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

Ῥαβϑίης ἤγουν ἐμ ζοηογαὶ οί 9 Ῥατὶ ΘΌΪΔΥ, (89 
οἷοι ΓΘ Π66 ἰο (ἢ σοηΐγο, ἐπ 6 Ρτορμοὺ ΤΌΡΓ ΠΟΥ 
ἀοοΐαγοθ τὶ τοϑροοὺ ἰο 6 ΠΒΡΡΥ ζαΐιτο, ἐμαὺ 
ἦπ ἴ {π9 Ῥγοιἶδθ ῬΥΘΥΣΟΌΒΙΥ δηποιποθαὰ Ὁ0}}} 0 
21.}8]16ἀ (γοΣ. 4), ἃ Βργουὶ οὗ εἰμ θουβηθ8δ 8Β88}} 

δοίυ}}} Ὀθαν (ἢ 6 πϑπιθ “ΘΠ οΥἢ ουν ΗἰριίοουΒ- 
658 (γοσ. 16). Τὴθ ΓΧδοο οὔ αν 5888}} ΠΘΥ͂ΘΣ 
ἀΐα ουῦ (τοῦτ, 17), ποῦ (6 Ῥυΐθβηγ ὑγῖδο οὗἨ ἱογὶ 
δηὰ {110 ὈΓῚΘΒΟΥ ΒΟΡΥΣΟΘ ΘΥΟΡ 00889. 
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οτβ. 14-:1:6. Βομοϊᾶ, [86 ἅδγβ.... οὖσ 
ἘΠκϊοουδηθδα. ΝΥ αὶ 15. “116 χοοὰ νοτγὰ" ἰὴ 
γοῦν. 14] ΤῸ Θχργθβδίοῃ οσοοιγθ Ὀοδί 68 ἰῃ 6 Γ6- 
Σηΐδ ΟὨΪΥ ἰῃ χχὶχ. 10θ. ΤΒοτο ἰΐ σϑίθγβ, 88 ἷβ 
ουϊάοης ἤγοσι [1.9 τπηοῃτίοη οὗὉὨ 181} ΒΘΥΘΏΙΥ ΥΘΆΓΒ, [0 
χχνυ. 11. {9 ἀχργοϑϑίοη 8 ἰο Ὀ6 ἐδίκθῃ {Π 6 Γ6 
πη ἃ δροοΐδὶ βθῆδο, 80 8180 θγθ. ΕΌΓ Β6ῦΘ Ἧ6Θ 
Βανὸ ἃ 8.}}} ὑ]αΐηοῦ ΓΘΘΓΘ 66 0 8 ἤΟτΔΘΤ' ῬΓΟΏ,ΪΒ6 
(χχ!. δ, 0). 16 ΤοίογΘηοΘ ἴ0 [6 Ξ6Π6ΓΆΪ 88]- 
γαιΐοη, ἵ. 6., ἴο {η6 πιοϑὺ ΠΙΎΘΥΒΑΙ τη δη  οϑἰδί! οἢ 
οὗ βαϊγαιϊΐοη 18 ἐμ 8 ποὺ δχοϊυ θα. ΤΒουρὰ (88 
υἱὸν ἰ8 Γανογοὰ ὈΥ (Π0 οἰτουπιδίαησα (δι (6 Ρτο- 
Ῥδοὶ, 88 δίγεδαυ σϑιῃδυῖθα, Ῥγυσθοὶβ ἱπ {818 
ομδρίον ἤγουν (ἢ 9 ζοηθγαὶ ἰο 9 Ββρρϑοΐαὶ, γοὶ [89 
ΒΡοοΐαὶ βαϊναίίοη, ἴοὸ σὰ γον. 1ὅ 844. ΤΟΟΓ, 18 
{16 σοῃίγ] ροϊηῦ δοπιρτί βίη 4}1 ὑπαὶ 89 ὈΘΘῈ 
Βαϊὰ ἱοτίο, ὈδΐηΣ 8 σοπαϊίοη οὗὅἁ 411} βαϊναι θη 
μὰ (16 νίιάθδὺ βοῆ8θὸ. ἨἩἨΚΝΟΒΕΝΒΕΒΟ ᾿ἱποογγθο Κ᾽ 

δβοοοηϊαδίο8 (89 ἐνγχὸ ῬΤΘΡΟϑὶ ἐἱ 005 ὃς διὰ }. Αο- 
οοτάϊης ἰο 86 ὑβαρο οὗ ΟἿΥ ῬτΌΡἢοὐ (ΠΘΥ͂ ΔΓΘ 80 
Ὦ|κΚ οὐἀοὰ οὐμον ἰῃ βἰ χη βοδιΐου, ἰμαὺ ὁη9 ἔγθ- 
αι ΕΥ βίϑηὰβ ἴον [8.6 ΟΥ̓ 6Ρ (σοῃΡ. ΧΧΥ͂. 1 60]. ; 
υἱἱϊ. 1; χὶ. 1, εἰς. ; χχυΐ. 16), οὐ Ὁγ 86 δά 6 οἴ (110 
οἶμον τὶ! ΔΌΒΟΙἰ ΟἿΥ ἰάθη 1641 τηραπὶηρ (χὶ. 2; 
ΧΥΪ, 11; χχὶϊὶ. 8δ; χχν. 3; χχυύϊἹ. 19; χὶϊν. 
20).--ον. 16. Σὰ ἴμοδο ἄδυϑ, εἰσ. ἴπ (8686 
ΜοΓὰ5. ἐ.0 ΘὨγοηοϊο σαὶ βιἰβίθαιοηΐ ἴῃ Ὑοτ. 14 15 
χοϑυϊηρα δον {9 ἱπιογγυρίίοη, 8ο (αὐ ἢ Β6Π 86 
{818 Ὀαχί πηΐης οοἰποῖα 68 18 0Πλ11 ἰὰ χχὶϊ!. δ. ΤῊΘ 
δἀάιιίου διὰ τδῖ Ὀἰσὴθ ΠΘΥΘ ἃ8 ἴἰπ]. 4, 20 ρο5- 
868568 8 ΤΠ ΟΤΟΙΥ ΓΟ ΟΥΟΔ] δἰ χη ἤοδηοθ. [0 ΒΕΓΥΘΒ 
ἐο τη ον ἰμ6 ἀσοϊαγαίἑ ἢ. ἸΠΟΓΘ Βοϊοτηη. Τ6 8] 16 Γ- 
δίἴοι ἔγοι ἐπ 15 Δ Υ8 (χχὶϊ!. 6) 158 απἰπηροτίδηί, 
11 ἰ9. ΒοΟΎΘΥΟΡ ᾿ρογίδηϊ ἴο ποίθ 6 οσμδηρθ οὗἉ 
ἴδτδοὶ] ἰηΐϊο Φογυϑαίθη,, (ἷ8 Ὀδὶπς Τουηάοὰ ἰη (89 
οοπηθοίίΐοη οὗὨ ἰμ6 σμδρίοσ. Ἔ8116 π 6 φθπ6Γ8]) 
οὈ͵δοὺ οὗ [η9 Ῥτορδοί, 85 18 ΒΕΘἢ ἱπ Υ6 Ὁ. 14, ἰδ ἰὼ 
δον ἰμαὺ (086 σοπιῆογι ὩΣ ῬΓΟΡΏΘΟΥ σίγθη ἰπῃ 
ΤΟΥΤΔΘΥΡ {ἰἰπι68, 8(1}} μοϊὰ8 σοοὰ, ποὶν δία πάϊης 
0 σοι ογ 1688 ΟἸΓΟπηϑίδ 068 ἰῃ ἩΒΙΘὮ Ψ79ετ84- 
Ἰοσὰ 6 νγΆ8, Ὀοΐῃ ας ΒΟΓΘῚΥ Ῥγοβϑϑοὰ ὈΥ 6 Ὁ Α]- 
ἄθαηβ, γοῖ 86 οδϑῃηοί δυοϊὰ βοῃθνν δὶ τηοα Ἶγίης 
ἀμ ΡῬΓΟΡΏΘΟΥ ἰῃ δοσογίάδῃοθ τ ἰμ6 Ῥχγθβθηΐ 
οοοδβίοη. Τηΐβ οοσαϑίου δοοοράϊης ἰο Ὑεγῦ. 4 18 
{16 βίχζῃὶ οὗ (δ ᾿Ιο588 γον ἀονη ἴῃ ἀοίδηοθ. 
Τη νἱον οὗἉ [ὲ8 του Γ Ὁ] Ββροϑοῖδο]ο ἢ6 Ὠ8ἃ ἢ ΥΟΣΒ. 
6, 7 ἴο Ρῥτοπιΐβθ μϑαϊίηρς οὗ πουπάδβ, σου] ἀὴρ οἴ 
ἐδ οἱΐγ. Ηο }ι8458 4180 Βοσθ [6 οἷν οὗ 6 γ088}6 0} 
ΘΒροοΐδ}}Υ ἰπ νἱονν, (δουρὶ Βὸ 4068 πο ὈΥ͂ Δ 
τ 6 8Π8 [ογχοὶ [δγδοὶ, Ὀὰΐ οἢ (ἢ 6 ΘΟΠΊΓΑΥΥ αἰ] σΘΏΛΥ 
Βοὶβ Τογι ἢ} 115 ΒΏδΔτο ἴῃ {Π 6 ῬΣΟΙ 86 αίνοη ἰο δα δι 
ἀμ ξ 14ὴη.- Ηδηοο {Π6 Δ] ται 0 ἴο υἱεγμδαίοπι. --το 

118 (8118 1 18. 4190 σοπηθοίρα (δι {Π6 ᾿Δδβί οἴδαβ6 
“ἰαἴ65 (ὴ9 πδπὶ6 ψΐοὶι «6Γ1.5816 πὶ Ὑ7}}} ὉΘΔΥ 8580 
φἰχηϊβοδηΐ Βυι001164] ἱπδβογὶριΐοη. ΟὐαΡ. ΤΣΘΠ18. 
οῃ χσχὶϊὶ. 6. 

ΨονΒ. 17, 18. ΕΣ ὅδ 8 Βα ἢ ὕοθονδδ... 
οοὨτμυδιν. Τδὸ ῥυϊμοῖραὶ βιδιθπηθηΐ ΤΘΙΘΣΒ 
ΒΟΙΓΠΘΥ ἴὸ γον. 16 ΠΟΡ ἴἰο γοσ. 16 ϑχοϊυδίγοὶν, Ὀυΐ 
ἐο οι. [ὨΡΓΟΌΔΌΪΘ 88 1 στιυϑύ ἱπθπ ΠΑΥ͂Θ 8Ρ- 
θετγϑὰ δἱ {|:8ὲ (ἴτ16 οὗ Ζοεα οἰκίαι ἐπὶ ἴπΠ 6 Βοικα οὗ 
αυϊὰ, νυ ϊσοῖ τγὰ8 γοἀποοα 50 ]ἸΟΥ͂ Ὀοΐὶ ἱπΑΡ ἶΥ 

διὰ ουὐ γα τά ϊγ, βιου]ὰ βοπα ἔοτί ἢ δο θχοϑ ]θοὶ δηά 
αἰοτγίουϑ 8 βοΐοῃ, δα Δ} }Υ 80 πιιϑὲ (8 9 ὨΒΡΡΥ͂ 60η- 
αἰκίοι ρσγοπιβοὰ ἰο ΓΠ6 ῬΘορὶθ ἰῃ σον. 16 πατὸ δῃ- 
οαγοὰ, Βοίμβ δον Υον δ΄ Βῆονῃ (0 Ὀ6 Ροββί ὈΪθ 
Υ͂ ἰλ9 δηπουποθπλθπὶ ἴῃ γος. 17 οὗ ὑμ6 ουθυϊδδιίης 

ΤῊΒ ΡΒΟΡΗΕΊ "ΕΒΕΜΙΑΗ. 

σοηὐΐϊηθπηοθ οὗ 16 Βουϑο οὗ δεανίᾷ δηά οὗ 15 ἀο- 
παἰηΐοη ΟΥ̓́Θ 8.86]. ΟὌΒΟΡΥΟ, ΣΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἐμαὶ ἐξ 
18 ποῖ Βαϊ οπ λε ἰλγοπε ο"Γ αυϊα ΠΟΥ οἡ ἈΪ8 ἑλγοηδ 
(τον. 21; χὶϊ!. 18; χχὶϊ. 4), Ὀυὰΐ οπ ἐλὲ ἰάγοπε οὔ 
ἐλε ἄοιιϑεὲ οΓ 7εταεῖ. Το Ποιι9 οὗἩὨ 18Γ86] 8. ονὶ- 
ἀθηι!}]γγ ἤθτγο {μ6 σοῖο οὗ ἴϑτυβοῖ, δὰ (6 οί ] 
ἀατγαίίου οὗ Βανι ̓̓ 8 συΐθ οὐοσ 1 ἰηγ ον 8 Ὀοι ἢ ἢ 9 
ἴῇποῦ δηὰ ουἱοῦ το) υνθηθβοθῦσο οὗ (86 δενίαΐο 
ΓΆΘΘ, δη {86 ν᾽] ἴδτο οὗ (ἢ 6 ρεορῖὶθ, τ |116 ἢ Θβε ἢ - 
υἴ6}}γ ἀορϑηαβ ἐμοσθοι, βπο6 ᾿ΐ ΤΩΔῪ Ὧδ βυ υ] οἰ οά 
Ὠοὶ ἰο ἴογοίΐχη ΤΌΪΟΓΒ, Ὀὰὶ ἴο πον οὐ Ὠδίϊνα 
τουδὶ ζατὶϊυ.---Α Δ 5881} ΠΟΥ ΟΣ. εἰς. Οομαρ. 
χχχν. 190, Τὴ βθη80 οὗ ἰῆ9 ΘΧΡΥ Βα οἢ ἰδ ὨΟϊ, 
ποης ΒἘΔ]] ΟΥ̓́ΩΤ ὯΘ Οχιϊγραίοα, θυ δυέγψ οὁπὲ 5114}} 
ὨΘΥ͂ΟΡ Ὁθ Οχίϊγραίρα, Βο ἰμδὶ ποηθ υν1}} 6 Ἰοῖι. 
Ηοτοΐπ ἰ5 {᾿ὰ8 γί λα σοηίαἰηοα ΟΥ̓ ὑμ6 
Ῥτοπιΐϑο οὗ βιιδσοθϑϑίοη οὗ ΤΌΪΟΥΘ ὀχ θη ἴῃς ἐπ »εγ- 
»είμμπι. ἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ, ὨΟΎΟΘΥΘΙ, 60}}8 διίθῃ- 
(ἴοη ἰο {6 οἰγουμβίαποο (Ολγίδιοἱ., 8. 6816) [ΕὩᾳ. 
Ττ., 11., Ρ. 461] ἰμαὶ νὸ δ΄θ ποὶ ἰ0ὸ δΌρροβο 8 
“ΡοΡίθοἾγ απὶπἰογγυρίοα Βυσσοϑβίοῃ,᾽" Ῥαΐ ΟὨΪΥ͂ 
Οὴ9 ἱπμαῦ ἰἴβ ποῖ Ὀτόΐκθη ΟΥ̓ οηιίτοῖὶγ, Τῆο ῥσο- 
Ρῃοὺ ΣΟΥ ΟΥ͂ΟΡ Σορτοάμο68 ΔἸ πλοϑὶ τουδὶ τὶ ἢ 9 
δηῃοίοηὶ Ρῥγοιηϊδο αἰσθη ἰο 86 ἢουδο οὗ Ῥανὶὰ, 
ἃ5 ἰΐ 18 γεροαίθα οὐ (ῃ0 Ὀδβἷ8 οὗ 1 ὅδιῃ. Υἱὶ. 16, ὈΥ͂ 
Ῥανϊὰ ἴῃ 1118 ραγιϊης ψοτὰβ ἐο ϑοϊοτηοη (1 Κἰηκχθ 
11. 4), δὰ οἴου συ β ὈΥ 189 Ἰα((0Γ Εἰ 86] δἱ ἢ 18 
ἀραϊοαίΐου οὗὁὨ (16 ἰδπιρὶς (1 Κίπρϑ τἱ]]. 25), δά 
ἤΠΔΠΥ ὉΥ (πο Τοτὰ ΗἩϊπθ6Ϊ ἴῃ Ηἰ8 Τοπονοὰ ῥγο- 
τηἶδο ἰο ϑοϊοθοη (1 Κίηρϑ ἰχ. δ).---απᾶ ἴο 186 
Ῥτιὶθδῖβ, εἰς. Α βοοοῃὰ ρὶ]]ὰν οὐ ἡ ἰοῖι Γοβϑὶ8 (9 
Τοἀοιηρίίΐοη δῃηὰ βϑουγο σοηῃϊϊπυᾶηοθ οὗ ἴβγϑο] 
(τον. 10) 188} ΠΟΥΙΊΏ8] ῬΘΤΤΉΔΠΘΠΟ6Θ οὔ {Π6 παι οηδὶ 
Ῥυϊοδιδβοοά. Τ18 18 ἐμ 1μοΥ]ι10.-ἰἸ 6 Σου ἴθ. 
ἷθ ὑποτοῖοσο ἰῃὰ δρροδβιἐΐοα (οορ. οί. χυὶὶ. 9, 
18 . Ζο8}. ᾿ἰϊ. 8. Εχοῖς. χὶῖτ: 16 60]]. θοαί. χχὶ. 
δ)ὴ. Τὸ ἀοδβοοπάδῃίϑ οὗ 1,ονἱ, γι δοσοσάϊης ἴο 
{89 Μοβαϊσ 17 ΟΥΘ 810π6 ΟἰἰχΊ0]6 ἰο {86 ῥυὶοβῖ- 
Βοοὰ (Νυπι. ἐἰϊ. 10; χνὶ. 40; χυὶϊ!. 7), ν}}} Ὁ 
ΟΡΡοβϑὰά ἰο οἰΐιθουϑ 80 σι ΐσαῦ ΡΟΒΒ: Ὀ]Υ δ5801η6 [89 
Ῥυϊοϑιίμβοοὰ ἰο ἐποηβοῖγεβυ 16 αὐθϑίϊ ἢ ΙΒΥ͂ 
6ΥΘ ύίβθ ΠΟῪ (818 Ῥγοπλΐθο οὗ ἰῃ6 οἴ 6.8] 60- 
εἰ πυλῃδ6 οΥ̓͂ (π6 1,ονἱιο Ῥγοϑίοοὰ 18 σχοϊαίϑὰ ἰο 
οἴ ον ἀθο]δυι 008, ΘΘρ οἰ ΠΥ οὗὨ {86 ἘΡΊ8ι16 ἰο (9 
Ἠοῦγονβ, δοοογάϊηρ ὁ Σοὶ (818 16 ]1}6 8] ρτὶ οδὲ- 
μόοα ἃ8 ΟὨΪΥ ΔῊ ᾿ΠΙΌΣΙΟΣ δίαρο ἰ8 ἴο χίνο ἯΔῪ ἰο 
ἃ πἰρῦοῦ ρυιοβιοοά, υἱΖ., {π8ὲ δῇιοΣ ἴπ6 οτά εν οὗ 
Μεϊομίζοά εἰς (ΗΘὉ. νἱ].-ἶχ, 6011. 2 6τ. 11]. 16; Ῥϑ. 
οχ. 4ὴ. [Ὀεἰίονο (πὶ (μῖ8 αποδβίϊοῃ ταιϑὶ Ὀ9 ἀ6- 
οἰἀδαἀ δοεοοτάϊηρ ἰο 80 διδπάδγα οὗ Μαίι. νυ. 17, 
18. Α58 ποῖ ἃ {{{{1]0 οὗ ἰὴ Ἰδνὺ ἰβ δΌΒοϊ αἱ ον δΌ- 
τοκαϊοα, πὰ ἱπγοῺ δϑὶὰθ 88 ὑοῦ  }}6855, Ὀυὶ 8 
Ἰκορὺ ὉγΥ Ὀεΐηρς 1016]168 δηὰ ἰμ5 Ὀοΐηρς οἰοναιοα 
ἴο ἃ ἰχῆον ῬοίαῃΟΥ͂, 80 8180 {})6 θγ 164] τὶ οβί- 
Ἰιοοὰ θοΐης δοϑογθθαὰ ὉΥ ἃ Εἰρίοσ, 18 ]οϑὶ ἴῃ 18 
ουϊνδτά, ἰο ροΟΥ δ] δῃα 1004] ἔογαι, Ὀυΐ ἴῃ 118 1Δ6 4] 
ΘμΑτγδοίου 18 ΠΟῪ ἢγϑί θϑί δ] μὰ. Ηρποο (ῃ9 
ΘΥΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ οὗἩὨ (ἢΐβ8 Ραββα (68 τν 611 δ ἐν ὸὰ ὕθ- 
Ἰαίο ἃ οη98 ἴῃ Εποῖὶς. χ].- ΣΧ} 11.) ποιοῦ σοπίτδαϊοι 
ἔονττπον ἀδοϊα γα 0}}8 οὗ Φ γοη ἢ (88.111. 16; χχχὶ, 
81]-88), ποῦ (δ ἀοοίτγϊ πο οὗὨ (᾿ὸ ΕρΊ 8119 ἴο ὑπ6 Η6- 
Ὀγονθ. ΟΟΙΩΡ. ΤΘΙΠΒ. ΟἹ ΥΟΥ. 22 δηἃ ΤΩΥ ΣΟΥΪΘῚ 
οΥ̓͂ “ ΒΑΙΜΕΕ-ΕΙΝΟΚ, Τὴε Ῥγορλοί Ἐχεκχίεῖ᾽ ας οἱδίοη 
97 ἰλὲ Τεπιρίε᾽" ἰὰ ΒΕυΤΕΒ᾽ 5. οροτγίογίωπι, 1860, 
Περι. 111., 8. 15δ2.--- Ἐ)Ὸ ΤΥ ΟΒΘΣ, εἰς. Οοτηρ. 
Εχοά. χχὶχ. 18: [ωον. ἱ. 9, 17; ἰχ. 10; Νυῃι. 
ΧΥΙΙΙ. 17, εἰς.---- 9 (Ὦγ6 0 δροοΐοϑ οὗ οἴἶεἽσί ηρ5 δτθ 
τιθηἰϊομ ρα 4180 ἱῃ ΧΥΪὶ. 26; Νυαπι. χγΥ. 8, 4. 
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6. 7.6 Κιπσάοια απ Ῥυίεειλοοα 97 ἐλε Ἐμίωτγε οἰεγπαϊ. 

ΧΧΧΊΙΙ. 190-26. 

190, .,)ΧὉ0 Απᾶ ἔδο ποτὰ οὗἁ Φομονδὴ οδιηθ ο “δ γουλ 8}, βαγίηρ, ΤῊυΒ 5810} Φοβονδα: 
ΠῚ γθ Μ1}} Ὀγθαῖκ ταῦ οονθηδηῖ' οὗ {86 ἀΔΥ͂ πὰ ταΥ͂ οΘονθηδηῦ οὗἉ [9 πἰρ μι, 
5'ο 0841} [Π6Γ6 888}} ποὺ Ὁθ ἀα γ᾽ ΠΟΙ πΙρμὺ ἴῃ {ΠΘῚΓ ΒΘΆΒΟΩ ; 

21 ΜΥ οογοηδηὺ πὶ} Πα] ΤΩΥ βογνδηΐ 8881} 8180 Ὀ6 Ὀγοΐκθῃ, 
50 (δα ΒΘ 88}8}} βανϑ' 0 βοὴ ἴο Ὁ0 Κίηρ' οἢ δἷ8 ὑΒγΟΠ6,--- 
Απᾶ σι 189 1μονῖο8, (Π6 ΡΓἱοϑίβθ, 0 Βουνϑῦ [η6. 

22 Α95 16 μοβὺ οὗ Ὠρασϑὴ σδηηοῦ Ὀ6 ἢ ὈΟΓΘΩ, 
ΝοΥ 86 βαηῃά οΥ̓́ΛΠΘ 868 πηρϑϑιιγοά, 
850 Μ|1} 1 τα ἸΡῚῪ [86 βοθα οὗ θεανιά, μΥ βογυϑηΐ, 
Αμπὰά 86 μον ϊθ659 8 Ὸ ΒΟΥ τρ.ἷ 

28 Μοτθονοῦ {ἰ6 ψογὰ οὗ Φϑοναῖι οδπιθ ἴο Φεγθιλίϑ, βαυϊηρ: 
24 Ἡκδβὶ ἴμοὺ ποὺ βθϑῃ, πἢδὺ 8. Ῥ6Ορ]6 βαὶ (8, 

“ΓΔ ὕπνο 1811}168 Ὑ ΒΙοὰ Φθ μον Δα ομόβθη ἢ6 885 γχο]ϑοίοα Ὁ ἢ 
ἈΑπὰ {π18 ἀοΒρίβθ παν ΡΘΟρΙθ, ἰμαὺ {ΠΟΥ͂ 8ΓΘ ΠΟ ΠΊΟΓΘ 8. Ὠδίϊοη Ὀοέοτο ἴδοτὰ [1Ὲ {ΠΘῚΡ 

βίσμι.} 
20 Τυβ βδ:(ἢ Φομονδὰ, 17 ΤΥ σονγοηδηΐ οοηθηπο ποὺ ἀΔΥ δηά πὶρμΐ, 

ΑἸΑῚ Βᾶνθ ποὺ δρροΐῃ [Π6 ογαϊ 8 668,9 οὗ ἢρᾶνϑηῃ δηά δδυί: 
26 Τδοη Μ|11 γοὐθοῖ {86 8βεθα οὗἩ ὅδοοῦ, δηὰ αν σὰΥ βογνδηΐ, 

Τμαῦ 1 ψ1}} ποὺ ἴδ |κο οὗ 8 βαϑὰ γ] 6 γ8 οὐοὸσ [6 βοοϑα οὗἩ ΑὈγδῆδηι, [8886 8ηὰ 8000: 
ΕῸΓῚ Μ11} ΓΟ ΊΒ9 ὑμὶν οδρυντγ} δ πα ΒΑΥ͂Θ ΤΩΘΓΤΟΥ͂ ΟὨ ἰδ. 

ΤΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΑἸ Υον. 20.-- 6 "-- αἱ [8 οῃὰ οἵὗἠἨ ΓἋ3 ἰΒ ἃ βυῇῆχ. Οοπιρ. ΝΆΞΟΕΙ8Β. ΟΥ΄., ὃ 68, 4 ρ. 

Δ ΥοΣ, 2).--Το Ὁ Ὀοίοτο ΩΣ παρά ἰπάἀοϑά, Οὐῶν. ΝΆΣΟΚΙΒΆ. ΟΥ᾽. αὶ 111, α, διὰ ὅοσ. Υἱ. 2; χυἱἹ!Ἱ, 10; χίχ. ἕ 2 χχγυῦ: 

ΧχΥίΪ. δ 
8 γον. 20.--Ὡ)}}' ἰδ υϑοὰ .8 δ δυ Ὀθίἰνο ἰῃ ἐδ δοῆθο οὗ ὨἿ" μοτὸ δηὰ ἴῃ τοῦ. 2 ΟὨΪΥ. Ιῃ Ἑζοῖς. χχχ. 18 [ἐπασμοξίαέε. 

τ 

Οοωρ. ὈΞΠ ΓᾺΡ, Ρτον. χχτὶ. 2. ΗἩΛΕΥΚΒΝΙΟΚ οἱ Ἐχοῖς., 3. δ1δ, θ.---βίποο ὨΪ}" δοοοτάϊῃς ἴο 8}} ΔΔΙορίοΘ [8 δὴ οἱὰ ποτηΐ- εοος ἢ δ, 

ΒΑ] ἴοτγτῃ (οοιρ. ΟἸ,8η. ᾧ 222, δ). ἰξ [5 Ῥοθϑί 010 (δὲ ἴογ 1.6 βαῖζο οὔ δοϊθση } Φοσϑι δὴ τοϑὰθ 150 οὗ (δΐ8 ο]ὰ ἔοστῃ τίϊπουῦΐ τ6- 
ξαυτὰ τὸ [π9 αὐνογυία! δ᾽ χκο βοδιίου Ὡς ἢ Ὠπα ὈΘΟΟΙΏΘ υ888]. 

4 γον. 21.--- 7. ὑοαιρ. ΝΆκαειυδΒ. αν. ᾧ 10ύ, 6. 

δ γες. 22.-- 2. ΓΖ) ἰδ 189 ᾿ἰϑομηίοδὶ ἴϑστα ἴοσ [μ6 ταἱηἰδίγαϊίοη οἵ [πὸ 1οΥυ θα δυὰ ὑγίοδίδ. Ν τι. 1}. 6; 1 βαπι, 

Μ. 11: 2061 1. 9: ἢ, 17; ἃ ΟἌτου. χίμ!. 10, εἰς. Οοταρ. Ηκασοσ, “.- ἕνις,, ΧΙΙ, κἢὶ 116, 6. 
6 γος. 22.---Ὑν [5 μότο υϑοὰ δοσυβδε! Υ ]υ, {. ἐνν Δάν Ὁ ΔΙ}Ὺ ἴοτ Ὕ7}23. Οὐπιρ. 168. 1ν. 9, 

τον. 22.--- Π ΔΖ. Οοταρ. ΒπΑιν, ὃ 288, α; ΝΆΞΟΕΙΒ. Ογ., ἃ 64, ὅς. 

8 ον, 24..-- ΓΝ ΝΣ. Ιῃ ἙἘσοκίοϊ ἐπΐα Ἰἀΐοτα 8 γοᾳυθηΐ, Υἱἱ!. 12, 1δ, 11 οοἴ1, γϑτ. 6; χῖνί!. 6. Οὐ. αἷϑο ὅοσ. Π}]. 8 
Φ0]]. νἱΐ. 171 ΤὨϊα υ)2ό᾽ὸ οὔ ΓΝ Ἢ ὈΚῚ δ. ποοάοσδο, ἰ6 ἰκ6 ἐμαῖ ἰπ Υ. 12: 

ΦγΎοΥ. ἢ..--ὈΘ Ν 2"). Οοιμρ. νἱ. 19; ΝΆΑΚΟΕΙΒΒ. ΟΥ., 
1λτὰ. ἰἰϊ. 1, θη. ΧΙ. 1, “011. 2. 

88, 7 ε. 
1Ὸὸ γος. 25. ΠΥΡΊ. 1 χχχί 86, ΡΠ. ὕοαιΡ. τι 11. ΤΈΘ ΤΌΓΙΔΟΣ 15 ΠπιοΙῸ ὑδὺ8] ἰῃ Φοχγοσαίδῃ,--ν. 24: χ. 3: χχχί, 

8δ. χιΙὶτ. 1υ, 23. 
Ἱ γος, 20.--ὴΥὲξ. ΟἿἹΥ ἰῃ χὶ. 39 Ὀοοίᾶοα ἀο νὸ Βπὰ ἰπ Φοσοϊωίδα ἴμ6 ᾿πιροσίοος Καὶ ἰὰ ἐμ 16 ζοτηα. Ιὲ δ᾽δὸ ὁσσοϊβ ἱῃ 

“ἿΗ 

206] ἰν. 1. ΕἸδον γα, 86 γὸ [9 [που 15 ὀχρτοββοὰ ἴῃ πο ἱτηροτγίδοξ, νὰ πὰ {πὸ ἱπιροτίοοϊ ΗἸΡὮ1]. (Ν. Β. ΤῊο Ῥοτῖ. ΗΙΡΆ, 
ΟσοΌΓα αἷ8ὸ χχχ δ. 7), χχχίὶ. 41; χχχί. 11; χιὶχ. ὃ; σοῖς. χχχίχ, 252. Τμὸ Μαδοσοῖθδ του] ἱμοζοίοτο, διὰ ΡΣΌΡΔΟΙΥ ποῖ ἰδ. 

ΘΟΥΤΟΟΙΥ, τοδὰ 3.) ἴῃ (μοδο ἴσο Ρίδοθθ αἷϑο. 
4 «φΦ 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤῊ ργοοθάϊης βοοιΐοιν οοηοϊυἀεα πὶ (ἢ 6 τορὰ 
“« φομεϊ }}Υγ.᾽ ΤΠ Ἰάεα ἐπ 8 ὈτΙοΗ͂γ ἰηϊπηαιθά, 
οὔ αὶ ρΡογροῖυδὶ ἀυτείίοη οὗ [ἢ 6 ῥτοιηϊβοα ὈΪ]οβαίης. 
ἔοτπιϑ {16 τυδίῃ ἰμουχιὶ ἴῃ ναὶ 0] 8. ΑΒ ἰὶ 
ἄοοθ8 ποὶ 16 πὶ ΐπ [89 ῬΟΟΡ οὗ τδῃ ἴἰὸ Ὀγραὶ 
ἐδ οογουδηὶ οἵ ἰμ9 [ωοχὰ, τδίομ ΘΏΘυΓΟΒ [86 
δδηο οὗ ἀδὺ δηὰ πἰβμῖ, Β0 8180 ἰμ)9 οουθηδῃὶ 18 

ποὺ ἰο 6 Ὀγοθα τ ἰοῦ συδτγϑηΐίθοβ ἐδ 6 ῬΘΥροίυ Δ, 
Βυσοσοββίοῃ οὗ θδυϊάϊο κῃ β δηὰ 1,ου  οαὶ ρῥτὶοϑίβ 
(νογβ. 19-21). Α παίαυσα) συδγδηίθο οὗ {{|8 ἀυγα- 
(ἴοπ Μ1}}] θ6 ρίνθῃ ὉΥ (π6 ἱπηι ΠΥ 8 Ὁ]6 ἰπογο889 
οὔ 1826 ΤΟΥΔῚ δηὰ Ὀυ θυ βορὰ (νοῦ. 22). [ἢ ογ- 
Ῥοϑιτῖοπ ἴο [86 ρΡγΘδιιπιρί θυ} ΒΡΘΘΟΣ ὑπαὶ Φθθονϑὰ 
δὰ ομοθθῃ “πὰ 8 δηὰ [5Γ86] δῃἀ γοί δὐϊου γατὰϑ 
το)οοϊοα (6 πὶ, ψΒΊΘἢ σοηΐδίηβ Ὀοΐἢ ἃ οοπηρί αἰπὶ 
διδίηδβί 80 οτὰ δηὰ 8 ἀοβρίϑίηρ οὐ 6 Ῥ600]9 
(τοσβ. 28 δῃὰ 24), (9 δϑβίσγαμοο 18 δρϑίῃ κίνϑι 
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(μα 8ὸ ἰοὴς 88 ἀν δηὰᾶ ηἰρδί, δὰ ἰδοὸ Τὰ πά8- 
τη θη(8] αν ΟΥ̓ ὨρΑΥΘῺ δῃηά θαυ ΟΟὨ 6, 80 
Ἰοῃᾷ αἷβο νν}}} Κὶ 8 οὗ ΦδοοὉ᾽ 8 δπὰ αν α᾽ 8 σϑοθ 
ταὶ οὐον ἰδ βορὰ οὗ ΑὈγδδϑι, [βα80 δηᾶ “600Ὁ. 
ΤΏ οἷν γο)θοιϊΐοη 18 ΟὨΪΥ ἰδιρογατυ. Τ8ὸ [οτὰ 
Ὑ}}} ἄγ (86 σδΔρυϊνγ οὗ ἰπ6 ῬοΟΡΙΘ (Υ6γΒ. 25, 
26). Ετοπι {μ18 ἰδ ὈΪ6 οὗ δοπίοηϊβ ἰὐ 18 οἴθαγ, ὑδὶ 
γογΒ. 190-26 δγὸ σοϊδίοὰ ἴο γϑυβ. 14 18, υ8ΐ 88. ἴῃ 
οἢ. Χχχγ. γουβ. 835-37, ἃἂγτ ἰο νοῦβ. 81-34. ἴη 
ἔοττω δηὰ σμδσδοίου {86 Βοοίϊοῃ Ὰ}}Υ δοσουὰβ ἢ 
186 σμαγδοῖθν οὗ (6 Ρτορπδῖ, 85 νν}}} 6 δθϑη ἔγοπι 
ἃ σορϑιἀ ογδίΐοα οὗ {86 ρῥδγισαΐϊασθ. ΠΙΤΖΙΟ᾿ 8 
υἱίονν, δῖοι αἰἰγὶ θυῖ6 4 ἰῃὴ0 Βεοιϊίοη ἰο ΕΖοϊκὶοὶ, 8 
ἀοδοϊοαϊ ἴῃ ΔΗΥ͂ Βο0]1ἃ 4815. ἥ α τη  ἱπάοοα ἰῃ- 
ἴον ἔγοτα [η9 ἱπἰγοἀιοίογΥ ἔοσιαα]α8 (Υ 678. 19 παπᾶ 
28), ὑμαὺ (9 ῥσορμεὶ γϑοοϊγϑαὰ {πΠ680 Το δι 08 
Βοραγδίθϊν, Ὀὰὺ ποὺ ἐμαὶ (ΒΟΥ τὸ αἰβοοῃπϑοιοα 
Ἰδίον δαἀὰϊιοηϑβ, ϑοοίης ἐμαὶ (μ686 ἤογυἶαβ δίδηα 
ἴῃ [86 πη! ἀ]6 ον οοι {π6 Ιασσα (σοι Ρ. χχχὶϊ. 1), 
δά ὑμς 818}} ἀἰν ϑίοηϑ (85 δαὶ ἢ ον })}. 
ΜΟΓΘΟΥ͂ΟΣ (18 Τοτυἷα ψἰ8 ἴο οιθυλί δῇ, 18 
ἔουμὰ 411 δἱοὴρ ἴγομῃ οἢ. χχυὶὶ. ; Χχυλ!. 12; 
Χχῖχ. 80; χχχὶὶ. 26; χχχὶϊὶ. 1, 19, 28: χχχίὶν. 
12: χχχυ. 12: σχχυχυῦὶ. 27: χχχυὶἷ. 6: χ]ϊδ. ἴ; 
Χ]1. 8. Ῥχουϊουβὶ νγὸ δηὰά ἴο τα; 1, 4, 11; 1. 
1; χιϊ!. 8, 8: χνὶ. 1; χυϊὶὶ. δ; χχὶν. 4. 

γονβ. 190-22. Απᾶῖδο νυοσᾶ... το δϑὲν 
τλθ. Το Ὀγοδκ (6 σουνϑηδπί οἡ ὙἹϊσἢ ἢ 6 ΘΠ ἢ 568 
οὗἁ ἀδγ δηὰὼλ ηἰ χη τὸ Τουπάδα, 18 ποί ἱπ (86 ΡΟΝΟΣ 
οὗ ὥϑῃ. ΕῸΓ δοοουΐης ἴο ἴΠ0 αἰνίηθ ΡῬΥΟ186 
(θη. νἱῖ}ῖ, 22} ἰῃ πο οἰγουπηδίδῃοθθ, ποῖ δου θῇ ἴῃ 
18:6 6459 οὗ 8ῃ ΔΡΟΒΙΔΘΥ Βἰ ΐΐατ ἰο {μὲ τυ ἢ ο6- 
σαϑί οηδὰ {μ6 Βοοά, νὺ}}} ΔῺΥ οἰδηρο ἰακο οἷλοα ᾿ἢ 
189 αν οὗ πβδίαγο, 80 ἰοπρ αϑ'Ἶλε εατίἦ δίαπαάϑ. [ἴῃ 
686 ΟΡ Β 1ὺ 18 σΟΓΙΔΙΏΥῪ ἀθοϊ γα ὑμαὺ [ἢ 6 Θα γι ἢ 
1] ὁπ6 ἀδὺ σθα86 ἴο οχἰϑί, Ὀὰὺ 1ἱ νν1}} ἐμ 6 86- 
οοταάϊης ἴοὸ ἴΠ6 ἰσδομίης οὗἨὨ ἴὴ9 ϑδοτὶρίυτεβ ΟἹΪΥ 
Ῥ888 ἰ0 ἃ ΒΙρθ ον βίαρβο οὗ ὀχ βίθποο ([88. ἰχυ. 17; 
χνυὶ. 22. 2 ῥεῖ, 111. 18: ον. χχὶ. 1), δπὰ {18 
ΓΔΏΒΙΪΟΙ 8 ποὺ δῇ δηπυ πα οὗ (86 Ῥχοπιῖδβθ 
εἰνοη ἰο δαυϊὰ, θὲ ΟὨΪΥῪ Ἰοδαβ 0 ἃ ΘΟΥΓΟΒΡΟΒ πα 
ΕΓΔΏΒΙ(Ἰ0ἢ ἴἰο ἃ ἶσον βία ζο οὗ γϑα]σϑίίοῃ.---ΜῪ 
οονϑηβῃῖ οὗ 86 αδν ἰδβ ()}0 οονοπηαηὺ ψΒϊοδ 1 
ἢδνο σοποϊα ἀρὰ ν ἢ σοβροοὶ (ὁ ἐΐθ ἀδύ, ψῇ 0586 
ΟὈ])θοὺ ἰΒ ὑπ ἀΔγ.---ανἑᾶ ΤΥ δοσνδῃῖ. Οομρ. 
2 ὅδπι, ἰἰϊ. 18; νἱὶ. δ, 8: ἔχοις, χχχῖν. 24, εἰς. ---- 
ΤΏο686 γΟΥ808 ΟΧΡΓΟΒ85 διι δι λη 8 }}ν [0.6 Βδῖη6 
ἰπουγχλὶ 88 χχσὶ. 82-97.---ΑἊἄν5 ἴ)9 δΒοῖ, εἰς. ΤΊ] 
τοίθγθησθ ἰο [8.8 Ῥγοπιΐδο χίνθῃ ἰο ὑπ 6 ῬΙΓΙΔΓΟΒΒ, 
ἄδῃ. χγν. δ: χχὶὶ. 17; χχχίϊ. 18 18 ουὐἱάδηῖ, δηὰ 
ΘΟΥΓΟΘΡΟΠᾺΒ ν {ἢ ὑπὸ πιοηίΐοη οὗὨ (}9 8816 ἰῃ ΥΟΓ. 
206. ΗΕΒΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ 88 ροϊηϊοεαὰ ουὐδ ἢ ῬοΣ- 
ἴδοι υϑι166 (αὐ ΦοΓΘ Δ ἢ ΠΘΓΘ ὈΥ Π0 ΠΠ68}8 ΡΓΟ- 
ῬἤΘ8108 8ὴ ἈΠ] πηϊ 64 ἰπογθδδο οὗ ἰμ6 ΓΤΟΥΔ] δηὰ 
ῬΥΪΘΒΕΥ ῬοβίοΥ Υ ΒΙΟὮ, 48 ΔῊΝ ΤΟΊ Τ 8, νου]ὰ 
Ὧ6 ΟΥΪΥ ἃ Ὀυγίάθη οα (6 Ρθορὶθ. Βαυῖ ἱη ρογίθοι 
δοοοτάδησο Μ᾽ ἢ (ἢ ἀφοϊαταῖῖοι οὗ {86 υοτὰ, (μαι 
81} [5γ86] 588}} Ὀ6 8 ““Κίηράοπι οὗ ρΥ᾽6818᾽" (ἔχοά. 
χὶσχ. 6), δπὰ νἱἱ 6 Ῥσυοόρμοιὶα αἱ Υ8 6068 {[88. 
Ιχὶ. 6, ““δηὰ γο 8}}8}} Ὀ6 παπιϑὰ (6 ρτγὶ οδὶβ οἵ 76- 
μονὴ: πη 8.18}} 086}} γοὺὰ {[πΠ6 ΜΙιπίδίοσβ οὗ οὔῦ 
6οα :᾽᾽ ᾿Ιχνἱὶ. 20, 21, ““δηᾷὰ 1 νυ}}] 180 ἰδ οὗ ἰδ 
ἴο 0 Ρῥγίοϑίβ δηὰ 1,ουὐ68 [᾿ϑυἱεἱσ Ρτ] 688] ᾽᾽). 
Φογθη δὴ ΠΘγΘ ἀθΟἾΔΓΘΒ (:8ὲ [86 ἱμτθοξοϊὰ ῥστο- 
τηΐβα οὗ 1. πη τθγ  ὉΪ6 ἱβογοαβϑο; 2. ἴπ6 ῥγίϑβί- 
Ἰγ δηὰ σογὰὶ ομδσγδοῖον οὐ (ἴθ νν ῃο]6 Ρθορ]ο ; 8. 
16 ονουϊαβίληρ σοπίϊπυδησο οὗ Κὶηρήοιῃ δπὰ 
Ῥγ οϑίῃοοά, νν}}} ἴΌΓπὶ ἃ στδηὰ βαγιοηῖοῦβ ομογά. 
1, α5 σαπηοὶ ὃδ6 ἀρηϊΐϊοα, Τογοπιθἢ ἢπΒ ἴῃ νἱ ον 
1μοῖ (τη, ἰη ψ]ιῖϊσὶ δἷὶ ἐμαὶ 15. 1468] νι ὶ}} Ὀ6 ΓΣϑα], 

1ΠῈ ῬΒΟΡΗΕΊ σ“ΕΒΕΜΙΔΗ. 
ον πὰ πἰδι πε ἢ 

δὶθ γογὰβ οδπηοὶ (ΒΟ ΒΟΡ 6 88 οοῃβοίουϑ οὗ 
ἱλ οὐ ποῖ, 8 ἃ τηδίίεσ οὐ ἰἱῃ } Ἐἔο 66), ΟΧΡΓΟ58 
δηγιβίης 6180 Ὀὰϊ (δῖδ; (86 ΡὈΥΙΟΒΟΪΥ πὰ χΣογα] 
Ββοοὰ τ΄}! Ὀ6 ἱπηυτ γα, Ὀοσιυβο ἰἢ6 ψ80]}0 
ηἡϑίΐϊου ναυΐης πον Ὀδσοῖηο ᾿Ππιιπ 6 Γ Ὁ] 6, νν 1}] σοἢ- 
βἰδὶ δοοογάϊης [0 118 ΟΥ̓ χ1Π8] δηῃὰ οβϑϑηι] 1ὰ68 
οὔ ῥγίοβίβ δῃὰ ϊρβ. 186 ΠΠΌΠΠΘΓΟΊΒΠ6Β8 Οὗ [86 
Ρ6ΟΡ]6, ὙΔσΒ 88 ΠΘΥ͂ΘΡ δοίυ] ουθ ἴῃ {ἴ16 εἰπη 68 
Οὔ {6 εἰ σθθδβὲ δΡΟΒΡΟΓΙ Υ͂ (σοπιρ. 2 ὅδῃι. χχῖν. 9) 
γοϑῖϑ οὨ ἴδ ἱποϊυϑίοι οἵ (0 π οἷο οὗ Γοχοποσδὶθ 
Βαϊ ΠΥ ([84. χνὶ. 90). : 

γον. 238.20. Μογϑονθσ ἴ86 ννοσᾶ... ανϑ 
ΤΏΘΥΙΟΥ ΟἿ ἴπϑιῃ. ἴη (110 ργεοθιϊπρ νοσβο (20- 
22) νυἃ8 Ροβί εἰν οὶν ἀφοϊαγοα (ἢ 6 οἰ θυ πα] ἀυγαίίοι 
οὗ 6 σογοηδηΐ Ὑῖοῖ Φοθουδ ἢ 8 οοποϊιἀοὰ 
τ 1116 ἐμοοογαίϊο κἰη χάοιῃ δηά ρτίοϑι οοά : ἴῃ 
1} ΤΟΙ] οὐ ἢ ς ΥΟΥΒΟΒ (818 ἀ6ο]α γι ϊου 5 οἱ οηἀ οά 
δχοϊηϑὶ 8 τηδ]ἰοουβ δἰίδοῖϊκ.---ἶῦ ἰθ δ) οχοῖμοΡ 
ΤΟΙ (0 υηάἀογβιδηὰ ὈΥ “1818 ρ6ΟΡ]6,᾽᾿ οτοΐίχῃ 
ΑΙ οἢη8 (ΒΟΗΝΌΘΆΒΕΒ υπαογβίδπμ 8 Εργρί, ὅλην 
ΟΙιδ]άθδῃ ὙΑΥΤΊΟΥΒ, ΜΟΥΕΒᾺΒ ϑαϊηλυ λη8, ΗΙΤΖΙΟ 
116 ποῖ χ ΌΟΓΒ οὗ 46 ενν8 δια οὗἩ ἘΖαῖ1 9) οὐ {86 
ΟΠ ὈοΓΔ8). [ὑ τάὰἨἧξ ΒΌΓΟΙΪΥ ποὶ ΌΤΙ {π6 ἰγου Ὁ ]Θ 
ἰο γϑδαὶ βυσ δὴ δϑϑοσίίοη, 1 ἰΐ ψογ0 τηδά6 ὮΥ͂ 
{(|ι6 μοδαίμβοη. Τμοὶν Ἰυάχιηοηὶ Βαὰ 0 τνοῖϊψμ ἴῃ 
Βιιο ἃ 688θ.ὡ Βυΐ ἤθη ϑυϑο} 168, γγῆο οὐχμῖί ἰὸ 
ΚΠΟΥ ἰμ9 τοϊαϊϊου οὗ ἐμοῖσ πδίϊοῃ ἴο (ἢ [οτὰ, 
Βυϑοτὶ Ὀοἃ ἰο βσἢ! ρθββι υΐβιη, 8 δουηίογ-ἰοδβίϊ- 
ΠΙΟΩΥ 88 ἴῃ ΡΪδΔ06.---ἰ{ 18 ον ἀθηῦ ἐπὶ Φπἀδὴ δηὰ 
Ιβγαϑὶ δ΄ στωϑδῃί ὉΥ (9 ἔνο ἔδτῃ 68. [1{ 15 οἷδαΡ 
ὈοΔΒ ἔγοιῃ [9 ζο] ] οί ΡΏΓΘΒΘ “ὁ ΠΙΥ ΡΘΟΡ]6," 
δηὰ “860ἀ οὗ ΦΔοοὺ,᾽᾽ δὰ ““Βοορα οἵ ΑὈταϊιδαι, 

εἰο..,᾿" γον. 26, ΓΙΓΙΒ.Ν 18 οἴνθῃ υβοὰ ἴπ ογθιαῖδῃ 
οὗΥ̓͂ δίΐἰοῃδὶ σδοθϑ: ἱ. 1δ: χ. 2δ. χχυ. 9--Αυὐᾶ 
808 ἀσδρίδο, ΥΝ 8 ὮΘΓΘ ““ομπιὶ ἸΤΤΥΙδΟΠΕ ϑΡΕΓ- 

πετε,᾽" 85 ἴῃ Ζ6ΠΘΓΔΙ ἰΠ9 :ά68 οἵ Γο)οοιίοη, Γο)οοίϊοα 
ψ 1} αἀἰβάδίη, 18 Το] αἰθά ἰο (μδῦ οὗ σοπίοπιρι. ΟὐμΕ. 
χῖν, 21 ὙΒΟΣΟ 232} 18 υΒδοα 88 ΒΥΒΠΟΙΥΙΟΙΒ Ἡ1ῚῈ 

ΤΣ. Ὑ680 99) {Π 8 ῬΤΟΠΟΌ ΠΟΘ οἡ {μι 6 17 ΟὟ 
ΓΟΒΡΟΠΒΙΠἰγ, τὶ πουϊ ΒΥ οσσαβίοῃ οἢ ἐδὸ ρΡατὶ 
οὔτμο ογὰ, ἃ βοπίθῃοθ οὗ σϑ͵)θοίΐοη ὑροὰ τ 6ἷν 
πδίϊου, Β8 οὐ ἰμ6 οὔθ δδῃᾶ ᾿ῃβυϊΐης αοα, 88 
βουσὶ Ηθ ψότὸ ἱποοῃϑβίθηῦ, οα ἴΠ6 οΟἴϊιοΓ {Πλ6 Ὶν 
πδίΐοι, 88 ἱμβουχὰὰ 1 ΓΘ ΟἿΪΥ ροοὰ Θπουρὰ ἰῸ 
6 {πο ἔοοι-Ὀ4}} οΥ̓͂ 18 Ἰωογα᾽ Β Θδρυίοϑ.-- ἃ ;δ- 
τοι Ὀθίοσο ἴβϑθι. Ετοη χχχὶ. 86 ο0]]. χχχγ. 
19 να 866 ἰδμιδὺ 1, ““ἴο 6 ἃ πδίϊοη ᾿᾿ δἰ πη ῆο5 ἢ8- 
ιἰοπμδὶ οχὶβίθησο ἱπ ορροβίϊΐοηῃ ἰο αἰνὶϑίοη δηὰ 
βοδίίοτὶης οὗὨἨὨ ἐμθ οομπϑιϊπθηἰ8 οὗ (6 παίΐοῃ: 2. 
[παν ““Ὀοΐοτο ἴθ τὴ ̓  18 ποὶ ἰο Ὀ6 ἔδῖθη ἰὴ 8 ἴθ π- 
ΡοΟΤΔ] Ὀὰΐ ἃ Ρμγβὶο8] ΒΘ ΒΘ; ἑ. ὁ., {Π6Ὺ τηδϊ ἰδίῃ 
18. ΠΟΥ͂ 11 πὸ ἸΟΏΚΟΙ Ὀ6 ἩΪΓΠ6Β868 οὗ {μδὶ ;8- 
ἰ10η8] οχίβίθῃοο, ὑπαὶ ὑπ οἷ ΘΥ 65 Ὑ11} ΠΟ Ἰοη ΟΡ Ὀ0 
κταιϊδοὰ ὈΥ [89 δὶ φμί οὗἩ βο ἢ ῬΓΟΒΡΘΡΙΙΥ --- ἼΤΩ 
οονϑηδβῃῖ, εἰσ. ΟΟΏΡ. χχχὶ. 8δ,87. ΤῈ ομβαῦχθ 
ἷβΒ τουαϊοα ὈΥ δὰ δΡΡοΔ] ἰὸ {ξὸ σχυδγϑηίθο 1ῃ- 
γοϊνοά ἴῃ (86 Ογάϑσ οἵ παίυσϑ. [8 {818 του ΓΙΟΥ͂ 
ΘΒίΔ ὉΠ 86 (δὴ ἰῃ9 ογάδν οὗἉ βαϊναϊΐοῃ ἢ ΤῸ 
ΒΡΡ)]οιηοηὶ ΣΥ {μ6 [ο] νης αν 9 δρροϊῃῖοᾶ, 
8ἃ8 ἴῃ 2 ὅδ). χχὶϊΐὶ. δ, Βοθλδβ ἴο 'ὴ0 ζογοοὰ, [ γτ͵Β 

ἀο ποί τῖϑῃι ἴο ἑαϊῖκο δεἿ) δοσογαάϊηρ ἰο Φοῦὺ νἱ. 21 88 
8 δΒιιὈδίδηϊίνο, 16 ἰ6 δυοϊθηϊ (ὁ χοζαγὰ ἐδ 88 8 
Ὠρρϑῦνο Ῥαυ 616: ἰἔ ΤΥ σογθηδηὺ ἰ8 ποὺ (δὲ 
δηὰ πἱρ δ ν, ἡ. 6.,), ἢ88 0 ΓΘΆ], ροσιηδηθηί οχὶβ- 
ἰ6ῃ668.-- 61 ὌΣΙΔ1 σοΐϑθοῖ 189 δβϑϑᾶ, εἰς. ΟὉ- 
ΒΟΡΥΘ ἰδμαΐ ἴΠ6 Θμδτᾷθ πὰ νοῦ. 24 Ἰηγοϊγοα [Π6 
τοὐοοίΐοη οὗ Ὀοΐὰ ἰχὶθεθ, ΙΒ ἃ νἱον ἰο {Πΐ8, 
“ Βοθἀ οὗἨἉ ΦΘ 00 ᾿ 8 ρἰδοοὰ ἢγχδϑι 88 {μ6 πιδῖῃ οοῦ- 
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οορίΐϊοη, ““δηὰ Ὀανὶὰ ΤΥ βογυδηι" 19 ἰηϑοτίοα, 
Ὀθσδιι86 ἰΓ 16 σα 26 6 γὸ Ἡν 6}}-[οαπαᾶοά, {Π6 ρτο- 
Τηἶθ6 ἴῃ ΥΘΙΒ. 17, 18 που]ὰ 4130 ζδιϊ ἰο ἰ8 6 σγουπά. 
ϑ΄η66 ΠΟΥ͂, οΎονον, (09 δορὰ οἵ ΖΔοοῦ ἰ8 (0 Γ6- 
τοδὶ ἰῃ ροϑδβοβϑϑίοῃ οὗ δι ΐἷβ ργοπιἶβθ, (6 Ὀδδὶβ 18 
(8 αἴγοηῃ ἴθ Γ᾽ [9 φῬγοϑογυδιΐοη οὗ (86 βϑϑὰ οἴ 
Ῥανϊὰά. ΤῸ Ὀγϊοδίβ δῖ πὸ ἸοΟΥ βροόίκοη οἵ 
Βροοΐδ}γ, Ὀδΐας ἱποϊαΔοὰ ἴῃ (Π6 8664 οὗὁἨἩ “Ζασοῦ. 
Το ρυορΒοὶ ΔΥ8 ΒΡ6018] οι ρ 8918 οἢ (ἢ9 8868 οἴ 
θανίά, Ὀθσαῦθ9 ἱπ Υ6}. 16 86 δβἰαγίθα πὶϊἢ (ἢ 8 
Ἰάδα 828 {80 βοουν  Υ δηὰ σθηίγα] ροϊηὶ οὗ ἰδθ 
᾿θβοοσγθοΥ. Ηού (μὴ σοῃηδοίθ {118 ἰάθ8 τ ἰδ δὶ 
οὔ 1Π9 8664 οὗἩ Φδοοῦ ὉΥ βαγίῃφς {πδὺ {πΠ0.Ὸ 584]}} 
ΠΘΥ͂ΘΥ [411] ἃ ἀοβοοῃἀδηΐ οὗ Ὠανίὰ ἴο ὕ}9 ΟΥ̓ΘΡ [6 
Βοοὰ οὗ ΑὈτΔἤ δι, [8280 διὰ 9}626ο00. [ἢ πϑιϊης 
[6 ἴΠγ66 ῬΑ ΓΙ υ ἢΒ δ6 ἱΒΓΟΥΒ ΠΟῪ Ὑγοΐρῶὶ ἰπίο 
6 8Βσαῖδ ἰῃ ἕδυον οὗ [6 παϊΐοη. Νοὶ ΟὨΪΥῪ ΨΔ0ο0Ὁ, 
Ὀαὶ Ιβᾶλο δηὰ ΑΌΥΘὨ δ 8180 πη ἢδ τα Ἰοδβὲ ἔδυοῦ 
ζὴ {6 δἰ σεὶ οἵἩ Θοά, ἱ Ηο ταὐοοὺὶ {μ6 1} βοϑά. ΤΟΥ, 
δμιονγονυοῦ, 8γὸ ἀδὰγ ἴοσ (ἢ ζδί 6 Υ8᾽ 58κ6 (ΒΒ ηι. 
χὶ. 28, 29 ο0}]]. ἱ. 2, 16). Οοωρ. Εχοά. 1]. 24, 
25, χχχὶϊ. 18; [,6γ. χχυί. τ 6 Κίηκβ χὶϊὶ, 28 ; 
Ῥ8. ου. 8-10: [88. χὶΐ. 8. 

ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

1. Ου χχχὶϊ. 8. Ἅ"’)ἀἂὰὺ οἴἶεοὶ οὗ δΏΖΟΥ δὰ ἃ Ῥγχο- 
δοάμυγο αἰπιοϑί ᾿ἰκ6 {μδὶ οὗ ΑΒδῸ τινὰ [86 Ῥγορμοὶ 
Μίοδῃ. ΤῈ δδ)θ ϑβρίγὶΐ Ῥγουδ 8 πονγ- 8- Δ γ8. 
Ἐν ψἱμοαὶ δηἰογίης οἢ δὴ ἰηγοδιϊχαίίοι, νυ] ἢ 
δεῖ Υἱοῦ ΟΥ ΤΟΆΒΟΏ ΠΠ6Ὼ 816 ἔου πα γπῸ οὗἶοη ἴῃ 
γτΟῖΥ σΘΏΘΓΔΙ ΟΣ ΡΓΘΒΒΙΟἢΒ ἰἢ 8 08]} (0 ΓΘΡΘΏϊΔΏΟΘ, 
Ὀονγτοῖν ἔγοπι ἰἰθ Ῥγορδοὶ 8}} βογίβ. οὗ 74 1οἷ8] 
(ἰγοοιϊοπίηρ δὰ ροϊηί ἰο ἰμὶθ. ΟΥ ὑπαὶ ον, ἴγϑ 
οδηποῦ ανοϊὰ βοοίηρ ὙὮΥ ὑΠΟΥ ΔΓ6 δ᾽ αγ8 Ρυΐὺ ἴῃ 
διγαϑί. υ͵Ζ.: ἴον (ἷβ οδυ86, “ ὮΥ ἀοβὲ ποὺ ΡΓο- 
ῬΌΘΒΥ ὙΠαΐ 6 ἀο ποὶ κὸ ἰο Πρὰν ἢ ΘΠ ΟἿ 6 
ἐδ ΒΓ οἵ ἷα δΆ 0.80, 8 ΒΟΌΪο αἀἰθά δίῃ οὗ δ ἢ Ρ60- 
Ῥὶο που Ὀ6 {86 Ὀθ8ὺ ΠΠΘΆΠΒ (0 80 διρδὶ πϑὶ ἤθη. 
Βυὶ πιο οδηποί Ὁ6ΔΓ 8 Ὀδα σορδβοΐθησθ δηά 
ἀπτγολ πίη κ8 οὗ 4]} δουίϑ ἰοχοίμον, δηὰ ὑπὸ ἤδαν 
{αὶ ἰὺ ΠΥ 06 ἰγᾷρ Π848 {μ6 100115} οἴεοί, (δὶ 
ΤΠΟΥ 68186 [ἢ.6 ὈΘΆΓΘΥΒ οὗ βυ6 ἢ; τ ρ᾽οαδαπὶ (ἰἀΐη 5 
ἴο σοπια ἰο 8 Ὁὑ84ἃ Θῃὰ, ἰῃ ογάοσ ἰο δϑτι χῃῦ οὐ μ 6 γ8 
ἔτοπι σοταΐης τ δὲ παῖ δ Ὁ Τρ 588 0.68.᾽ ΖΙΝΕΕΝ- 
ῬΟΒΡ. 

2. Οη χχχίϊ. 7 δβδαᾳ. “ι)μπαάαίωτ ἐπ ὅλος ἱεχίω ἴο- 
οι εἰαδείσια ἀε εοοπίταοσίϊδιια ἐπι τοπΐ8 εἰ πυδπαι ἰοπὶδ, 
4108 ἱπιρτοδαπί Απαδαρίϊδία, »γοδαὶ ϑογιίρίωτα, δἱομί 
οδἰεπάμπιί ἧδε φιιδὲ 7γαπι δεφμμεπίμγ ἀοοιπιοπία: ῬΓΤΟΥ͂. 
ΣΧχχὶ. 14; Μαῖιί. χιὶ. 8. ΕὔΒΒΤΚΒ. 

8. Ου χχχὶὶ. 1δὅ. “1ιὸ φῥγορμοὶ μιδὰ οὔβῃ 
Θηου ἢ ἀοροϊατοὰ ἴδ 6 Ἰαπὰ Ἰοδί ἰο ἐδ Ομ] ἀθδῃβ. 
Ἠδετγο, πούονοῦ, ἢ τουϑὶ ἐοδ. ΕΥ̓ {πῶ ἰϊ 18 ποὶ Ἰοϑὲ 
ἔοτουοῦ : δἷβ ῬΌΓΟΙΒΒΘ ν͵ὰβ 0 ΓΟΒίΟτΘ ΘΟ ΠἀΘΏ 66 
ἦπ (86 ἔυΐιτο ἴ9 Οὐ 6 ἐγου δ] θὰ βουϊθΒ.Ύ. Του [0 
τοοβὶ δ] οοα βοσυππύ οὗ Θοά τηιϑὶ αχαΐη ὃ (6 
πιοϑὶ μβοροΐυ)."- θη γὸ δτὸ οὐδ να ϊγ ῥτοῦ- 
Ῥογουβ, νγ»ὸ ὑπ ηἰς ὩΟ ΟὯΘ δΑἢ 86 ΟἿΓΤ ῬΓΤΟΒΡΟΓΙΥ 
ἴγοπι υ8, ἀηὰ τ ΒΘ ὑγροῦ Ὁ]0 ΘΟΙ085 ὉΡΟῚ 08, 0 
ϑδδῖϊη (μἰπὶς τᾶν Ὁ ὁ06 οδῃ δ6ΙΡ ἃ8. Βοίῃ 
ΘΟΌΓΒΘΒ ΓΘ, ΠΟΙΨΕΥ͂ΘΡ, ΘΑ. 8}}Υ υπρούϊγ,. ΤΏοτο- 
ἴογο αοἀ᾽ 8 βευνυδηΐϑ τπυδὲ σοηίγδαϊοί Ὀοΐ {ἢ 050 
ὙΠῸ ΔΓΘ δὶ 6880, δηα ἰῃ080 Ὑο 8.6 ἰῃ ἀυϑρδὶσ. 
ΤΠΘ ΧΟΥΘΓΒΟ ἰ8 ΑἸ ΥΒΥΒ τ χη. [Ι͂ἢ ροοά ἀδγ8 μυτ- 
16 {Πγ8ο]ῇ, δηὰ ἰπ ὈΔὰ ἀδγ 160 {ΠΥ 86] Ὀ6 οχα]οὰ, 
ἴον (6 η ἰὰ 18 8 χγοδί (ἰὸς ἴοὸ ἀο.᾽ ὈΙΕΌΠΙΟΗ. 

4. Οὐ χχχῖὶϊ. 9, 16, 24, 25. “«Φογογαίδῃ 8150 
σοηῃίοπάβ, Ὀυὶ 48 8 δβογυδηὶ οὔ πὸ οσά. ΕἾγβὶ ἢ 
ϑ060γ8 δηπὰ ΔΙίΟΙ ΤΘΓΔΒ ΒρΘδ ΚΒ δρουὶ, Τΐδ 18 ἃ 

ΠΟῸΪΘ ἩΥΗΥ, ὈΥ͂ νν ἰδ ΟΥΟΥῪ ἰΘΑΘὮΘΡ, ὙΠῸ ΠΟΤΒ 
[6 Κογὰ, τῆλ  ῥγονο ἰπηβοὶ . Α8 Βοοῦ 8 6 οὉ- 
ΘΕΓΥ͂ΘΒ ἴῃαιϊ 6 [οτὰ νν18)}65 (ἷ8 ΟΥ̓ΤΠηϊ, 11 18. ῃοΐ 
86 (ἰπ|ὸ ἴἰο δχροβίυϊαία, Ὀαὺ ἴο δοῖ, ποῖ ἴο 64]} 
δηγ ἰὴ ἴῃ αὐδδιίοη, θὰ ἰο Βοὶ ἴο ννόοτῖ. ΙΓ 
[Π6 ἢ ΔΗΥ͂ Ποδι(διίοη 5 Ἰοϊ, Οὐ 959 δπὰ βδποίμοι 
ΒΟΓΌΡΪΟ, ἴΐ ἰ8 εἰπηθ αἴ υ να γ8 ἴο ΘΟ, 5811 νυνὶ [9 
[τὰ δοοαυυ ἰἰ, τ θὰ οὔθ 848 ἢγϑί βονη ΟὈΘαϊ- 
Θῃ060.᾽᾽ ΖΙΝΞΕΝΌΟΙΕ. [“ ΒΟ Μ)6 δγὸ Ὀουπὰ 
ἰο 101] ον αοά ψῖῖἢ δη ἱπιρ]ϊοὶζ οοοάΐοημοθ, γοὺ 79 
9811 ἃ ὁμάθανον ἰμαὺ ἰὰ τὴν ὉΘ ΤῆοτῸ 8 ἃ ΙΠΟΓΘ 
᾿πιο] }Π κοαὶ οὐοάϊεποσθ. 6 τὰὰδὶ στοῦ αἀϊδβρυίθ 
(οὐ 8 βἰδίαιοβ. δπὰ Ἰυάκιμθηϊβ, Ὀὰϊ γγ9 ΤΠΔῪ δυά 
ταδί ἰηαυΐτο, Ἡλαί πιεαπ ἰλεδε δίαίμίε5 απα 7μᾶφ- 
πιοπί8 7 οὶ. νἱ. 20. ΗξνκΥ.---8. Β. Α.} 

ὅ. Οαχχχὶϊ 2δ. ΤΕΑτΤΌμΩΙΑΝ (ς. ᾳτο., 1..ὄ 17}. 
6. 40) 8608 ἱπ {6 τνογὰϑ ““Β0γ 1.660 (Π9 Βο]ἀ Ὁ 
ἸΩΟΠΟΥ͂,᾽" [Π6 ᾿χορβοίΐο ρβαββᾶμθ ἴἰο μοῦ Μαῖίί. 
ΧΧΥΪΙ. 9 ΓΟΘΥΒ, τορβαταϊης (Β6 τοδαϊΐϊης ᾿Ιερεμίου 88 
οογγοοί. Οορ. Ευϑεβ. Δεπιοπδίσ. Ευ., ἢ. Α΄., ς. 
4; Αὐσυβτιν, 2 ὲὲ εοηδέηδ Ευαπρ., 1.. 111.. ο. ἴ. 

6. Οη χχχίϊ. 27. Τὸ αοὰ μοῦ ἰβ 0 ψΌΠΔΘΡ 
[πὐἰτ86}]60]. ΤΆ ΘτΘ ἃτο γοη 6 γ8 ΟὨΪΥ οὁΠ [860 ἸΟἾΤΟΡ 
ϑίαχο οἵ οχίϑίθῃησθ. ΕΥ̓ΟΣΥ δἰ Ὁ δίδχθ 8 8 
ΠΌΠΟΘΥ ἴο (6 ἸΟοΓ. ΟΥ̓ ἷβ ἴῃ 79 ΟὨ]Υ͂ 0π6 δίδζθ 
οὗ οσίϑίθῃοο, δῃ ἃ δοσογἱη} ΟὨΪΥ οη6 ογάδγ οὗ 
Ὡλίυτοῖ θη ἰδ ΝοΥτὶμβ Ατηθγίοα βαυδζοθ 
ΟΡ ΘΙ Υ υγάἀογοὰ οὁη9 οὗ (Ποῖ ΠΌΘΟΣ πὸ δὰ 
ὈθΘη ΟἿ ἃ Υἱδὶὶ (ὁ {80 ατοδΐ Εαίμοσ ἰπ  δϑὶηρ- 
ἴοῃ, δηὰ ἰοἱὰ πο οὗ ἰλ νομί θγβ οὗὨ οἰ Υἱ]Ἰσδιίοα, 
88 ἃ ἀϑιμοῃίδοδ! ἢ γ Ῥοβδβθβθθα ἴδ, ΟΓΘ μι 60 1688 
ἴῃ {μ6 τίσις ὑμβδπ οὐν ΒΙΧΆΪΥ οἰ] χοὰ βαύαρβθδ, 
ἴο γὑΒοηι ἱΐ 8 ἃ Τὰ πάδτηθηίαὶ αχίομῃ, (Πα (Π6γ9 ἰ5 
ὯΟ ΟἴΠοΡ ψονὶὰ, Ὀυΐ ἐμαὶ πῃ ϊοῖϊ ΤΟΥ σδπ Τοδο ἢ 
ὙΪ} {μοὶ ἦτο Β6η868 ἢ [ἰ 8 σογίδ ΠΥ μοὶ ργογοὰ 
ιπ8ὲ ἔμ ῦθ ἰ8 ἃ ᾿ἰ νη, ΡΘυΒΟΠΑ], οὐημπηϊροιοηὶ Θοά. 
Βαὶ {185 158 οὶ ἰο Ὀ6 Ῥτονυϑά, ἷΐ ἰβ ἰο 6 [6]ῖ ἔγοιῃ 
180 Βοαγί. Ηο νῆο ἷἰβ Ὀοτῃ οὗ αοα Βεοδτγοίῃ Ηἰβ 
γοΐσθ. Το ἷπι 4180 τη ϊγβοὶθβ οοᾶδθθ ἰ9ὸ ὃ6 δυσὶ 
ἰγγδι οὶ. Ηοα Καον5 ν }]} πον (0 ἀαἰδιϊη φαΐ 
Ὀοίινοοη ἰγὺθ δηχὶ ἴμ]96 τηϊγδοΐοθ, θὰ [ἢ 6 ΓΌΓΠΊΟΥ 
ΘοΙΏΘ (0 Ὠΐπὶ 1 ἃ γοΐδϑ ἔγοσι [116 πἰχθον νον], 
ἰη νι ϊσῖ 6 6618 ὑγῸγ δἱ οσθ. ΕῸΡ ἰΠ6 βία ροϑ 
οὗ οχί βίθησο δηα οτὰογ8 οὗ Ὠδίυ ΓΘ ἃγὸ οὐ μον πγοίὶ- 
ΟΔΙΪγ βοαὶϑὰ ἰονγαυβ οδοῖρ οἴαν, Ὀπκὶ [ἢ 6 ΒίχζΘΥ 
Ὀγοδὶς (Βγουκὰ ἱπ ογάον ἰο 1ἰξν (6 ἸΟΥΤΟΡ ὺὑρ ἰο 
ΚΒ ΘΠΊΒΘΙΥ͂6Β. 

7. Ου χχχὶϊ. 86 ϑαᾳ. Οἱ ἰδ ζ]]πηοηὶ οὗ (8 
ῬΤΟΡΌΘΟΥ͂ ΘοΡ. ἴμ6 Οοιμμι. οὗ χἰϊὶ. 14, δηὰ (9 
Ὠοοίγίηα ποίο5 οὔ ἰἰΐ. 18-28, Νο. 8. Αβ {δ 
ὑπτοδιϑηΐης {μδἱ [τοὶ βου] ὃδ6 ἀἰδρογβοὰ διηοης 
8]} ἡδίϊ ἢ 8 ἤγοπι ὁπ6 πὰ οὔ [86 δαγί ἴο (86 οἰ ΠῸ Γ᾽ 
(θϑθαι, χχνὶϊ. 64-66) πδθ Ὀδθὴ 116 τα} ν Γὰ} 8]16ἀ, 
ὙἈὮΥ 8ῃο]α ποὶ [8159 ργοϊΐβο 4180 ὉΘ [1 0 ΓΔ8}}Ὁ ἔα]}- 
Β]}16α, ὑπ {Π6Υ 588}} ὉΘ οοἰἸ οἰ ἔγοπι 8}} ἰδ 8 
ΜΒ ΓΠ6Ρ {86 Γοτγὰ 1.88 οδδὶ ποῖ οὐ ἩὮΥ οδῃ- 
ἠοῖ {Π18 Ῥοορίθ Ὀ0 ἀοϑίγογοα ἢ ἩΥ ἀὁ ὑδμ6γ σϑ- 
ἰδίῃ (Π6 ]Σ Ῥϑου ἰ ν ΕἾ65 ψ] 1 δυο ἰθηδοὶίγ, ὑπαὶ 
Ποῖ μὸν ἐδ τηοϑί ταρίης ἴδηκιϊοἶϑτα, ποὺ {86 τοδὶ 
δυπιαῃθ ΘΟΒβι! ΡΟ] ΐϑη), ν ἰσ ἢ 8 τ ἢ} ΙΠΟΤΘ 
ἀδηρσογοῦβ ἤδη ἴΠ 6 ζοτ τ 6, δ ἢ τ 416 (ἢ 6 τὶ (ἢ 
ΟΠαΡ πίϊοῃβ : 80 ἰδδὺ νχο σδὴ ζοϊϊΐουν ἰῃΠ 6 σου Γ50 
οὗ {δδὶν παίϊομδὶ βίγϑαπι ἰπτουρῃ (με 4168 οὗὨ 28- 
{ἰ0}5, 88 ἰϊ 18 5514 οὔ 6 Βἢΐηθ ἐπδὶ 118 ταῖν 
ἤοννβ υὑππιηρὶοα Κορ [16 Ἰαἶκο οὗἩ Οοπδίδηοο ὅ 
Αϑβυγοαν (8. Ρϑορὶο πιιϑὲὶ γοῖ δανθ 4 ΓὨϊυΓΟ. 
ΟΠΥῪ 18 πιυσἢ ἰ8 σοτγγασῖ, [μὰ ἴ ὑπὸ ΓΘ8]. Κογηοὶ 
οὗ {πολ ρτορῃθοΐοθβ 18 οἶσθ 0 08 ἰπ 8 8}16}} 
ν ΒΙο ἢ ἴῃ 6 Ῥτορ 68 ρΓορΑΓοα ἔγοπι ΘΟ ΘΠΙΡΟΓΑΓΥΥ͂ 
οὐϑῆῖβ, Ὀυι ἰὺ 18 ἀϊπῆοι!ῖ ἰο ἀοίθγμϊηθ ἡ ΟΣ 6 ἐμ 9 
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8}16}}] ς68568 8η4 [86 ΚοΥ ποὶ Ὀοχίη5. ΟΟΏΡ. ΒΊΝΟΚ, 
Τὰς δεγιριυταίπεδα ο7 (δὲ ἀοοίτιπο 9 (λὲ Ἀιϊἑεπηπίαὶ 
γεῖσπ ἀοίεπαεα αἀσαϊπδί ΠΈΝΟΒΤΕΝΒΕΚΕΒα. ΕὈΟΥΙΟ]α, 
1866, 3. 46 δᾳ4. 

8. Ου χχχὶΐ. 86 βαᾳ. “18 16 δοπδυμση δία οὗ 
ἐο γοἀοπιρίϊγο ποῦῖὶς Ροβϑὶ ὉΪ6 νι 1}6 ϑτγαθὶ 8 σ6- 
οοίθα 88 ἃ παίΐοῃ ῦ Ασοοοτγάϊηκς ἰο ἐ86 ΟἹ Τορίδ- 
ταθηὶ (18 αυοδίΐϊου τηδί ὯΘ ὉΠΟΟΠα ΠΟ Π4}}} ποζᾶ- 
ἐϊνοα, Τῖθ ΚῆΟνΒ ΟἿ]Υ 8 ἰδ ΟΓΔΥΥ Γοὐοοί! οἢ 
οΟΥ̓͂ [9γδο], ψ εἰσ αὖ (8.6 βδ!θ {ἰπ6 ἢ88 {018 γϑβαϊ, 
ἐπδὶ ἰβγ80] ἀοθβ οὶ ρουϊϑῃ 88 ἃ παίΐσῃ, Ὀυΐ 18 
Ῥγοϑεγυοὰ [ῸΓ {αΐαγο τϑβιοσαϊίοη. [15 (18. Δ ῈΚὉ 
δΔΏΝ. 6 βῖποθ ἰσγα6] ἀοθρὶβοα ὑπ χγδοίΐουδ υἱβί- 
(αἰΐου οὔ 6 Μοβϑίδῃ, {89 εἰ χάοαι οὗ αοἀ ἰδΔίκθη 
ἔγοτῃ {1|οπὶ δηὰ σίνοηῃ ἰ0 8 Ρθορὶθ ὑῃΐϊοι Ὀγίης 
ἕοσῖ (6 ὕγαϊ 8. ̓Βοσθοῦ Αὐτὸ ἴμ5 ἰδ9 ργεάίο- 
(108 οὗ ἰδ} 6 Ῥγορμιοίβ, νυν ἰσὶ ἰγοδὶ οὗ δ ρον βοα- 
ἰΐοη οὗἩ [βυϑδοὶ ἴῃ (89 Ἰδί(εσ ἀδυβ, δἰ ΓΆΔ ΠΥ ΔΌΤΟ- 
καϊοὰ οὐ δοοουπί οὗ ἰῃ0 πϑίϊομ᾽ 8 δἰ ἢ ΟΥ̓ σδῃ 
τοῖν [ΔἸ οὐ 6 ζο ἃ ΟὨΪΥ ἰη ἃ βρί εἰ 8] ΠΏ ΠΟΥ 
ἐῃ 186 ΟἈν βιΐδη στοῦ, {πὸ πμαΐη γα οὗἨ τυ 6 ἢ 
88 ἐογτιηθαὰ ὮὉΥ ἃ σοβϑῃ [6 Ὁ ἔγοπι ἰβυϑδοὶ ἢ Τῇ 686 
ααρδβίϊοῃ 8 δ΄ 0 ΔΒ ΘΓΡΘα ἴῃ ἰδ 6 ΑἸ γπδιῖνο Ὁ ΒΚΕ- 
τηκαῦ (Οἰὰ Τ7εείαπιεπί ρῥγοράσον ὁ ]ἐγαεῖ'  παίίοη- 
αἱ σίοτῳ ἴπ ἰλεῖγ οἱοπ ἰᾳπά. “Ψαλτγό. ζ. ἀεμίδελε Τλεοί., 
1889 αὐὰ 1860) ἰπ κοοοτάδησε ψὶ1} (86 ΟἸἀ6 ̓ ῥγο- 
ἰοβίδηϊ (ΒΘΟΙΟΖῪ (σοπ1Ρ. οβρθοίδ!ν Ηοιμνας, ἔχαπι. 
ἑλεοίοσ. εἀ. Τείίεν, Ὁ. 1264 8Β44ᾳ.) 88 ἀφοϊ ἀν 88 
δοσογαϊης ἰο οὖσ οοπνϊοιΐοη {Π6Υ τηδῖ, Ο 186 
ἐτουπά οἵ Βοηι. ἱ. 26 844., Ὀ9 πορειϊνοα. [Ιὶ 
ΒΟΘΙΏΒ 0 Ὁ8 (0 Ὀ6 ἐγΓΟΐγΔΩΘΔΌΪΥ Θδι Ὁ] 186 ἐπι 
ὙὯ6η ἰμ6 ὑΐπι98 οὗ 86 ΜΟΥ] -ΠδιοΒ ἃτὸ ἤ0]] 
(υἴο χχὶ. 24), [βγ86] ν1}} ΟὟΘΥ [89 φοβρεὶ οδ]], 
δηὰ ἰδυ8 Ὀ6 Ργοραγϑὰ ἰο ᾿νϑϊσοιηθ 89 ΝΜ βϑί ἢ 
(Μαῖυ. χχὶὶ!. 89); τλδὺ ἴον (15 σθαβοὴ ἴῃ 118 α19- 
Ῥοσγβίου δῃοηρ (80 δἰ ΐοπΒ οὗἨ ἰμ6 ϑαγίβ 'ὑ 88 
ΠΘΥΘΓ Ὀ66η δυβοῦθα ὈΥ ἰΒοια, Ὀυΐ ρῥγοβοσυθὰ ἴῃ 
Βαραγαίο οχἰβίθῃοθ [ὉΓ 118 ἤηδὶ ἀοδβιϊπαιΐοη, Ὀ6- 
ολ89 αοὐ᾽ 5 αἰ ϊ8 οὗἩἍ ζτδοθ δηὰ οδ᾽)ῃρ ἃτ ἀμετα- 
μέλητα." ΟΚΗΙΕΒ ἰπ Ηκβζοο, ΝΝ.-Επο., ΧΥΤΙ., 5. 
6ὅ8, 9. 

9. θυ χχχὶϊ!. 8. “ΤῊ 18. ἐμθ ογ᾽ 8 ἀθοῖδγα- 
(ἴοι ἰο Ηἰδ8 οὐοάϊοπί βοσναπὶ Φογο ἢ. Μίγ ἀθδν 
οὨ 114, Ηδ βαγβ, ἰοὰ αϑὺ δοιὰ βοσογαΐηρ ἰ0 ΤΩ 
ΜΠ, πίθους Κπονίηρ ψἢγ. Τθοὰ δαὶ ἀοπο 
-ο}1. Βυῖ] νὶ} 8} ἰι οἴθαγ ἰο {π66, 8ὸ ἐμαὶ (Ποὰ 
ἘΠῚ ομοΥ πὸ τοότα; [1 ὙΠ (6}} {πΠ66 1πΠδὶῚ δυὰ 
γοῦ τοτο, 80 ὑμαΐ ἱμοὺ 1} αἱ ἰαϑὶ ΒΑ Ὺ, “68, ἰοὶ 
ἦι Ὀ0 8ο.᾽ 6 ἤηὰ δΒιαοῖ σοπμπθοίΐ 0η8 8 δ Ὗ {{π}68 
οἰβοθοτο ἰῃ ἴῃο δοτγὶρίατοεβ. Τ6 Ιοτὰ ΒΑ Υ8, 
“Ηον σδῃ [ πἴάἀε ἤγοτι ΑὈγδβϑ πὸ ἰδίος (δᾶ 1 
ἀο!᾽ (6 εῃ. χνὶ. 17.) Απάὰ {0 βδῖπθ ᾿ογὰ ἀθ- 
οἶδγοβ ἰο Η]8 ἀϊβοὶ ρ᾽ 68, γ ἢ 666 ΘΟ. 68 {15 1π611η8- 
ἰἰοπ οὐ Ῥσγϑαβροβι(οη ἴο [611] βοιμοι ἰβ ὩΘῪ ἴο 
Ἡ 18 ἀἰβοΐὶρ]θβ, " Η θιηοθέονιἢ [68}} γου ποῖ βου ϑηῖβ, 
ἴον ἴ6 βογυϑδηΐ κπονοίἣ ηοἱὶ δὶ ἢὶΒ οχὰ ἀοοίβ, 
Ῥαϊ1 παν 68]16 γου τη, ἴον 8}} (ἴηρχβ {Ππᾶϊ 
Ι[ἀγο Ὠοαχὰ οὗὁἩἉ ΠΥ ΕΔ μον, 1 αν Πη8806 Κπόνῃ 
Ὁπίο γοα᾿ (Το ῃ χΥ. 16). 8.0 δἷδβο ἰβ ἰὺ βοσθ πὶῖἢ 
Φογο δὰ .᾿ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΡ. 

10. Οη χχχὶϊἹ. 6. Ηρδ]ϊης, σοδίοσαι θη, ἸΟΥ͂ 
δηἀ ρουπηδηθηΐ ῬτΟΒΡΟΥΪΥ δγὸ Ῥγοιηΐβοὰ ὉΥ (ἢ 6 
Ῥτγορβιοῖ ἰο Φογυβαϊθηι δῖ ἃ (ἴπ6 ἡ θῃ 8}} βοοπμθὰ 
Ἰοβὶ, δῃὰ ἰΐ βϑϑοπιθὰ ἱτπῃροβϑὶ ὉΪ6 (9 σοζαὶυ ὑμοτῃ. 
ον ἀρδβο]αίο υγυδὲ ἃ ἤλνθ [86 ἢ ΔΡΡΘΑΓΘα ἰῃ {6- 
ΤΌΒΑ] οἴ Μ᾿ 6 ΟΠ 6 ὨΟΙ188 ΔΙΓΘΥ ΔΏΟΙΠΘΙ Κγἃ48 ἰΠ ΤΟΊΗ 
ἀοτνῃ ἴο ΓΤ ἶ88 τηοδη8 οὗ ἀοΐεποο: Ηον να] 
χαροὰ ἰμ6 στη} οὐ ψΜ8Υ, ἃπαὰ ΠΟΥ͂ σοιηοτγί] 688 
γγὰ8 ἴπ6 οοπαϊίΐου οὗὨ (116 ΟἸΥ δαὶ ᾿π ὈΥ {πο 6π6- 
ΤΥ ἀπὰ σοΙΡ]ΕἰΘ} Υ ουἱΐ οἵ ἔγοιῃ [86 Γοϑὶ οὗ (89 

σουρίγΥ! Τὸ {86 πιϊηὰ οἵ ἰπ), πο ἰδ θη ὑμουρδὶ 
οὗ Φογυβδίθτα ἰπ ἐδ αΐυγο, ρἰοΐυγοθ οὗ ἀδβίγαο- 
ἰἰοα αἴοηθ φῬτοϑοηϊθα ἰδϑιηβεῖνθβ. Φοσοιηϊδῃ, 
ΒΟΤΘΥΟΙ, 080 δἰ δι γἃ8 ΒΕΔ ΡΟ 6 ὃγ ἐδ ἀνθ 
δΔηΟὶἰἰη, 8668 Ὀογοπὰ ἰδ ργοβοηὺ δου πδίΐοἢ 
οἵ ἀδδβο]δίϊοῃ ἰὼ ὑπ ἔν αἀἰβίδηϊ ἔα σο ρἰοίυΓο8δ οὗἁ 
Ῥθ866 8Π4,, ἸΩΟΓΘΟΥ͂ΘΣΣ, οὗ ΘΥΟΥΪΔδι ἱη ροδ66, Β0 0 ἢ 
88 ὯΟ ΘΟΥ6 Π88 ΘΟΥ̓́ΘΥ Β6Θ6Ώ, ΠΟΥ δαί ἰΐ οηἰογοα ἰπίο 
186 Βεαγὶ οὔ δη. Τθογο 88 ἴῃ6 μδίΐθηοθ δηὰ 
ἔδιι οἵ {π6 βαϊηἰ8 (Βον. χὶ δ. 10). "ΠΏΡΟΒΒΙ ΌΪ6᾽ 
ἰ8 ἃ ψογὰ, νυ ϊο ἢ ἀ068 ποὺ οσσυτ 'η Οοαἀ᾽ 5 Ἰδηρυδζα. 

11, Ου χχχὶϊὶ. 8. αὐϊοσ [86 βίῃ Ὀθογ Γδ69 88 
ὈΘ6ῃ ΡΑΓΙΪΥ δηπἰ ἰ]αἰ θα δῃα ΡΑΡΎ δ ]οὰ, αοά 
ΜἾ1 ἄγη [86 ΘΔΡΕΪΥΓΥ οὗἨ {πὸ παιίοῦ, 88 ἃ Ψ ΒοΪθ. 
ἴβγϑοὶ σδημοὶ ρογὶ δὴ δἰθγηαγ. ΟΘοά ν}}} ρυσ Υ 
{86 ΡΘΟΡ]6 ἔγοπι ἰποὶν δπϑ, ὉΥ ἔογχίνοποβδβ, [86 
ΟὨΪΥ ΨΦΑΥ ἴῃ τυ ἰ ἢ 6 ΟΔἢ ὃδ6 ΤΟΔΙΪΥ ἔγϑοὰ ἔγουι 
βίῃ. ὕτϑοθ δπὰ ἔογρί θη 688 δΓ6 ἰμ:6 ΟὨῪ χτουπὰ 
οἢ ΨΒΙΟἢ γΘθ δίδῃὰ δ8 Ο γϑίδηὴ8. ΤῊ ΐδ Βοοσηθ 
ποιμίης ἴο ἴῃ τον], δηὰ γαῖ ἐϊ ἰβ τ ογο ἰμ 8} μ68- 
γ η δῃα δῦ ἢ.᾿᾿ ὈΙΕΌΒΙΟΗ. 

12. Οκ χχχὶϊὶ. 7-18. “.Ἂπ ἱπιρογίδηϊ ἀοοίτίηθ 
τηθοΐΒ 8 ἴῃ {ποβθθηγοτάὰβ, (πὶ ἰΐ 8 ποῖ τ6 αἰδιϑ 
οὗ ἀοἀ ψμὶο νγὸ Βμου]ὰ βϑοὶς ἰο δρργοδοπά, δυὶ 
(86 Ἰονο οὗ αοὰ ψδΐϊο ἰδ τηδηϊζοβίοὰ ἴῃ (πὶ ΗΘ 
᾿ρυΐϊθ8 ποί ΟΌΤ βίη ἰο 18. Οἰβογνβθ τὙαο ἰγϑαὶ 
186 Ὀινίπο ὈθηΘδίδ 1 ἐμ ὅδ) 68 Ὑβὶο ἢ 5 ὙΑ]1Ο Ὁ 
419 δοοῖὶς τὶ (6 ὈΔ411." ΗΕΙΜ δὰ ΠΟΌΣΜΑΚΚ. 
πω} ΤΑΣ Ῥτορλείδ ἐχρουπαεα ὕογ εαἀϊβεαίίοη, 1889, 

18. Οἱ χχχὶϊὶ, 14-17. “«. Α]}] Οὐ Β Ῥτοτηΐϊβοβ 8 Γ9 
αὐ {Π9 Βδῖὴη0 {ἰπ|0 {18]] 0 ὉΥ ἴῃ ἰγὰθ δ, [ἢ9 
δου οὗ Μδῃ, (86 ΡῬΡυΓΘ δργουῖ οὗ θανϊὰ. Ἧς ν1}} 
ὃθ ἃ Κίηρ, πὰ νοῦ γὸὋο ἢδγθ Ρογίοου ρῥγοίδοιϊϊ ἢ 
ἴτοιῃ 4}} ἀοϑίσυοι να δρθηοΐθβ, τον Ηδ ν}}} μοὶ 
18 ἔγοιῃ βίῃ, Ῥγοσυσίηβ δηὰ δχϑοι ηρ οἢ Θϑσί ἢ 
υδι1ο0 8ηὰ τὶ θοῦ Βη 988 [ῸΥ 4}} πηδη κί. ΑΒ 
ΜΘ 8}1 ἐογχοίμον ἱμμοσι θὰ δὴ δὰ ἀεὶ ἢ ἔγοιῃ 
Αάδι, 80 9988 ὮὉΥ Ηἰδβ σἱ χε ϊθοιιβη 688 ἢ85 Ὀσουχδῖ 
)υδιϊδοδίίοη οἵ ἴδ 70} 81} τηϑῃ, ἰἔ τὸ οι] ΠΟΥ 
ΟἾΪΥ ἰδ κο ἰΐ τὶ 107. Φογυβαίοσι νν1}}} 1086} ὈΘᾺΓΡ 
{86 Κι κ᾽ 8 πδη6, 88 ἢ0 Ὑ88 ΟΔ] δὰ ἰῃ χχὶϊὶ. ὁ: 
Φοθονδὴ ΟΡ ΕΒἰΩΕ ΘΟ ΒΏΘΒΒ, ἑ. ε., (δὶ ΦοΒοΥδ ἢ 
Ὀοδίον δ οὐ 8 ἰδ0 τἱχμίοουδηοθδβα, ν ΐο 18. ἴΠ6 
Ὀοπά, νὶο δἱ ὑπ 6 Β8πι6 ἰἶπ|6 πὶ. 68 08 ἰο ὑδα οἷ- 
(26 8 οὗἩ ΗΪ8 66]68(18] οἱἷϊυ.᾽ ὈΙΕΚΡΒΙΟΘΗ. 

14, Ου χχχὶϊὶ. 1δ, 16. {{| 1 οτά οἷν τισλίεοιι- 
ἤδι8. 5" ΤὨΪΒ 18 ἴο Ὁ6 οχρί αἰ πο ὈΥ (116 ἀΐοὴ οὗ 
126 ΟΒυγοῖὶ πῖϊὰ ΟἸσῖβι (860 Βοπ. χὶϊ. 4, ὅ; 1 
ΟοΥ. χ. 17; χίΐϊὶ. 12; Ἐρᾶ. ἰ. 22; ἵν. 19, 16, 16, 
26; γἱ. 28, 80 ; Οο]. ἱ. 18, 24) 80 ἴμαὶ νδδὶ Ὁ6- 
Ἰοημβ ἰο Ηϊΐτ 8 δοιηπυπὶ σαί ἃ ἰοὸ ΠῈΣ (ΟΑΣΨΥΙΝ, 
ΡΙΒΟΑΤΟΒ, ΜΟΕΝΝΒΤΕΒ).---Τ 85, ΌΥ υἱσίυθ οὗ ΒΟΥ 
τ Βιϊο8] υπίοῃ τὶ ΟἸτὶδὶ, αμὰ ὈῪ [86 ἱπιραΐδ- 
(ἰοῦ οἵ ΗΪΐδ πιο 8, δηα {6 ἱπ υϑίοη οὗ Η 5 ϑρίσίὶϊ, 
189 Νδηθ οὗ (860 ΟΒΌΓΟὮ ΤΏΔῪ 6 βαϊα ἰοὸ Ὀ6 " ΤῈ 
[οτὰ οὖν τἰχῃίθουβῃ688:;᾽ 880 68 ΒΟΥΒΟΪΓ ἴῃ 
Ηδτ, δηὰ 18 δοθῆ ὉΥ αοά 88 ἰὼ Ηϊπι; β.8 19 
σοι οαἃ ψῖ ἢ ΟἸ γι 86 ϑυη οὗὨ ται δου 6858 (960 
Βν. χὶϊ. 1) δῃὰ ἰβ8 δοοορίϑὰ ἴῃ {6 Βεϊονοὰ (ΕΡ}ι. 
ἰ. 6).᾿ ΟΒΟΒΎΟΕΤΗ.---8, ΒΕ. Α. 

18. Ου χχσὶϊὶ. 17. [“" βθῃ δ ΕἸτδί- οσοιίοῃ 
858 ὈγουρὮΐ ἰηῖο ὑ86 ψΟΥ]α 1 γ͵ὁ8 ἀδοϊασοα σοῦ. 
οογηΐηρς Ηἰπι, 7ήε Ζοτὰ Οοα ελαὶϊΐ σίυε ὑπίο Πα 
(δε ἰάτοπε οΓ Ηἠδ δαίλεν αυϊά, ἴακὸ 1. 82. 
Ηκκευ.---8. Ε. Αι 

106. Οχ χχχίϊὶ. 18-22, [““ ΕΟῸΣ ψογάβ, οδοῖ οὗ 
1891} [Ὁ}} οὗ τηϑϑῃΐῃ, Θοπιρτίβα 86 σοΠσΟΡί ΟῚ Β 
Μ Ὦ 6.) γγὸ Αἰἰγαϊθ ἰο μ6 Ῥαγβαϊβαὶοαὶ δβίδίθ. 
ΤΏΘΥ δ΄ΓῸ ἰμι080: [πῃούθῃοθ, ἤονο, Βυγαὶ [ωϊῖ8, 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΠ. 19-26, 

ῬΙοίγ; δηὰ ἰξ ἴθ ἰογασὰδ ἔπο89 σοῃαὶἰ ο05 οὗ 
ΘΑ ΪΥῪ ΒαΡΡίΠ688 ἰδὲ [Π6 Βυπιδῃ πιΐη τουοτίβ, 
88 οἴἴδῃ 88 1ὑ ἰὈΓΏΒ, βἰοκοποὰ δηὰ αἰβερροίπιοά, 
ἔγοτῃ {86 Ρυγϑαϊ οὗὁἨ ἩΠΔΙΟΥΟΣ 6186 ἰΐ ΠΙΔΥ δ Υο 
ΟΥΟΥ ἰαὈογ θα ἰο δοαυϊτο. Το ἑπποοέποό ἯΘ ΠΘΓΘ 
της οὗἁ ἰδ ποὺ νἱγαθ γοοουογοά, ὑμδὶ 68 ρϑββοὰ 
πγουκὶι 18 βεάβοῃ οὗ ὑγῖαὶ, θὰϊ ἰὺ ἰΒ Μογὰὶ Ῥογ- 
ἕδοίῃμοϑβ, ἀδγκοπθα ὈΥ͂ πὸ ἱπουχῃΐ οὐ Κπον]θᾶρθ 
οὗ (6 σοΟΠίΓΑΣΥ. Τΐβ Ραγαά84108] ἰοῦ ἰ8 60ῃ- 
αχαὶ οπάῃ 6858, ἔγθθ ἴγουι βοιϑιουβ ἰδίηί. Τἷδ8 
Ἀυγαὶ 1ϑ3ᾷ3εδ 158 ἰ6 σοῃπϑίδηϊ ἤοιν οἵ ΒΌΙΏΠΣΟΥ ἀαΥθ, 
Βρϑηὶ ἴῃ βαγάθῃβ δηὰ δῆο], οχοιηρὶ ἔσοϊη ΟΌΡἍΓ 
οχϑδοιοὰα ἰοἱ]ϊ. ΤΙ ρέείψν οὗ Ῥατδαΐβο 18 μὸ χιαῖο- 
ἔα] ἀρργολοὴ οὗ ἰ86 δηΐίο δοϊπρς ἰο 9 [δ η]06,-- 
8 σΟΥΡΘΒΡΟΠά6Π06 ἰδαϊ δ ποῖ (6 ν οἸουἀ θα, ΠΟΥ ἰ8 
Δρργυδδοηϑῖνο οὗ δ οἰουάα.᾽" Ιβαλὸ ΤΆΥΓΠΟΒ, ϑρέγι 
97 Ἠδεύνειο οείτυ.---ϑ. Β. Α. 

17. Οἡ χχχῇϊ. 19-22. [““ πο γσιϑϑὲ ῥγουλθοϑ 
ΔΙῸ σοιιδιπιοὰ ὉΥ (86 ϑἰγοηροϑὶ δβΌγΘ668.᾽ 
Οοντ,κΚ8.---3Ξ.. Β. Α.1 “4485 6οα᾽Β δυσδῃκοιμθηί 
ἴῃ παίυγο ἀο ποῖ ζ41}, 5ι1}1 1688 δὴ Ηἶΐ9 ποσὰ ζδὶϊ} 
πῃ Ηἷδ8 εἰ χάομι οὗ ζγαοθ, δηά 4]1] Ηἶ8 νογὰ τούθγβ 
ἰο ὑμ6 αἰνίηθο ὅπη οἵ θενὰ δηὰ Ηἰΐβ βἰϑγῃδὶ Κη ς- 
ἄἀοπὶ οὗ ατδοθ. Υϑα, {διὸ τ βοΐθ ἱπηυτ τ ὉΪ6 [8- 
Σϑοὶ, ΑὈΥδ δηλ 8 Βρ᾽ εἰ 8] ροβίθυ ἐγ, 888}} ὈδοοΙη 6 
Ῥαυδὰβ δπὰ 1 ονὶίθ8, ἡ. 6., Ῥγίοϑίϑ δηὰ Κίηκβ, 89 
Ὑ828 ἀοδίρηρα οὐ δί {}ὸ ὈοαΙ ες οὗ [δγϑοἷ]. 
(Εχοα. χὶχ. θ; 1 Ῥοῖ. 1). 9; Βογ. νυ. δ).᾽ δ2)᾽8- 
ῬΆΙΟΗ. 

18. Ου χχχῖϊἹ. 18-22. [ὙΟΒΚΡΌΒΉΎΟΒΤΗ τοἦθοίβ 
ἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ᾿Β θχρ δηδλίοῦ δαὶ {8680 τννογὰβ 
δ΄ ἴο 6 Δρρ]ἰοα ἰο 811] Ομ νι βίη 5 ἱπαἰϑογί πὶ - 
ὨΔίοΙΥ, δηἀ Δρργουϑβ οὗ 6 δγχζυπιοηὶ ἀογὶν θά Ὁ 
{πὸ δῃοϊθηὶ ΟὨ γ᾽ βϑυϊ ῃ ὕδί 6.5 ἔσο (ἢ 6 Ῥαβϑαζο ἱ ἢ 
ἔρανον οὗ ἴμὸ ἐλγερίοϊα οΥδγ οὗὨ τοϊηἰϑίοτα ἴῺ [86 
Οτἰδι δ οδγοῦ. Ηθ δὰ ““Ἴὸ Οο8ρ6] οὗ 
Ομ τῖϑι δὰ ἐμὸ ΟΒυγοῖ οὗ Ο τὶ Ρο535685 [6 8ρ]- 
Τὶ] οϑθθῆο6 οὗ Ἡδίθρυ συ 7 Ὃϑ Θοτητη ρα ἰῃ (ἢ 9 
Ἰμον 164] αἰβροιβαίἑ 8. Ἧ Βαύθυν νν88 ἰοϑδ] δηὰ 
ΘΓΒοηαΪ ἰῃ ἰμ 080 αἰ θροηβαί: 5 888 ρα 586 δΝΑΥ. 
86 Ταθοτηδοὶο, ἰὴ Τορὶθ, ὑμοὶν β'δογι ἤσο8, 

(ΠοῖςΣ ΒΑΌΌΔΙΠα, μοὶ Απηλλ]ὶ Εθϑιῖνα δ, πον 
ἐπ γθοίο!ἁ ΜΙπΙδίΓΥ, 8}} {π680 αν Ὀθ6ὴ ϑρ᾽γὶ(- 
ἰϊχοὰ ἴῃ ἴὰ9 6ο08Ρ61]. ϑϑίηδι ἰ8 ρογροίυδιίοὰ ἴῃ 
Ζίῖοῃ. Τ6 αἴονν οὗ (9 1δ'᾿ν 89 Ὀθθὴ δϑογθοὰ 
ἰηΐο δὶ οὐ 186 αοβϑροὶ. 8:66 8. ᾿χυὶ:. 17, (Ἀ9 
τοδὶ Ῥοπίθοοβίαὶ Ῥβδίπι."---ϑὃ, Β. Α.] 

19. Οη χχχὶϊὶ. 28-26. “1 [16 ἄγβι ρἷδοθ (86 7 
ὙΠ} ηοὶ ὉΘ 'ιναγηθα, δηὰ δίϊογυ νατὰβ ὑθ6 γ ν}}] 
μοὶ 6 σομίοτίεα. 7116 ἔσθ Ῥτορμοθὶ ὨΟΊΘΥΟΥ 
ΒΏΠΟΙΟΟΝ αἀθαϊ ἰ0ὸ Βίῃποτθ δοοοτάϊης ἴο (ἢθ 
ἶατν, Ὀὰὺ δου νναγὰβ σγδσο [ὉΓ γτοπουδίϊου δηὰ 
ἴον 16. εβραῖίγ 8 ὈΪΑΒΡΏΘΥ. Οοά᾽8 κίηρ- 
ἀοπὶ βίϑπάβ δηὰ π}} Ὀ6 ρῬογίδοι θα, δὰϊ [6 ζαϊηὶ- 
βοδγίθα νν}}}] ποὺ θηΐρ 1(, Οοἀ Δῆβγοσβ: 80 Ἰοηᾷ 
88 ΠΟΆΥΟΠ πα ΘΑΥ Ν ΔΥῸ Ῥγοβαγυρα ὉΥ Μο, ἰΐ ἰ8 
ογυ 1116 βακο οὗ ἣν Κἰπχάοαπι, δπὰ 38 ἃ ρ)]οχο (πδὶ 
ὧν νν}}} ποῖ πὶ. Ιβγαθὶ οὐ, δὶ ἰβ ἰὴ Β8Π16 
ἐπ, αν 5 βορὰ β8}4}} Ὁ6 ἃ γόογ αὶ βοοά, δηὰ 
{86 οδριϊν ΠΥ Ὑοἢ {Π 8 ΡῬΘΟΡ]6 τηιδὲ ποῦν Θπ Γ6 
8 ἰγηηϑίθηθ. [{ 18 ὨΟΥΘΥ͂ΘΤΙ ᾿ΡΟΒΒ1 Ὦ]6 ἴῸΓ 180 
ψΥ]ἷγ ἰο σοι ρυθμοπα {πΐ8, τ 8Ὸ ροτγβὶϑὶ ἴῃ ΘΆΓΏΔ] 
ΤΟΡΟΘΘ 88 ἰδποιρ πὸ οὐ σου] ρΡιυηδὰ {Π| 6}, 
δηάεραίη ἴῃ Δ] οὐ ἸΟἢ το 50 ἀθβροηάθῃ!. Δ8 μου 
ὑπογθ ΨἜΓΘ ὯὨῸ0 Θοα ἴο ἰιοὶρ ὑπο) ΔΗΥ͂ ΠΙΟΥΘ.᾽" 
ῬΙΕΡΆΙΟΗ. [5 ὮΘΟΡ ΒΘΟΌΣΙΥ ΘΟΠΙΙΠΟΏΪΥ Θηἀ8 ἴῃ 
ἀθορ ἀσβραΐὶτ; ὙΠΘΓΘΆΘ (8086 (δὶ ΚΟΟΡ ὉΡ 8 ΠΟΙΪΥ͂ 
ἔφρδυ δἱ ἃ11} {ἴἰἴτ68 ὮδΥο ἃ ροοὰ ΒΟΡΘ ἴο δβιιρροτῖ 
{ Θηβο]γ 8 ἐπ ἰδ 6 ποχγδὶ οὗ ({τη68.᾽ ἩΚΝΕΣ.--ἕ. 
Β, 4.1] 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

1, Οἡ χχχὶϊ. 16. [““ Βοίογο Φογϑιαιδ τοὶ ἐθ 
ῬΓΑΥΟΡ πο ἀοἰϊνογοὰ {πὸ ἀ66068 (δὶ δοησογηθα ΗΪ4 
ὨΘΥ ῬΌΓΟΒΑΒΟ ἰο Βαγυσἢ, Ἦν ἰΘὮ ΤΩΔῪ ἸηἰἸτη816 ἰ0 
18, ὑμδὺ θη Ἧ 8 Γθ σοΐηρ ἰο ψουβὶρ ἀρὰ τὸ 
ΒΒ ου ]ὰ κοὶ οὖν τΐηδ 88 ΟἾΘ ΔΤ 88 ΓΠΔῪ ὉΘ ἔγοπι (ἢ 9 
ΘΑΥΘΒ δηὰ ΘΗΟΌΤΩΌΓΣΘΗΘΟΒ οὗ (88 ψοτια. --ολ᾽οίδ, 
ἀρρνον 18 μ9 βδῖὶυο οὗ ΘΥ̓ΟΣῪ βΒοσο.᾽" Ἡκνετ.---8. 

. Α. 
2. δι Χχχὶὶ. 17-2δ. 77.6  ιυϊπθ Ῥγοπιΐδοθ οἹὉ»Ἠ 

δεξί οοπδοίαίϊοπ ἐπ εὐεγῳ αδόϊκοίίοη. 1. ΤΉΘΓΘ δγθ 
ῬΓοιἶδοβ οὗ Ὀίνίηθ μοὶ} [ἴὉΓ ΘΥΘΡΥῪ Κιίηὰ οὗὨ ἀἷ8- 
[Γ058 ἰῃ υδη [|1|ἴ6. 2. Τθ56. Ῥτοιηβθ8 οἴϊθῃ 
δοιηὰ ΥΕΥΥ͂ ΜΟΠαΟΥΪᾺΪ (γοτθ. 24 δπὰ 258). ἃ. 
Τμοῖν Γ] ] πηθὴΐ οἱ [86 ρῬαᾶτγί οΥ ὁοὰἂ ἰβ συπταπίοοα 
ὈΥ [86 ρογίθοιίοη οὔ (μΠ6 ὨΙγΊὩ6 πδίιγο (Υ918. 17- 
19). 4. ΤΒοῖν ζ] Β] πηθηΐ ἰ8 ὁ. οὐ ῥμϑᾶσί οοπαὶ- 
(λοηοὰ ὈγΥ ἔδι ἢ. 

ὃ. Οα χχχὶϊ. 18, 19. Ηδσγυθδὶ [Ὑμδηκοαίνίηρ- 
ἀΔΥ7] ϑϑογθοθῦ. “Τὸ νψῇϑδὶ βδοιϊ]ὰ ον δαιτὶ γδίοη 
ΟΥ̓ 186 ΡΟΨΘΙ δῃὰ ζτγδοο οὗ Θοὰ ἰὴ [86 ργϑβϑηί μασ- 
νοβὶ Ἰοδὰ υϑῇ 1. Το ἰΒδὺκ αοά. 2. Το ἰτυϑὶ 4]} 
ἰο Ηΐπι, τιμαὶ Ηδ δι8 Ῥγοιηϊϑοὰ 08. δ. Τὸ7 οΟὟΘΥ 
Ηἱ8 νοὶςϑ.᾽᾿ ΨΕΝΊΒΟΗ., Οἰε8ε12 απὰ Ζειισηῖδε, 1808. 

4, Οὐ χχχίϊ. 19, “" ΤὴΘ ὙοῦῪ βοσίΐουβ δηὰ ἰτω- 
Ῥογίδηϊ ἰσυῖ, (19 Θγ65 οὗ (0 οτὰ δγὸ ὀρθὴ ἰο 
81} {86 ΡῬΔ(Π8 οὗ 86 στο οὗἩ θη. 1 818 ϑῃουϊὰ 
1, θδ.θ ὰ8 δη δινδῖῖθ 18 ἔγοτ) ΟἿΓ ΒΘΟΌΥΙΥ, ἰΐ 
ΒΟΠῚΘ Οὗ ΟἿΡ ὙΔΥΒ 8ΓΘ ΒΓ] δηἀ δβιισὰ 885 (6 ᾿υογὰ 
τηυϑὺ σΟΥί ΑΙ ΩἾΥ αἰβαρρτουο; 2, ἡ π|0}]6 8. ἰἢ τὸ 
δτ6 ἰπάθοα ὑπάθν ἰδ αἰδοῖ! πὸ οὗ αοα᾽ 8 ϑρίνὶῦ, 
δηά γαῖ ἰὕγη (ὁ οὐ ΟὟ Βοὶ [-τπλὰθ σοῦγβα8, δῃὰ 
ᾶνο ποί γοῖ δἰϊονγοα ἃ χοα δῃὰ βιγο ᾿ιδατίὶ 'οὸ ὉΘ 
ἰπηρανίοα ἰο 18; 8, 6 [Ὁ ΟὟΡ σοπιΐοτί ἀπα 6ῃ- 
σουταβοιηδηΐ, Ἡ ὮΘη Ἧ9Θ δΓ6 οἴϊθη ἰδ ἰὴ ἀατκ ππὰ 
ἀμῆουϊι Ρδ.Π8.᾽ 2. Μ. Μύξι ΕΒ, Ζεωφηΐδδε . 
Ολγίδίο. [ Ἡγέμιεδδε8 ἰο Οἠτὶδι]. Νειοα ῥγεαϊσιωολ., 
Βιυιϊίχανγί, 1866, 3, 757. 

ὃ. Ου χχχὶϊ. 19. [“Ἴ6 χτγοδίηοϑϑ οὗ ΟοἋα᾽ 85 
νἰϑάοιῃ δηὰ 6 δου πάδησο οὗ ΗΪ8 ρονογ. Ῥγογυρά 
ἔγοπι ΗΐβΒ βδίυγο. ἔθ. 1. αοἀ μαι [86 ῬοτγοΣ 
οὗ τπακίης (6 ἀθαροδί δϑίο('οη οὗ Ηἰΐ8 οἰ το 
Ῥγοάμοθ ἰποῖὶν εἰ θϑὺ ΒΑΡΡίη688β. 2. Τὴ οοῦ- 
ΕΥΪΥΔΏΘΘΒ οὗὨ τ [0 ΟΡΌΓ688 19 οὨυγοὶ ΌΓΟν 
Θυ το (8 ΘΒ Δ Ὁ] 156 ηΐ. 8. ΤΊ.6 ὑγι τ ΡῺΒ οὗ ϑαῖΔ 
ἴαγη ἴο {μ6 ἀφδίγποίίοη οὗ δΪβ δι ρῖτο.᾽᾿ ΒΑΒΙΝ. 
--κ5. Β.Α.] 

θ. Οη χχχὶϊ. 89. εδάϊηκ-Βογθοη, “ ΤῊΘ ὑτο- 
τη180 ὙΒΙΘΣ {μ0 Τοτὰ ρσίνοα ἰο Θοὐ-οατίηρ οου- 
ΡΪ68. 1, Ομοβεαγί. 2. Οὔοὸ νυ. 8. Ομ 01688- 
ἴης, προ ΐο 5}8}} οχίϑῃά ἰο ἐμοῖσ σδὶ!ά γθη." Εκο- 
ΒΕΥ, 1862. 

1. Ου χχχσὶϊ. 40. οααϊηρ-βοσοῦ. Τὴ π8- 
ἴυγτο δηὰ ἤγαϊὶ οὗἩ δ ἔγὰθ τηδγτίαχο. . [8 πδ- 
ἰυτο: ἱ ἰ8 ἃ σογοηδηΐ Ἡ Δ 6ἢ ἃ Ππιδη δα ἃ ᾿νοηδἢ 
σοπο]αὰθ ἴῃ {μ6 [ογὰ, δηὰ ν᾿ τ ροτὰ (ρυΐ ΜΥ 
ἴδαν ἴῃ (μοὶν ποαΡίΒβ ;---ποῦῖ ἀοραγὶ ἔγοῃ Με :--- 
ουϑυ] βίης οουθηδη). 2. 18 ἔγαϊι : χοοὰ ἔσομαι 
πὸ Ποτὰ νἱπουΐ σοδβίης. ' 

8. Οη χχχὶϊ. 40. [“" ΤΟ ΟΥΒ ΤΑΥ͂ Ρὰϊ χοοὰ 
Κῆρ ἰηΐο οὐν ολάϑ8, αι 10 6 Θοἀ οηἷν ἐπ δὶ οδπα 
Ῥυΐ {6 πὶ ἰη0 ΟΡ ποδγίϑ, δὶ σδὴ ὑοσὶς ἴῃ 8 
δοίλ ἰο τοὶ απὰ [ο 4ο.᾿ ἨΈΝΆΥ.---8. Β. Α.] 

9. Οη χχχί!. 89-41. “.1ὴὸ ρστοδίοϑι δηὰ ἀθβγοβὶ 
οὗ 411} 108 Ρῥτγοπιΐῖϑθβ οἵ ἀοάα ἰὸ καὶ πηδλυτίαρο ἴῃ [89 
δἰ χη οδὶ ἀθθτοΘ ΒΔΡΡΥ δηὰ ἀοϑ] ἐς {].᾿ 6. ΟΟνΝΕ. 
ΒΙΕΟΘΕΒ. 

10. ὑπ χχχὶϊ. 40, 41, Βαριΐβιυδὶ βϑσίαοῃ. “" ΤῈΘ 



800 ΤΗΒΕ ΡΒΟΡΗΕῚ “ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 
-ὍὉ «αν 

τδοίουβ ῥγοιἶδοβ οὗ ἀοα, τ ΐοὶ ΗΘ αἷνοβ ἰο 8 οἴ ὑἐμΐβ ἰβ ἢο οἶμον ἤδη ἃ υδηὶ οὐἁ συ Π06 7Ὁ7Σ 
οὨ1]ἃὰ οὗ πιδῃ ἴῃ ΒΟΙΥ Ὀδρίΐθη.᾽" Εχομκυ, 1862. αοἀ διὰ Ηἰβ Ἰανν.᾽ Ὀ᾿βοοῦγθθ ο ἰδὸ Βίτι Β-ἀἂν 

11. Ου χχχὶϊ. 42. “"[η σοπηπιυπίου οὗ Βυβεγίηρ] οὗἨ 189 Κἰηρ ὈΥ θεδοοῦ Ηλυβεβ ἴῃ Τιθίπχοῃ. 
οὗ ρίουϑ Ομ τιϑιδηΒ 18 8180 ἃ ὈΪβδβϑαὰ ζθι ον ἃ ἷρ 
οὔ οοπϑοϊδίίοῃ, βδἷθοο 1, νθη ψὸ 88 Οἰτὶβὶδη8β 
Ὀσοαν ψι ἢ Οἷθ ΔῃοΙ 6, ἮἯΘο δὴ αἷϑο υὶτὰ ομ ἢ 
οἷον δηῃὰ ὈΥ͂ ϑδοῖὶ οἱβον οδίδὶῃ σοπιροϑιγο τυ 18 
τοϑροσὶ ἰο ναί ονο  ᾽868 οί 6 19; 2, ον Βοατὶ 
ἦΒ του γοὰ ὉΥ ν δὺ Γοπιδΐιδ, υἱΖ., ἴον οὐ θϑγἢ 
δορὰ ορῸ9 ἷπ ἰιεαυθῶ; 8, γὺ ὈΘσοῦλΘ Βίγοηβ ἴὉῸΓ 
ἩΒαίΘνΟΡ ἀυἱῦ 18 ἰδ! ὩΡΟῚ 18, στἱΖ., ΙΔΌΟΣ δπά 
Θουγαρο.᾽ ΕἼΟΒΕΥ, 186Ὸ 

12. Ου χχχὶϊ. 1. [“Νοὸ σοπῆποπιθαΐ οδη ἀ6- 
Ῥτῖνο αοὐ᾽Β Ῥϑορὶο οὗ Ηἶ8 Ῥγοβθῇσθ; 80 ᾿οοκβ Οὗ 
ὈδΔΥΒ δὴ ϑιαϊ οιιἱὶ Η18 ργϑδοῖοιιβ υἱβὶ 8; ΠΑΥ, οὔϑῃ- 
(ἰπι68 «4 ἑλεῖν αὐέοίζοπϑδ αὐομπα (ἠοῖ σοπδοίαζοηϑ 
“πιο πιοτὸ αδομπα, δηαὰ ἰἰον ανὸ [86 πιοϑὶ σΘ- 
υἱυϊηρ σοι Π]σΑἰΙοἢ5 οὗ ΗΪ8 ίανοῦ ἰἢθπ ΠΘῊ 
(ῃ6 ννογ]ὰ ἔγονηβ οἢ μοι. Ρϑυ} 8 βινθοιθδί Ερὶβ- 
1168 τ ΟΓΘ {Π|086 (ὺ ὈΔΓΟ ἀαὶθ οὔ οὗ 8 Ὀγίϑοη." 
ΗενεΥ.---5. Β. Α.] 

. ΒΟΠᾺῚ Ββἰ χηΐϊβοδηοθ. 
ΙΗ ΘΟΌΒΏΘΕΒ ---ἰ 18 τοϊαίθβ 0 Ηΐβ ΒΟΥ οβῆοθ 

ῬΑΙΜΕΒ, δυ Οαδιαίγεάοπ, 2.6 οίσε, 1, 1850. 
14. Ου χχχὶϊ!. 14-16. «““Φὁ68ὺ8 Ομ τίϑὶ ἃ Κίηρ. 

1. ἔτοιι γμδί 8 ΠΟΌΪΘ ΓΟΥδὶ βίοοῖς ἀἰὰ Ηδ ῥγο" 
οορὰ! (Βαϊβοὰ ὃν αοὐ, ἀεβοθηάΐπρ ἔγοπι θενὰ, 
ὈοΐΒ ὈΥ Ηἰβ ἀοὶίγν δῃὰ δυμπιδη! ῦ Ποὶν οὐ (Ἀ9 
{πγοπμ 6). 2. Ηον Μ8]} Βα8 Η6 οχογοὶβοαὰ Ηϊβ γιὶθ 
πῖι ἢ ῥυά ρπιθηὶ δηὰ σὶρ ῃ θοιβη 688 (Ης Ηἱπηδοζ ἰδ 
80 Μοτὰ, ψῆο 8 ΟΡ σὶρῃίθουϑηθββ). 8. ΗΟῊῪ 
ἔν ἀοε8 Ηἰδ ἀοπιϊπΐοη οχίθηα ἱ ( ΒΎΟΙΙ ΨοΓΒΑ]οΙὰ 
ἰο ἐμ οπάβ οὗ 186 θαγί ἢ). 4. ΗΟ βαίθὶ νυ ἀοδδ 
Η18 Ῥϑορὶθ ἀνν8}} ὃν ΗΪ8 Βοὶρ ἴῃ ρϑδος!")" Ναυ- 
ΜΑΝΝ, ἰη Ο΄εδείζ ῳ. Ζευφη., 1860, Ματγοὶ. 

168. Ου χχσχῖϊ!. 14-16. ««ὙΠἼ8ο 8 Ηδ κῇπουπορᾶ 
(ο-ἀαΥῦ 1. Το οὰς ῥτγοπιὶβοά--- τ τοίη οο ἰὸ 
ΗΙ8 Ὠἰβίοσ 681] δρροαάγϑδῆσθο. 2. 16 ὅοῃ οἵ δανυϊὰ 
δηά δὶ [86 ΒΆ126 ἰϊπι6 αἀοἀ᾽ 5 βοη---ἰ 18 18 ΗΪΒ ῬῈσ- 

8. Το Ιογὰ, σψῆὸ ἱα οὐ 

18. Ου χχχίϊϊ. 6. “" ΤῊο ἀΐβθ88θ οὗ οὔν (ἶπη68 ἰδ δηὰ Φοῦ]ς.᾽ ΑΝΑΟΚΕΒ, ἰῃ ΟεεείΖ ει. Ζευση., 1860, 
ΒΟ Οὐδοῦ' (ὕδη ἃ γΘΌΘ]]ουΒ Βρὶτὶί, δὰ 86 οδιι89ὶ Νίδνο. 

Ο. Ἐϊοιοτίοαὶ Αρρϑιάϊζσ ἴο σχχχὶϊ. 1-5. 

(σπαρ. ΧΧΧΊΨ. 1-1). 

ἔγουι ἰλὲ ἱπίτοσμοίογν ἰσοταδ 10 ΟὨἾὮ, χχχὶϊ, απα χχχὶ!. το6 Ρεγοείοο (δαὶ ἰδλδ εὐεπί, ιολίολ ἰδ ἧδγε πανταίεα 
(χχχῖν. 1- 7), Με ἱπ ἰλε ἸΟιὰ ψεαν οΓ Ζεαεκίαλ, δἴποε (δε σοπΐεγεποε, ἐπ οοπδεφώοποε ΟΥ̓ ὦ λϊοὶλ εγ6- 
“πἰαὴ τοαα οοπῇπεα ἐπ ἐλε οοιγί 0 λὲ ρ»τίδοη (χχχὶϊ. 8), πιιδί δὲ ἰλαί ὁ ιτολίοὐ τοὸ λαυδ απ ἀσοομπέ ἴῃ 
(λὲς ραϑδασε. ββοίλ ραδδασεῖ ἀστεε αἰπιοδί υεγδαίϊπι ἔπ (Ὺλὲ αππουποεπιεηί 7 (δε [αίε ἱπιρεπαϊπο οπ (λέ 
ζἀὶπο απά ἰδέ εἰΐν ἐΞΉ ΠΡ: χχχὶϊ. 8-ὃ ευἱλ χχχῖγν. 2, 8); ἐϑρέοϊαϊν ἰδ ἰδὲ ρῆγαδε ““(ἦψ πιοιμὰ τλαὶ 
δρεαζ ἰο 116 πιοιμὴ, (λίπ ἐψο8 διαὶ 8εὲ6 Ηϊΐδ ἐγεϑ᾽" Ῥεοιμέΐαγ ἰο δοίλ. Ἠΐλαί ἐδ δαϊὰ ἴῃ χχχὶν. 4, ὃ ο7 
ἐλε {αίε ο Ζεάεκιαὴ ἐδ 7ομπά ἱπ α σοπαάεηπεα ζογπι ἱπ χχχὶϊ. ὃ ἐπ ἰδὲ τοοτάϑ, " απᾶ ἰλεγε δλαϊΐ ὧἀε δὲ 
ὠπίι 7 υἱεῖς ἐπι." Τὰε οοποϊμαϊης τοοτάς οὗ χχχὶϊ. ὃ "" ἰλουσὴ ψὲ ἤσλί, εἰς.,᾽ ατὰ ποὶ Τουπα ἴηι οἈ. 
χχχῖν. (οοΡ. Γ6Π18. Οἱ χχχὶϊ. 1-δ).- -ΧΧ Χ Υ. 1-7 ἐς ἰλετοίοτε ευἱαοπίν [λ6 ἐρεοίαὶ τεροτί, τί οπὶ ὃν 
«]εγεπιϊαὶ, ἀϊπιδεῖ οΓ δὶς σοπήεγεποε τοϊ(ἢ Ζοαεκιαῆ. 1π| σοπϑοεφμεποε Ὁ (8 σΟΉ ΓΓεησα ὧδ τορας (ἠτοιρῃ 
δαεῖ ἱπίο ἰὰς σοιγί, ποίιοϊ(ἀδίαπ πα ἀϊδ Καυογαὺϊς αππομποεπιεμί (ἰο Ζεαεκιας, χχχὶν. 4, δ. 776 Κίπσ 
πιϊσλί λαυε ἐχρεοίεά δοπιειλίηρ δείίεν ἤγοπι (λ6 ῥτορλεί, αα λὲ αρρτοασλεά εσῆεῃ ποί οαἰϊεα [ογ. 1. ισαϑ 
αἤιεν (λὶς τείωγπ ἰο ἐλε οουωτί (λαί 7ετειπαὴ τεσεϊυοα {δε τευείαιίοπ οοπίαἰπεα ἴα ΘΒ. χχχὶϊ. ἀπά χχχλὶὶ. 
76 ευεηί πατταίεα ἱπ χχχὶν. 1.7 αἰδο μγεσεάεϑ (ἀεέδε ἔωο ολαρίεγ ἐπ ἰλ6 ογάερ Γ᾽ {πι6.5Ἡ ΖΤὴλε τεροτέ 
ΟΥ̓ ἰϊ, ρογλαρε ιτοτἐ(οη ὃν λα »γορὴεί ἐπιπιοαϊαίεἶν αὔίετ (δε ἱπίεγυίειο, ἱα ἀλοισευεῦ, α8 α ὀτίς ἑεοϊαίφα Ῥα8- 
δασέ, αὐαεά α8 απ αρρεπάϊκ. 41 ἐξ ουϊάεπί ἰλαὶ (λε εοπυεγδαίίοπ τοἰ(ἢ Ζεαὠεκίαλ αἰὰ ποὲ ἰοὴπς ργεοεάε (δθ 
“είς τεϊαϊεα ἱπ ΘᾺ χχχὶϊ,, χχχιϊὶ., ὕγοπι (λε οἰγουπιδίαποε ἰλαί ἐἦδε οοηβηεπιεπί οΓ ὑετεπιίαὴ ἐπὶ τλ6 
οοετγί, τολίολ 6 δροζεοη Ὁ ἐπ χχχὶϊ. ὃ α8 α σοπδεφμεποε οὗ (δε σοπυεγδαίίοῃ, ιρα8 »τορεγίψ α τεπιαπαϊπσ 
ἰο »γίδϑοη. 4 ἰλεπ ἰλο ἤγδὶ σοηβπεπιθηὶ, αδ ἀρρεατϑ ἤἥγοπι χχχυὶ!. 11-21, εδρεοϊαίϊψ νον. 21, {αἰϊ8 ἴῃ 
{λα ἰαδὶ ρεγιοα ο7 {ἠξ διεσο, αὐίεν (δ6 τείωγη οΥ ἰλε Ολαίάεαπε ἤγοπι ἐλεεῖν ἀϊυετδίοπ ασαϊπεί ἰλε Ἐρψρίΐαπε 
8. Οἱ 681), ἰλε δεοοπά ἱποατοοταίίοπ σαπποί δὲ Ρίαοεα εατίϊεῦ, δωί πιμδί δὲ ἀδογίδεά (ο α δοπιεισλαί ἰαίεγ' 

ἀαίε οὗ (δὲ δαπιὸ ψεαΓ. 

ΧΧΧΙ͂Θ. 1-7. 

1 Το ποσὰ σπἱοἢ σϑηηθ υηΐο Φογοι ἰδ ἔτοσλ {86 ΤᾺ [96 ῃου8}} σθαι [ογ ΜΔ1]6 
ΝΕ ϑάποζζαν Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΎ]οΩ, πὰ 8]1] 8 ὩΣΙΩΥ͂, δηα 8]1] {06 ΚΙημαομηβ οὗ [89 
οδτίμ, οὗ [ϑυὈ]6οΐ ἰο, ἐϊέ., ὑ86 ἐμαι τ δὶ οὗ Ηΐβ 8η4] Ηἱἰ8 ἀοῃμϊηΐοῃ, δηα 4]} ὑμ6 ρθο- 

2 Ρὶ6, υρηῦ ἀραϊηϑῦ 90 γυ 8] ῖ. ἀηα ἀραϊηδί 81} [Π6 ο11168 ᾿πογθοΐ, βαγίπρ, Τῆι βδιὰ 
ἴη9 ΘΕ, ὑπο (Τοά οὗἹὨἍ ϑγϑοὶ : 6Ὁ δηὰ βρϑὰᾷκ ἰο Ζϑάβκιίδῃ Κίηρ οὗ Ψυ6 6}, ἀπά ἰ6}] ΐτα, 
ΤῊ 5 9610} 0ῃ6 ΤΟΒῸ ; Βομο]ά, 1 ψ1}} ρὶνϑ [818 ΟΥ̓ Ἰηὐο [86 Ὠδηά οὗἉ {μο Κίηρ οὗ ΒΑ- 

ὃ Ὀγΐίοη, δῃά Π6 888}} θυγα ἰῇ πίῖ ἦτο: Απά ἴποὺ βδλ4]Ὁῦ ποῦ ϑϑοᾶρθ ουῦ οὗ μὶθ Παῃά, 
Ὀαΐῦ 58:|8}0 ΒΓ  Υ Ὀ6 ἐδ κθη, δηα ἀο] νογθα ᾿ηΐο ἢἷβ βαπά ; δηά {8]Π6 ΘΥ68 888}} Ὀθῃο]ὰ 
[9 Ογε68 οὗ 86 [κἱῃρ οὗ ΒΑΡΎ ]ΟΏ, δα ἢ 588}} βρϑδκ ψὶτὰ [66 του! ἴο ταου ,2 δηὰ 
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4 ἰδοὺ 88} ροὸ ἴο Βα Ύ]οα. Ὑ οἱ [0}]γΥ}] μοδῦ {86 ποτὰ οὗ [86 1.0 Εν, Ο Ζοάθκίδα Κίηρ 
δ οὔ Φυάδῃ ; ΤΒυβ βαῖ1}} ὑμ6 1050 οὗ ἴμοο, Του Βῃ8}Ὁ ποῖ ἀϊδ ὈΥ͂ [89 Ββιποτά : διε ἴοὰ 

88.810 ἀΐθ ἴῃ ροδοθ; δηὰ ἡ] (ἢ 6 ΒΌΤΠΙΩ ΕΙΣ οὗ 1Υ ἐδίβουβ, [6 ΦΌΓπΊῈΣ Κίηρβ ψὨΙΘΣ 
Μ6ΓΘ ὈΘίογο ἰμθ6, 80 8}}8}} 86 Ὺ Ὀυγῃ 8' ΤῸ ἴΠ60; δηαὰ (Π6Ὺ Μ1}} Ἰαπιοηΐ (ἢ θ6, 
δαψίησ, ΔῺ [8188] ἰογὰ 1 ἴογ 1 μανθ δτοθοῦῦοεν ἴ6 πογὰ [βρόκϑῃ 8 ψογὰ], βαϊ(ὰ 

θ {ηὴ9 ΠΕΡ. ὙΠθὴ Φογθη δὰ [Π 6 ῬΤῸΡ δ Βρ8ἴκ 4}1 (μΠο86 σογὰβ υπίο Ζοάϑιτδῃ Κίηρ 
7 οἵ Ζυάδῃ ἴῃ Φογυβαίοα. ὙΒΘη [Μ}116] 1Π6 Κίηρ οὗὁἨ ΒΔΌΥ]ΟΙ᾽ Β ΔΓΏΥ [ΡΟΤ6Γ7] ἴουρσμὶ 

δρδίηδὶ 76 γυβα θη), δῃα δραϊηβί 8}} {8:66 οἱ [[68 οὗἩ Φπάδῃ [πα ποτ Ἰοδἶ,, αραίηβὺ ᾿δοἰ8ῃ, 
δηὰ δρδίπδι ΑΘ ΚΘᾺ : 07 ἴμ686 ἀοίαπορα οἰ(ἴ68 τοπιδϊ ηθὰ οὗἉ (80 οἰ[᾽68 οὗ 88. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Ψψοσ. 1.--8ὸ δες ο ἰ6 δπίϊηρ ὈΘίοΤΘ ΥΝ, 88 ἰῃ Ηἰἰ. 2: χῖν. 18. 

8 οι. 3.--[1εἰεγαϊν : ΤΥ πιουτὮ 884}] δΌΘΑΚ αὶ ἢ ἮΪ5 πιου 1. 
ὃ γογ. δ.---[ΗἘΝΌΕΒΒΟΝ βΆγ8 πγοη(γ-οἰκις Μ55., πὶτῦ τἴὴ0 ΠΧΧ Ατδῦ., βγτ. Κὰ 
4 γον. δ.---[ Βοιὴθ σοηᾶοῦ: ᾿ς 186 ΤΌΠΟΓΆΙ το, Ὀυἱ οοταρ. Εχεα. γϑι}.-- -θ. Ε. 

ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Ῥατνίης ἰμ6 βίοβθ (τοῦ. 1) σογοπιΐδ} ΥΘΟΟΙΥΘ8 
δοτητηδηά ἰοὸ 20 δ ἀπηοῦυησθο ἴο Κίηρ ΖεαοΚίλΒ 
ἐμαὶ (06 ον νν}}} Ὀ6 φίνϑη πο (19 απ δ οὗ {Π6 
Κίης οὗ ΒΑΌΥ]ΟΠ δηθὰ Ὀυγηθὰ (τον. 2). Ζεαοκίδἢ 
ΗἰτηΒ6] 7 ννῖ}} Ὀ6 οδρίυγοα, Ὀτουχμΐ Ὀσίοτο (ἢ 6 
Κίηρ, δῃά οαγγὶϑὰ ἰοὸ Βαθυ]οη (γον. 8). Υοϑῖ Ὠ9 
ψγὶ}} ποὺ Ῥδγῖ8ῃ ὉΥ [10 ϑιϑυογαὰ (γον. 4), αὶ ἀΐθ ἴῃ 
Ῥόδοο δηὰ Ὀθ ἱπιογτοά ἩΠΠ ΤΟΥΔῚ ΠΟΠΟΤΒ, ΔΙ͂ΟΣ 
1.6 ἰτλα ΠΠἸΟΠ 8] ἸΏΒΏΠΟΥ (γα γ. δ). Φογοπ δ ἢ 6Χ6- 
συ οα (8 σοτμτλ 8810 Ρυ πο 4}}} (τον. 6) δἱ 189 
(τὴ0 τ θθη {6 Γ0 8816) δηά (86 βὲ}}} υπολριατοὰ 
ἔογι βοά οἰ(Ἶ685 οὗ δ 88} ἃπά ΑΣοκϑἢ γγογθ Ὀοὶπς 
Ὀοδίοροα (τογ. 7). 

γεγβ. 1-ὃ. 9 ψοσᾶ.... δαὶ ϑοβονδδ. 
ΤῊΘ βίυ]6 ἰῃ Ὑϑγ8. 1, 2 Ὁθδσβ ἰδ σμδγιοίοσ οὗἁ 
ατοαὶ αἰ ΒΟ 688, ΒΟ ἢ 88 18 ῬΡΘΟΌΪ Δ Ρ ἴο “6 ο πα ἢ 
ἐπ (8}6 Ἰδίεσ ροτγὶοἀ οὐ [8 τὶ ἰδίσγ. Ηδθηςθ δυ οὶ 
ῬὮἊΓ4868 48 81} ἘΠ ὈΘΟΡΙΘ, τοὺ. 1], δηὰ 16]1 πὲ τ, 
γον. 2, ψ 16} βίγὶ οἱ} ν ἐλ τὸ βϑυρογῆπουβ, ποοὰ 
ποῖ ΒυγρΥΪδο ι.5.--Οὗ ἴ180 ἄοιμιλίπίου οὗ δἰ8 
Ἀδηᾶ. Τιὶβ δ ἀ ἴοη ἰΒ ἃ σοϑιγι οἴου οπὰ ἀοῆ- 
πἰιίοα οὗ [80 ΘΕΣΤΒ ; ποὶ 8}} Κι ράοτῃβ οὗ {86 
δδχγίῃ, Ὀυΐ οὗ [86 ΘΑΥΙΒ ἴῃ 80 ΤᾺΣ 85 ἰἱ 88 86 
“ ἀοιηϊηΐου οὗ ἷθ. ἰιαμῃά.᾽ Οοπιρ. Ἰϊ. 28: 1 ΚΙ. 
ἶχ. 19.---αο, εἰς. πνο αὐοβιίϊοιβ ΠΟΥΘ Ῥγοϑοῃί 
ἐΠοΙΏΒΟΙΥΟ8 ἩΏΪΟῺ ἰδ ἰ8 ποὺ ΘΘϑ3Υ ἴ0 ΘΏΒΥΘΥ. 1. 
Ηον ἷ8 ἐπ σοηΐογοποο Ὑ11} Ζοάοκία ἢ Β6ΓΘ πϑΥ- 
Ταϊοὰ σοπηθοίοαὰ ὙΠ τἢ9 ΟΥΒΟΡ τῃοπιϊοηραὰ ἰὴ 
Χχχὶϊ. ὃ: χχχυϊἹ. 177 2. ἮδΒαϊι τοϊαιϊίοη ἀοο8 (ἢ δὶ 
ὍΘΑΡ ὙΠΊΟΙ 18 βαϊὰ ἴῃ υοσβ. 4, ὃ οἵ Ζοαοκία 5 
οπά, ἴἰὸ ἰμ:6 ΟΡ ἀθοϊαγαϊϊοηβ δοῃσοσγηΐϊης ἰἰ 
(χχχίχ. ὅ-7 ; 11}. 9.11; 2 ΚΙ. χχυ. 6, 71 Τ 680 
ὅν αἰ Β 10} Βοοῖι ἴο ὉΘ μοίογτοζοθθουβ. ΤΏ 6ΓΘ 
δ, ὨΟΎΤΘΟΥΘΡ, 8 οΟἷ059 σοπποοίΐοη Ὀοίνοοη {ἢ 6 πὶ, 
ον Ὑὶο ἢ γϑδβοη γγῸ ἰπγαοδίϊ σαί {0} 6 δεσοπά 4168- 

. Δ10ὴ ἰἰοτὸ ἰηδίολὰ οὗὨ οἱ γογ8. 4, ὅ. 
Ατῷ [86 ψΟΓΒ οὗ {Ππ| Ῥτορθ οὶ ἴῃ σνουβ. 2-ὃ (ὁ 

Ὅο υπαογϑίοοα ἴῃ ἃ χοοα δ6ῆὴ86 ἴὉγ Ζοαοκία, ΟΥ 
88 8 ΙΩΘπισο ΑἹ] ἀθροηὰβ οἡ ἐπ υπἀογβίδπαϊηρ 
οὗ (μ6 βοπίοποο γ9ῖ ΘΆΣ, εἰο., τοῦ. 4. ΨΕΝΕΜΑ, 
σηβ. . ΜΙΟΒΑΚῚΙΒ, ΗΙΤΖΙα δὴ ΟΟΑΡ δα οἵ 
ορί πίοι ὑμδὶ {118 ΒΘηΐθΠ6Θ ῬΤΟΡΟΒΟΘ 8 δΧοΘΡ- 
1108] 6486, υἱΖ., ἰῃ ὁ886 Ζρά οἰκί ἢ ΟΌΘΥΒ 1Π 9 σοπὶ- 
τιδηὰ ἴἰοὸ χίνϑ δἰ 86] 7 ὰρ 0 ἰ)0 ΟΠμαἸ]άθδηϑ (8 
Δ γοδίθ Ῥτοποιυῃσοα ἀραΐϊηϑὶ πὴ ἴῃ γον. ἃ 
ψν}}} πού Ὀθ [18116ὰ, Ὀαὺ 6 νν}}} ἀϊθ ἱπ ααἷοὶ Ρο5- 
βοβδϑδίοῃ οὗ ἷβ ἱτοῦθ. ΤῸ ΥΘΘΒΟῚ5 ὑγροᾶὰ [0Γ 
τΐαὰ Ἔχρδηδίΐου δ: ΤῈ0 Ρῥ᾽οαβαηΐί ῥγοβροοί, 
ΨΥΒΙΪΟΙ ἴῃ Το. 4, ὃ 18 ῥἰδοθὰ ὑοΐοσο Ζοάοκίδῃ, 

“δ. τοδὰ ᾿ἴζε ἐλε διγηέηρε.---Ἀ. Ἀ, Α.] 

ἱ ἐ 

νου ὰ οοπίγδάϊοὶ ἴμ0 6 ΒΟ Ὦθγ6 ΘΟὨδίΔὨ Υ ΓΘ» 
Ῥοαϊϑὰ οχμοσίδιΐοῃ ἰ0 ΒΌγοπ ον εἰ πιϑοῖϊ; ἴ σουϊὰ 
δἷβο Ὀ6 ΟἰΟΡ 186 ἰ00 ἔμ Υ ΟΣ Ὁ]6. Ηδθτθ 10 18 ὑγθ- 
ΒυΡΡροϑοὰ ἰδμδὶ γϑὺ. δ οδϑῃ Ὀ6 υπάἀοτβίοοα ΟἿΪΥ οἵὗὨ 
16 αὐἱοὶ ροδβοββίοῃ οὗ ἴ8:0 ἐξ γῸΠ6 8ηᾺ οὗ ἃ ροδοϑ- 
ἴα] ὁπ ἃ απὰ ΒΟ ΟΥΘΌΪο ἱπίονιθοῖ, μοῦ Ζοα οἰκί Δ ἢ 
1] τοσοῖγο 88 ὑἰμ6 τοϊρεΐηρ Κη. Αβὶἀο ἤγοπι 
γοΥ. 4 α, [ἷ8 ὀχρ᾽ παιίου Ἡουϊὰ οοτίδἑ ὨῪ 6 Ρ08- 
δ 010. [{ ἴ8, ΒΟΎΘΥΟΣ, 6180 Ῥοβδὶ Ὁ]Ϊ6 ἰοὸ πη θῦ- 
βίλῃ ἃ του. ὃ 848 δὴ δη 6818 0 ““ἴπου Β84}0 ποῖ 
ἀΐς Ὀγ (10 ϑινοσχὰ,᾽᾽ ποὶ ἃ νἱοϊοηΐ ἀθδί ἴῃ Ὀδ 16, 
Ὀυὶ ἃ πϑδίυγδὶ, ρϑδοϑίῃ] ἃ. ΤῊ αἱσαὶ Ὀ6, αΥΘἢ 
1 Ζειεκίδη ἀἱϊοαὰ ἃ Ῥυίβοπον (ϑοπρ. 1ἰϊ. 11), 89 
ἐπα ρΥἰβοδιηθῆϊ 18 ποῦ ΠΟΟΘΒΒΆΓΣΙΥ 8 Ὠἰπάθσδησο (0 
16 υδὺ8] ἔχπογαὶ οὐβοαυΐοβ. Τὴ ΨΦ6Ὁ)}5 ΓΘ 
ΦΘΌΘΓΑΙΪΥ γγ6}} ἐἰγοαι θα τν ἰϊθ ἢ ΟΔΡΟΙΨΊΥ, --- ΠΏ 
οὗ θα ϑηὐ)ογοα ἐδ ἤδτον οὐἩ [80 γΌΪΘΓΒ, πὰ οχ- 
οἱιθὰ 186 ΘΏΥΥ ΟΥ̓ [86 πδίϊγο8 ὈΥ͂ ἐπ οὶ Ῥσοζεσθηΐ, 
δὰ τηοβὶ οὗ ἐβϑλ τγογο υὑπά δὶ γοῦβ οὗ τοϊυγηΐϊης 
Δ0 {μοῖν πδιΐνο Ἰδηὰ.-- -ϑῃοϊδοιὶπ 'Μγ88 εἰθν δια ἴὸ 
ΤΟΥΑΪ ΒΟΠΟΓΒ ΒΓΟΥ ὑὐγθ Ὑ- ΒΟΥ ἢ Υ̓ΘΑΓΒ᾽ σΟὨ ΒΏ6- 
τηθν (11. 81). ΜΏΥ ΤΩΔΥ͂ ποὶ Ζοάοκίδῃ ἰλΥθ 
Ὀ66 8 Κορί ἴα ταἱ]ά ἱτορυ βοηθοὶ δηὦ Ῥθγτο Β8: 0}. 
δύο Ὀθθῃ αίνϑῃ ἴο ἐμ 59.718 αὖον μῖ8 ἀδδὶβ ἴοὸ 
ὈΌΓΡΥ ὑμοῖν Κίης δοοογάϊηρς ἴο {86 ουβίοτῃ ΟΥ̓ ὑμοῖν 
δουπίγΥ ΤΕΪθ ΔΡΡΘδσΒ ἴο ὉΘ 89 ΟΠΙῪ ῬΟΒδ81 010 
Ἔχ δηδίϊοη, 88 89 βδοῃίθῃσο “ΠΤ υΒ δβδὶ1 8 [ἢ 6 
Ιμοτὰ οὗ {:66,᾽᾽ γον. 4 ὁ, οδῃῃποὶ Ὅ6 οἶμον ἰμδὴ 8 
ΒΌΓΤΩΠΙΔΡΥ οὗ ἴΠ6 ποτὰ οὗ αοὐ, πνμΐολ, δοοογάϊηρ (0 
γ0Γ. 4α, Ζεοἀδκίλ 15 ἴο θυ. 11θᾶγὸ ουἱ οὗ 8ο- 
οουπὶ δαὶ τ86 ΟΒῸΡ οχρίδηδίΐοῃ που] γϑαυΐτο 
“ [ἰοθη ἰο᾽ ον “Ηοοὰ᾽ 16 τψογὰ, δηῃὰ 8180 8 
ἀοϑὶ απδίΐίοη οὗ ἴ80 ἀϊνῖπο ποτὰ ἰοὸ νι ϊοῖι Ζε 6 κῖ δ ἢ 
18 ἴο Ἰἰδίθβῃ. Βαυϊῖ ἰϊ που]ὰ 6 ἐπά  ΒΡ6}880]9 ὑμδὲ 
“6 ΔΓ ἴδ9 ᾿νογὰ,᾽ εἴο., Βῃου)]ὰ 6 Ρ] δἰ εἶν ἀσϑὶᾳ- 
Ὡϑιοα 848 ἃ οοῃάϊ(ίοη, δηὰ τ δὶ ζοϊ ον 8 88 ἃ 60Ὁ- 
Β6αυ6η660 οὗ ἴΠ6 δοῃάϊιἰοη᾽ 5 Ὀοΐηρ [Ὁ]61|6ὰ. ΑΒ 
{80 ψογὰβ ποῦν τοδὰ γυϑγ. 4 ὁ οδῃ Ὀ60 ἰδκθῃ ΟὨ]Υ 
88 ὑ8ο ποτὰ νοι Ζοαοκίδἢ 18 (0 ΒοΔΡ. Υοῦ. 4α 
16 ἢ ΟΧΡΓΘΒΒ6Β 50 σοπαϊ(ίου, Ὀαὶ ἴῃ Υ6γ8. 4 διὰ 
ὅ ἃ γοδιγίοἰϊοῃ οὐ πιοῦθ δχδοὶ ἀοδηϊἶϊου (ποί 8 
οοπἰπυδίίοῃ, 88 ΗΙΤΖΙΟ ΒΌΡΡΟΒ65), ἰΒ δἀἀ θὰ (0 
γον. 8. ἴῃ τοὸγ. 8 ἰΐ νϑ βαϊὰ ἐπεὶ Ζθαοκὶ δὰ 
βιουϊὰ Ὀο0 οαρίυτοὰ δπὰ ἰακοη ἰο ΒαΌΥ]ΟοΙ. ΥΘΓΒ. 
4 δηὰ Καὶ τοἰἰἰ χα ὑπ18 ΠΑΓΒὮ βοαίθῃοθ, δα αἴης (Πδἱ 
ἢ 88}}8}} ποὶ αἀἱθ ὈΥ Υἱοΐϑησο ἔθϑσθ, Ὀὰΐ 1π Ῥθδος 
διὰ ὃο Ὀυγίοα ψΙ ΤΟΥΔῚ ΒΟΠΟΥΒ. ΤμὰΒ ΓΘη- 
ἀονοὰ, ἰῃ9 ραϑβᾶχζθ δασγοηΐσοθ ἩΪΠΓῸ (Π6 ΟὮΘΡ 
ἱπυϊπηδίϊου δ, τσ ατὸ αίνϑη τὶν χοϑροοὶ ἰο [89 
οπὰ οὗ ἰδο Κίηρ : χχχὶϊ. ὃ; χχχὶχ. δ.:.7; 11. 9-1}; 
2 Κὶ. χχυ. 6,7. 18 ὑμδη ἰμΐ5 ἀθοϊαχαίίου δἀδρίοα 
(0 θχολία 86 δον οὗ ὑπο κῃ ἢ ΤΒουμκὰὶ [86 
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ταδὶ Ῥαγὶ οὐ ἴὰ 18. κἱοοιῃυ, 6 βοοοπὰ Ῥγοβθηίβ 
ΒΟΙη9 ρΡοϊῃί(8 οὗἉ σοπιίοτι. Τα ἰογγὶ 0]6 δία τσ] ο ἢ 
Ὀοῖοὶ ἴπ6 ἰγτγϑηὶ Ψεοβοϊακὶπι ({π6 τογὰβ “" νν}}] 
Ἰδιηθηὶ (166,᾽ γ6. δ, ατὸ ἰπ ουὐἱάθης σοπίταϑί ἴὸ 
χχὶϊ. 18) Μ1}} ποῖ Ὀ6 Ζεάἀοκὶ δ᾽ 8. Ηἰἶδ ἔδλίθ, ψ ἤθῃ 
ὑμ6 βουογϑϑί οὶ 8ὶ8 18 ραϑίῖ, ψ1}} (δ ἴκ0 8 (τοϊδιϊνοὶ υ) 
Ὀοίίον ἰαγη; δ Ψ}}]} δὶ Ἰθηβϑὺ Θη]ΟΥ̓͂ 8 τοϑρθοία] 
ἐγθδί πηθηὶ 88 ἃ ὈΓΙΒΟΏΘΓ, 8πα ἰηθ0α Ἀκαΐπ ΓΘΟΘΙΥΘ 
Βοῦονῦ ΔΙ͂ΟΣ ἀρδίῃ. Ζϑαεϊκίδἢ 8 ἐμ 8 τοὶ δι ΟἿ Ὺ 
ανογοὶ. ϑδῃου]ὰ 6 ἴὉΥ {818 δυο ἐΐ6 Ῥτγορθοί 
οοηδηρά, 88 πχιιϑὲ ἤδγο ὈΘΘῺ (ἢ 6 0886 ἱΥ 6 ὁ60Π- 
ἴογθοθοθ σϑρογίθα ποθ Ὀθ ᾿Ἰἀδηιΐοα! τῖϊὰ ὑπαὶ 
τιθηϊἰοποὰ ἱπ χσχχὶϊ. 8, ἀΑσοοογάϊηρ ἴο οἰ}. 
Χχχυὶ. δηάὰ ΧΧΧΥΪΪ., ΒΟΤΘ {πὸ τννῆοὶθ Εἰ ΒΊΟΥΥ οὗ 
{Ἰι6 τοϊλιϊοη  Ὀοίννθο Ζεα οἰκί δηὰ {ἢ 6 ργορ οὶ 
18 γοϊαϊθαὰ ποσογάϊης ἰο (8 τηδΐῃ ζοδίυγοβ, (86 
ζοτπιοῦ οοηβηορα 89 Ἰαίίον ἴῃ (6 δουγὶ ΟὨΪΥ ΜῚ 
Ὀοπονοϊοηὺ ἱπιθηϊοη8. ἴπ ἴμὸ ται ἰπβϑίδησο (86 
σουτί οὗἩἍ 1Π0 συδγαὰ ν͵7δὸ8 δϑϑί βηθα 88 δ τοὶ εἰ ζαίϊοη 
ἴῃ σοηίταϑὶ ἰ0 (86 ἰοΥγὶ ὉΪ6 ἀοιθηϊίοα 6 μδὰ 5υΐς- 
ογοὰ ἰη ἐπ ρῥγίβοη οὗ “οπδίμαη, {8:6 δον Ὀ6 
(χχχνὶὶ. 20). Αδουναγὰβ {π δουνὶ οὔ ὑπΠ9 ρσυδτὰ 
Ὑ8 δρζαΐῃ αδϑριιοὰ πἷπὶ ουἱ οὗ Κίπάποδδ, δον 
εἶθ. 811}} τῇοτο ἰθυγι δῖα οοηῇηῃοριηοηλ ἰη ἴμ6 ρμἱΐ 
(χχχυῖῖ!, 18). ΟΒ. χχχυίϊ. δηὰ χχχυἱ]. πλλῖζο 
1.9 σοπογαὶ ᾿πργοββϑίοη (δαὶ Ζοάοἰκῖαἢ! Κορὶ ἰδ6 
Ῥτορδοῖὶπ ουϑίοα Υ ΟὨ]Υ οἢ δοσοιῃηὶ οὗ [ἢ ρυΐῃ 668. 
Ἡδὰ ἱξ ποὺ θθθὴ [Ὁ ἴ 6890 6 ουϊὰ μᾶγα αἴ ἢ 
δἷτη δἷβ οηὐγο ἔγθοάομι (δοπρ. χχχυ ὶ. δ). [ἰ 
ΒὨΏΟυ], πιΟΓΘ ΟΥ̓ Γ, Ὀ6 ΟὈὐβογυθὰ ἐπὶ δΔοσογάϊηρ ἰο 
χχχὶν, 2 Ζογοιλῖδἢ 866 }.5 (86 Κίηρ ἔγθοὶυ, τ 116 
δοοογάϊης 0 ΘΒ ἢ. χΧχχυϊὶ. Βα. ὑΠ18. Βα ΓΟ ΘΙῪ ΒΘΘΏΛΒ 
Ῥοβϑὶ]6. ΤΠ θη ΜΜὸ) δαγνθ σϑροῦὶβ οὗ ὑνχο σοηΐονῦ- 
ΘΏ068 οὗ Φογοα ἢ 0} (0 Κίπρ. Οὐ ἰμ9 ἔγϑβί 
6 ἰ58 Ὀγοιχῦ ἔσγοηι βίγίοὶ δοηῆποιιθηῖ ἷἰπ (ἢ 
Ἰουδο οὗ Φοπαίβδη (χχχνίϊ. 17), οὐὰ ἐμ βϑοοῃὰ 
Βο 18 Ὀσοιρῃὶ δῇθον 1118 ἀ οἰ σοσαησο ὕγοιῃ {86 μἱϊ 
(χχχυῖ. 14). Το ἔραν, σι ΐϊοῦ Φογθιλ δ οχ- 
ἀθδαρα οὐ ἱἐπὶ8 Ἰαίίον οσσϑδίοπ, ϑοννθ μα δ6 
δὰ πο ἀθϑῖτε ἰο ργοϑϑῃὶ ἢἰπ86]7 Ὀοΐοτο ὑπ Κίηκ. 

ΤὨυδ ἰὑ ΔΡΡΘΟΘΙΒ 885 ἢ (6 αἰ δγοηὶ δοσουηίβ οὗ 
. Φ ΓΟΠ Δ ἢ ̓85 ΘΟ. ΓΘ 665 τὶ ἢ Ζοάοϊκία ἢ νου] ποί 

8δᾷτοθ, Θβρϑοία ἢν ἀ068 ἃ Θοη ηοπιοηὶ πὶ 6 σουγί 
οἵ (89 ζσυδτὰ 88 ἃ ρῥυπίδἰιπιθηί, δοσογϊης ἴἰο 
Χχχὶϊ. 8, βϑϑῖῃ (0 το ποῖ 9 1 ἢ. χχχυὶϊ. 
δηὰ ΧΧΧΥΪῚΪ. ΠΟΥ 11} χχχὶν. 2.-5 Μοδην ἢ] 88 
πὸ δρραγοηΐ ψδῃΐ οὗ δργϑοιηθηὶ 1(βοὶ Ἵχοὶι 68 
(80 ἰἀδα οΥ͂ 8ὴ ἱπἰογρσϊδίΐοη, δηὰ 45 ποτ 8 
ποίη ς ἰπ ἴἢ9 ἰληρυδχα ἘΠ σὰ ὈΘίΓΑΥΒ ἃ βίγαι 6 
απ, γ͵ρ 8τὸ ἔογοθα ἰο 8 Βυροιμιοϑὶβ δὶ ἴῃ 
Χχχὶΐϊ. 1-ὃ διὰ χχχὶν. 1-ὃ τὸ ἴᾶνο δὴ δοσουηὶ οὗἉ 
8ι σοηΐοσοῃοο οὗ Ζοιλοἰκ᾽ 8 νν ἢ Ζ6γοι ἢ ἡ οὶ 
5 ἀἸδϑιϊ ποὺ ἔγοτῃ ἰἢ6 ὑψἴ2ὸῸ πδυσδῖθα ἴῃ, χχχυῖὶὶ. 17- 
20 δηὲ χχχυϊὶ. 14-16. Ετγοιι ἴΠ69 ποτγὰβ “" ψη} 
ἴδοι ποὶ οογ αἰ ην Ρυΐ το ἴο ἀδαῖ,᾽" χχχυϊὶὶ. 18, 
ἐϊτ 8 οἰῶν ἰδαὶ Φογοταϊδ αἰ ποί οχροσὶ ἃ ὙϑΓῪ 
κι παὶν ἀἰϑροβίιίοη οα (Β6 ρατί οὗ ἰῃ6 Κίπς. [ἰ ἰ8 
σοηοοὶγϑῦϊο ἐμαὶ {Π|6 σουτγὶ γ88 δβδϑϊβηϑθα ἷπὶ 88 
ἃ Ῥίασθ οἵ ρΡυπὶϑιμμθοΐ, θη δί(οΓ ἃ ΤΟ] ΔΡΥ͂ 
Υἱδὶῦ ἰο ἴη6 Κη (σοτρ. χχὶϊ. 1), ''ὁ νὰ8 αἶδ8- 
τοϊθθοὰ πῖϊ ἢ ἐπ υπργδοίουβ ψογὰβ "ΚὈΔοΙς ἰηΐο 
80 οουτί "ἢ ΑἸΙΒουζῆ, 8ἃ5 γα αν ΒΟ η, 80 
πογὰβ ἰὴ χχχῖν, 4, δ δῦ σίδιϊ γον ΔΥΟΓΘ ὉΪ6 ἴ0 
6 Κίηρ, γοῖ 6 ΤΩΔΥ͂ δύο ὀχροοίοα Ββοιπηοί ΐηβ 
Ὀειίον οὗ ([Π8 ρῬτορΒοῖ νῇθη Β6 ἀρρθϑαγοα ἀποϑ]]οὰ 
ἴον δὰ αν δοσοράϊηκῖν Ὀδοομο ἱπαϊπηδηὶ δὶ 
{ἴὸ 6556} 11 8}}} ᾿ηυαν δ]. ρῥτγοάϊοιϊίοη οὗ ἰμ 9 οδρ- 
ἴαγε οἵ (6 οἵ γ απὰ ἷ8 ΟΥ̓́ ἱπιρτϊδοηπιθπί, [ 
ἀι 18 δϑκοὰ ναὶ γὰ8 ἰμ6 ΟὈ]θοὶ οὗὁἉ (Πὶ59 Δ ἀΓ6 88 ἴὸ 
(δο ἰληκ, ποῖ οσοσαδιομθὰ ὈΥ {πὸ Κίπς Ὀὰΐ οοπλ- 

τοδηἀοα Ὀγ 6οά, ἰΐ ἰ5 Βυγργ βίης ἐμαὶ {[Π6 ρτορμοὲ 
ἄἀοθ8 ποὶ 580 δαί [89 ἴδιο οὗἩὨ {1Π|0 Οἱ Υ νν}}} Ὀ6 ἴῃ 
6880 Οἵ γΟΪ ΠΙΑΤΥ Βυ θαι ββίοη (οοπρ. χχχνὶϊὶ. 17). 
Ηφὁ ἀοο8 ποὶ, ΒΟΤΤΟΥΘΓ, 88. 7 δαὶ ψ.}1} Ὀ6 (86 
ἴδιο οὔ ἰὴ Κίηρ ἴῃ 6856 οΥ̓͂ δἰ ΟΓ του ϑα] (0 
δΑΥΤΘΏΔΟΡ. Νοίμίης ἰδ ΠΟγΘ βαϊὰ οὔ Ζοάοκὶδἢ᾽᾿ Β 
ομ]άτοη τοῖον ἢ (8 6 Ῥτίπο68 οὗὨ [βγϑοὶ ὈθὶοΚ 
ΚιΠ1οὰ Ὀεΐοτα ἷβ ΟΥ68, οὐ πὶθ οννὴ οΥ65 Ὀοΐηρς ναὶ 
ουῦ (11|. 10), οΥ οὗ Βῖ8 ψίνοθ δοίης αἰνϑη ἴἰὸ 1.6 
Βα υ]οπίδη ῥγίηοοβ (χχχυ ὶὶ. 21-28). Τῆΐθ Ἰδοκ 
οὗ δὴ αδἰίθογηδίϊνο αἰἰϑιϊ ρθῆ 68 (16 ρτυοβθηΐ Ρ88- 
889 ἴτοπι χχὶ. θ; χχχυὶϊὶ. 2, 17. 
ΤῊ 5 Ῥαβϑβθ Γοδὰβ ᾿ἰἰκὸ δὴ ὑπσοηά᾽ 08] Β6ῃ- 

ἴθηο6θ, ἰῃ πο, ΒονΟΥ ΟΡ, ἴ 18 ΘΧρυ βϑὶν γοπιατκοὰ 
{δ δὺ [18 8.1}} βογετο βθηίθῃσθ 5 γοί το Ὀ6 τορατάἀ ρα 
88 ἃ τηϊρσαϊίοη. (Οομρ. γοσβ. 4 δπὰ ὃ ν τ χχίϊ. 
18). 1 δοοογάϊ παν 88 Ῥγοῦδοϊς ἰππὶ ἐμὶ8 
Ῥάββαχζο, ἰοροῖ ον τὶ (8 6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ ΟἹΟΒΟΙῪ 60ῃ- 
προίοα ψὶϊ ἰΐ ἴῃ ΘΒ. χχχὶϊ. δῃα χχχὶϊὶ., Ὁ] οη 8 
ἰο 89 ροτγίοἀ ἱπάϊσαϊοά ἴῃ χχχνὶ. 28, ὁ. 6. ἰο 1ἢ6 
Ῥογϊοα αὐϊεν (6 Ἰαδί οχϊιογίδίϊΐοη ψν ἰοσἂ (86 ΡΓγο- 
ῬΒοὶ δἀἀγοϑβοά ἰο Ζοάεκίδ οοπαμιοπαίίψ. ΝΟΥ 
ἃ Β᾽ Π|ρΡ1Ὶ6 δηπουποθπιθηΐ 15 τη846 ἰ0 ἢΐπι οὗἩ ψῃδὲ 
Μ|] ἰδ κο ρἷασθ. 86 Ῥοβϑι ὈΠΕῸῪ {πὶ Ζοαάεκίδι 
ΤΩΒΥ γοί ἰγοδα ἰὴ ραίὰ οἵ ἀδ᾽γούδῆσθ 80 οἴἶθη 
Ῥοϊηϊθ4 οαἱ ἰο πἶπι, 18 Πο Ἰοῆροῦ τπουρὰὶ οἵ. [{ 
15 8(1}} ἃ σγϑαὶ ἔανου ἰμαὶ (δ) [1}} ἰοτσ  Ὁ]6 ΓΘδῚ ΣῪ 
18 οὶ γοῖ αἰβο]οδοα ἰο εἶπ. Ηο ἀοιιθι]689 ονοὰ 
{πΐ8 88 τ, 6}} 858 89 τοϊδίϊγο πη] πη 6889 οὗ Ἀ18 8βδ6ῃ- 
ἴθῃ6θ6 ἰο (ῃ6 χοοα-"}}} μα δὰ πιδῃϊἐϑιοα ἰονγαγὰ 5 
(89 Ῥγορῃοῖ, [ὁ σογίδι εν βοθ8, 88 γϑιηδγιοα 
δῦονα, 1Π6ὲ (8 δΔηπουποοιηθηὶ οὗ ἷ8 Βοηΐρηοσθ, 
Ὀγ ὑμ6 ργορῃοὶ 80 σοπ!68 Ὀοΐοτο ᾿ἰὰλ ἀησα]}]64- 
ἔοσ, ἄγδί ἰνγγϊἰδίοὰ ἢΐ) ἰοννασὰβ ἰδ Ἰαῖίοτ, οἢ 
νοῦ Βυρροδί(ίοα (116 τγοτάϑ, “ ἮΔΒοΓοίοτο ἀοϑὲ 
(μοῦ Ργορἢ οαΥ ἢ ἴῃ χχχὶϊ. ὃ, νου]ὰ Ὀ6 Ἔχρ]αἰπϑά. 

Απᾶἃ νὴ ἴδ9 Ὀυσηΐηρβδ οὗ τὰν ἐδιδθσα. 
ΤῊθ Ὀυγηΐης οὗ ἱπ6 ἀοϑὰ νγὙαβ8 ποὶ 8 96 ν 18} ου9- ὁ 
ἰοπι. Βιυγπίης Δ] ̓ γ 6 ΟὨΪΥ ΟΟΟΌ,Β 88 ἃ ΡῈ" ΒὨτηθηϊ, 
Ιου. χσ. 14: χχὶ. 9 ο0]}. 154. υἱἱ. 2ὅ--τ- δὸ}Ἃὄπςα ἰῇ σο 
ἷ8 8 ἰγᾶοθ οὗ ὈυΓΠΙΏ ΟΟΥΡΒὸ8 ἴῃ ([π|0 οὗ ροϑιὶ- 
Ἰθηοθ ἰῃ Απὶ. τὶ. 10 (ἰΓ Ἰ9 025-952). Αἱ δὴ 
ταῖθ ἴῃ (89 Ῥγοϑϑηῦ Ῥαββδαρο ἰἰ 19 (86 Ὀπγηΐης οὗ 
ϑρίοοϑ Ὑ  ἢ 8 τηοδηί, 2 Οἴτοη. χυὶ 14; χχὶ. 19. 
118 (818 4180 Μν}}} αἰχτῦϑο ἴῃ ἀκίῖνο οὗ {πὸ ῥτο- 
ποι δηὰ {πο ἴογπι οὗ 89 γτοσῦ. Οοιηρ. ἰδ 6 γογὃ 
ὙΠ [86 δοσαδαίΐγθ οὗὁἩὨ {86 ἐμίηρ δηὰ τπ0 ἀδιΐνο 
οΥ̓͂ (89 ΡΟΥΒοῦ [ὉΡ ποῖα ἰδ 6 βδογῖῇσς 18. Ὀυτγηρα, 
Εχοά. χχχ. 20: [Ι͂,οΥ, νἱὶ. δ; 2 ΟἸιγου. χἰϊὶ. 11. 
[ΟΑΕΥΙΝ Β6γ8, ἰμαὶ ἰο ρῥσγοτυθηΐ ρυϊγοίμοίο, (ἢ 9 
Ὀοάϊο8 οὗ ἐμ ἀοδὰ ψογο ἀγὶϑὰ ὈΥ ἃ βίον ὅτγο, Ὀυϊ 
ΟἿΪΥ δἱ ἰπ6 Ὀαυτγίαὶ οὗ Κίημ.---85. ΒΕ. Α.] 

ΕἘΟΣΥΙῚΒανο δροΐσθη ἃ σοσᾶ. Νοί τροτοὶν 
Ὀτγοδίδ, αὶ 4 σψογὰ τυ7ὸὺνἰσι ἷβ βρί γι, 118, Ροσγοῦ 
8898 ἰμῈ Κμογὰ υἱἱογοά. (Οοιρ. θεαί. χχὶϊ. 47 : 
Ῥ5. χχχί!ὶ. 4. οχὶχ 100: Ῥγχγονυ. χχχ. δ; 88. χὶ, 
8; ἵν. 10, }1: 26Γ. χχὶ!. 29). Τὴ οχργοββίοῃ 
“1 ὮδΔΥΘ βρόϊκοη,᾽ νοῦν “« ψογΩ͂,᾽" 158 ἔοιιηὰ στἢ 
Βρϑοὶδὶ γα ΘΠΟΥ ἰπ ΕΖαϊκῖοὶ, νυ. 18, 16, 17; χνὶιΐ. 
21, 24, εἰε. 

γογα. 6,7. θη ϑοσθιλί δῆ... οὐτθα5 οὗ 
ιᾶαβᾳ. Το ῬογΓΟυλλΏο6 ΟὗἨ (Π6 (8.81 18 ΙὩΘ}- 
(ἰοπθα 18 8 ὑῬγοοῦ (δὶ ον δ δὰ πο σουταζθ 
ἴο ΔΡΡΘδΥ ὈθίοΓΘ {110 Κίπρ νυνὶ ἢ ἃ Πιθβδαμα, νυ ἰσἢ 
28 ὈΥ̓͂ ΠῸ ΤΣ] ΘΆΠΒ Βι10 ἢ) Δ8 6 τϊ]8ῃ6 ἰο ΠοδΥ ἴῃ 8 
(ἴα οὗ ΒονοσΘ 88) [οι οη.--- Δ ΘΟ 18 ἀπὰ Ασο δὴ 
ἭΘΓΡΟ ὈοΟΐὰ βἰιϊοὰ ἴῃ (Π6 βαρ οὶα, ὑπ 6 ον σουῃ- 
ΕΥ ἰὼ ἰδ0 βουϊἢ- νοϑίοσηῃ ραγί οὗἩ ἰδ6 ἰγὶθ6 οἴ 
Φυάδῃ (ον. χυ. 88, 8ὃδ, 89. ΤΟΥ νγογὸ ὈοΒ 
ζογβοά Ὀγ Βεμοῦοδαι (2 ΟἌχοη. χὶ. 9). 1υδο  88 
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Ὑ88 Ὀοβίοχοὰ ὈΥ βοπηδοδβονὶ (2 ΚΙ. χυϊὶ, 14, 4130 υϑϊὶ 6 δίίδοβά 88 ἃ ἀςβηϊ ἴοη ἰο Τοσϑι ῃθ: 
17; χίχ. 8; 88. χχχνὶ. 2; χχχυὶϊ. 8)... ["“ΤῺ18] παπὶ ἦξεο ορρία ἐς ορρίαϊδ 7 ωμάδε πιμπίία δωρετεταηξ 
οοἰοὈ ταί οα βία 18 Βαρροβοὰ ὈΥ 1αγαγὰ (ὁ 0 ἀὁ-  (ΒΟΒΕΝΜΌΚΙΕΒ). [ὑ 18 ποὺ ογϑαϊ ]ο (αὶ {Π6γ9 
Ῥἱοἰοὰ οη σογίδίη 8]808 αἀἰδἰ ἰογγϑά ἔσο {Π 6 ΤᾺ 5 ὙΟΓΘ ΠῸ ΟἴΠΟΡ ον 6 οἷ1168 Ὀαβῖ168 ἴπ686. [ὲ 
οὗ Νί που ϑὴ."---ονν}1,Ε8].-ΕΟτ 89 ἃ οἱτ1965 οΔη- ἰ οδἢ ΟἸΪΥ Ὀ6 ἴῃ Δρροβί(ἴοῃ ἰοὸ ἘΒΘΒΘ ; 1}||686, 88 
ποὺ Μ6}1 6 (ΔΚ 85 'ῃ δρροϑίϊϊου ἰο οὐζὲθ8 οὗ | Τογι θα οἰἰἾ68, γεγο βι}}} Ἰοῖ. Τὴ σθᾶβοῃ οἔ 
Φυάδδξδ, Ὀδοαυβο [818 δα ἀϊιὶοη σουϊὰ οἰΐμοῦ ὉΘ᾽] ὑμὶν τουδὶ αἴης 18 ἰδ 8 Ἔχργοββοα, δορὰ {π18 σθϑ» 
Βυροσδυουβ οὐ ψουἹὰ οἷν 86 στοῦ (που ρηὶ ᾿ Βοη Ἦ88 (80 δίχουρσίδ οὗ ἐμοῖς ἔοτ λβοαδίζ 8. 
1μδ υπίοτδοά οἰὐλο8 ἯΟΣΘ 5.11} Ἰοῖβ. [1ὑ οαπηοὶ 

11, Ἡϊοἴοτίοαὶ Δρροσάᾶϊςσ ἴο ἴμο Οο]θοῖΐοι οὗ Ὠϊδοοῦχδοα. 

(Οηαρ. ΧΧΧΊΙΥ͂, 8-22 δηὰ (ηαρ. ΧΧΧΥ͂.) 

Αἱ ἰδὲ εἴοδε ο7 λε οοἰϊεοίεα αἰδοοιγδεδ το πα ἰτσο ρογίϊοηδ ιυλίοἦ πιαν δὲ τοραταρα αὐ απ σρρεπαάϊς, ἐπα. 
πιο αϑ λὲν αῇοτα α σίἰαγίησ ᾿πδίαποο οὗ 7εγαεῖς αἰεοδεαΐεπος ἰοισοαγαδ Ψελουαΐ, ἐπ σοπίταδί ιοἵλ ἰλ6 
οδεάίεποε οὗ α ποπ-7εγαοἰ δὴ ἰγῖδε ἰοισαταδ (λέ σοπιπιαπα ο7 ἰδεῖν αποέδίογ. 7. λίϑίοτνψ οΓ ἰἠε αἰϊ8- 
οἦατφα ὁ φΦεγυαηίς, ογαἀεγεα ἵπ (λ6 ργεδδεγε ὁ αἰδίτοδα δμί ἰακοη δαοῖ ιυὐλέη ἰλὲ ἀαησεῦ δεοηιεα (0 δ 
»αεί, ἱα α »γοο λοι ἰϊσλιϊν οδεαΐέηοο (0 Ψελουαλ'ς ἰαιυ δαὶ οη ἰλς Ἀ᾿εατίβ ΟΥ̓ 16 78γαείἑ 65, τολτς ἐλδ 
οδεάϊεποε 97, ἰλε Κεολαδιίοϑ ἰο (ἀεῖγ αποεδίταὶ οταϊπαποεδ τοα8 ἀεορὶψ τοοίεα ἀπά ἱπιρτεσπαὐῖἬῇε. Αἰϊλοισὰ 
λὲ ίωο ροτγίϊοηδ αγ οσὐλγοποίοσιίσαϊϊψ αν αρατί, ἰλὲ ἤτεί δεἰοησιηφ ἰο ἰλ6 επί ψοατν 07 Ζεαοκῖαὶ (πιογα 
ἐχαοίἰψ ἰο δ {ϊπι6 οὗ ἰδλ6 ἱεπιροτατῳ ϑιιδρεπδίοη ΟΥ 16 δίθσο), (δε δεοοπά ἰο ἰὰλε τεῖσπ οὗ “ελοϊακῖπι 
(πιοτε ἐχαοίἰψ τολέπ ἰλε ἤγδί ἱπυαδίοη οΓ (δε Ολαίάεαπα ὠπάεν Νεδιιολαάποξζατ ιοσαδ ἐχρεοίει); ψεὶ {{ ἐῷ 
φιῖία ἀρργορτίαί ἐλαΐ ἐδλεν δλοιιά δίαπά εἰς ὃν δε, εἶποε, αϑ τεπιαγχεά αδουε, {δε δεσοπά δεγυεδ αδα 
,οϊἱ ἰο τὰς ἥγϑί. ; 

Τὴε τεαδοη 707 ρίαοίπρ ἰδὲ οἷεν Ῥοτίϊοη ἰακί πιαν δε ἰλαί ἰλε 7οϊϊοισίτισ οδλαρίεν (χχχγΥὶ.} δείοπισε ἰο ἰλὲ ϑαπιξ 
»ετγιοά, υἱΖ., ἰλὲ Τοιυγιὰ ψεαν 97 Χελοῖα ξῖπι. 

Τῆς αἱυϊδίοπ ὕιίο [ἰοὸ ρατί8 ἴδ ὑετῷ οἶτατ απα δἰπιρίε. Τλε 71ποἰ6 ατὰ πατταίεα ἐπ χχχὶν. 8-11. Τλεη ἐπ 
γογ. 12--16 ἐλ 7αοία αγὸ τοτξαριἰαϊθα ὃν ἰλ6 »γορὴδεί τοϊ ἡ τοΐέγοποο 10 (δὲ ἰογαΐ ἐπαείπιεπίϑ, ἤπαϊἰῳ ὕι 
γοσθ. 17-22 τὰδς αἰυΐηα δεπίεποο 8 γοπομποεα οη (δὲ σουεπαηί- δτγεακίηφ 7εταείϊ 68.---ΟὯΔΡ. χχχυ. ὦ 
»ἰαϊμῖν αἰοϊδίδίε ἐπίο ἐισο λαίυεδ. Ζπ|.λ6 ἢγδβί (γοτβ. 1-11) ἐλ 7αοίβ ατε αφαΐπ τεϊαίεα, ἐπ ἰλε δεοοπά 
ἐλ ραγαϊ εἰ ἰ6 ἀγαιοπ δείισεεπ ἰδ 6 δελαυϊοιν οΥ ἐλὲ Κεολαῤί(εν απά ο7 1εγαεῖ, απα οοττεβροπαϊπρ τεσοην- 
»έπδε απποιμποεά (ο δοίῆ. 

Α. ΤῊΞ ῬὈΙΒΟΒΕΘΙΕΝΟῈ ΟΥ ΤῊΚ ΙΒΒΑΒΙΧΤΕΒ ΒΗΟῊΝΝ ΙΝ ΤΗΕῚΒ ΒΕΒΑΨΊΙΟΥ͂Β ΙΝ ΒΕΤΤΙΝΟ ἘΒΕΙ ΤΗΕῚΒ 

ΒΕΒΥΑΝΤΒ,. 

ΧΧΧΙ͂Γ. 8-22. 

8 Τὼ ἐδ ῖμο ποτὰ ἐμπαῦ σαπιὸ υπίο Φ γουηΐϑῃ, ἤτοτα {86 ΤΟ, δίμον ὑμδὲ (86 Κίῃρ 
Ζοα οι δα τη 8, οονοῃηϑδηΐ ὙΠ 41} [ἢ6 9 ψὩΣΟἢ τὐ6γ86 δἰ “6 Υ0 8416 1, ἰο 

9. Ρῥτοσϊδϊαι ΠΟΥ απηΐο ἴΠ6ηὶ ;} ΤΗδῦ ΘΥΘΕΥ͂ τδη ΒΒοι]α Ἰοὺ ἢΪ8 τλ8-βουνδηΐ, δα ΘΥΘΥΥ͂ 
᾿ χηδῃ 18 τηδ] βογυδηΐ, δοίη δ ἩΘΌΓΘΥ ΟΥ 8ὴ Η ΘΌΓΘΥΟΕΒΒ, ρῸ ἔγϑ ; ὑδὺ ποῃθ ββου]ά 
10 βεῦνθ δ πη86]7 οὗἉ μι, ἰο υἱέ, Οὗ 8 607 186 Ὀτοίμασ. ΝΟΥ σθθη 8}} [86 Ρῥγίηοεδ, 

δ:ῃ4 4}} ([ῃ6 ῬΘΟΡΙΘ, τι ]οἢ δα οηἰογεαὰ ἰηΐο {86 οονψεπδηΐ, ἤθαγὰ ἰμδῦὺ ΘΥΘΟΓΥ͂ ΟΏΘ 
Βῃου]ὰ ἰοὺ ἢΪ8 τηδη-ϑοσνϑηΐ, δηἀ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ Οη6 [18 τηδὶ ἀ-βοσνυϑηΐ, ρῸὸ ἴτθ ὑπαὶ ΠΟῚΘ 
Βῃου] ἃ βοῦῦθ ὑμοιηβοῖνοϑ οὗὨἩ [ἢθπὶ ΒΗΥ͂ ΤΟΥ͂Θ, ἔΠ 6 ὑπΠ6Ὺ ΟὈογοα, δηὰ 1οὲ ἑδοηι ρῸ. 

11 Βαϊ εἴϊεγναγὰ 186 Ὁ ἰὰγηθα, δηὰ οδυβοᾶ [6 βογνϑδηΐβ δηἀ [ἢ6 Παῃάπιδ! 8, ΤΠ ΟΙα 
{ΠΟΥ δᾶ ἰοῦ ρὸ ἔἴγθο, ἰο τοίη, δηα Ὀσουρῦ μϑτὰ ἰἴο Βυ δ] οἰἴοπ ΤῸΓ [ον σοι ρο]] ρα 

12. τ1ῃ6πὶ ἴο 06]5 Βοσνϑδηΐβ δῃηα [ὉΓ Βαπαπιαὶ 8. ΤΠογϑίοσο {π6 ποσὰ οὗ ὴ6 ΓΟῈΡ οδπθ 
18 ἰο Φογθη δ ἥἴτοα ἴῃ6 ΟΕ, βαγίπο, ΤῊυΒ βαἢ [86 ΤΟΈΡ, [86 αοἂ οὗὨ Ιβγδοὶ 11 

Τη8 6 8. Θονθηϑηΐῦ ὶ ἢ ὙΟῸΓ ἔδΊ ΒΟΥ ἴῃ [Π6 ΟΑΥ ὑπαῦῷ 1 Ὀγουρῶΐ μοὶ ἔουίμ ουἱὐ οὗ 
14 ι᾿1ὸ Ἰαπά οὗ Εργρί, ουδ οὗἩ [86 Βουδβθ οὗἩ Ῥοπάτῃρῃ, βαυίηρ, Αὐ [86 οηὰ οὗ βουϑθῃ 

ΥΘΆΓ1Β ἰοὺ γ6 ρ0Ὸ ΘΥ̓ΘΣῪ 28} Ὦ18 ὈτΟΙΒ ΘΓ δὴ Ηοῦτγον, ἩΠΙΟὮ δίῃ ὈΘΘη Βο0]α [0Υ ΠΟ δῖ 
8014 Ὠϊπη861{} υηΐο [ἢ66; δΔῃηα ψ ἤθη ἢ Πα ἢ βογνοα {π66 βὶχ ὑϑϑσθ, ὑβοὰ βῃ δ] [οἵ 
Ἠΐτὰ ρὸ ἔγοο ἴτοτι 866: Ὀυΐ γοὺ ἔμ γ5 Βοδυκοηθὰ ποῦ ὑπίο τη6, πο ΠΥ ᾿πο]ποά 

16 {861 οᾶγ, Αῃηᾶα γὃ 6 γθ ΠΟῪ [0-ΑΔΥ] ἰυγηθα, διὰ δὰ ἄοπο τἰζῦδ ἴῃ ΤΥ δἱραΐ, ἱπ 
Ρτοο] αἰ πλίπρ ΠΟΙΟΥ͂ ΘΥΘΣΥ͂ ΠΊΔῺ 0 ἢΪ5 ΠΟΙ ΡΟΥ; δηὰ γ8 δά ζηβάθ ἃ οονθῃηβηῦ ὃὈ6- 
ἴοχϑ τὴθ ἴῃ ἴῃ ουβο ἡ Β1ΟΝ 18 Δ. ]6α ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ ΠΔΠ16 { ὨΒΘΓΘΌΆΡΟΩ ΠΥ ΠΒΠ1Θ ἰ8Β 081]64}] : 



804 ΤῊΗΕΒ ῬΒΟΡΗΕΊ Φ“ΕΒΕΜΙΑΗ. 

16 Ὀαυϊ γο ζυτῃοα Δηα ρΡο]] υὐθα ΠΥ πδπι6, δηἀ οϑυδοα ὉΤΟῪ ἸΏΒ δὶ5 βουυδηΐ, δι: ΘΥΘΥΥ͂ 
ἱ Τὴ ΠἷΒ ΒΒΠαΠ1814, οπὶ Ὧ6 δα βοΐ δ ΠἸΡΟΣΙῪ δἱ ΟἿΣ ΡὈΙθδβυγο, ἴο γοΐαγῃ, δπὰ 

Ὀτουρσῃῦ ὕμοπὶ ἰηΐο βυ)]θοίίοη [οοπιρο]]οα [Π6π1}, ἴο Ὀ6 υμΐο γοὺ [ὍΣ βοσνδῃΐβ δηά 
ἴῸΓ Πδηα; 8168. 

171] Ὑβοτγοίοτο [Βὺβ βδι1} [6 105} [96 βονδῃ], Υο αν ποὺ Βοαυϊοηθὰ ὑηΐο ΤΩ6, ἰῃ 
τοο] δἰ πλϊηρ ἸΙΟΥΥ, ΘΥ̓ΘΕΥ͂ ΟΩΘ ἴ0 δΪ8 Ὀγοίδμοῦ, 8μ ἃ ΘΥΘΥΕΥῪ τ8ὴ ἴο ἷβ ποῖον : Ὀ6- 

[οἰά, Ι ν»γοοϊδΐ τα ἃ 1ἰ θΟΥ ΕΥ̓ ΓῸΣ γοῦ, βαι ἢ [86 ΟΕ. [Φοδονδῃ], ἴο (86 ϑπογά, ἰο 180 
Π]1Θη66, Δηα ἰο {86 ἔδιλιπο; δῃὰ 1 π|.}} τηβῖθ γοὺ ἴο 0 τοιηουϑαδ ἰηΐο 411 189 

18 Κιηράομῃβ οὗ ἴθ δαγίῃ, Απα1 ν]}]} εἰνοῦ [ΟΥ̓ ἀθ 16] [86 στη μαὺ ἢδγα ἰγϑῃ8- 
ΤΑΥ͂ οονθηδηΐ, σῇ 6} [780] δνο ῃοὺ ρογϊογιηθα [86 ψοσγὰβ οὗ [6 οογοπδηῦ 

ΜΈΊΟΒ [86 δα τηδ48 ὈδθίοτΘ πιὸ,  Β θη {ΠΘΥ οὐ [806 641} ἴῃ ὑνδῖη, αηὰ ρϑββοά Ὀθ- 
19 ἔνθ 86 ρϑγίβ ᾿μογοοῦ, [86 ῥγίησοβ οὗ Φυάδῇ, δηὰ [89 ῥγΐπορθθ οὗ «}6συβα] θη, (ἢ 

δα οἶδ, διὰ (86 ῥγίοϑίθ, δα 411 [0 ΡΘΟΡΙΘ οὗ [Π6 Ἰαπᾶ, τ ΏΙΟΝ ρϑδβϑοα Ὀοΐπθοη (86 
20 ρϑγίβ οὗ {Π6 οδϑ]; 1 ψὶ}} ὀνϑὴ ργίνθ ἱῃθπὶ Ἰηἴο [6 ῃϑηἀβ οὗ {6} ΘπΘΠ 168, δηὰ ἰηΐο 

116 δηἀ8 οὗ {Β6πὶ (μα Βο}κ ὑπεὶν 116: δηὰ {πεὶγ ἀοδα θοάϊ68 8881} Ὀ6 ΤῸ τηρδὶ 
21 υπίο {δ ἔο]8 οὗ [86 μοδνθῃ, δηὰ ἴο [89 6588 οὗ [Π8 οασίῃ!. Απα Ζοαοκίδῃ, Κὶῃνσ 

οὗ Φυάδι, δῃὰ ἢΐβ ρυΐποθθ Μ1} 1 ρῖνα ἰηο [6 μαπά οὗἁ ὑμι6}γ θῇ θθ, πὰ ἰπίο {86 
Παπὰ οὗἩ ἴῃοπὶ (πδὺ βθοὶς ὑποὶν 1116, δηὰ ἰηΐο ἴῃ6 παπᾶ οὗ ἴμθ Κίπρ οἵ ΒΑΌΥ]ΟΙ Β 

22. ΔΥΙΑΥ͂, ΜΠ ΟὮ ΔΘ ΡΌῸΠΘ Ρ ἔγοπι γοῦ. ΒΒ ῃο]α, 1 “1}] οοπητιδηά, Βα ἢ [ῃ6 ΤΟΒΡ, δῃὰ 
οδυ86 {Β6 πὰ 0 γϑύαγῃ (ὸ {818 ΟἰΓΥ̓ ; δηὰ (Π6Υ 8}18}} ἤρμιὺ διραϊπϑῦ 10, ἀπ ἴδ ἰΐ, δῃὰ 
Ὀυγὰ ἰῦ τὶ ἔσο; δηὰ 1 ψ11] τηαῖϊτο [86 οἰ.168 οὗ υάδι 84 ἀ6βοϊδίίοῃ σι μβουΐ δῃ ἰῃ- 
ΒδὈΙδηί. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 γον, 8.-- Τὴ) οοησίΓαοσίίοη ἴα αὐ ϑεησιπι, ΛΠ ἃ ὙΟΤῪ οΟἸτλοῦ ἴῃ ΠΟΌΓΟΝ. Οοτορ. 2 ΚΙ. Σ. 24; ΝΆΞΟΕΙΔΒ. ΟΥ., ὃ 9, 2. 
ΔΎΟ, θ.--᾿ ἼΔ). Οὐμρ. χχί!. 18 ;; χχν. 14; χχχ. 8. 
δ γεν. 1]. - 10), 35). Τμὸ ΗΙΡἊΪ ἄσον ποὶ οοςΣ οἸβοπθοτο, ΤῊΣ Μαδβογοῖοθβ ἐμπογοίοσο σοϑᾷ Καὶ (τόσ. 16; 2 Οἤ του, 

χχν !. 10). 
4 γοσ. 11.-.-ΟὅὔΣ [0.0 σορδίσιυ οι! οη ἢ Ὁ 12} ΘΟ. ΝΑΞΟΕΙ5Β. ΟὟ΄, ὃ 9ὅ σ.,) πιπι. δ. 

δον. 17. Α. Ὕ. τολγξ.: [Ὁ ἃ γουπουίηκ; ΝΑΕΘΕΙ͂ΦΕ.: [Ὁ ἃ ὨΟΙΤΟΥ; ἨΈΝΌΕΚΒΟΝ : 5110 γοῖ πρ ἴο δείἰαἰίου.-- 3, Ἐ. Α.] 
6 γον. 18.--[ ΝΆΞΟΣ 1.58., ΗἸτσεια, ΥΟΚΡΕΟΒΤΗ : 1 111 8 Κὸ (09 τθὰ ἯὮΟ.... [19 οδιύ ψ ϊοἢ ἴΠ6γ οὐ: ( 6. {κε [6 οΔ] ΐ, 

εἰ..--Γορ. ΝΔΣΟΕΙ3Β. Ογ., ὃ 09, ὁ.-.-9.. Ε. Α.} 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

Μονβ. 8-11. 816 16 ἴ8ο νοτχᾶ. .. ῸΣ 861- 
νυδηῖδβ βδηἃ ἔοσ Βδῃ ἄτστηδἰᾶβ. Τμουρὶι (0 οχ- 
Ῥγϑββίοῃ “"ἴο ΚΘ 8 σονθηδηῖ᾿᾿ ΖΘΠΟΓΒΙΪΥ͂ ΤΩΘΒῺΒ 
(δ ἰτνο ῬΘΥΒΟΠ8 ρ᾽ορο {ΠΘΠΊ86 1768 0 ἃ τυ] 
Ῥοτυοτηδησθ, τ᾽ δἰ οἢ ΘΟΟΓ68 ἴ0 {π 9 δὐνδπίαρθ οὗ 
Ὁοΐδ ρδγίΐοϑ, (μ 6 ΟΧΡΥ ΒΟ ἤΟΡῈ ἀδηοίθ8 ἃ Ρ6Γ- 
ξογδποο Ἡ ΒΙΘΒ 81} ἀο 1 σοπηπηοπ ἰπ ἰδ 6 ̓πιαΓαδί 
οὗ δ (ἰἰγὰ, ἔγοπι ψ ἢϊο, μβοινονοῦ, δανδηίαχο ἰβ 
χροοίοα [ὉΣ ἃ]}..0 Εοτ (10 βοι(ΐης ἴγοο γγἃ8 ΟὨΘΗ͂Υ 
ἴον (1190 δα νδηΐαρο οὗ ἰμοβο βοὶ ἴσεαο. [1 νδβ, ον- 
ΟΥ̓ΟΓ, 4150 Βορϑα (παὶ 1 ψουϊὰ Ὀ6 ΤῸΣ [ἴῃ 6 ΖΟΏΘΓΑΙ 
πκοοὰ, δΔοοουηῦ Ὀοΐπηρ ἰδθη Ῥατὶγ οὗ {86 σταιϊἀ9 
οἔὗ ι})}6 ἰγεθάμπηθῃ απὰ ὑποὶσ ᾿πσογοαβοαὰ δοῦν πῃ 
(86 ἀοίθησο, ῬΆΥΓΥ ῬΟΥ ΡΒ 480 οὗ (ἰὸ ἔανον οὗἁ 
Φομ ον (δι ο Ὀ6 Ργτοσυγοὶ, [ὁ 15 οἷον ἰδπαὶ 
{πὸ ττογὰ ““ σονοηδηΐ᾿᾿ 19 {1139 ΘΠ ]ογοα ἴῃ 68- 
80 ῃ{18}}γ {89 βδΔ΄ῖῃ 6 Β6η86 88 ϑιιη).--- Ὁ ΡΣΟΟΙαἾᾺ 
ΟΣ πηῖο θη. Τ|6 ὀχργοβδβϑίοῃ 15 ἔουπὰ 
ἐπ }}18 Β60η86 ὈθΒί.68 ΟὨΪΥ ἴῃ 1ον. χχυ. 10; 1588. 
Ιχὶ 1, Εζοϊ. χὶνὶ. 17, θ. οὗ οοιιγ8ο τ Ιο ΓΒ 
ἴο {πὸ βογυυαηΐβ τηϑηἰοηδιὶ δου γαγάβ. Τὴ ᾽ν 
οἵ {118 ροϊπὺ 18 Τουπὰ ᾿π Εχοά. χχὶ, 1 βαα. ; [μου. 
ΧΧΥ͂, 89-4] : Ὠροαϊ. χΥ. 12. ΕὝΟΓΥ βογυδηῖ οὗ Ηο- 
Ὀτον οΥἱρσίη γγὰβ ἴο Ὀ0 Βοὶ ἴγϑθ αἴ δὶχ γοδγβ᾽ 
δεσυΐσα (νἱτπουΐ τοϑρϑοί ἰο (ἢ 9 δ ὈΌδ(164] γ087); 
δοσογάΐηρ ἰο ἴ,0γ. χχΥ. {Π|8 γγκβ [0 Ὀ6 ἀο0η68 ἴῃ [9 
γϑαν οὗ 7.0 1]66. ΤῊ18. ἱπγοῖν68 ἢ0 σοηί Γδαϊοιΐοη, 
ἴον ἴῃ [μογ. ΧχΥῦ. Ἢ ἰ8 1π6ὸ Ἰὰνγ οὗ (Π6 7. ὈΠ|66 Υ6 8 
Μοἢ 15 σῖγοπ. Τὴ ΓΟΥΠΊΟΥ Θηδοί πη ηΐ 159 ΤΩ ΟΓΟΪΥ͂ 
ΒαρρΡ)οτωθῃίοα ἤγομι [818 Ροϊῃὶ οὗ νἱϑνν, ἐμ 9 ἡ 0}1990 

ΥΟΒΥ 8 ἴ0 δηὰ (88 Βογυΐσθ ἀῃσοπα ὑ: ΠΑ }}γ, τ Π 6 Γ6- 
ἴογϑ (86 Ὀχὶοθ 88 0 Ὀ6 ἀοἰογτιϊ πὰ ὈΥ 1110 {1π|9 
ἰπἰογνθηΐηρ ὈΘοΥΘ 1}}0 7 Ὁ1169 (νοῦ. δθ05α4ᾳ. ἩΔΘΓΘ 
ἦι ἰ8 (}}0 8616 οὗὨἑ [8γ86}1018}} δαυυϑῃίβ ἰὸ Βοδί θη ἴῃ- 
Βαθἰίδηί8 τσ ἰδ Βροΐίζοι οὗ, Ὀυϊ ἴμόσὸ 18. Ὧ0 
ΤΟΘΒΟΣ ἰ0 ἀοαδὶ {}16 δρρὶσαίΐοη οὗὨἨ {18 τὰ]θ ἴο 
1.6 ῬύγοΒδ96 ὈΥ 15γ86}1168). ΟοΙΡ. βΑΑΊ ΒΟΗΕΤΣ, 
08. Πεελί. Καρ., 14 δπὰ 10], ἢ 8.---Τ 689. Ἰερψα] 
ῬΥΘΘΟΓΙΡΙΙΪΟῺΒ δα, {6 80 ΤΏΔΏΥ ΟΠ 6ΓΒ, Γοτηδὶ πο 
ὑποῦϑοσγθά. Τ7|}16ὸ τοϊογαδίϊοι ὑπάοσ 9 οβὶ δ ἸηᾶῪ 
ιαγνο τουϊνοὰ 1.16 Κηον]οᾶρα, Ὀὰὶ πο (86 ΟὔΒοΣ- 
ΥΑΏΟ09 οἴ (ἰἸ6π|. Τ86 Ῥγόϑβυτο οὗ 1}1}6 166 δσουδβοὶ 
156 ἰπουχσὰὶ ἐμ αὐ ἢ 6 ΟΌβοσύηποο οὗ {18 ἴανν πὶ α᾽ῦ 
Ὅθ οὗ π186 ἴῃ Ὀοΐμ 86 ΨΑΥΒ δΌοΥυϑ ἱπαϊοαιεὶ. 
ΤΌΟΥ ὑμποτγοίοτο ρ]οαὰροὰ ὑμοιηβοῖνοθ οἱ ἴδ Κίῃρ᾽ 9 
ἀεπδηαὶ ὉΥ πηαΐ4] δαγοοιηθηΐ ἰ0 δοὶ ἔγϑο {16 Η 6- 
ὈΓΘῊ ΒΟΓΥΔΏ(Β 8ηἀἃ τη 45, απ 88 ΔΡΡΟΔΥΒ ἤτοῖη 
γο . 9, 4}} οὗ (Π6πὶ, θυ οὴ (0868 τΠῸ Δὲ ποὶ βοσνοὼ 
ΒΙΧ γ6δγ8. Τὴ6 δυραγογζοβαιϊΐοη Ὑἱ1} σοραγὰ 10 
ΒΟ 88 ουϊνοϊχηοὰ ὈΥ ὑμποΐὶν βῃοτί-σοτηΐη 3 
ψὶι ἢ τοβρθϑοὶ ἰο {86 οἴοτβ. Βυϊ--δΣηάὰ (8 18 5 
Βιγ  Κίπς ἰμβίδμοθ οὗἁ ζ8180 δοϑυθγϑίοη, βρη ρσίης 
ἴγοτα Ἀδὰ τη οὐ 68, --- ἢ 6 ἴΠ6 ἀΔΉ ΖΘ Γ δοοιηθα οὐοῦ 
οη {86 μάταν] οὔ πὸ ΟΠ ΑἸ ἄθδ 5, [μον Ὀτουμρὶν 
ὑπὸ Βουυδηίθ δρδὶῃ ὑηον {86 γοόοῖο. 

ὕέετβ, 12-16. Ῥποσθίοσο ἴδ0 ψοσᾶ... ἴοσ 
ΔῈ ἁτηδὶ ἅδ.--- [86 ὅδ. ΟουΡ. νἱΐῖ. 22; χὶ. 
4; χχχὶ. 82.-- ουδθ οὗ Ὀομᾶϊηθη. ὙΤΒοιω- 
86 |ν 68 ἀοἸἰνογοα ἔγοῖῃ ὀρρσοβδῖνο βογυϊαὰθ, [8γδ6] 
880.) Ὀ6 ἰηὰ ἰοναγὰβ ἐμοῖσ Βουναπίβ, ν᾿ εἰσὶ 18 
ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀοϑἰρηδίοα ἴῃ Ὀθαϊ, χυ. 16 88 186 τιο- 
ἐν οὐὗὁἩ {π6 Ἰδν οὗ τηϑηιπιϊββίοη. ---ἀ [86 πᾶ 
οὗ δον θὴ Υὃδσβ οδηποί μι 68} δἱ ἔῃ 6 οπὰ οὗ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ͂Γ. 8-22. 

ΒΟΥΘῚ γοῦτθ. Τ}Ϊ8 σουϊὰ σοηίτοαάϊοὺ ταῦ [οῖ-  πλιιϑὲ δι γ] Ὀυὶθ {Π|8 10 Φ ΟΥΘυαὶ ἢ 5 αἰ 56 655, δὰ 
Ἰονβ, “"δἴϊοσ Ἀ6 8 Βογνοά βδὶχ ὑὙ ΘΔ ΓΒ,᾿ δηὰ (89 
ἰτατ ἰο581 οηδοϊπιθηῖ9 (χοὰ. χχὶ. 2; θουΐ. 

χνυ. 19). [0 οδῇ ΟΠΙΥ͂ δἰ χη Ὑ αἱ (110 οἷοβο οὗ ἃ 
δϑερίεηπίιπα. ΤΏθ ῥγοροβίιίοα [32 ἴμθη τ ίδὶπδ 1(8 

ῬΤΟΡΘΡ β' ζηϊ βοδίϊοῃ ;---ἴγοτη {116 οἷ086, ἱ. ς., ὙΠ 6 
18:9 61086 οὗ {9 δερίεππίμπι, (ἢ 6 βΒουθηι ἢ γδαΓ, ἢ 85 
Ὀοζυη. ΟὐμΆΡ. β᾽ παν ΘΧΡΤΟΒΒΊ ἢ ἰῃ σου. χΥ. 1; 
χὶν. 28 ο00]]. χχχὶ. 10. -Ὅ.ο Βαῖδ βοϊᾶ δἰνη- 
801]. Τμ6860 ΟΣ 8 ΔΥΘ 8 αυοίλιίοη ἔγοτι ΠΙΘΠΙΟΣΥ͂ 
ἔγοτα δαὶ. χν. 12.---ΒυχηΘᾶ, γοσβ. 156 δὰ 10. 
1)1ὸ πιθδιΐης Οὐ γοΣῸ 18 {110 Βδπη6 ἰῃ ὈΟΪΆ 68868, 
ΟὨΪΥ {{|8Ὲὺ7 ἐεγπὶ ἃ φιοὸ δὰ ἐπ σμόπι ἃ 6 ΟΡ ρΟΒϑΙίο. 
--ΟαἹ]ϑᾶ ΌὉΥ ΤΥ πᾶτῶθ. ΕΟΣΥ ἐγδηϑζγοββίοη 
οὗ {86 αἰνγὶπο σοιητιθ 8, Ὀὰΐ ΘΒ 06 ΟἾΔ }}} ἃ ὈΤΘΔΟΙ 
οὗ ἃ οογϑῃφηί ΒΟΌΣ ἰῃ ΗἾ5 8π|6, 15 ἃ ἀοβοσγηιίϊοη 
{πογοοῦ (οοΡ. [μοΥ. χὶχ. 12: χχ. 8).--αασἰ τμϑὶσ 
ΡΙθαδυσθ. Τ}ι0 χρυ ϑϑϑίοη ΟΟΟΌΓΒ 8150 ἴῃ ου!. 
Χχχὶ. 14. Τὸ 19 {ποῖ 864 οὗὨ {86 οερίΐϊνθ οηϑῃ, 
τηδγιὶοα Ὀυΐ ΔΊΟΥ τ ὰβ αἰϑαρρτουθά. Ἦοτο (6 
δη ἐΠ 6815 158 Θ᾽ ἀΘΏΓΙΥ ποὶ ΡῬΤΟΡΟΤΑΥ ΟΥ ἔλθ ΠΥ, πὸ 
πα (89 8Β6ῆδο τουϊὰ 6, δῦ 5880 ΡΟ5865856085 Ὁ6- 
Ιοηχβ ἰο δοτ, Ὀυΐ ποι ΒΔ] βοὶ Β6Ρ ρέγϑοπ αἱ 
θοσῖγ. Βυΐ ἰπ6 δη[11}65815 15. πὸ αηΐγοράοαι οὗ 
ἐδ 8ο]ἀ, ψγῆο χηυδί 20 ὙΒΘΓΟΥΘΥ Ἶ8 τηαβίον βοη 5 
Ἀω, απὰ ἴῃ6 ἤγοοοπι οὗ {πὸ ἀἰϑι158ο, ἴὸ ρὸ 
ὙΠΟΓΟΥΟΣ 6 Ϊβ.68. Ὑπὸ ψνοτὰ ἰμομπξβοοογα- 

ἴῃ ἴο, ογ δἱ, ἐμβοὶν ρίθαβιγε, 599) Ὀεΐης τοσατάἀ θα 
88 {110 8οδί οὗ ἀθϑίγο, 88 ἴῃ ἐδ οχργοβϑίοπ “"ἰ 1 
Ὅ6 γουγ πηϊη,᾽" ὅδη. χχὶϊὶ. 8; 2 Κίησϑ ἰχ. 1ὅ. 

γεγβ. 117-22), Ῥμθσχϑέίοσθ... υυἱτβουῦῖϊ δὴ ἰπ- 
ΒαρἐϊδὩῖϊ.---Τυὐ ὈΘΙΕΥ 18 υ8θἀ 1Π6 Βοοοῃὰ (ἰπλ9 ἰη 
γον. 17 ἸγοπΙσΆΥ ; Ὀθοδα8θ γα ἀἰὰ ποΐ Ῥγοοϊαΐτη 
ἸΙΟΓΙΥ ((Βὺ Ἡ Βοῖ 8 ἰδ η Ὀδοῖκ διζαὶῃ αἰ γΘουῪ 
15. ἃ8 ροοα 85 ΠΟΠΟῚ, ᾿ἸΌΘΣΙΥ͂ 884}} 6 ρῥγτγοοϊαϊπιθὰ 
ἴο γοιι, ὈὰΓ ἃ ΠΙΘΟΥΙΥ ΟΥ̓ ἩΒΙΘΩῚ γοὺ Μ}}}} Ὀ6 {Π 6 
σἱοἰπι8. [1 βεΐί γοὺ, ψδοπὶ 1 Βανο Αἰ μοτίο σ- 
βαταεα 88 ΣῪ ϑοσυδηίβ, ἴγοθ, ἀθ] 178 γοὰ ΟΥ̓́Τ, ἰ0 
ΥΟῸΡ 116, ἰο ἐμ δινοτὶ, εἰς.---Η!112:6].- 9 
οαἹΐ, γεν. 18 βϑοϑῃβ ἰ0 τὴ9 Ὀδοίϊον σοηποοιθα νΥ11]} 
1 Μι1 βαἰὶνθ [Ππ186}.6], πὰ ννΐοἢ τγὸ ἃτο στηπι- 
τι δύ 6 8}}Υ ΓᾺ}}Υ }υδι18 ἃ (οοαρ. ΝΑΈΘΕΙ,58. Ο6)»γ., ἢ 
69, 8). 8.0 86]80 Ὺ0 ϑὕὅ23ν207Σ)ῊὲΒ δηὰ οἰεσβ. 180 ΒΥ πὶ- 
ὈΟΪ 1 4] τηοδηΐϊης οὗ ἰη9 γχΐθ ποτθ δἰυάδοὰ ἰο 8Ρ0- 
ῬθδγΒ (ἤθη ᾿ππτηοαϊαί ΟἸΥ ΔΡΡΙΪοά, ἴῃ οὐδ» ἴο ῥΓ6- 
δοηΐ Ὀοίογο {.)6 οΘοτοηηηΐ ὈγοΚ Υ5 {Π6 ἐπ γί ΘΟ] 
Ῥυπὶ βοαῖς, ΤΟΥ ἐπ οι,βοῖγο 58 ἀγο ἰο Ὀ6 (86 σα] 
αὐ ἴα τνο. Οα {ἰ}18 στἰθ σοτῖρ. ὅπῃ. χγ. 10, απὰ 
ΒΘ ΕΙΙΤΖΒΟΗ ἐπογοῦροη. Ασοογάϊΐης ἴο [86 οἷον 
ἐχρίαηδίίοη, “1110 οα]᾽᾽ 19 ἴῃ Ορροϑβϑιιἰοη ἰο “186 
οογοηδηί.᾽" ἸΤἤρη, Βονγουου, μα δἰ αν Υ ἴῃ 
(86 ἴαϊο οὗ (86 ΓΥΔΏΒΩΓΟΒΒΟΥ ἰο {μαι οὗἉ {110 σα], 15 
ΟἾΪΥ ἡ} ΟΣ ἶγ Βἰποα δἰ, ποὶ Ὄχργοβϑδοά. ΤῈ 
ἴλῖο δῃά δηδοοϊιυιδῖϊα Γοϑατη ΡΟ 41 νν}}} ρῖνο,᾽; 
ἴῃ γοΎ. 21, 15. (6 α͵Ἶ8ο γοι ὈΪ ΒΟΙΏΘ.---ἰπ σον. 19 
οἰ ο5 οὗἁἨ [τὶ 068, ΟἸὙ-σῃ ]οἿ8. (6] 6 Γ89 οὗ (μ6 οἰ Υ), 
σουτιΐοτβ, ῥγίεδίθ δηθὰ σοπιτῆοῃ ῬΟΟρΪθ, δγὸ α]8- 
{ἰησυ δηθὰ, ΒΟ δἰ οΥν ΓΒ, Ὑοτδθ 21, 18 
ῬΓΪΏσ68 ἃ΄Θ δρδὶπ σηϑῃιἱοηθὰ τλὶ 89 Κίηζ, γὸ 
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ΘΙ ΡΠ 5126 Ὁ (6.658, ἃ8 ἴ{ 15 ὙΘΣΥ ΘΟΠΊΙΩΟῺ ἰο 
τηϑηϊίου {π6 ἰὴ δηά ῥσὶμοθβ ἰοχοῖδογ (χχὶγν. ὃ; 
ΧΧΥ. 19, εἰε.). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1, Ὅη χχχῖν. 8-11. “ΤΠ ρϑουϊασ ἀἰ οτοησο ὃ6- 
ἰνθοη ΒΥΡΟΟΓΙ 168] στοροηΐδπμσθ αμὰ ἰγιιθ σογοῦ- 
δίοῃ. Τὴδ ΒΥροοτυῖίο8 τυ βοὴ (ΠΟῪ ἀο Ῥϑπδποα, ἀο 
ν (1.}) ποὺ ἔγοπι αὶ, Ὀὰὶ ἔγοπι ἴ6 87 οὗἨ αἰβίγοββ 
δια ἀδηρον, ἴῃ νυ ἰο ἢ ΠΟΥ ἃτο δἱ (86 ἰϊτηο; { ) 
ΠΟΥ ἀο ποὺ τη κ ἃ οὔδημο ἴῃ 4]}}] ροϊῃηῖ5 οὗὨ α15- 
οὐδοάϊοησο, Ὀυαὺ ΟὨἿΥ ἱπ {6 οἰ 64], 88 ΠοτΘ Ὑ1Π}} 
89 0116 6 γϑϑν, 85 ἰἴ ἐθθτθ ὙΟΓΘ ποῖ αἱ ἢ’ ΤΏΟΤΘ 
ἴο ὈΘ αἰιογοά; (8.} ἐον ἀο ϑισἢ μ᾽ η 78 88 πηι 
ἃ ΒΠΟΥ͂ ἴον [86 Ρϑορῖο δηὰ λνο ἃ Βἰχὶι γοχαγά, κ5 
(9 χηδηθππ βίου, Ἰο πη Ἰοοβα ἰδ 6 Σ Ὁ], νοι] 
ὮλΥθΘ ἃ φτγοδῖ ποῖβο δηὰ 9η0, Ὀὰὺ τηθδην}}1}6 
{Π6γ0 ἼογΘ ἔδυ ποι ρἢ 8 οὗὨ αὶ ἢ, ον, ἔοαν οὗἁ 
6οά, Βορο 8π4 (παδηϊεβρίνίης ; (4.}) δι Ρεμἰ ποθ 
ἀοο8 ποὺ ἰαβὶ ἰοηβ, Ὀιϊ 28 βΒοοὴ δὃ8 (9 αἰβίγθβ8 
Βηὰ9 ἃ διοῖα, (ἢ 6 ἀονοίοη σοο8 1 1ἰ.᾽ ΟΚΑΜΕκπ. 

2. Ου νοσ. 12. “" μια ἐοσμίίοπε πιγδίϊσα (υεγδιιε 
ὔουξ ζασίιιπι 6886 α “ονα) φιαϊὶα εἰΐαπι, α τη. χῖχ. 
24, ἐππιϊίωτ πεγϑίογίπι ΤΡιὶπιίαι 8 7μχία τοφιΐαπι 
1ιλεγὶ εοπιπιεπ ἀαίαηι ποδὶ ἔνι αμγθο δοσγίρίο αἷἊ εὐῥϊ- 
πιΐδ θοεγδὶς Παυϊαϊ δ. Ζπηδπμαίμγ οπὶπιὶ λασ εἰ δἰηιὶ ὶ- 
διι8 ἰοφμεπαϊ ζογπιμῖῖα ρίωγαϊτία8 ρεγδοπατίη, μὶ ἀὶς 
ἐ εἰ δριγίμδ δβαποίϊ.᾽" ἘΈΒΤΕΚ. 

8. Οὴ χχχίν. 1ῦ, 16, ““ Ὁοηγογίθα, Ὀυΐ ποὶ 
ΤΥ ΒΕΥ ; γι θη ἀβὶρ τηδὰθ τ θη {10 ὕοοῖ 18 οἡ ἰδ 9 
προῖς, ΡΒαγίβαΐο τοροπίαησο, ΥὙαοί ἰ})ὺ5, ἔμ οτο ἰκ5 
οἴζθῃ δὴ ἰηίοσυαὶ, ἃ ρογὶοά οὗ τοδὶ δηὼὶ οὗ γοῦγθ8}}- 
τρί ζοὸν ἰδ 9 Κἰηφάοπι οὗ Οἢτίϑι. Απὰὶ αοα }188 
{πἰ8 ἰπ νἱοιν σὴ 6 δχίουίβ σου οὐ Οἢ 5 οὗὨ {11} 
κΚὶπὰ.᾽ ΖΙΝΖΕΝΘΟΒΕ. 

4. Οη χχχὶν. 18,16, 18-22. Τ).ο 7οτν8 (9 σοτι- 
τηϊιἰοὦ 4 ἀουῦ]ο δἰπ: 1. ΤΏΟΥ ἀἰὰ ποὺ Κοορ ἰδ6 
Ῥτοσθθ τηδᾶς ἰο δδοῖ Οὐ Σ δηὰ (ο (᾿)ὸ βογνϑδηΐ. 
ἢ, ὙΒΟΥ ἀδδβοογαίθα ἰμ8 παᾶπιθ οὗ αοὐ ὃγ ἐιοῖν 
ἀϊβοθθάϊθηοο δηἀ Ὀσγοδοὶ οὗ (86 οαἱἢ ΒΌΎΟΓΩ ἐλ 
(οὐ β παῖπιο δπὰ μοιιβ6. 

ἨΠΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΡῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ττυθ σοροῃίδποθ ἴῃ ἀϊβιϊηοίΐοπ ἤγουι 4150. 1. 
ΤΙ οσσηβὶυπ ΤῊΔΥ Ὀο (ἢ 6 ΒΆΠη6 ἴῃ Ὀοί]ι; οχίογηαδὶ 
αἰβίγθ88 ( ΟΡ. ἐζ. 97., 188. ΧΧΥΡΪ. 19: 1 Οογ. χὶ. 
9, Τιν. 11. 12). 2. [ἢ [4156 ροπίίοησο {16 ἐπινατὰ 
ἀἰβροϑβιτου Ταπιλΐη5 ὑποϊιληροα; ἰὼ ἔγαο Ῥοηὶ- 
ὑ. 66 τλῆ {ΓΒ ΠΥ ΆΣΥ {ἢ} Ραὶπ δηα ΒΟΓΓΟῪ 
ἔγοπι δΥ]] δηὰ ἴο ἀο. ὃ. Εαϊπο ροῃϊίοποο ἰλβίβ 
Δ8 Ἰοπᾳ ΟἿΪΥ δ8(}0 οὐἱπασὶ ἠοοὰς ἔγὰο ΡΟΠΙ 6 Π 69 
8 ἃ Ρριτῃβηοηῦ σοπαϊίοη οὗ {ἰ|ὸ Ὠοατῖ, απὰ κ0}- 
εἰ Πβιαηἀἴης δῖ ὈΔΟΚΒ᾽ 1 58, Δαν ησο8Β 10 ἃ 
Τλοτο σοι θ᾽ εῖθ βια δ) σηίίοη οὗἁὨ {86 οἱ τπδπ ({π6 οἱ 
Αἄδπὶ ΐπ 8 18 ἐο Ὀ6 ὁγοινποὰ δπα ΡΟΣῚΒ} ὈΥ ἃ} 
ΒΟΓΓΟῪ δῃ} ΣΕρβθηίϑ 66). 



806 ΤΠΕ ΡΕΟΡΗΕῚΤ ΧΕ ἘΈΜΙΑΗ, 

Β. ΤῊῺΞ σΟΥΝΤΕΒΡΛΕΥ ΤῸ ΤΗῊΕ ὈΙΒΟΒΕΡΙΕΝΟῈ ΟΡ ΤῊΒ ΙΒΕΛΕΠΙΤΕΒ: ΤῊΝ ΟΒΕΌΙΕΝΟΕ ΟΥ̓ΤΗΚ 
ΒΕΟΒΑΒΙΤΕΒ (ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂.). 

1. Τὴ: Ζαοί. 

ΧΧΧΥ͂. 1-11. 

1 Τὸ ψοσζὰ μἈ]οἢ οδπιθ απΐο ογθ δ ἴγοτα {Π6 ΤΟΒῸ ἴῃ {π6 ἄδγβ οὗἨ 96 οἰαἰκκὶπι 
2 [6 βΒοῃ οὗἔἨ Φοβίδι Κίησ οὗ υἀ 4}, βαγίηρ, ο υηΐο [6 Ποιι86 οὗ ὑπ6 ΒΘοΠδὈΪ65, απ 

ΒΡΘΔΙΚ αηΐο ἰῃθηι, πα Ὀτίηρ [ἤθη Ἰηἴο ὑμ8 Ὠου86 οὗ {6 Ιμοτά, ἰηἴο οη6 οὗ ἴδ: οἰιλτα- 
8. 618, δηὰ ρῖνα ἰμ6πὶ ψὶμθ ἴο ἀσηκ. Ἴδη 1 ἰοοὶς Δ4Ζϑηϊδα [η6 βοη οὗἉ Φογοιη ἰδ], 

ἐῃα βοῃ οὗ Ηβθαζι ἰδ, πὰ ἢ18 Ὀγθίμτθη, δηα 811 ἢἶ8 βοηϑ, δηά {6 ψῃοΪθ ]οι56 
4 οἵ 10 ΒοομδὈϊί65; Απά 1 Ὀτουρλῦ ἰμθὰ ἰαΐο {86 Βοιβ6 οὗ {86 [0 ἘΡ, ἰπίο {δ9 
ΟΘΙ ΘΓ οὗ {Π|6 808 οὗ Ηϑηβδηῃ, ἰῃ6 βοῃ οἵ ρα δ] ἢ, ἃ τι οὗ αοά, νἈ] Οἢ τὐα9 ὈΥ͂ 
[π6 ΘΔ ΌΘΥ οὗ (16 Ῥγΐποσθθ, τ ΪΟΒ τῦσα8 ΔΌονΘ ἴἢ6 ομδιιθεῦ οὗ Μδββοῖδῃ [86 βοὴ οὗ 

δ ῬΒ411 πὶ, [Π6 ΚΘΟρΟΓ οὗἩ [86 ἄοον [οΓ7, ὑῃγθβῃ 0141. Απάα 1 βοὲ Ὀοίοσγο 186 βοῃβ οὗ (ῃ9 
μου οὗ [6 ΠΟ δ Όἱ 68. ροίϑ' 11] οὗἩἨ ψ|πθ, ἃπα οὐρ8, δηα [Βαϊ πΐο {μ6πὶ, Ὠγη Κ 

6 γρ Μ]Π6. Βυὶ (Π6Υ 8βεϊά, ὅγο ψ}} ἀτῖηῖκ πὸ ψίηθ: ὅοτ Φοῃβάδο (6 βοῃ οὗ Βθορμδὺ 
ΟἿΓ ἐἈΓΠΟΥ σοταδηοα υ9, δαγίησ, Υ6 888] ἀσίηκ πὸ πίη, ποιοῦ γ8, ΠΟΥ ὙΟΙΓ ΒΟΙΒ 

7 ἴὉγ δυνϑῦ: Ν 6. 888}1} γο 0114 Ἀου8θ0, ΠΟΙ ΒΟΥ 8604, ΠΟΥ Η]δηῦ ὙἹυθυαγ, ΠΟΥ Βᾶγθ 
απ: Ὀαΐ 811 γοι ἀΔΥ8 γ6 8881] αἀνγ6}]} ἴῃ ὑθηΐϑ: δῦ γ͵ὃ ΤΊΔΥ͂ 1179 ΠΙΔΗΥ͂ ἀΔ 08 ἴῃ (ῃ9 

8 Ἰδλη ὙΏ6ΓΘ γα δ6 βίγσϑησοιβ. Τῆμβ ἤδνο ψγὸ ΟὈογρα ἴΠ6 νοΐοο οὗ Φομδάδ᾽ {ῃ6 βοῃ 
οἵ Βδοῦδὺ οὖν ἔμ Σ ἰῃ 811} ὑμδῦ 6 Ἀδὺ} ομαγρθά 8, ὑο ἀν ηἶς ΠῸ ψὶμ 8}} Οὐ ἀΔγ8, 

9 ψ6, ΟΣ Ὑΐνοβ, ΟἿΤ ΒΟΏΒ, ΠΟΥ Οὐν ἀλλ ΟΥΘ; ΠΟΙ ἰο Ὀυ]ὰ Πουβ65 ὉΓ ἃ8 ἴο ἄνν6}] Ἰῃ : 
10 ποῖμοῦ ἤᾶνθ Μ͵ὸ ὙἱΠΘΥΑΓα, ΠΟΥ ἢ6]4, ΠΟΥ 8564: Ὀᾳὰῦ  ἤᾶγνο ατνοὶζ ἴῃ ἰδη 3, ἀπά 

αν οὔουθα, δα ἀοηθ βοοογάϊπρ' ἰο 8}1 ὑμαὺ Φοπδαδὺ οὔγ ἔδί μον οοπιηδημά θα 8. 
11 Βυῦ ἰδ ὀσϑηθ ἴο ρβᾳ88, ἤθη ΝΟ ΟμΘΔάΓΘΖΖΑΡ ἰκἰηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ οδπιθ ὉΡ ἰηΐο {Π Ἰδῃά, 

{πα΄ τὸ 8814, Οὐτμθ, δηά Ἰοὺ υ8 ρὸ ἴο 6γυϑδίθτα ΤῸ δαὺ οὗὨ {6 ΔΥΙΑΥ͂ Οὗ ἴπ6 ΟΠ 4]- 
ἀθϑῃ9, δῃά [ὉΓ ἴϑαν οὐ [86 ΔΓΙΩΥ͂ οὗ {π6 ΚΘ ΥΓΔῺΒ: 80 γγὸ 76} δ Φαγυβαίθπι. 

ΤΕΧΤΤΊΑΙ, ΑΝῸ ἙΑΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 ΨΥ, δ.---1}"2}, τοϊδῖοά ἰο 3), 71.}2, ἈΠῚ, ἀοβίρπαῖοβ ἈΘΧΘ 8 ἰαγροῦ σου ἃ γοϑϑοὶ (ογαΐθν), ἴτοτῃ ὙΓΒ]Οἢ (ὯΘ ΟἸΡΘ ὙΓΘΙΘ Ξ Ξ Ὁ Ἐκ ος 
Τ 

ΔΙΠΙοὰ., Οομρ. ὕθαῃ. χἰΐν. 2, ὅ, 12. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

γεν. 1-ῦ. ῬῈ9 νοτᾶ... Ὁτίηῖὶς γ9 Ὑτἱὶῃ9. 
ΑΒ ἴὸ Ἐοσοπαθιιο9 αἰ ποῖ ᾿νε ἴῃ Βοι565, τ86 
Βοῦθθ οὗἴδο ἘθοβαΌΣ 195 πιυϑὺ Ὀδ ἐλ κοῃ ἰὴ 
ξοῦι 16 86η86.. ΤῸ θομο ὈΠ65 6 Γ6 ἃ ὈΓΔ ΠΟ οἵ 
ταῦ {τἰῦ6 οὗἩ Καηὶ 68, τυ ]ι σὰ βρυϊησίηρ ἔγοπι Ηο- 
Ὀα}, ἰα Ὀγουον-ἰ η-ἰᾶνν οὗὁἩ Μίοϑοβ (Ναπὶ. χ. 29), 
τηϊσταιϊοα νυ {110 [ΒΓΔ 6}}168 Ττοπὶ πῃ 9 ἀσδβοσὶ ἴὸ 
Οαπάδη, δηὰ ννοῦο ὑμοσγοΐοσθ οἱ σοππροῖθα 
ψ Β τοὶ Ῥο] ἰσα}]Υ, 85. γοὸ}} ἃ8. Το] ἸΟΌ ΒΥ 
ει: ψΦυὰ. 1.160; ἵν. 11; 1 δηιπι. χυ. δ; χχνὶϊ. 
0: χχχ. 39). Τὸ νμιαὺ δὴ οχίθηῦ {118, 6Ξρ6- 
οἰ ΠΥ 86 ἸΔίτ 6 τ, τν 5 {Π|ὸ σᾶ50 την 6 Ἰρατηποα ἔγοαι 
ψ πλὺ 18 βαϊὰ οὔ Φοπλ ιν, (0.6 δησοβίοῦ δηὰ ᾿ὰν- 
εἶνον οὗ .)8 ΔΟΙ Δ Ὀ] 165, πὶ {(Π0 ὈοοΚ οὗ Κίηρβ (3 
Κιηρθ χ. 18, 28). Τὸ ᾿π]αηοίΐοη8 Ψ] ἢ, δο- 
δογαϊηρς ἰο γογ8. ύ, 7, Φοη δ δὉ Ἰαϊὰ οἡ 8 ἀοδοδηὰ- 
δηῖ85, 6ΥΟ ἀΟΟὈΓ]685 ΤῸΓ (6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ ῥτοβοῦν- 
ἱης τ οἷν ποῃλαΐο βίδι δης δυο ΐπρ (}ι0 ον}}5 οὗ 
ΒίΔἸΟΏΔΓΥ ἀηὰ ἀρτϊσυϊ σαὶ ᾿ἶρ., ΨΦοηδάλ Ὁ ἘΡ- 
ῬοδγΒ ἴο δαγα οἰ ἀθη {Π|ὸ ἀτκίηρς οὗ πη, ποῖ 
ΧΏΘΙΟΙΥ ἴοὸσ (μὸ βακθ οὗ [6 ἐημθάΐδῖθ ΟΟΠ86- 

αὐ θη 668, τ 1 ἢ 1 τα σις οαβϑιΪγ πᾶνο, Ὀυὲ 4130 ὑπ δὲ 
τὸ Ἰονο οὗ ψὶηθ σὶρ ποῖ δ {||ὸ οσσηδίοη οὗ 
(οἷν Ὀσδοοταΐης Βοιιοὦ, Τα σοιυϑοϊοη!]οΒη 688 
ἢ τ] οἢ ἰμ6 ΒΘΟΝΔΌΙ65 αἴϊον ἰἴσοα οοηί τὶ 68 
8Β1}}} ξο!]ονγοὰ {86 σοιπιπληἀδβ οὗ {Ποῖ ἀποοείου, 8 
ἣν ΘΒ. ΠΟΗΥ͂ {πΠαῦ ΠΩΥ Βοϊὰ λ)ΐπι ἐπ εἰχσὰ ἸΙοΠΟΥ. 
αὶ Ὧ6 ἀαβογγρὰ (ἢἷα ΒΟΠΟΡ, βιηα (Ἰιαᾶὶ 1 τΥᾺ5 
Βιιονα ἰπὶ ΕΥ̓͂ ΟἸΠ6ΥΒ ἀπγίηρ ἷ8 1176 -ἰ1π|6, 185 566 ἢ 
ἷπ ἴμ χαβροοὶ τὴ τ ϊοῖ Φοδα ἰγοηϊοὰ Ὠΐπὶ, 
ἰακΚίηρ ἃἴπλ 85 ἃ ὙΠ 685 ΟΥ̓ ΕῚΒ Σοὶ 1 {1.16 Βογυΐσο 
οἵ Φειιονδθ Οορ. Κεῖ, οα 2 Κίηρ5 χ. 13-17.-- 

ΤΊο ἀρὰ, ὙΟΓΘ ΤΟΟτα8 ἰπ ἐμ Ὀυ ἢ ρ8 οποϊοβίης 
{π6 ἴογθ- σουγίβ, ΒρΡρσοργί δια ἰο γδγίοιι8 0.868 (] 
Ομτοη. χχυοξ. 12 ςο]]. 1χ. 26; Φογν. χχχνυὶ. 10, 1}, 
20, 21; ἔττ. χ. ὁ; Νβ)ν. χ. 88). Οπθ οὗ {6580 
ΤΟΟΠΙ8, Ὑ᾽ ἰσἢ πλτβί γα Ὀ6 θη ἃ ἃ}} Θογτβροπάϊης 
ἴο ἐπ πιοῦν οὗ {116 ῬΟΥΒΟΏΒ, τν8 πΆΠ6ιὶ ΔΥΟΓ 
δ (ἢη6 Β0η8 οὗ ἤδηδῃ, ἐπ δοὴ οὗἉ χά] ἢ, (ἢ 6 πιδᾺ 
οὗ Οοἵ." [1 ἴ8. ποὶ Κπονε τὸ (8 Ἠδπλὴ νν 88. 
Εγοῖι (ἢ ἀδβὶ σπαίΐοη “πιδη οὗἩ ΕἸΘὨ ἰ π,᾽) ν᾽ 6 ΠΙΆ 
1ηΓ6 Ὁ ἐμαὶ ᾿6 νν88 ἃ Ῥτορμοὺ (σοιηρ. Ὠουΐ. χαχιὶὶ. 
1; Φοβιι. χὶν. 8; 1 ὅδ, ἰϊ. 26; ἰχ. 8, 10, εἰς.), 
διὰ ἴγοτιλ “"Βοῃ8᾽᾽ (σορ. 1 Κίηρθ. χχ. 8δ; 2 
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ΕΚίῃρϑ ᾿ἰἰ. 8, δ, 7, 1δ, 6,6.}, ἰμαὶ 86 γοοῖ γὸὺὸβ 8 | Αγδὰ (ποδὺ πο τ] ἀΘΡΏΘ88 οὗἩ Καάθθἢ ἰο ἴπ 6 βουίῃ 
Ῥίασθ οὗ δβϑβϑι ΐαο 96 ὈΥ͂ ἰπὶ δηὰ πἷδβ ρυρὶ 8 οὐ Ποὔγοη, Βαύμεα, Ῥαίδεί.. 8.172). ΑΒΊΠΟΥ Το Σ9 
δηὰ μδὐβογθηΐίβ, 
(οἵ ψῃίοι ἰΒθγθ τψοῦθ ἰἤγοο, 1ἢϊ. 24; 2 Κίηφϑι 
Χχγν. 18, δῃὰ ν8ο Ββίιοοά ἰῃ τγϑηὶς ἱπιπηϑάϊδίθ]γ δἴνον 

88 ΓΟ 113. σοωρ. 2 Κίηρβ χχὶϊὶ. 4) ἰθ ῥτο- 

ὈΔΌΪΥ ΙΔοπίῖοαὶ νὴ ἰἢ09 Μδηβοΐδῃ, τ ο80 δβοῃ 
Ζερὶιαπίδ ψὰ8 8 ““ϑοοοῃὰ ρυΐεβϑί "᾽ (ἰϊ. 24; 
ΧΧΧΥΪ. 3; χχίχ. 26, χχὶ. 1).-- -Οὐὁ ἐπ6 στορίοῃ 
ἱπδηδι οα ὈΥ̓͂ (6 ΒοΟΒΔὈἑ 68 νγὸ ἢᾶγο Π0Ὸ ἔγ ΠῸΓ 
Σηἀϊοαιϊίοη (Βαῃ ἐἰΐπ6 ὈσίοΥ ποίϊσο, 1 Οἄτοη. ἰϊ. δ, 
ἔγουι ν ϊο ἢ τ ἰθαγ πηοροὶν ὑπαὶ {6} ἀνγοὶὶ ἴῃ 
{π6 ἰγὶῦς οὗ Φυάδῃ. 42Ζυά. ἱ. 16 ἀζγϑοβ σὶτ ἢ {π18, 
ΨΏΘΓΘ ἰὐ 18 Βαϊ οὗ {6 Καοηΐΐθ8, ὑπαὺ Γ(Π6Υ δβοιι]6ἀ 
ἰὰ ἰλ6 1 ἀοτΏθ885 οὗἩ Φυάδῃ, Μοὶ 1168 δβοαϊῃ οὗ 

δϑβοϊδῆ, ἰδ 6 {ΒΡ μοΪ ἀ-Κοορον  Νοπια 8, (ΠΥ ποοαρὰ Ἰδηά βυϊϊοα (ο ὑμὲ8 πηοΐθ 
οὗ 6. ὙΠ όγο 18 0 οΟὈ͵οοϊίϊοη ἴο ἐμποὶτ δου ΒΘΓΏ 
Ροβἰἰἰοη ἔγουι {86 ΔρΡΡγοδοὶ οὗ {ἰπ6 Θ᾽ Θῃλ 68 ἔσζοπι ἐδ 6 
Νύυγῖῃ. ΒὸοΣ 6 Υ τοῦ 8 }}γ ἔδαν δὴ ἰπυπάδιΐϊου 
οὗ {π6 Ὑοῖα ἰαηά, δηὰ ὑἐμοσοίοσο βου ὺ τοΐαζο ἰὰ 
ψοΡυβα θαι οι Ἶπλ68, Ὀοίοτο ΠΟΥ͂ ᾿ἼΟΓΘ ουὶ ΟΣ 

γον. 11. Ασὐσῶν οὗ 80 βνχυίδῃβ. Ατϑὰ 5 
Βγγὶα ἴῃ (8 ΟΣ Τοδίγϊσιθα βθη8θ, Βοίοσο Β. 
Ο,., 788, σθῃ ἰξ Ὀθοδῆιθ δὴ Αββυσίδῃ ῥσγουΐποο, 
ἰδ ρἱαγϑά δὰ ἱτωρογίδηϊ ρᾶγὶ διηοηρ ἴἢ9 068 οὗὨ 
()0 5γδϑὶο8 (2 ὅδπι. Ὑἱλϊ. 8. 8βα4., εἰς.), δηὰ 
ΔΙΟΓΔΡΑΒ ᾿ζ 8.1}} ἀρρϑδῦβ διῃοηρ (μοὶγ ΠΌΤΟΥ 
ἴῃ τ86 ὑγδῖη οὗ Αβδυγίδ (188. ἰχ. 11), 88 Ὦθτο ἰὰ (δδὲ 
οὗ Βαῦγϊου (οοΡ. 2 Κίηρβ χχὶν. 2). 

2, Το ΑΡρίϊοαιίοπ.. 

ΧΧΧΥ͂. 12-19. 

12.185 ΤἬθη οαπιθ {π6 πογὰ οὗ 9 [0Β0 ὑηΐο «76 γοπ ἢ, βαυίηρ, ΤῊσ5 588 10} (89 
0 ἘΡ οὗ Βοβϑ [96 ονδῃ ΖθΌδοι ], ἐμ αοἂ οὗὨ Ιβγβϑὶ; ὅὉ δηα {86]] [86 τηϑῃ οὗ 70- 
ἀδῇ δῃὰ 86 ᾿πῃδὈϊίδηίβ οὗ ογυβαίθαι, 11 γθ ποῦ γϑοϑῖγθ ᾿πβίγαοιοη ο θαυ ίκθη 

11 ἴο ΠΥ ποτ θ᾽ βδῖ ἢ {ῃ6 Γ0ΕΡ. Τμ6 ψογαβ' οὗ Φοηδαδῃ ἰδθ δοὴ οὗ Εδο δῦ, ἐμαὶ 
ἢ6 ΘΟ Δ α6α ἷ8 Βοη8 οὶ ἴο ἀτιηἰς τῖπθ, δῖθ Ῥογίογηθά; [ὉΓ υηΐο (18 ἀδΥῪ {ΠΟΥ͂ 
ἀσηκ ποηθ, Ὀυΐ ΟὈΘΥ͂ ὑμοῖν ἔ ΠΟΥ Β Θοτητηδηἀπηθηΐ : πού Πβίδπαΐηρ 1 Παγα Βροίκθη 
ἀηΐο γου, Υἰβίηρ, ΘΑΥΪῪ δηά βρουκίηρ [ὦ 6., ΖΟΔΙΟυ 5] Υ δηα ἀπορββϑηρ] 5]; Ὀυῦ γο 

16 προαυϊκεποὰ ποῖ υμΐο 6. [1 αν βϑηΐ δἷβο απο 8]] ΠΥ δοσνδηΐθ ἴΠ6 ῬΓΟΡΒΟΙδβ, στἰβίηρ 
ἊΡ ΘΑΓΙΥ 8δη4α βοπάϊηρ᾽ ἐΐσην, βαγίηρ Βοίαγ γὺ ΠΟΥ͂ ΘΥΘΓΥ͂ δὴ ΤΟΙ ὮΪ8 ΟΥ̓] ΤΑΥ͂, 
δΠα δηιοπα γΟῸΣ ἀοἴηρθ, δῃὰ ρῸ ποΐ δέ. οἵβογ ροὰβ ἴο βεῦνθ ἴμθπ),, δὰ γθ βδ]] 
αν 6}} ἰπ {π6 ἰαῃά" σΒ ἢ 1 πᾶνο ρίνθῃ ἴο γοὰῦ δπὰ ἴο γοὺγ ἔβίμουβ : Ὀὰῦ γα δυο 

16 πού 1πο]] πΠ0α γοὰγ 68 Γ, ΠΟΥ ᾿ιοαυζοηθα πο 6. Βθοδϑιδθ [Π6 ΒΟΏ8 οὗὨ οπδαβ [86 
ΒΟ} οὗ Βϑοῆδὺ μᾶνθ ρογίογπχθα {89 οομητηδηἀπηθηὺ Οὗ {ποὶγ ἰδίου, πο 6 σοιὰ- 

11 ταδπάρα ὑμθπὶ; ὃ (μιἰβ ῬΘορ]θ δίῃ ποὺ μθδυκοηθὰ ὑπίο τὴ6 : Τογθίοσο ὑἢπ18 βαῖ (ἢ 
{π6 ΠΟΒῸ αοά οὗ Βοϑίβ, ἔμ αοἀ οὗἁὨ [β6γ86]; Βϑῃο]ά, 1 νὶ}} Ὀσίπρ ὑροη Φυάδῃ, δπὰ 
ὍΡοΟη 8]] [η6 ᾿πΠΔὈ Δ η08 οὗὨ 6 Γ 8816 4}} [88 6Υ1} [μὲ 1 αν ργοῃπουηοοά δρδίηβέ 
1Π6πὶ: Ὀθοδυϑο 1 ἤανο βροκϑῃ αηΐο ἴῃθαι, Ὀὰΐ ΠΟΥ πᾶν πο Ὠθαγᾶ; δῃὰ 1 ἢδνϑ 

18 οΔ]16ἃ υπίο ἴδεια, ὈὰὉ (ΠΟΥ Βαγθ ἢοῦ δηϑογθα. ᾿Αἀπαὰ «δγθη δα βαία υπίο [80 
Πουδβο οὔ ὑπ Εθομδ ϊΐοβ, ΤῊ βαιι ἢ} {Π6 [ΒΡ οὗ Βοϑβίβ, [ἢ (ἀοα οὗ [8γ86] ; Βοοδυβο γ9 
ἢδνα οὐογοα ἢ Θομλ δ ηἀπηδης οὗ Φοηδαδὺ γοῦν ἔδύθογ, δηὰ κϑρύ 811 ἢ 8 ργθοθρίϑ, 

19 δηὰά ἄοπο δοοογαϊηρ υηΐο 8]} ἐῃδι ΒΘ δαί οοϊημηϑηαδα γοῖ: ΤοΓΘίΌγο ὑΠ08 βαιτἢ 
{π6 ΠΟΕΒΡ οὗ Βοϑίβ, (ῃ8 αοἄ οὗἨὨ [8γ86] ; Φομδαδὺ 86 βοὴ οὗ δοββδὴ 8848]} ποῦ ψδηΐ 
ὃ Ιη8} ἴο Βίϑῃη4 ὈΘ[ΌΓΘ ΤῺΘ ἴοτ ΘΟ. 

᾿ ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Σ Ψ στ. 14.-- Δ ὍὙ1 ὯΝ ὈΡΊΣ. ΟὨ ἴδ οοπείγαοίίοη. ΟοΡ. ΝΑΣΟΕΙΒΒ. ΟὟ΄., ἢ 100, 4. 

8 ΥγοΣ. 14.--Οοτάρ. υἱἱ..18. 

ὃ γοτ. 18.-- ΤΊ ὈΞΩΤΊ. Οοταρ. υἱ!. 26; χχν. 4. 

4ψοτ. 168.-- 5 ἽΝ -ὃς 2 09.. Οομρ. χχν. δ. ὃς ἴοξ ὡν. Οὐταρ. όσα. οὔ Σ. 1, δ8 αἷδὸ Ὴ)-Ὦκ, ΥοΥ. 17, δηᾶ 

1.16 ΓΟΎΘΓΘΟ ἐδ ΓΙ Ό Ὁ. το. 18. ἐδ 

δ ὉΪ6 Ὑᾶὸ 8ΔΓ6 ποὺ ἀεβοοπάδηϊβ οὐὁἨ δΌγ δ, δηὰ 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤΙ,. 0 σΟΠΒΟαΌΘΠΙΙΥ Ραγίϊοἰραΐθ πη ἐπ οσογοηδηῖΐ οὗ 

ῬΓΟΙἾδΒ6 ΟΠΪΥ πιο δίοῖΥ, δηὰ πὶ ἴδ 6 βοσοηι ᾿ἰπ6. 
ΤῊ Θοτηπιθ 68 οὗ ]οπδάδΌ, (Π6 ΒΟΟΝΔὈΪ(6, ἢανθ  15ταϑὶ, πονουον, μ88 ποὶ οὐαγοᾶ ἰδ δσοτηπιδηᾶδ οὗ 

Ὀδοι Κορ σοῃίυΣίεβ ΔΙῸ Ὁ18 ἀθϑὶ} ὈΥ δ18 ρθο-  Φο μονα, (0 αοὰ οὗ μοβίϑ, ἱπουσὰ ΒΥ ΒδΥθ 
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Ὀεοῃ Ῥγοδθηίθα πρϑν ρὲ δερὐ τῇ ἀπῇ ταϑη δ εἰδα ἀπξξαξι ΕἸ γῆ δόμάδηος ἱπουϊοδίθα υἱποϑαβίρὶν ὉΥ͂ 
ῬτοΟΡμοίβ. ΤΠ θγοΐογο 8Δ}} (6 ἐπ γαίῃ κ5 ῬΓο- 
πουπορα ΌΥ͂ [6 Πογὰ οὐ [ϑ9γ86ὶ] βῇ)α!}ϊ Ὀὸ 0} 16ἀ. 
Βαυι το ἐμ6 βοοδδὈίιο68 11 ἰ8 Ῥγοπιὶβοα, (δὶ Ψ9η8- 
ἀδὺ 8..8}} ποὺ ψδηΐ ἃ ὯΔ ἰ0 βίδπα Ὀοίογο 26- 
ΒονδΒ. 

γεγβ. 12-1ὅ. 98 Οδῖαθ... ἈθασὶςΘ θα 
Ὅπῖο 126. ἔσγοιῃ ““ρ0,᾽ Υὸοῦ. 18, γα 866 ἰδιδὶ 
Φοτγοιϊδ ἢ 88 ἰ0 Βροδκ ἰἰο80 ψογάϑβ, ποὶ 'π (6 
ΦΟΒΔΠΊ ΘΓ," Ὀαΐ ουἱδϑίά6, ἴο {86 Ρθορ]ο.---ἴπ- 
κἰσιοϊτίοα. Οορ. ἰϊ. 80; χχχὶὶ. 88.---ἘϑῖΌτη 
γθ ποῦν, εἰο. ΟοΡ. χχν. δ. 

Ψεγ8.106-19, Βθοβ δ [89 ΟΏ8... ἔοσ ΘΥ6Σ.--- 
Β...41} ποῖ νσϑηῖ 8 8}. (ΟΡ. ΓΟΠι8. Οἡ χχχιϊὶ. 
17.--- ὁ βίδπα Ὀϑίοσθ 86. Αϑ 1018 ὀχ ργεβϑβίοῃῃ 
ἴηγοῖνοβ {δ ἰάοα οὗ βουνίοθ (θοπιρ. Οοπιπι. οἡ Υἱΐ. 
10), δηὰ δοσογ πα ἴο {89 οοπποοίΐου ἐμαὶ οὗὨ {19 
ῬΥΪΟΒΟΥ ΒΟΥ 66 ΟΥ ΜΟΓΒΏΪΡ (οοπιρ. Οὐμλῃι. ὁ ΧΥ͂. 
19), ἰὰ 'θ ποῦ τιογοὶν ἐἢθ σοπίϊηυδησθ οὗἁὨ ἰἢθ 
ΒοοδαὈΐ 6 ἔδυ ἶγ, Ὀὰὺ 18 ὈΡΥΒΟΥΘΓΔΏΟΘ ἴῃ {6 
γγοΥϑὶιἷρ οὗ σον. [ ἴθ ϑι1ὰ (Βαϊ ἴθ γθ 8.Γθ 
8Βι}}} ΒοΟ Βα 68 ἴῃ Αϑἷῖα. ἩΟΙΡΡ, [Π 6 Τὴ ΙΒ ΟΠΑΡΥ 
ἰο ἴῃ 6 Φενδβ, οὶ ποῖ πῃ Μοβοροίδπιίὶα δηὰ Υ6- 
Ἰηθῃ. ἽΟΙΕΡ ἀοδβίρηδίοθ ἴ.6 ἀοϑοτίὶ οὗ Ὑϑπθη 
ΠΟΩΡ Β'οηλδΥ, 88 ἴπ6 ῬΓΟΡΟΣ Γοβίἀθησο οὗ (ἰ1686 
ΒοοδαὈϊο69, τ0 8.}}} δϑβαυὶ (θῖν οΥτὶρὶ ἔγοιι 
Ἡοδαῦ, {ἰὸ Ὀγοϊπογ-ἰπ-ἰὰνν οὔ Μοϑβϑϑϑ. οιηρ. Ὦγ. 
ΦΌΒΕΡΗ ΟΙΡΕ᾽' Β 7Ττγανεῖδ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Α68 (9 ᾿οτὰ β8γ8 ἰο ἰδ6 76.718 οὗ Ηἰδ8 ἐΐπ)ο, 
[9 χὶ. 81, 82, ιμδὲ (89 ἀχθθῃ οὗ (6 βου ἢ δηὰ 
1816 ΡΘΟΡ]θ οὗ Νίπουθα Ψ]} εἶθ ᾧρ ἴῃ {μ6 )υάριαιουΐ 
διαϊηϑὶ ἰ6 Ρ6ΟΡ]6 οὗ (819 σθιογδίΐοη, δηα μ|}} 
οοηάοπιῃ {Π6Πὶ, Ὁ 8ἃ σγοδίον ἰμδη ϑοϊοῦμο Οὗ 
Φοηδ 18 Βογο, 80 σὶρ ΦοΥοιηἾ8 } ΒΔΥ ἰο }}18 60 - 
ἰομΡΟΡΔΓΪ68 πὲ (80 Βοομδοίϊίο5 του]ὰ γὶβθ ὑρ 
αρεαϊηδὶ ὑπο, δη ἃ οοπάθηιπ ἰμθηι, Ὁ ἃ χυθδίοῦ 
(δὴ Φοπααδο 18 Ὠ6 ΓΘ. 

2. Τηο ΘΟ Δ ὈΙθ8᾽ οθοάΐοποο ἰο ὑπ οἱτ Δ σοβίου᾽ Β 
ΘοΙητηλ ἢ 8 ἰπ ἰἰ86 1 ρα βου ἢ Υ δῃ ἃ Ἔχϑι ΙΔ ΓΥ. 
[15 ἴῃ ρεσγίοοι δοοογάδῃσθ νὶΐ ἐμ Τουτὶ Οοη)- 
τηδηδηθηῖ. (ον. Ἐδο]υ. 1, το τἴ80 Βθοδ8- 
Ὀἰῖ68 ΘΑ. ΔΙΪΥ οοηϑοϊοηϊουβ ἴῃ ἐποῖὶνγ ΟὈΒΘΥΤΎΔΩΘΟ 
οὗἉ 110 θ᾽ νη σομιτηδηα8ῖ ἤοιϊα ποὶ 8. διιϑίομι 
ΘΟΒΙΓΔΤΥ ἰο (86 αἰνίπθ οοιημηδηὰ ἢδγο Ὀθοη το- 
(αἰηοα ψῖ (ἢ Θα0] ὑοηδοὶΥ οὐ (89 δυϊμοῦὶ οὗ 
(πεῖν οοΥ Τὸ Ἀπ ἔδοὶηςς δηἃ παι οηαὶ 
Βρϊγὶς διὸ παίυταϊ. ΤΟΥ ἀο ποί τροτι {Υ̓͂ Οὐγ 
Βεβὴ. ΤΏΘΥ ΤΩΔΥ͂, [Ὁ {110 Βα |κ6 οὗ {π9 Βοποῦ δηὰ 
ἰπιογοϑὶ οὐὗὐἨ οὐΡ ἔδυ, το 18. τηθαϊδί 6} ΟἿΥ 
ΟΥ̓ ῬΟΓΒΟΠ Δ] ΠΌΠΟΙ δηαὰ ἰπιογοδύ, ἱπρ6}] ἃ8 ἴ0 ἴῃ 9 
τποδὲ αἰ ο ΡΟΓΓΟΥΠΙΔΏ6685. 1 δαᾶγνθ ἢθαγὰ οὗ 
δι] γοη, ὁα τ μοὶ ὑμ6 ἱπουϊοδίϊοι οὗ ὑμδθ αἰγνὶῃθ 

ΤΗΕΒ ἝΦῸῸςΞςςςςς ςς ςςὉὃ,͵ ΠΡ ΕΕΟΡΠΕΤΩΒΕΣ ΨΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΘΟ 848 πη [{{{16 ̓ αργοβείοη ; Ὀυΐ θη ΠΟΥ 
το τα (010, [1 19. }ν6 Κίη ρ΄ Β ψ|}}}, {π 6 Ὁ ἀἰὰ νεδὶ νγδϑ 
ἀοϑίγοὰ οὗἩ ἰῆθπι. ὀρ. Μαγκ νυἱὶ. 8 8βαᾳ. 

8, “.4}} ὕδιθθ δου Ἱὰ ποῖ Ῥάγβιιθ ΘΟ ΔὈ᾽ 8 
τη046 οὗὨ Ἰ1ἴ6, ΠοΟΡ δοιὰ {πΠ6γΥ. ὟΟοα χίνοϑ ἸΊΒΗΥ 
αἰ ογθηὶ σΑΠΠρδ; ΠΔΡΡΥ͂ ἃγο (ΠΟΥ ὙΠῸ σΆη ζδαὶ 
σοπίοπι ἴῃ {}}6 πγοϑί βἰπιρὶε, δηἀ ψὶνο ΘΟΠΒΙΔΏΙΠΥ͂ 
Ῥύθβοσγο (Π6 ἔδοεϊπρ οὗ Ὀοίηρ ΡΠ τὶ 5. ἴῃ τἰιΐ8 
ὙΟΥ]ὰ. [15 6180 ῃοὶ ΘΟὨ ΓΑΥΥ ἴ0 ἀοὐ ογτάονίης 
ἰμαὶ αἰδιϊποί ἴδια} 68, ΓΔ ΚΘ δηὰ σα] μκ8, ΔΓΘ 
ἤογχθα, οὐ (δι βρϑοΐαὶ Ρἰδῃ8 ἅτε δάορίει} [0 186 
ὁχοτσίβθ οὗὅ ῬδτίποΥβιρ9 1 ἴῃ οογίδίη {[1Π|68 Δηα Ο]Γ- 
συπιϑίδησ68, ι.8ῖ 85 (}:ὸ οἤυτοῖῦ δἰ Φογυβδί θα ἰη- 
ἰγοάυσοὰ ἃ Κἰπὰ οὗ σοπηπιαῃ ιν οὗἩ σοοίϑ. 6 δτὸ 
ΟΠΪΥ ποὺ ἴο ραγοοῖνο ΔΗΥ͂ ΒΡΟΟΙΔΪ ΒΘΏΟΘΙΓΥ ἴῃ δι10}} 
ΔΥΓΔΗβοΙΏΘηἴΒ; (ΠΟΥ͂ ΔΥΘ ΟὨΪΥ Ὀγδοιΐοθϑ, δηὰ Α]] 
ἀδρθηαβ οἱ (ῃ6 παϊπὰ ἴῃ ψπΐϊσΒ ἸΠῈΥ ἀγὸ ὑπάοτ- 
ἰδ κθη.᾽" ΒΙΞΡΒΙΟΗ. 

4, “«« Αὐμιὶ οσοπδωευεγμηί δας παγταίἑοηο αὅἐ Πεολα- 
δὲἐὲι8 ῆοπαοσλὲ αα εἰαὐι ἰηάαηι υἱίαπε πιοπαϑίξοαπι, 
φμεηιαάποάμπηι βοίϊατιπίημα ἐχ ὧος σαρῖς σαϑαηι 60- 
γῆι ἀσόγὸ σοπαΐίμν (126 ἤοη. 1ἴ., σαρ. δ), δωπο ἐπ 
γιοάμπι δοτιδεηβ: “ Παδοηιμα οἰίαηι Φοτ. ΧΧΧΥ͂. ἱπεὶσ- 
πεῖ οοπιπιεπάαί οποπι ποροίωπι Πεσλαὺ, φωϊ, οὑπὶ ἐϊ8 
Ῥαίεν δίυα αὐὰ5 »τγδορριίδδοί, μἱ ἀοπιμδ ποη ἐξά Πεα- 
γεηΐί, αστοῦ ποπ δοηιηατοηί, υἱπέαδ ΠΟῊ »ίἰαπίαγεπί, 
υἵππι πμηγμαηι διίδετεπί, υἱίαπι ἀμγιὶσδίπιατι φμαεὶ ἐΖ- 
ἐγα πιωπάμπηι σρέγεηί, οπιπῖα αἰιἰσεπίἐδεῖνιθ οὐδετυα- 
τυηί, φυος οἰΐαπι πιοηασλογαπι ποδίγο ΓΙ πὶ ἤσωταπει 
7ε85586 δογίδιί Ηεγοηψπιιδ ἴπ ἔριδι. αὐ αι." 
ΟΥ Πίογοηπ. ἐπ Ῥ;τοα. οαρ. 21." ῬἘΌΒΘΤΕΒ. 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ττῦο οὈδάϊοησο ΒΟ ἱπ ὑπ 6 ΘΧδιηΡΪθ οἴ [5γ86] 
δηὰ 10 ΒοΟΒΔΌΪ, 68. 1, Τμο ΒΕ δΌΪ 68 ρυ 1ϑ- 
Το] ἰο Β.8Π16, ἰῃ 80 Ὁ 88 {πΠ6Υ ΟΌΘΥ ἴΠ6 ΟοοΙη- 
τιδηὰ οὗ (πο ῖὶν ΘΑΥΓΕΪΥ δῃοοϑίου, Ῥ 8116 186 δι Ὁ 
ἀοα5 ποῖ ΟΌΘΥ (86 μογὰ 5 σοῃηηλπὰ. 2. Τὸ οὔο- 
ἀϊοησο οὗ {19 ΒΟ ΔΌὈΪ( 65 ἴο ἴδ σοπιηδηὰ οὗ {Π6]Ὁ 
ΘΑΥΓΕΪΥ ΘΠΟΟΒίΟΥ 18 ΠΟΙΥΟΥ͂ΘΥ ΠῸ ρμίοάμο οὗἉὨ {ον 
οὈοάϊοησθ ἴο {μ6 Θομμηδηάϑ οὗ ἀαοά, 8. Οδοϊὶ- 
Θη66 ἴο 6ο(ἀ᾽Β σοτηπδλη ἀϑ 18 συ ΥΔοϊΘοα ΟὨΪΥ διηοη ς 
(89 ϑρ᾽γὶτ8] ᾿ϑγδοὶ, ἐ. 6., διηοὴς ἔποβο, ηῸ ὮΥῪ 
{π0 ΗοΙΥ ϑρίγιυ αν Ὀθσόπια πηθ πὶ 68 οὗἉ 8 μἰριο 
οΟΥον οἴ βδίυγο, ἴῃ γ ἢ16 ἢ} {π6 Μ01}} οὗ αο0α 5 ντῖῖ- 
θη ἰπ ἴδ Ποεγίβ οὔ 8]], διὰ ἢ88 σοῃβοαῦ θη) Υ Ὀ6- 
σοπθ 186 ἱπηθγτηοβὶ ργί ποῖ] οὗ 11{8.---ΟτΥ, 1. ἴῃ 
γοϑρϑοῦ ἴἰὸ Ἰοχζαὶ ορϑάϊοποο (ἢ 6 96 78 ΔΓ6 βυτραββοὰ 
Ὀνγ ἴΠ0 ΒΘοὨΔΌΙϊ685 ({Ἰ6 αἰ ογοπσο Ὀοίνθθη (ἢ 6 
ινο)ὴ. 2. Τμὸ οὈθάϊοησα οὗἁ {1ὸ οομαὈϊϊ69 ἴὸ 
{6} δῃσοδίοῦ 4068 ποὶ ζΖυδΊγηηΐϊοθ (ἰἸ6ῖν οὐοάϊοηοθ 
1ἴο αοἀ (θαυ δ} οὗ {πὸ ᾿ννο0). 8. ΟὨΪΥ ΑΡ᾿ τα 8} 
Ιϑγδοὶ ὈὉδηγβ ἰπ ἰἰβε} (6 ξυδτγδηιθο οὗ οὐθαΐθῃοθ 
ἰο αἀοά᾿Β οΘοπιπιδηὰ ((Π6 μὲ σῖιον {1τὰ). 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂Ι. 1-8. 809 

ΒΕΟΟΝῺῸ ὈΙΝΊΞΙΟΝ. 

Ἡϊπιοσίοδὶ Ῥσυθδϑιϊαϊίου οὗ [89 τηοβὶ ἱτηροσῖδηϊς Ενϑηῖδ σου ἴπ6 ΤΟΌΣΙΒ γϑοσ οὗ ὅ6- 
διοίαϊκὶτι ἴο ἴδ οἱοδθο οὗ ἴ9 Ῥσορβοῖ'᾽ 5 σοϊπἰβίσυ. 

(Β. 6. θ08---570). 

ΟΒΑρίεεβ ΧΧΧΥ].-- ΧΙ Ι͂Ρ. 

7Τὸ ἰλε οοἰϊεοίίοη, ὁ ἀἰδοοιιτδος απὰ {8 ἀρρεπάϊεεδ αγὲ ποὺ αἀὐάεα λίδίογίοαἰ, δοοίϊοπα. Τῆεδε οοπίαϊπ, ιοἱἐὰ ἐδ 
ἐχεερίϊοπ οΓ ἰλε δεσίππὶπς απα (δὲ εοποϊμδίοπ, α οοπίίπμοιδ ἀϊδίοτισαξ πατταίυε. Τε δεσίπηίησ ἃ 
“ονπιεὰ ὃν α εἰποίε ὀμὶ ἀϊσλὶν ἱπιροτίαπί εὐεπὶ ὁ (λε Γουτιλ απα Κλ ψεατα οὗ «7ελοϊακίην 8 τεῖση---ἰλά 
αὐτὶ τσ ομΐ ὁ (λὲ »χορλεοῖεα ι- οἷ. χχχυϊ.) Ζ7ῆε οοποίμδίοπ (οἷ. χΙν.) ἐδ ἑογπεὰ ὃν α ροτίΐοη, εολϊεὶ, 
αὔίεν α ραμδὲ ἐπιδγαοῖπσ 10-18 ψεαγξδ. σίυεϑ απ ασοοιηί οΥ υἱεγεπιίαὶ᾽ 5 ἰαδί ἀρρεαγαποε, ἐπ ἰλε πιϊα8έ οὗἹὈ 
ἑλς »Ῥεορίε εὐεπ ἵπ ἔσψυρί εἰἰ ἀευοίεα ἰο ἑάοίαίτσψν. ἤγοτα οἷ. χχχυὶϊ!. ὁ 6ἢ. χΧ]λὶὶ. ἐλέ ἐυεπί8 αγὰ ο0π- 
ἐϊπμοιδίῃ πατταίεά, τοὐλϊοἡ οοσαγτεα ὕγοπε ἰδὲ δεσιππίπσ οὗ Ζεαεκίαλ᾽ 5 τεῖση ὩΡ ἰο (λ6 αττῖυαί οΥ ἰὰε 7μ- 
σιισε τειιπαπὶ ἱπὰ ἔσυγρί. 71ι4λοιία δὲ τεπιαγχεά ἰλαὲ ἰδὲ ρτεδεπίαίἰοπ δεσὶπδ ἱπαάδεα εοἷίὰ ἰλε δεσίππίησ 
οΓ Ζεαοκίαλ᾽ 8 τεῖφη, ὀμὶ λιγτίεδ ταριαϊῷ οὐεν ἰλὲ ἤγδέ ἱεη ψεαγε (χχχυὶϊ). 1, 2) απα δεσὶπε (λ6 οοπ- 
πεοίεἀ πατταίϊοες εοἵἷὴ (λὲ ἱπιρτιδοππεεηί οὗ ἰἕλε ρῥγορλεί, ιολϊοὐ ἰοοῖΐ »ίασε ἐπ ἰλὲ επί γεαν οὗ ἰλὲδ ζίπο. 
ΤΆςε ἱλγεαα ὁπ τολϊοὶ ἰἠ6 ευοπίβ ατὲ ἀμῆσ ὦ ἰλὲ ρεγδοπαῖ ἐχρετίεποε 9ΓΓ (ἠὲ »γορλεί; (λα δελαυϊοιῦ οὗΓ, 
ἐλε ρεορίε ἑοωατάς (λ6 Ζοτα᾽ 8 ξεγυαπί δεῖπιψ δοιὰ ἠὲ στομπαά απα σοπεεφμόποῦ Οὗ ἐλ6 7αίε εὐὐξοὶλ δείοῖ 
ἐλέει. 7: δἰπσίες ρογίϊοπα 97} ἰλὶδ δεοίΐοη πιαν δὲ αγγαησεα α8 ζοζίοσιοε : 

Α. δο ονϑῃῖϊβ Ὀϑέοσθ 89 οαρίτσθ οὗ δοσυδαϊθϑει,, Ομ. χχχυὶ.-- χα συ. 

Ἰ. Τὰε ογἱἱπρ οεί 97) ἐδ6 »τορλεεῖεε ἐπ ἰδὲ γοωγίλ ψεαγ 97) ελοϊαξίη, οἷν. ΧχχγΥϊ. 

1. Τλε οοπιπαπά απαὰ ἢγεί εοὐτίἰπσ, χχχυὶ. 1-8. 
2. Τῆὴε τεαάϊηφ ἰο (ἦέ ρεορίε, χχχυὶ. 9-18. 
8. Τετγεαάιπο ἰο ἰδ ἀπο, χχχνὶ. 19-26. 
4. Τλε ρ»τεαϊοίϊοπ οΥ Ριεπέδἀπιεηὶ ἰο σελοιϊακίηι απά ἐλε μεὐπὰ εογϊίπο, χχχυὶ. 271-82. 

11. Τῆε ευοπίδ ἐπ ἰλε ἱεπίλ απὰ εἰευεπίλ ψεαγε οΓ Ζεάεκίαλ, ΟἾἢ. χχχυὶΐῖϊ. δῃὰ χχχυῖϊὶ. 

1, Τῆς ἐπιδαδεν ὁ ἰλὲ κΚίπσ απὰ ἰδ ἐπιρτίϑοππιοηΐ ΟΥ̓ ἰλὲ »γορλεί ἐπ ἐδ ἥγεί απαᾶ «δεοοπα φίασεε, 
αἰ. χχχυϊὶ. 

2. «ετεπιϊαΐ, ἴπ Δ »ὲϊ (ιλέτὰ δίαφε 97 ἱπιρτίδοπηιεπί), λὶδ εοηΐεγεποε «οἰ (λε κὔισ ἀπά οοηβπο- 
πιεπὶ ἴα (ἀδ οσουγὶ οΓ {διε γματὰ ( ουγιίλ φίασε οἵ ἐπιρτίϑοπτηοπί), οἷ. χχχυὶὶ. 

ἘΒ. 86 ονυϑῃῖβ εἷτος [86 οαρῖίυσο οὗ οσπβαίθσῃ, οἷ. χχχὶχ.-- Ἰ Υ. 

. «εγεηιίαλ [ἰδεταίεα ἤγοπι ἰλ6 οοιγί 97 (δε σματά, απο ἀεἰοεγεα ἰο Οεαἀαζίαῦ, ΧαΧΥΪ. 28 ὃ-- 
χχχίχ. 14. 

Αρρεμπάϊζ ἰο χχχῖχ. 1-14: ἰλε ργοπιΐδε πιααΐδ (ο ᾿'δεα-ηκοϊεοὐ ἐδ Ομδλίίε, χχχῖχ. 1δ-18. 
. ὡεγεταϊαΐ ἰἰδοταίεα ἱπ απιαὴ απὰ αεἰυοετεά (λὲ δεοοπαὰ {πι6 ἰο Οἰεααίταΐ, χἸὶ. 1-θ. 

Τὰς γσαίλετγίησ ὁ ἰὰλε ρεορίε πᾶν Οεααϊίαὴ, χὶ. 1-168, 
Τὴε πιωγάεν οὐ αεααϊίαλ απὰ ἐδ οοπδεφμεποεδ, οἈ. χ]ὶ. 
7λὲ ἀγροοτγιἰςαὶ πφωῖτῳ, χἸὶ. 1-6. 
Τὰς ὠπιοείσοπις ἀπεισεν, χἸὶὶϊ. 7-22. 
7Τὰε ἤϊσλι ἰο ἔυρί, χὶὶὶϊ. 1-7. 

. Ψεγοπίαὶλ ἱπ Ταλραπῆεδ, χὶὶὶὶ. 8-18. 
“ετεπιϊαὴ, αἱ ἰλε ξεείἰυαὲ οΓ ἐλ6 Θμέεη 9 εαυεη ἐπ Ῥαίλγον. 72:2 ἰαδί αοἰ οὗ δία »γορλείίο πιὸ 

ηἰδίγψ, 6Ἀ. χὶῖν. 

α. Τλε ελατφό αφαϊηπὲ ἰδλε οδείἱπαίεἶν ἰαἀοϊαίτοις ρῬεορῖε, χιὶν. 1-14. 
ὁ. 7λε τορἰϊεαίϊοη ο7 ἰλε Ῥεορίε, χὶῖν. 1δὅ-19. 
6. Τλε τεοαριμἰαίίοπ ὁ (δε »τορλεί, χὶὶν. 20-80, 

α. Τῆε τεϊιαίϊοπ ο δε ρευρίε᾽ 5 ἀδεδογίίοηδ, χὶῖν. 20-28. 
β. Τῆεο »οεϊἰυε ρτεαϊοίζοη, οὗ δευεγεϑί ρωπίδῆπιεηί, χἸῖν. 24-80, 

ΘΟ ρο τὰ σὺ σειν φοῖ9 5 με 



810 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΒΊ' 5ΕΒΕΜΙΑΗ. 

Α. πὸ ονυϑηῖδβ Ὀϑέοσο [89 οαρίυσο οὗ ὕϑσγιδβαιθε, (ο}. χα χΥϊΪ.--ΧΧχυἝ].} 

1. Το γι ς οὐἱ οὗὨ {110 Ῥγορθοΐθϑ ἱπ ἐμ Τοῦτ ἢ γοδν οὗ 6 οἱ αἰκίπι (6. ΧΧΧΥ͂Σ.) 

1, 7λὲ Οοτπεπιαηα απὰ ἰλε ἢγεί υτιξπσ. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 1-8. 

1 Ααάὶ ολπιθ ἴο Ρ888 ἴπ {πο 1ΤὉυγί γϑαν οὗἉ 6 ΠΟΙ Κὶπὶ 18:9 βοὴ οὗ «οβϑίδῃ: Κὶπρ οὗ 
2 Ζυάδῃ, ἐλαὲ (8 ποτὰ οαπλ6 υπίο “ γθπίδῇῃ ἔγουι [86 ζΟΒΡ, βαυίηρ, Τά Κα (66 ἃ τῸ}] 

οὗ ἃ Ὀοοϊς, δῃὰ ψυῖΐθ ὑμογοϊη 4}} [6 πόογὰβ {μ8ὺ 1 ἢδγθ βροόΐῖϑῃ ὑπίο [66 δρϑὶηδί [5- 
Τδοὶ, δῃά δρδϊηβὶ δῆ, πα δρϑὶηϑὶ 811 {86 Ὠδ0Πη8, ἔγοὰ {86 ΑΔΥ 1 8ρδῖθ υῃΐο 

8 ἐδ60, ἔγοπι 86 ἀΔΥΒ οὗ οβίδι, θνθὴ υπίο 118 ἀ8Υὺ. [ ΤηΔΥ ὃ6 ὑπδὺ {Π6 μοι οὗ 4υ- 
ἀδὴ ψ1}} Βθδὺ 811 [6 δον] σίοι 1 ρύγροβο ἴο 4ο υπίο ἴμθιι ; ἔδπδὶ ΓΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ΣοΐΌ ΓΗ 

4. ΟΥ̓ΘΥΥ͂ πιδῃ ἴγοπὶ ἢ8 ΘΝ} ὙΔΥ; ἰῃαῦ 1 ΠΙΔΥῪ [Ογρῖνο {861} ᾿πΙ ΟΠ δηὰ {8 61γ εἴθ. Το 
“ογοιδἢ ο8]16ὰ Βαγυοὶ ἴΠ6 βοὴ οὗ Νουῖδῃ : δηὰ Βδγυοῦ πσοίθ ἔγοσα {86 τηουἱἢ οὗ 
Φογθι 8} 811 [Π6 ποτὰϑ οὗ {πὲ 0ΒἘΡ, πο ἢ ἢ6 δα Βροίϑῃ υηΐο ἴτω, ὰ Ὦ 8 [Ὸ]] οὗὨ 

δ 8 Ὀοοϊ. Αμπὰ Φογοιι δὰ οοσητηδηάθα Βαϑτγιοῦ, βαυίην, 1 αηὶ Βῃυ θρ [Πἰπάογοα]; 1 
6 οδῃηοῦ φσοὸ ἰηΐο [6 Βουδθ οὗ {πΠ6 ΒἘ0. Ἰδογοίοτγο σὸ μου, δηα τοδὰ ἴῃ ὑμπ6 σοὶ], 

ΜΒ1Ο. ἴὮοαυ ἢαϑί τυ ἐὕϑη ἔγομλ ΠΥ τηου ἢ, ἢ 6 ψοσα8 οὗ [9 0Ὲ} ἴῃ [16 οϑγβ οὗ [86 
ΡΪΘ ἴῃ {86 ΒΒ Βουδθ ὕροὴ ἴπ6 ζλϑίδηρ, ἀΑΥ : δῃὰ 4180 μοῦ 8810 γϑδα ἔβϑῖα ἴῃ 

1 1Ἀ86 6818 οὗ 8}1 δ υἀδ8ὲ πδ΄ οοπθ οὖ οὗὨ ἔΠ6 1} οἰδ08δ. [Ὁ ΤΩΔΥῪ Ὀθ6 ἰῃθγῪ Μ|}} Γοδοηΐ 

1Π οἷν ΒιρρΡ]οαιοηὗ Ὀοΐοτο ὑμ6 [ΟΕΡ, δὰ Μ}} γθύαγῃ ΟΥΘΥΥ͂ ΟὯΘ ἔγοϊῃ ἢ18 61] ΝΔΥ: 
ἴον στοδῦ ἐδ (ῃῆ6 δῆροῦ δηά [6 ἣι 

8 Ρϑορίθ. ἀπά Βϑγυοὶ [ῃ6 Βοη οὗ 
80 {ῃΠ6 ΘΒ Βδιἢ ΠΡ δρδίηδί [}}]8 
δγΔ} ἀἰὰ δοοοσγάϊηρ ἴο 8 Ἰ 1ηδὺ 6 Υθι 8} [86 ῥτο- 

Ποῖ οοπητηϑη θα ᾿ἴπι, τοδαϊηρ ἰὼ (86 Ὀοοῖκς [89 πογαβ οὗ [86 1ζ0Ε᾿}Ρ ἰῃ (80 ΒΡ Β 
Φοβονδῃ Ἐ] ΒοιΒ6. 

ΤΕΧΤΊΤΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΙΟΘΑΙ 

1 γον. 2--ὃκ ἴοσ ἣν (οοἴΆΡ. σϑιῶδ. ΟὉ Χ. 1) 88 ἰ οὐυϊάϑηΐ ζζοπλ τόσα. 4 δῃὰ 29. 1 Ὀχκ ἣν ΒοΊΤΟΥΟΣ ᾿ν .)26 [0 

πιοληΐης οἵ “ δραϊηδῖ," )8Ὰ ἯΘ Β66 ΤΟΙ ΥΟΓ. 8, "" ΔΙἢ 1Π6 ΟΥ]].᾽" 
8 γο. 1.--ἰΝ Έ 0 1.88.: ΤΠΘΙΣ ΒΌΡΡΠοδιοι γ|ὶ}} οοσὰθ (ργουδὶ!) θοΐοσο ΦϑΒονδὮ.) 

ἘΧΕῈΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

Τὴ [80 ΤουΓ ἢ ὙΘᾺΓ οὗἩ Φομοῖα Κι Β τοΐρη 96Γ16- 
τοϊδἢ σϑοοῖνοβ (26 σοπιηδῃά ἴο0 σοιμτἶ [ὁ ΓΙ Ως 
6 ρῥγορθθοΐθβ ἀο]  γογθαὰ ὃν ἶπι ἔγοαι (6 θορσίη- 
πΐης οὗ μἷβ Ῥγορδοιὶσ τὴ ΙΘΙΓΥ (ὑπ γοοσο ἴοῦ 
ἱποηϊγ- τ 0 γοασϑ). ΤᾺ ἤουτἢ γοαῦ οὗ Φοῃοὶδ- 
κὶπι, 88 Τγθαῦ ΠΥ ΒΏΟΏ ΑἸΓΟΔαν, Μγ͵ὰ8 ἃ ἰυγη- 
ἱηρ-Ροϊηι Ὀοϊὴ ἱπ 186 Ρο] 1164] του] δηὰ ἴῃ 26- 
τοι ἶλ}1᾽5 τ] ἰδίυυ. [ὑ γ8 θη πὲ 'ῃ 60Πη86- 
αυοῆςσα οὗ (80 Ὀ8(116 οὗ ΟΔΥΟΒ 158 ὈοΓἢ ἐδ 66]} 
οὗ Νουα ΖΡ ἰ0 υαἰγνοτγβαὶ ἀοιηϊηΐοα γγ88 
ἀεοϊάοιϊ, δπὰ 4]80 86 αἰιοϑιΐοη, γᾶ ΨΟΓΟ ἰο ὈΘ 
ἐπ6 ΠΟΙ ΘΓ Θχοσυίογβ οὗ ἰἰ6 Ἰυαάραοοὶ οὐ Ἅ- 
ἀδῃ, 80 οἵϊϑοη ὑτοἀϊοιοα ὈΥ [06 ρσορῃοί. [0 νγὰ8 
ΠΟῪ Οἷοεν ὑπαὶ (6 ψουἹὰ 6 'Π9 ΟΠ α]άδθδῃ8 ὑπ- 
ον ΝΟΟυσμδάποζζαῦ. ΤῸ ψὰν ἰο Ῥ]οδί 6 δηάὰ 
Ὀογοπὰ νγὰβ8 ὀροὴ ἴο ἔθ. ὙΠΟΙ͂Γ ΔΥΓΙ͂ΤΆΙ νν 85 ἴ0 
Ὧο ὀχροοίθα οἴνου ἃ Υ ΥῪ ὈγΙοΥ͂ ἰοῦ). [τ νν88 
{86 ἰαϑὶ πηοπιοηὶ ὙΠ 6η 18γδοὶ σοι 51}}} Ῥγορὶ ἰδ 
186 ]ογὰ ὉΥ ϑἴποοσθ ροῃϊΐθμοο, δηα ἧγνοῦὶ [6 
{πγοδίοηϊης ἀδηχοῦ. Τὸ ἀριθγΐη [ΒΡ ϑὶ (0 ΔΚ 6 
086 οὗ [86 ἰαϑὲ ρσγλοίοιβ τϑαρὶθ ἴἢι18 ρτγδηίοα 
ἃ ἰαδὺ δἰἰοπιρὶ γ͵Ὲ8 ἴο 6 πιλὰθ ὉΥ͂ [Π6 ργϑβοηίδ- 
ἰἴοῦ οὗἁὨ Φογο ΒΒ ῬΥΟρΡἤΘΟΙ6Β 88 ἃ ]ιοΪθ. ΤΏΘΥ 
ὙΟΥΟ ΠΟ ἴ0 ΠΟΒΓ δἱ οὔσο, δὰ 1ἢ 8 δοησοηίγηίοα 
ἴοτι, αὶ Γ[ΔΘΥ παὰ Ὀοοη Βαλγὶηρ, Ρΐ666- Ππ|68)] ἴῃ 
{ἢ 6 σοι γϑ6 οὐ ἱνοηγ- ἢ Γ6 6 γοηγΒ, δηι ὑπ δὶ ἃ ρονν- 
δεῖυϊ οἴδοι τοῖς Ὀ6 Θχρθοιοὰ ἔγοιη ἴδ ἰοΐδὶ] ᾿ἰπ- 

Ῥγοβϑίοῃ, 8 66 ἔγοϊῃ Υγοὸῦ. 106. Ψογοπιΐδ ΠΟΥ͂Ν, 
ἰο ἀἰϑοῦαγζο ἷ8 Θχδ]θα σοιῃτη βϑίοτι, ἀϊοίίοβ [ἢ 9 
νογὰβ οὗ “οϊιονδ ἰο δῖβ αὶ πὰ] Βαγιιὸ, δᾶ 
σοι δη 8 ἢΐπλ ἰο τοδὰ πῇὰῇῆαὶ Ὧ6 ἢ8858 τσί(οπ ἴὸ 
ιἰνὸ 65βθῃ Ὀ]Ϊ6ἃ Ρ6ΟΡ]9 οἢ ἰΐ6 οοσδδίοη οὗὁὨ ἃ ζἔδδβιί- 
ἀδγ, 8ϊη66 ἢ ᾿ιἰπι86], ἡ δγοιωΐδι, 18 ἱπάθγοα ἔσγομλ 
Ὀοΐηρ Ῥσϑβεπί. 

γεγβ. 1-3. Διᾶ ἰδ οατὴθ ἴο ρδ8δβα... τδοὶσ 
βίη. Ετοιῃ (ῃ6 ρογὶοα Ὀοίοσγο {π6 ἔουγ ἢ γοδγ οὗὨ 
Φοδοϊακὶαι, γνὸ ὅπα ἰῃ ἰῃ ὈΟΟΙ οὗ ΟὟΤΓ ῥσορδοὶ δἃ8 
6 ὮδΥΘ ἰΐ δὶ ργοϑοῃΐ, οἰ δι. ἰἰ. ̓  111. - τῇ, Σ ΥἹ].- Χ.  χὶ.- 
χὶὶ.; χὶν -χυϊ!. : ΧΥΪΙ]. ; χχὶ. 1]-]4: χχὶϊ. 1-28 - 
ΧΧΙΙ;, ; χχυὶ. (ἝἋἾΒ. χχυ. διὰ χὶνὶ. 1-12, χ]νὶὶ.-- 
χὶὶχ. 88 ΓΘ δ͵80 ἴο Ὀ6 τϑοϊκοῃδα ᾿ὰ Ὠ6 ΓΟ, βίπος ΠΟΥ͂ 
ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ ργοοθᾶο {86 τὶς, ψ ϊο οχίοπα ρα 
ἰπίο {πὸ Β[τν γϑδγ οὗ Φϑοϊακίῃι (χχχυΐ. θ). ΟἿ. 
ΧΧΣ. βΒῃὰ χχχί. 650 Ὀθ]οη ΠΟΤ σὨΣΟΒΟΙ]οΙ ΔΕ ν, 
Ὀυὶ ἴῃ 8 0766. {ΠΟΥ͂ ἴογιβ αὶ Ὁ Ὁγ ἰἰ86] (σοπιρ. 

χχχ. 2), δῃὰ οδῃημῃοί ἢδῦο Ὀθϑη ἃ ρῥϑτὶ οἴ {πὸ Ὀοοὶς 
ἴθγθ πιϑϑηΐ, τ ]Ὸ ἢ} ΘΟηβί βίο ΟὨΥ͂ οὗἁὨ το ϊ ΠΔΙΟΤΥ͂ 
Ῥτορμαοῖοβ. δὲ ἤτβι υὶ εἶπ Βονόνον αἱὰ ποὶ, 
δοσογαϊηρς ἴο ΤοΡ. 82, σοπίαϊ πῃ 84}} [ἢ 6586 ῬϑΒβαζ68, 
δα Ἰοδβί ποί ἴῃ ὑπο ῥσϑβοπί οχίοηὶ. 7}: Υἱον οὗ 
Ηιτζια, ἴμὶ Φοτγοηγ ἢ τπγα8 ποί ἰο ψ τῖΐο ουὖοὐ [ἢ 9 
Αἰβοοῦγθοβ [Ὁ (86 ἄτγβι {(π|6, θαΐϊ ΟὨΪΥ ἔγοτα {116 
Βοδίἐογοὰ ᾿θλΥοβ ἴο σοτηρὶϊα ἰἰοῖὰ ἰπίο ἃ θοοῖ. ὃ6- 
σαυ86 [80 ΓΌΓΠΙΟΥ νου α ποὶ να Ὀδοη Ροββὶ Ὁ] 
ΟΥ̓́Θ 0ῸΓ [1|6 τηοϑὺ ΓΟ ὨΓΥΘ ΠΠΘΙΠΟΤΥ͂, ὨὯ8 ὈΘΘΠ 
ν6}1 γχϑίυ θα Υ παρ ἔγοιῃ τΖιο Β ονη ροὶϊπὲ 
οὗ Υἱοῦ. ΕἼΘ ΠΥ ΟὟ Ροϊηὶ οὗἉἩ ΥἱἹθ Ἢ 1 τγϑιῃδγὶς 



ΟΗΛΔΡ, ΧΧΧΥΙ. 9-18. 

ἐπαύ [π9 Β8πι0 ϑαρογπαίατγαϊὶ ἱλοίον τ ΐσῖ ορογαίθα 
ἰῃ 16 Ῥτοὰἀυοιίοη οὗἨ {16 Ῥτορ αοὶοβ πλιιϑύὺ ὴν9 
δοίθα κ͵50 ἰῃ ποὶν τοργοάποιίοη (ΘΟ Ρ. Φυδη χὶγ. 
26). Πδθγο ποῖον (6 πὰ ἢ ποῦ 1.16 {Π{{|8 ΘΠ 6 ΓΒ 
ἰηῖο σορϑιογαίίοη, ΠΟΥ παιδὶ Μ)͵Οὶ ἴὰγ 00 ΤΠ) 6 ἢ 
ποϊχηϊ οὐ [86 5ἰ πα  Υ Υ οὗὨ {80 ῬΓΟΡΙΙΘΟ168, ἴῸῦ 
ουθὴ ἴπ 6 γαγίαἰ 08 οὗ (86 {6 π16 αν μον ΒΡ0Ρ6- 
οἶδο οὐ͵θοὶ ἃπά οσοεβίου, δὰ οουϊὰ ποὺ Ὀ6 ἀγὈὶ- 
ἘΓΑΤΙῪ δ)ιοτ  ά, 

ἴε 15 τϑιμδυκαῦϊο ἰδαὲ 89 οχργοββίοη ΠΏ), 

δραγὶ ἤγουν Ῥ8. χ]. 8, ὁδοῦγϑ ΟΠἿΪΥ ἱπ Ψογοτΐϊδὴ 
δὴ} Ἰαῖοσ νυϊογβ (ΕΖαοῖς. 11,9; 111. 1; ΖϑοΒ. ν. 1, 
2). Ρ59. χ],, ονονοῦ, ἃ8 18. ΜῸ6Ὶ1] Κηοινη, 18. 85- 
οὐ θοὰ ὈΥ̓͂ ΠΙΔΗΥ͂ ἰο Φογοι ἢ. Βαΐῦ οοιηρ. [ϑαὶ. 
χΧχχῖὶν. 4. [{ΕΝΟΒΤΈΝΒΕΠΟ, Μεοϊγασε 1ἴ., 8. 491 
844.---πΥΒΕΒ ἴῃ ΗΕΖ. Δ.-πε., ΧΙΥ͂., 3. 18.-- 
γον. 8. Τὸ Π1ΔΥ͂ ὍΘ, εἰς. [0159 ποὺ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ βαϊά, 
Ὀυϊ τῆλ  ὉΘ υπιονβίοοα, ἐμδὶ (116 ἡνοτὰβ οὗ Ζ96}1)0- 
ΥΔἢ ΜΓ ἴο ὃθ τολὰ ἴον Ὀοίπς νυ, 88. {16 
οἴἶροιβ τποπιἰοηοὰ σου]ὰ ποῖ Ὀ6 διίυἱαϊοα ἰο (116 
ἸΊΟΥΟ τὶ ἴηρ, δηὰ 80 «Φογοιη δ υπιἰογβίοοα ἰΐ, 
ψοτϑ. θ6-8.---Τ Ὡδὺ Ὀοΐοτο ΓΠΘΥ͂ ΤΏΡ τϑϊΌσῃ ἰ8 
ἀϊθουϊ.. ο 5ῃοι]ὰ οχροοὶ δῃἃ ἴμ 9. τ 1}} τϑ- 
ζΏΣΩ, (σομρ. χχύΐ. 8). Τῇ Ῥγορι οὶ ΒΟΥΘΥΘΥ 
ἀἰδιϊη συ 8}}05 8 ΠΟΔΤΘΥ δ πα ἃ ΠΟΥ Σοτηοίθ ΟὈἾθο,. 
ΤῸ6 ἢἥνϑι 15 (Παῦ (ΠΟΥ ἰἰθᾶγ, ἢοΐὶ ἰῃ 8 ρῥμγϑίοδὶ 
8Θ6Ώ86, ἴον ὑἰμαύὺ ινἃ9 ποῖ ργοΟὈ]θαλαίΐο, Ὀαΐὺ ἴῃ ἃ δρὶ- 
τἰιααὶ 86η890, ἑ. 6., ἰῃ [886 Β6η86 οὗ χηδτνκίηρ, οὉ- 
Βουυΐη, (Κίης ἴ0 Βοαγί. Οομρ. Υἱὶ, 18; χχν. 
8, 4, εἰς. ΤΠ πλοῦ γοποίθ δηῃὰ ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ τη] 
οὐ͵οοί, ἴο τ ῖσα ἰδ 6 Ῥχοοϊαἰ πη δηὰ [89 πηᾶτκ- 
ἧπς ὍΟΓΘ Ταϊαιθα ΟὨ]Υ 88 ΤῃηθΔΏ8, ΜγΑ8 (αὶ ἰμ 07 
δου] 6 σοηνογίοα. ; 

γετθ. 4.8. θη ϑοιθιλίδῃ... ἴῃ ὅ98ο- 
Δ 5 Βοῦδ0. [1᾿οϑροοιΐης Βαγυ σῇ σοι Ρ. χχχὶϊ. 
12. Το γθάϑοῦ ΨΥ «ογοπιϊδῖ ἀϊὰ οὶ τυτῖΐο ἢ 1 πι- 
ΒΟ] 18. ἢοΐ ὨΘΟΟΒΒΑΤΙΪΥ ἰΠαὶ 86 σου]ὰ ποὶ. Ετοπι 
χχχιΐϊ, 10; Ἰϊ. 60 ου (ἢ ΘΟΠΙΓΆΓΥ 1( Βοοῖηβ ἴο ζ0]- 
ἴοιν {μαὺ γον) 8 ΜῈ6}} 8Δ0]6 ἰο νγτὶϊο. Αἱ 
Ἰοδδί ἰὰ ἰ8Β ποῖ Δρρδγοηὶ ΒΥ ἴῃ (ἢ 686 ρΆβϑαροβ ἱΐ 
δΏ οι] ποῖ Ὀ6 Βδ᾽α (αὶ Φογογηΐδῃ αἰϊοίδίο, β΄ π 69 
δυο ἃ πιϊπιί βίαιοι θηὺ ουϊα το] δοσοτὰ νὴ} 
πὸ ραγιϊσυ] αν γ οὗἁὨ 18 βίγ]6 οἰβοννογο. [0 ΤὩΔΥ 
ΒΟ ΟΥΘΥ ΘΑ ΘΙ Ϊγ ὈΘ σοποοϊνοα (δα ἴῃ (6 ἀἰ ΒοΆ 6 
οὗ Βο ζγθδί ἃ ἰδβὶς, (0 δἰὰ οἵ ἃ τσὶΐοῦ ἴο ἰδ. {89 

811 

τ οΒδληἶθ8] ρατγὶ, κ͵͵αϑ ἃ ὩΘΟΟΒΒΙΥ ἰο (ἢ 6 Ῥγτορίιοῖ. 
Α8.1Π|ὸ τοδϊηζ, δοσογ ες ἴο νον. 9. αἀἰὰ ποῖ τἀ κῶ 
Ρἷμοθ [111 016 αἰδίμ οὶ οὗ {Π᾿ὸ {|| γοαν οὗἁ 96- 
νυϊ Κι, ἀ6 τυ σις οσσαρμί οι ΠΘΟΩΓῚΥ ἃ γ687.--Ὁ 
Βμαῖ υὉΡ (ἜΣ »). 4.5, δοσογϊης ἰὸ νογϑ. 19 κπὰ 
“ὦ, 96» δι ἢ δηὰ Βηγαοῖι ν 6γὸ 10] 9 ἴο ἰάο (6 πλ- 
δοῖνϑ, [18 σδ οὶ 68 “ὁ ἸΔΡ τ ϑομ θα ᾿᾿ 88 1 ΠΙΔΥ͂ 
Μ6}} ἀο ἰμπ χχχῆϊ. 1; χχχὶχ. 1Ὁ. ΦΔογθα δ τνὰ8 
{ΠΟΥ ΘΌΣΘ ΟὨΪῪ ἀοἰαῖπο οὗ πἰπἀογοὰ, ΒΥ ν] αὶ 
Ἧ6 ΠΔΥ͂Θ ὯῸ Πλ6. 8 ΟὗἩ αϑοογίαἰ πη ς.---Δ ΙΗ τοϑᾶ 
ῃ [89 ΤΟ]]. Οομρ. ))ουϊ. χνὶ!. 19 ; Νοῖι, υἱϊ!. 
8, 18.-- ροῖ [88 δαϊίηρ, ἅἄαν. Το ῥτορλιοῖ 
4068 ποῖ. θρόδ οἰ ΠῸΡ (6 σοι ὙΟΗΤΙῪ ζαβῖ, 
τ 16 ἢ 88 οὐβογυθὰ ἴῃ (110 βεύυοῃ!}) τη οὩ {1 (μον. 
χνὶ. 29; χχὶὶ. 27). ΠΟΥ ἀο68 δ δεχροοῖ ἰπ 86 εἰμί 
᾿π0}1}} βουοταὶ (οχί γδοσι ΠΥ) Γλ5 18, 8ο ἰδδὺ τὸ 
Βιιουϊὰ ὑγληϑ]αίθ 4" οἡ α λβί- ἰδ. Τῇο ΔΌΒΘΩΟΘΘ 
οἵ (ἢ δτγΣίϊοίϊο 18 ΠῸ πο ΓῸ ΘΙ ρ αιὶα μθτο ἰπδὴ ἴἢ 
111. 2; γνἱ. 16, εἰς.---- το 116 ΟΥ̓ ΠΑΓΕΥ͂ ἴδ πηθδηΐ 
ἰὴ σ6γ. θ, ἀπά Οχ σου ἀἸΠΆΓῪ ζαβι- ΔΎ ἴῃ ὙΟΓ. 
9, 8ἃ8 ΠΙΔΗΥ͂ οὗ (ἢ 6 οΟἸδγ σοπιτποιίλίο ῦβ δι} ΡΟ86, νγ8 
σδηηοῦ σοησοῖνθ ὙὙΠΥ͂ ΟὨἸΥ 1.6 Ββοσοηῃὰ γεδ ϊηρς μπᾶ 
τοϑ.}}18, Ὀαΐ Π0 ἦτγϑι ρηββοα ΑἸΝΩΥ ΜΙ οαϊ ἃ ἰτὯ60. 
--νεν. 1. Τὴον σ1}} ὑρσϑβθηῖ. ὅσην. χχχνὶὶ. 
“0: χΙὶὶ. 2 60}}. χχχυλιοθι. 2ύ; χὶϊ. 9; 9 η. ἰχ. 18, 
20, ψὶιοτο τϑ ὅπὰ ἴμὸ ΗἸρΡΕΐϊ. ΤῊ οχργοββίου 18 
ΟΥΙΔΘΏΓΥ 8 ΒίΓΟΏΚΟΡ ἴολὰ ΟΥ ““δοίῃθ Ὀδίοσγθ 
{Π|66᾽᾽ (8. Ἰχχίχ. 11; ᾿ἰχχχυὶ δ. ὃ; οχὶχ. 170 60]]. 
Φοῦ χχχὶν. 28) ἰῇ Β0 ἔδτ 88 ἐὺ ἰπύοϊτοθ (6 ἰά68 
οὔ λμπηιόίε μοι Ἰοηϊηρ, μα δ {{Ππ| βαῖὴθ (πι6 {110 
6οἸ]αΐοτδ) ᾿άθα οὗἩἁ ργονλ ἕο, Ὀοΐης μοατὰ. ΕῸΓ 
δὶ τ σι ψαϊί4 ἀοιοπ Ὀοΐοτο οπθ, σδῃ 85 {110 Γ6- 
ταδὶ ὉΠΟὈΌΒοΓΥα 85 (δαὶ τυ]ιϊοὶὶ σοπιθ8 ὈΘΙΌΤΘ 0Π6. 
--ΟΑΕΑ͵αυἀαἁᾶ τὲ} τϑΐϊαχσχῃ. Τὸ ργορΒοῖ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ 
{παὶ {116 νον 8 οἵ Ψο ον ΜΝ1}} σοπον οἰθαν (0 
186 ρϑορὶθ δῦοτο αἱ] {16 ποσθβϑὲν οὗ ΓΤ ρϑηΐδῃ66, 
δηἀ πᾶὶ δοσογάϊη ]ῦ {6 ῬΤαΥΟΥ Μν}}} δῦονο δ] 
ἈδΥθ ΓΟίδγθησο ἰ0 ΡΟΥΟΣ ἔῸΣ ἰμ6 Ζ} ] ηχϑηὺ οὗἉ (18 
ἰμαάἰδρθηΒ8 Ὦ]6 οοπαἰιοη. ΗΘ 8180 οΡ68 (0 {}}5 
οθθοι ψ1}}} Ὀ6 ργοιπμοοαά Ὀγ ἐἰο γοδαΐϊηρ, 85 ὉΥ τδϊφ 
1.1.6 σγοαίῃ 688 οὗ Οοἀ 8 δῆροῦ νὶ}] Ὀ6 Ὁσουρμὶ νἱ- 
γἱ αν Ὀοίοτο 19 ταΐϊμιὶβ οὗὁἨ (16 Ῥ600]6, δῃηὰ τηιϑὲ 
Ῥγοάμσο ἃ ὙΒΟΪΘβοπΘ ἴθασ ἰῃ θαι. [ἢ τον. 8 
1Π 6 8σσοιῃρ τη θηΐ οὗ [Π6 ᾿ϑϑὶς 18 σϑροσγίοα ἴῃ 
ἄθηογαὶ. Το ρασιϊσυϊασβ ΓΟ]. ΟὐΡ. ΗιτΖια 
ἐπ ἰοο. 

2, 726 τεαάΐηρ ἰο (λε ρεορῖο. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 9-18. 

9 Απὰ [ἴ οϑηη6 ἴο Ῥ888 ἴῃ {μ6 ΠΡ γϑαγ οὗ Το μοί κίμι (86 βοὴ οὗ Φοβίβδῃ Κίηρ οὗἉ δὰ- 
ἀδἂὰ, ἰῃ [86 ΠΙπ ἢ τηοπ!, ἐλαΐ [ΠΟΥ Ρῥτοοϊδιπιοα ἃ [Ἀ8ὲ Ὀθίογο [86 ζΟΒὉ ἴο 81] 18:6 Ρθ0» 

10 ρ]6 ἴῃ “ο6γυβδίθη απα ἰο 411] 86 Ῥθορὶθ ὑμαῦ οδηθ ἔγοταῃ {ἢ οἰ{168 οὗ Φυάδῃ υηίο 99: 
ΓΌ38] 6. Τὴ τοδὰ Βαγυςοὴ ἴῃ ἰὴ6 Ὀοοὶς {Π6 πογάϑ οὗ Φογοι δῇ ἴῃ [6 ἤουδβο οὗ 
[20 ΠΟΒΡ, 'π ἰδ οβδιαροῦ [ς6]]} οὗἩἨἁ ΟΟοιρδυίδῃ, [86 βοηὴ οὗ ϑβαρῆδῃ [Π6 βουῦῖθο, ἴῃ 
[86 ὈΙΡΠΘΓ οουγί, δὖ ἐπ ΘΗΓΥ͂ οὗ [86 πον γαίθ οὔ ἰῃ9 1,.ΟΒΕ ΡΒ ἢουδο, ἴῃ (ἢ 6 6818 οὗ 

11 4}} (86 ΡΘορ]δ6. ὝΒοῦ Μιοβαῖδ ὑπΠ6 βοὴ οὗ (ὐδῃδγίδῃ, [86 βοὴ οἵ ϑβαδαρἤδῃ, "δὰ 
12. ραγά ουΐ οὗ {π6 ὈοοΪκ 8411 (ῃΠ6 ψογὰϑ οὐὗὁἩἨὨ 106 00. ΤΏρη ἢ6 ψοηΐ ἀονη ἱηΐο τἢθ 
Κη 8 οῦΒ6, ἰηο ἐδ ΒογῚ Ὀ6 ̓Β ΘΒ ΘΓ οἷ δηά, ]ο, 811 (6 ρῥγίποοβ βαὺ ὑμθσθ, ουοπ Ἐ}}}- 
Β.δϑηιλδ ἰδ6 Βογῖῦθ, δΔηα 1)6 1418} 86 βοὴ οὗ ξ΄ μϑῃλδίδῃ, δηὰ Ε]ηδί μη ὑμ6 βοῃ οὗ 



812 ΤῊΗΕ ῬΒΕΟΡΗΕΊ σΕΚΕΜΙΑΗ͂. 

ΔΟΏδοτ, αηᾶ (δ Αγ δ {Π6 βοὴ οὗ ϑ'δρῃδβη, δὰ Ζϑαθ δ {ἢ 6 βοὴ οὗ Ηδηδηΐβῃ, 
18 αυὰ 4}} {π6 ρῥτγίμοοβ. ὙΒθη ΜίοΒαΙΔἢ ἀθοϊαγοα ὑπο ἴΠ6πὶ 8]}} {16 ποσὰ 8 ὑμδΐ 6 δὰ 

Βοαγὰ νοι Βάγαοι τοδα [86 Ὀοοῖς ἴῃ ἴΠ6 Θ8Γ8 οὗὨ [6 ρθυρἴθ. 
14 ΓΓΠοΓΘΙΌΓΘ 8}} τ 9 ρυῖμοοϑ βοηῦ Φθθαα] ὑΠπ6 βοὴ οὗ Νοιβδηΐδῃ, [86 Βοη οὗ 516] δ ἰδ, 

[86 βοῃ οὗ (ὐυδδϊὶ, υηἴο Βεαγυςῖ, βαγίηρ, ΤᾺ Κα ἰὰ ᾿Βῖη6 δπά [ἢ6 γο}}] τ ῇπαγαίῃ ἴδοὰ 
ἢ,μα988 γοδα 1ὰ ἢ 8 ολγβ οὗ 6 Ρθορ]θ, απα οοιμθ.5 δὅο Βαγυοὴ [Π6 βοῃ οἵ Νογίδῃ ἴοοῖκ 

15 17Ἀ86 το}] ἴῃ ἢ19 Ὠδηα, δηα οδπι6 ἅηἴο ἴπθ. Αηά {867 βαϊ ἃ υπίο Ηἷπι, Κ᾽Ὁ ἀον ὨΟΝ 
16 «ηά τοϑδα ἰζ ἴῃ οὰῦν θᾶσβ. ΝΟΥ͂ ἰῦ οδπ16 ἴο ρ858, Ὑ ἤθη {ΠΥ ῃ864 Βοιγα 84}1 (ὴ6 πογάϑ, 

{Π6ῪΥ̓ ΘΓ δἰγα! ἃ Ὀοἢ ομ6 δηά οἰδοῦ,᾽ δῃὰ βαϊ ἃ υἴο Βαγιοὶ, Υ 6 ψ1Π ΒΌΓΟΙΥ 161} [86 
17 Κίηρ οἵ 4}} {πε86 πογά8. Απὰ [Π6Υ δϑικοα Βαγυοῆ, βαγίηρ, ΤῸ}} ὰἃ8 πον, Ηον αἰάϑς 
18 τποὰ πι αῖῦθ 8}} {8686 ψογάϑ δὲ 8 του 6 ΤΏθη Βάγαοῖ δηβνογοα ἴπθα, Ηδ ῥτγο- 

τὐετόα 81} [686 ψογαὰβ απ 6 τι Ὠἷ8 του, αθὰ 1 πγοῖθ ἐδοῖὰ πιὰ ἱπὰδ ἴῃ 
[6 ὈΟΟΚ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψν. 12.-- Δ ΚΕΟΣΊΔΒΛΟΗ : (ὕαποργψ σμαπιθοῦ οὐ οσἡαποεῖΐον 8 τοοῦτι, δοοογάϊΐηρ, ἴο ἐδο οτἱκίηδι Ποτμδη πθὲ οἵ ἴδ. ποτᾷ 
ολπηοσγίΐον ἴον σἰοΥ̓ ΠΟΙΆΓΥ ΟΥ̓ΒΟΓΙ υὸ, οὐ ἀσουγάίῃς ἴὸ τὸ δογρ[ΓΟ τ180 ΤῸΓ πλαδῖογ οὗ ἀδογοοθ, οὐ ργυβίἀθηὶ οὔ ἴδ οομμποὶϊ, 
Ἑ2τα ἵν.-Ἀὶ ΚΕ. Α.] 

84. γογ, 14.-- .οογάϊη!ς ἴο οὐγ' ἰΠἰοπαὶ [6 ΟΧΡγοβΟἢ ἀοα στα 8 ΓΟΓΊΟΥΑ] ἰστοπὶ ἔηΠ6 δροακοσγ. [1π Ηοῦγον ἰξὲ τηογοῖ. ἀοδίᾳ- 
πηῖοβ [ἢ Ἰολνίησς οὐ 1116 ΤΌΓΠιοΓ μυπιτίοη οἡ ἴδ6 μᾶτὺ οὗ [0 μόγευιῃ δἰ άτγοβορα, [λ6 ἐεγηείπε ἐπ αέπε υοΐϊρ ἐπίργγοα ἴγοῦι [16 
οουίοχι, Οὐαὶ. 1 δδηι. ἰχ. 9; χὶ. 11. 

8 Τοῦ. 16.--ΠρῪτον Ὁ Ν ΥἽἼΠΠ8. οἱ 186 ςοηδίγυοί, ο. σοτρ. ΝΑΕΟΕΙΔΒ. ΘΟ». ὃ 112, 7; αοη. χΙΐ. 28. 

4Ὑογ, 17.-- 5. ΤῊ ΧΧ. οὐαἶτ τὸ ψοσ, 80 β'δο ΕΑῚΡ. ΟἸΒΟΥΒ ἴακο ἰΐ 88. ἸΒΩΣΊ δ5 (ἃ τουδὲ ὕθ δοτογάΐης ἰο 

ποῖσ υπἀογεῖϊλπαϊης οὔ ἴμ6 αυοβιίοι. [8.0 ΕΣΒΟΣΤ,) 

δ ΨοΥ. 18.-- δ᾿ 2. Τὰ {π|ροσῦ, ἀιπ  χρίοθ ἀυταιοη ἴῃ ἴδ ρμαδὲ, ἩΓΒΟΥΘΙΌΓΟ δ᾽ϑὸ ἴδ6 μαζῆ. 2Γ9 ΟΟΓΡΘΕΡΟΙ δ ἴ0 ἱϊ. σοπΡ. 

Νλεαει 8. σ᾽. κὶ 87,.,--Χ !. 7; χν. 6. | 

σον, 18.--.0. 1. ὙΠῸ ψογὰ ἰδ ἅπ. λεγ. 1 ἱπιρ}} 05 [πὲ Βατγτοΐ ΟὨΪΥ μογίοστηορἃ ἐδ τθομδηΐοαὶ πογὰ. Οομῃ. ΓΊΝΕΝ, 
Ἐ-.--ἘἨΠ-.Δ8. Ανί. δολινείδεκωπεί; Ἡραχοῦ, πλθας, Αγ. δολγιΠξείολεη ἐπα δολτείδεκιπεί, 5. 19, ([Βχιτη, Θίοι. 111 1802}. 

ΡΓΟΌΔΌΪο, Πα ΝΟ σπδάποσσθυ ἤθη (ἴῃ Ὠοοοπι- 
Ὀὸγ οὗἩ ἰδ ΓΛ γον οὗ Φε οί κἰη) }181} ποῖ γεὲ 

ἘΧΕΘΕΤΙΘΑΒ ΘΑ ΘΟ ΘΗΙΣΙΘΑΥΣ τοι γοα ἔγουλ δοσυβαΐθαι. Τ|}}18 18 ὁρροβοιὶ τὸ εὐγλὲ 
Ι͂π (6 ΠῚ γοὰν οὐὗἨ Φεδβοϊα κτλ δὰ ἰἶὸ ἰη(Ὦ | νν}Ὸ πηϑῖζο (6 Ὀδίι[6 οὗἨ Οδγοοπ δὶ.. ἐπι πιο Δί οὶ ν 

τοὶ Βα γαοἷ ὁ οοσδβίου οὗ ἃ ρυδ]ῖο ἔαϑι γα ργοσοάθ 86 βίερο οὗὨ ΨθγιβδΊθτ) ("5 ΟὨΪΥ ἃ. ἴον 
ἴο 1.16 αϑϑοπ δ] θὰ Ρ6ορὶθ ἰπ {86 ἰῤπιρὶθ {6 ἀϊ8-} γγ6 6 .κ8.᾽᾽ Οορ. Οὐϑταν ΕΌΒΟΗ, Ατίὶ. διϑί. Ζεϊιτεοῖ- 
ΘΟ ΓΒ65 οὗὨ Φογοπιίθ ἢ, τ ἴοπ ἀοννῃ ὈΥ πὶ (Υ6 ΓΒ. πη [Β10]. ΟἸΙτοποΙοΩΎΥ} ἰπ κοῦ, ἐι.- πο. 
9, 10). Μιοιαίαι, 16 808 οὗ Οὀππαυ, ρσίνοϑ ΧΥ͂Π., 5. 404)η, Τ.6 δι )]θοί, ρυοοϊδιπιρ 1}10 
ποίϊσθ οὗ {Ππ|8 ἴο 186 ὈΓΙ 668 Θββοιῃδὶθα ἴῃ 1.6] ἔπβὶ, ΔΡῬΘΔΓΒ (848 ἴῃ Φοῃ. 1ἰϊ, δ 601], 06]. 14; 
ΤΟΥ ΟἸΔΠΘΟΓΥ, ἈΙΏΘΩς ἩΠΟΙῚ 88 ὨῚΒ ζαΙ ΠΟΥ ἰϊ. 16) 10 Ὀ6 6 ΨὮΟ]6 ῬΡΘΟρΡΙθ. ΕἸΒΟΒΘΥα ἰΐ 18 
(νοσβ. 11-18) ἸὙΒογθαροα ἴῃ9 ῬΥΐποθ8. Θδι86.1}16 τοδί ἰπρ οἰ σοΥβ ψγ [10 ΡὈγοσ]αΐ πῆ (μ6 ζμϑβὶ (1 
ΒΑνυ ἢ ἰο ὍΘ Ὁτουρμὶ νἱτ 8 τοὶ], δὰ οοτα-} Κὶ. χχὶ. 9, 12; 2 (βιγου. χχ. 8: ἔσγ. υἱῖϊ. 21). 
τοδης θὰ μία ἰο τοδαὰ ἰδ τὸ (ποῖ (τοσβ. 14, 10). , ΒΟΟΣ ὈΥ [Π6 ΤΌΤΙΙΘΓΙ πιοάθ οὗ Ἔσχργεββδίοῃ δγ- 
Ἦδμαι Πα τοδάβ Ά}}5 1.6 ὰ ἢ ἴοστοῦ. ΤΉΘΥ ἀ6- [τὴς 18 ἰηϊἰτηδιοα δοποογηὶης πο βιιχροβιίοῃ οὗἁ 
οἷἶδτθ ἰο Βασυςσὰ {π80 (ΠΟΥ πλϑὶ Ἰηΐογτα {116 Κιηρ (16 ΔρΡοϊηϊπιοηὶ, ΟΥ̓ ἃ Τἰ6 πη Ῥτοοσϊαπηατὶ ἢ 8. ἅἢ- 
δηὰ ἰηαυΐγο 48 ἴο 08:6 ραγιϊοι ὰν οἰγσαϊμηθίδησοβ ΚΟ ἴ0 08, 8 πού ΟἸθαΓ. ἘΕΤΑΙΡ, 88 ἰἰ Β66ΙῺΒ ἴ0 
οὗ (0 νυ πη (τοτβ. 10, 17). Βαγοι ΤΟΡ} 168 τΔ6 ᾿πσογγθοῖΥ, δέον (6 Ψ αϊ., Θοπ πη θοίβ “4 4]} 8} 6 
Β' ΤῊ ΡῚῪ {παὶ Φοτγθιη δ ἀϊοϊαιοὰ {Π6 ννογὰβ (0 Εἷπ ᾿ Ρ6Ορ]Θ᾿᾿ νῖϊὰ “ [880 88 ἃ ροῃὶίῖτο [ 76) μη λμπὶ 
δὴ} Πα τοῖο ἢ 6πὶ ἀοννῃ (νον. 18). οπιηὶ ἘΟΡΕΙΘ ἸῈΞ ΤΆ 6 οβα!ῦοτσ οὗ Θϑσηδσ Ὁ, 

γοτβ. 9, 10. Δηᾶ ἐϊ οὔθ ἴο Ρᾶ8β8.... 811} νοῦ. 10. ΟΡ. ΓΘΏΒ. ΟἹ ΧΧΧΥ͂, 2, 4.--- 8 
πὴ Ῥϑορὶθ. 17]|16 σοηιουϊης οὗἉὨ (6 ““πἰπιὰ  ἀοιμαν ἢ 15 παιηθα ἱτητηθαϊ αἰ }ν ΔΊΟΥ ΑΥΒ 88 
το η τ "Ὁ οΥὗὨ 186 ἥὲῚΒ γοᾶσ οὗ Δοϊοϊακίλ 858. 1116 οὔθ οὗὨ [6 ῬΓΙΏ66Β ἈΒΒΟΙὈΪοα ἴῃ 116 ΓογΔ] ΟΠ Δ ἢ- 
αἰμο τη οὗ (16 Οἶν᾽} γΘΆΓΥ, ἢ. 6. δΌουϊ Ὠαδοι- [οοτν. Ηθ δά, ἰΐ Β6οπΊ8, 85 ΒΟΥ Ό6 8 ΓΟΟΠῚ ἴῃ {6 
Ὅσον, 18 δνογορὰ δϑρθοία!!υ ὉΥ 1110 οἰγουϊηβίδποα ] ἰδ} 10, δπα αἶϑο ἴοὺΚ ρατὶ ἴῃ (80 οδοϊαὶ (Γαη8- 
(αν 16 βίλ! οθηὶ οὐὗὁὨἨὨ ἐμ0 τπηοπῖῃϑ δηθὰ ἀπγ8 δοίίοηβ ἱπ {Π 68 ΒΟΥ ΘΒ ΘΔ ΌΟΣΡ ἴῃ ἰδ κἰπρ᾽Β 
(οοΡ. χχχίχ. 2), ψι του ἃ ργουΐϊουβ οχϑοί βίαι θ- [ουΒ6. (Οοίηρ. ἐπῆγα οὰ τοῦ. 12). Ηἰΐἱβ [Δ 10} 
τηθηὶ οὗ 156 (ἐλγ πὰ πηοηΐὶὶ οὗ (6 Ὀοσίπηΐηρ οὗ ᾿ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο Βᾶγθ ὈδΘη ΒΟΣΙΌΘ πᾶ ογ Ψοβί δὴ (2 Κὶὶ, 
(π6 τοΐχζη, ἡγοῦ] Ὀ6 ἀπ᾿ 6} } [1 016 δὰ ραγροβο- χχὶϊ. 8 844.). ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὑπ ΚΆΤΩΝ ΝᾺΒ ἃ ὈΥΙΘΒΕΪΥ 
1688, ψ μΐ]6, 1 ψὸ υπάεογϑίδηὰ (86 τηορΐ! 8 δῆ [ὁη6. ((ομρ. 3 ΚΙ, χχὶ!. ὃ ψ ἢ 1 Ομ γοη. ἰχ. 1], 
ἀμλγ8 οὗ ὑμὸ οἷν] γᾶ, ἴ6 τηδίιου 15. οἰθαγ, ὑγο- } 12). Ηἰβ Ὀγοίμογ ΑΜ καπὶ 8 τηϑηϊϊοηθὰ 88 8 
ν᾽ οι ταὶ {πΠ6 ἔγηιηθηίβ οὗ ἴπ 6 ἱπ|{14} δὰ σοη-  Ργοίοοίοῦ οὗἉἩ Φεγοιλίδῃ, χχνὶ. 24. Οπ (6 ὕΡΡΟΡ 
οἰ γΘΑΓΒ ἄγ τοοκοηθα Δ8 [Ὁ}} γὙ6ΆΓΆ.---Ῥσο-  Τοτο- οουτὶ δπὰ πον βαῖθ ΘΟΙΡ. σοίμπι. 0 ΧΧ. 2 ; 
οἸαἰταθα ἃ 58. ἴΐὶ νν88 πἴ ΜΠῪ γαΐϑ δὴ οχίγεογαϊ- χχυἱ 10. ΤΊ) σοοῖὴ ΜᾺ8 δἰ θἃ ποὶ ἐπ (9 
ὨΆΤΥῪ [514 κα6}} 88 νγ88 ποῖ ᾿πγθα Δ ΠΥ ἀρροϊπιθιὶ [ ΘΠΊΓΥ Ὀαΐ αἱ [Π|6 ΘΗΙΓΥ͂, Β0 παι ἰτ πα σὶιῦ ρΥΟΡΔΌΪΥ 
ἴῃ {ἰΠ|658 οΥ̓͂ ἰβίΓΟΒΒ (σοῦ ρ. Φοοὶ 1. 14; 1). 1δ:; 1 086 δῃιογοὰ ἀἰγθοι!Υ ἴσο {Π6 ρχαίθνναγ. Αἱ ΔΩΥ 
ΚΙ. χχὶ. 9,192. 2 ἤτοι. χχ, ὁ), {ἰθ ΡΤΟΌΔΟΌΪΝ [γταΐο ἰὺ τνᾶβ ἃ. Υ̓ΟΡῪ ἰγοαιιθηϊρα βδροῖ. Α8 ({ἰ96 
οοσηβίοηορα Ὦγ (9 ἀληροῦ {πγοαι πίηρ ἔγοπι 86] ἶσον σουτὶ ῬᾺ8 {ΠπΠ8ὶ οὗ [86 γίθβδίβ (ΟΡ. 
μα! ςδμ8 (σοα!ρ. γοσ. 29). [0 18 (Βοσϑίοσθ υοσῪ]} κα. πο. ΧΥ͂., 8. 609), νῖσὰ ἐμθ ρϑορία 



ΟΗΑΡ, ΧΧΧΥ͂Ι. 19-26. 818 
᾿φειοκαμεασαεεστοη, 

ταϊκὐ ποὶ οηΐον, ἰΐ 18 ροββί ὃϊο ἐδὲὶ (86 ποῖν χζιὶθ ᾿ θοῖ [86 ΤΊ πο Σ᾿ δηἃ στδπάξαι θοῦ Ὀθᾶγ [βγὰθ}} 18} 
ἰοὰ ἔγοπι (16 αἰχίιαν ἰηῖο 86 ουἱον (ποῖ. χ]. εἴ παρ 08, αμἃ Φοιαϊ 18 ἃ ἔδια!γ, ποὺ 8 Ὠκπίϊοπ] 
οΥ ατοαί οσοατὶ (2 Οἰγοη, ἱν. 9), δια υἰὰὶ δοοογάὰ- πᾶ. 1716 ζοιαϊπἶμο, δ υἀ, ΔΡΡΘαΓβ, ούθῃ ἴῃ 
ἱη αν (6 τόοῖι, ἔγοαι ἰ1ϊ5. οἱοναίοα ρμοϑίιΐοη, δἵ-  πηοϊθηΐ {ἰπ168, 88. ἃ ῬΓΟΡΟΡ 816 διηοηρ ἰδ9 
ἴοτἀεα ἃ νἱοῦν οὐδῦ (8:8 στουύ οουτί. Οοωρ. Ηττ- Ηἰ 165 (ἀρ. χανὶ, 84), Οοταρ. ΕὝΈΒΒΤ δ. υ.--- 
5ΙΟ, ἱπ ίος. Βιὶῖ ἄονσῃ πονν. ΤΟΥ τὸ ϑυϊ θην ἔγιθ [ΠΥ 

γον. 11-18. θη ΜΕ ΟΒαίδΒ... 18 ἴΠ9] ἀἸϊἰϑροβοὶ. ὕομρ. Υογϑ. 19 δηὰ 30.--- Ἰ ἀο ποί θ6- 
Ὅοοϊς. Μιοϊιαίδι, [9 8οὰ οὗἩ ἐμαὶ αοταδγῖδὶὰ μὰ [ον ὑπ αὺ ΠΟΥ ΟΓΟ ἰΟΥΓΙοἀ ΤΘΓΟΪΥ ἰη {}16 ἰπ- 
8056 ἰθιῃρ]6-ομδαιθος Βαγασὰ οἰ 18 Ἰοοίυγο, [ ὑου οϑὺ οὗ Φογοι δ δηαὰ Βασγυσὰ. [0 ννὰ8 Ῥοββὶ Ὁ]6 
ΨὴῸ0 8 ΡῬΓΟΌΔΟΪΙΥ Ῥχγϑϑοηῦ ἴῃ ἴῃ9 σμδιηθοτ,  ἰο ῥτοϊθοϊ ἰἰθα. ἩΤ  ποαΐὶ ἀουδί ἐ]ιο δοποθηίτγα- 
ἐμοῦ ρα αἰ πι56 1 οα] ἃ ἀροὶ ἰο ἑπίοσγια ἷ8 ἡμίν. [ (ἰοη οὗἩἨ (6 ἐπγθδίθπίρθ αἰ ποί ἴδ] οὗ ἐΐ8 ἰη- 
Ηοὁ ἔουπά κἷπιὶ ἰῃ {116 του 4] ΘΙ ΔΏΘΟΤΥ (80 υΤΗΕ8]. ἰοπ μὰ οὐ͵θοοὶ ἴῃ {ποῖν 68868.---τλτ τγὰ8. οἶθαν (λα 
ΔΑοοογαϊης ἰο γοσ. 20, 86 ῥυΐβσοοβ σὸ ἔγοιαλ {10 δίίζον (9 ριι0}16 σοδάϊηρ ἴῃ ὑδ6 ἰθιρ]ο, [6 τηαί- 
ΘΙΔΏΘΟΣΥ ἰηίο (μ6 οουατί οὗ {0 Ῥαΐδδα, ἰο ἴδ 6 ἴον σου]ὰ ποὶ Ὀ6 Κορ σοποθαὶθὰ ἔγοτη ἴ.6 ἰκίπρ. 
Ῥύθβϑϑθηοθ οὗ ἰἶἰ6 Ἰὥηρ. Ασοοτάϊηρίγ, (π6 ο8η-  Ῥυγροβεὰ δοποραϊπηθηὺ παχὺ 6 ἀδησΟΥΟῦΒ ἴοὸ 
ΘΟΥῪ ΡΡΘΔΓΒ Ο ἰανὸ Ὀθθη Ρἰδσοὰ τόσο οὐ {190 {056 ννῆοδο ἀμ Υ͂ ἰδ νὯ8 ἰ0 Σοροτί.---ΒΟΒΈΕΝΜΕΙ,- 
Ουον δἰ. οὗἩ ἰδ ρϑίδδο, ΡΥ οΟΌΘΌΪΥ [ῸΥ (Π0 ΒΑ ΚΘ, ΧΕ, ΗιτΖιο, Οομὰνρ υπαοτγβίαπα (16 αποϑίϊοη ἱπ 
οὗ δοδοβϑβϑι ὈΠΠΠπγ. ΤῸ “βογὶ 06 Οοηρατίὶδ Δρ-} γογ. 17 48 1Γ (16 ρυΐηοο8 νν Βα ἰο ΟΝ ἩΒΟΙΒΟΡ 
ῬθδγΒ ἰο αν δὰ [110 6οοϊοδἰ δὶ σα] ἀδρατίτλθι  Βατιοὶι δα ποὺ σοιαρὶ θὰ (110 ὈΟΟΪΚΚ δρδίηβι {9 
γον. 10, υὐἰ πη βίον οὗ ννογβὨ ), δῃὰ {86 “ δου 6} Μ}}} δῃὰ Κπαον]οῦρο οὗ Φεγθ δ, ἔγοπὶ ΤΩΘΙΩΟΓΣΥ͂ 
ἰδ ἴθ6. Ροὶϊι1σ8]. 86 Ἰδιίοσ 8 ᾿θυ8) οΥἁ ΣΙ ἰο ἀοσυπιοπί8. Βα ἰΒοὴ ἰδ σϑϑά- 

ΘΙΒΆΏΘΘΙΙΟΥ, ΟΥ ϑὲϑογοίδυγυ οὗ δίαίθ. Οοίαρ. Ηξπ- ἴηρς νου]ὰ μανθ Ὀδθ αἰβογοαί. [8366 ΤΈΧΤΟΑΙ, 
ξοα, .-πς. ΧΙΥ͂., 8.2. Οὐ ἴδὸ ζοῆδγαὶ πιδεδῃ- ΝΟΤΕῈΒ]. ΑΒ (ἴὸ νγοσὰβ βίδπα, ἐμ 6 δϑϑῖ) ἰ0 1ὴθ 
ἸῺ ΟΥ̓́“ ργίποοδβ᾽᾽ σοῦιρ. (86 ἰδὲ οὗἩ ϑοϊοηιλοπ 8 δ᾽ ΠἸΡῚΥῪ 0 ΟΧΡτΘ88 {6 συτίουβ ἀ 651. ΤὉΓ 8 Ῥ6ΘΡ, 
Ῥτγίιισοϑ, 1 Κι. ἵν. 2 8βαα.--- ΕἸϊβδιηα 18 1άθῃι1- 88 10 ΨΟΓΘ, ἴδιο ἐδ6 ῬΤΟΡ οι 8 ΟΣ ΚΒηορ. ΤΌΘΥ 
64] ψ}} 16 οηθ6 τηθηϊϊομοάᾶ ἰῃ χὶΐ. 1 δὰ 2 ΚΙ. βαρροδβϑὰ {πδὺ Βαγυσἢ τηιιϑῖ αν Ὀ6Θ. ἃ υγὶ Π 685 
χχν. 1ὖ, νοι 18 ποὺ ἱϊηροβϑὶ]ο, 9 γ͵γὰβ ἃ. ὈΥΐηο09 οὗ δοοτοὶ ἰΓγαηβδοίΐοηδ, δπὰ (λον, ὑἐμογϑίογο, τνῖ8 8 
οὔ (86 ΓΟΥΑ] ἔλα ἶγ. ΟομρΡ. οἷ χἰϊ. 1.---ΕἸ δ δι, ἰο πον ΠΟῪ (110 αἱοίαἰίοα, οἡ ὑπ Ῥατί οἵ ἐπ 
ἀο βοὴ οὗ ΑδβῦοΥ, γγὰ8 τηϑηϊϊομοα Ὀοίογα ἱπ| Ῥσορμοί, νγὰβ αίνθη, γῇ ΘΙ ΟΡ, 6χ. 9Τ., ΘΟ ΒΟ ΟἸΒΙΥ͂ 
χχυὶ. 23 - -Τ  υᾶϊὶ, ες. Τὴθ πδὴθ οὗἩ δΪΒ δῆσθ8- [ΟΥ̓́ ἃ δΒίαἰθ οὗ βοϑίδβγΥ. δῦ ΔΏΒΊΘΥΒ (δαὶ 
ἴ0Γ Ἰορα8 8 10 σοηοϊαἀο ἐμαὶ ἢ6 νὰ8 οὗ ΟυϑὨίθ [ ΨΘγϑυ δ} δ᾽ ΓΡῚΥ Ρτοπουηοορα {πὸ γογὰ8 δπὰ ἢ6 
ἀοϑβοσηῖ, [118 ποὺ ργοῦδὉ]9 (δὶ (1Π|6 πδῖμο οι υαὶ} 88 δἰ ΡῚῪ ψγοὶθ ποῖ ἀονη νἱτ ἱκ. ΤΊοτο 
τνῶ8 ραίνσοη ἢ} τοΐίθγομοθ ἰὸ (δ6 ἰηλιποιΐοπ ἱπ|} νγὰ8 ποις οηἀ ον} δου 11. Ηον Η:ΤΖΙα 
θαι. χχὶ!. 8, ἴον (πγθ ἴΐ 18 πιο τοῖν βαϊὰ {Ππι0 {π 9. 66 8α. ἰμδὲ δ σϑθποί τηθδῃ Βρϑακίπρ, αὶ ΟὨΪΥ͂ 
ἀοϑσοηά πηι οὗ 86 ηοπιῖίεδ δὰ συριϊαπϑ τὸ ποί 
(ο απίου (16 σοηργοσείίοη οὗ {μ6 Ἰωογὰ {11} 1116 
ι(ἱτὰ ρσοποταίίοη. ἢ} τοϑροοὶ ἰο 86 Οὐ Ὁ 
παιῖοη8 (ν ἢ (16 ἀχοορίΐοη οὗὨἩ 8{}}} πιοῦο βί γι οὐ] 
ἐχοϊα θὰ (ἀηαδη 68, ΔἸ ῃ 68 ἃ ΔΙΟΔΌΪ 68) 
(ον 8 πὸ Βυοἢ ᾿ἰπιϊϊδιίοη. ΤΠΟΥ τ ὉΘ 
πὰταγαϊζοὰ ἴπ 6 ὅγβὶ σοπογαίίου οα ἔα] ]πηοπὶ 
οὔ ιἰι6ὸ σοπάϊτϊοηθ. Οὐ. ϑΑΆΒΟΗΌΕΤΖ, 08. 
εολί, καρ. 92, ἢ ὃ; Καρ. 100, ᾧ 2. Μογθογνονγ, 

τολάϊηρ ἰο Δηοῖ ογ, 1 ἀο ποὺ πἀογϑίδπα, Ὠϊοία- 
τἰοὴ ΤΘαιΓ68. ΠῸ 1655 δὴ οἱονγαίίοη οὗἩ ἰδ γοΐοθ 
[πλ τοαάϊπρ Ἃ]οι1, ἀπὰ πηδὺ ἰπογοίοσο Ὀ6 ἀοδβὶρ- 
παρὰ 885. “" σΔ] ἰὴ." Τὸ ρῆγαβο “1 ἷ8 
του ἢ 4180 866 π185 ἰο0 πῃ ρῚὶν δὲ (116 ορροϑὶϊο οὗ 
Γοδάϊηρ ἔἴσγολ ἃ ὍΟΟΚ. ΟΡ. Υοσ. 4 νἱ ἢ γογδ. 
θ δῃᾷ 10. 

8. 7λε  εαάϊπο δείοτε ἰδ6 Ἰίησ. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 19-26. 

19 ΤΏΘη βαϊα [ἢ6 Ῥγΐηοοϑθ αηΐο Βαγαυοὶ, ὅο, 146 {Π 66, μοὰ δπα «Θγθειϊδὴ ; δὰ Ἰοὲ 
20 0 πΊδη ΚὨΟΥ͂ ΜΠΏΘΓΘ γ9 6. Απά ὑμού ψϑηΐ ἴῃ ἰο {86 Χἴηρ;, ἰηΐο [86 οουτγί, Ὀαΐ {ΠΟΥ͂ 

ἰαϊά ἀρ' ὑπ6 το0}} ἴῃ 586 σμϑηιῦθονῦ οὗὨ ΕΒ πη [Π8 βΒοσῖθ, δηὰ ἰο]α 4}1 ὑπ6 πογάβ ἴῃ 
21 τ} 6818 οὗ ἴμ6 Κίηψ. Κ8ξο [Π6 Είηρ βουῦ Φφθιαὶ ἴο ἰού τμθ σῸ]}: δηὰ 8 ἰοοὶς 1ὦ 

ουῦ οὗ ΕἸ ΙΒ δῃλδ [86 Βογῖ 6 ̓ 8 ὀμδηιθοσ. Απάὰ Φοϑμυαϊ γϑδαὰ ἱΐ ἴῃ [86 ϑδτβ οὗ [86 Κίηρ;, 
22 8ῃα ἴῃ [ἢ 6818 οὗ 8]] [86 ᾿γίποθβ ψῃΐοὶ βύοοα Ὀοβίἀ6 [Ὀδἴογ6] ὑ86 Κίηρ. Νον [89 

κΚίηρ 880 ἴῃ {86 ψίηΐοῦ ουΒο, ᾿ὲ {86 ἴῃς τηοητἢ ; δηα ἐλόγθ τσαϑ α ἤγ6 οὐ ἴῃ 6 Ὠοδυί, 
29 διιγηΐηρ Ὀδίογα εἷπι [Π6 μοῦ Κἰ πα] οα Ὀοΐογο ἢ]. Απὰ 1ἴ ὄσβηθ ἴο ρ888, ἐμαί ψῃ θη 

Φοῦυα! ἢδΔα τοϑα ἴῃ γθθ ΟΥ ΤὉῸΓ ἰοᾶνθθ [60] 12}8}, μ6 ουΐ 10 τα 86 ρϑηκηϊο, δὰ 
οαϑῦ ἴὑ ἰηΐο {86 το ἐμαὶ γὰ8 οὐ ὑμ βϑαγίἢ [1 [86 μοί], ὑπ1}} 411 {Π6 ΤῸ0}} νγᾶ8 σοῃ- 

24 ϑβιιηθα πῃ (86 το [Πδὺ Ψψ88 οἡ [86 Ὠθαῦίῃ [1 {116 Ρο1]. Ὑοὺ ΠΟΥ͂ ψατο ποὺ αἵγαϊά, 
ΠΟΓ γοηῦ (Π6ῖγ ρϑυπηθηίβ, [Π16 ἰκἰπρ᾽ ΠΟΥ ΒΥ οὗἁ 5 βοσυδηίϑ [πδὺ Ποαγὰ 8}1} [ἢ 686 τογάβ. 

25 Νονογί πο] βοὴ ἔκμά ούϑῃ ἰοῦ] ΕἸ]ηδίηδη δὰ [οἰ αῖδ δηα (πηγὴ δά τηϑὰθ 
ἰη ογοθβϑίοῃ ἴο [ργϑυ64] [86 Κίηρ ὑπ μ6 σουἹὰ ἢοΐ Ὀυγῃ {μ6 χῸ]}]: μὰ [γο[}] ἈΘ 



814 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

26 ποιυ]ὰ ποΐ Β6δΡ 18.612. Βαυΐύ ἴπ6 Κίπρ' δΘομημλδηἀ θα «“ γβθο], [Π6 βου οὗ Ηδϑιῃλτηθ: 
Ἰθοῖ [86 Κίηρ], δηὰ βαγαϊδῃ, [ῃ6 βοὴ οὗ Αζγίϑὶ, δαῃὰ Βα) θπιαίδ, (89 βοὴ οὗ ΑΙθά6εὶ, 
ἰο (Δα [{οΐο}] Βαγαοὶ [86 βοῦῖὶδθ δηα “θγθιιῖδὰ ὑμ6 ργορμθῖ: ὑὈὰῦ 180 10Ε} [968ο- 
γ8}}} Ηἰά {Β6ῃ). 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΑΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ 

ἸΨοσ, 20.--0ῸἋΣῃ: Ρ9Π ΠΟΙΏΡ. χχχυὶὶ. 21; χὶ. ἴ. 

8 γογ. 22.-- ΠΝ 7 - ὩΝῚ. ΠΝ ἰϑ τοί μοτθιακη ἰηδοοὰ πὶ τ. 11 ἰβ δὰ οὐ ρμδδίζίηρ οὗἩ ἴπο δα οοξ, τ οῖι πὸ τοὶρἢ ρᾶσ» 

Ἦταβο ὉῪ “δηᾶ 85 10,᾿ ὑαϊ ἩΠΙΘῊ [80 ΗοῦτονβΒ ΟΧΡΓΟΙΝ ὉΥ [9 δοουεδίίνθ. σου. 2 Κὶ. νἱ. δ; ἔπλαι,, ἢ 271, ἃ; ΟἾΒΚΝ., 
111, 2. 

8 Ὑογ. 25.---Οὐδοσγυθ ἴπ9 Ρασγδίδοιο σοῃφίγυοίίοι, δἰποο Ὁ} δοοογάϊης ἴο 89 οοπῃϑοίίομ θεϊοηρβ ἰο ψ) 7) δ8 7). Οοωρ. 
:: τ 

ΝΆΚΟΕΙ,5Β. Ον., 2, 111,1 Απηνι. 

ἘΧΕΘΟΕΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤῊΘ Ῥγίμσοβ σοι Βαταοῖ, ἰοροί 9 Ὑ 1 
Φογοιία, ἴο 116 {11 πη γ 65 {(Ὑγν. 19). ΤΘτο- 
ἜΡΟΠ ἰμ6Υ γχίτο {06 Κίηρ ΡΟΓΒΟΏΔΙΥ ποίϊο9 οὗ 
ψΠιαὺ Πα8 οὐσουγτοὰ (τον. 20). Το Κίηρ 485 189 
ΤΟΙ] Ὀτουχὶι, τοδά, οαὐ δὰ ἰπτοῦνη ἱπίο (86 το, 
πούν τ βίϑδηάϊηρ (19 ᾿η οτοοδϑίοη οὗὨ ἔΠ ΓΘ 6 ὈΓΙΠ66Β 
(το υβ. 21-2Ὁ). Ηϑ α180 νυ ῖϑμε8 Βαγυσὶ δηὰ 96 γ6- 
τηΐϊα ὶ ἰο Ὀ6 ἰαΐκοη ἰηΐο δσυβίοαΥ, Ὀαὺ (19 Κογὰ μὰ 
14 {6 (νον. 26). 

ψοτ9. 19, 20. ῬΘΣ; δα... Θα1Β οὗ [86 
Ἰείηρ. [18 ποίο ιν οΥ ΠΥ (αὐ ἀπο ὑμ6 ἀοϑροιὶο 
δηά πη ροῦν ΘΒ οἰ Ἰκῖ πὰ (110 ῬΥΙΠ 6658 γ τὸ ἔγίθ αν 
ἰο Φογοιαΐα ιν, γν 116 ἀπά ον (}16 τοαὶς θὲ Κὶπα}γ- 
ἀἰθροβεὰ Ζοαοκίδη {6 Ὺ γογΘ ιοϑίϊο ἰο ιἷπὶ. 
ΤῊ ΓΟΆΒΟΙ [ὉΓ {118 ΤΏΔΥῪ ὍΘ ῬαΥΓΠῪ (πὸ οαἰϊναγὰ 
οἰσοιυτηβίλ 668, ΡΔΡΠΥ (88 ῬΘΥΒΟΠΑΙΥ οὐὗἠἨ {δθ 
κίηχ. ὕσπαον Φοποίακιπι 86 ἀληροῦ νγὰ8 ποὶ 80 
ΠΘΆΓ, δητὶ Φογϑηλδ ἢ Β σοπίΐ πὰ] οχιογίαιοη ἴὸ 
Βα πα αἰ ποὺ τᾶ ]Κ6 80 τηῦυοὶι {86 τ ργθβϑίοῃ οὗἁ 
ἰγοδοθουΎ δὰ οὗ ἃ Ἰαιηὶηρ ἰπἤιθηοθ (χχχν ]ὶ. 
4)η. Ααἀὰ ἰο {μῖ8, ἐπὶ 6) οἱ αἰκ πα ΒΒ ἈΠΠΟΥΔΏΟΘ 
Ῥτγογυοϊκοά ορροβί(ἴοπ, 88 Ζ6.16]κἴ 8 Ἰνθα κ Π 688 ἀϊὰ 
ΣΏΒΟΪΘΠΟΘ. ---Ἴ 6 ῬΤΟΡΟΥ ἀπο] ] Ἰηρ-ου8Βο οὗὨ {πὸ 
κίηρ (ἀοι 1695 Ἰἀοη Ἰοαὶ τι τἢ (16 τνϊηῖον μου 86) 
Βιοο ἴῃ ἃ σουγὶ οὗ ἰἰ9 ον ἢ, ““Ὑ 1οἢ, τοχασγ θα 
ἔσο ἰἶ οηίσαμοο, ζογπιθὰ 116. ΙΠΙ͂ΟΥ οουχὶ οὗὮ 
86 νν μοὶθ οἰἰδα6}᾽ (Κειν οη 1 ΚΙ. νυἱῖ. 8).- ον 
αἰὰ ποῦ ἰᾷΚοὸ δ γο]} ἢ τἤ6πὶ, ἐπ ΟΥάοΓ ἃ8 τη ποὶὶ 
88 ἴῃ ἰδ 80, ἰο τ Πάγαν ἰὑ ἔγοτα (ἢ 6 Θγ05 δῃὰ 
ἔαΥΥ οὗὨ {110 ἀδοϑροίίϊο Κη. [Ι[{ ἴμ6 Κη εἰ π861} 
βαδὰ ἴν ζείομοά, ἰΘΥ ῸΓΘ ποῖ ΣΟΒΡΟΙΒΙθΪΘ [ῸΓ 
ναὶ 6 ἀἰὰ νι} 11, 

γοσβ. 21-24, Βδο 89 Ἰκἰηξ... 6890 νυνοσᾶδ. 
---Βοαϊᾶο ἴ89 ἰκΐηρ. πὸ Κίηρ βὲῖ οἡ ἰμιὸ ἥυοτν, 
1)0886 0 6ΓΘ βία πη οσΘ (πο γοίοστο ΔΌΟΥΘ 
δῖ. Οορ. 6η. χνὶϊὶ. 8; Ψυά. 111. 19; 2 ὅδ. 
Χχχ. 11].---Οὐ ἰδθ πιηίθγ- οσϑο (Απ|ὶ. 11. 16) δηὰ 
{μ6 ἤτγε-ροὺ σορ. ἩΊΝΕΚΕ, 2..- ἢ77.-.2Ὁ.. ὁ.υ. Πάμσεγ, 
ποτ (96 διὰ, [πὰ σοπιπιοῦ Ῥαγΐίδηοο, (110 
ἸΟΥΘΙ Δραγίπιθηΐβ 8.6 ΒΙΠΙΡῚΥ οἰ δεί(---τῖλο ἈΟΙΒ6 ; 
8:8 ὌΡΡΟΓΡ 18 {116 ᾿αὐξιψεῖ, ὙΦ. 1ΟῊ 18. 116 δι 6 Ὁ- 
Βουβ6. ΕΥΟΥΥ τοϑρθοίδ 6 ἀν]; μὰ8 ὈΟΙἈ, 
δι ἃ (Π6Υ 879 (Δ π}} 1 νὶν ο4]}6 ἃ ὀεὲί δλείαιυψ ππὰ ὀεὶξ 
κεἰ [ν--τον Δ Βαϊ 6Γ ποι. [{ {Π|686 ΔΘ ΟἿ 
λ11Ὸ ϑ81τὴη6 ΒίοΟΥΥ, (60 1068 Ἔχίου πΑὶ δῃὰ δὶ γὺ δρατγῦ- 
Ἰηθηὺ 18 {Π6 Βιιπιτ 9 Ὁ ἀομδο, δηὰὰ ἰπλὶ ἴον νυν ἱπίο Ὁ 18 
ἀπ ᾿Π ΟΥΪΟΥ ΟΥ ἸΏΟΓΣΘ 8] 6] ογοὰ σοοπι.᾿ ΤΉΟΜΒΟΝ, 
Τῆς απὰ απὰ ἰδλε Βοοῖΐ, 1. Ρ. 478.--- ἼὙ7ὸ Οτὶ- 
Θῃἴ8418 8{}}} '86 ροΐϑ παρ οἵ Ὀιγηΐ Θητ ΒΟΉ ΔΥῸ 
ἴον ψαγαίης, ἰηβίοδαὰ οὗὨ ἤγο-ρ]δοθϑ. ΤΊιθ86 Ρο[8 
Βεᾶνο ἰδ 6 ἔοτπι οὗ ἃ ἴατζθ μἱ τσ 6 Ρ, δπα αὐ δια }}ν 
ῬΙαςοὰ ἰπ ἃ ᾿0}]ὺνν ρἷδοθ ἴὰ 186 ιἰάάϊο οὗὨἁ {10 

τοῦ. ἮΝ θη ὑ8ὸ το 8 ουξ, 8 ἔγδσηθ |ἰκὸ 8 ἰδ ὉΪ6 
ἰϑ Ῥαΐ οὐδοῦ ἴθθη,, δηὰ ἰ8β σονογοὰ νἱ{ ἃ οατροὶ, 
δηά ὑη)8 16 ῬΔΥΠ 18 αρύ ἴῃ (θη. 8.66 680 
ΝΊΕΒΒΟΗΚΒ δηὰ ΤΑΥΕΆΝ ΙΕ ἰη ἬΊΝΕΚ, 2..- Η7.-}.11., 
408; Τ͵ΤΑΝΨΕΥ, Ζεεί. δὃθ-δ88. ΟΚΡΌΒΜΟΈΒΤΗ. 
--Ξ.:. Β. Α.].-1ομλχο κἰηί τποπϊῃ ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΩΒ 
ὨΘΑΓΙΥ ἰο ον Ὠρϑοθθοσ. [1 νγὰϑ που οίοτο [86 
οοἰὰ διὰ σαὶ ΒοΆΒοὴ οὗὨ ἴμ6 γδδγ.---τὸ΄ον. 28. 
Δηᾶ  ϊ οὐτλθ ἴο Ρ4858, ἐἰ6. 1019 απο αυ ΥΟΟΔΙΥ͂ 
ον ἀοηί ἔγομι {116 νγογὰ8. “" ἀπι}} 841}} {11ὸ ΧΟ]] τν88 
οορϑαιηθα ᾽᾽ ἐμαὶ πα ὈοοΪΚ ἀἰὰ ποί σοη 518 οὗὨ ἸΔΩ͂ 
Ιθανϑϑ, Ὀιὺΐ ΟἿἹΥ οὗ οπε τοὶ. 186 σοὶ] τη δὲ 4180 
μαῦο Ὀδ6οη ἩΓ ΛΘ π οα. 0Π6 δἰ49 ΟΠΪΥ οὐ 10 Μ᾽ }10]9 
σουϊὰ ποὺ αν Ὅδθῃ στοδᾶ. Τμαὶ ΦΨοιιπαὶ ἀϊὰ 
γοδά {1106 μο]9 18 δυϊάὰ θη (1) ἴσοι 6 ἱπρογῖδοξς 
ΧΡ 1 Ζοδυάϊὶ, δἴλεν σϑδαϊῃρ Βοπι0 βθοί 08, 

λα ουἱ ἰἰοῖὴ ΟΥ̓ δηα δἱ ἴμθ βαπηθ ἰΐτηθ ἰἄτσονται 
ἴμοτα τνΣῖτ 16 τοϑὶ ἰηΐο ἰπ6 το, 6 Βιιουϊα ἢν 
Παά (Π9 ρογίοοί.---10 Ἰτνου]Ἱὰ (πο 6 ἃ πιδίϊογ οὗ 
Ἰπά Πἔγοηοθ τοῖον οι! ἰἰτον (6 χοϑὶ ἰηῖο 
π6 ὅγο Θῃ ΓΘ ΟΥ ΔΙΟΥ Βιυ σσοΒϑίνο ΔΌΒΟΙΒΒΙΟΠΒ, [Ὸ 
{πὸ Ἰδίίον 18 ἰὼ 186] ἃ ΡΟΓΓΘΟΙΥ ἀπ ΒΒοΏ (141 οἷ Γ- 
συαπμδίδησο. [ἰ 18 ΟὨΪΥ οὗ δοσοιυπί ᾿ἢ (ἢ ς διι.6665- 
βῖγο γοδαϊηρ ψγ͵18ὲ8 σοῃμηδοίοα νἱ ἢ 1. ΟἾ]γΥ ἰπ 89 
Ἰαίίοσ οᾶ8ϑ6 18 6 ἰπρογίθοί, οχργοϑϑίηρ σορο- 
εἰτο πὰ (86 ραβδί, ἰὰ Ὀ͵8δ00 (σοραγο Τϑιλα  Κ8 
οῃ ἐδ, γον. 18).---Κ(2) ἔτοιιυ {9 ψόογὰβ “ 11} 

ΑἿἹ 6116 τΤῸ]] νγὰ8 σοηϑυτηθά ᾽᾿ δηᾶ ἰἴὲ ρῥγθσοάϊηρ 
νοτὰβ. Παὰ Φοϊυσὶ {γόον αἷϊ αὐ οποο ἰηῖο (9 
6οα]8, ἰὸ σου]ὰ αἱ πιοϑὺ ὍΘ βαϊὰ {1ιαὐ {ογ Ἰοοκοὰ 
οὗ δηὰ ψαϊθὰ {}}} (π6 Θηϊ το ΣῸ]}] ννγὰ8 Ὀυγῃρὰ 
ὉΡ. Βαϊ 848 1ἰ 18 βαϊά, ὑπαὶ οἰ ϊ σαὶ πὰ ττονν 
Ἰηἴο 6 ὅγτο ἐ}}} ὑπὺὸ Ο]6 ΓΟΪ] νγὰβ σοηϑαῃθα, 
[6 Γ6 πιαδὶ οὐ  ἀ θην ματθ ὈΘΘ6ὴ ἃ γοροδίοα οσυζη 
δηα ἰβτονίης. ΒΘ ἢ ἃ σουΓΒ6, ΒΟΥΟΥΟΥ, ρτθϑαρ- 
ΡΟΒ6Β 4180 ἃ Βιισοοββῖνθ γοϑαϊηρ οὗ {116 νν]10]6, ῸΓ 
1 ο ἀἰὰ ποὶ τῖϑῃ ἰο τϑαὰ ἱΐ, ΧἘΥ 8|ιοι]ὰ μ6 ποῦ 
(ΤΟΥ ᾿ξ ἃ}} δὲ οὔσϑ ἱπίο (ι:6 ἄγ. ὙΠ {18 4180 

δβγθο5 (89 ρτϑῆχ 3 Ὀϑἕοτϑ δὲ 17), Ὑ ΐο ἀεὶ σαδίθβ 
{Π6 σοἰπαϊάθησθ (οοῖῃρ. (θη. χυὶδ. 1; χχχίχ. 18; 
Ὅσαι. χνυὶ. δ; 1 Κιίημρθ ἡ. 21), δηαὰ δοσου  ρ]ν ἰπ 
τορϑηΐθα δοιϊοῃΒ τ αϑὺ Αββυτηθ [Π6 τ] Δ] Π6᾽ Οὗ “85 
οὔἴϊθηῃ 88. ον ΟΒΑΣ σδῃ ἀδϑΩΥ (9, 185 ἃΒ ᾿Π60ῃ- 
σαΙ Δ ὉΪ6 845 ἴΠ6 δϑϑοσίίου, ἰμαΐ ἰδ Βιιδοοββίῦθ 
τοδαϊηρ παὰ οαἰϊϊηρς πουϊὰ Ὀ6 υπηδίαγαὶ οὗ ἴῃ- 
ἀσοὰ εἐὐἰδίης. ΑΒ ἴο ὑμο ἄγβί, (Ὡ9 ἰθῆοῦ 'νὰ5 ἰῃ- 
ἰοτοϑίϊης δηὰ δχοίιης δμουρσὶίι ἰο γϑηίον {μο Κίης 
ἀοϑίγουβ οὗ Κποινὶπρῷ 6 ψ Βο]α; 88 ἴο (6 Βοοοῃά, 
ἱλ γαβ ἴθ βυρϑογυϊθηὶ Φοιυάϊ ψο τνου]ὰ ποί 
ψγδὶὶ 61}1 ἰὴ οπμὰ, ἰο ὀχϑουΐα ρυπὶβθιαθηΐ οὐ (89 

δαἰοία! Ὀοοῖ. 1 (ὰ9 ΠῚ ὝΟΓΟ ποί β'ῃρὶθ 

Ἰθᾶγοβ, {ΠΥ 676 ΘΟ] ΤΏ }8, (9 1ϊπ65 οὗ νοι τδα 
ῬΆΓΣΔΙ191 8 189 πδΥρὶπ οὗ {μ0 σο]]. Τμο οχ- 

»ἦ; 
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Ῥτγοβϑίου ὅοοτσϑ, ἢ σ ἢ ΟΟΘΌΓΒ ΠΟΥΕΘΤΘ 6180 ἰπ (18 
Β6Ώ86, 18 ΘΑΒΙΪΥ οχρ᾽διηθα ὈΥ̓͂ ἰὯὩ9 Βα ΓΟ ΒΏ8ΡΘ 
οὗ {10 σοΟἸ] απ 8, νΥ}}16}} ὙὙΘΥΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ α͵80 θ- 
ο]οβοὰ ἴῃ ᾿ἰποϑ. Φουα 8 ουζϊης 116 ΓΟ] νὴ} 
Ὧ18 ΡῬϑηῃϊηϊο, δπὰ τοὶ ἰθατίης ἰθὺ τ ἷ8 Ὠλη 48, 
ἦθ ὀχρ]αἰποὰ ὈΥ̓͂ ᾽1π0 ΘμτγδοῖοΡ οὗ 109 πιδίθυϊα]. 
Εσϑη 11 Ο͵Θ ἃ ῬΘΡΥΓΙΒ ΣΟ], οαἰἰηρ να 0 Ὀ6 
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ΚΆΘΙΩ.---ΦΘΙΘ 1691, τ[86 εἰ 5.5 βοῇ. Α5 δο- 
οογαϊηρ ἰο 2 Κίηρμθ χχὶϊ!. 80, Φε Βοιλ κι στη α 
809 ἱΒ τοῦθ Ψψ θη ὑνθηῖγ-νο, πὰ νγὰ8 [Π 6} ἴῃ (88 
δῇ γϑὰγ οὗ πὶβ τοΐ χα, δ τπηοϑὺ {1 ΓΟΥ͂ γ ΘΔ γ8 οἵ ἃμ6, 
6 σουϊά ποὺ αν δὰ ἃ σγοῦγῃ-Ρ 80η, Β00}} 89 
{118 7 ὁ γι θοὶ τὺ ᾿ανθ Ὀθοη. ““Βοῃ οὗ ἰδθ 
κί ᾿" ἴδ8, ἐμογθίοσο, 6 γθ 8. Ὀγΐηοθ τουὰ]. Οὐ. 

Ῥτγοίογγοα ἴο ἰθαυίηρ, Ὀθοδυ89 ἴῃ (818 ἸΔΙΟΓ ΑΥ͂, Χχχνὶϊ. ὁ ψἱ 8 χ]ὶ. 1; Ώλῃ. ἱ, 8.---Ὗ 8ὸ βιοτγαϊαδ, 
δο πουἱὰ Ὀα βυτο ἴο ἱδλιγο ἴ86 ποχὺ σο] 1}. 
ἦθ, ΠΙΟΥΘΟΥΘΡ, ΑἸΘΒ 1] π8 016 ΠΟΥ ὑΠ0Υ ψου]ὰ 
μιανὸ Ὀυτγηθὰ ἃ Ἰομ Π6 Ὁ ΟΥἩ Ῥαγσμηθηΐ Τ0]].---ΕἰΘ 
κμοὶσ βασυαθηῖθ. Οπ ἰμ18 συϑίοιῃ σοΡ. ἮΊΝΕΒ, 
4..- Κγ.-8., Ατι, Τγαιον. ΒΥ 10 βογγυϑηΐβ οὗ (ἢ9 
Κίης νῆοὸ 4“ Βοδγὰ 811] {680 νον 8,᾽ ὅτ Ὠθγὸ 
ΟἹ οπι}ν ἰο θ6 υπἀογβίοοι {]}1056 0 πϑατγὰ {Π 6 πὶ 
ΒΟΥ ἴον ἐῃο ὅγϑιί {ἰπι6, πού {πόο80 "0 μαὰ ΔΙΓΘΒΑΥ͂ 
Βοαγὰὶ τθπὶ ἴῃ {110 ΒοοΟΓοΔΥΥ᾽8 ΟΠσθ. ΤΟΙ Ῥοῖ]- 
ἐἰοη ΒΟΥ 5 [ἢ 9 Γοϑρθοῦ 16 ἢ ΠΟΥ Θηἰοτίαὶ θα [ῸΓ 
0 το 8 οὗ (86 Ποτὶ. 

γεσβ. 2δὃ, 26. Αδᾶ ονϑθὰ ᾿Ἰδουρῆ... δᾶ 

Ζι1 6 Βοὰ οὗ ΑζΖτγίοὶ, 5 Βο] οπιίδὴ, ἐμθ βοὴ οἵ ΑὈάθοὶ 
6Γγ6, γγ͵Ὸὸὺ ἀο ποὶ Κποῦγ, Ὀυῦ 8.0 Πλθϑθθῆρογβ, υ ρ- 
ἴῃς ἔἴγοιι ἐπ γϑηὶς οὗ ἴἸὸ σδί, ρΡρῬϑθαγ ἰὼὺὸ "δὺθ 
ὈΘΘΠ ὙΘΥΥ͂ ΓΟΒΡΘΟΙΔΌΪθ. Φομοϊδκἰπὶ {ἢι|8 αὐ Ἰοαδὲ 
Ὠοπογρὰ {6 Ῥτορδοί οὗ ἰ89 μοχὰ, βοπαίϊηρ πι68 
οὗ [πὸ ἰῃοϑὺ γσαηὶς ἰο ΔΡργομοπὰ μἰπμ. Αοοοτά- 
ἴῃς ἰο νοῦ. 19 ἰδ Κἰηα]γ-αἰβροβθα ῥγίησοβ οοιὰ- 
τηδηἀοὰ “ογοιΐδη δπὰ Βδάσγυοῖῦ ἰὸ ἰάθ (ἢ 6πὶ- 
Βεῖγοϑ. Του μδὰ οὐογοά. Ἦῇθ δγθ ποὺ ἰηϊογπιοὰ 
(αν (η9 Τωογὰ Ηἰπι86} 7 δὰ συϊάεὰ ποῖ ἰὰ πὸ 
οἰοΐοθ οἷὖδ δἰ ϊηρ-Ρ]αο9, διὰ ἱμὺ8 ζυγά θα δρδῖηβι 
ὑδοῖὶν ΑἸ ΒΟΟΥ͂ΘΓΥ. 

4, Τλε Ῥγεά)εοίίοπ 97 Ῥιπιδἠπιεηΐ ἰο σΧελοίακὶπι απὰ ἐδ ϑεοοπα Ἰγγι(πσ. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 21--82, 

21 ΤὌΒοὴ {86 τοτὰ οὗ {π6 0} [96 ον 8}}}] οδτλθ ἴο ΘΥθυλ 8}, αἴτον ὑμδὲ {86 Κίηρ δά 
Ὀυγηρά [86 το ]], ἀμὰ ὑπ6 τον 8 ψ]οἢ Βαγαοὶ στοίβ αὖ {π16 ταῦ ὶ οὗ Φογθιαίδῃ, β8γ- 

28 ἴῃρ, Ταῖκθ [Π66 ἀρϑίῃ δηοίμον σῸ]], δηὰ ὙσΣὶῦΘ 1η ἰΐ 41} (86 ΦΌΓΠΙΟΥ ψογάβ ὑμδὺ 6 ΥΘ 
29 ἴῃ ἴ86 ἢγβὺ σῸ]], ψ 1 ἢ 6 Βοιακίτ ὑμ6 Κιηρ οὗ δυάδι Βαίῃ θυτηοά. Απά ἐδμοι 8Βμ4]} 

ΒΑΥ͂ ἰο Δο)ιοϊακίη,, Κίηρ οὗ Φυάδῃ, ΤῊυΒ ϑϑ ἢ} [86 ΤΟΕΡ [926 Βόν8}}7; ΤΒοὰ δαϑὶ 
θυγηθα (8 ΤῸ]], βαγίηρ, ΝΥ δαϑὲ μοι τι θη ὑμογοῖη, βαγίηρ, ΤῊ Κίηρ οὗ 
ΒΑΌυ οι 881} σΟΥΔΙΠΙΥ͂ ΘΟμ6 δπα ἀδβίγου (18 ἰδῃ, δῃὰ 8881} οϑιβθ ἴο οβϑβθ 
[ἀχίογΐηδί6} ἔγοπι (ἤΘη06 Ἰη8} δηα Ὀοαϑοῦ 

890 ΤΒοΡεΐοσο ἤμ8 Βα} (89 Τ.ῸΕΡ [96ῃ ον] οὗὨ [ἀραὶηβι}} “6 οἱ Ἰκτα, Κίηρ οὗ 7υ- 
ἀφ, Ηθ 88}4}}] ἢανθ ποῆθ ἴο δβὶξ ἃροῦ {86 ζἤτοπο οὗ 1λαν]ὰ : διὰ ἢ]8 ἀθδὰ ὕοαν 5881] 

81 Ὀ6 οεϑβί ουὖ ἴῃ {8 ἀδΥ͂ ἴο {μ6 μοδῖ, δῃὰ ἴῃ }6 ηἰρβέ ἴο {86 ἔτοβί [6014]. Απάὰ 1 Ὁ}}} 
Ῥαπ 88" Πΐπὶ 8η4 ἢΪ8 8664 δηα 1.18 Βογνδηΐβ [Ὁ ὑπο ῖν ἸπΙαΟΥ; δπὰ 1 Ψ}}} Ὀσὶηρ Ἀροὰ 
ἪΠ6π|, δπα ροη {86. 1 ΒΔΟΙ 818 οὗ ΦογΌΒΑ] θη), δηα ροη {δ6 τηθι οὗ δ ά8},, 411 89 
6 1} ἰῃδὺ 1 ἢᾶνθ ργοπουποθα δρϑίηϑί ἔμ θπὶ; Ὀαὺ ΓΠΘΥ͂ Βοδυϊθηθα μοί. 

82 ΤΒθη ἴοοῖϊς Φογθδἢ δηοΒ6Γ σῸ]], Δπα ρσαᾶνα 1 ἰο Βαγαοἢ {86 Βουῖρο, [Π6 βοὴ οὗ 
ΝοΟΡΔὮ, το τπσούθ ὑβογοη ἴγομλ (6 τηουἱὴ οὗὨ Φογοηιῖδῃ 411] (η6 ψογάβ οὗ [86 ὈοΟΚ 
ψΒ]οἢ ΦΘΒοία πὶ Κίηρ οὗ Φυάκῃῃ βαὰ Ὀυγῃρα ἴῃ {μ6 ἢγο: δηὰ (μοῦ τόσο δά ἀοὰ 
Ὀοϑ1 68 απο ὑμθηλ 8 γΥ ᾿ἰΚοὴ ποσί. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΣΎ οΓα 29, 30.-- Ρ̓ δἴϊον Ἔὲξ πα8 {πὸ τηραπίης οὗ κ᾿ ΟΥοσ, σοῃοογηίης," (ΠΟ Κἢ ΤΌΣΩ ἐδ σομδοίοΣ ἰῃ ἃ μοδίΐ]ο δθῶδο. Οκ 
τ 

ΥΟΣ, 51, Π6ΓΘ αὐδοῦ ΣΝ ΔΤ ἴῃ Ὠἰτὰ εἶπ τὸ δηὰ Ὀκν, ΟΟΙΏΡ. ΓΘΙΏΔΣΚΒ ΟἿ ΣΧ. ]. 

4 ὙοΥ, 3].---{ΠΠΊΘ ΤΆ 1 Μ 11] νἱβῖς ἀροπ.-- -8. Κ᾿. Α.} 
δ γον, 32.--ΟΥὮᾺ Δ ΤΏΒΩΥ ΠιΟΓΘ; ᾿ἰΐΘΓΆΙΠΙΥ : ἃ8 ΔΩ 88 [Π6γ.--Ά.. ΒΕ. Α.] 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ὉΒΙΤΊΟΑΤ,. 

ΦοΒοἱηἸίαι οου]ὰ, ἱπάδοα, Ὀυτη ἐπα σοὶ]. θὰ ποὶ 
{8ο Ἰἰνίης νοτὰ οἵ οὐ Ῥγαβοηὶ ἴῃ 16 πεϊπὰ οὗ 89 
Ῥτορβεί. Ἦθρ, ἐδοτγοίοσοθ, ραϊηθὰ ποιμὶπρ ὈΥ [8 
δοί. Οπ {9 σοπίγαρυ ἢ 1.119 ἱΠογοηϑοα Ὀοῖ} 1118 
δα} ἀπά {86 πυαπιῦον οὗ [8.6 ΡΓΟΡ 6 6168 ργοαϊοϊΐηρ 
οδΙδαν ἴῃ ἰ.6 ΠῸ ΤΟΪ]. 

γόοσβ. 21-82, ΤΘΩ ἴδ 6 τυοσᾶ... 111κ0 νγοσἅδ. 

ΤῺὴ9 αἰγοοὶ δάὐάγοαθ ἰο ΨΖϑῃοϊακίπι ἴῃ συονῦ. 29 
ΡΆ5868 ΟΥ̓ΘΥ ἱπίο (6 ἱπαϊγθοῦ ἰὴ γογ. 806. Βαϊ 88 
16 ΌΥπιαῦ 18 ποῦ ἰο Ὀ6 σοποοϊνοα οὗ Δ8 ἰὸ ἐ}}9 
ΚΙ ἰπ ὈΟΟΙΥ͂ Ρύδϑοποο, δηΐὶ αΒ 10 γγὰβ ἰῃῖου- 
ταρίοα ὈΥ ἴμ6 ααθδιΐοα ρὰΐ ᾿ηΐο ἴ᾿6 πιο οὗ 
δοἰιοϊακΚίπι, “ΠΥ παϑὲ τὰ νυεϊ 6η.,᾽" είο., 4110 
ἐγαπϑιιοη ἴο (Π6 ὑπϊτὰ ρογβοι ἰϑ θα Β}}Υ ὀχρὶἰηθὰ, 
ἀοπρ. ΝΑΒΘΕΙΒΒ. Οτ., ὃ 101, 2, 4πηι.----  ν. 80. 
ΕἰΘ 5841} Βανϑ ΟΣ Θ, εἰσ. ΤῆΔ8 Βιυσοθϑϑοῦ οὗ 
ϑομοίακὶπι νγ88 18 βοῃ  δοϊδο)ιίῃ (2 Κίη 8, χχίν. 
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6). Βυὺ (μα τοῖβῃ οὗὨ {6 Ἰαϊίον ναὰ8 8ὸ Ὀγίϑῦ (ἰϊ 
Ἰαϑί δα ΟΠΙΥ {ἰγαθ πλοπῦ 8) (αὐ ἰὑ ἀο068 ποῦ σοῖῃθ 
ἴηῖο σοηϑιἀογατίοα,. Οἡ ναὶ ἰ8 βαιὰὶ οὐ 18 ΘΟ Ρ86 
σοίῃΡ. τοι. οἡ χχὶϊ. 10.- τ ὑκ6 υσοσχᾶβ. [ἢ ᾿ἰ5ο 1 0 
ΣἸΦΓΞ. τὰ σΟΓΙΔΙΪΥ ὉΘ Τοΐογγοὰ ἴτἴὁ “νοτα 5,᾿᾿ 

8δη4 (ἰχ6 δ᾽ πιῖϊαν προτὶ οὗ ἴα Δα ἀϊἰοπ5 ἰο 6 (ἢ 15 
ἀοοϊαγοά. ΤΏ θη, ον ανον, ἰὰ νοι] βίδη ἃ ὈοίοΡ 
αἴτον “' ννοτά8.᾽ [5 ροβίο0η ΔΕΓΟΥ “ὁ ἸΩΔΉΥ,᾿᾿ 866Π|8 
ἴο 6 ἰο μι! σαῖα [μαὺ ἰξ ἰδ ἰο δ6 τοίονγγοιὶ ἴο {1118 
νον, δηὰ Δι τ 5 (6. αυδη δι1ν6 δ᾽ πὰ 1 Υ.Υ 
ἰα ἰο Ὀ6 ἀοοίΐατοα, Ασσογάϊ ν)Υ 6 ον σοἰ]θοιίοη 
τουϑὺ αγο Ὀθ6η δΌουϊ ἀου]}9 (119 8ἰ29 ὀΐ ἰμὸ ργϑ- 
γΙΟι 18 09. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. θυ τοὺ. 2. Το οὐ͵εοί οὗ (0 τυῖἰπς τνᾶ58 
πού οΟὨἿΪΥ ὑπαὶ 4 ἐεγα δοτὶρία πιαπεί" (ΟΒΑΜΈΕΒ: ““1]10 
ταουλ}ι ΒροαΪκ5 ΟἹΪῪ ἴο |10856 τῦδο ἃτὸ ργοβϑϑηὶ, θὰ 
(86 Ρθὰ ἴἰο (6 δϑϑηῖ; ἰ89 πηου ἢ ΒΡΘΑ (8 ΟὨΪΥ ἰο 
(89 ργοβϑηὶ μοὺυγβ δηὰ {1π|68, {1.6 ΡῈ Π ΠΙΔΗΥ͂ ἢ ἢ- 
ἀγϑὰ γϑασϑ δίϊογ δὰ 8 180. Οοαρ. ἔχοα. χχχὶῖν. 
27: Ἰϑουῖϊ. χ. 4, ὃ; χγτὶϊ!. 18: 88. χχχ. ὃ; Ημδῦ. 
1ἰϊ.. 2), θυΐ α͵8ο ἴο οο]]δοὶ 4}} ὑπὸ βίπρο Ἰἰιπίης 
δίγοκοβ ἰηΐο οὔθ χγδηά ρτοόρδοίϊο ἰθιηροϑί. Μοτγο- 
ΟΥ̓́ΟΥ, ἰῦ 18 ἃ πηδί( ον οὕ σουγβο μαΐ {89 νυγὶ ἴθ ψογὰ 
γν788 οὗ Βροοΐδὶ 86, ποὺ ΟὨΪΥ ἴο ροϑίουΥ, Ὀαὶ 4180 
ἴο {λα σομ ΟΠ ΡΟΥΒΓ 165 ἴῃ 80 [ἊΓ ἃ8 ἰΐ τοπ ογρα ρο8- 
δ᾽ ὉὈ1]60 σοηϊ! πυρὰ αἰυάν, γοροαϊοά απἰοὶ σουίοτρὶα- 
ἐἴοη, δπὰ σατο] σοπιρατίδοη. Φοσγοι ἢ οΟΡ ΑἸ ΪΥ͂ 
Ῥγουθηίο πὸ οπα ἔγοπι ἰδ κίηρ ΘΟ} 165 οὗὨ μ]8 ὈΟΟΙ. 

2. Οπα τοσγ. 4. διὰ Φογϑ δ! Πο]ὰ βυσῇ 8 τϑὶδ- 
(ἴοῃ ἰο (0 ϑρίτιι οὗ αἀοἀ 885 Βαγυοῖ ἴο 7 γα 8 ἢ 
ψ θη ἀϊοιαιης  Τθδη ἰὺ νὰ8 8 πιαίίοσ οὗἁὨ ἱπα!ῖ- 
ἴοεγϑησα ἰο ψ]ιοπὶ ἐμ ο αἰοίαιου Μ͵ὸὼ8 π]ι8406. ΤΏδη 
ἃ ϑὅ)] ψου]ὰ ἀο 88 νυ οὶ] ἃ8 ἃ ϑατηιοὶ, ἢ 6 οου]ὰ 
ον το. Τ|6 Ὀοβὶ νεῖν τνουϊὰ 9 (88 πιοϑὶ 
σἤόβοη ἰηϑίγυπιοηί. ἸΤΠΟγΟ ΜγὙαὰ8 πὸ πιϊηρὶϊπα οὗ 
(86 ἱπαϊν  ἀΔ}} 7 οὗ (ἢ9 Ῥχγορ οὶ ὄχοορὺ ἴπὰ {πΠ6 
Μ5.., διὰ μαι 8 Ἰοβὲ ἴο 8 Ὑ 11} (6 οτἱσίηα]. ΑἹ] 
Ῥτορδοιὶο υυυιἱηρ5 τη ϑὲ ΠΑΥΘ {Π0 ΒΔ1η0 [Υ00 ἃ8 ἴο 
ἔοτιῃ απὰ ρατροτὶ, νν 16}}, 88 18. γγ}} κηοινη, ἰ8. 80 
1119 τμ86 οα8ὸ (μδὺ δοοοσάϊηρ ἰο ([:|ὸ βαγίηρ οὗ 
ΒΌΕΡΟΝ, ἐε δίγίς ο᾽εεἰ 1 λοηιπιε, ἴῃ ροτγίγαϊ, οὗ ἃ 
ΡῬτορ ιοῦ πἰρμὶ δἰπηοϑὺ θῸ ἄγαν ἔγοτῃ 5 βί Υ]6. 

8. Οὐ τοῦ, δ. “ΑοἋ᾽Β τνοτὰ ἰβ. ποὺ Ὀουηά: 2 
Τίπι. 11. 9θ. Ῥῶαὺϊ ἴοῦ ὁχαῃρὶθ τγοίθ ἢ18 τηοϑβί 
θαι] ΘΡ 81}65 ἔσοπι ρσΐίβοη, 88 {Π0986 0 ἰῃ9 αα- 
Ἰαιΐδπβ, (6 Εριδβϑίδηθ, 896 Δ ΡΡίδη8, [ἢ 6 
Οο]οπδβπηβ, ἰο ΡΒ Ἰοπιο, δηα {μ9 Ββοοοηὰ ἴο Τὶτλο- 
ἰὮγ.᾽ πάμεα. 

4. Οη νοῦ. 14. “1 8 ἃ γοοά Ββἰηίϑ οὗ ἰμίηρϑ 
τ ἤθη σι] 65 αδὶς ἴον αοα᾽ 8 Ἰγοτγά, απ σαπηοὶ 6 
ΔΏΒΜΟΓΟΙ ΟΥἩ Πα ρΡΘα ῬΓΟΤΩΡΕΥ δπὰ υ!οΚἸῪ Θπου ἢ 
ἰο (6 ΤΙ πιοηῦ οὗ μοῖρ Ῥύγροβο. 80 ἰΐ νγἅϑ 8 
ἦογ ἴο Ῥαὰὺὶ (μα Βο σου] (6}} Αχτίρρα ναὶ (86 
Τιοτὰ δα ἀσῃα ἔον Βὶ8 βουΐ, δπὰ 18 θατὶ γολνη θὰ 
δἴιον Αρτίρρα, Εθβίιβ δπὰ 84}} ἰμοβα δγοιπὰ (ἢ 6πὶ.᾿" 
ΖΙΝΦΕΝΌΟΒΕ, 

δ. Ου γον. 16, ““ὙὝΒΘη δ ἰγὰθ βογυδπὶ οὗ ἀοα 
αοὶϑ νἷ8 ΒΌΡΘΥΪΟΥΒ 80 ἔδ Ὁ (Ὠπί [ΠΟΥ 6ΔΓ ᾿ἶτπὰ, ἢ 6 
ΤᾺΛΥ ΒΌΓΟΙΥ ποῖ ἀοαδὲ, ἐμαὺ 86 Μ}} αἰϑὸο Ὀγὶπρ 
(ποπι το οὐραΐαποθ. [Ιὲ ἰ8 (θη ποὶ ἰι18, Ὀυΐ 16 
1μογ 5 δαῖτ." ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΡ. 

6. Οα τον. 28. "" Τὸ δἰ χῆον (89 Θποιηΐθβ οὗ 
Θοὰ δτϑ, (.} 6 ποῦ ἀδηρογουβ: ὑπὸ σγοαίογ, (ἢ 9 
ἸΔοτΘ Ὀἰϊλίοσ ΟΡΡοδϑὰ ἰο (89 ποσγὶς οὗ ἰδμο ἱοσὰ, 

ΤῊΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΧΕ ΒΕΜΙΑΗ. 

δὰ (86 σοϑῆθγα] ῥραϊΐθποθ Ὑΐ χοβροοὲ ἰο {88 
ννἱοκοά ποθ δὰ ἀπνὶμιιθουθη 688 οὗὁἨ τηϑῆ, [88 
σογίδῖν χίνοη βοπιοι ἱηκᾳ Βροσίη] ἴο {||ὸ δόξαις. 
γοομ α “ουε »τοσμέ α Γμἰνμε.᾽) ΖΙΝΖΈΝΌΟΚΡ. 

1. Οη νοὸσ. 28, “}όσμδ πιαχίπιο μτὶπείραϊ 9 ἐπ 
»τενεπί ὧος ἰοχίμ οἰ ἀδ σοπιδιεδίϊοηε δαστογώπι ἰἰδτο- 
γιωπ, φααίο 7αίιωπ εἰ δὲ ἐχρεγιὶ σιριέ ποῆ ἰαπίωπι 76. 
Χχχχῦύϊ., υεγ εοἰἰα 1 Μαοοσ, ἱ. 09 δυό Απιϊίοελο 
Ἐριφλαπδὶ πες ποὴ ἰσπιροτα Μ)ιοοἰοἰϊαπὶ, φωὶ εἰ ἵρδ6 
πιμέία διδέϊογωπι δαστογιωπ ὁχεπιρίατια μη σίφμαφιθ 
σοπφαϊδιία σοπιὀετὶ )ωδειξ ; φμοτπι υδδίϊσιὶς τπδίδίογα 
πον ἀμδιίαγωπί βοπί σε γοιιαπὶ εἰ »τϑαϑετγίπι ἤεο Χ΄. 
φμὶ ἀπηοὸ 1020 δένιοα ἰόφαίοδ επιὶσιὶ σα ῥἐ [ϊάογίσιπε 
δαρίειίονα, Ροδίμίαπιεδ αὖ ἔμδο, εὐ ζἰδτοα Ζμιλετὶ 
σονιδιεγετοί.. .. Ομ λοαὶς ὕεδιῖίε ἀδ ἐϊότουγιεπι εοπ» 
διιϑίίοπε, φμὶὲ α ζιμλεγαπὶδ εὐμπίατ, δεπίαπί, Ῥέσι- 
ἐϊαγὶ δογὶρίο Οτγείδογιδ ἀρεγμδ, φμοὰ (6 ὧἀος ατσυω- 
πποηίο εσοπεατοίπαυϊ (46 7ιγ6 δἰ πιογθ φῳτολὶδεπάϊ, 
ἐχρμγφαπάϊ εἰ αδοίεπάι ἐἰδγοβ ἀφογοίϊσοα δἰ ποζῖοῦ. 
71ηοίσί. 1008, 49)." ΕὔΒΒΤΕΒ. 

8. Ου τοῦ. 2δ. “Ποῦ Φοδ πη 8 Βοδὰ ναϑ ἴῃ 
αυσβίίοη, Ηφτγοά ἀἰά ποὶ υπἀογϑίαπά μον ἢ οσου]ά 
τοβίϑὶ 18 πιδρπδίοθ, Ἡμοη δηϊοὶ ἷἰβ ἴο γχὸ ἱπίο 
ιὴ6 ᾿οπβ᾽ θη, θαγῖ5 μα8 ποι [6 μοατὶ ἴο γοῖα89 
158 Ῥτίποοβ. οη Φογοίαι 18 ἴο Ὀ6 ἀεὶ] γογοὰ 
ὉΡ, Ζοάοκίαλ βαγ8 Ὑἱθν σχγοαὺ τηοάοθϑιΥ ἰοὸ ΐ8 
Ῥυγίποοϑ: “(0 Κίπρ οαπ ἀο ποϊπΐπρς ἀριΐηβιὶ γου’ 
(χχχυῖ!. ὅ). Βυῦ ψΒθ δηγιυἶῃς ονἱ] 18 ἰο ὉΘ 
ἄομο, ἰπ6 το] γ8 σλη ᾿ἰμβἰϑὶ οὁη. μανίπης ἐμοῖς οσα 
ὙΔΥ. [Ι[ἐγο νν "δύ δὴ ἰηϑίθηοθ: ἢθ ιϑαγκοπρά 
οὶ αηίο ἰἢδπ).᾽᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ. 

9. Οπ τον. 306. "" Δοπιίπμδ ἐ08 αδεοοηα 86 αἷ- 
οἱἰίωτγ, φια ταίϊοπα οἰΐπι Εἰΐαπι (1 Μεγ. χυὶϊ. 2. “φῳ. εἰ 
ΧΥΙ, 12), πες ποῦ Αἰΐδειπι (2 ες. υἱ.}), τἰοπισιια 
Αἰλαπαδίμπι εἰ Αὐσωδίίπαπι εἰ ποδίτο ἰεπιρυτὸ 1ἐἠε- 
ταπι αδδοοπα αι .᾽ ΕΟΠΒΤΕΒ. 

10. Οα σοῦ. 27. [“Π|ατὸ 18 8 βι ὈΪ τ 6 Βρϑοὶ πη 6 ἢ 
οὔμο ἰσαταρ οὗ ἀοα᾿ 5 ποτα, θη Τοργοαβοὰ ὈΥ͂ 
[186 ρΡονοῦ, δηὰὶ θυγπὶ ὈΥ͂ (86 ταρσα οὔ (5 τνουτ]ὰ, 
ὙΠΟ ΟΣ Ὁ ὯὈ6 ἴῃ {80 βυρρτγθϑβίοη οὗ {})6 ϑοσὶρ- 
ἰμτο8, ΟΥἨ ἴῃ Ῥγονθηίπρ χἰοὶν αἱγοι αι οη, οὐ ἰῃ 
οαδίϊης οορίθ8 οὗὨ ἰμαπὶ ἱπίο {πὸ ἦτο, οὐ. πῃ (89 
᾿πρυϊβοπιθηῦ δῆ τατίγτγάοσπι οὗ Οοα᾽ 5 ργθδ ον Υ8. 
Τῆαὶ Νονὰ σἱβοβ Ἰοτθ φ]ουϊου ΒΥ ουὐἱ οὗ 4}} 118 
Ῥοσβοσυί οηϑ.᾽" ἩΟΒΡΟΒΜΤΟΒΤΗ.---. Β. Α.]1 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Οη σοσβ. 2, 8. βουηοῦ δἱ ἃ Μιδίς ϑοοίοίῳ 
Απηϊσεγϑαγῳ. ΖΤὰε δἰ εδείησ ο7 (λε ιυγι({εη τοογά. 1. 
Τοδιυ νοῦ 10 μΠα8 ἴῃ Θοιητηοῦ τ ἰ{ἰ ἐμ86 Βροΐκθῃ 
σοτγὰ (τον. 8): Ῥγοραγδίίοῃ οὗ (89 μοαγὶ ίογ (116 
τοσορίϊου οὗ βαϊναίίοῃ. 2. Τηδὶ 16} 10 ὈΓΙΉκ9 
ἴῃ αἰδϑιϊποίίοι ἔγοπλ ἴμ6 νυ ὲ6η δ οτὰ : (“) ἴὰ ἐδ 
Ῥτοβθαηῦ ἴῸΥ ΟΥΘΤΥ͂ 006: (ὁ) ἰΐ 185 ῥσοϑοηὶϊ δἱ ΘΥ̓ΘΤΥ͂ 
ιἰπ|9 Δηἀ αἱ ΟΥ̓́ΘΤΥ ΡΪδ6θ᾽ (6) ἰὺ 8 ῥγθβεπὶ ἴῃ 8]] 
118 ΡῬαγίβ (σοι ρα ]50}). 

2. Οπ υϑσβ. 21--8ὃ2. 7)λεπιαγεείψ οὔίλε Ἡροτά. 1. 
Τὴ6 Ῥονγογ, ΒΙΟΩ (Π0 ΜψοΡὰ οχογοῖβοβ. 2, ΤῊΘ 
᾿πάδροόπάδποο, τυ] οι ἰὺ ππαϊ αἰ αἰὴ8. 8. ΤΏ 860] - 
γογὶ οδιϊοη νυν 1 ἢ ἰΐ οοπίϊηυ}}ν οἴθοιβ, ϑδεγηιοηδ 
ἐπ Βεγίϊπ Ὁ π. νη. Καυμμάοηξα. Βου]η, 
1849, 

8. Οη τοῦ. 24. [Το συ οὐὗἩἨ ἱπάϊθογθπος ἰο 
(86 ἀϊνίπο ἐπγοδίθπίησθ. [ΙὃὉ ἰπγύοϊνοβ: 1, 60ῃ- 
ἰορὶ οὗ αοα; 2, ὑπο] 6, τιδκίης 6οἐ ἢ Ἰΐατ ; 8, 
δχίσοιαθ μδγάμϑββ οὗ μοασί." ῬΑΥΒΟΝ.---ὃ. ΒΕ. Α.] 
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11. Τὸ Ενϑηῖδ ἰπ 16 ΤΩΙ απ ἘΠονΘ Ἢ γϑασ οὗ Ζοάθιε ἢ, 

(Οπαρ. χχχυιι. δηὰ ΧΧΧΥΙΙ.) 

:, Τὰδ ἐπιδαδεν οἵ ἰλε Κὶπρ απά ἰλε πιρτίδοηπιοπὶ 97 (δε ΤῬγορῪοί ἐπ ἐί8 ΕΪγοέ ἀπά ϑοοοπα ϑίαρε. 

σμαρ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 

1 Απάᾶκίηρ Ζοάοκίαῃ ἐπ βοὴ οἱ Φοβίδῃ τοϊρῃρᾶὶ ἰηϑίοδά οὗὨ ΟοὨΐδ, ἼΒ6 βοῃ οὖν᾽ο- 
Βοϊαἰκίτι, σμοα ΝΟ ΔαγοΖΖΑΣ Κίηρ οἵ ΒΑΌΥ]Οη τὰδαθ Κὶπρ ἴῃ ὑπὸ ἰδηὰ οὗ πά δ. 

2 Βυΐὺ ποῖ 6" 6, ΠΟΙ 8 βουυδηΐβ, ΠΟΥ [8.6 Ρϑορὶϑ οὗ {μο ἰδηά, ἀἰὰ μιϑαγίζθη αηΐο [9 
οςς ΜΟΓΩΒ Οὗ [9 ΤΟΘΒΡ [6 ῃ ον δ ἢ], ποι ΒΘ Βραΐκα ὈΥ [86 Ῥσορῃοὺ 6 θη δῇ. 
ὃ Αμὰ Ζοαοκίδῃ {δ Κίηρ Ββοηῦ Ψϑῆιοα)ὶ {π6 βοὴ οὗ (θ᾽ πιὰ δηα ΖΡ δη8} [86 
4 βοὴ οὗ Μίδδϑβοίδῃ {86 ρῥτγίοϑι ἕο ἴθ ρῥγορβοῦ Ψογαπιῖδὶι, βαγίηρ, ῬΓΑΥ͂ ΠΟῪ απίο [80 

ΤῸΒΡ [ΦοΒονδ}} ουὖν οὐ Ὧν υ8. Νον «“θτγϑιηϊδἢ οϑὴθ ἴῃ δηα ψϑηΐ οἰγῦ δι οηρ 
δ᾽ ἴ06 ΡΘΟΡΪΘ6: ἴογ ἰοὺ μδὰ ποὺ ρυῦ ἷπι ἰηΐο ργίβοῃ.Σ Τθθῃ ῬΒΔΓΔΟΙ Β ΔΓΠΙΥ͂ Μ͵ῸΒ 

ὁοΙη6 ότι ουῦ οὗ Εργρί, δῃὰ πβϑη {86 Ομδι ἀθδηβ μα Ὀϑδβιθρϑα Ψογυβαίθια ᾽οδγα 
υἱαἸπρ8 οὗἉ ὕῃθιι, ὑΒ6Υ ἀδραγίϑα ἔγοπι “6 β8]61,. 

0 ΤὨθη σδπι6 ἴῃ πογὰ οὗ [86 [0 ΚΕὉΡ [Φ6 ον }} πηΐο {86 ρσορμοὺ Φογοσι ἰδῆ, βαυϊηρ, 
7 Τὺ βδ| 1} {π0 Τ.0ΕΡ, ἴμ0 αοἀ οὗ [ϑγβοὶ ; Τῆι 58}8}} γ0 Β4Υ ἰο {πΠ0 Κίηρ οὗ Φυάδ8, 

ὑμαὺ Βοηΐ γοὰ υπίο τὰ6 ἴο ἱπαυΐτο οὗ πιο; Βοϑβο]ά, ῬΒΔγΒΟἢ 5 ἈΓΏΏΥ, τ οἷ ἰβ ΘΟΤῚΘ 
8 ἔοτί ἴο μ6]Ρ γοῦ, 888]} γούιγη [18 σχοϊασηϊηρ]" ἰο Εσγρὺ ἰπίο {86 1] οσῃ Ἰ8πά. ΤῈΘ 
Ομ Δ] ἀθϑηβ 88}8}} σου δρϑίῃ, δὰ ἤρῃῦ δρδιηϑὺ {818 οἰἵγ, δῃα ἰδῖκθ δ, δὰ Ὀαγη [ΐ 

9 σψὶ ἢ ἤγο. Τὺ Βα} [86 1,ΟΒῸ; 1 εοοῖνθο ποὺ γουγβοὶ ν68,} βαυίηρ, Το ΟΠδ] ἀθδη8 
10 588}}8}] ΒΌΓΟΙΥ ἀδραγί ἔγομ ἃ8 : [ῸΓ {Π6Υ 8588}} ποὺ ἀδθρατί. Ἐον {βου ρἢ γθ δα δβιμλιςθ ἢ 

[186 ΜΠ0]6 δύταΥ οὗ ἴπ0 ΟΠ δ] ἀθδὴβ ἐμαὶ Βρῃϊ δρδϊῃηβὶ γοι, δπὰ ἔπθγο γοτηδιηϑὰ διέ 
που θα Τη6ῃ δλοηρ ἐμϑί, ψοί βΒῃου ]ὰ {ΠΟΥ͂ σαἶβθ ὉΡ ΘΥΘΥΥ ταδηδ ἴῃ ἢΪ8 ἰθηΐ, δα Ὀυτη 

11 {15 ΟΥ̓ τι ὅτ. Απὰ ἴΐ σἈπ}0 ἴο ραβ5,ἴ ὑμῃδῦ ΒΘ ἐπ6 ΔΙΓΙΩΥ Οὗ {86 ΟΠ] θϑῃβ 88 
12 Ὀγόΐκθϑη ἃρ [Πδἀ τοιϊγθα] ἔγοια 9 γυβα θη ἔο ἔδαγ οὗ [Ὀθ0γ6] ῬΒΔΥΔΟ ΒΒ ΔΓΙΩΥ͂, ΤΏΘΩ 

Ψοτοιηἶδὴ τγϑῦ ἔοσίἢ ουαὐ οὗἁἨ «6 Γυβα θαι ἴο ρῸὸ ἰηΐο 186 Ἰαπα οὗἩ Βεη͵δπιίη, ἴο Βοραγδῦθ 
18 ΒΙπ186] [6 ηο6 [ἴο0 Σαῖδ6 8 1 Υ δηοθ {Π676] ἴῃ [86 ταϊάβὶ οὗ 6 ρϑορὶϑβ. ἀπά 
θη ἢ6 Μγὰ8 ἴῃ 19 γαίθ οὗ Βϑη πη, 8. οδρίδιη οὗ ὑμ0 πὰ [τγαίοἢ} τσαδ {π6Γθ, 
ὙΠΟΒ6 ὨΔ116 τῦαϑ [γἰ͵λῃ, {86 βοη οὗ β'Βοϊοταϊδῃ, [6 βοὴ οὗ Ηδηδηΐδῃ ; δηὰ ἢθ ἰοοῖκ 
[861264] «ΨΘγοη δ (86 Ργοροῖ, βαγίηρ, Τπου {Ἀ]168ὺ ΔΎΘΔΥ [ϑτὺ σοϊηρ οὐ }] ἴο (ῃ6 

14 Ομαϊάθδηβ. ΤΒοη βαϊα “ογθιλίδῃ, 1 18 [8186 [8 116]; 1 1[8}} ποῖ ΑιὟΔΥ [8πὰ ποὺ σοΐη 
1δ οΥ6Γ] ἴο {86 Ομ  ἄρβῆβ. Βα 6 μοαγκοπρά ποὺ ἴο μἷπι: 8ο {τἸ]δῇβ ἰοοὶκ «“Θγϑιαϊδ, 

8ηα βιποίθ ἢΐπι, δπὰ ρὰΐ ΐπὶ ἰπ ῥυίβϑοη ἰῃ {86 Βουθο οὗ Φοηδίμϑδῃ (9 βοῦῖθθ: [ὉΓ 
16 {Π6Υ δα τπιδᾶθ {πδὺ Ὁπ6 ρῥυΐίβοη. ΥΥ̓ ἤθηῦ Φογθιιδῃ γ88 ϑηΐοσθα Ἰηἴο {86 ἀυῃρΘΟΏ, 
17 δῃὰ Ἰηἰο {ἢ Ο8401η8,᾽ Δηα «ΘΓ 8} δα σγοιηδι θα {π6 ΓΘ ΤΊΒΩΥ αἀΔΥ8; ΤΏρη ΖΟαε κί ἢ 

{86 Κίῃρ; Βοηΐ, δῃα ἴοοῖ Βἰπα ουῦ: δηὰ [Π6 Κίηρ δβἰκθα Ὠϊπὶ ΒΘοσγθυ Υ ἴῃ Ηΐ8 ποθ, δηα 
8814, [8 Τδτο απ ποσὰ ἔγουι (9 1ὉΒὴ Απά Φογομπι δῇ βαϊὰ, ΤΏ ΘγΘ 18: [ὉΓ, βαιὰ 

18 δ6, βου β88}0 Ὀ6 ἀρ] νογϑᾶ ἱπίο {π6 βαπὰ οὗ {86 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]Οοη. ΜοΥθΟνΟΣ «6Γ6- 
τηΪδ ἢ β8] ἃ απο Κίηρ Ζααοἰκίβη, Τ᾽ αὶ Βαᾶνο 1 οἤδπαρα δραϊηϑὺ (Π66, ΟΥ δραϊηβὶ (μγ 

19 βογνϑδῃίβ, ΟΥ δρδϊηϑβί ὑμὶ8 ῬΡθορίθ, (μδ΄ γ9 αν ρυΐ τη6 ἰῃ ῥσγίϑοη ἮΝ ΠΘΥΘ αὖὸ ὩΟΥ ὅ 
γΟῸΓ ῥτορῃθῖβ ΘΟ} Ὀγορμοϑιθα ἀπίο γου, βαγίηρ, Τὴ Κίηρ οἵὗἨ ΒδΌΥ]ΟΩ 888] ποὶ 

20 ὀοπι6 δρϑιηϑὲ γοῦ, ΠΟΣ ἀρδίηθί (ἢ 8 ἰδ ὙΒογοίογθ ΠΘΆΓ ΠΟΥ͂, 1 ῬΓΑΥῪ ἴμθο, Ο ΓᾺΥ 
Ἰογὰ {86 Κίηρ : ἰοῦ ΤΑΥ͂ Βυρρ)]ϊοδίϊομ, 1 ὈΥΔΥ ἴμθ6, Ὀ0 δβοοορίοα" Ὀοΐογθ ὑ8μ66; {μὲ 
(ἢοὰ οα..86 το οὺ ἴο Γοΐυσῃ ἴο {86 ἢου86 οὗ Φοηδίμϑδηῃ {ῃθ βοῦῖθο, ἰοϑί 1 ἀ16 ἴῃ 6Γ6. 

21 Τα Ζεάοκίδῃ ἴἢ6 Κίηρ, οΘομμητηδηα θα ὑμαὺ {6 Υ Βῃου]α οοτηταῖϊξ Φοσογαϊδα πο (ἢ 0 
οουτί οὗἁὨἍ ἴ6 ῥγίβοη, δυὰ {ῃδὺ ὑΠ6γ Βῃου]ὰ γῖνο [πὰ Π6Ὺ σαν δἷπ} Εἰπὶ ἀ4}}Υ 8 
1666 οὗ Ὀγθδα ουῦ οὗὁ ὕΠ6 ὈΔΊΚΟΓΒ᾽ βίγθοϊ, αῃὉ}} 41} {886 Ὀγοδὰ ἴῃ 86 οἱ Ὁ Ψ67Θ βρϑῃί, 
8 ΦοΓδι 8 τϑιμδὶ θα ἴῃ {πο οουγὶ οὗὨ [86 ῥγίϑοῃ [ὁΓ ρσυλτγά.} 
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ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1γοσ. 1.--- ΝΆ ΟΣΙΖΒ.: Αηὰ ΖΟοαοἸκῖΔ ἢ ὑεοδῦλο ίης. ΤῊΘ ΡὮΓΒδΟ 123 1790} (ποιὰ οἵ [16 δἰ τ ρ 6 Ἴ729.. ΔΒ ἷδ εὔρο- 

οἶδ! }Ὺ σοπιτθοῃ ἰῃ ἴμο ὑοοῖὶς οἵ Κμκ8. Οοπιρ. 1 ΕΙ. χί. 48; χ!, 17; χίν. 20, 31, εἰρ.), ἀθθθ ποῖ σοὺ δχοορί ἱπ χχἕ, δ δα γο, 

Βονοτογ, ἴπογο 8 ΠΙΟΤῸ ΓΟΒΒΟῚ ΤῸ {80 179. Ὅ7 ὁ πιυδί ποῖ, Βονογνοσ, ἢ πὰ ἃ ρασγϑ! οἱ, 85 Καὶ πο! ἀο685, τυ [ἢ δυο ἢ ΟΧΡρΓοδδίοτδ 88 

ὙἽΣ ΒΆΡ 3 Ἃ 23. χογΘ 86 οι δίδηἀδ ἴῃ πὸ δοουδαίϊνθ, πος πὶ [ἢ ΗΊΤΖΙΟ αἰϊγαοι 772 ἸΡΡῚΝ, δά ἰχβηϑαῖο: δηὰ 

δ Κίης, Ζοδοκίαιι, σοῦ ἴο ἴῃ6 χογογημλθηϊ, εἰσ. (ΟΓ 7 ΚΔ γὴἱἁὧἅἢΦ ποῖ κΚίηκ πο πὸ σΑπιο ἴο το κουθσῃσηθηΐ. 109 ἐδ ΓΑΙ ΠΡ 

ἴο 6 ἰδίκο ἢ 45 πιοῦθ οχδεῖ ἀοδηίοη οὔ ἔνο ρῥγοάϊοαῖϊος δηῤ Ζεαϑις δ οδαο ἴο ἔπ κουοσηιηθηὶ δΔ8 ἰκίηρ, εἶσ. τὴο Ῥἰϑοθδδια 
ΘοΘΙ8 ἴο αεουγὰ Μ] δογθηι αι δ τποτθ αἰ 380 δῖ γ]9. 

4 Υν, 1.- ὟΝ δοίοτο 1797 ἰ5 ἀσουδ., δηὰ ἰο θὰ τρίογγοὰ ἰο Ζοάεοκίδῃ. σορΡ. 2 ΚΙ. χχίν. 17. 

8 Ψογ. 4.-- Ὁ. "2. Ηστο, 48 ἴῃ 1{ἰ. 31, ἰπ προἢ ραδααοβ ΔἸ οηο [86 ποσὰ σου, (ἢ6 Ἀαδογείοβ που]ὰ αἰτοῦ πὶι(ἢ- 

Ουΐϊ ΔῊ προθάβι Υ̓ ἴο ν 2). Οομρ. ΟΕΒΕΝ, ἢ 84, 18, ες. 

4 γον. 1.--ὮΡ Ν Ὁ) δ. ΤῊ ραγεοϊρῖο, οαυίης [[56 17 πὸ ἔοηϑο σδῃ, ἤγοτῃ ἐδὸ οοπίοχι, δἰ ΠΥ ΟὨἿΥ ταὶ [ΏΘΥ ἃτὸ ἴῃ ἐδ 9 
κεῖ οἵ γοϊι γα ΐπς. 

δ ὕογ, 9.--ττ {ΠΟΥΘΙΥ : γοῦν δου]6.-- -ϑ, Ἐ, Α.] 
ὁ ψεσ. 10.-πἬΉ ἼΖ1Ο ΘΟΥΥΘΟΤΙΥ τοιλδῦκα τὲ ΣΝ, ἴῃ δηε ἐμοδία ἴο τ ἀοηοίοδα ἐπα νίάμαϊε, μὰ (μαι Γπογοζοτο [ἢ 

. - δ φΦυ τ 
τ. 

ἴθ τΏοΟΓΟ οσοττοοῖ ἴο σοῃηηδοΐ ψ)κ ΤῈ σι πρλδὲ 9Ο]]1ονγθ, 85 ἰὯ9 ραποίυδιίίοη ἀοποίοα, δίποο ἐξ [5 οὐ ἀθητν ἰπίθη δὰ ἐο 
ΤΥ: 

Θχρτομα [ππὶ {πόδ ἰηάϊν 1615, Με Ποῦ ΔΩΥ Ργουίουθ δργοοπιθηΐ, νου ασίϑο, πιοεά Ὁ ἃ ἀἰνίηθ ἐπιρυ}θθ, ἴο μογίογιηι ἐδ9 
ψοτὶς οἵ ἀοδιγυςοίίοη. 

Τὸν. 11.-ἍὮῦο}ὔΣ Σ]. ΤῊ ἕογτη δίδηἀβ πϑτθ, 8 ἴγδοο οὔ (86 Ἰδίοσ ὑβαρθ, ἴογ 77"). Οοταρ. {Π|. 9; χχχυῇ!. 28; Ἐπαι, ὃ 
845 δ᾽; Νιεξακιδη. ΟἿ. ἢ 885,7, ἄπινι. : 

δ ὕοτ. 10.--- δὶ [μὸ υοχίημίης οὗ 6 γ γβο [8 δαγργίδίης. ΝΟ Π6Γ ἰ16 ΟΔῦδα] ΠΟΥ [8 ἐδιηρυτζα] δἰχοι ποδίίοη 8 βι 80]9 

ποῖο. ΤΉΘΊΧΧ. ἱγαμβὶδῖο καὶ ἦλθεν, Ηἰτειο, ΤΑῚ, ΟΒΑΡ δηὰ οἴδοτθ γτοϑὰ δξ"} π|(ἢ σοίθγοηςο [01 Ά8δα. ἰϊ. 21, αηὰ 2 Κι, 

Χχ. 12 ς01]. 16ιἱ. χχχὶχ. 1. 
ϑ Ψ τ, 1θδιππ[0τν σ6115; ΝΑΞΟΞΙΒΒΑΟΘΗ δ68.: γὙδα] 8. “" ΒΟΤΩΘ ΒΡ ΡΟΒο ἰξ ἴο τηϑϑῇ δεμέ δαγε. ὈΥ Ὑ Ποῖ [Π6 ὈΓΙΒΟΏΘΣ Ὅλ 8 ζοῦ- 

Βποί͵ βηὰ ἰπ ν᾽ ίοῖ Πὸ βαῖ 858 ἰῃ ἃ ολρο ἰη ἃ ἀἰϑίογίοα ρΡοβίτίοι, (ΟΕ8ΕΝ., ΟΒΑν)." ὙΓΟΒΡΌΒΤΟΒΤΗ.---ὃ. Η. Α.} 

10 γον. 19.-- ὙΠ τεσρθοῖξ ἴο ἴπο ἔοτηι 1") 2}, ἐμ φυοσίίοη 8, μουν ἴμ6 ΟΒΟΙΒΙΌΒ ἰ6 ἴο ὈΘ ρῥγοπουῃοοὰ ἮΝ ΟΥ 4 ΝΛ ὕύδυδι!νυ 

ἘΠ ἔοσττηοῦ ἰ5 δἀορίοα, δὴ ΟὐδοῦΓα ΓΟ. οἵ [ἢ9 δια χ-ταοδηΐηρ Ὀοίης πιαϊπίδἰηθὰ δα ἰὼ 1Ἴ77᾽. Εσσπδὲ οὦ ἔδο οἶδεν μαπὰ (τά. 
τι- 

ΤΙ. ΤΡ. 8. 5. 66) 5 οὗ ορίαἴοα [πδὲ νὸ ἀγὸ ἴο γοδὰ ἍΝ, πΏΪΘΝ δίδη δ ἴῸ τ 'Ὲ ἩΠῚῸ [06 οἱ Παταὶ ἐοστη! παίίου, (ἢ ὁ ἰγϑοοϑ οὗ 

ὙΠ ΐ οἢ ατὸ ὑτοβοσυδὰ [ἢ τοὺ δηὰ ρασίο198 (σοιιρ. Οὐϑ8., ἢ 16, ὃ). Το ἀοοίδίοι ἰδ ἀἰ ΠΟ. 1, 66 ἐμ ἥοστα [8 ἃ βοϊ ἴδ. οὔθ πιὰ 
οἰἴδον ρυποίπεῖοη. 

1 Ὑογ, 20.--ἰ τ ΓΆ }}Ὁ : (41}]. 

ἘΧΕΘΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

ΤῊ 5 σμαρίον σοηϑβἰβί8 οὐὔὨ ὑνὸ ρμαγίν, σϑρουῦίϊπρ 
ἔτνο ουϑηΐβ, νν δἰ οἢ δὰ ἐποἷτ σοῦτβο οὐ ὈορΊ πηΐηρ ἴῃ 
ἐδ ρϑυβ6 οσοαδβίοποα Ὀγ 180 ἀθραγίιγο οὗ {πὸ (Βα]- 

ἄδαηθ. [ἢ 86 ὅγϑὺ ρᾶγὶ (γ6γβ. 1-10) 1 18 σεϊαί δά 
(84. Φοτγοιηϊδἢ γορ] θὰ ἴο δὴ ΘΙ ΑΒΕΥ οὗ Κίης Ζο- 
ἀοκίαν, τ] πὸ βοΐ ἰο 189 Ῥγορμοὶ ὑἱἋἢ} 186 
χοαυοϑὺ Ὁ Ϊ8. ἰμίογο βίο (Υ̓ῸΥ9. 1-Ὁ) :--Ἴ ἢ6 
ΔΙ οὗἩ ῬΠΔΛΔΟΣ Μ ἰσ ἢ ̓88 σοῦη9 οὐἱΐ ἴο ΥΟῸ 88- 
εἰβδίδησο ν0}}} σοίατη δρλίη ἴἰοὸ ἐμ ῖὶν ΟὟ ΘΟΙΠΏΪΓΥ, 
{6 Ομαϊ ἀθδηϑ ΒΟ ΟΥΟΡ Ψ}1} ΤΟΒα πιο ἰΠ6 βῖθρο οὗ 
Ψεγυβαίοιη δπά σαρίαγο (ἢ 6 ΟἾΥ ἀπὰ Ὀυγη ἴὺ (Υ6ΥΒ. 
θ6-8). ἸΤποτοίοτο ἀδοοῖγο ποῖ γουγβοϊνεϑὶ ἔνθα 
ψογο (Π6 ΕΥ̓ Ρ 88 0 5πη110 8:6 δε ἶγο Οα] ἀθ8ῃ 
ἈΓΠΙΥ͂. δηα τπ6γ0 Ὑ6ΥΘ ΟΠΙΥ͂ 8 [6 ουπαάρα τη ῃ 
Ἰοὔι, {1686 σουϊὰ τἶ86 ἔγουι ἐμοῖς ἰθηῖ8 δηὰ θαγη 

Ζογυβϑαίοπι (τ 6 γϑ. 9, 10).---ἰ πὶ ἰ.9 Βεσοπα ΡῬαγΐ [89 
ἐπιργἰβοπιηθηὶ οὗ {π9 ῥτορ νοὶ 18 ἀθβου 64, ἢ Υ6ΓΒ. 
10-16 118 οσσαδίοη δῃὰ ἢτδι βίαχο, διὰ (ἤθη ἴῃ 

γοτβ. 17-21, {πμ0 (ὈΥ (86 ἕανονς οὗ Ζϑαςκὶδ}) 
1658 Β6Υογο Βθδοῃὰ βίαζο.---Φοὐοιἷδἢ Ὠδα τνϊδ]ιοά, 
ἀυτίης ἴπ6 Ῥαυ80 σαιι80α ὈΥ͂ [8.6 ἰθΙΠ ΡΟΓΘΤῪ σ᾿ ἢ{}}- 

ἄταν δὶ οὔ (9 Ομ] ἀ68η5, ἰο Ἰθᾶνο 9 ογιιβαίοτῃ δηὰ 

ο ἰπίο ἰδ Ἰαπὰ οὗ Βοπ͵δῃΐη ἰο αἰϊοη ἴο ἃ 1116 
Ὀυβίπο88 ΟΥ̓ ΠΥ ὴσ6 (ΥΟΥ8. 11, 12). ΠΕ ν᾽ὰβ 
ΒονοΎοΡ ἀοίαϊηοα φἱ ἐπ χαΐϊθ ὈΥ (0 σοι δ η ἀθ Ὁ 
οὔ πὸ ψαίον, 845 ἢ9 δηἰογίαϊπθα {Π6 Βυβρίοίοη ἢ δὲ 
Φοτγοιίδῃ τυνἱβηθα (0 20 ΟΥ̓́ΣΡ ἴ0 [ἢ ΘΠΘΙΩΥ (Υ̓͂ΘΓ. 
13). Φουγοπιῖ αἰ Β ΔΒΒΌΤΒΠΟΘ {Π8ὺ 6 ἢδὰ πο Βιἢ 
ἡπιοπίίοι νν88 οἵ πὸ δύαϊϊ. Ηθ ννὰβ Ὀσχοι οὶ Ὁ6- 
ἴοτο ἰπθ ρυΐποοϑ, γῆο σπυβοα ἷπὶ ἰο Ὀ6 ὈθαΙΘῃ 
δη( οἸοϑοῖ γ᾽ ρνυϊβοηθα ἴῃ 8 ἀπηρθοη, ὙΠΘΤΘ ἢθ 
Ἰδηξυΐϊθοα ἴοσ δοῖλθ ἰΐπ)9 (Υ6γ8. 14-16). Ετοπὶ 

{818 γτίβου Ζοάθκκ ἢ παὰ Ηἷπὶ βοογοιγ Ὁτοαρμὲ 
Οη6 ἀδΥ, ἴἰο ἱπαυΐϊτο ὙΠΟ ΟΣ {Π6Γ6 ΤἨᾺΒ ΔῺΥ σογά 
ἔγοτῃ (9 οτὰ. Φογοχίδῆ σουϊὰ ΘΏΒΟΡ ἴῃ ἐδ0 
Δ γτηαιΐνο, Ὀὰὶ σοι ά ΟἿΥ αἷνο 8 σχουοϊδιϊ ου οὗ 
[Π9 Βδῃ8 ἴδῃοῦ 88 Ὀοΐογο, Του 1 Ὀ6 χίνϑῃ ἰπὶο 
80 πδπαὰβ οὗ 6 Ομ δ᾽ ἀθδηβ. 8.11}} αἱ {π6 δασηθβὲ 
Ῥοιἰοη οὗ 6 Ῥσορμοὶ Ζοιο κί ἀο68 ποὶ βοηὰ 
Ἰυΐπι ὉπῸκΚ ἰο {86 ῥτίϑου, Ὀυΐ ἢΔ5 ἢἶπὶ σοηδηοα ἴῃ 
(80 σουγὶ οὗ [πο χυκγα, δηα Βοδπ }ν ΒρΡΡ]Ιοἀ νι ἢ 
Ὀγοδὰ (γτοσϑ. 17-}}}. 

γεῖβ. 1,2. Αιδᾶ ἱεἰηρ ὥΖοᾶἅσιείδῃ... τ86 
Ῥιορβοῖ ϑοσθυίθ. ὮἮὮΥ1ῸῚ σοβροοὶ ἰο Οοπὶδἢ 
ΘΟΙΏΡ. ΓΘΙΏ8. ΟἹ χχὶϊ. 24.--- ῬΘΟΡΙΘ οὗ 86 Ἰδηᾶ. 
ΟομΡ. γχοῦΒ. Οὔ ἱ. 18.--ιἃ ποῖ Ἀθδσῖζθῃ. 
ΟοωΡ. χχχυῖΐ. 81]. 

Ἄοτγβ. 8-ὃ8. Απᾶ Ζοᾶοϊκίαξ... ἴχοτῃ δοστ- 
Βαῖϊθ. «6δ0α)], (6 Βοῃ οὗ 'Βοϊαπικὶαἷι, 18. αἷξοὸ 
τηθηϊ πο δηοηρ ἴπ6 “ Ῥγΐηοοϑ᾽ ἴῃ χΧχχυὶ]. 1 
60}]. 4. Ζορδδπϊδὶι, (86 Βοὰ οἵ Μαηδβοῖλ, νγ88, 
δοσοογάϊηρ ἰο 11]. 24 ο0]]. χχὶ. 1; χχῖχ. 2 8 ὑγἱοδὶ 
οὔ {ὸ βεσοηά ογάθυύ. Τ16 Σῃ οββοη ΟΥ̓ ΟΓΟ (08 
ΥΘΥΥ͂ ΤΟΒΡΘΟΙΔΌΪΘ.--- ΡΥ ον. Τὴ6 ῬΓΟρ]οί 18 
ὨοΟΐ ΤΊΘΓΕΙΥ ἴο ἱπαυΐτγο, ὑαΐ το Ἰπίογοθὰθ. ΟοωρΡ. 
ἴο ἱπαυΐτθ οὗ 126, νου. 7. Εσοηι {(}118 10 15 δΔρρδ- 
γοηΐ ὑπαὶ πον δἰ πα ΐηρ [89 ν᾿] πάσαν αὶ οὐ (860 
ΟΠ δἰ ἀθδη8 (ἢ δία! 6 οὗ τηϊηἃ νγ͵ὰβ ποῖ ὁη6 οὗ ρ6Γ- 
ἴοοὶ δοηδάοποθ. 86 σοβι]ῦ οὗ (ἢ σοπῆϊοι ὃὉ6- 
(πγόθη ἴδ 6 Τἶγλ] 90Γ668 Πα 8.1}} (ο Ὀ6 ἐχρεσίοα. -- 
Οδϑπῖθ ἱπ δῃἃ ϑοηῖ οῦῖϊ. Ταΐδβ 18 δηλ} 551 τοα 
ἴῃ Δη{1{Π| 6815 ἴο ἴη 9 δα Ὀβοαυοηΐ ᾿πι ρτἰδοηϊποηΐ δηά 
αἶβο ἰο δια βίαι οπιθηὶ ἴῃ χχχνὶ. 96, (παῖ Τογοιϊδῆ 
δὴ Βαγαοὶ παὰ ἰο πἰάθ {ποηβοῖνοβ. Τα ἔγοο- 
ἄοπι ἱπ ψ ϊοῖ Φογοια δ ᾿ἰνοὰ δοσοτὰ θα ΠῚ (ἢ9 
γοϑροοὶ το (6 Κίης δῃονοα ᾿ἶπι, δπὰ οχ- 
ῬΙαἰηβ δὲ {860 88π|0 ἰΐπ|0ὸ ΠΟῪ «Θγθιλΐδὶ οου]ά 



ΟΠΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 1-21. 

ἐίηἰκς οὗ ἃ Ἰουταογ. οί γ6γ 8608 4 δπὰ ὅ δτὸ ἰο 
θ60 τορατ δὰ 85 ἃ ραυθη οι σαὶ δηα οχρ] Δα ΟΥΥ͂ 
δβοηίοπο (ἔπαιρ, ἃ 84]1).---ΏΒΙΘΟΒ᾽ 5 ἈΣΤΏΥ. 
Τοῖβ ΡΏασΟΝ 8 ῬΒΑΣΔΟΣ Ηοράτα (χ]ϊν. 80), 
ΒυσσΘΒ9007 οὗ θαι αι 5, Δ ἃ αδοθηαἀοα ἰΠ 6 [ὨΓΟΙ 6 

Β.Ο. ῦ88. πη τ τϑβι, οὐ αὖ Ἰοδδβδὶ ἰδ δβοσοοπά 

γοαῦ οὗἩ 8 τοίζηῃ, βενθηίθθῃ ὙΘΆΓΒ Δίου ἴ.6 ὈΔί110 
οἵ Ὁ δυο οπιϑ, 6 ἀπά εσγίοοϊς ἰο τμἶζο ΜᾺΡ οἢ Νο- 

Ὀυσμ Δ ἀποζζαγ, οσσηβίομθα ῬγΓΟΌΔΌΪΝ Ὀγ [86 6π|- 
ὈΑΒΘ(Υ͂ οὗ Ζοαεκίδ (ζεῖ. χυῇ. 18). ΗορὮτὰ γγ88 
δἰδϊῃ (σοῦ. Εχοὶς. χχίχ. 1-10; οδ δι, χχχ -χχχὶ!.) 
δηὰ {ΠῸ ὮΟΡΟ8 οχοϊϊθαὰ ἱπ {πΠ0 [ΒΓΔ 6]11608 ὈΥ ἴδ6 
ψὶ π ἀγαννα οὗ 89 ΟΠ] άθδη8 ὝΟΓΘ ΒΟ ἰο0 Ὀ6 
ὨυκαίΟΥΥ. 

γοτθ. 6.10, ΘΕ οαπιθ ἴπΠὸ νοσχᾶ.... τ τ 
βτθ. Ψονγοπιδῃ ἀ065 ποῖ δοΆ86 (0 ἀφπιοῃβίγδίθ 
116 τη} οὗ {ΠῸῚΡ ορ68. Ηδ πιϊρῃῦ αν ἰη8]- 
πιδίοα Εἰ πιβοὶ ἰπίο {16 ἔἴδυοῦ οὗ {16 Κκὶπρ δηὰ 
τοδὶ τῆθη ὈΥ̓͂ 8 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ Θογγοϑροηάοηί ἰο {ποῖγ 
πὺϊϑ θα, Ὀκὶ 6 ἀο68 οὶ. ὙΠ0| ἰηθοχίῦ]ο βάο! 
Ὧ6 ῥγοοϊαἰπιβ 86 νογὰ οὗ (9 Πογὰ 85. 9 μα8 Ττὸ- 
οοἰνοὰ ἰϊ.---υοθὲνθ ἢοῖ γΟΌΣ βοῦ]βΒ. (ΟΡ. 
Χχὶχ. 8: 2 ΚΙ. χυὶὶ. 29 60]]. 2 Οἴγοη. χχχὶϊ, 1. 

ΤῊ τορι οὐ γα γ8 δραΐηδβὺ βεϊ [-ἀδοορίίοη. Οη {}}}8 

τιοδηΐηρ οὗ 99) οορ. ΝΑΕΘΕΙ 88. Οἷν., ἢ 81, 2. 

ψονβ. 11-16. ΑΔιμὰἃ ἐξ οᾶπιθ ἴο Ρα55.. Τ᾿ ΘὩΥ͂ 
ἄαγα. «Θτγοπιὶα ἢ νυν 158. 68 ἴ0 086 (86 {ἰπ|6, νΥ8}1}6 
{89 νγ8γ8 δ. ἔγϑθ, ἰο 0 Βοπ16 Ὀιι31688 'ῃ {π6 Δηὰ 

οὔ Βοηϊαπιΐη, (ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἔγουι Ρ.Π0 ἷῃ ΑπδίΒοι . 

-- ὁ βδορϑασζαῖθ, εἰς. ΤῊ 18 18 ἃ αἱ ΠῚ οὐ] Ῥάββαραο. 
ΕΧΧ. τταπ3]αῖο5 τοῦ ἀγοράσαι ἐκεῖϑεν ἐν μέσῳ τοῦ 
λαοῖ", σὴ ΤΗΒΟΌΟΒΕΥ ΟΧΡ᾿ δἰ Π5 ὈΥ πρίασϑαι ἄρ- 
τους. Το οὐδοῦ δποϊδσηϊ ΓΑΒ] ΔΙΊ 05 41} ΟΧΡΤΘΕ5 
ἔμ ἰάοα οὗἉ ἀἰν βίου οὗ ἱπῃουϊί ποθ, ἴῃ νν αἰ σἢ {116 Ὁ 
ἄγο ΓΟ]]ον δ ὮΥ τηοϑὶ οὗ ἴ6 σοπμππηδηἰδίοτϑ. ΤΊ] 
ἀἰδογοηὶ ὀχ ρα πιο 8 8.6 88 ΤΟ] ον: ΑΒΑΒΒΑ- 

ΧΕῚ, ἰδ ,κ68 ΡΟ ΤΙ ἷπ ἰ86 Βοη86 οὗ ἡεπιμΐσονο ((ο 

διηοοίῃ. Οομρ. Ῥσγον. χχῖχ. δ) δῃὰ γὑοΐογβ ἰΐ ἴο 
{π6 ρΡοορὶο οἵ ᾿Απαιίιοῦ ιν ὸ γογα ἰηἰπιϊσαὶ ἰο Κ6- 
γτοιηίδῃ: “14 ἀεπιμςεπαπηι ἐο8 διαπα δ υϑγὸϊα, εἰ 
απιατεπί ἵρδιίηι οἱ ἱπίετν τἰΐοα ἱπυεπιγοί 7, δὲ αδίγοηΐ ἐπ 
εχιἰίμπι. ΙΚΙΜΟΠῚ, ϑϑΑΝΟΤΙθΒ: 44 αἰυϊοπάμπιπι 86 
εἰ δρραγαπάμπι αὖ Ἡἱϊεγοδοίμψηιΐδ, ἔπ φεΐϊδμδ Γμὶξ ἐπ 
πηοαϊο ρορμϊ. υβανυβ: ζ7ὲ ἀστιπὶ ὁπιίμπι (Παρ. 
χχχὶϊΐ.) δόραγατεί αὖ αἰϊί8δι Τύτμεπ: Τὸ (11 86}.}8 
[“πεκεν χὰ δεδιεἰἰεπ}]. ΗιτΖια: Τὸ βϑραγαίθ ἢΐ8 
οὐ ἔτοπι (6 ρου οὗ ἰαπὰ νοι δα Ὁ6- 
ΘοΠ6 ΘΟΙΏΙΠΟΙ ὈΓΟΡΟΓΙΥ ἷἰπ {ἴἰὸ ΘΑ ὈΔ(1 68] γοῶγ 
(σὰ Πιτζια τοραγβ 45 Β. Οὐ. δ88, οπ {116 
ὍΔ518 οὗ χχχῖὶν. 8 8βᾷ4ᾳ.) ΤΆΕΜΕ.ΙσΒ, ΡΙΒΘΑΤΟΙ, 
ΒΟΒΕΝΜΠΕΝΝΕΚ: «Αἀἀ ἐμδνιβεαπάμπι 86 ἵρϑωπι, ἱ, ὁ., 
αα διδαιιοεπάμπι 586. ὅ8ῈΕ8. ΒΟΉΗΜΙΡΤ: ζη αἰυϊάοτοί 
οἰπὶ ρορμίο τοἰϊοία Ολαϊάφογιπι δροΐϊα, ραγίοηιφιις 
διἰδὲ αἀσοιραγοί εἰ ἵἴπ πγδσηι ϑρομηι δι οτοί. ἴω. 9Ὲ 
θιευ: ζει ρανη πε σοπιπιογατοίμῦ ππσ ἢΐσ πιπὸ 
ἐς. ΑἸ] τθ886 ΘΧΡΙΔὨΔίΪΟη8 ΘΥΘ τηΔη  ΓΟΑΠΥ 
ξοτορθὰ οΥ ργαιαπηλη  08}}Ὺ ἱποογτοοῖ. Το δποϊθηῖ 

ἱπιοτργοίδιϊου δῖοπθ, τ σα ἀηἀογβίαπαβ ΡΠ 

οὔκα αἀἰνίβϑίοη οὗ ἱππογιδησθ, ΡΡΘΑΓΒ δάτῃ 881 Ὁ]6 
δοοογϊης ἰο 6 Ῥτγοϑϑηΐ ἴοσπὶ οὗ ἰδο ἰοχὶ. Τ]16 

ἴοτια οὗ ἰ6 πνογὰ ἰβ |κθ Ἵν. 8841]. χχὶϊὶ. 11. 

Οοαιρ. ΟἸ8Ηη., ἢ 18, ς. 1 ἴ86 ταΐᾶδι οὗ 186 
ῬΘΟΙΪΘ ἐοοΐατοϑ ἰπλι (86 Ῥτορ μοὶ λα πο ϑθογοὶ 
ῬΌΓΡοΒΟ, διυιὶ νι 8864 ἰο ἰΓδηβηοὶ 18 Ὀυ51 658 νΥ 1 ἢ 
186 ιι86] ππτοιηΐ οὗἨ ρΡυὈ] οἰ γ. Οομρ. Βα} ἷν. 
μὰ (ἷ6 οχρὶδμαϊΐοα ΒΟΊΘΥ͂ΟΣ 8016 ροΐῃιβ τηρϑί 

819 

5811} θ6 οοπϑί ἀθγϑὰ απϑαϑιϑὕποίοτυ. 1. Τμαὶ ΡΟ ΤΠ 
τηυϑί Ὀ6 Δ 6 ἰῃ (ἢ 6 Βροοὶῆο τηδϑηΐηρ “ ἰο ἀϊν[ ὁ 
ἱπογ ποθ᾽ ἴῃ Μ Ισἢ ἰῦ ΠΟ ΒΟΥΘ 6180 ΟΟΟΌΓΒ; 

(δουσὰ Ῥὴ τ, ΠΡ ὨΔΥ͂ τηθδῃ αίγιπιοπΐμπι (Ν τ. 

χυὶ. 20); 2. Τμαῦ ἰο 180 ΗΙΡΪΙ, 'π ογάοσ ἰο ὃθ 

ΔΌ]6 ἴο σοπηοοὶ ἰΐ ψ11} Ὁ, ταυβὲ θ6 ϑρθοία!!}ῦ 
4130 διἰγὶ Ὀαϊοιὶ {μὸ πιρδηΐηρ οἵ “είολίπο, δ᾽ σα ργτὶ- 
ΤΩΆΤΙΪΥ ἰ( σοηδί 8 ΟὨἿΥῪ [ἢ 6 1468 οὗ γαγίίησ. Μ68ἢ- 
ψ ἢ}16, ἃ8 βαϊὰ δῦογτο, ἔπ ἰαχὺ 848 Σὲ βίδπαβ ἀο69 
ῃοὶ αθοτγα ἃ δβε(ἰ8 ΛΟ ΟΥ̓ πηϑδηΐη. [ὑ Πλ8 Ὀδοη 
αἰτοιηριοὐ ἴο αἰΐον (86 ἰοχί. 2. Ὁ. ΜΙιΙσμΑἘ 18 

νου]ὰ γοαὰ ὈΖΦ "ΡΠ. ον ὈὉ ὨΡΎ 77. Ταῖθ Βον- 
ΟΥΟΡ Ομ] ὰ ποῖ θο ροοὰ Ἠοῦτον, ΤΠ δογίριίϊο 

(εζεοίίοη ῬΎΤΙΣ, 85 Ὑ611] δΒ ἰδ δ᾽ ΠῊ ΤΙ οὗἁ 

πὰ ἢ τεπᾶογβ 1ὺ ϑαβίον ἰὸ τολὰ Ὁ ἡ 711}. ἢ. 
Ἰηθλ 8 10 ολαησο, Μἰιϊσ Το ΏΪ ΠΩ ΘΡΡΟΔΥΒ ΠΙᾺ 
ΥΑΓΙΟΌΒ. πιοαβολιίοπθ. ΕΌΣ ποῦ ΟὨΪΥ 411] Κὶ 8 
οὗ σλαησε Ὁ »ίαςε ἅτ ἀδβίρπαϊθα ὉΥ ἰῦ (ὁοπιΡ. 
ἰγαπδιϊί, ΦΖοῸ ἰχ. 11]; ἐγαπδργοδδμδ εεἰ, ἰβϑαὶ. ΧΧΙΥ. 
ὃ; αδιϊ, Ομλαῖϊ. 11. 11; ρογτεχὶί, 1 ὅδ. χ. 8; »εγ- 
ἐταπεῖυί, διὰ. ν. 20; ρεγῖϊ, 1341. 11, 18, ἴῃ ψ] σῇ 
ποδηΐη 8 ἰῦ 18 ἴον (89 τηοϑῦ ΡαΓὶ ΒΥ ΠΟΏγτΩΟΙΙΒ ἩΪΓᾺ 

20) Ὀυϊ ολαπ7ε οὗ πιαίεγίαὶ (ΘΟΡ. γεπουατὶ, τευὶ- 

σολσόγο, ἩδΌ. ἱ. 11: 5, χο, δ) ππᾶ οὔ ὕοσηι (ςοιηΡ. 
ΙῚο]., αδὰ. χὶϊ. 11; ΠΡᾺ, ὅθ. χχχὶ. 7, 41, 

χχχυ, 2: Γυγί ΒΟ Ὁ 7 απὰ ΙΒ 11). 1 πεῖσιν 
ἐποη θ6 ἀεοϊατοὰ πα (Π6 Ῥγορῃ οι 5 κοϊπρ ἴο Βοη- 
ληιΐη Δα ἴον 1.8 οὈ͵)οοὶ ἃ σμδησθ οἵ τοβιίθῃ66. 

ὈΔ᾽ 9. τοῖσιν ὙΘΡῪ Βα Δ Ὁ] 9 τεΐθγγοα (ο Ψθγιιβα- 
οι. [ πιϊχὶ πονονοῦ 4150 δοσοτάϊης ἰο ν6]}}- 
Κηονῃ υϑᾶχθ (σΟΡ. ΝΑΈΘΕΙ,ΒΒ. Οατ., ὃ 112, ὃ, α) 
βἰχηὶϊν “6 ἴπ ἰπαὐ αἰγοσίίοη, {0 6. ̓̓ (σοΏΡ. [δβαΐ. 
χυΐϊ!, 18). [0 πιϊχιν ἐλιι8 Ὀ6 ἐπι πτηδίοα ἰο τ ἐδδὲ 
[ἢ6 Ῥγορδοὶ μια πο ἱπίδηιίοη οὗ χοϊῃρ ΟΥΟΥ (0 (89 
Ομα]άδδηβ, οὗ οὗ βοοίης ἰο δβϑοῖιγο ἷὶ8δ ΡῬΘΥΓΒΟΠΔ] 
βοίοίγ, Ὀυΐ ΒΙΠΩΡΙΥ͂ οὗ Γοϊιγηΐπρς (0 8. πδίΪΥ9 
Ῥῖπος, Ὀδοδυδο 6 πον ἰμαὺ ἃ γοϑίάθηοο ἰὴ Ψογὰ- 
βδὶολ ΠΟ ἸΟΏΖΟΓ αοτα ρα Εἷπὶ ΔΩΥ͂ δαίεϊ Υ, απὰ θ6- 
σὰυ56 Π6 τοραγάσα ΗΪ8 το ΠΙΒί ΤΥ ὑβ 6 γ0 88 διαρα, 
(Οοπιρ. Κ5ΞΤΑΒΚΕ, αὐ ἡ. 1.) [Ι 16 Βονγοῦον ἀθοϊατϑὰ 
ὈΥ (6 νογὰβ “ἴῃ ἴΠ0 τιϊάβιὶ οὗἩ {μ6 ρθορὶδ ᾽" {μὲ 
Πο αἸὰά ποὶ ἰαἶκο {Π|8 Βί6 Ὁ δοῃθ πὰ βϑογοῖΐγ, δαὶ 
Ῥυ ΠΟΥ δηὰ ἴῃ ΘΟΠΙΡΔΠΥ͂ ΜΥ11}} ἸΏΆΠΥ͂ ΟΠ ΘΤΒ, Ρ6- 
.Δ 05 οὗἨ (1089 ὙΠῸ Ὀδ᾽Ιον θα ἴῃ 18 ῥσχορίλοῖίο αἱ- 

ἰοσϑῆοθϑ. Εσοῖλ ἰμἷ8 48 νγ0}] 88 ἴγοιλθ Ὁ (06- 
οδι86 ἰὁ ἱπ Ἰοαίο8 {ἰπῶὺ (ἢ 6 Ῥσοόρμοί ἰοοκ 8 ἡ ΑΥ͂ 
ποΐ ἰο [Π6 ΥΥ οὗ 186 ΟΠ] ΘΔ η8, Ὀϊ πὰ 116 ορ- 
Ροϑιῖ6 ἀϊτθοιί 9) ἰΐ ποιὰ Ὀ6 ΟΙΘΑΥ ΠΟ Ἐπ)υδ(ϊ- 
ἤΔΌΪ6 (η6 ἐπι ρΥἸβοππηθαΐ οὗ {πὸ ρτορῃ οὶ νγὰ8. [ἢ 
{118 ΒΟΊΨΘΥ͂ΟΥ 1 ΤΠΘΤΟΙΥ ΟΧΡΓΘΒΒ ΠΥ ΟΥ̓ ΒΌΡΡοΒὶ- 
ιἴοη.---Οὐ (1|ὸ ρηῖο οὗ Βοῃ ηπηῖη σΟΠΡ. ΧΧΧυ ὶ, 7, 
δΔηΐ ΓΟΠΒ. ΟἹ χΧΣ. 2.--Ἰ Ποὺ ζ41165 αὐσᾶν ἴο 

186 Ομαϊᾶθδηβ. Τῆο δχργοβδίοῃ Ὁ) ΔΡΡΘΆΓΒ 

ἰὸ Ὀ6 δὴ δ᾽ υβίοη ἰὸ (8 6 ΒΟΥ, μι ἈἸΘἢ Τογοιηϊαΐ, 
ΔΟΟΟΡ ἢ ἰο Χχὶ. 9, χᾶγνὸ ἃ ΤΌΓΏΟΓ ΘΠ ΌΑΒΕΥ ΟΥ̓ 
ΖοἀοκΔἢ. ΙΕΒΑΥ αὶ ἤουπηοῦ. ΕῸΥ δὲ {πὸ {ἰτππ6, ἰ0 
ν]σἢ 6}. χχὶ. Ὀδ]οη 5, ΘΓ Βα]ο γὰ5 Ὀοδίοροα 
ὈΥ {16 ΘΙ] οδη5, Ὀυϊ {Π6 Ῥγορδοῦ τγ,ἃ8 δἱ ἸἰθΟσὶ Ὺ 
(σοπιρ. χχὶ. 1, 2, πῃὰ χχχνὶϊ. 8, ψίἢ χχχυῖὶϊ. 17). 
Αὐον ᾿αἷ8 ᾿πηρυἰϑοπιμθηί, τοϊαίθὰ ἴῃ χχχυὶϊ. 1, 
πονονοῦ, 7ογοιηΐη ἢ ἡγῆὴ8 ποὺ ἀρχηΐη βοὶ αἱ ἸΙὈογίγ. 
ὕπαρ. χχὶ. τοῦϑὲ {πΠογούοτο 6 ρ]ασοὰ Ὀοίοτο {Π9 
γα  γοιηθηὶ οὗ (ἰ6 (Δ ] ἀ68ὴ8 γαϊαιθα ἴῃ χχχνὶὶ. ὃ. 
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--Τὴθ ρυΐωσοβ, Ὀοΐοσθ τϑοπλ «6 γθι δὰ ὙΔ5 πϊποὰ ἴο Βαγο (9 Ῥγορβμοῖ οη]]Ἱοᾶὰ, δ εἴορ νυ Β]ἸΟΣ 
Ὀτγουρσίνί, ψγογ0, ἃ8 ΟΜΑΥ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ͂ ΓΘΙΠ γ Κα, ποῖ ἱπνοϊσοα πο μαι: οη ἰο Πἰπη86 1 (σοιηρ. γον. 19), 
ΔΠ6 8816 88 {Π1086, νν1)}0ὺ ἰδ 80 ὙΥΑΓΙΛΪΥ͂ ΘΒρΡΟ 6 1 ἀηαὰ ἰὰ ταϊρηὶ 180 σοιργοϊηΐβο ᾿ἶπὶ νυν (ἢ9 
μὶβ οδϑϑ9 ἀμάον Φο)ιοϊαἰκίτα (ον. χχνὶ. χχαχν].)  ΡΓΪΏ665 (ΟΡ. “ ΒΕΟΓΟΙ]Υ,᾿ σον. 17).--- του (89 
ΤΉ 656 δὰ ΡΥΟΌΔΌΪ Ὀεθπ ΘΔΓΓΙ Θὰ ἀν αν ὙΠ} 9 6- οἰγουπιβίδηοθ (δὶ ΖϑαεἰκίδῃΒ μΒαὰ8 ἴ 6 Ῥγορδοὶ 
Βοϊδσμΐη ἱπίο οἀριϊγνὶῖν (χχίν. 1; χχίχ. 2) δοιῃΡ. Ὶ ὕγοιι ρθε ἔγοπι {86 Ῥγίϑοη ἰῇ ἰ86 που8ο οὗ “οηδ8- 
ΤΟΙ5. Οἡ ΧΧΥΪΙΪ. 1.-Ἐ  ὸ οῦϑ6 οἵ [Πὺ ΒΟΟΓΟΙΑΥΥ πη, 11 18 Ρ]ΔΙΠΙΥ β60 ἱμδὶ τὸ αν ποῖ ὈΘΙΌΓΘ 
Φοπαίμδῃ, οἵ νϊσὶ ψγ6 ΠαΥΘ πὸ {πῚ|80Γ Κηον-]} 18 [16 8Βμ1η6 σΟὨΘΓΘΏΟΘ, 88 ἐμαὶ βρόκοη οὗ ἰἢ 
Ἰοάχο, νγ88 υϑοά 85 ἃ ᾿Υίβοη, ὈΘΟΆ.186 (ΠἸ6 76 ΨΘΓΘ χχχὶϊ. 8ὃ-ὃ ἀπὰ χχυχίυ. 2-ὃ. ΕῸΣ ἴῃ εΠπ|8 δ ογοιη δ ἢ 
Ῥαγίϑ οὔ Ὁ δἀδρίει ἴον βιιολδ ἃ ρύγροβϑθ. Τ7|1056] τοοὸΚ ρᾶτί το] αν δῦ ν, δπαὰ ΤῸ {1118 88 ἃ ΡῬυ 8 ἢ- 
τ ἀδεϊρπαίοά (1) ὈΥ ἴπ6 νοτά “3. Τ|}8 ννοτγὰ ἡ πθεπύ 89 νγὰ8 οοηβηθὰ ἴῃ {με σουτὶ οὗἉ (6 χυδγά, 
ἄοε68 ποὶ ποο}ϑβαυ!ῦ ΘΥΟΥΥΨΒΟΓΟ πιθαπ δ μἷΐ, (ΧΧΧΙΙ. ὅδ). Εον [86 σοπίογθησθ μοτ τοοογ θὰ 89 
(που ἰὺ σαΥίδ  ΩἾΥ ἀο65 ἴῃ χχαχυ !. 0, 7, 9, 85 18} Ἀ8 ὑτου κι ἔγοτα (86 ῥτίβοπ, πὰ αἰτεγννατὰβ 88 
ΒΌΟΝΏ ὈΥ͂ ραβϑαροϑ ἰΚ αοπ. χὶ. 1: Εχοι, χίϊ. ᾿ ἃ ἴδον δϑϑίρηρα ἴο {μ6 σουτί οὗἩ (Βὲ συατὰ. ϑῖποθ 
929, [ἴὰ ἴθ δὶ ΔΠΥῪ ταῖθ ἃ Βα θυγδηθδῃ οαν ΠΥ, δηὰ ΠΟ {Π10 Οὐ ΕΓ ΘΟΠἔδΓΘΏΟΘ δί 8}} δυθιιθ 6] Ομ β8 ἴὸ 
ΣΙ ΓΞ 8 8 Που98 ἸνΒΟΓΘ 1Π6γῸ 8τὸ διιομ οανὶ-] [18 ἰαϑι, δίαρο οὗ {1|0 Βίεβθ, 88 γγὴ8 ΒΒ ον πὶ ΔΌΟΥ͂Θ 
εἶοθ, ἤοσ ἰδθ ψοζὰ πιδὺ δ6 ἰαίκοιι δοἸ]οο νεῖν. οη χχχὶν. 1-ὃ, ψ 1 σὰ οπίΐτο βίαζο Φογοα ἢ βροηὶ 

, ἐν ΡΆΓΠΥ ἴῃ ΡΥΐϑοη δα ῬδΥΓῪ ἴῃ {6 συδτα-οουτί, 
βοὴ Ρ]Δ668 ἃ (2) ἀοδβί ξῃηαϊοα τ8 ΠῚ )Π. ΤῊΘ᾽, [86 οοηόσοηο6 σοοοχάθὰ ἢόγθ πιυδὶ δ6 (Π6 ΘαΥΪΟΣ 
Ὑοτὰ ΟσΟΌΓ5 ἤΟΤΘ ΟὨΪΥ. [ἃ {ἴ16 ἀἰα᾽οοῖα, ἀσοογα- οὔ ὑπ6 ἔνο.---ἰὸ 18 δοοογ ἀἰ ὨΔῚ 4180 οἰοθαν μὲ (ἢ 9 
ἴης ἰο 16 ταάϊοα]ὶ τηϑοπίηρ, ἰὺ 18. “τὸ ἰοΐ οπο᾽8-} ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ "ὁ ἴδοιϊ Βμ8}0 Ὀ6 ἀοϊ γογοὰ ἰπίο ἴμ6 δδηὰ 
Βο] 6 ἀοννη, ἴο ΘῃσΑΤΡ, ἴ0 ἔπτη 1Π,᾽ δ ηἃ “8. ΘΏΠΏΡ, οὔ (πο κῃ οὗ ΒΑΌΥ]οΙ ᾿᾿ δδῃδοί ὃς, δ5 ΒΑΡ βὺ}- 
8 Ὀἷποο ἰο Ραΐ ἊΡ δῖ, 8 Ὀοοίι, ἃ. 6611." (ΕΕΒΒ7). [ ΡΟΒ68, ᾿ἀδα σαὶ 1} δα σοπίαϊηοὰ ἴῃ χχχὶϊ. 4, 
Ηδρτο ἴὑ ἰ5. ον ἀθπ γγ 106 δι Ὀἰογσληοση 66}] οὗ 81δ; χχχὶν. 2-δ, ἐ, 6.,ὄ 1{ 18. 80 ἴὰ βιυδ᾽οοῖ Ὀὰϊ ποὶ ἰῃ 
ΡῬτίβοηυ. (Οοωρ. ΒΟΒΈΝ ΜΕ Ρα σά ἡ. 4.) {1π|6. ΦΨογοι Δ ὈΟΙΑΙΥ 16118 [86 κΚὶ πα μ6 (σαι ; 

ψοτβ. 17-21. ΤΏΘη Ζοαοιείαμ.... οουτσὶ οὗ Ὁυ( 6 8130 .868 ἐΠ6 ΟΡΡοΣγίαΠΙΥ ἴο ῥτοπιοῖα ἢἰϑ 
[80 βυατᾶ. Τ116 Βοσοη βίαρα οὗἩ ἱπιρτ ϑοπηιθηΐ ' [ΟΝ ὈΘΓΒΟΠΑΙ ἱηίεγοϑί, Ηθ ἀοοθϑ {πὶ8 Ὁ ρίνίπς 
ΤῈο ψγοακ Κίηρ, ἰοραπάοηϊί οἡ Ϊ8 ποὺ] 68, 1.85 {10} Θχργδββϑίου οἢ {6 ὁη6 δαπὰ ἴο ἢ 6 σοηβοίοι ΒΘ Ὰ8 
ῬΓΟΡΒοὺ Βοου ιΥ Ὀγουρὶ ὕγοπι Ϊ8. ρυΐϑοη [0 451 οὗ Β]8Β ἱπποσθῆσθ, ἢ δ ']ὰ8 Ἔχ Ὠἰ ὈΪ[6.1 νν10}} δοὶδι 
εἶπ, τ ἀοίμον {Π 6 Γο 18 ποῖ ἃ. οτιὶ ἔγοπι (ἢ 6 οτὰ ἴῃ {116 Βυδπνὶπρ ΟΥ̓ (Π|0 ὕα]ϑο Ῥγοριοῖβ (νογϑ. 18, 
ψοἢ ἰπ {ὑποῖγ ἀοβρογαίο σοπαϊἴοη νου ]ὰ ρῖνα |19), δὰ οα {Π6 οἵ ΠΟ Ρ ΒΥ ὈΟΒΘΘΟΒἰπβ ΘΒΓΠΘΒΠΥ (Παὶ 
{6 πὶ δοῖῃθ ᾿ἰρῃϊ δηα οοταΐοτί. ΕἼἴοια {86 ΒΟΔΥΟΙΥ 116 ΠΥ ποὺ Ὀ6 Δίζεα ὈΔΟΙς ἰο [8 ἀαηρουῃ (γν6Γ. 
οἵ πιθδῃ8 οὗ βυ δε βϑίθῃηρο (γ6γ. 21) 10 18 8βθθὴ {ἰιιὶ “0). -τῶῦ Ιϑῖ Ὧν βυρρ!]ἑοκίίου, εἰς., δοιρ. 
(86 οἱ νψγαϑ δρδΐϊῃ Ὀϊοοκηάθα. «ΦΖογοπηῖδὶβ ῥσο- ἰ χχχνὶ. 7.-- Οὐ οουτῇ Οὗ [86 βαδτᾶ, σοηϊρ. χχχὶϊ. 
ΡΙΘΟΥ (τον. 8) ͵ὰὼ8 (15 ΔΙγοδάν []6]1.ὁ4, Τ|}}8 2.-Ἴηγ ρμίθοϑ οὗ Ὀσϑδᾶ δηὰ Ὀβίσθεδ' βισοϑῖ, 
νγ4 ἀου 1655 {ἢ 6 οἰτοιυπηδίαποο το δ)]οὰ Ζε- σοῖηρ. ὑμθ δυιΐίοϊθβ “" 2“ αοζεπ " δὰ ““ δτοὰ "" ἴῃ 

ἀοἰκίαι τὶ 80 τὰιο δβο]ϊοϊϊαάθ, ἐμαὶ 6 ἀοίον- [ΠΠΕΒΖΟα, Ζ22.-ὐπογοί, [ὅμιτη, διίοι. ἱ., 221]. 

2. “εγεπιαλ ἐπ ἰδὲ Ῥὶ (ἰλιγα δίασο 97 ἀἰδ ἱπιρτίδοπηιεη), λὶς Οοηγεγεποε εσἱ ἢ ἐλὲ ίησ απα ΟὐηΠπεπιεηί ἵπ 
ἐλε σομτί οΓ (λε σματὰ ( }0οτίἢ εἰα 76 ὁ ἐπιργίδοηπιεη). 

σμβαρ. ΧΧΧΥΠΙΙ͂Ι. 

1 ΤΒοη ΒΒορἢδίδ ἢ (86 βοὴ οὗ Μαίίδη, πὰ αἰθδ] 8 ἐἢθ Βοη οὗἨἉ ῬΆΒΒυΣ, δηᾶ δ 08] 
1ὴ6 Βοῃ οὗ ΘΠ δαχίδῃ, δαπὰ ΡΆΞμυΣ [06 8δοὴ οὗ Μασ Δῃ, ὨθαΓα [Π6 ψογαϑ ἰμαὶ Φο6το- 

2 τοΐδῃ δὰ βροΐζϑῃ υπίο 81} (ἢ 6 ρθορ]θ, βαγίηρ, Γιι8 βαῖ ἢ ἐπ6 [0 ΒΕ} [Φο μον}: ΗΘ 
{μαἱ γϑιδίμοι ἴῃ {}}}8 οἰγὺ 8.4}} αἀἴ6 ΟΥ̓ Τὰ 6 βιυσογά, ΟΥ̓ [86 ἔδιηλῖηθ, διὰ ὈΥ͂ [86 ρ65- 
ὉΠΘ ποθ: Ὀυΐ μΒο (Πδὲ σοοῦι [ὐτι ἴο 16 ΟἸ δ] ἀθδῃ8 8}18}} ᾿ἴνϑ; 0 Β6 884}} Βανθ 18 

8 1Πἴ ον ἃ ῬΥΘΥ, δπὰ 8}4]] ἵνο. Τῆυβ βαιτῃ Π6 ΤΙΟΒΡ, ΤὨΪ8 ΟἰΕΥ͂ 814}} εἰιγοὶν [Ὁ 
τα 81} 6 ρσίνϑη ἰηίο {86 Βαμα οὗ {86 Κιηρ οὗ ΒΑΌΡ]ΟΠ᾽ Β ΔΙΙΩΥ͂, ΜΏΪΟΝ 8}}8}} ἰδ ἴῦ, 

4 Ἰμογοῦσγο 86 ῥυγίποοθβ βαϊα ὑπίο ἐῃ6 Ἰκίηρ, 6 ὈΘβθθςο (866, ἰοῦ [18 τηδῃ Ὀ6 ρυΐ ἴο 
ἀρδίὶ .2 Ὁ. ἐδυβὴ Βα το θηθί ὁ [ῃ6 ἢδηα5 Οὗ [ῃ6 τηϑθὴ οὗ ταῦ ὑμδὺ σϑιηδῖη ἴῃ (ἢ 8 
οἰἴγ, δ [π6 Πϑηᾶ9 οὔ 411 [86 Ρ6ΟΡ]6, ἴῃ βρϑακίηρ βι6} ψογάβὴ ἀπίο ὑμθηι: ἴοτ {18 

δ᾽ τη βϑοίκοίῃ ηοῦ {6 μοὶ δγο [ἐὐξ. ρθ866]5 οὗὨἨ {18 Ῥ6Ορ]6, θὰ 86 Βυτῖ. ΤΠθη ΖΟ- 
ἀοκίαῃ {π6 Κίηρ βαϊά, Βϑῇο!α, 6 8 'ἴὴ γοὰγ Βδῃᾶ: ζ0γ {86 Κίῃρ ἐδ ποῖ Ὺλὲ ἰλαὲ οδῃ 

6 ἀο αηψ ἱμίηρ [86 Κίηρ, σδῃ Ἃο ποίϊηρ] δραϊηϑὺ γοῦυ. ΤΉθΘῃ ἴοοῖς ΠΟΥ͂ “γα δὴ, 
δηὰ οδϑὺ πἷπι ἰπίο {πη6 ἀυηροου [ρἰϊ, οΥ οἰδβίθγῃ ]" οἵ ΝΜ δ] οἶδ ἢ 80 βοῃ οὗ Ηδιπηο] ἢ 
[[λ6 Κρ] (παὉ τυαϑ ἴῃ {86 οουγῦ οὗ (86 Ὀγίβου : δῃηὰ {ΠΥ Ἰοὺ ἄονῃ Ψογοσαΐδ ΜΠ Ὴ 
οογάβ. Απὰ ἴῃ {ῆ6 ἀπηρδοη ἐΐόγα τσαϑ 0 ταΐοῦ, ἰδ τηΐγθ : 90  ΘΥΘ ΔῈ βιη ἴῃ (ἢ 9 

7 ταῖτθ. ΝΟΥ͂ σμοη ΕἸ θοα- πϑ]θοὶ (6 ΕἸ ΠΙορΡίΔΏ, οὔθ οὗ (86 ϑυηυομα ψ δῖοι [π80] 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΠΙ. 1--28, 821] 

838 ἴη {86 Κίηρ᾽ Β μοι, μβοαγὰ μδὺ ὑ86Ὺ μβϑαὰ ρυΐ Φαογθυλ δ ἰῃ (86 ἀπηρθου ; {89 
8 Ἰκϊηρ [Π6ὴ βιυἱϊηρ ἴῃ 188 ραίο οὗ Βρῃ)απλη; ΕΘ α- τ ΘΙ 66 πϑηΐ ἔοσί ἢ ουὐἱ οἵὗἁ (6 
9 Κίηρθ Βουβθ, δῃα Βρ8Κθ ἴο [86 Κῖηρ, βαγίῃσ, ΜΥ Ἰἰοτὰ ἴδ9 Κίηρ, 8636 τηϑῃ 809 

ἄοῃθ δυἹ] ἱπ 411 (μαὺ [ΠΟΥ Βᾶνθ ἀ0η6 ἴο «“ογοιἶϑὶὶ ὑπ 0 ρτοροῦ, τ μοπὶ {ΠΟΥ͂ ΠΑΥΘ6 οδδὲ 
ἰηΐο 186 ἀσηρσθοη : δηα ἢθΘ ͵8 {1 ἴο [07 πιιϑῦ ; ἐϊΐξ. 18 6841 αἴ9 ὉΓ ΠΌΠΡΟΓ ἴῃ [86 

10 ρΐδοθ ψΏΘΓΟ Ὠ8 8): [ὉΓ ἐΐογ6 18 ΤΟ ΤΊΟΓΘ Ὀγοδὰ ἴῃ 186 οἷΐγ. ΤΏΘη {π6 Κἰπρ ΟοΙ- 
τηϑηαοὰ ἘΠ ἀ-τ 6] θοῦ {π6 ἘΠΒΙορίδη, βαγίηρ, ΤΑῖκο ἔγοια ἤθποθ { γγ  τθὴ 1} 

11 {π66,}} δηὰ ἰδῖκθ Ἂρ Ψογθι δ 86 Ῥτορ]ιοῦ ουὐ οὗ {10 ἀπηροοι, Ὀοΐοσθ 9 416. 80 
ἘΠ 06 4- τ 6] ἢ ἰοοῖὶς 86 ταθη ΜΠ 1λ1πι, δηα πϑηῦ ἰηΐο {86 Ὠουδθ οὗὨ [Π6 Κίηρ ὕη 6 Ὁ 
086 ὑΓΘΑΒΟΤΥ͂, δηα ἰοοὶς ἐμθῦοθ οἱ] οαβί οἰοιίβ,.5 δηα ο]α τοίΐθῃ σαρβ [γᾶρϑ οὗ ἰαϊογοα 
δΔηα ψότῃ ουὐὖ οΪο 65], ἀπ Ἰοὺ ἔθτὰ ἀοντῃ ΟΥ̓ σΘογαβ πο [86 ἀυηροοη (0 «“ Θγθἴ88. 

12 Απά Τὰρθα-τ θοῦ {μ6 ΕΠ ΒΙορίδη βαϊαὰ απίο ἐγοια δα, Ρυΐ ΠΟῪ ἐλ686 οΟ]α οδϑεύ οἸ]ου 8 
δηα χοίίθη γϑρθ ὑηᾶ ον 18 1η6 ΒΥΙΆΒΟ] 685 ὉΠῸΘΡ ἰμ6 οογάβ. Απα “ογθιηΐῖδῃ αἰὰ 80. 

18 80 {0 ΑΥΘῊῪ ἊΡ “ ογθιλϑ ἢ ΜΡ οοτάβ, ἀπά ἴο0Κ Εἷπὶ ἂρ ουὖἵ οὗ {86 ἀυηρθοη : ἀπά 
14 Φεογθιηιδῃ τοιμλδὶηδά ἰπ {86 οουτ οὗ {π6 ρτίβοῃ [ρΔτ]. ὙΠοη Ζοαοκίαι {86 Κὶηρ 

βρηΐ, δη4 ἰοοῖκ 9 γοια δ ἐδ 6 ρτορμοῦ απΐο Εἴτα πο {6 {γα [ογ7 ῥυηο ρ4}} οηὐγγ" 
Πα ὦ ἴπ [10] {86 Ὠουβ6 οὗ {πὸ ΒΡ [Φ6 ον 8}}7: δηα [86 Κίηρ βαϊα υπἴο “ γϑιιΐδῃ, 

1561 ν1}] αδὶκ {μ66 ἃ ὑπίηρ ;ὅ Β᾽ά6 ποιμϊηρ᾽ δ ἔγομι 6. Ὑμθη «Θγθ ἢ βαϊὰ ἀηΐο Ζε- 
ἀοκίαι, 161 ἀθοίδγθ 1 απίο ἴμ66, 11 ἤΒοὰ ποῦ ΒΌΓΘΙΥ ρα τὴ6 ἴο ἀθδιῦ δῃὰ 1Ὁ1 

16 ρῖνο [Π60 οουῃ86] ψΠ0 ὑμοὰ ποῦ Βοαυκοθὴ ἀπο τοῦ ὅο Ζθαρ κῃ 186 Κίηρ βύουθ 
ΒΘΟΓΘΕΥ͂ απίο Φογοιδῃ, βαυίηρ, 448 [89 ΠΠΟΒΡ [6μόνδ}}] Πἰνϑίῃ, {μι} τλϑθ 18 {}}18 
Βοι], 1 ψ}}} ποῖ ρυῦ {866 ο ἀδδί, πϑῖυμοὺ {0111 ρῖνϑ (866 ἰηΐο (89 μαῃᾶ οὗ {{ι|680 
π6 {Πδὺ 866 1 [ΠΥ 118. 

17 ΤΆΒρη βαϊὰ “δγοιῖαι υπίο Ζο οἰ κῃ, ΤῊ Βαῖῖ} [86 ΤΕ [96 Βον 881, {86 αοά οὗ 
Βοϑίβ, 6 αοἄ οἵἉ [Ξγ80] : [6 (ποὺ 11 Δϑϑαυγθα]Υ ρὸ Του Β ἀπίο ἐ.6 Κίηρ οἵ 1580γ- 
ἸομΒ ῥγίποοϑ, (ἤθη ΦΠΥ 800] 588}} ᾿ἴνϑ, δῃα {}}18 οἱ ΕΥ̓͂ Β814}1 ποῦ 06 Ὀυσηθα πιὰ ἢτγθ; 

18 δηά δου 8.810 ᾿ἴνα, δῃά (μΐηθ ἤουβο: Ὀαΐ ἔΎΒοιυ π|}Ὁ ποῦ ρῸ ἔου ἴο πὸ Κίηρ οὗ 
ΒΟΥ ]ΟΩ Β ῥγίμοοβ, ἔθη 88}8}} {}}18 οἱ ἐγ θὸ σίνοῃ ἰπίο 06 μδῃά οὗ (ῃ9 ΟἸΔ] 6818, 

19 πὰ {Π6Υ̓́ 8141} θυγῃ ἰδ ψ το, δπὰ ὑμοὺ Βα] ποὺ θβοδρθ ουῶ οὗἔἉ {Πμοῖγ β8δηά. πὰ 
Ζεαοἰκδἢ (η6 Κίηρ᾽ βαϊ4 υηΐο “οϑγοιϊδῃ, 1 δ δίχα δ οὗ [86 Δεν [ῃδ΄ὺ τὸ 18]]6ὴ ἴο 
186 ΟΠ] ἄδβῃβ, 1οϑὺ {ΠΥ ἀ δ] νοῦ τὰθ ᾿ηΐο ὑμὶν ἤδη, ἀπά {ΠΥ τηοοῖκ το. 

20 ΒΒυὶ ΨΔογοιίδῃ βαϊὰ, ᾿ΓΉΘΥ 5}}8}} ποὺ ἀθὶ νον ἐΐδδθ. ΟΘΥ͂, 1 Ὀ6ϑθθοὶ {Π66, 86 νοΐοθ 
21 οὔἐΠ6 10 [Φοθονδῃ], ψ ] οἢ59 1 βροαὶς αηΐο {Π66 : 80 1ὑ 8.}4}} Ὀ6 1 Μ6}} αηΐο (866, 

ΔηΑ ΠΥ 8οι}] 808}} ᾿νο. Ὁ Βυΐῦ 16 τΤὨοὰ τοί86 ἴο γοὸ ἔσί ἢ, 0818 15 [6 πογὰ {πμαὺ ὕδμοὸ 
22 Τ,0ΒῈΡ [96 ῃονδ}}} μαί! βΒῃοινθα τη: Απά, Ὀθ}ο]ά, 411 ὑμ6 τυοϊχθῃ ὑμαὺ ᾶτὸ Ἰοΐν 1η {86 

Κίηρ οἵ υάαμ᾿β δουδο δλαϊΐ δ6 Ὀγουρμύ ἔουί ἴο {86 Κίηρ οὗ Βα υ]Οη Β ῥσίποθβ, δπὰ 
{8086 τὐοηνθην [{Π 67] 584}} βαυῦ, ΤΕΥ ἔγιθημαβ [ππθὰ οὗἁὨ ἰδ γ Ρ].ο 675 ἤανὸ ϑοὺ (ἢ 68 
οη [ον ϑσ- ροσβυδάθα] δηα ἢδνθ ργϑνδι]θα ϑραϊηδῦ {Π66:35 (ΠΥ ἴδοὶ αγὸ εκ ἴῃ (ἢ6 

28 πλῖγο,. απ (Π6Υ ἴθ [τηθα ΑΆΥ δος. ὅδ'0 ὑπογἦ 5114}} Ὀσίμπο ουΐ 411 ΠΥ Ψ1Υ68 
Δ. Πα ΤῈ γΥ ομ]άγοθη ἴο {86 ΟΠ] ἀ68ῃ8 : δπα βοὺ βῃα]ῦ ποὺ ϑβοᾶρο ουὖ οὗ ἐμεῖς μδηῇῆ, 
θαῦ 584}0 θ6 ἰαΐκθῃ ὈΥ͂ {π6 μαῃά οὗ (86 Κίηρ οὗἩ ΒΕΑΌΣ]ΟΩΣ : δπὰ ἴδοι Ε4]0 σαυβθ [18 
ΟἸΕΥ͂ ἴο Ὀ6 Ὀυτηρᾶ νι} Ηγθ, 

24 'ΓΏδη βαιά Ζβάβθ δῆ υπΐο Φογοπιϊδῃ, [με ἢο τηδη Κηον 5 οὐ {μ686 τόοσχάβ, δῃὰ ἐμποὰ 
20 8] ηοῦ ἀἴ6.ἁ. Βυὺύ 1 (86 ῥυίποοβ ἤθαγ [Ὠδὺ 1 μαναὰ ἐδ] κοα τ] [8Π69, Δηα {Π6Υ͂ ΘΟΤ0 

αηΐο (66, δηα ΒΥ υηΐο [1Π166, ΠΟΙΆ Γ ἀπίο 8 ΩΟΝ ὙΔδὺ ἴδοι μαβί βα]α υπΐο [89 
Κίησ, 8146 10 ποῦ ἔγτοτα υὑ8, δηα ν᾽ Μ|1}] ποῦ ρα [Π60 ἴο ἀθδῖ ; αἷβοὸ ψμαῦ [89 Κίηρ 

20 βδ]ἃ υπίο [δ66: ὕΠ6η ποιι Β88]0 ΒΆΥ υαπίο ἐμ θαλ, 1 Ῥγοβοηθα ΤΑΥ͂ ΒΡ] δ ἰΊοη Ὀθίουθ 
{Π6 Κίηρ, (80 6 ψου]ά ποΐ οϑι156 1ηὴ6 ἴ0 χοΐα γα ἴο Φοηδύθῃδη᾽ Β ἢου56, ἴο α16 {ῃοτο 

27 Ἴπρη οδιηα 811 {Π6 ργίποοϑ πο 6 γθ δ, πα ΔΒ Κοα δἰτα : δηα δ ἰοἱὰ {Π 61 86- 
οογαΐησ ἴο 411} [Π686 ψΟΓαΒ (80 [Π6 Κίηρ δδα σοηπιδηαθα. ὅ'ο {Π6Υ 1οἴϊν οἵ Βρθακίηνϑ 

28 ψιἢ ἢἰπὶ [{ξ . ; ΘΓ 8:16 πῇ ἔγοτη Ἀϊτπι7; ὉΓ [6 τηλῦαυ 8 ποὺ ρογοοϊνοα. ὅὅο “Ζ6- 
ΠΡ 8ροὰθ ἴῃ ἴδ οουσὺ οὗἉ [86 ῥτίβοη [ρυδγα 7 ὑ}}}} ἐμ ἀ8ὺ {δμδὲ Φογυβα θα τ 88 
ἴδ Κθη. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 
1 γον. 2.--- ΤῊ βδιὴθ ἩΟΣΩδΒ 86 ἰῃ χχὶ. θ, ΟὨ]ΥῪ ἴ6ΣΘ 8) δηὰ 2» Ὁ ΥΤΊ τὸ ὙΠ ρ, ἀπά ἰπβίοαα γγὸ μανθ δἱ ἐδι9 

οἷοθο ἃ γοροδιοα "7). ΤῊ σμοί ἢ ΤΥ Τ᾽ [5 ΠΟΤ 88 ἰὴ χχὶ 9 186 τῆοτὸ ὀοττεοὶ τοδάϊης, δετοοίης Ὀοῖΐοσ ταὶ [6 ογάον οἴ 

[δοὸ δοηΐθῃςο ( Π52} ὙΠ[. ἴπι 5086 βυρογῆυοῦδ, Ὁαὶ ἰῃ δεοσογάδησο ΥἱὮ [0 γοσῦοθο δβίγ]ο οὐ πο ὑσγορμιοὶ, 'α οοπαιχαορὰ 11 

Ὠϑαΐ. ἱν. (011. Σιχ, 4; Ἐλοκ. χυτ!. 18; χχ. 11; ΝΆΕΞΟΣΙΒΒ, ΟὟ. ᾧ 84, ἡ. Οὐἡ [86 ἴοσταῃ σορ. ΟΥ5Ὲ., ΚΑ, 480, 482, 460. 

ΓᾺ 



8592 ΤῊΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΣΕ ΚΈΕΜΤΑΗ. 

4ΤΚοτ. 4.-- ΣΝ ΝΩ͂ ΓΝ Ν3τ- 21}, Οοπιρ. ΝΆξασισΒ. ΟὟ. ἃ 100, 2. 

8 ον, ἅ.-- Οἱ 13: }} 2. ΟοτρΡ. γοπιβ. οἢ χχίχ. 28. 

4 τον, 4-Ν359 ἴοτ ΓΞ. Οοαιρ. ΟἸ,85., ᾧ 249,α ; ΝΆΚΟΕΙΒ, ΟὟ, ἢ 39 ᾿νε. 

δ᾽ γον. 4.-- 2. (οπΡ. Νικϑεῖον, σε. ἃ 95, ε. 

Θ Υοτ. 4.--ΤΊ,ο σοπαιταριίοη ΜΊΩΝ ἴ), ὧα ἰπ δοὺ χ. 6; Ῥοαξ, χί!. 30; 1 ΟἼτοι. χχ!!, 19; 2 στου. αν. 13; χτῇ. 4, εἴσ. 
Τ Ψον, δὃ.---Βηοθ ὉΞΩΝ σαη Ὁθ οὔ 16 ποία «4ος. τὶ δυ ἔχ (οὲ ΟἹ δοοοαμπί οὗ 1 πιοδηΐπα, Ὀπὶ {πὸ ΤὌγτη), Ὁ 21" ταῦ 

δο ἰδίκοη ἴῃ ἴμ6 πιοαπί ὡ ΟΥ̓ΟΓΡΟΤΟΓ ᾽ἢ (οοταρ. Ρε. χίὶ. δ), ᾿Ν 886 ΡΌΓΕΙΥ δάνοσυ 8] Ὑ{ΠῚ τα ρδιΐς δἰ στ ἤοδῶσθ (οπιΡ. “Τοῦ 

Σχχνυ. 15; 1 ἔδιη. χχί 9; ΝΆΣΟΣΙ9Β. Οὐ", ὁ 106, 3), ἍΞῚ 88 ΒΟΓΌΒΘΙΕΥΘ οἵ πιοῖὸ οχαοὶ ἀοδηϊοῃ : {89 Ἰκίηξς Δ ποῖ ξὸ νεγομὲ 

Σου ἴῃ ΒΥ τηδίτου. 
8 γος διπτθι 186 ἀτίς]ο᾽ 5 ροϑίἴοη ἴα "2 371 οοαρ. ΝΆχσει ΒΒ. Οτ.) ὃ 11, δ 4π5".1, ὃ. 

9 εν. 9.--Ἴ ΠΓΠΠΓ. Τὴ ργοροκίτίοη ἰδ ἰο "6 ἰδίκθῃ ἴῃ [τσ οτί ζί δὶ τιϑδη πρὶ 44 αὶ ατιμπία πζίτο, απ 54 αοσπσκαίίνο οὗ Γίδοος 
πη 5 πο γαύαοο, ὦν δὶ ὯΝ Ὁ ΒΑΥ, ΟὨ ἴπὸ βροῖ. (Ὁ. 2 δα. ᾿Ϊ. 28, ἔχοι, χ. 2); χνυΐ. 29. 3. νἱ!. 21. 1. χὶν ὃ; 
Φ δ. Υἱἷ. 10: 1 εἰν. ΧΥ, 9. 

ἸΟ γογ. 10. -οΊΐτζιὰ (αμὰ αἰδσ μέτα Επλιν, πᾶν, Μκικ8) ουἹὰ τοωὰ τ γῦ, ὕϑοδῦϑθ {π|ΓῈγ τα ἰα ἔσο ἀμ αιν ἀρὰ ὮΝ ὴξ 
[6 ΘοΟπ σα συ ἰο [Π0 σγηΐηχ, ἡπὰ αἴ5ο ἴπ 2 δηπι. χα . 13 [9 βασωο ξοττοο οι" ἰ6 Ἰηλο ὈΥ [πὸ οτί. Τῆΐπ αἰ οτατίου ἄθο5 Ν γξ 
Δρρολγ ἴὸ πὸ 10 Ὁ πούθέβαγγ. οι οκΚία αὐτοῦ ανὸ οτάογοα (6 ἸαΛμῸΓ πα τ (πὸ κακὰ οἵ {|ιὸ ἀσαννς τ (ὉΓ 
ψ ΠΟ ἢ ἔστ διομ ποθ] Βα], απ ΠΙΤΖΙΟ γος ΚΟΠΒ), Ὁ. ἤ0Ὑ ΚΥΘΆΪΤΟΥ ΒοσαΓΥ δη ἴο ΠΙΠΟΓ ΒῊΥ Τυςὶϑπησο, Τῇ] ΝΥΝ χ 8 ποῖ 
ορροϊοῦ τὸ {π|8.. Οὐ. ΝΑΕΘΕΙΞΒ. σον. ἃ ἴὸ, 4; (εϑεν. ὁ 120, 2; 2 Βδπι. δἰ. 20; 2 Κι. 11, 10 00]]. 17.-ὔἄὦ 2. δι. χχὶὶὶ. τθ 
τοχί ἰ5 σογγρὲ ἰῃ ΠΙΛΠΥ͂ μι 68. 

1 Ὑογ, 10. -͵ν ἃ. Οοιηρ. ὕση. Χχχ. 35; χχχὶΐ. 17; Νυσηῦ, χχχί. 40; ΖΦυὰ. ἰχ. 29 

ἽΣ ΤΟΣ, 11 -Ὁ}}3 ἵγοια “13, τεϊιβίαζε ἐἰγίίεεπι (ςοτὴρ. ΦοδὮ. ἰχ. 4, δ), ὁὐσσυ γα ̓ οτο ΝΕ, Ο(οιρ. Οὐδη., ᾧ 173,9. 80 κ]εο 

ΓῚΔΠ9 ἔγοτα “112, (0 τοπᾶ, ἴο ἴρατ (χυ. 8; χχίϊ. 19; χῖϊχ. 20). ΤΏΘΥ αγὸ βῃγεάς, ἐδίζογθ, τηρβ. Τμο ἀσγίϊςοϊο, τὶς ἢ [86 Κοτί 

ἀξδεί ΠῚ ἀδαϑευνε δηΐ ὑσγοῦλυ] Υ οσςαϑίοποά ὮΥ ΤΊΣΙΣ, γοσ, 12. ὈῪ9 αἷδο 5 ποῖ ἱουηά οἰδονογο, ΤΉο σοοὶ ΛῈΣ 

ἐἰ5 (τα ΟἿΪΥῪ ἐπ 158. 11. 6, ἴῃ {πὸ τιϑαπίπς οὗ αἀἰβίμοτνε, ΜῊ 76 55.7.6 ΔΌΟΙΒοΥ ΠῚ9. ΕΥ̓ΠΟγτοῦΝ πὶ πῚ9 (158. χχχνηὶ. 

21; Ιου. χχὶί. 20), ἴο τι, τὰ ΔΝΟΥ, αὐὰ Ρ.9. ἴο τ, Ρο 8.1 (χῖν!. 4; ἴον. τἱ. 21; 2 ὗδτοι. ἰν. 16). 

15 Χοτ, 13.- ΤΡ σοπι ἴπ6 σοπηροίίοι [ἢ 5 ταυ8ὲ ὈὉθ (89 πιοδηΐπ σα [ποῖ ΚΏΠΟΚΙοΘ οὗ ἔθ ἄπο]. Οοπιρ. Ἐζοῖκ. χῖς. 8, (6 ΟὨΥ 

Ῥίδοο ἡ ὮΟσῸ ΠΥ ΥΝ ΟΟΟΌΓΒ ὕοδίἀοα, [τ ΕΖοῖὶς. χιΐ!. 18 νὸ δηὰ "" ὌΝ ἰῃ δ γοϊαϊϑά πηδοδηΐηκς 85 ἴο θοΐἢ ποχγάβ, ἴογ ἴμο Ἰδτίον 

[5 ἀδοὰ ὉΥ ἙΖΟΝΙΟΙ αἰδο ἰπ ἐμ τὶάοτ ΒΟΏδ6, ΔΒ 8 ΒΟΘῚ ἤγοιῃ τογ. 20, Ὑ ΠΟΓΘ λα δίδηβ [0 {ϊ, Οοιαρ. Ζοοῖ. χἰϊ!. δ; 168. 

χχγυ. 11 οηα [80 Δπαδϊορουβ 5 οὗ 2 1ἴῈ ἴ8ο Β0η89 οὗ Ἰας. 188. υἱί. 20; χχχνί. 12 Κοτὶ; Ῥουῖ. χχυΐῃ. δ7. 

16 Τοτ. 14.-- ῦῦυη ἐμο σοπδίταςίου ΟΙΏΡ. ΝΆΕΘΕΙΒΒ. ΟἿο καὶ 18, 2 Απτι. [1ΤΠ|0 ΟΥ̓Χ, τοπάργ : εἰς οἰκίαν ᾿Ασελεισήλ, τορατὰ- 

ἰῃρς ἰδ αα ἃ ῥσοροσ Ὥδιπο, Ὀαΐ [}}}8 8 ΩῸ δα ΒΟΥ Υ ἴοτ ἃ ρυποιαδιίοι 07). ὈΦΤῚ δε 122, ΘΩΓΓΥ οἵ (Πο τριστάται.---ΠΠ11216.} 

1δΎοσ, 14.--Τὴ6 86:80 ἰβ ἔπ βαπλθ 88 ἰῃ [(ἢ9 ΤΌΣΙΔΟΙ 4165 .10Ὲ, χχχυΐ. ἢ 117. Ἴμὸ Ρατί. Ὀχ ἐδ ἰο Ὀθ60 ἐδίκθῃ 88 {πἴίυγο : 

χιαεεί τι στα. Οὐτηῃ. ΝΆ ΡατΙϑῃ, Οὗ, ἢ 97, 1 α. 
Ἰὸ γρι. 1..-- Τὸ κυζομα Ἢ 2 Ἵ (οὐβοῦνο {ΠῚ Ὶ| ἽΠ95 ἀοοδ ῃοΐ Βἰδηὰ δἰ Ὁ] Ὑ ἃ εὐ χ) ὈΘΙΟσ ,Β ἴο μὸ ποσαιίου, ἰὼ 86 

Β0Π50 οὗ πὸ σμία, ΟοΙΏΡ. ΝΑΕαΕΙ58. συ. ὃ 82,2. ; 
1 οτ, 10, το δς ὯΝ, 1{ {Ἰτὸ ΟἸΟΒ.0}} ἰα. σοττοςῖ, πη ἢ ἰᾳ ανογοά Ὁ. (Π9 ρτγοαΐοσ αἰ ΠΌΤΕ οὐΤ 6. τοαάίηρ, [Π 680 

στ Ὡ ΚΙ ΠΎΠΙΚ -πόηπε φμΐ, ,Ἴ1ιὸ γοϊατίνο Γρο  ΠΥ̓ ἐποϊυοα τ 68 οὗ ἴη0 ἀοπιοηβίταϊίνο ῬτΌΠΟΙΠ (οΟτὴρΡ. νἱ. 1 : ΝΑΕΘΕΙΒ. 
τ. καὶ ὅ0,). Βίμοου υν; ΤΥ ὙῚ ἰ5 ἴῃ τμὸ ἀσουδβαῖνο, [Ώ6 ρῥγοποὰῃ τγοϊαϊίης ἴο ἰδ ταυδὶ αἰϑὸ ὑ8θ ἴῃ ἴμὸ δοοιμτῖνο; βίωςθ, 

πονότοῦ, Ἃ ὧδ τηυϑὶ αἱ ἴδιο βασι (ἰπϑ Ὀ6 1.6 ποπιϊπδινθ ἴο Τ᾽ Φ, [0 ον ἀμ ΠΥ γον 5 [89 ἀοαῦ ]ο σομποθρίϊου οὗ ἐμὰ φωΐ, 

ὙὮΙΟῺ 15 ΟὨΪΥ Γοπἀοτοά μοββί]ο ὉΥ (86 ΠΝ. πη Ιδιΐῃ ἰξ πουϊὰ Η͂ Τρ ροδαί 16 ἕο Βα  σμέπι ἰῃ δ Ὦ Δ 0886. 

19 ον. 19. πὶ .. Οοαρ. χυὶϊ. 8; ΧΙ . 16. 

19 ον. 19.-Ὁ ν ὉΠ. Οοπιρ. Ν πὶ. χΧ!. 29; Τά. χίχ. 25; 1 βλπι. χχχὶ. 4 οὐ]. ζαιτι. 1. 22. 11. 20; 1ῃ|. 61. Τὴ ἐδ 9 
ΠΡ. (ἰὼ τηολη 8 οὗ ζ (ὁ ρταίν, ἐπ κο ον ΤΩ αης “ ἴο ταρεὶς ἬΡΡΟΔΓ ἴο "Ὁ υπϊτοά, 1110 ἰχχ. ὈΒΌΔΠΥ τοηθογίης 
τ. ψογὰ Ὁ ἐμπαίιζω, ἰὰὰ [159 μἱλσο, δοννονοῦ, Υ καταμωκάομαι. 

Ὁ γογ. 20.-Ὑ Ν Ὁ). γεπίη τοαροοὶ ἰο, Οοπιρ. ΝΑξαειϑ8. τ. Α΄ 227; θθπ. χτῇ. 20; χασ!. 8. 
41 ον, 20 -Π ̓ Ὰ 29. ΑΓ 7089ΐν85 ὙΠῚ ἴΠὸ δίχι! βοδίίου οὗ Ἰηϊεπ δὰ οὔοοί. Οὐμρ. ΝΆΣΟΕΙ.8Β. Οὐ. ὃ 89, 8, ὁ, 2. 

Ὁ Κογ, 22. το: ὩΡ. χχ. 10; Ῥᾳ. χί!. 10. 
8. γοτ, :: ὡ πο οίηρ, χι, 8; [κὰ. χχχνὶ. 18, Το ἔνο υογὺβ Ο ΘΙ ΠΘΓ ΟΧΡρΓοαδ [Π9 ἰάθα, οὗ Βυσοοδβῖ! βοἀυοίίοι. 

ΦΙοΥ. 22, “-3 ἅπ. λεγ. ον. ΠΝ "3 ΦοὉ Ὑἱ δ. 11; χὶ. 21.-ὌΦ ΤῈ ἴοσγι 122} [6 ἱπάοοα ἱστοσυΐδτ, ὑπ ποῖ τ Βουὲ δὴ» 

ἴοξυ. Οορ. Ναπαιτδπ, ας δ 41, 4 Απῆι. 
Ὦ γον, χει τ" αθϑομο οὗ ἃ δα ϊήοοῖ σοτρ. ΝΆΞΟΣΙϑ. στ΄, καὶ 97, 2, ὃ. 
80 Ὑοτ, χε πο οσπρς τη. χίκχ. 85... ὅθ: 1 ὅλοι, χχὶΐ, 15.; ΦὼὺὉ χχχν. 16, ΤὨΪ8 4150 βοϑῖηβ ἰο δ ἃ ῃτορσηδηΐ σοηϑίγποίίοη, τἢ 9 

Ῥτοῆχ 3 ἀσσογ ΣῪ ὑεῖϊπς ἀομεμαθηι οὗ ἴϊμιο ἰάοα, οὗ νομοϊγα με ἰαϊοι ἴῃ ». ΤΒδῖ ἰδ νου ὕο τογχαγοὰ δ ναγεεἶνο Ι 

ἌἽδηηοῖ Ὀοϊΐονα. ἴΤο βου! (πο π οχροοὶ 19: 

5] Ἄοτ. 271.-- Εἷς γι. (5) ἀοροημα οἢ ὩΣ Π." 5}, δηὰ ᾿ ἀοδίσποίοβ ὮθτΘ ποῖ ἴδ δα ]δοείνθ ῬΌτσροδο, μαὶ [89 

οὐγοςτῖνο τοβηῇ, Οορ. ὅοη. χίχ. 21; Ν τη. χίὶ. 11. 
28 γεν. ε1.-- Οὐ (0 οοηϑί οἰ] 0ἢ ΘΟΙΏρ. ΓΘΏΛΒ. ΟἿ Υ̓ΟΥ͂. 29. 

δοσία 008 (0 ΒΌΣΤΟΠΘΥ, ἐδμαὺ (ΠΥ ταΐσ μὲ στο ον 
: ᾿ιἷπὶ ΠΥ Π}1688 {Υ0Γγ8. 1-ὃὁ). ΤΟΥ ἐπ θη ἰοῦ Εἶπ 

ἘΧΕΘΡΤΙΘΑΤΑΝΌ ΘΕΥΙΘΑΤᾺ ἄοινῃ ᾿πίο 8 Ρὶΐ οὗ πιυὰ, ὑπ νἰοσὶ ποννονον (89 
ΤῺῊΟ ομαρίοσ σοηβιοί8 οὗ ὑνψχοὸ Ῥατίβϑ. [Ι͂π ἐΐο [ Κη Β88 δἷπι ἀγα ὑρ. οὰ 1Π6 Ῥοί ἰοη οἵ {9 

βτβὶ ριγὶ (νογβ. 1-10) ἴῦ 18. παγγαϊδαὰ μον (6 [ (ἀϑμῖι6 ΕΘ α-τοΊθ ἢ (τνοτϑ. θ-18). [π (ἢ βοσοπὰ 
Ῥτγίποοϑ ργοναῖ ει οἡ Ζο οἰκί ἰο αἰνθ ὼρ Δογο- ] ρδγί (14-28) 1 18 τοοογάϑα δονν ἰμῃ6 κίηρ ᾿ιλ8 [89 
τηϊδὰ ἴο ἰμοῖω, οὐ βοσουῃί οὗ 8. σοπίϊηι 81 οχ- ἱ ργορμοὺ Ὀσουρλὶ ἔσομαι (6 οουχί οὗἩ ἰμο συατά, ἴο 
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ψϊοἢ Β6 Ππαὰ τοϊυγηρὰ ἔγοτῃ (ἢ Ροἱΐ, ἴον ἃ βθογϑὲ 
σορίεδγοησο (Υ6 78. 14,10). 10 Κίης ἀδδβίγοβ {π80 
Φοτγοπιϊαι ἀΪ861056 (16 Ταϊαγθ ἰο δἷπι υυἱτμοι τθ- 
Β6ΥΥο, πη ἀ Ργομ 868 ἷπὶ τὶ δὴ οὐαὶ τὲ 18 
Ἐ16 5118}} ὍὈ6 βραγοὰ δηὰ ρῥτγοίθοίθά. Φαεγθιηίδῃ 
868, βοσονοῦ, πού! πρὶ 6180 ἰ0 88Υ ἰ0 ἴδιο Κίηκ, Ὀυΐ 
ὑπαὶ Βυγγθη θοῦ ἴθ (16 ΟὨΥ͂ ὙΑΥ͂ ΟΥ̓ Θ56 806 (Υ ΓΒ. 
10-28).. Τποη ἐπ Κη ἔογὈϊ. 5 ἰδ 6 Ῥγορδοί ἰο 
οοπιπιϊοαὶθ ἰδ 9 Ρυγροτί οὗὨ (5 σοῃέθγθησθ. ἴῃ 
δοοοτάδηοθῦ τ τ (η 6 ἰὴ ρ᾽ 8 οσοπιτηδηά, Φογοη δ 
6118 {1 ῬΓΪΏσΘΒ, 80 ΓΘΟΪΪΥῪ σοῖηθ 0 ἰπαυΐγθ 
ἔγοτα εἷπὶ δΌοαϊ ἰδ 6 οσοηγογβοίίοη, ὑπαὶ 89 ΟΠ 
Ῥοιἱοηοά ἐμ6 ἰκὶπρς ἰμαὺ Βὸ τϊσηΐ ποῖ ὃ9 ἐδθ 
Ὀλοὶς ἰοὸ {89 ἢου8θ6 οὗ Φοπδίμδπ, ἐπ 9 δβϑογθίαυγ. 
ΤῊθ Ῥυϊῶσοβ βᾶγθ ἴο ἀορατί ἢ 0} 18 δηϑυνοῦ. 
ΖΦογοιιίδη, ΒΟΥ ΘΥ͂ΘΥ, ΓΟΙΠΊΔΙΠ8 1 ἰΐ6 σουγί οὗ {6 
ἐυατὰ 111 ὑμ9 οερίατα οὗἨ (μ9 ΟἾΤΥ (το γβ. 24-28). 

νοι. 1-6. ΤΏθη ΒΒορμδτίδῃ. .. ἰὼ ἴτῃ6 
ΣΩτθ. Ψογο δ, Ὀγουσίῦ Ὀδοὶς ἰηἴο ἐμ 6 σδοιιτί 
οὔ (ἰὸ χυατά, Β48 ζὰγ Π 60} ΟΡΡΟΓ(ΌΠΙΥ οὗ ἰη 6 ̓ - 
σουγδο υνἱτὰ [0.9 Ῥθορὶο, δῃὰ υὑδο8 1ὺ ἀγαῖΐὶπ δηά 
δξαΐϊη ἰο σοι 86] γὙΟΙΠΙΛΓΥΥ ΒυΥΤΘΉἀΟΥ 88 (ἢ ΟὨ]Υ͂ 
ΣηΘλἢ9 οὗἉ 686η0Ρ6.---ΟΥὨ (0 ἔουν ὈΓΙΏΘΟΒ, ὙΠῸ ὮΘᾺΓ 
{6 ργορ οι 8 ἀΐϊϑοουγβθ, ΘΒ ρἢ ἰδ, δοὰ οὗ Μεί- 
ἴαπ, διὰ αοἀα]δι, δοὴ οὗ Ῥαβυγ, ἂγοὸ ποὺ ἔυτ- 
ον πιοηῃτϊοηθα ; ΦΨυολῖ, δοὴ οὗ Ξ'Ποϊοιηϊδῃ, 18 
ον ἀθητὶγ ἰἀαη(ἰ64] τ Φοδασα), δοη οὗ 8}1616- 
τοΐϊλῖι, ΧΧχΎϊ!. 8. ῬΑΒΆΓ βοὴ οὗ ΜΔ] ἢ Δ ἢ, 48 Ὀ6 6 ἢ 
τηοηϊϊοηοὰ ἰῃ χχὶ. 1. Ῥάβην θγὴ8 οὗἁὨ βδοογάοίβ) 
(δου. ΓΘ8. οἢ χχὶ. 1), σα] οὗ ],ον σ ἀοβοοπὶ 
(οοαρΡ. 1 Οἤτγοη. χχνὶ. 1, 2, 9, 14. Τῇθδ9 
“ὈΓΪΏ665᾽᾽ ὝΟΤΘ {1|ὰ8 ΠΟΙ ΠΟΥ ““ταϊδοά ἵσγοιῃ ὃ 
Ἰοίνοῦ τδηΐϊς,᾽ 88 ΟἈΑΥ ΒΌΡΡΟΒΕΒ (ὁπ χχχυΐ!. 168), 
ΠΟΡ (ὁ {π6 Ὁ ΤΟΥ ΠΊΟΡ ΤοἸδιοηΒ ἰο (6 ργορμοῦ Ἰοδὰ 
8 ἰο σοῃοϊυάθ ἰδ αὶ (ΠΟΥ 6 γα πὶ πὰ σα} ἀἰβροβοὰ 
ἰοταγ 8 πὰ. ἴθ Ἃο ποὶ δΒοηΐ, ἰο ῥιοβϑηὺ ροίϊ- 
ἐϊοῃβ, 49 8 (Ὧ6 6886 ἰπ χχὶ. 1, 2; χχχυϊῖὶ. 8, »εγ- 
ϑοηας ἱησταίαϑ. πο Ἰηἰοπαάοα ἀοραγίαγο οὗ Φοτο- 
τηϊλ ἢ (ΧΧχΎϊ. 12) Βθοη8 {Π8 (0 αῦθ διυδοηθα 
δυϑρίοῖοα δραϊηϑὺ πἰπ).---Οἡ υ Ὁ. 8 δον. χχὶ. 10. 
--βοοίζοι ποῖ ἴῃ9 υνοϑο]ΐέασθ. Οοη {ἰιὸ δυ δ]οοῖ- 
πηίοτ σομΡ. χχὶχ. 7: θϑαῖ, χχιῖ, 7; Εν. ἰχ. 12. 
--Το οὔδγρο ἀραϊηϑὺ {Π6 ῬγΧΟΡ οὐ 15 τπη͵υϑί. 9 
δα8 ἰπ6 ἔγιὰο ψοϊΐασ οὗ (06 Ῥ6ορῖο ἴῃ Υἱϑῦν, υἱΖ. 
ἀμ αι ν Ἰσἢ 18 πη δοσοτάηποο ν ἢ ἰδ αἰνὶηθ ψν1]], 
δη ίμ6 σουδάοποο τυ ῖοἢ Π6 Β66 18 (0 Ὀτοακ, ἰΒ 
ποὶ ἃ [ΠΥ βαιϊβῆςἀ μογοὶδ δούταρο, Τοαηἀοὰ οη 
εοπιΐπο ἰγυϑὶ ἰῃ αοὐ, Ὀαΐ σαΥπα] οὐϑίϊηδου, τ πἰσἢ 
Ἰηιι8ι Ἰοδὰ ἰο ἀοβίγιοίΐοη. [ὑ 18 ἱποοποοί δ ὈΪθ 
Ἰιοῖν ΔΩΥ͂ ΟΩ9 σΔῃ [11 ἰο 866 (ἢἷ8 δηὰ ἴα {86 
Ῥατί οὗ (86 Ῥτορπο οι Β ΟρΡροπμθηίβ. (οπρ. θυνο- 
κεπ, 1. 5. 881. Το Κίηρ, ἴοατίης οὐ (86 πὸ 
μαπά {(ἰ6 Εἰ ΖΊΙΟΥ ῬΟΟΥ δυρρογιίης (ἢ Ῥτορ]ιοῖ, 
δι οἡ ἴμ6 οἰἰιοῦ ποῦ ανηρ (ἢ 6 σουγαρο ΟΡΘΠΪΥ͂ 
ἰο ΟρΡῬΟ88 ἴΠ8 ὈΤΙΠΟ6Β Βἰδη ἀρ ἐπ σΟΥΡΌΤΘ ὈδΙΌΤΟ 
λῖτα, ἀδεῖγ  Υ8 [η6 Ῥτγορ οὐ ἰηίο ἰΒοῖς ληάβ, Τδδὶ 
ἢ ἀχρθϑοίϑα {π6 ργορμοῖ πνουὰ Ὀ6 τλογοὶΥ ἐλ κοη 
δος ἴο ἐμ6 που89 οὗ ΨΦοῃδί δη (6 παΡ) 1 ἀο ποὶ 
Βοϊΐονο. Τὴθ Ρῥγίπσοοβ μδά ἀδοίβί νοὶ ἀοπιαπα 
Φο γον 8 ἀραί (νον. 4)ὴ. Τδοὶνρ ποὶ δανὶηρ 
Βίπι οχοοαίοα δὲ ποθ, Ὀυΐ ἱβγονα ἰπίο ἃ ρμἱΐ, 
ὙΒΟΓΟ 8 0868 06 ΤΟΙ] ΔΡΡΘΩΓ Ῥοββϑίὶ ὉΪ9 ΟὨΪΥ ὉΥ 
8 τηΐϊγΆοἶθ, ΣΩΔΥ ᾿δΥθ ὈΘοη ἀυθ οἰ. ἰο ἐμοῖσ 
ὙΠ ἸΟΚΘΠ6Ε8 ΟΥ ἴο ἃ σογίδἰ ἢ 768 οὗ βῃεαάϊηρ ἐπ 9 
δ ]οοά οὗ {86 ρσγορῆοὶ. Οοωρ. ὅθ. χχχυὶϊ. 2:)- 24. 

Ζογοιλίαῖι 15 πον ἰΠγοΟν ἢ ἰπίο ἃ οἰϑίθγπ, ν Ἰσ ἢ 
ὈΘΔΥΒ ὑΠ6 πη οἵ δὴ οἰ ον νῖ8ο ἀπ ποίνη Ὀγίποο, 
Μαϊκία! (σοι. γοη8. ὁπ χχχυῖ. 26). ῬΤΟΌΛΟΪΥ 
Ὀόσαυϑο ἢ6 μδὰ ἰΐ ἀὰρ. Τθ ῥμὶὺ την Ἰιαγα θοοη 
οὗν υϑροὰ 88 {110 βουοσγϑδϑὶ ἐπργϊβομιηθηῖ. ΤῸ 

ῬΥΪΏ66Β ἴῃ Ἰοἐ πᾳ ἀονγῃ Φογθτη ἢ ἰμίο 1ὑ ΤΑΥ͂ Βαγ9 
ἱηϊθηἀοα αἰθιοῦ ἷ8 τπλοϑὲ ραΐϊηΐαὶ ἀθαίμ, ΟΣ 8 
οΥ̓Αβίοη οἢ ᾿μοἷν ρασί, (δῦ (6 αὰ ποὶ βῃθα ἢἷδ 
Ὀ]οοά, θαΐῖ οὐἷν ἰμτόντῃ δὶπὶ ἱπίο ἃ ὈΓίβου ΔΡρτο- 
Ὀγΐδιο ἴὸ βιιοὶ ἰγαϊίοσα. [{ λο μου βιιθὰ ἔπθσὸ (ἢ. 9 
δὶ που] ποὶ Ὀθ (μδῖγΒ. 10 {9 ΟΘΏΓΓΔ] Ῥοϊηὶ 
οὗ (89 ἰΒΠΘΟΟΥΒΟΥ͂, ΟΡ Ὀδρὰ (Ὁ Ῥσορ]ιοίβ δπὰ ρυίοϑί 8 
50 ἃγῸ δ)]οὰ ψ ἢ ἀἰδθο] οαὶ δαϊγθά δὰ ἃ νος 
Κίηρ Ἰοὰ ὃν ἐμ, ἐ18 80] ΑΥῪ ““Βογσυδηΐ οὗ 26- 
ον ᾽᾽ 18 αὐ ἐλ Ἰονγοϑὺ βίαρο οὐ Βυμπιὶ]δέϊοπ δηά 
οὗ βυβογίης. ΑἸ] (86 ᾿ιαίϊτοα οὗ δ γα βα θαι, “(δαὶ 
ΚΙ]1οϑὺ ὑπ ΡγοΡ οἱ δὰ βίοπϑεῖ {]16πὶ {Ππᾶὺ τὸ βοηΐ 
πο {8 60᾽ (Μαι . χχὶὶ. 87), συ]πιϊ παῖθ8 δ {818 
(ἴπλθ ἰῃ ἐπ18 Ὀοπδνίουν οὐγδνὰϑ.} Θγθυ δὶ, Ὁγ τυ Ιο ἢ 
(09 τπηθϑϑαγο οὗ ρα} νγλβ [0] 8]1]6 ἃ δηα (86 Βα  Θἢ 09 
οὗ ἀοδίγυοίίου γ88 ρτοῃοιῃοθα ΟΥ̓́Θ {16 ἢ ΠΒΡΡΥ͂ 
οἰΐγ. Το Τὰ ])}Ἐ[ὁἔπει δηὰ οοπιρ] εἰς δαί γρο οὗ 
μ18 ἰδίοτίθαὶ ϑυθὴῖ 18 σογίδὶ ΠΥ ποί δῦ πᾶρ- 
Ροῃρὰ ἰο Φοια ἐἸιο Βαρί18ὲ (ἃ9 ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΕΟ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ, (ἠγιδβίοὶ., 11. 8. 400 [Εηρ. Τν., 1. 
408]), Ὀυΐ ναὶ οὐν μοτὰ ΗΙπιβοῖζ βυξεγοά, νι Ὸ 
ἯΔ8 8180 6 οΟὈ͵οοί οἵ (Π6 πηοϑὺ ἱπίθηβϑο μαίγρά 
οἢ [80 Ρᾶτὶ οὗἉἨ ολγῇδὶ 1βτγλοὶ, 88 θοΐηρς δ ῥτγο- 
Ῥμοὶ οὗὨ ἐΐϊ8 ἅπαὶ ουδυίμσον (Μαῖι. χχὶϊ. δηά 
Χχὶν.).--ΟομΡ. ΡΒ. ᾿χὶχ. 

γοσβ. 7-18. ον 0} ἘΞΌΘᾶ-ἸΏ6 1908... 
οουχς οὗ [88 βυαχᾶ. Τίιο ὀχργοβϑίοη “009 
οὗ (89 Θυπυ 5 (σοτρ. 1ἰϊ. 20) βϑοσὴϑ ἰο ἱπὶϊ- 
τηδίθ ἰμδὺ ἃ σϑαὰΐ θυ πυοὶ 18 ὮΘγΘ τηθαηΐ. Α8 ἐδ9 
Μοβαΐο ἰδνν [οσδὰθ βυο της ἰ]αἰΐοπ (οορΡ. θα. 
ΧΧΙΪ. 1) 8δη4, οὐ [88 οἰ Βοῦ ιδηά, ἰὺ 15 ποὺ τ ρτο- 
Ὀ40]6 (μαὺ δυμυο 8 οτο ἰμοη οἰηρὶογοά ἴῃ (ἢ 9 
ΒΟΥΥΪΟΘ οὗ (10 Βατθι (2 ΚΙ. χχὶν. 16), 1ξ 18 πιο 
ΥΘΥῪ βίγϑδηρο ἰο βηὰ ἃ ζοτγοϊρῃ οὐπιιοῖ ἰὼ {89 ΒοΓ- 
νἱοθ οὗ ἃ “ον 18} Κίηρσ, τ] τ Βοτη, 88 Δ ἱπίον 
ἔγοτῃ γοσϑ. 22, 28, {1:6 ἤσοῖλ ὁσουρ!οα δὴ ἱπηροτὶ- 
δηΐ γροδιίΐοη. Τὰ Εἰ ορΡ Δ 8 ΟΤΟ Ῥσχοΐοσγοὰ 
ἴοΥ Βυ οὶ Βουυΐοθ βθεη8 (0 Ὁ6 ἰπἀϊοσαιοα ὈΥ Βοῖηο 
ἰγδσθϑ (σορ. ἢδῃ. χὶ. 48; ΤΈΒεντ. μη. Ἴ. 2, 
δῦ), 88 δ (Π1ὸ Ῥτοδθηὶ αὐ σηοϑὶ οὗ {116806 Ῥθορὶο 
ΘΟ ἴγοτιλι ὉΡΡΟΡ Ἐρμγρῖ. (Οοαιρ. ἩΥΙΝΕΚ, 4,.- 
Ἡ.-8.. 8.υ., Ῥεγεολπίίίεηο. [ΘΙ ΜΊΤΗ᾿ 8 7)ιεἱ.. 1. 0907). 
Ἐθ6α-πο]θοὶ [βογνυδηΐ οὗ (0 Κίς] (Ν. Β. πυΐῖ 

ΜῊ ΤΟΙΘΓΘΏΟΘ ἰ0 [18 Τὰ ποιΐοπ. ΤῊ} 8. ΠΔπιΘ 8 ΕῸ 
ῬυγοΙν ΗΠ οΌτοΥ δηὰ ἴῃ Δοσογάμησα νν ᾿0 {116 ΤΠ] Δ 8 
Ροδιιίοη δὲ 86 26 }8} σουτγί, τα 0 18 πού ἰο ὉΘ 
σοησοϊγοά ΠΟΥ ΕὝΈΒΒΤ οουϊὰ σοπιθ ἴ0 ΒΙΡΡΟΒΘ 
(Πδὺ 1. 18. ἃ ΗοὈταϊχοὰ ἔσγοιῃ δὴ Εἰἰἰορῖὶο παπηθ. 
Οοιρ. 327..- 1}5.-22., 8. δ88.---Τ 8 ΕὈΘα-ποἾ6ο}λ 18 
ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΣ ἃ ῥχοοῦ ἰμδὲ (ἢ ο8]10 ἃ δγα ποὺ δ᾽ γα νυ 8 
{0 ομοβθη, ἐμαὶ οὐ (110 ΘΟὨΙΓΆΓΡΥ {116 ἰλεῦ ἃγὸ 
οὕϊδῃ ἐπ ἢγϑὶ. Α βίγδῆ χοῦ, ἃ μοδί θη, ἃ ΜΟΟΓ 
[6618 σοι ρδεβίου Ζ0 {06 ργορμοὺ δπὰ ΒΟΥΓῸΣ αἱ 
{|16 στ αιθ σοτμπ)ὶ θα οὐ εἶπ, ΨΥ 116 ἰη ϑσγαςὶ ποὶ 
8 δηα ΟΥ̓Ἠ Τοησυο 8 τιον ο ἴῃ }ι18 ἔανοσ. Ομ Ρ. 
1υκὸ ἱν. 28. χίχ. 40; Μαιϊ. υἱἱῖ. 10.--ςνν ο 
τῶ ἰῃ ἴΠ6 ᾿εἰη κ᾽ 5 ου5Θ. Α σχοϊδίῖνο β6η- 
ἰοποΘ νν ΠΙσ ἢ ΘΧΡΓΟ5565 ἔπ δὶ ΕΠ ο-τ 6] 66}ι γοοοϊγοά 
(9 ποῖνϑ, 8116 Β6 τγἷἣϑ Ῥγοβοηΐ 1 ἴῃ Ῥαΐδοο, 
δαὺ {πὸ Κίης ννᾶϑ δΌΒβοηϊ, βίης ἴῃ {ἰὸ ραΐο οὗ 
Βοηὐαιηΐη. Οομρ. χχχυῖ!. 18.-Εἶανθ ἄοῃθ 
ΟΥΣΙ, νον. θ. Οοπρ. χὶΐν. δ; Μίο. 111. 4; 2 Κι. 

χχὶ. 1].--Ἰ ΠῚ Π3.». ΤΪ5 τῇδ σοτγία ἢ]ν χηθ τ 
Κτατητηδ  σα}γ, δηὰ δ6 δδὰ δ ϊεά," εἰς. Ἰβαὶ 
ΕὈ64-πιο] 66} ἀο65 ποὺ τ ]ϑ ἢ ἰο ὈΪαπιθ ἔπ οπ, ἐμαὶ 
ἐπϑίοδα οὗ ἀθαϊῃ ὈΥ ἔδπιῖπθ, τυ εἰ οἢ ἣθ τνγουϊὰ αν 
βΒυδοτοα τὶϊπουΐ (ἰ}}8, (ΠΥ δὰ ᾿ηδοίοα οἡ Ηἷπὶ 
ΔΆΟΙΒΟΣ ἀοαίμ, Ὀαΐ ὑπαὶ ὑμπογ δὰ ρῥ]δοϑὰ δἰπι ἴῃ 
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ἃ Ῥοβί[ἰοη πῃ ψΕΪσΟὮ ἢΘ τηιϑί ἀἷθ δἱ Δ ΠΥ ταίο, Ὀυὶ 
τηῦδὲ ἱμ ον Δ ὈΪῪ ὈθσΙίΌΓΘ 8}} βυ σοι π) ἴο {Π6 ἔμ ηγη 6. 
Α58 ἰ8 ν9}} Καονγη (06 Ἰπιροτγΐοος ν ἢ αι σοη- 
ΒοοιΓΥ76 ΤΩΔΥ ΤΟΡΓΟΒοηΐ ΔΠΥ ϑοϊΐοη ννἰσἢ 18 ποῖ 
ΤΟΔΙ]Υ Ῥδαβί, θὰῦ ΟΌΪΥ γτοργοβοηϊθα 88 βυοὶν, νν}}}}0 
ἴῃ ΤΘΛΠΠῪ ἐὺ 18 Ῥγοϑθηὶ ΟΥἹ Τα ΓΘ, ΟΥ̓ ΘΥΘΠ ΤὨΘΥΘΙΥ͂ 
{16 ννῖβὶ., δοτητηδηα, ΟΥ δδϑιιπηθα ῬΟ35] ὉΠ ͵᾿Υ οὗὨ ἴἴ. 
80 Βοσθ, (αἱ 158 τοϊδιοὰ 838 8ὴ δοσοιῃρ] διοὰ ἵποί 
ἩΓΪσ 8 ΙΠΏΘΤΟΙΥ υπἀουδίοὶ) ν ἴο 6 δχρϑοϊθα. 
Οοπιρ. ΝΑΕΟΕΙ,8Β. Οἷ., ἢ 88, δ᾽; ὅ6γ. Ὑἱῖ]. 16; ἸΣ. 
Ὡ: χχ. 7.--- ΕἸ α- τῇ 6] οοἷν ρτΘ- ΒΌΡΡΟΒ65 ἴνο {1 Πρ, 
(1) Τα {86 ἀοιοπιίοη ἰπ {6 ΡὈἱϊ 18 ποί ἴῃ 186] 
ΒΌΒΟ]ἴΟΙΥ ἔαίδ] ; (3) θαΐ {(Ἰαὺ ΦοΡοπιῖδ ἢ πιαϑὺ δἱ 
81} ἐυθηΐϑ αἀἷθ οὗ βυθοῦ ἱπ ἴμ6 μἷΐ. Τὴ Ἰαίον 
Ῥτθ-βι ρροϑίϊίοη 18 ουϊ ἀ θην Τουπα δα οὁη {}}}8 ἴαςοῖ. 
δαὶ ἰπ ἐμ 6 σοη6ΓᾺ] βοδτ οὶ Υ οΥὗἁὨἁ Τη6ΔΠ9 οὗ Βι}0518ἰ- 
6Π00 ΟΠ6 ὙΠῸ νψ͵ἃ8 {Πτου ἰηῖο 8 Ρἷδ πὶρηὶ Ἰεα5ὲ 
οὗ Δ}1] ὀοχρϑοὶ ἴο 9 ργονϊ ἀβὰ ἔογ. 

γογθ. 14-106. ΤΏΘη Ζοαοιτίδῃ... βϑοὶς [ὮΥ 
116. ἢον ἰοπρς αἴονῦ ἴῃ ᾿ἰθοταιοα ἔγοπι 1110 
Ῥὶυ (6 ζο]] ον ης σοπΐεγομοθ ἰοοῖς ρῥΐησα, 18. ποὶ 
δίαϊθι!. ἩΙΤΖΙΟ ΒῈΡΡΟΒ685 ἰμ δὶ ΖΟ(ἋοἸκΙΔἢ δοηΐ ΓῸΓ 
1010 ῬτοΡ Ποὺ ὙΘΓΥ βοοῦ αἷϊοῦ δἷβ ἸΙθοταιίοη, Ῥ6᾿- 
ἈΔΡ5 οὰ ἰδ βδῖηθ ΟΥ̓, δῖποθ οἰ βοῦνίθο (ἢ 6 6τγὴ- 
βίου ἴῃ νοῦ. 26 ποιϊὰ μαγτθ Ἰοϑὺ 811] τοῦ ἢ ΠΥ, 
0 “ἀΛΥΒ ΟΥ το. (8 ἰδίου, θοϊης οὶ αἰοπο ἴπ {10 
χη η{ἴπ|0, Φογοιη ἢ πλϑὺ ἤλνο Ὀσοη Βοὶ αἱ τορῖ 
σαὶ γοβρϑοῦ ἰο {πα Κη κ᾽ 8 ἀοβ᾽ ση5.᾽ Βαὶ ψ]ςἢ 8 
Ἰης οὗ 8ο ψοα]ς δηὰ υλοὶ Ἰαΐρ ΟΠ λγδοίου 96 16- 
τηΔ σου]ὰ ποῖ, οὐ π αἴτον σο 8, 0 Βαῖ9 ἔγοπὶ 
ΟΓΌ6Ὶ ΤἸηθΆΒ0Γ65 ἰοννατβ ͵8 Ῥασϑοῦ. ΑἹΪ {ἰνηΐ 
δ ὃΘ δΒεϊὰ 18, [Πα ἱτα πιο αἰ ΟἹ Ὁ αἴ οΥ Βηοσηρ 8 
ΤΆΥΟΥ 8. σΟὨΙΓΔΥΥ ἰτοδίπηοηῦ νν88 1658 ἰο Ὀ6 [οατοα 
(απ Βοπηθ ἰἰπ16 αἴϊοσ σατά9. Νοιίη ποτ οχϑοῦ 
σδῃ ὃ6 ἀοἰογπ πο. ΑΥ δ] ουοηΐβ, ἰπ {{}0 ἱπίθν- 
γὰ] Ὀοίγθο (ἢ 9 ἀ 6 ΠΥ ΘΓΆΠΟΟ ἔγοπι δ) 9 οἱ δηἀ [ἢ 
ΘΟΠΟΓΘΏσΘ ὯῸ ΤΟΙΏΔΥΚΑΌΪΘ οὐοηῦ ΟΟΟΙΓΡΓΘ.-- 
ΤὨϊσχᾶ ϑηῖσγ. αὶ οπίταποο ἰο ἰδ ἐθπηρὶο {}}19 
88 8. ὑπηοτη. Αὐ 8ῺΥ Ταΐϑ, 10 πιυϑὺ ΠαγνθΘ 
ΔἸοτα θα ἃ βυϊ 4 ]6 ρ͵δοθ [ὉΤ ἃ δοογϑί 60 ]ΌΤΟΏΟΘ. 
--ΠΠτΖια, ὈΥ͂ (9 υ86 οὗὨ 2 Εἰ. χνὶ. 18; χχὶ. 11; 
1 Ομγοῃ. χχνὶ. 18, ᾿νὰ8 δἰἰθιιρίοα 8. οἴθυοῦ σοπικὺϊ- 
πδίίϊοη, 16 ἢ 185, πόνον ον, Ὀ690 ὁ 00 ἰΒΟΟΌΣΘ 
ῬγΘη 865 ἰο Ὀ6 δαιἰδποίογν. [7Ππὸ0ὸ οὐ Υ θη Γι 09 
(“1δὸ Κἰρ᾿Β Θηῖτυ σψὶϊπουΐ,᾽ 1 Κὶὶ, χνὶ. 18) Ἰοδά- 
ἱηκς ἴγομι ἴῃ οἰία 16] δηὰ αἴϊον 6 {16 οὗ ΑἸιὰΣ 
ἔγοια 110 ἐοτηρὶα πο 186 προάστειον, ὙὮΘΤΟ {Π 6 Γ6 
νὰ [89 66]] οὗ α τογὰ} ουπυσῆ, 2 Κι. χχῖ. 11.---8, 
Β. Α.7---Εσοῖι ἐπ ῬΓΟΡΒ οἰ Β ΔΏΒΙΥΘΡ 0 860 {Ππ|80 ἢ 6 
ποῖον ἰσυβῖοα (δ Κιίπς νἘ{} ΓΤοϑροοὶ ἴο μ͵8 οση 
Ῥοσγβοῦ, ἰπ αρὶΐθ οὗ (89 ἔδυουβ δ δὰ γϑοοϊνοὰ 
Ττοπὶ αἴ τὰ, ΠΟΥ 1} γοβροοὺ ἴο {Π9 δι] σὲ ἴῃ μαμὰ 
ἀϊὰ μΒο οχρϑοὺ 8ΗΥ͂ ΓΟσ ΡΥ ἴο {μ6 αἰνῖπο σοτὰ- 
τιυηϊοαίο5. σοι ν δηὰ Ὀο]ΑΪΥ πο αὐ ἦτϑβι ἀθ- 
οἰΐπμοβ ἰ9 ΔΏΒΥΟΥ (10 αἰοϑιϊοη. δι ἰδὸ Κίῃρς 
ΒΎΘΆΓΘ ἰο ΐτὰ παὶ ἢ6 νν}}} ποῖ ποῦ ρυΐ πἰτὰ ἴο 
ἀοδίῃ ἰ πιβο ] ΠΟΥ ΒΌΣΥΘΠΠ ΟΣ Εἶπιὶ [0 1118 ΘΠ 6 Πιΐ68. 
--2εοάςο κί βύθατϑ ὈΥ ἰ..8ὲ ἀοἀ οὗ Ἰἰἴο ἱππεῖ πα 
Ὑ{111 ρσόβογνο ἰμ6 ργορ μοί 5} 16. ΟΟταΡ. χυΐ. 14, 16. 

οτθ. 171-28, ΤΏΘΩ δαϊἃ ϑοσθυλίδῃ.... ἴο 
Ῥ6 Ὀυτηθᾶ τνὲτδ ᾶσθ. {ετγοπι ἢ ἀραὶ ΟΥ̓ΘΥΒ 
180 Κίης [6 αἰ οτμαίῖνο νυ ΐσ Δα ὈΘ6Θμ 80 ἔτθ- 
4ΌΘΏΥ ρῥγοβοηίοα Ὀοίοτο, οἰ 6 Υ σΟ ὈΠΙΆΤΥ Βαγ- 

τοῦον ἰο {86 Οδδ θαι ροθογα]8 (Ὁ 7, ΘΟ. 

χχχὶχ. 8, 13, ΝοδυσῃδάποζΖα ἰ πη 80] 7 8 ἴῃ 

ΒΙΘΪΔΝ, χχχῖσχ. 5) δπὰ δ Ἰολϑὶ {π6 βαῦοι Υ οὗ }}}5 
116 ἀπά ρῥγοβογνηιίοη οὐ (Π6 οἷΐγ, οὐ οοπιϊ ποι 
χοκίβίλποο ἈΠ ἤρκει τιιοι ΟἹ οὗἨὨ {Π|ὸ οἷν ἀπ|1 {116 
διἀδηκοχίης οὗ 18 ονη ρϑύβοθ. ὐυϑέγγο ("0 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΊ “9ΕΒΕΜΠΙΑΗ. 

πορπηίϊνθ ὀχργαϑϑίοη, “(μου Βῃ 10 ποῖ 6ϑσδρο. ἷπ 
γοσ. 186. Οοωρ. χχχὶΐϊ. 4, ὃ; χχχίν. 2-5.(. Ζεάο- 
Κι, Πού νου, σβηποῖ ὨλΪΚ6 ὉΡ ᾿ν18 τηϊπ ἃ ἰο ζο]- 
ἴον ἐπ δάἀνίςβ οὔ (6 ργορίιοί. ἢδ δ᾽ϊοσοι {ἰδὲ 
Βο ἔδηγβ 11}}|-ἰγοαϊ πο ἔγοπι ἴΠ9 2657 πὸ πδὰ 
ΔΙΓΘΙΑΥ͂ ροῦθ οὐοῦ ἰοὸ ἰδ6 Οπαϊάθαηβ. ἴϊ οδη 
ΒΟΛΓΟΟΪΥ Ὀ6 Βι ρροδοα {πΠαὺ {1|8 ἴδασ νγὰ8 βου οι 
ἰπϊοηαοι, (Βουκἂ {Π080 ἐγαπαίμσδ τὶ σϊ τοργθβοηὶ 
8 ῬΑΓίγ, Ὑἰςὶ νγα8 ἀἰϑοοηϊδηιϊοα νεῖ 6 σονογη- 
τηθηὶ οὗ Ζραοκίδ δηὰ δβοσγί δὴ 81} {πΠ6 οαϊδτὶ- 
(168 οὗ {86 διαῖο ἴο τ. ΕῸΓΡ οὐθὴ (86 αιἱοῖ πᾷς 
ἈΒΒΌΓΘΔΠΟΘ ΟΥὗἩἨὨ Φογοιίπ, τοῦ. 20, το πὸ ἴτῃ 
Ῥγοββίου, νι ΐϊοῖ νουϊὰ πᾶν Ὀθοη (πα οα86 ἰἶ 
{6 Κιῃς πὰ δὰ πὸ οἰοῦ τοᾶβϑοῆ. Τ]οτγο 'γ5 
ΤΟΔΙΪΥ ΠῸ Τοδβοῦ ἰο ἀἰδβίσυϑί 86 Ὀγορ οι 5 ἃ5- 
ΒΙΙΓΆΠΟΘ.-ἰη οα86 Ζοα οἰκίαν, ἔγοτμηλ ἴθδὺ οὗ τ[ἢ9 
ἴη8.}15 οὐ Ὧΐβ8 πρίν βυ Ὀ͵θοῖ5, γϑέιιβοβ ἴ0 
ἔο] ] ον (16 δὐταοηὶίίοη οἵ ἐδ Ῥτγορὶιοῖ, {Π 6 Ῥτοβ- 
Ροοὺ οὗ ἔπβαϊ ἴο δῖ8 ΨΙΥΟΒ ἰβ βοί. Ὀούογο δἱπὶ. 
-- 15. ἰ6 ἴΓ86 ψνοτᾶ μαι Φοβονδ ΒαῖΒ 
Βῃοννοᾶ θ. Τα 8 068 ποῖ Ἰορίσα! Υ Γ]] ον 85 
ΔΡΟΔοβί5 ἰο [6 ᾿γοίηβ,8 ἐξ ἴῃΒΟὰ χϑἕχϑβο, εἰς. ἃ 
πὶ.) 416 οἴαυ8ο 15 τυβδηϊτίης ΟΡ βείσ τὸ ἐπουὨΐ, 
(118 Βῆ 40 (οὰ πον, ΟΥ 1 ᾶγτο ἰο Βηποιηοα ἴ0 

860 88 0] ονγ8. Βατγίμον, ΣΙΒΓ 18 186. βιαπάϊπρ 

ἕοτπιαϊα τι τὶ ἢ (πὰ βυδ]οσὶ οὗἨ {6 νἱβίοηῃ 18 
ἱπίγοἀιισοά, χχῖὶγν. 1; Ατὰ. γυἱῖ!. 1, 4-7; νυἱῖϊ. 1. 
Ασσογ ΡΥ σον. 2] ὃ βοριϑ ἰο 6 δοπίγδοίοα 
ἔγοπι “"θᾶὰγ ον ἴπ6 ποτὶ νυ ἢἰσ ἢ 1 Βροδὶς πὶ (ἰΠ 86 
οι γ8, ΤΥ ΠἸΟἢ ΦοΒονλ,᾽" εἰς. (χαυϊ!. 7). 11 15. ποῖ, 
Βοινονον, ἀσηϊοα ὑπαὶ {Π6 Θχρτοβϑίοη ἴῃ 1{50}} 18 
Δα Πλ15910}]6 88 ἐΐ βίδπαάϑ. Οοπιρ. ΕζΖεὶς. χὶ. 29. --- 
ΤΙι6 Ρτορδοί 8 βοί(τηρς Βοίογο τ Κη {116 ργοβ- 
Ραοὺ οἴ (89 ἀορογίαἰϊοη οὗ 811 Βὶ8 γουμδϊ πο ΊΥΘΒ, 
ΒΟΟΙΩΒ (0 ἰηἰϊπηαΐθ ἰμδὺ ἔΠ680 ΤΟ 8. ΒρΘΟΪΔΥ 68- 
ἰοοποα ραγὶ οὗ ἰδ Βουβομο], ἰὰ οἰδοῦ ποτά 8, 
{Πδὺ Π6 πλὰ 8 Ἰασῖόο δῃὰ ἰο δἷπη ὙΘΡΥῪ ἀθαῦ Πα τοῖῃ. 
ΤΊ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺΏ “186 ψοηθη ἰἢαὶ ἃγθ Ἰοῖν ἴῃ [Π6 
Κίηρς οὗ Ψυἀαῃ᾽ Β Βουβ6,᾽ ἢπ αἰδιϊποιΐου ἔγοτῃ “(ΠΥ 
«ἱνο5᾽᾽ ἴῃ γον. 28, ἰπ ϊσαίοβ ἐμαὶ ἰμοσα αγο 80}|} 
υγΐνοβ ΟΥ̓͂ ΤΟΓΠΏΟΡ ΚΙηρ5 88 ἤχίυγοβ ἰῃ [86 Τογαὶ 
Ἰουϑομοϊὰ (οοπιρ. 2 ὅδπι. χὶΐ. 8; ΜΙΟΙΠΆΑΕΙ18, 
Δῖοδ. Κεελι., 1. 5. 207; βααιβοησετξ, ἤἴοα. Κεολι., 
Α.. 85), δῃὰ (αὐ ὄνομ ἐπ ἀοροτίαιίοαυ ὑπήον Κ6- 
Ἰιοϊδομία (3 Κι, χσίν. δ» Ἰιαὰ ὈΥ ΠΟ Τ᾿) 6Δ}8 6ΣΧΣ- 
Ἰιδυβιοα (89 ΒΌΡΡΙΥ οὗ (ἰϊο89 χίγοβ. [1 ἀο ποὲ 
(Ἰνῖκ (μὲ ὈΥ (6 ““ῬΟΠΊΟΠ [δδὶ το ἸοΥι,᾽᾽ ἃγὸ ἴο 
8 υπᾶἀογβίοοα {Π9 πηδὶ 468, ἃ8 ἀϊκι ἢ σι 5ἢ δα ἔγοπι 
{π6 ννῖνοβ, ἃ8 ΟοΟΑΕ δΒρροβεβ. ΕῸΣ (ἰοὶνρ δοίης 
(ἀκοὴ Του ἴο {π6 τίη σΉ5, ροὶϊπὶβ [0 ΒΙρσΊ ΟΡ σϑας 
δηὰ οβιϊπηδίϊοη. Α βαιὶ γἰ 68] Βρθοοἢ 18 ρἰασοά ἰπ 
16 τηοῦ 8 οὗὁὨἨ ἰπ690 ποπιθ, ἴΠ6 γδὺ ματί οὗὨ 
Ὑ οἰςο}ν 15 Του νοῦ Ὀλίια (νι (6 ἀχοορίΐοη οὗ 

ἽΝ ΘΠ ἰπβϑιοαὰ οὗ ἤ) Ὁ 7) ἱπ' [86 ῬτορΘΟΥ οὗ 
Οὐδάϊδἢ (τον. 7). ἔπ {πὸ ἱπάϊ σας 05 180 76Γ6- 
τοΐϊα θοττονγαα ἤγοπι Οὐδαΐαν, δὰ ποῖ ἐπα χο- 
ΥΟΥΒΟ, ΟΟΙΏΡ. ΟΑΒΡΆΠΙ, Οὐαάώ)α, 8. 8, δηὰ (9 
ατίΐοϊο Οδαώα ἴῃ Π|Ἑπζοαὰ, 2..-ηο.--- αχη θᾶ 
ΔΌΤΑΥ Ὁδοῖὶς. Οοπιρ. χὶνΐ. ὃ; 188. χ]ὶὶ. 17; 18. 
Χχχχυ. 4: χὶ. 16: οχχὶχ. ὃ. Ακ5 ἢ ἰἰ)6 δγϑί οἶδυβο, 
80 8180 'ῃ 86 δβοοοῃὰ ὑπν0ο Ὑ  ΓὮ8 8τ6 ϑιυρογοά ἰο 
ΟΧΡΓΟ88 ἰμοὸ πουρῆὶ, οΥὗἨ ψ δῖοι (86 Βοοοηὰ Ἔχρυθβ.- 
8685 ἴΠ6 Τα80]} οὔΠ6 ὅτϑὶ. ΤῸ ὙΔΥΤΙΟΡ βίη Κίης 
ἴῃ 186 ΣηγΘ τηυδί 04}}] δος. ΤῸ ψοΣὰ8. δΓῚΘ 
οπατγηοίογβϑιὶο οὗ Ζοα οἰκία. ΤΉΘΥ Τοργοβϑηὶϊ ἢ ἷπὶ 
αἸβΕ ΠΟ ΠΥ 828. ἃ οαῖς τπδη, ἀδροπάδηϊ οἱ {16 ᾿π- 
Βιιοῦοο οὗἩ οἵϊοσθ. Νοὸ ποπᾶάον ἔμ ἐμαὶ ἰπβίοι] 
οὗ ἃ σἱοίον᾽ 85 χίλι, 1 ἢ τυ οι. {Π6 τσοση θη τι5τ|- 
ΔΙΓΥ σοῖο ἃ ΘΟΠΑΌΘΓΟΣ (1 ϑδπι. ΧΥΪΙ. 7), 8. δος 
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ΟΥ̓ ΠΟΘ ΚΟΥΥ͂ ατναϊίβ Εἶπ. ΟΌΒοτΥα αἾ8ο0, (μα {818 
Βα γῖ σα} βοὴ ἰ5 ποὺ ρμαΐ ἱπίο (6 τπλοι{}}5 οἵ Ζ666- 
κεἰ Δ} 8 Οὐ ἢ ννῖν 68, ἴῸ Ὁ (8686 (ἴῃ γον. 29) ἃτα ονὶ- 
ἀοπαγ αἰδυϊ συ πιο ἔγοπι {6 οὐδοῦ ὁσσιραμίβ 
οὗἩ {|1ι0 ΓΟ 8] ΒΆτοτΩ.--- θα ῖσθ ὈΥ [06 Βαῃᾶ. Α8 

ΟΞ βἰφηῖῆε8. ΟΕΙΥ ““ἴ0 βοῖσϑ, 6 ψογάβ οδῃῃ 
τηοῖ ΟὨΪΥ͂ : δοιὰ ν}}} θ6 ἰάθη ὃν 86 ιϑη ἃ, ΟΥ̓ ἑπίο 
6 μὰ οὗ 1.6 εἴης, εἰς, Τὸ ἔοσπιοῦ νου] ὃ68 
τηοιὶϊο οὗ οχργοβϑίοη ἴογοϊρῃ ἴο {Π|6᾽ δίν]6 οὗ 186 
Ῥτγορ ιοῖ (Θοπιρ. χχ. 4; χχὶ. 7: χχυἹ.θ; χχίχ. 21; 
χχχὶϊ. 8, 4; χχχῖν. 8, εἰς. 1) βοσοηά συηδίγυσ- 
(σὴ (Οὐπείν. ργφπαπε. Οομρ. ΝΑΕΟΚΙΒΒ. Οἷτ., ἃ 
112, 1ὴ 15 ἐγοαιθηῦ ἰη Φογ. ἱν. δ}; χὶ Τὶ χὶν. 2: 
ΧχΧΥ. δ 1; χσυχὶϊ. 20; δοῖιρ. 4180 ἐπῇ΄ α, γ6Γ8. 24 δπὰ 
27. Τὸ βοηΐοῃσο 8 ἴο Ὀ6 του θα 88 189 δοῦ- 
ἰγϑοίίοη οὐὁἨ ἰννὸ που 8 ἰπῖο οη6, δοοογαϊηρ ἴο 
{6 Θχδῖιρὶο υὗ χχχὶν. ὃ.---Τ]16 ἔο]]ονν ἱρ Βοη 666 
8. Αῖ80 βϑίγϑηχθ. Εον Φογοιηΐδ ἴο ΒΔ (0 Ζεάε- 
κίδι, Του τις Ὀυχῶ [06 οἷΥ, ΑἸ οι ἢ σογτοοὶ 
ἴῃ ἃ σουαἴη 5686, 18 ΘΟΒΙΓΔΓΥ [0 Ϊ58 ἀϑδ] τηοάθ 
οἵ οχρτοββίης δἰ! . Τῆς ΧΧ. ὅγε. Ομ 4]α., 

τολδὰ 5. ὙΠι6 Ρυποίυδιίοι ἢ ὝΦΙΝ ταν Ὁθ οο- 
σαβίοημο ΕΥ̓͂ Πὺ. Τ|ιθ Ἰαιίον 18, ΒΟ ΘΥΘΡ, ποί 
βοϊάοπι υϑϑἀ ἰο ΘΙ ΡΒ8581260 8η Δη{{{Π 6.108] πο σο;- 
σοριίοη. ἴον νυ ]ο ἢ 'Μ)ὸ 8Ποι}ἀ ΒΑΥ: δμέ ας ἰο, δία. 
Οοαιρ. παι, ὃ 277, ὦ, ἀπὰ οϑρϑοία!ν 86 ρΡ88- 
Βηζ68 ἔζεοὶς. χυΐ!. 2] ; χὶῖν. 8; 96γ. χχχυΐὶ. 922; 2 
Κι. νὶ. 8ὅ. δο ἔπνλιν, Ηιτζια, απαξ, Μ ει εκ δπὰ 
οἰ 6 γβ. ᾿ 

γεν. 24-38 ΤΦΏΘΩ βαϊᾶ Ζοάρικίδῃ... νὰ 
καϊσθῃ. 11 κίηρ ἔδαγϑ ὑμαὶ [0.16 προγῖ οὗ 
5. σοηουβαίΐου νυ 1{}κ}. Ψογοπιδ γα Κηονῃ, Β6 
σψουϊὰ Ὀ6 τορατάοα 48 νϑο δίς ἀπὰ Ὁ6 808- 
Ῥοοιρὰ οὗ ἱποϊϊΐπηρ τὸ 10 νἱον οὐ {89 ῥγορδθί. 
Του 6 Κπον (πα (116 ἔδοί οὗ {Π}9 δου οΥβαι οἢ 
σου ϊὰ οὶ γαῖ σοποδαϊθα, ἢ0 ΜΝ ]8 64, ΠΟ ΟΥΘΓ, 
(αι ἰῦ ταὶχῦ Ὀ6 τεργοβοηϊοὰ 85 οσοδϑίοποα ὈΥ͂ 
Ζογοπι δ π 56] 7, δη ὦ ἃ8 ΣΟΙ ρ ῬΟΓΟΙΥ ἴο ὨῚ8 
Ῥοιβοπαὶ ἰπίογ818.---Οαἀ πὰ [Π8ΟΒ 85Π4] ἡοῖ ἅϊθ, 
ἸΠΔΥ Ὧδ τορηγάἀ δ 88 ἃ ὑμτοϑὺ οὔ {0 ρῥϑγί οὗ 16 
Κκίηρ, Ὀπὲὶ δὐτ|16 Β8τη9 {1Ππ16 8180 ἃ8 8 ΓΘίθγΘΠ66 ἰο (16 
απ κὸν τ τοδίθιίηρ ἴγοῖι [6 ῥγίησοθ. Εον (116 
κίης 'νου]ὰ βαγ: 1 νν}}} Βαῦνϑ γοῦ ρυὺ [ὁ ἀθδιὴ ἰἴ 
γου ὈσιτΔΥ τη6, δηὰ [86 ΡΥΪΏΘΟΒ Μ}}} Κι]1 γου [ 
ΠΥ Ἰοατη υὰῦ γοὺ Πᾶν 6 ΒυΠηΠΊοπ ὁ πη6 δχδίη ἴο 
Βιγγο ον. [Ιὰ 6 δι ρροβοαὰ ἱμαιλιΎ οὗ (16 
Ῥγΐησοα, γον. 2ῦ, τ1ὴ6 ψογὰ8 δἰᾶθ ἰτ ποῖ ἔσοχῃ 
18, δῃ α τσϑ ὙὙ1}} ποῖ Ρρυῖ ἴ8606 ἴο ἄθϑαιἢ, γα 
8. ῬαΓ ΘΠ Π165}5, Ὅπ6 Ἰαι6 Ὁ Οχργοϑϑίημ {πὸ (Πτϑηὶ, 
νν]οὶϊ Ζοα οἰκ Δ ἢ ΡΓΟΒΆΡΡΟΒΕΟΒ ἱπ 6Ά86 ἴα Ργορ οὶ 
ΒΟ τοῦιαθ ἴ0 ηαῖκθ ἃ βη 9 ΔΟΊΟΥΥ 5Β[Ὡ] Θπιθῃΐ, 
--Ι1 ριϑβϑῃῖθᾶ, εἰς. ΟοἴΏΡ. ΓΘΏ]8. Οἡ Χχχυϊ. 7. 
ΤΙ Ρνἱϊ ἰν ποὺ πηθῃτ]οΠη68 πΠογΘ. Ζράἀοκία)) βθοῖηβ 
ἀδιι5 (0 ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΟ (δαὶ ΦοΤΘΙ 8} προ ποὶ ἴθαν 8 
ἱακὶπα Ὀδοὶς ἰο τ6 οἷϊ, ἔγοιῃ τυ ῖσῃ 6 πὰ Ὀδδη 
Ἰιθοταῖρὰ αἱ ἴμ6 Κἰπ χ᾽ 5 οοπιιη πε, Ὀυϊ {πΠπ| ἃ το τη 
ἴο (6 ρτίϑοῃ οὗ Φοῃδί δὴ (χχχυϊ!. 15), ἴο ἀνονὶ 
νι οἢ Π6 ἰδ αἰγοδαν οἴἴεγο ἃ ρο(τίοη, τὶ 
δο τοχιγάθα ἃ8 ροββὶ Ὁ]Ϊ 6. Τ]|ιὸ Ἰδοῦ Βοθίῃ8 ἰὸ 
αν ὈΘῸὴ Ὧὴ ΟΥΟΐΪΠΔΥΥ Ρΐασο οἵ σοῃῆποιηοηί, 
ΜῊ Ἶ 116 [16 οἷν 8 ΟὨΪΚ πῇ ΟχίγοΓ ΠῚ ΓΥ͂ 018. --- 
ΤῊ ρυίησοβ ΓΘΑΙΪΥ Θοη6 10 Ζεγθιηίαῃ. ΤΠ [μοὶ 
οὔ (νὰ ςοηθγθησο ἔπ ἀἸὰ ηοὶ Γαπιαὶῃ σοποραΐοα, 
δι συησογηΐης 86 ἱπιροτῖ οὗ ἴἰ, ποιπίης δὰ Ὀ6- 
δοπιο Κπονῃ ([86 τηϑῖῖοσ 88 ποϊ ροσοθὶνϑᾶ.". 
ΤΙΟΥ πλιιϑὲ παῦθ τοραγάθὰ ἰμ6 ἀθδοϊατηιίοη οὗ 
Φογοηινίηῖι τηλθ ἰῃ βοσογάβποθ ἢ ἰμ6 Κὶηρ᾽ 8 
σομητηληά ἃ8 ΡΓΟΌΔΌΪΟ, ἴοτ (ΠΒ6Υ ἀο ποὺ ὑγζὸ [ἢ 6 
Ῥτγορ οὶ ἕασίμοσ, Ὀαὶ ΥΥἸ ΒαΥΔῪ ἰπ δἰ ποθ. ΑἿΣ 
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{818 Φογοιἶα το θα ἴῃ ἴδ σουγὶ οὗ (6 συαδτά 
11 1186 σαρίατο οὗὨ (9 οἷϊγ. Οα μὰὶ ψῃϊο 
ἔασον οσσυγγοαά Ὀδίνοοη «οΓοπιῖαὶ δὰ Ζοάθ- 
καὶ ἀυνίηρς {Π|58 1αϑὺ δίαρο οὗὁἩ ἷ8 δοπδηθιοας 
ΘΟΠΊΡ. ΓΘΠ18. ΟἹ χχχὶϊ. 2.--ὃ; ΧΧΧΙΥ͂, 1-ὃ. 

ΠΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΘΑΙ͂,. 

Ἱ. Οα χχχυὶϊ. 2, 8. Το. ἰογὰβ πνογὰβ Ζοάο- 
Κα αἀἰά ποὶ οἵὐγ ἴο ὮθΔΡ, Ὀὰὺ (6 61} οὗ (9 
Μογὰ Ὲα ψνουϊὰ αν Ἰἰκοὰ ἰοὸ αν. Τ818 ββοὶς- 
ἵπρς ἴοῦ Βοὶρ {μθὶ αἀἰὰ ποῦ ργοσδθα ἔγοπι ἃ ἐγ Ὁ]Υ 
Ὀε]ἰονί μοαγῖ. [1 ννᾶ8 ΠΙΘΓΕΙΥ δὴ Θχρογὶπηθηϊ, 
ἃ8 ἴῃ ἐἰπη0 οὗἨὨ ποϑὰ οὔβ ἰγὶϑβ ουδυυυ πα. Ηθησθ 
Ζοἀοκιδ αἀἰὰ ηοὶ νοπίατο ἴο σοπιο ἰο {86 ονὰ 
δ 50}, θαὺ Φογοπιλ} ᾿ν88 ἴ0 ἱπίουσοὰ θα [ῸΓ αἰ τη. 
“4“Ἡ ἰϑ, δονναγνοῦ, ἰῆ νδὶ [ὉΣ ᾿μἰογοθββίοῃ ἴοὸ ὃ 
τη8 49 ζῸΣ Ὠΐτα, δὰ 86 ΒΙΏΒ0 17 ἀθ68 ποὶ Βοὶρ ἴο 
ῬΓᾶΥ. Τάκο (80 Θχαιῃρ]ο οὗ ΡΒΔγδοι, Εχοά. υἱϊ[. 
29; ἰχ. ωὠδ: χ. 17." ΟΒΑΜΕΒ. 

2. Οα χχχνὶϊ. ὅ-10. Νοιδίης ἰ8. τοῦθ ὈΪΓῸΡ 
[Πδῃ ἰὴ {τη οἵ φγϑαίθβὲ πθϑὰ (0 866 δρραγϑηὶ Β6ὶρ 
δραΐη ἀἰβερροαγ. Βαἰββὰ ἔγοιι ἴῃ ἀθρι}}8, ομθ ἰϑ 
1Π68 οαϑὺ ὈδΔοΚ ἰηἴο ἃ 81}}} ὑσοίουπα ον ἀθορ. 7189 
ψον8 μαιὶ ἱπνυοκεὰ {6 οἷά οὗἩ μο Εκγρίϊδηβ οἢ 
πον ον ΓΟΒΡΟΠΒΙ ὈΝ ἰγ, [ὑ 88 8 (γἰα πρὶ οὗ 
ΟΥΑΪΥ ρμοϊϊον. Το Ιογὰ ἀἰβαρροὶπηιϑ (μοὶ 6α]- 
σου] οη8. Ηθ ἷβ8 ποὶ ἰο Ὀ6 80 ΘΕΒΙΪΥ Ρυΐ οι. 
Το ΟΒαϊάοδηβ πὶ βάγαν, θὰ ΟὨἿΥῪ ἰο ἀοίραι {86 
Ἐκγυριΐίδηβ, δὰ θη γσοίανη. Απὰ 7 γθι δ πχιιβὲ 
Ὀ6 868 ρῥτορδιοί οἴ (15 ἀϊβαρροϊπίθα πορθ. Α ἔον 
ΠΟΥ ΔΙ ψοιπα ρα τηθη, Βα τηδὺ ρτοοϊαΐτα, τ ουἱά 
ΒἘΕΠπο9 ἴο θἀχοσυΐο [86 1οτα᾿ Β ἄθοσῦθθ οἱ Φογυβδ]θῃ). 
Οομρ. 2 ὅδ. ν. 6. 

8. Οὐ χχχυΐϊ;. 10. Τ 8 Ῥαββαρο 8 8130 λἀἀυσοὰ 
88 8 ἰῃϑίαησθ Οὗ 80 80-68}]6..δοΐεη τα πιεαΐα ΟΥ̓ Ἃ6 
“7μίωτο οοπαϊιοπαίο ( γέίάε ΒΌΌΡΕ, 7ηεὲ όοσπηι., ρυφ. 
28), ἰοροῦμοσς πὶ 1 ὅδ. χχὶ δὶ. 11, 12; “ον. 

ΧΧΧΥΪΙΙ. 17; σοῖς. εἰ}. 6: Μαιί. χὶ. 21, 22: χχὶγν. 
2.2, Αοἰβ χχυύΐϊὶ. 81. ΚΞΤΑΒΚΕ. 

4. Οὐ χχχυϊὶ. 11, 12, 1 Τοσ τ ἶδ ἢ ΓΘ 8}}} τ δ οὰ 
ἴο Ἰοᾶγα Ψ96 8816 π|, ὈΘοΔυ 86 ἴῃ [86 ΟἷἿΥ ἢθ6 π0Ὸ 
Ἰοῦχον πορθὰ ἰὸ ΒΘΟΌΓΟ Βλοί Υ ΟΥ̓ ΒΏΥ͂ ΒΌΘΟΘΘΒΒ [0 
1.18 πιὶ ΠΙΒΙΤΥ (σοι Ρ. ὅταβ κε: “1 ΔΡΡΘδγΒ (δαὶ 
ἢ 6 ρσγορ θοῦ του] Ὀσια)κα ἢ π|86}} (9 τ1π6 σουπίτυ - 
Ροορίο, Ὀδσαυβ6 86 Βοροὰ ἔγοπι ἰμθπὶ Ὀοίίου Γο- 
δ8ι.118 ἰπ Ρϑηϊθη660 δπὰ (6 ἀγνοσίϊπρ οὐὗἁἩ ἰδ ἀϊνῖηθ 
ὁυάρπηιοπίβ, ϑποθ εἰ πογίο ἢ6 δὰ ὈΘΘῺ τηΟΒΙ]γΥ͂ 
ἰπάογοα ἴῃ ἢἷβ οἷἶοο ὈΥ 6 ῥυίοϑίϑ δῃηὰ [110 
σουγὶ ᾽}), ἢ6 ΔΒ ἴῃ ΟΥ̓ΤΟΥΡ πη6 ἴ00}Κ Δἢ ΔΡΌΙΓΓΑΓΥ͂ 
δίορ. ΕῸΥ ἰὼ {Π6 ὅτϑί ρίασα (86 βογυδῃὶ οἵ ἀοὰ, 
ψ 0 18 αἱ ᾿ἷβ ροβί, 18 ὑυπάον αἰνίηθ ῥγοίοοϊ: οη, 
δηᾶὰ ἴῃ ἰὴ Βοοοηΐ, δ6 δὰ ἴο ρῥσχοοΐδί τ 6 ν1}} 
οἵ αυὰ καρεϊῃ δηὰ αραὶη (ο ἐδ 6 βία ΌΟΥΠ ΡΘΟΡΪΘ. 
ΤΉΘΓΟ ννᾺ5 (6 η 8{}}} {86 ρΡΟΒΒ1 1 Π}ν οὗἨ ὑποὶν οδο- 
ἀΐοπῦ βδυτηϊβδίοπ ἴο ἴπ6 αἰνίπα Μ1}}. Φονο δὰ 
ἀϊὰ αἴϊουνγασὰβ Γοροδίθ αν δον ὑπαῖ ἀ δ᾽ ΓΔ Π 69 
88 Β[1}} ροΒϑὶ Ὁ] 6 οὔ 11:6 οοπάϊἑοη οὗὨ δ Ὀπι: 581 08 
(χχχυ!. 2, 8, 11), απὰ Αα͵βο, 88 6 δὰ (ο ῥγο- 
οἰαἶπι ΤαΪΐπ τππσοη ΟΠ (χχχῖϊ. 8-δ᾽ χχχὶν, 
2-δ), {18 1ΘΒ{ΠΠῚΟΠΥ͂ ΑΒ ὨΘΟΟΒΒΗΡΥ͂, ὈΘΥΙΪΥ ΔΒ 8 
ΡῬτοοῦ οὗ (6 ἱπνίο] ΑὈ ΠΥ οὗ (9. αἰνίηα σοι! η86], 
ΡΑΓΟΥ (ο οιὺ οδ᾽ 4}} ὄὀχουβθ ἴοῦ ἴῃ Ψ6)}}8 αδϊου- 
ΜΆΓΒ, ῬΑΥΠῪ 88 8 ΓΟἷϊ ἴο {πΠ6 σ᾽οτίουϑ Μοϑβίδηΐο 
ῬΤορἤοοΐθβ (6}}}}. χχχὶϊ. πὰ χχχὶϊὶ.) ΨΒΙΟὴ ῥροτ- 
ἰδ ἴο 1}18 ἰαδϑῖ βίαια Ὀείογθ ἴμ6 ἀσδιγυοίζου οὗἁ 
(6 οἷγ. ἈΠ (θη Φογοηλδῃ γον δὰ [Π6 ρυγ- 
ΡΟΒ6 δἰ ἱπδὶ (τ ἴ0 Ιθᾶνο ἴΠ 6 Οἰ(γ, 1 νγνὰ8 8 ἃΓ- 
ὈΪΓΑΤΥ δῖ, ἢ ϊοἢ 8 ποί ἴ0 βυσοοοά, δηὰ [ὉΓ 
ΜὮΟΩ 18 δυσοδὶ ηὰ νι λιαὶ 910] ογθαὰ ᾿Ὑἃ8 8. [1181 
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Ῥυη᾽βιιθηῖ. [Ι͂ἢ {18 Β0ὴ80 ΒΙΚΌΒΙΟΗ 4130 ΒΑΥΒ 
(5. 130ὴ, “ὙΒΘ 8118 4180 εὐσ, δῃὰ Θοὰ ἀθβδὶβ 
ψὶ 1 (6 πὶ ΡαποΙ]ουγ, 80 (ΠΟΥ 680 πιιδὺ Ὁ 
ἀοοσὶ]ο ἀπάον ἰλ6 ἀἰνίηα σΠ ΔΒ. ̓ βοτηθη 9. 

ὃ. Οπ χχυχυὶ. 1δ. "“ Ζογθ 18 ΡΓΟΡ ἢ 6 6168 8Ρ- 
Ῥὶϊοὰ τὸ {16 νιοὶ βἰαδιΐοη (ΡΟ 116 4]), δὰ ἢ6 
1.5 σουἹὰ ηοἱ δυνοϊὰ 180 Δρρθάσδαποο, ἢ ἶ6 ἢ. ἢἢ8 
ἀϊβροσϊιίοπ ἰο τϑοοιῃιηθηὰ ἴο (6 Κίης 80 Β0Γ- 
ΓΘΏΘΘΡ οὗ 1116 Οἵ οσσαβίοποά. οὐ "δ ργαϊβοά: 
οὐ Πογ 8 Κἰηχάοπι 18. ποὶ οὗ {118 ᾿νοῦ]. Ηἰ8 
ΒΕΡΥΔΩΐΒ ΙΠΔΥ ΓΘΠΟΌΠΟΘ (6 ᾿ΑίΓ6Γ8, νν ἰσἢ Ρ6Γ- 
ἰαἷπ (δογοῖο, τ ἢ [Ὁ}} ἔγοθάοια, πὰ {818 [ἢ 6 ΟΣ 6 
Ὀθοδυδθ ἰλο ᾿ογὰ Καὶβθβ [86 18 ΓΘ 8. ὙΠῸ 86 
ἴο ΙΑΌΟΥ ἴον [86 βιπμοὶοταιϊίοη οὗ 1π6 διαί δηᾶ τἢ 9 
Οἰ ΓΟ ΒίδΠΟΘ5 Οὗ Τὰ ΚΙὶ πη 6]80 ἔγοπι 818 Κὶπρ- 
ἄομν, Ὀυΐ χίνοθ 1.6 Ῥγορθ.8 οὗἩ μ6 Νοιν Τ᾽ οβίδ- 
Ἰηθῦὺ ἃ σοιμρ]οῖθ αἰβροηϑαίΐοθ ἱδμογοΐγομι; οἵ 
νυ ΠΙΟἢ γὸ μαγ9 8 ᾿νἱὴς ΘΧΘΙΏΡΪ6 ἴῃ 9 6805 δα Δ]] 
ἮΪβ Αροβίϊθβ, ῆο ἀἰϊὰ ποῖ πιοράἶο ὈῪ ὁ ψογὰ ἴῃ 
ΔΩΥ οὔ δα οἷν ϊ τηδίίογβ οὗἉ 1.6 δι! ον 685, ἀπ ΘΓ 
Μ οῖὰ (Π6Υ ἰδυρσῶϊ. «Ζυθιῖϊσθ δηὰ ΘΠ ΒΑ ΓΘ 
Ῥα} 8 ΛΠ 6 πλ08 τ Γ} [Π6 Ῥγοσυγδίον ΕΘΙΪχ, νν Ἰσἢ 
ὝΟΓΘ πηδίίογ8 οὗ (89 ἰπίογίοῦ, δηὰ ἰμδὶ 18 οηουρὶι.᾽᾽ 
ΖΙΝΖΕΝΟΙΕ. 

0. Ου χχχυΐ!. 17. “ΤῈ Κίπς ψγα8 δοπητηδηδοα 
ἰο ναὶ ἢΠ6 Ὀοοῖς οὔ {ΠῸ ὰνν Ὀοίοτο ἷπι, πα ΔἸννὰν8 
δαγο ἰὶ τ ἱἢ εἷπι, θ6υι. χνυὶϊ. 19. ΑΒ ποῖ [ αἰὰ 
μοὶ ἀο (18, ἢ6 πὲ 6 ἰῃ 817218ὲδὲ ουὐϑῇ οἵ 818 οὐ ῇ 
ΒαΥνηὐϑ: δΒοιηθίἑ 05 μ6 τηυδὶ ἸΟ0Ο0Κ δὶ ἷ8 οου- 
Β6ΙΊΟΣΒ Ὠγοιρσῃ 8 ἤηρογβ δηὰ Ἰοὺ ἴθ πὶ ἀο0 88 
860 Ὑ111, δηα [που ἢ κὸ ταΐχιῦ αν ὈΘΘἢ 8 Τη88- 
[6 Ὁ, )6 τιιϑὺ ὉΘ ἃ δβογυδηί. ΕῸΥ αοα ρΡουτγείὰ 6ο0η- 
ἰδῃηρὶ ἀροῦ ργΐμοοβ απὰ Ἰοοβϑίῃ (86 οονϑπδῃί οὗὨ 
{110 πιϊ κἰγ (ΦοὉ χὶΐ. 21). ΟΒΑΜΕΒ. 

Ἴ. Οὐ χχχυὶϊ!. 18-20. 1π ἰδ: σοπβοϊουβη 88 οὗ 
818 ΟΠ οἶ4] αἰ καῖ {πὸ ρυορθοὺ ῬγουΪΥ ΔΡΡΘΆΓΒ 
Ὀοΐίογο ἴμὸ Κίηρ, βαυίηρ, ΑἸ Βουση 10 Ὠ88 ΘΟπὶθ 
ουΐ οἴοαυν ἰδ τδϑ στ χὶ δηα ὙΟΥ Ῥγορ οὶ 
ὙΓΧΟΠ, γοὺ δᾶγο ἀ0Π6 ΤΩ6 18.106. ΝΟΥ Υ ἢ 61688 
86 ΔΡΡΙΪ65 νὴ Ὠυ0]0 ἀπ δαγηθδὶ ροιϊ (οι 0 
ἀπὸ Κίης ἰπ ὈΘ68]7 οὗἩ μΐβΒ Ῥύβοῃ, ἰδ αἱ ἈἢΘ ΤΏΔΥῪ ποὶ 
Ὀ6 ἰδ κϑη ὉΔΟΚ δρϑίῃ ἰο ἐμ ἀγοδάζι] ργϑου. "")Ἀ το Σ 
7ογοπιΐδ ἢ Β ΘΧΆΠΡ]6, ΟΠΘ ἸΠΔΥῪ Ὅ76}1 ρο( (10 ἰγγδη- 
ποδὶ το ρίβιγαῖ 65 ΤῸΓ 8 τοὶ ἰραί οη οὗ ρογβοσιίίοῃ, 
Ῥυὶ ποῖ Βρθοαὶς (ο ρίοδβθ μθῃ [ῸΣ {86 88Κ6 οὗ (6 
ΤοἸιϊραιοη.᾽"" ΟΒΑΜΕΒ. 

8. Οη χχχυὶϊὶ. 1-4. Ζουϑση δ 18 ΕΚ ἃ τυ πηΐηρ 
ΒΡΥΪΏηρ, ὙΠΟ Ὦ ἢ85 Δ δουπάδησο οἵ νου. Τὸ 
τρου ἢ οὗ [89 (6 την Ὀ6 βίορρεά. Βιυϊ Πὸ ΒΟΟΠΟΥ 
ἦβ ἃ Β᾽ 1χὺ ὑθ ΡΟΥΑΤΣΥ͂ οροηΐϊης δον θὰ, τπδῃ [86 
ΔίοΣ ὈΓΘΆΚΒ Του τὶ 7}} ρόνογῦ. ΑἸ Ππουχὴ 
ΒῈ Κπὸν ν μαὶ ψγἢ8 Ὀοίογο μἷπι, ἢ6 ῬγὯΑ8 ποῖ 5]]6ηΐ. 
Κον "δὰ οσουϊὰ μοί Ὀ6 δβι]δπὶ (χχ. 9). Ενϑπ ΣΊΠΟΥ 
λ)κὰ Ὀφαίοη τα ἴο ἀοαῖῃ οὐ ἴ6 εροΐ τνἢ οἰ ὉΒ, 
γεῖ ἀγὶηρ, Βα ψουϊὰ πᾶν οτγὶοα : 86 ἴμεῖ δοϑῖδ 
ἑοσῖ δ 581}4}} ἰνϑ. Ψογοιϊδἢ 885, ΒΟ ΘΥΘΥ, ΠῸ 
δι  -ἰγαϊίον, Ὀὰϊ {πὸ ᾿Γαθϑὺ ραιγὶοῦ ἱπ 81} ᾿8Γλο]. 
18 ποῖ {18 ὑγουγθὰ ὉγΥ ἴπ6 δουγῆχο, νυ} γν ἢ ΐ6}} 
86 ἰΩΒΟΧΙΌΙΥ στοροδίθὰ δἷ8 ΡΡαγΘΩΑΥ 8580 ὑπΠρ8- 
ἰγϊοιῖσ σουπ861 Ὁ ΟοΥγίδιἶγ 8 ΟΡΡοΟΠΟη8. το- 
ξουτὰ Ηἶπὶ 838 [6 τηοδὺ ἀλη ΈΓΟΙΒ ΠΙΆ) Βπιοπρ ἴῃ 6 
ῬΘΟΡΙΟα, }υϑὲ 38 ΑΔ δοουϑοὰ ΕἸ}. οὗ ἰγουὃ- 
᾿ς ἴϑγδοὶ (1 Κίηρβ χυὶἱ. 18), Απιαξῖδθ ΑπιῸ8 
{ν11. 10), ἐπ δονν8 Ρδ}] (Ἀοῖ8 χυὶ]. 30). 

9. Οὰ χχχνὶϊ. ὅ. [16] τἰχῦ (0 ΘΑΥΡΎῪ οὐἱ 
ἐποὶν Ψ 111, ἰὼ Ορροϑβί(ἰοη ἴὸ ἐπαΐ οὗ 1Π6 Κίπρ, 186 
Ῥτίησοβ δὰ ποῆπθ. Ζθαθ κί 8 Βρ6 66}, ἴδ γο- 
ἴογο, ἀἰβρίαυϑ ΟΠῪ ἷ8 ἱπαϊνι ἀυ}}] το θ89. Ηθ 
860 ΒΠΟΝΒ ὉΥ͂ ἴἰ Ποὺ {{Π|6 ἢ6 ψγὰὼ8 βιδ᾽θοὶ ΤῸ 
Ὠοὰ. Εοσ Βδὰ 6 Ὀθθ ἔμὶ 1] το ἀοα, ἂς νου]ὰ 

ΤΗΝΕ ῬΒΟΡΗΒΊ Χ5Ε ΒΕΜΙΑΗ͂. 

ἢδνο Τουη τπθ8ῃ8 [0 σοῃρεοὶ 6 οὐράϊδησα οὗ 18 
Ῥγΐηοθβ. Ηθ ψο 88 16 γχὶχῆϊ, μΒὼ8 8180 ἰἢ 9 
[οτὰ οἡ δὶ8 8140. ἸΥΓ0Γ {815 νν8ὰ8 τηδηϊΐοβδ ἴῃ 189 
6886 οὗ [Π|027 ΡοΟΥ ῥσὶθϑὶ Φοσθι δ. ΒΟΥ τη 1106}} ΤΠΟΥ̓Θ 
80 ἴῃ (δαὶ οὗ 189 Κίη. Βυῖ {μὶ8 Κίης νὰϑ δῸ 
ΑΓ Ν 

10. Ου χχσυ]Ἕδ. 6. Νοὸ φῬγορμοὶ νγὰᾶϑ ΘΥΘΓ Τη8]- 
ἰγϑδϊθα δὸ ρ {Δ ὈΪῪ 88 ψογθτΐδῃ. Ηἢθ σϑργθεθηὶδβ 
186 οὐ] πη παῖς Ροϊηῦ ἴῃ ἴῃ6 ΒυΙ ΠἸαΛ 0 οἵ 109 
βουυδηὶ οἵ Φομούδ, θαϊ 880 (6 οχίγοθ ροϊπὶ 
ἴῃ (116 δ᾽ ομδίου ἔγοιῃ Οοἀὐ οὗ ἴὸ (ΠΘΟΟΓΔΟΥ, 
ψ Ποἢ ψναα ἰπηπιοάϊδίο]ν [0] ον οὰ ἃ5 8 πιογιοά 
Ῥυπὶβηιιοηί ὈΥ (80 ἀδοροϑὶ ουϊνατὰ ἀφο] 1η6. 
ΤὨΘΓΟΙΟΥΘ 1 ΦογΘ Δ ἢ αἶθὸ πϑὺ 5" ΟΠ τΊ81᾽ 8 χο- 
ΒΌΆΓΓΤΘΟΙΙΟΩ ὈΘΟΟΠῚ6 ΥἱΒ] Ὁ]0 (ὈΙΕΡΌΒΙΘΗ).᾽᾽ 

11. Οκ χχχνυϊϊ. 7-18. Α Μοοσ, 8 οδί θη, πιπβὲ 
ἤαΥΘ ΘΟ ρΑΒ8Ί00 δῃὶ σαΐβο ἢϊδ νοῖοο δι ζαίμπδὶ [9 
ΘΠΟΥΠΙΥ. Ῥ 1} 110 4}1 ΙαΥϑοὶ] σγῶβ δι Ϊθηί. Τὺ ἰδ 
σοπιρὶ οἰ οὐ (Π6 ἰοϑιἸ ΠΠΟΩΥ ἰοὸ ἴ8γ861᾽8 ἀθο]ῖηθ, δηὰ 
(86 συ] ΡΡΟΆΤΒ ἴο Ὀ6 δ' ΘΟΠῚ ΠΟΏ ΟΠ6. ; 

12. Οὰ χχχυὶξοί. 14, 18. Τ ΙΒ δθϑῖβ 0 6 (86 
ΤΩΔΏΙΘΡ Οὗ ῥγίησοβ. ΤΠΟΥ 5ΔΥ: 1 ἩΪΒῺ ἴ0 ΠΘΩΡ 
{π6 σαι, 1π6 ττὰϊἢ ΟὨΪΥ, [86  ΠοΪθ ἔσα. Απὰᾶ 
ὙΠ ΠΘΠ ΟΠ6 16}}]8 ἰὴ ἰδ ἰγυαϊῃ, ἢ6 ἀταννβ ἸΡΟΏ 
Εἰτηβοὶ (μοὶ δἰσθοδὲ αἰβρίθββυσοθ. ΒῸΡ ἴΠ680 
Ἰογάβ, δοουβίοιηθα ἰο 8 Ηοτηθγῖο ᾿ἰΐο οὗ ἰδ γοάα 
(ϑεοὶ ῥεῖα ζοῶντες), ἀο ποὶ |{1κὸ ἴο΄Ὅ6 ἀϊδίασ υεα ἰπ 
ῖ8 (πεῖν ὉΠ1588.. Νοιδίη, οννοτον. αδοῖβ {ἢ 6 πὰ 
ΤΏΟΓΟ ΓΌΘΟΙΥ ᾿π δὴ ὑπ 6 ἴσα. Ζοαο κί ἢ νος ἀ068 
οί Βθθη ἴ0 δυο Ὀδ6θῃ ἰῇ δαγποϑὶ ψὶ( ἢ 8“ ΡΥΔΥ, 
ἴθ ποι ἱης ἔγομῃ πη6,᾽᾽ ἴ0Υ οἰ που νἱδο Βὸ νουϊὰ 
δαὶ Ἰοαϑέ δύο ἀυῃθ ψλδὺ 6 σου]ὰ ἴο ἔθ] ]οὸνν (ἢ 
ῬΓΟΡ ΘΙ Β ΘΟ. 86]. 

18. Ου χχχυϊὶ. 19-28, Ζεάοκία σίνοβ 68 α 
Ῥγοίοχί δἷ8 ἀτοδὰ οὗ τωοσκίης δηὰ τι] ἰγοδί τηϑης 
ἔτοπι ἰὴ ζυσιεῖνο Φον8. ΕὉΥ (6860, 1}16 ΤΙ) 8] ο0ῃ- 
ἰοηΐδ, το διἰγὶ δυ 6 4}} (ῃ 6 ὈΪηπα 0 Β}5 χουϑγη- 
τηθηΐ 8ηἀ δὰ (Πογοίογο 6α, τσὶ ῬΟΒ81 Ὁ] δ Υθ 
πἷτὰ ἀοἸ] γαγοὰ οΥὐον ἴο δ, δηὰᾶ (θη ἰδ Κα τ οἱ 
ΓΟΥΟΩρο οη δΐτη. Φεογοιηΐϊδἢ ΒΒΌΓΟΒ δῖπη ἴθ δὶ ἢθ 
.'Δ8 80 ἸΏΒ] (0 ἔϑαδαν' ἔγοιῃ ἱθπ, Βυΐ 6 Μ1}} ὉΘ 
δχροβϑά ἰο {9 τηοβὶ 5651] Ὁ16 1η80}{8 ΤΓΌΤΩ ἃ 08 - 
ὙΠ ΟΓΟ ὃὯ6 ῬουΪϊα Ἰεδβί οχροϑοῖ 1, νἱΖ., ἔγοπι (ἢ 6 
γν ΟΠ 6 ἢ οὗἁὨ 5 οὐ ἢ τοῦ. ΤῸ ὃ γχοσοϊνοαὰ ὮὉΥ ἢΪ8 
ΟὟ ΨΊΥ͵ΘΒ ΨΥ ἢ ΒΒ. 1 ς; δοη ζ8, ἰπδιθδα οὗ βοημρ8 
οὗ νἱοίοτυ---ψ αὐ χτοδίον ἀἴβρταθα σου ]ὰ Ὅς 6οη- 
οοἰνρα [ὉΓ 8 τηϑη δΔῃ4 ἃ ὈΥΪΠΟΟ ἢ Ζπεῖαϊ ἕη ϑενίίανα 
φιὶ υἱέ υἱίατε Ολατγδαϊπι. 

14. Οη χχχυῖιὶ. 24-27. ὨϊΪὰ 7 Σοτ δ Ρατϊοὶ- 
Ρδίθ ἴῃ 8 Ῥγοναυϊοαϊοῃ, οσΥ ποῖ Τ|ι6 ορί πί οηβ 
Οἢ 1μ}8 Ροϊηῦ ἃσ αἀϊν θα. ΕΆΒΤΕΝ ΒΗΆγ85: δίοη 
σμΐάφηι ἀϊκοτίϊδ υογὸδΐδ τηϑη{{π|8 ὁδί υἱοτοπιῖαδ; Ἰηίεγῖπι 
[απ ἦος ο7μ8 7αοίμ)η ϑρεείοηι φμαπάαηι πιεπάαοὶὶ λα- 
οί, υεἱ σαγίε εδί αἰἰδδιτπμίαίο, φδὲ ποη οπιπὶ εχ Ῥατίθ 
ἐχομδαπάα. ΟἸὮΘΓΒ Οἡ (ἰἸ6 Οἵ μα πὰ 68}} αἰ θῃ- 
[ἰοη ἰο ἴντο ρΡοϊηίβ: 1. ΑἸ ουρΙ ἴῃ νοτβ. 1δ8-17, 
Ὧ0 ϑυοῇ Τϑαιθηΐ 18 τηϑης ΟΠ θα 88, δοσογαάΐηρ ἰο 
νον. 20, 6 οιηῖ8}} 18 ϑαϊ ἃ ἴ0 αν πηδᾶθ, ἰἰ 18 γοῖ 
᾿ }}164, οι πα {6 ψΟΓὰΒ οὗ [6 Ῥσορμοῖ ἴῃ υϑγ. 
1ὅ, δηὰ ἴῃ 16 ΔΏΒΙΤΟΥ οὗ (ἴ0 Κίης, τον. 16. [ὲ 
[ΟἿΟΝ 8 ἔσοπὶ ναὶ 18 βαϊὰ ὉΥ Ὀοίἢ οὗ (ἢ 6πὶ, ἐμ αῦ 
ΦοΣ 8} νυ ̓5ῃ θα {πΠηὴϊ 6 πιϊὶ ποῖ 6 Βα ρμὰὶ τὸ 
ἀφδί ἢ πὸ Ὀτουρδί ἰπῖο βιιο 8. σοπ [10 848 τνου]ὰ 
ἱμοΥ ΓΑ ὈΪΥ ἰηγοῖτο ἢ ἀθαῖῃ. ΟΟὨΒΟαΙΕΗΠΥ, Π0 
Αἱ ΔΠῪ σϑίθ, σπου θὰ [Π6 Βλτη6 18}, πο ἢ 
δχρι οβϑϑὰ ἴὸ {Π6 Κὶπρ ἴῃ χχχυῖ!. 206. 2. 1Γ 6 Ὰ 
ι..6 ἀφοϊαγαίϊοη οὐ νϑσ. 26 ἀο68 ποῖ σοπίαϊη {80 
οἷο (τὰ ἢ, 1 σοη 818 ἢ0 ππίτυϊ ἢ. ΤῈ ρσυίπ668, 
Ὠοινονοῦ, ἢλα πὸ εἰ ρῆί τὸ ἀομδηα (ἢ 6 τ ο]6 σὰ ἢ 
ἔσχοιῃ Ψογθιλ. ΕῸΣ ΠΟΥ ΜΟΓΘ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ τπυχάογ- 
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6.9. ΝῸ οὔθ, Βούγουοῦ, ἰ8 Ὀουπὰ ἰο α τηυγάογοῦ [Ν 4. Ου χχχυϊὶ. 4. ““ὙΟΥ]ΑΪΥ͂ ῬΘΟΡ]Θ 8.6 81] 
ἐο Ἔχροϑβο  ιϊι86]} ἐο νἷ8 Κυϊίο, ὈγῪ ἰδ σοηξοββίοι | ἀϊβροβοά ἰο γβργοδοῖ ὑπ: ῬγΘΔΟἾ 6.8 οὗ 116 6 0806] 
οὔ ἰ6 ἀγα. Τἷ8 δυο σὶθν ΤΥ Μ06}} Ὅ6 {116} νγῖἢ (6 ᾿ΔΪΌΣΥ μισὰ ἰθ6 0 ἱπῆϊος οἡ ἐπ οομλ- 
οοτγθοὶ οπο. [Ὁορ. ΟΒΟΒΟΝΤΗ δα Ξ5ΤΑΝΙΕΥ, [Ἰη0} γΘ (ἢ, Ὀδοδ 86 ΠΟΥ͂ ΒΕ6Κ (0 ἱπάον (μ9 αοἀ- 
«ειοϊδλ Ολωγοῖὶ, ». δ824.---,, Β. ΔΑ.] [οτχοίίεπ δουγϑβθ οὗἨ ἴ19 σοπμοπν θα}, ἃ8. (89 

πΟΣΙΪγΥ ροορὶθ νυ ϑ ἰὰ ἰο Ὁθ6. Οπο τὐδὶ ποὶ ὉΘ 
ἩΟΜΙΠΕΤΙΟΘΑῚ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ,. ἀρνὶ “πε ὉΥ {ι18, θὰ. κχοὸ ομ.᾿᾽ ΗΚῚΙΜ δπὰ ἢον- 

1. Οη χχχνῖϊ. ὃ. Τὸ βαρρὶϊοαίο ἐδ Γ᾿οτὰ οὐ ἰο] ὅ. Ου χχχυῖϊ!. 4-18, ΑΒ δἱ ἰδ ἐΐϊπιθ οὗ στ δὲ 
ἱπίογοοάθ νυ ἴῃ 9 οχὰ ἰ5 ἱπα δορά σιρὶιὶ, δυΐ 1 8} (89 οχίθυ αὶ ἰΠΟΟΟΓΔΟΥ͂ νγαϑ ΔΡργολοίηρ 1.5 ἢ 4] 
α.361]688 δηα Ὑτοηρ (0 ἀοδβῖγο πο μοῖρ, Ὀὰὶ ποὶ {8 6] ονδυι ἤτον, 80 αἱ [6 {ϊπι0 οὗὨ γι ΐαι 10 τ᾽ 88. 18 
μοτά Ηἰπι8617. [ϑ᾽ππογϑ οοπίγααϊοὶ {πον ΡΓΑΥΘΥΒ,  ῬΓΘΟΌΓΒΟΣΥ οὐουί τον. ΟἾγῖϑι γ9. {1.6 Ῥτορθοῖ 
δηὰ {18 ΓΟ π οΥ ἴθ αμδιιοοοδϑίιϊ, Ὁ ὑπ οἰγ ᾿ἴνοϑ8. Οὗ [16 ἔογ πιοῦν, ΨΥ οὗ [Π60 Ἰαίογ. Α8 Ομ γὶϑὲ 
[βάτηβορ.---Κ, Β. Δ44 848 δοουβοὰ οὗ δοίης δὴ ΔΡοἢΒ-ἰΓαϊῖοῦ δηὰ οογ- 

2. Οἱ σχχυῖϊ. ὅ-10. 1πδἰσυοίἐνο θχϑιηρὶθ οὔ (89 χυρίον οὗἨὨ 86 Ῥθορ]6 (Τοΐῃ χὶ. 48, δ0), 50 αἷ8ο 
ἀἰθογοποθ Ὀθίνγοοι σϑη᾿8 μοῖρ δῃὰ ἀοὐ᾽ δ Βο]ρ.  Τογο δῆ. ΤΤΠ6 ἔσθ στουπαὰ Ποῦθ, 88 ΠΥ, γ᾽ 88 
Μαπ᾿ 8 μοῖρ 586]-βουρὶι, βεϊ ζετο, ϑον5 δί ἄτϑί  ἀἰδὈο] οδὶ μαιγοὰ ἰο {π16 ἀἰϊνίπϑ γαῖ δὰ σδν- 
ἡπάθοαὰ 8 ογουβ δβοροῖι! δουπίθηθῃοθ, Ὀαὺ ἱΐ 18 πὶ ἀθροπάθποθ ΟἹ ουνιυνδγαὰ βυρρογίβ δηὰ {μοῖρ 
ΒΟΙΊο αἀπὰ νδουοι8, δπὰ οοηδάρδημοθ {πο γοὶ 18} οὐὐῃ Θχοϑὶθηοθ. Το ῥγίποοθ, ν ὴῸ (ΤΟ 96 Γ10- 
Βο᾽[-ἀοοοριΐοη. ἴῃ ἀὰθ σουγδβο ἰδ βῇονϑ 180]  τηΐδ ἰπίο ὑπ6 ΡὈΪδ, ΘΟΥΓΟΒρΡΟΠα ἴο {ἢ} ΤΛ]ῸΥ8 οὗ [89 
Ῥονγίδοι ιγ ρον υΐοθδ, ἰηἀαοα δἰ ἰὰγη5 ἰο 119 σο-͵ Ρ600]6 δὖ ἴ89 (πιὸ οὗ σμνὶϑί, (6 οὰκ ΖοάοκΚΙΔᾺ 
ἴγαγυ, (ο ἀδβίγυοίίοα, Οαοα᾽ 8 μοῖρ οὐ ἐδ οἰμον ἴο 1.6 τοδὶ Ροπίϊιβ Ῥι]ἴο, ΕΌ6α-") 6] δοἢ ἰο (1089 
Βδηὰ 18 δηποιπορα αἱ ἤγβὺ ὉΠ ΘΓ σἸΟΟΠΙΥ δϑρθοίϑ 6] οΥοσβ ἔγοιι (δ 6 ποδί θη ((Π6 ΤΌ]ῈΥ οὗὁἨ Ομ ροῦ- 
δηὰ μαναὰ σοηάϊἰοπ5 (Βυγγοηάθν ο 86 Ο Βα] 685), παῖ, (6 Οαηλδη 18]. Ὑοτηδη, 86 δι δΓ  [Δ 8) 
αὶ 1656 ματα δοηάἰιῖοῃ 8 γ6 νυν ΒοΪ 6βοῦιθ οἰ δ8ι186- 0 Ρὰὶ Ιθτδοὶ (0 Βῃδπια ὈΥ 1Π οἷν 9111... Απὰ δ8 
τηθοῖ, τοῖα ἡ] ἢ Ῥγοσθοὰ 116 δηα βαϊ]νδίίοῃ. Φογοτ δ 18 ἀ οἰ γον ὰ ἔγοαι (ἢ 6 Ρἱ, 80 Οτἰβὺ Διο Σ 

8. Οὐ χυχνὶϊ. 11-18. “1ὺ ἰθ. 106 ἸΏΔΏΠΟΡ οὗ [{ΠΓ60 ἀλΥΒ Τἰ865 ΤΓοπὶ {Π6 ρ͵Υῶνα. 
(οὐ 5 6 δην695, (δὺ (ὮΘΥ ΒΘΙΔΟἑΠΥ τὰ ἰϑ ύογρτοῦ] 6. Οη χχχυιο[ὶ. 19-28,. Οἰγ σαν απαᾶ Οοα᾽ 5 ιοαγϑ. 
189 8008 οὗ 115 Θογνδηΐβ, τ θη (ἢ 686 πάει 7050} 1. ΟἿΤ γΔγ5: (4) ῬΥΘΒΟΡΥΘ ἃ8 ποί ἔγοπι {χα τν}}}6}} 
ἐποπιβεῖνοθ, δὰ} θα (πο Υ βηά πὸ ᾿θαγὶπρ ἔπε γ  γ1͵1ὸ ζοαγοα (γον. 2:2): (ὁ) {ΠΟΥ͂ Ἰοαὰ ἰο ἀοδβίγαοίίοη 
ϑυου δη τὸ βί]ϑηῦ; ΟὨῪΥ ἔγοπι 09 δοηίοβϑίοῃ  {γ6γ. 28). Οοα᾽ Μαγ8: (4) ὈΥΘΒΟΡΥΘ 8 ἴγοπι 
οὗ {6 ἰγυ ἢ (ΠΟΥ νν01}} ποὶ Του δ." 74 λ[αγοτ ] τἰλαὺ τ] Οἢ τγὸ Τεαγοὰ (γογ8. 19, 20): (6) ὑπ 60γ 
γορλείδ, ὈῚ ΒΕΙΜ διῃὰ ΗΟΌΣΕΈΜΑΝΚΕ. Ἰοδά ἰο βαζοιΥ δπὰ 1179 (τόσ. 20) 

Β. ΤῸ Ἐνθϑηῖβ βιρδοαυθῃηῖ ἴο ἴ896 Οαρίυτστο οὗ ϑϑστιβα  θι (ΟΠ. χχχῖχ.--  ]}ν). 

1, “εγεπιϊαλ {δεγαίεα ὕγοπι (λὲ σομτγί 97 (δε σματά απα σίσεπ ἐπ ἐλατσε ίο Οαἰεααϊίαλ. 

ΟΧΧΧΥΙΠΙΙ. 28 ὁ-- -Χ ΧΧΙΣ. 14. 

28 ὃ. Απὰ Βα ψ88 ἐμογοῖ [Απὰ 1Ὁ στη ἴο 0855] ψΏΘη “6 054] 6 τγ88 (8 ΚΘ, 
ΧΧΧΙΧ.Ὶ (1 [86 πἰπίἢ γον οὗ Ζβαρκῖδῃ Κίηρ οὗ 5 64}), ἰῃ 186 Το ἢ το! ἢ, σϑτὴθ 

ΝΕ δάγοζζαν Κἰηρ οἵ ΒΑΌγ͵Οη δηὰ 8]] 1.18 ΔΓΓΩΥ͂ δρδιπβὺ “ ογυβ8] θη, δηα ὑμ 6 Υ Ὀ6- 
2 βἰθρϑᾶ ἰξ. «πᾶ ἴῃ [6 6] ουθῃῖῃ γοᾶσ οὗ Ζεαβ κἰδ}, ᾿ῃ (ἢ οι στ ἢ τοί, {π6 πἰηΐἢ ἀΑΥ 
9. οὔ ἴῃ τορι, 86 ΟἸΕΥ ψϑ Ὀγόκθὴ ἃρ. Απηάᾶ [{Π80] 411 [86 ῥγίποοϑ οὐ [89 Κίηρ οὗ 
ΒαΌυ ΟΣ οᾶπιο ἴῃ, δηὰ βαύ ἴῃ 189 τι144]6 ραίθ, δυθλ ΝΌΓΡΆΙ ΒΏΔΥΘΖΟΓ, Θ'ΔΙΏΡΆΓ-ΠΘΡΟ, 
Δ γβθο  π), ΒΔ Ό-ΒΆγ18, [ον [86 ΟὨ]ΕΕ οὗἩὨ 186 δα μ }}8] ΝΟΙΡΆΙ βμαγοζοῦ, Βα -τααρ [07 
186 ομϊοεῦ οὗ [80 Μαρὶ], ψ 1} 411 {86 τοβϑίάυ οὗ 186 ρυποθβ οὗ {π6 Κἰηρ οὗἩ Βαργυίοη. 

4Ἥ4 Δῃάὰ!}ῦ οδπῃη6 ἴο ρᾶ859, ἔλα ὙΉ θη ΖΘ 6 κί (86 Κιηρ οὗ ΦυὍδῃ βανν ἐδόθη, πὰ 81] 
[86 πιθῃ-ΟἿἾ ΤΑΣ [07 δηᾶ 8]] {Π6 τϑη οἵαν βανν ὑΠ6 πηι], ἰμθη μον ἢρα δηὰ ψοπί ουΐ 
οὗ [86 οἱτγ ΟΥ̓ εἰσῃΐ, ὈΥ͂ [86 ψΑΥ͂ οὔ [10] (89 Κὶηρ᾿Β ρᾶγάϑῃ, ὉΥ {πὸ σαίθ θεϊνιχὺ (89 

δ ὕνο ψ8]}}8: δῃὰ ἢ6 ψϑηῦ ουΐί 6 ΜΑΥ οὗ (Π6 ρἰαίη. Βαΐ 186 (]}Δ] ἀθϑῃβ᾽ ΓΙΟΥ͂ ΡὺΓ- 
ϑυοα [Πδϑἰ6 647} δῖον πθτα, δὰ ογθσίοοκ Ζ9 6] ἴῃ {86 Ρ]Α 5 οὗ Φοσγίοῦο : δὰ 
ὙΠ 6η (ΠΟΥ͂ μ8α ἰδκοη Εἷπὶ [8ηα ὕοοῖ Ἀΐπι} {δ6 0 [84] Ὀτουρμὶ μα ὺρ ἴο Νεῦα- 
ΟἸΔΑΏΘΖΖΆΓ Κιὴρ οὗ ΒδΌγΙου ἴο ΕΌΙΔῺ Ἰὼ {μ6 ἰαπὰ οὗ Ηδπιαίῃ, πἤογα ἢ ραγθ 

6 [86]4]} Ἰυαάρταοηῦ ὑροῃ δῖ. Τρ ἰδ6 [ἰηρ οὗ ΒΔΌΥ]ΟΙ 5]6νν [6 Βοη8 οὗ Ζεαάθκίδἢ 
᾽1ηὼ ΒΙΡ]ΔῈ Ὀδίοτθ ἈΪ8 δουοϑ: 4180 (86 Κίηρ οὗ ΒαΌΥ]ΟΝ 8] 6 411 (ῃ 6 Π00]68 οὗ Φυ 68}. 

7 Νοτοονας ἢ ραΐ ουἵ ΖΕεαο]κ1 4} Β Θγεβ, πὰ Ὀουηα Εἴτα πὶ ομδίηβ [ἃ ἀου Ὁ]6 οἢ81}1, 
8 ἴο ἙσΔΓΓΥ͂ [1816] ἷπὶ ἴο ΒΑΌγ]οη. Απά [86 Ομ] ἀθβὴβ Ὀυσηρά ὑπ6 Κίηρ Β Βουβο, δια 

{86 Ὠουι868 οὗ {6 ΡΘΟΡΙθ, σι ἔσο, δα Ὀσακο ἀόνῃ [86 ν8}]5 οἵ 6 γυβα θα. 
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9 Τμοη Νοθυζατ- δάδῃ {μ6 οἀρίαϊη οὗὨ [16 ρυδτά [84] θθγάϊβγβ, ἐὐξ, Σ ὀχϑου οπαγεὶ 
ΟΔΓΓΪΘα ΔἸΎΔΥ οδρίϊνο Ἰηἰο ΒΑΌγ]οη [86 τοπχηϑηΐ οὗὨἍ ὕΠ6 ΡΘΟΡΙ6 {{πδὺ τοτηδί θα ἴῃ ὑμώ 
οἰἵγ, δηὰ {μοβ6 ὑμαύ [81] αναυ, {πᾶῦ [6}} ἰο Εἶτα [{Π6 ἀσβογίογα, σῆοὸ Π84 σοῇδ ον γ ἰο 

10 δἰπι]}, νι [86 τοβὺ οὗἨ {πὸ ρϑορὶθ [μαΐ σϑταδίῃθα. Βυὺ Ν ΘθυΖατ᾿ βάθη [86 οδρίαϊα 
οὗ 186 ρυδγὰ ᾿οξς οὗὨἉ 189 Ροοῦ οἵ (88 Ρθορὶθ, νοι μδὰ ποίμίηρ, ἴῃ [86 Ιαπὰ οἵ δυ- 

11 ἀἄδῃ, δηὰ γανϑ (μθπὶ υἱμουαγαὰβ δηὰ ἢ 6] 8᾽ δὶ {8.6 βδιὴθ [ἴπὸ, Νον ΝΟΟΟΟΠΔαΥΌΖΖΑΓ 
κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΩ ραγθ οἤδτρθ σοῃοογπὶπρ' ΦΘγθμ 8} ἰο Νοδαζαγ-δάδη {Π6 οὰρίλϊῃ 

12 οὔτια συδγα, βαγίηρ, ΓΆΚο Β1π|, δπα Ἰοοῖς ψ6}} ἴο ἴαι, [βοὺ ὑ81ὴ 6 οΥ̓68. Ὅροη δῖ] 
18 δῃὰ ἀο δἷπὶ ῶο δα; δυῦ ἀο υπΐο ἷπλ οϑύθη 88 [6 Β8.8}] ΒΑΥ͂ αῃΐο 1866. ὅο Νδϑ- 

Ὀυζδγ-δάδῃ (δ οδρίδίῃ ΟΥ̓ 186 χυτὰ βοηΐ, δὰ Νοθυβδαβθδη, ΒΔ θ-Βατὶβ [μοῦ οὗ 
[Π6 ΘΠ 0}6}8} δηα ΝΟΥΡΆ]- 5 ΒΆΓΟΖΟΣ, ΕδὈ-τηδρ [οἢϊεῦ οὗὈἩ {6 Μαρ!], δπὰ 8]} (86 Κίηρ 

14 οἵ ΒΑΌΥ]οΟΠ᾿ Β ῥτίηοθ: Ενθῃ {ΠΩΥ͂ βοπῦ, ἀπά ἰοοὶς  εγθῖδα ουΐ οὗὨ (86 οουγί οἵἁ 186 
τίβοη συλγα), απαὰ σοτητἰ 64 Ὠΐτα απο (ρα λ] δὴ ὑμ6 βοῃ οἵ ΑἸ δα) 186 βοὴ οὗ 

Βμαρβδῃ, ὑμαῖ ΒΘ Βῃου]α ΟΑΓΣΥ͂ κἰτα Βοπιθ [πο [86 ἈΟΙ186] : 80 0 ἀτο]ῦ διιοὴρ [86 
ΡΘΟΡΪΘ. 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΪ, 

1 Ὑογ, 28 ὃ.--- ΤΠ Π6 56 ττογάβ σαπηοῖ οἰ ΠΟΥ ΟῚ ΟΔΙΤΥ ΟΥ̓ ΚΤΑΤΩ τ ΔΕ ΘΑ ΠΥ 6 σοπηθσοίοα Ψ» ΓΠὮ ἐδπο ρτουΐουα οοηίοχί. Ὑηο Ῥουϊκ. 
δὰ (Ππα]. γα πη 5] αἴο πη στιν Εἰ ΟΔΠῸῪ : ρ ποίη κί, μἴ σαρηγείμῦ Πνετοεοίνπια. ΤΊιΘ ὅγυγ. οπιΐία {πὸ ν  οστὴϑ ]τοχοῖθοσ. ΤῊ 
1.ΧΧ. ἰπιῃβι ΐο πλότοΥ Γ" ὙΠ), οομπῃουκίης ἰδ ππλθἰαῖο Υ νυ} χχχίχ. 1. Οἱ ἴδ οἴδιοῦ αλὰ, ἢ δε Εἰ ΓΟΙῪ ἀρργορτγία το 8626 

δη σοπηποοσίίοῃ ἰβ Γαγηϊηθαι ΓΔ ποχάβ δσϑ οομῃποοῖρα ψ τ τσ, 8. ΟἹ ΔΑΒ ΠΟΙΠΊΡ. ΤΟΠῚΒ. ΟὉ ΣΧΧΥ͂Ϊ. 11, ΤΊ Μαβοτοείος, 

τλοσεονοσ, οὐ͵οοϊοά ἴο 186 ῥγοϑϑοξ ἀἰϊνίβίοιι οὗἩἨ ἴδο ἰοχῆ, αϑ ἸὩΔΥ ὍΘ ΒΟΘΏ ΜΝ ἐδοῖγ δ 03 »ΈΘΞΝΣ δ 0 3 ([ασπὰ ἐπ 

φιφάϊο πότε). Οορ. ΟἜΒΕΝ.: Ζελγρεῦ., 5. 124: ἩΎΡΡεΣῦ, δίμα, κε. Ἀαίί, 1897, δ' 835, Β΄ πὶ! ]λῦ σΆΒ05 Ἀτὸ ΕΑ. ἴῃ ἴσῃ, χχχν, 
22; Νὰ. ΧΧΥ. 19; Φο5}. ἦν. 1; ΕΖεῖς, πὶ, 10, εἰρ. Οσομρ. Ἐσεβον, Ῥγορψίαεα Αἰαεοτι, ἃ 29 πὰ ἴμ6 Οὐποογάώαποε, μ. 1..09.---Ἰ γογ, 

1, στ πὸ ἘΣΣῚ ἰθΘ σαπείη ἢ ΟἿ ἰοχῖ, ΡΟΒβί ὈΪῪ (του [π6 ογογαίρμι οὗὨ ἔμο ἐγαμβοσίοσ; δξ) 7 ἰ8. {|κουν δ ψαπτίπςς 

ῬΟΙΌΓΟ ὙΠ Όϑ.: εἴ γῶν ΡΝ ἰᾳ σοπίταοίοα ἤγομι ἴπ ἸΟΏ ΟΣ δοηίθηοο “ δῃηά ρμἱοποὰ δρϑίηϑὶ ἰξ, δὰ Ὀα 1 ἤοσίϑ ἀσαΐπει 1 

τουηᾷ αὐουΐ, 80 ἴδιο εἶεν; Ὑ88 υὐπίεκοά, " ῬΙΏΔΙΥ Ἃ" )1Ὶ 031 ἱβ οοῃίγμοίοα ἤγοσῃ “86 ἔτι η6 ῥὑγουδι]ο (τνὰ8 βοτγο) ἴῃ (ἢ 9 
τ 

αἰἴγ, δηὰ {πο τθ γὯ5. πὸ ὕτοδά ἴ0γ [86 ΡΟΟΡ]9 οἵ (Π6 παπᾶ, δὰ [0 ΟἸΕΥ 88 ὑχοίζοα πρ." Ιι ἰα οὐϊάθπὶ {ας [ἢ δ ΠΟΥ οὗἉὨ ΤῊ 15 
Ἰοχῖ ττλβ ΠΟΠσογηρα ΟὨἹῪ ἴο ῥγοϑοαῦ [6 τηαΐῃ Πυὰ μ᾿ ζα, 

3. Ὑ0γ. δ.- ςμ6 Οχργοδβίοῃ 2 πΝ Ὁ 09) ὙΞῚ ἴον “ἴο Ὠοϊὰ Μιάρτηοηξ,᾽  ΟΟΟΌΓΣΒ ΟὨ]Υ ἰῃ Φοχγοιαίδα: ἱ.16; ἱν. 12; χίϊΐ. 

1. Τῶῶο γῥγοδομὲ δοσοῦηῖ 4190 μΔ8 ἴμ6 ἥοστῃ Βοῖδ ΟὨΪΥ, ὙΠῸ ἴῃ 2 ΚΊ χχυ  νὸ δηὰ 90. Μοτοοτοῦ ἰπθ οχργούβίοη, ἰ8 ηοὲ 

{ουηὰ οἸδον θοτο τὶ [πὸ Το] ον ΠΝ δηὰ νὰ ἢ 186 τηοαηΐηρ “1 ίσαγο, ΒΟ] γυἀεπιοηΐ,  Ῥαῖ [ πἰκηΐῆοβ οἰϑονῃοτο (Ρα. 

χχχυῖΐϊ. 20; ἔκι, χχχίϊ. 7) δἰ ΘΙ “ἰὼ ἀροαῖὶ υϑεῖςο." - ΤῊ 15. [5 ἃ γΡοϊηΐ τ ἢ ϊοῖ. ποιὰ ἄινοῦ ἴὯο Φογοπ θη οτἱκίῃ οὗἉ οὮ. Εἰϊ. 
(το. ἢ ΔΕΥΡΕΝΣ σξ, Εὐπυϊ, 11. ἃ, 5. 254), 11. Οὐ. σταυχσηα αὶ ἀρτϑοιηθηΐ τη ηοῖ Ὀ0 ἀμο 0 ΟἾΒΟΡ οδιι96θ. 

δ γοΣ. 10. --Ὁ2}" ἴα. ἄπ. λεγ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤῈ6 ἰοχὺ οὗἁὨ {1118 οαρίον 18 ἱπίοστονοα τ] (ἢ 
ῬογιΐοηΒ ἔγοῖα οἰ αρ. 111, (2 ΚΙ. χχυ.). [ῃπιοαϊὶ- 
Δἰον αἰτο (11Ὸὸ οροηΐηρῦ οΣγβ δὴ αὐτιὰ ροὰ δο- 
οουῃηὺ 158. ᾿πίογρο]ϊαϊοα ἤτοι 111. 4-7 (2 Κὶ. χχν. 1- 
4), οὔ σαρίυγο οὗ ὑπ ΟἿ πιοπιϊοποὰ ἴῃ (ἢ 650 
νοΣβ (ΥΟΥ85. 1 απ 2). ΤΏ θη δἴον σοσ. 8, τ υβ. 
4-10 ἃ βἰ τα ΠΥ] αὐτὶ ἀροα δοοοιηΐ οὗὨ [8 6 αἰκμὶ, 
σαρίιγθ δὰ ρα ϑυπιοιὺ οὗὨ (1.16 Κίηρ, δηὰ οὗ {116 
δυγηΐης οὗ 1.16 ΟἿ πὶ ἀδροτγία(ϊου οὗὨ 11Χ06 Ῥ6ΟΡΪΘ 
18 αὐἀάλοὰ ἔτγοιῃ 11]. 1-160 (3 Κὶ, χχνυ. 4-12), Υμαὶ 
Ταγίοῦ 1Γ0]10 78 (Υ 6 Γ8. 11-14) 158. ποὺ ἀοτγινοα ἔγοτῃ 
οἴβοινιοσο, θὰΐ ΜΠ χΧχτν. 28 ὁ, μα χχυχῖχ. 8, 
ἔοτιϑ ἴπΠ6 ΟὨἸΥ ἱπάοροπάοηϊ ρογίϊοη οὗὨ {118 866- 
ἰΐϊοη, χχχὶχ. 1- 14, Το αἰοδβιίΐοη, τ μοίμον (ἢ 9 
δΒἰδίοιθηίβ ἢ νΟΥΒ. 11-18, ἀργοθ τ} γον. 8, ψ}Π 
Ῥο ἰγοαδίοα ἴῃ (6 Εἴχεσ. επιϑ. ἤρτα 10 ΠΛΔΥ βἷτη- 
ῬΙΥ Ὀ6 οὐβογυοά ἰδὲ αὐΐου {16 Ἔδχεϊϑίοη (ἢ 8 τπαὰο 
186 ογὶ αίπαὶ σοηϑιϊ( θη 8 οὗ (ἢ 6 ΒοσίΙοη ἈΓ6 οσ6σι- 
Ῥἱοἀ ΡυγοΟὶΥ τ} (0 ῬΟΙΒοη οὗ [Π6 Ῥτορβοῖ, 1ῃ- 

 Σογιιΐηρ τ15 ἐμαῦ ὮΥ οτάον οὗ ΝΟ ΔαποζΖζαυ, {116 
οδρίαΐη οὗ ἀταροοῦβ ΝοΌυζαγ- δύδη [85 (ἰ Ῥτο- 
Ῥδοὺ ὑτουρῖ οὐ οὗὨ {86 δσουγὶ οὗ (86 σιιατὰ κηὰ 
εἰνο ἴῃ οἰασρο ἴο Οσαἀδ᾽ δῆ, βοα οὐ ΑΒ ΚατΩ, αὐοΓ 
τ] ἢ Φοτου ἢ τ οπιλϊηοα “6 δαιοηρ [ἢ 6 Ρ6Ο00]6.᾽; 
ΧΧΧΥΎΠΙ. 28 δ.--χχχίχ. 2, Δμᾶ ἐΐ οαπθ ἴο 

“Ὄπ 

Ῥαδβ... Ὁσοϊσθα πρ. Α5 ἰδὸ γὙ γΒ68 ἷἴ, 2 σδὴ- 
ποῦ ἱπ ΔΗΥ͂ ΝΥ Ὀθ0 ρσταμηηαίο}}ν οοπποοίοα 
ἢ (6 ρῥγοσοάϊπα δηὰ [ο]]οννῖπρς σδοπίοχί, ἘΒΘΥ͂ 
ΤΑΥ͂ Ὁ Γοραγὰ οι ἃ8 ἃ ρατοη  μοβὶβ. Τ|]}6 ΘΠ ΠῸΒ 
οὗ ἰμοὸ οαρίιγο οὗ Φογυβαίθια ἱῃ χχχυ!!. 28 ὁ ο6- 
οδβιοηδα (10 ἰπβοσί οι οὗ {818 ο᾽) γοποϊοσὶςδ)ὶ πο- 
ιἰοσθ σχοϊδιΐηρς {ἰογοῖο. [{ ἰδ ουϊάοηὶ (Παὺ {}}}5 
Ἰηϑου τ οη τνὰ8 πο τηδάο ὈΥ͂ (ἢ 6 Ῥτορμ οὶ }᾿πιβο] , 
ναὶ ργοσοοάρα ἔσοηι ἃ ἰδίου δοιῦοο. γνθη ΚΕῚ,, 
δΔοϊρ ον] ε5 μα [1.0 ἀσσουπίὶ οὗ {Π6 ἀοϑίγυ οί 08 
οὗ Ψογυβϑίθια, τ ]σἢ 8 σοπίαϊηρα ἴῃ ἱνγὸ ΓΘΟΘἢ- 
Βίομϑ, 76 Ὁ. 111. δπαὰ 2 ΕΚΙὶ. χχὶν 18---χχνυ. 4, 68 Π- 
ποὺ ΒδΥθ Ῥγοοθοαοὰ ἔγοιῃ ἔμο μαηά οὗὉὩ (Ἰὸ ργορμοῖ 
(σοι ρ. Οὐταπιοπίαν χὰ ἀεπ 8. ἀ. Κύπισο, 180ῦ, 8. 
10, 11 νι ῖὶὰ τ ϊοὰ, ποννουον, δὺ 18 Βα] ἃ ἴῃ 3. 
818 ἅππι., ἀο65 ποΐ αὐἰί6 ἃ, Γ66). 'Ὧ0Θ ΠΟΥ Υ6 ΓΒ. 
Χχχχὶσ. 1, 2 δγὸ ἰἄκοη ἔγοιῃ ὑπαῦ δοσομηὶ οὗὨ ἐδθ 
ἀσϑισχιοίίοι οὗἨ Φοταβαῖοπι τπυιϊοὰ κψνὸ δηὰ 1π Ζ6Γ. 
᾿ιϊ. δηὰ 2 Κι. χχν., δπὰ {}}}18 δοσουπί (οοιιρ. {19 
παγσγαίϊνο οὗ 7 θοίδο π᾿ 8 δπηα, Ψ6γ. 11]. 81-84), 
ταϑῦ ΠΟΟΘΒΒΑΤΙΪ Ὀα οὗ Ἰαΐον ἀδίο [Π8Δῃ Φογουχϊαἢ, 
{π6 αχίγδοι ἔγομι (Ἰϊ8ὺ δοσοιαΐ σαπποὶ ἢᾶνο Ὀ66Π 
τηδὰθ ὈῪ Φεγοπ δ. ΤἬΟ50 ΥΟΥΒ6Β Δ, ὑπο ΟΌΥΘ, 
ἰο Ὀ6 τοραγάἀρα 88 8 σίοβδ, Ἡδ οἷ ῬΓΟ ΔΌΪΥ ΘΔΙηΘ 
ἱπίο {6 ἰοχὶ, ποὺ ὈΥ (110 1} οὗἩἨ ὠ(ἴὰ αὐτοῦ, θαΐ 
ὮΥ ἴδ ἤδυ]ν οὗ (6 γα που θοῦ, Θησα δανὶηρ 6ῃ- 
ἰετοά ἐμ ἰαχὺ, (ΠΘΥ ῬγΟΒ8θιὶ ὈδΔοΙς 4180 [8.056 τ οὐ 8 
αὐ {89 οἷοβθα οὗ ὑμ6 ρῥγονίουβ οἰιδρίουῦ, δίῃ {110 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂͵ΙΙΙ. 28 ὃ.---Χ ΧΧΊΧΣ., 1--14, 829 
ὩφὩπὩ-ὐὐτρῦι δ σπορΠΠ᾿....Ὸϑ .ϑνὉϑὉῦὉῸὉῦῸὉ0ὉῸ0...ὕ..................-  ---ςςς------ ο΄ θζτΉῳ{Ὸορ,.. -- ΞΘ  Ἰϑϑθε-Ξεῖσ τ τ σοι πα λαπν πο αοταστοΣ 

Ῥαγθηι δα ψ)88 ἀου (1655 (επα Τουπμὰ ἰο Ὀ6 (00 
Ἰοὴχς δπὰ αἰβ)οϊαιοἀ, απὰ ἐμ σοηπδοιίοη οὗὨ (Ἰ16 

ψογὰ 8 ἱ γον. 8 ᾿ρταοίϊοδ!ϊθ. Ἡ μαὺ πηθὰ ἢ 8 
{86 οἰ ἀδϑι οοιαϊηδμίδίοτβ ἰοοὶς ἴο ἤϊ 9 ΨψΟΓᾺΒ ἴ0ὸ 
(6 Ῥγουίοιιβ σοῃίοχὶ, )ἷῸ ἢδλΥΘ ΔΙγολαΥ 866}. 

γεν. 8. ΤΒαῖ 411 ἴ890 ὑυίύῃοϑθβ .. ἰχίηρ οὗ 
ΒΑΌνΙοΣ. 1686 νογ8 αἰίδοι ἐπ ιηβ Ἶν 68 ἃ8 ν)6 
Βᾶγθ βίον (ὁ χχχυῖὶ. 28 ὁ. ἢον ἰοης δἷϊου 
186 οαρίατο οἵ {6 οἰἐγ ὑμὶ8 ουθηΐ ἰοοὶς ρἶδοθ, 86 
ψγογὰβ {πο βοῖγο8 ἀο ποὶ ἰηΐοσπι ἃ8. ΒΕῸΡ (μ6 
δοπηθδοίίοη οὗἩἨ ἰδθ Ββοῃηίθῃσθ, χχχυὶὶ. 28 ὁ, πιὰΥ 
ἀοδίηαίο Ομ δὴ ἱππιοάϊαίθ οὨγοποϊορίοδὶ 
δδαιιθηοδ, ΟΣ 8 ἸορΟΣ ἰμίογυαὶ. [οὶ ἃ5 ἤγβί στὸ- 
ξεατὰ πιογθ ραγίϊου δ υὶγ (ἢ9 Ρ»Ϊδοθ δπὰ οὐ͵ϑοί οὗ 
1.6 ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ, δηὰ ἴΠ 6 ῬΟΥΒΟΩΒ 85βθι θὰ, 79 
Ρΐδοο 18 64116ἀ {80 σαίο οὗ (89 πιὰ )]6. ΑΒ ἰ8 ννε]! 
Κκοόνη, θανίὰ μδὰ γβὲ σομαποτγοὰ δηὰ ἔογι 868 
(3 ὅλαι. νυ. 7, 9) Μουπι Ζίοι, ἰμὸ οἰἱν οὗ Ῥανὶά, 
νοῦ ΦΙΟΒΕΡΗΠΒ (Δ πίίᾳφ. Υ., 2, 2) ο6118 (116 
καϑύπερϑεν πόλις ἴῃ αἀἰδιλποιΐοι ἔγουι ἴ 6 κάτω 

πόλις. Το ὀχργοββίουῃ βθϑῃηδ ἴ0 ἀδῃοίθ ὁη6 οὗ 
ἴμ0 χαίδϑ ἴῃ (9 νγ»8}1 βοραγδίϊπα (818 ὈΡΡΘΡ 8πὰ 
Ἰοσγον οἰΐγ. [{ ἀο68 ποῖ οσοαῦ 6δἰβοῦἝοσθ. Ῥοὺ- 

Βαρ5, βονγονεν, ΠΣ Δ Ὑ (Κοτὶ ΠΤ ἽΣΠ) 
2 Κι. χχ. 4 ἰβ δοπηδοίϑὰ 1 ἢν, ΑἈΝΟνΌ (Η ΕΠΣ.: 
Ἀ.- πο. ΧΥΤΙ!., 8. ΠΡ (ὅκμιτη, 2 εί., 1. 1027] 
ΒΌΆΡΡΟΒ6Β (μδὶ {86 πιά αϊθ χαῖο 18 ἰο 6 βουκῆὶ ἴῃ 
(6 ταὶ ἀ]6 οὗἩ ᾽186 ποτ ψ8}} οὗ Μι. Ζίοη. [189 
αυὶϊο οὗ (06 πιϊ44}]6 18 ὑπθπ ἰο ὍΘ βουρῆίΐ, ποῖ 
10 {86 οὐἱο ν᾽ οἰἰγγκτ Α}1, θα ἴῃ 086 πίον οῦ οὗ ἰμ 0 
ΟἸΤΥ, ῬΟΓΏΔΡΒ 858 (86 τηαῖῃ ΘηίγϑΠ66 ἰο [110 ΡΡΟΓ 
ΟἿ, Ὁ ΡΡΘΑΓΒ ο ὉΘ 8 σοη γα] ροΐϊηὺ 4α}}6 ἴδ- 
γογαῦῖὶο ἔοτ {86 δοΙ 8 Π 6 τ᾽ 5 ΡΊΓΡΟΘΘ. Αἱ ἰδ6 
ΒΔΠ16 εἶπ) δ δἰ{{π οὗἨ (6 σου 16 Ὁ ἱπ (ἢ 18 
ξαϊα, 85 116 σΟ[ΓΑ] ροΐηῦ Οὔ 6 ΟἸἐΥ-1}6 (σοτΡ. ὁ 
1η6 Βἰχηϊβολησθ οὗ ἰῃ9 ρσαΐθ ἴα (18 τορατὰ, ΗΕπ- 
2060᾽8 4.-ὅπο. ΧΙ͂Ψ., 5. 121) πιὰ αν Ὀθθῃ (16 
δὶ Ζῃ)] οἵ {Π0 ΤΟΥ 18] Δη ἃ 80] θη τἀ ΚΊΠΡ ΡΟ58868- 
βίοῃ. [π ἰδικίηρ ὑποὶγ ρδσοβ ψ ΏΘΤΟ {86 ΓΌ]ΘΥΒ 
δηαἃ οἰ 6γ8 οὗ Φογυβα  οπὶ ΤΥ δοσαδβίοπῃμρα το ἀΪ8- 
οἄδγρο {πεῖν οΠο6, (η6 ΟΠ αἸάθδα ῥυη668 ράνο ἰΐ 
ἴο Ὅ6 υπάἀογϑίοοα (πδὺ (ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ ΠΟΥ͂ Πη5.0γ8 οὗ 
(06 οἰἰγ. Ταῦ ΓΠ6Υ Βα “δἰκθη Ρ (μον αὐδΥ- 
ἴουβ᾽᾽ ἴῃ ἴΠ9 βεῖ6, 88 Οὅ.ΑΕ ΒΌρΡΡΟΒ68, 1 ἀο ποί 
τ ϊη Κ. ΕῸΡΓ ἃ ψχαίθ 18 πὸ ρίασθο ἴῸΓ ᾿ἰνίης ἴῃ, Ἰοαϑιὶ 
ΟΥ̓ ἃ}1 ἔοντ ῥυϊσοβ. ΑΒ "0 Ῥαογοοῖυθ ἴτοπι 2 ΚΕ. 
ΧχΥ. 1 (9 ὁγ. 111. 4)η, ΝΟ ΘΒ δ ἀποσαν πἰτπι86}7 ὃ6- 
ξϑῃ ὑπὸ βίοζο, Ὀυϊ Ἰοῖν 118 σοηιἱπυδλίίοη ἰο Ϊ8 
ἄοθονα 8. ἢ 6 ὨΠΠ 8617 Ὀοΐηρ δὖ {Π6 {1π|6 οὗὨ {86 ὉΔΡ- 
ὰγο ἴθ ΒΊΌ]8Δὰ (2 Κὶ. χχυθ; Ψ96γ. χχνυ. 9: σχχῖχ. 
δ). 1686 ζΘΠΏΘΓΔ]Β ΓΘ ΠΟΥ͂ Θπιπιογαίοα, ΗΊΤΖΙΟ 
..85 800 (Π)} 8 ἰπχοπίουβ οοηϊδοίατο, ἰδ {Π6 ΤΟῸΥ 
ὩδΙΏ68 Ὑἰσ γΟὶ 0 γ0 Σοδα, ἃσθ ἰο ὃ0 γοἀπορὰ ἰο 
ἰῃ το, οὗἩἨ ψ σὴ οδοῖὶ 18 70] υνγοὰ ὈΥ δὴ οϑδὲοϊαὶ 
4}.1.0δθ. ΤῆυΒ ΝΟΥ Ά]1- 8} Δ ΓΟΖΟΓ ὈΘΆΤΒ (6 1110 58 η)- 
ἕλτ, νοὶ πῃ ἴΠ6 Ῥογϑίδη δἰ χη δοβ “86 Ψ Π0Ὸ ἢ8 
(86 σιρ.᾽" 80 Βα ἰὐ 18 Θαυϊγα]οηὺ ἰο ΒΔ Ὀ5Β ΑΚ ἢ 
([88. χχχυΐ. 2) 86 ουρ-Ὀδαγοτ. Νϑῦο, σε ϊοὰ ἴῃ 
ΘΟ ΡΟΙ Πα ΠΘΠῚ68 ΠΕΡΘΥ ΟΟΟ ΓΒ ἰπ (16 ἰηα8ὲ ΡΪ]Α 66 
(νπῖσι 18 ΟΥΑΙ ΩΪΥ σογγθοῖ), ἰ8 ἴο Ὀ6 σοπηπθοίοα 
ὙΠῸ [Π6 ΓΟ] οἱ πδᾶιθ. ὅῬϑδν-Βϑο ὶτα 185 ἰἀθης}- 

οδὶ τὴν ἈΔΡ-βασὶβ ({ογ 30 ἔγομι 30, οὐ ΠΣ 
δέρατέ, ἴτοτα ΜΑΙ 1.3 ἀπύδε, ἰΒ δαυΐϊνα]επὶ ἰο 

σμπμελ). Τι8 1416, βροσεϊνο δοσατπϊαϊΐοη οὗ 
ἀοϑἰσημίϊ οη8Β Οὗ ἃ Ππιδὴ [898 ΠΟΙ͂ 8416 ΝΟ 
Βυρρδηϊοαὰ (6 βοοομρὰ [δ] οὗἠἨ (9 τγθ8] πδιίῃθ, 
ΒΠΑΒΌΔη λον 18). Ἧο δι οὈίαἰπ {ΠΓ6 6 ΠδΙΏΘΒ, 
80} υὶδὰ ὁ {|0ὸ: 1. ΝΟΥ] -ΒΆΓΘΣοσ, οὐρ- 

Ὀοατον; 2, ΝΟ ΠΑΒΌΔη, οἰ ἑοῖ- απ σἈ; 8. ΝΟΥ μ4]- 
Βματγοζου. οἰϊο-τηαρίδη. 118 σοῃ͵οοίατο, ὁπ 
ψἶ ἢ ΟΒΑΡ ἰΔ58 Ὀοβίον δα 18 ΔΡΡΎΟ ΑΙ οη, 18 ΥΟΓΥ͂ 
ῬἰδΒ1 016, ΘΒρδοί ΑἸ 88 ΒΑΌϑαν8 18 ΟΟΥΙΔΙὨΥ͂ 
οὐ] ]οὰ ΝΟΌυΒβθα ἰπ στοῦ. 18, δὰ νγὰ σαῃηοΐ 
σοπσαοῖγο ΜΕΥ {16 οὨϊοϊ-οα ἢ, οὗ ν᾽ ΒΙ ἢ {Π6γ9 
οδηποὶ ψ͵ῥὸυ}]}] αν Ὀθοη ποτ ἔπ ΟὨΘ, ὈΘΑΙΒ 
ἃ Οἰογθηΐ πϑηθ ἰπ τὙοσ. 8, ἔγοπι {Ππῦὺ ἴῃ γνογ. 
18. Αοοοταΐϊηρ ἰο Η!τΖια ἰἰ0 ᾿ἰαϑὺ ὑψὸ ΠδΙΠ68Β 
ἴῃ γον. 18 ασγϑὸ ψὶζ τ6 σου ϑροηάϊης Οπ68 ἴῃ 
γοΥ. 8, {Π6 ΟὨἹῪ ἀμ οτθησο Ὀοίης ᾿ὰ 16 ἢγϑι πδτη6, 
νον 8. ονονοῦ ΓᾺΠΥ οχρὶαϊηοὰ Ὁ ἴμ6 οἷγ- 
οιηϑίϑποο, ἐἰπαὺ ἀατγίπρς (6. ᾿ίοσταὶ Ψμϊοὰ μιὰ 
Εἰαρϑοὰ θοίνγθϑη γον. ὃ ἀπ γον. 16, ΝΘθιιζαγ- Δάδῃ, 

ΠΟ τν88 δἰ σινοϑί ἱπ σϑῖκ οὗὨ δὶὶ 186 Ῥσίησοβ, δὰ 
αὐγινο, δα ἰ8 ἰμογθίογα ἠδπιθα ἄγϑί ἴῃ [86 δ 
Ῥαβϑαρθ ἰμϑιοαά οὗὨἍ ὑμ6 ΝΥ 81 -Βθδγα Σοῦ οὗ γον. ὃ. 
Το Β6η80 δῃηὰ οοπμηθοιίίοἢ 8γο ἰθ8 ἴῃ ἔλνοσ οὗ 
ΗιτΖια᾽ 5 σοη͵οασίαγο, δαὶ 1 58.}}} ἸΔ0Κ8 ἃ Βθοὺγθ 
οἰγτοἱοκίσ81] Ὀδθὶ8. Τμαὶ δια Υ ΤΏΘΔῺΒ ΟΌΡρ- 
ὈΘΆΓΟΣ, δηὰ ϑ4ῃ᾽- βοοιἶτα ἰδ θαυϊναϊθαΐ ἴο ΒΔὉ-88- 
τὶϑ, 18 ποὶ γοὶ βυ δοίθπιὶΥ ργουθα. Οὐ ἰδ πϑιηθ 
ΝΡ Ά]- ΒΔ ΓΟΖΟΡ ΘΟΙΩΡ. ΝΊΕΒΟΗΒ, 4448. ι(. Μδαὃ., 8. 
87, 42, 48, Απηι. [ὁ)ὰ (μὸ Ἰἀαπιϊβοδίϊοη οὗ Νο- 
ΚἈ}-Βῃδυοζον ἢ Νογὶ ρα ἶββαι, βοι- παν οὗ Νο- 
ὈυσΙθἀ 22}, 5866 ΒΑΎΨἊΙΝΒΘΟΝ, Αποίεηί Ἀδοπατ- 
οὐϊεα, 111.. 232, 628, δηὰ ΞΜΙΤΗ Β Βιὺϊε Ζιοίἑοπατψ, 
8. υ.---8. ἃ. 4.7 Οὐ Νόῦο 4180, 7ὁ. 8. 80, 84. 

γογβ. 4-10. Απᾶ ἐδ οᾶπιθ ἴο Ρ688.. δὲ 189 
ΒΑΙΏΘ ἴθ. Τ|}}18 ραββᾶρμο ἷδβ, 88 δγθδυν σὸ- 
πϑτίκοα, ἰδ κθη τὶ ἢ ΔὈὈτον αἰ οἢ 5 ἔγοπι 111. 7-18 
(2 Κι. χχν. 4-1959). Ὑὸ οὐ)οοὶ 18 οὐ θη }Υ ἰο 
αἶνο, ἴῃ 8 σοι ργαβββὰ ρἱοίαγο οὗ (16 ζϑπογαὶ ἀ18- 
ἴΣ688, ἃ Ὀδοκργουπὰ ἴο [6 οΥἸΙ ΖΔ] γορυθβοηΐδ- 
(Ἰοη, τοϊαιης τη ΟΣ οἷν ἴἰο (86 ἤαϊα οὗἨ (Π6 ΡῬγορμοί. 
Τυδὶ 818. Ῥνᾶ8 ΠΘΟΘΒΒΩΓΥ, ἰοροίθον ἩΪ οἷ. 11]. 
του Ὀ6 ἀουδίοἀ. ΕῸΡ Ψψμαὶ Δα ν1}} ὑπ ῃ6- 
ΘΟΒΒΆΓΙΠΥ͂ ψ τὶ {Π6 βαῖὰθ ἑμίηρς ὑνῖοο οὐορ ἢ Οὗ 
τνου]ὰ ποῖ ἐμ δαΐδοτ οὗ οἷν. χχχὶσχ. Ἔχ ρϑοὶ ἱμαί (89 
τολάον σοιϊὰ ἢ᾿πι536 1} ἀογῖνα {ἢ 6 πΘΟΘΒΒΔΡΥ 6] λοἷ- 
ἀδίϊου οἵ (18 Παγγαιϊΐνθ ἤγοπι οἷν 11}. ὃ χχχίχ. 4-- 
10 ἰ8 Βονγουοῦ ἴα κοὴ ἤγοια οἷ. ᾿ἰϊ., ποὶ ἔγοιῃ 2 ΚΙ. 
χχυ. ΕοΥ ἰζ νγὸ ΘΟΙΏΡΔΙΘ χχχίχ. 4 νὰ} 11]. 7; 
χχχῖχ. ὅ σίτ 111. 8,9; χχχίσχ. 6 σπῖτι ᾿ἰϊ. 10 (Ν. 
Β. : (8) Βα συ ῈΥ οὗὨ [86 Ῥτίησθοδ ἰ8 ποὶ τπθηιἱοη θα 
ἴῃ 2 ΚΙ. χχυ.) δπὰ χχχίχ. 7 στὰ 11]. 11, γγχὸ 88}4}} 
δυὰ (Βαὺ ὑπὸ ργοβαπί. ραᾶββαρὸ δοῃἰδὶπβ ἃ}} Ἡ ῖσα 
αἰδιϊπρα θι68 18η6 παντδίϊνο οὐὗἁὨ οἈ. 11]. ἔγοιῃ παῖ 
ἴῃ 2 Κὶ. χχγ., συ} }16 ἴῃ πὸ ροϊηὶ ἀο0688 1 ἀργθθ νὴ 
2 Κὶ. χχν. ἰπ ορροβίϊϊου ἴο σἂ. 11. [ἢ 1110 γ6 1.868 
χχχίχ. 8-10 .Π6 παγγδιΐνο ἰη τοϊδίίοα ὉοΐΒ ἰο0 ὁἢ. 
111. δπὰ 2 ΚΙ. χχυ. 18 80 τπυοὶ δΟυγονϊ δια, ἐπὶ 
ΔΗΥ͂ ϑροοΐδὶ τοδί ΒΡ τ ΠῚ οηα οὗ [Π6 ἵ.}Χ0ὶ Ρρ88- 
88 3368 8 ποὶ Ῥογσορι Ὁ 16. ὙΠΟΥ αἰ 6. ἴῃ (Π}18 560- 
ἰἰοῃ ΒοΟΊΘΥΘΥ ΟἾΪΥ ἴῃ βἰηρίο σψοτάβ, ὙΒΙΟ. ΒΔΥΘ 
ὯῸ0 Ὀθαγΐηρ οἢ ἰμθ οββϑηϊδὶ ἱπιροτί, 80 (δὶ τγ9 
ἸΩΔΥ 880 (μα {πὶ ργοβοηΐ ἰοχὶ 18 σρίδιϑα ἰο οἷ. 
Ἐϊ|., 88 Ὑ716}1} 48 ἰο 2 ΚΙ. χχυ., 48 οχίγδαοί δῃηὰ ε]υ- 
εἰἀκιίοη. Οπ (ΐ8 τηοτο Ὀεῖοιν. [Ι, ποῦ, χχχίχ. 
4-10 15 ᾿ῃἀϊθραί Ὁ]ν οὗ Ἰαΐον ἀαῖο (δη οἷ. 11]., 80 
Ἀ8 ἴ0 ὈΓΘΟΒΌΡΡΟΒΘ 818 οπαρίοσ, ψγὸ οδηποί δυοϊαὰ 
τορατγάϊης 6 ἰοχί 88 οὐὔἱ κί Π8}}Υ ἃ δαί! 8] σίο88, 
γν ἢ] Ο ἢ ἡγλ8 συ μα! ν Ὁν (ἢ 6 ἔδυ! οὗ 6 ἰγϑῆ- 
ΒΟΡΙΌΘΓ ἱποογτροταίθα ἰηῖο {π6 ἰοχί. ΑΒ σορδγὰβ 
Ραγιϊοιαῦ Ῥοϊηΐβ, (6 ψογὰθ ““ Αηὰ 1ἰ οδηθ ἴἰο 
ρΡ888 ἰδὲ ἤθη Ζοα ΘΚ ἰΔἢ. ἡ γον. 4, ΤἸΏΔΥ̓ Ὀ0 ΓΘοΟρ- 
πΪ26 485 8 ΒΚ} Γ}}} δα μεὰ σοηποοίϊη 5᾽ο088, [ῸΓ 
1, ἴ1μ6 ογὶ ρὶ δὶ ἴοχὺ σοπίδϊ ἢ ποίπῖης οὗ {π|8; Ὁ 
Ἰεῖ8 16 δίριι ζοϊϊον ἱπη πιο αἰ ΟἸΥ οὐ 0160 το κίης 
ἴῃ οὗ ἐμ Ομ] ρδϑῃβ, 111. 7; 2 Κι. χχν. 4; 2, ἰλ ἰθ 



880 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕῚΤ ΘΕΒΕΜΙΑΗ͂, 

αἶδο ἴῃ ἰἰ86 1} ἱτ ρτοῦ δ ]6, {Ππὶ ΖοΔοἰς 8 ἀοίογγοα 
. δὶ58. διχιιε 11 186 Ομ] ἄθδῃ ῥσίησοϑ δὰ ἰδίῃ 
ἐμοὶν ροβὺ ἰὼ {6 πιά] καί. ΤΊ Βιχιιὶ νν88 
οδεοιιδίεα ἰπ ἃ ἀϊγθοίίοη ορροϑβίίθ (ο μαὶ ἰπ 
νγ ἰοῖν (μ6 Θῃδαλΐοδ ἔγοια {6 Νογί Δρργοδομαὰ, 
υἱΖ., ὉΥ (6 οχὶῥ ἰο 0 ϑου(ἢ "οὐ (86 ΨΔῪ (0 {ἰ16 
ξατάσι οὗ (π6 κίηρ ἱγου σὰ ἐμ6 σαῖο Ὀείνοϑῃ {116 
ἀουὺ]ς νγ4]}.᾿ Τιΐθ ζαγάδῃ οὗ {89 ἰεἰπρ 18 τη 6ῃ- 
(Ἰοποὰ οἷν ἰὰ Ναῖν. 111. 16, ψθγο 0 ὈοΟΓάΘΥΒ ὁ 
{86 Ροοὶ οὗ δ:1]οα. Οοιρ. ΑΒνου ἴῃ ΗΚΞΒΖΟΟ, 
Ἀ.- πο. ΧΥΤΠΠ., 5. 680 ὦ. 68δ; ΓΕΥΒΕΒ ἰπ [86 
δαῃθ, ΧΙΨΥ. 3. 871. (ϑμιτη, 2 εί., 1.. 6631. 
Αοοοτάϊης ἴο ΑἙΝΟΙΡ (μἰ8 ζαγάθη οὗ ἰδ9 ἰκϊηρ 18 
ῬτοῦδοΙν ἰἀοπίϊοα] νὴ ἐμ6 ρχαγάθη οὗ ὕξ::α (: 
ΚΙ. χχί. 18, 20). Τα χαίθ Ὀθίννθθη ἰδ6 ἀουδἷθ 
νν8}}8 8180 15 τη θη οη οἀ ΟὨΪΥ ΒΟΓΟ δα ἴῃ [86 ρΑΓΑΙ- 
161 ραβϑαροϑθ. [{ 18 0 Ὁθ Βοιιρὶνὶ ἔογ ἱπ ἴ.ι6 οχὶϊ οὗ 
(6 Τγτγορῷοῃ, 8πὰ 18 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰάθηιΐ6 8] τὶν {86 
ἔϑίο οἵ εἸι6 Τουπίδίη (ΝΘ. 11..14; 1,1; χὶὶ, 87). 
Οορ. Αβνονυ, 3. 629 εἰ  α84.; Τπηενιῦθ, 38. α. 
ΑΚὐπίσο, δ. 466; ΒοΒινδον, δαί. 11., 5. 14}2.-ῦθμο 
ἀου]6- 1ὦ}} πιοπίϊοπθα Ὀοϑὶ 465 ἢ 6ΓῸ (Δ ΡδΓα]- 
101] Ῥαββϑαζο8) ΟἿΪΥ ἱπ ἶἴβα. χχὶϊ. 11, ἌΡΡΘΔΥΒ ἴἰὸ 
δυο ὈδΘἢ ἃ ἀου]9 σοπηδοίίου Ὀδίνγοοη Ζίου δηὰ 
Ορβοὶ. αὶ σοποογηΐηῃςς (818 186 γ0 δἃγθ ΥὙδγΐοι δ 
γίοννβ. Οομρ. ΤΉΕΝΙῸΒ, 7λε στγαῦεδ οΥ (δε ζὶπσϑ οὗ 
.ωααλ :ΐηῃ ἱμοπῦυ᾽ 8 Ζειπεεὴτν, Γι, Δίαι, ΤΑεοὶ., 1844,1. 
3. 18 Ββᾳᾳ. : Ηεξπζοα, 3 ,.-πε., Ὑ. 85. 167; ΧΙΨΝ. δ. 
814: ΧΥΠΠ. 5. 688; Κειν, 28. ἀ. Κύη., 85. 881. 

Ετοιπ (8 Βου ΒΓ οχὶὶ Ζοαάθ κί ἰυγηθα 6δδϑί- 
ΜΡ ἰο 116 713}. Τἷδ8 '8 186 βΘ Π 618] (θ γπὶ [0 

Ὧμο6 ρἱδῖη οὐ γὰ]9 οὕ (86 Φογάδῃ, Ὀοΐὰ οὐ 18 δαβί- 
Θγα (οοπιρ. θοαί. ἱ. 1; 111, 17; ἵν, 49 ; 205}. χὶϊ, 
1) δηὰ 1.8 ννϑϑίθσῃ ΒΏΟΥΘ (σορ. Ψ2059}. Υἱῖὶ. 14; 
χὶ. 2, 16; 2 ὅδῃηι ἰΐ. 29). ΥὙ οὐ 1ξ Βϑθιη8Β ἃ8 βου μὰ 
ΑΥὐΔΌΔὮ ἰ8 ποὺ ΟὨΪΥ ἰο 6 ἰδΚϑῃ ἰπ ἃ ΠΑΓΥΤΟΥΤΟΥ δπὰ 
νϊάοτ 86η86, (ἴῃ (6 τὶ 6 Υ ̓ὺ ΘΟ ΡΥ 868 ἴῃ 6 ΘΠ  ῖγ0 
ἀορτγοϑβδβίου οὔ [86 [α ἀδθημηθβαγοί ἰο {86 ΕἸ Ϊ- 
(ἴσο σι, οὗ πῖον (η6 δουϊμοτῃ Βα], ὕτγοιῃ 186 
δου λογ δπα οὔ ἰδ )οδὰ ὅθι, 15 5{1}} σα] οὶ Ἡαάν 
εἰ Αγαδα) Ὀυΐϊ ἰο ὍΘ ΖΟΠΟΓΑΙΙΥ οὗ ἃ Βυοίιδίηρς 
Ομδγδοῖου. ΕῸΓ ἢ θουΐ. χὶ. 80 ἴ0Γ ᾿πϑίδησθ {6 
τοχίοη οἵ δίομοιι,  θΓγο ΝΜ18. ΕΌΔ] δηθὰ Οογὶζὶ τὰ 
8ΥΘ βἰἰυδι6ὰ, ἰ5 τοοϊκοπμοα ἰο (6 Αταθαὶ. Ζοα οἸκἰΔ}} 

Β ονοσίδκθῃ ἰπ (86 ΠῚ" ΠῚ». Τιῖθ. 18. ἃ ρασγὶ 
οὔ ἰδ6 Αταῦϑ, (ῃ6 Θη]δγζοηιοηὶ οὗἁἨ (6 Φοτγάδη- 
γ }]ον, ἰἴγθο οι 5 τυ] 6, πον Φογίοιο, νδίογοά 
ὉΥ 1.10 Ὀτοοκ οὔ Ε}18}18. 

Τῆς σδρίιτοὰ Κίης 18 ἰδοῃ ἰο ΒΙ 4, {86 
ὨΟΥΓ ΒΓ ὈΟΌΠΑΔΓΥ ΟἿΤΥ οὗ Ρα]θβιΐηθ, δὲ (ἢ 6 ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ 186 Οτοπίοβ, (Να αι. χχχίγν. 11) (Π6 Ῥοϊηί οὗ 
)υποίατο ἴον 1816 ΤοΔα8 οαβί ψαγὰ (0 (6 ΕὈΡ]γδίοβ, 
Βουπνναγὰ (ο ὨδπηδβοιιΒ δηςἶ ἢ Φοτάδη, δπὰ τνϑεῖ- 
νγοτὰ ἰο Ρ]ιοοοἶα, σὰ δὰ ῬΓΘΥΪΟΙ ΒΥ ὈΘΘῊ 
{η6 Ποπ -Αὐδιίοσβ οὗ ῬΒ Αγ. Νοοῖνο (2 ΚΙ. χχὶὶ!. 
88). Ηστγο ΝΟ ομκάποζζαν ἢ 6]α Ἰπἀκηϊοηΐ ΟΥ̓ΘΡ 
δ. Νοθυσπδάποζζην πα πηλὰθ πἰτῃ Κίηρς (2 ΚΙ. 
Χχίγν. 17), Ζεάοκία ἢ 88 {ΠΟΥ ΟἴΌΤ 6 ἃ ΓΘΌΟ] δραΐϊηβὶ 
δῖπι (111. 8; 2 ΚΙ. χχίν. 20). 

ΤῊΘ Ριιη 8]. πγθηΐ ἡ 16 ἢ) Ζοα οἰ ἢ Πκα ἰο ΒΥ 
ἴον Ηἷὶβ τευοὶὶ 88 ἃ οτσιιοὶ] οὴ6: δὶβ σῃ ἀτθη 6 ΓΘ 
δἰδίπ Ὀθίογο 1}18 ΟΥ̓ 65, {Κα νν 186 4}1 (|6 στθαῖ τη θη 
οὗ θυάμῃ (ὙΠ ἴον “ὙΦ 111. 10 ῬυοῦὈ]Υ 85 ἃ σϑαιὶ- 
Ὠΐϊβοθηο9 ἴγοῖῃ χχυϊὶ. 80}; ἢθ ΒἰπιΒ6}  ννὰϑ ὈΪ πα δὰ 
Βπὰ σαντο ἰῇ σδαϊηΒ ἴὸ Βανγίοη. Ετομι ἴο 
ΟΔΣΙΥ͂, νον. 7, ον Γάδ, {π9 ΔΌΤΙ ἀχοιηοηΐ 18 σΓοδὶ 
ϑδηά ἴῃ 80 ἴδ τ υηϊογίαπαίο ἰδὲ ο.6 τηδῖη ροϊπὶ 18 
οὔμβίτοα, υἱΖ., (86 οἰγαυϊηβίδπσς (πὶ ΝΟὈΌυσἢδα- 
ὩΟΣΖΩΣ ΟἿ ἴδ6 Π6ὟΒ Οὗ (6 σαρίυγο οὗ ΦοΓυβδίοσῃ 

βθοηΐ (ὴ6 σαρίδὶη οΥ̓͂ ἰδ Ὀοάγ-ρυδτὰ, ΝοΌυΣατ- 
δάδη, ἴο ΨΦογυΒΊθ, 80 δυγίνοα (6 γο ΤΟῸΤ τ 6 ἐκ Β 
δίϊογ (Π6 οαρίυγο. 786 πηδηιΐοη οὗἁὨ (μἷ8 οἱ γτουπι- 
Βίδη6 ν8 ἱρογίδηίϊ, Ὀδεδυδ6 ΜὶιΒουὶ 10 [86 8 Ρ- 
Ῥοδύδποθ οὔ Νοθυξαγ-δίδῃ, ἴσο χχχὶσχ. 9 ο0ἢ- 
ὙΔΓΩΒ, 18 ΒΟΥ υηδοσουπίοα ἴοτ. Ομθ 60η88- 
4υθῃ66 οὗὨ (118 Οὔ βϑίοῃ ἷβ 8180 (ἰδὶ πῃ γον. 8 1{ 18 
ηοί ΝοὈυΣξαγ-δάδὴ ὙΠῸ ὈυΓΩΒ (δα οἰ, Ὀσὶ (89 
ΟΒδϊ ἀθδηβ. ἬΥ ἰδ ἰΘρ᾽6 ἰ8. πού τηθῃιϊοποὰ 
ΔΙΩΏΟΩ ἴδὸ ΟὈ͵οοῖθ Ὀυγπροά ἰβ ποὶ οἷο ἴη τοῦ. 
4 τ[ἢ6 ΟΌΒοιΓΘ δηἀ δυρογβυουβ νγογὰβ “186 ΡΟΟΡ 
οὗ ἰ09 ῬΘοΟΡ]6,᾽" ζοιιπὰ ἴῃ 11}. 16, ἃ οὔ εὰ, δπὰ 
ἰηϑίοδα οὗἉ “{πδι 76}} ἰο (86 ἰκὶηρ οὗὁἩἨἁ ΒΔΑΌΥ]οΟΠ,᾽᾽ γ6 

ἰδ νθ ΒΙΤΩΡῚῪ “ἰδδὶ 76]] ἰο Ἀἴπὶ,᾽ γὯν (2 Κι. χχν. 

11, ὦ 172 ἢν, δἰπχοϑὶ (86 ΟὨΪΥ͂ Ροϊπῦ ἰὰ πΒΙΟΣ 

98. ΧΧΣΙΧ. ΔΡΡΥΟΔΟΪΘΒ ΙΏΟΤΘ ὨΘΆΤῚΥ [0 2 ΚΙ. χχν. 
δὴ οἷ. 111.)ὺ.. Βίποο 186 Κίης οὐ ΒΑΌΥΪΟΙ [188 
Ὠοὺ Ὀδ66ἢ παπιοα ᾿ι8ὲ ὈροίΌΓΘ (σοΡ στοῦ. ὁ ἥπ.) 
“ἴ0 ἴπι᾿᾿ 68} ΤΟΙ͂Ο ΟΠΥ͂ (0 [86 ΝοΟΌυΣΑΓ. ΔάΔῃ 
τη ηἰ]οηθα ἴῃ (6 ζο] ον ης γογβο; 8 ΓΘ 00 
1 Οἢ. σαηηοί Ὁθ Ὠἰδβίοτ σα }}} 7υ8ι1|86 4, δῖποθ ὉΥ͂ 
189 ἀο ΒΟΥ 6 ΓΒ τι ἸΟη δα ΓΘ ἴο Ὀ6 ὑπ ογϑίοοὰ δ 0} 
ΟὨΪΥ 88 ψθηΐ ΟΥ̓ΘΡ Ὀεΐογα (86 σοῃαιοπῖ. ΑἸΤΕΓ 
9 ἀθβουῖθυβ ΟἿΣ ἰοχὺ τῃϑης θη Ὀοδίἀ65. “(89 
τοιῃῃδηΐ οΟὗἩἨ 9 ῬΘΟΡ]6.᾽" [τ δηι 6818 ἴο 180 
““τοιῃηπηπὺὶ οὗ 86 ΡθΟρ]9 δαὶ τοπιαὶποὰ ἴῃ 189 
οἱίψ " δδῃ ὍΘ υπάογβίοοα ΟΠΪΥ (0 Π]ΔὈ1 18 π[8 Γ6- 
τηδι πίῃς ἰῃ (Π6 σομπηίγψ. ἴη (86 ρἷδοθ οὗ (Π86 86- 

οομὰ ὮΡῚῚ πὸ δηὰ ἴῃ 2 Εἰ. χχυ. 1] ἸΌΠΠ, ἴῃ 

76. 111. 16 ἸΌΝ. ΤΏ ΓΌΤΙΔΘΥ ἀδηοίο8 “ (ἀπ}}, 

τὴ ἰτἀ6 ΟΥ̓ ΡΘΟΡ]Θ᾽᾽᾿ (σοΡ. ϑαὶ. χὶϊὶ. 4; χυὶϊὶ. 
12) δῃὰ οἷν ϊαοχὺ ἰδ ῖκ68 (π9 Ἰδί[6Γ ἀοιυ.}688 ἢ (86 
ΒΆΙΩΘ Β60η86ϑ.0ὈΌ ΘΙ ΠΟΥ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ 18 ποῖ 6 Ὁ 41 68- 
ἐἰοη. ΟοΙΩΡ. τϑιμϑ. οἢ ᾿1ϊϊ. 18. ΝεοθυΣαγ-δάδη, [80 
“« φδρίδὶῃ οὗ ὑπὸ συδγα,᾿ 8 ἤθγα πδιηθὰ [0 (88 
βτβὶ τἰθ. ϑϑηϊ ὈΥ (0 Κίης ἰο Φογυ δ) αὶ οἢ ΓΣΘ- 
οεἰρὶ οὗ 86 ποῖνγβ ἰμδὶ 76 γυ88] 6 πὶ 18 ἰΔ Κη (ΘΟ Ρ. 
1}. 12; 2 Κι. χχν. 8), 6 ἱτηπιθα ίο Υ ἈΘΒΌΠ16Β [110 
Οἱ ΟΥ̓ σοτηπηϑηα, 88 8 ουϊάθηιϊ ἔΓοτ (18 Ῥϑββῆρο, 
δα {86 [0] ὁ νης (χχχὶχ. 10-12; χὶ. 1-ὃ). 17}}6 
ὨΑΐυΓΟ οὗ δὶβ ΟἿἾοΟ, 88 γν6}} 88 ()86 οχαρσθβϑδίοῃ 
“0 βίοοα Ὀοΐοσο ἴΠ6 Κη ἴῃ |ἰϊ, 12, ᾿ηαΐσαῖθ 
(αὐ ἢ6 Ἰοοῖς ργϑοθάθῃοο οὗ 84]1] οἴ δῦ ῬΎΙΠΟΘΒ. -- 
Το ἰδ} ΥΘΥΒΟ, ἰπ (818 αἰ Υ πρ ἴσοι (06 τοαῖ, 
σοηΐα ΒΒ 80 Οχίθηβίο οὗ 16 οΟΥἸ χη 8] ἰοχί, (ἢ 9 
ΟΧΡΓΟΒΒίΟη “186 ΡΟΟΤ ἡ Ὀοΐηρᾳ οχρίδἰηθὰ ὈΥ̓͂ (ἢ 9 
δααϊίοη “τ ΒΊΟἢ Βδα ποίη ς,᾽ τνδπίὶπρ ἰπ οἰ. Ἰἰ]. 
δηὰ 2 Κὶ. χχν. Τδθ δυίῖίθοῦ οΥ ἀθπιν μο]ὰ ἐὶ ἴο 
Ὀ6 ἀοβγδὺ]9 (Ἰοὺ ἢ ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΥΥ), ἴ0 68}} δἰίδη- 
(οι ἴο {μ6 ἔδοί ἐμαὶ ΧΆ ἷθ ποῖ ἤ6Υ6 ἰο ὍΘ ἰΔ,Θἢ ἰπ 

1Π 8 8686 οὗἩὨ “ αὐίϊοίειδ, πιΐδεν." ΤΠ6 Ὀτγίοῦ ΡὮγταΒ6 
“ὁ 70 Υυἱ 6 - ἀΓΘΒΒΟΥΒ δηὰ [ὉΣ ΒΒ πατηοη ᾽᾽ ἴῃ ΙΣ]. 
16; 2 Κι. χχνυ. 12 (Καγὶ) Βα οχίθηδϑβ ἰῃΐο ἃ Β6ῆ- 
[6 Πη06.-- 8 ογὰβ ““δἱ 1Π6 ΒΑΘ ({π|6᾿᾿ (ἴῃ [ἢ9 
ΒΏΙΩ6 ἀΔΥ) 8ΓΘ ἴο ΤΔ7κ (Π6 αἰ οσοποο ἴῃ (116 Ὀ6- 
ὑνόθη ψηδὶ τν88 ἰδαδί παγγδίοα δηὰ ν]ιδὶ 9Ὸ]1]0 τγ8. 
1 πὶ οἰ ΠΡ 56 αν Βθοιηθα 85 ἰζ 186 ουθηΐβ 
πδιγσγηϊοα ἴῃ τον. 11 οσσιγγοαὰ ΘΟὨ ΘΙ ΠΡΟΣΔΩΘΟυΒΙΥ͂ 
ν ἡ {086 ἴῃ σογϑ. 9, 10. 

γενβ. 11:14. ΝῊουν ΝΟΌΘΟΒαάμοσξασ. .. 
ΒΙΠΟΩΣ ἴ889 ΡΘΟρ]θΘ. ΚΥΒΌΝΝΒΕΕ, ΜΟΥΕΒΒ, 
Οπασ, ΜΈΙΕΒ, αἰδρυΐϊο ἴπ6 ζοηυ 6688 οὗὨ ΥΕΓ8. 
11-18, ΗἸΤΖΙΟ ΟἿΪΥ οὗγον. 18. Τ6 ΟὈ] οἰ 05 0 
{πὸ ΔΓ ΘὨ ΓΙ ΘΙ ΤΥ ΔΡΡΘΑΥ ἴο ὯΘ {86 7Ζ0] ον: 1. 
ΤΙα σοϊηῃλβδίου αίγθ ἰο ΝοὈιΖαγ -δάλῃ 18, 80- 
σοΥ πᾷ ἴο χ]. 1, ποὶ ὀχοουίθα. ΟἾΥ 'ῃ Βδπια 
(χ!. 1) ἀοοβ ΝορθυΣαγ-δάδη (οοπΡ. χὶ. 4) γμδὶ δο- 
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οογάϊηρ ἰο χχχῖχ. 11, 12 δ νγὰϑ σοϊῃητηδηοα ἰο ἀο. 
2. 1 Νοθυζηγ- δάση, ν8ο ἀσοοταϊΐῃς (0 111]. 12 δα 6 
ἰο Τογυβαΐοτα 00. Ἰγο 8 ΑἰΟΥ 118 σαρίαγτο, ἢγϑι 
οτάεγοα (μ9 ᾿ἰθοτδίϊοη οὗ ογοπΐα ἔγουι (6 δουτὶ 
οὔ ἰ)ὸ συατγὰ, ογοιΐδὰ δὰ Γοπιαϊηθα ἰΠ6Γ0 ον 
ΘΕ ΚΒ ΔὕΟΓ (06 οδρίιγο, τ ΒΙΘἢ 15 ἰη σοηϊτδα οί οη 
ἴο χχχυ ι!. 28. 8. Τ6 ἰὮγ 66 γΟΥ8. τὸ νϑηίης ἴῃ 
0 ΧΧ, 4. ΑΒβ ἰο νοῦ. 18 ἴῃ ραγιϊουϊαγ, 1 18 ἃ 
ἸΏΘΤΘ σοπποοίϊηρ οἰαῦβο, ΤΠ οΓΘα ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ὈΥ͂ 
(ἢ ἰηϑογιϊοη οὔ γουβ. 11,12, Εον του, 14 δοιὰ ποὶ 
Ὅὸ σοππροιθα αἀἰγοουὶν τ] γον. 12; 0 πα 50 )] οοὐ 
οὗ ““86η ᾽᾿ νψουϊὰ ἱο Ὀ6 ΟΌδουτθ. ΒΥ {86 τηθη- 
ἰἴοη οὗ ΝοθυΖαγ -δάδῃ [.6 δΘοππθοί!οη ΜῊ νου, 12 
δηά (88 Ῥγονίουβϑ οοηίοχὶ, δηὰ ὈΥ͂ (ἢ τηοηϊίοη οἴ 
1Π6 ΟΙΘΓ ὈΓΐη6658 (86 σοπμποοίίου ὙΠ γὙ6Γ. 18 15 
Θϑἰ8Δ Ὁ] 1586. 1 ὁ ποὶ ὑπ] πὶς (ἢ δὺ [8686 ΔΥχυπηθη 8 
δύο σοποϊαβῖτο. ΑΒ ὁ Π6 ἄτι ροϊηί, ΝΟὈυΖαγ-Δάλη 
σογίδ ΠΥ τηδθ (ἢ 6 ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ͂ ΒΓΓΔΉροιηοη 8 [ὉΓ 
ὃ ἀχοουί(ΐοη οἴ 18 σοπηβϑίοη. Ηθ ἸΙοταίοα (ἢ 6 
γορΡ οἰ ἔγοπι {Π6 οΘουγὶ οὗ ἴδ συγ, δηὰ οηἰγυβίοα 
ἴτι ἴο ἀφ Δ] 18} ἴον 815 ἔασι ΒΥ δἰ πίθμδηοθ. Βα 
ἢ 866 1}8 ποῦ ἰο ἢανο Ὀ66ῃ ἰῇ ἃ Θοπαϊ οη ἰο ΚΟΟΡ 
ὑπὸ ρτορμοῦ βρϑοΐδ νυ ἱπ τον, 80 ἐμαὶ ἢ6 τηὶρσῃϊ Ὀθ 
Ῥταβογυρα ἔγοιη ΠΥ ΡΘΥΒΟΏ 8] τῃδ]μηΐϊγ. [ἢ {116 
οοηίυϑίοη τ ἃ 16} να 8. ΠΟΟΟΒΘΑΥΪΥ σοηποοίοα τν1{ἢ 
89 ἀσδιγιυοίίοη οὗ {86 ΟΣΥ, [868 ργορμοῖ, νν]ιο γο]- 
πηζατὶγ ΟΥ μην ο] αη δ. δα Ὀθοη ἱποϊυἀοδὰ ἴῃ {116 
τα ἰτἀθ οὗὁἨ [86 ΡΘΟΡ]Θ6, τῦὰ8 ἱγοδίὰ 1κὸ (6 ταδί. 
Ἦο νὰ8 Ὀουηά |κΚ ἰδ οἴοσβ. [0 88 ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ἀδιμαἢ, ὙΠ ΘΓ ῬΓΟΌΔΌΪΥ (6 ἤγοϊι ᾿1α}} τν8 τηδ6, 
διὰ (6 δγγδῃροιηθηΐ οὗ 9 σαγαύλῃ τὋβ ἀο8- 
ὨΪ(ΟΙΥ δα) αϑἰοἀ, (αὐ ἴΠ0 δαρίδίη οὗὨἩ ἐμ Βαϊδον- 
αἰ6Γ8 γοιηθι ὈοΓΘα ἢἷδ σοτητη 85:00 τ ΪΓ γοϑρθοὶ ἴο 
π6 χοροί. ΤΏ ΟΓΘ 86 Ἰἰθογαϊοὰ δὰ ἔσγοιι (116 
σμ δῖ η8, νν σὰ ἢ6 δ ὈΟΤΩΘ ““διποης 8}} (παὲ ννογῸ 
ΟΑΓΓΙΘα ΥΔΥ σαρίϊνο ᾽ (χὶ. 1) δηὰ οοπμπἱ 6 δἰ τη 
(86 Βεσοπὰ ἰΐπιο ἴο ἀδά δ δ (χ]. 6). ὙΙΔ τὸ- 
ξυτὰ ἰο (6 βοσοῃά ῥοϊπὶ 1ἰ βμῃου!ὰ ἢγχβί οὗ 4}1] Ὁθ 
ΤοπΡκοα {Ππ8ὺ “ ἀὰγ,᾽ χχχυὶὶ. 28, πιυϑί πού Ὡ6- 
ΘΘΑΒΆΓΙΠΥ Ὀ6 υπἀοτβίοοα ἰὰ (δθ τηοϑὺ γοϑίγι οἱ δα 
Β0η86. 718 γογα, ἃ8 18 6}} Κποννῃ, ἔγθα ΘΏ ]γΥ 
ἀοδὶ κηαὶθβ (μ6 ρογοα οὗ δῃ δἰβιοσίοαὶ ουθηΐ ἴῃ 
δοπογαὶ, ψὶποὰυΐ ΔΩΥ͂ (πους οἵ ἃ ἀν οὗ ἐννοηίγ- 
ΤΟΣ Ὠουγθ. Οοτρ. Υἱἱ. “ὅ; χὶ. 7; 70 ἃ. χυῖλιὶ. 
80, εἰς. ἸΡ ποῦ ψ σοηβίἀ ον ἰδαὺ {110 ῬΓΪΏΘΘΘ 
0, δοσογίης ἰο χχχῖχ. 8, ϑὲϊ ἀονη ἰῃ 6 πιὰ - 
416 ζαΐθ, {15 τοοῖ ροϑπβοϑϑίοῃ οὗ Φογυβαίοτα ἴῃ {110 
πΆπι|6 οὗ ἰὴ Ομε] όὁδη Κη, Ὀυΐ οοι]ὰ ποὶ μά ογ- 
ἔκ ΓᾺΓΟ ΠΟΥ ΤΠ ΘΑΒΌΓΘΟΒ Μὰ γοϑροοὶ ἴο ἴδ 6 ἴδίο οὗἁ 
Π6 Οἰτγ {1}} {ΠῸΥ Βαδὰ ποανὰ ἔγοηι δίτι, ἰΐ οδηποῖ 
ἴτυν 0 ϑυγρτί βίης (δὲ [ὉΓ ΤῸ τνθ 6 5, {{}1 (9 
ΔΥΓΙΤ] οὗἨ Νοδυζατ- δάδη (1. 132) (Πϊπρ8 Τοιηαϊποὰ 
(886 ΠΈ14}}}7 828 Ὀοίοτθ, δηθὰ ἰδαῦ {8 Φογοπιΐα!}} 
δου]ά ποὶ Ὁθ ΓεπηιοΥοα ἤγουα {π 6 σουτὶ οὔ (16 συλτά. 
Το ΔΌΒοησΘ Οὗ γογ8. 11-18 1 Ὸ ΧΧ, (ν]οἢ 
ΤΩΔΟΥΘΟΥΘΥ Οὔ 8 (ἢ 6 ἡ 8016 βοοίΐοη 4-18, τ Ὦ116 ἰἰ 
ἢ 8 Υ6ΓΒ. 1, 2) 18 οὔ πο βὶρηϊβοσποο, (86 ΓΟΆΒΟΠΗ 
ἴον ἰὰ ὈοΙης ΔΡΡάγοηὶ. Τὴθ ΓΑ πβλίου τ βῃ θα ὮΥ 
186 ΟΠ βίο. Οὗ Υ6γ8. 11, 12 ἰο ανοϊὶ ἢ Ἀρραγαπὶ 
σοπίγαϊοίΐοῦ, ὈΥ {116 οπιὶββίοη οὗ υουῦ. 18 8 γορο- 
το. ΑΒ ἰοὸ [80 Τουγ ἀγριυπθηῦ ἴΐ [818 (0 
Ῥίοοοδ οὗ Πἰ86 ᾽ς, ἴῃ 8ὸ ἤὰν (Ππλὶ γϑ. 1 Β6οὮΒ π6668- 
ΒΆΤΥῪ ἴῃ ΔΠΥ͂ 6856, ῬΥ ΠΟΙ ΘΓ τν9 ΓΟΚΑΓα γοΓΒ. 11,1} 8 
βοπυΐπθ οὐ ποῖ. Τ8 ΠλΠῚ68 οὗ [6 ὈΓΪΠΟ68 τηἰρὶ 

ἰῃάοοὰ Ὀ6 παπιθά ἐοχοίβον αἴϊον ΓΙ). Βιιὶ ντὸ 

869 ἴμαὐ (ἢ δι! ποτ᾿ Β (που 5 (Αἴ σοσβ. 1], 12) 
ὝΘΥΘ 50 πηιιοὶ οσσυρὶοα νἱῖΐ ΝΟθυζαΓ-δάδη ἰδαὶ 
ἮὮΘ πδῖροβ Πἰπὶ ἢγϑι δηὰ δβ ὑμ6 οἰ ῬΟΥΒΟΠΔρΡ6 

(εποα ΓΕ) νοσ, 18), δα ἀΐης [μ9 τϑϑὲ ΟὨΥ ὉΥ 

881 

ὟΔΥ ΟΥ̓͂ Βυρρίομοηί. μθπη ὩΟῪ δον {86 Ἰοηςς 
86Υ165 ΟΥ̓ ΠΒΠη68 δΔηῃὰ {{{168 ἢ6 τοροαϊθὰ ἐμ Ῥγίη- 
οἶδ] ΥὺῸ ΟΠ69 Τ2Ώ0Υ86, δηὰ ἴῃ μ6 ρίαγαὶ), ἐμ 18. 18 
ον ἀθη  ἀομθ ΡΌΥΘΙΥ ἱπ ἰμ6 ἱπίοσοδί οὗ Ῥοσβϑρὶ- 
ουἱϊΐγ. 6 σαπηοὶ ἰδ χορᾶτὰ [Π9 δυρυμηοηίβ 
ασαϊηδύ [6 σΘῃ τ 6688 Οὗ ΥΟΥΒ. 11-18 ἃ8 γα] α, 
Ου {80 οἶμον Ββαῃὰ (6 ζ0]] ον Ῥοϑι νον ἴαγοῖ 
1110 ΚοΠ 6688: 1. [ἢ ροϊπὶ οἵἉΙάϊοιι ἔμ οτο 18 ἢ 0- 
πη ψ ΕΙΘῺ ἰδ ἑοσοίρῃ ἴο {π 9 ΡτΟρΡ οἰ Β ὑβαρο. [Γἐὲ 
18 ψΟΤΙΒ ποίϊσθ ὑπαὶ ἴῃ ὙοΡ. 11 (89 πδῃθ οὗ 189 
ΟΒαϊάθαπ Κίηρ 18 ΝΟ ΔάΓΘΖΖΑΡ (48 ΦοΓ Δ 
5 ΔΙ ΥΔΥΒ δοουδίοτηθα ἰο ἩΓ11 11) να }]6 1 γογΣ. ὃ 
γὸ Γοδα ΝοΡΙ ΒΒ 6228. Τμ0 οχργοβϑϑίοη Ὑ3 

8 ὁπ6 ουτγοηΐ ἴῃ Φογθαΐδῃ. Ιἐ 8 Τοιπὰ ἐδ τίγ- 
οἰχαϊ εἰπιοϑ, ΙΏΟΣΤΘ ἔγθαυ θη Υ ἰμδὴ ἴῃ ΔῺΥ οὗ {110 

ΟἾΒΣ Ῥγορμοίβ. ΤᾺ ὀχργοβδίοα 7} Ὁ ᾽ ἴἰ5 
ουηὰ Ὀρβί 68 ΒΟΓΘ δῃα χ]. 4 οὐἷυ πῃ αθοη. χὶϊΐγ. 
21, Τὸ ῬὮγαβθο ““ἀο ἷπι ὯὩ0 ᾿αγλ" (οῃ ἴδ86 
Ὕαφ. Κὶ ἴῃ »Ὰ οορ. Ο.8η. κΚὶ 88, 3)) 18. ποὶ ἰηδορά 

ΒΡΘΟΙ ἤσΑΠῪ Φοτγουίδη, Ὀιὶ ΟΥ̓ ΠΟ Ιη6Δ 8 845 ΟΟἦΛΒΑΡ 
ΑΒΒΟΓίΒ, δὴ ὈὉΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΥΥ δἀα! 0}. 
Οου]ά 1 Βανὸ ὈθΘ ὉΠΠΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ (0 οηὐοΐὶπ οἡ ΝΘ- 
Ὀυζαγ-δΔάδη ἐπαὶ ΠῸ Βᾶγπὶ Βμου]ὰ Ὅ6 ἀοηοίο 6 Γγ0- 
τοῖα! 5 (818 Ὀοδγοα {116 ΓΟΔΟἢ ΟΥ̓ ρΡΟΞΒΙ ὉΠ 
ΤΙιδ δοίυα] αΐθ οὗ ({} 0 Ργορίιοὶ ρσῖνοβ 1116 ΔΏΒΙΝΟΡ 
ἴο (18 φιοϑίϊοη. Οὗ σου]ὰ {μ6 ΜῈ Ὀθ οπιιιοα ἵ 

ΤΏΘΩ γὸ βδῃουϊὰ αν δὴ Δ ζαΟ.)5 οΧΌ τ ϑβίοῃ. 
ΕΓ, βίγίοιν ἰδθη, (0 βΒεῃίθποο νιἰϊιουΐ » 

νοῦ ἃ τραϊο 1 ΝΟΌΣ - ἀλη 8 ἀυ (0 Ὀοηανθ 
ἱπα ΘΠ ΕἸΥ ἰοινᾶΓὰ β ΦοΓο 8}. 2. [ἐ ἰβ ̓ η ἤννοῦ 
ΟΥ̓ 116 δα Βα ἰο Υ ταὶ 106 Ῥαββᾶρο (Υ6 ΓΒ. 11-18) 
18 ΒΟ ἰο 6 ΠΟΙ ΠΟΥ 8 ΤΌΓοῖρση ΡῬΤΟΡΟΥΙΥ, ὈοτΓ- 
τοιννοα ἔγοτῃ δἰβούνῃογο (11 υ6γ8. 1, 2; 4-10), ποῦ 
δη ἸῃἰοΥγυρίϊοη οὗὁἨ τμ80 σοῃμπθοίΐοι, θὰ οἡ ἴΠ 6 60}- 
ΑΥΆΓΥ 88 ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ ἰ0 1Ζ0ΓΠΒ 8. ΡΟΙ͂ΘΟΙΪΥ ΟἷοαΣ 
Ῥίοίατο οὗ (ῃ6 ΟΟσΌΓΓΘΠΟΟ8. Τδαὶ (86 ράβϑαρο 18 
ποὺ ὈοτΤονοα 18 οκ πον] οαροα Ὦγ 4]}. Τα {110 
οουγϑα οὗ ΝΟΌυΖαν-Δάδλῃ, 88 ἰἰ 15 Γοϊαιοα ἴῃ χὶ, 1-- 
Θ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒ6Β 8 ΟΠ βϑίοη οὗ ΝΟ ἀ 6228 Ὁ 
8 ἱῃηνοϊγοα ἴῃ [1186 πδίαγο οὗ [6 686. ΕῸΓΡ ΒΟΥ 
οουἹὰ ΝεὈυξζαγ-Δάλῃ ἀδΓΘ ἴο αἀἰδιϊ πρὶ 15} ἃ βίῃ ρὶθ 
ῬΟΥΒΟὰ τὶ} ϑυο ἢ ἔδνογθ ἱἢ 6 δὰ ποῖ Ὀδθὴ ΒῈΓΘ 
οὔ 1.0 ΔΡΡτοναὶ οὗ δἷ8 τηδϑίου  Απὰ ἴβ ἰΐ {μ6ῃ 
᾿πΡ Δ 019 ἰπδὲ (ἢ 18 ΔΡΌῬΤΟΥΔΙ νῦλ8 πβϑυγοὰ [0 ἢἶἷπὰ 
ΌΥ ἃ Ροϑί{ἶνο σΟΠλ ἰϑϑου ἢ Μιί δὴ ἱπίογροϊδίον 
νθ ᾿ηγθηϊοα {818 ΘΟὨ μα βϑίοπ θη ΝΟΘΌυοΙ δα- 
ΠΟΖΖΆΡ ΤΏΔΥῪΥ ΠαΥο ποαγὰ ἃ ᾿ποιβδηὰ (ἰπι68 ὕγοτλ 
6 πιο οὗἩ ἀθβουίογβ ἱμαΐ ὑμογθ 8 ἃ Ῥγορμδὲ 
ἴῃ Ζογ βάθη ΨΜ η10 ΣΏΘΟΒΒΔΠΕΥ δηὰ ἢ} οοπϑίδπε 
ἀλη ΟΣ ἴο ἢ19 118 δὰ ἀοβίηαιοὰ Νεθυσῃ άπ ο2- 
2ΔΓ 88 8 ᾿πϑίΓαμηθηΐ ἴῃ (116 Βα πα οὗἉ {᾿τ6 οτὰ δηὰ 
Β τα ββίομ ἴο πὶ 8ἃ8 (1.16 ΟἿΪΥ ὙΔΥ οὗὨ 6δοαρο 
Απὰ 1 ΝΟ μϑάμοζσαν μὰ Ὠοατὰ [ἢ19, 8 {μι 6 γὙ0 
ΔΗΥ͂ ΓΟΆΒΟῚ [ῸΥ σοζαγαϊης [16 ΘΟΠΊτΩ 58:0 88 (89 
116, Ἀη]ϊϑίοτῖσ8)1 σοη͵δοίυχο οὗ 8 Ἰαίοσ οαἀϊίον 
Ι Ὀεϊΐονο ἴμαἱ (8 9 ὨδΡΓαίϊνο ἱῃ γογ8. 1]-]4, ἴῃ τοδί 
Ἰηλδῖο σοπμπροίϊοη τὶ ἢ τοῦ. 8, ΡΥΘΒο 8 ἃ8 ν 1 
1:6 οΥ̓Θἢ 8 1ἢ 8 ΡΟΥΘ ΟΟΥ παΐιΓ] ΤΩ ΔΉΠΟΥ, ὈοΙ ἃ5 
ἰο ἕογπι δηα σοπῃίθηίβ. [ἰ 18 ποὶ δὶ 8]} πϑοθββασ 

(ο ἴδκο ἸΨ 3, τοὺ. 11, δ8 ρὶυροσίοοὶι. ον (815 

᾿δοπιπιαπὰ δ) 859 δοίαἷν αἴνοη αὐἴον ἴΠ6 δυθηὶ σθ- 
Ἰλιϑὰ ἴῃ σον, 8, νυν ϊοὶν ψν6 ἢανὸ χορηγά θα ΔΌΟΥΘ ἢ8 
{πΠ6 ποῦ οὗ Βοϊοτηη ἰαἰκίηςς ροββοβϑίοπ. ὐ Αὐτοῦ Νο- 
ὈΟΘΒΔΟΉΘΣΖΑΥ Δα τοοοϊνοὰ {Ππ|0 πον οὐ {Πὸ ο8ρ- 
ἴυγο οὗἩ Φογιβαΐοτα π6 βοηὶ ΝοΌυΖζατ- λάλη νυ 11] 18 
ΓαΛΊΒ 6 ογάθσθ. Απηοῃρ {Π:656 ᾿Ἰν88 Ο6 ΤοΒρθοίἰης 
{᾿6 Ρούβοῃ οὗ (6 Ῥτορὶιοί. ΤΊ] 8. δίοπο 18 Β6ΥΘ 
τη Θμ Ἰοη θα, ἃ5 (116 Θιι ]6οὐ οΥὨ (116 ΥΩ Σ 868 Χχχὶχ. ὃ, 
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11-14, 158. ΒΙΤΩΡΙΥ ἐδ 6 ῬΟΥΒΟΠΑ] Οχ ρΟΥ 6 Π 665 οὔ 6 Γ- 
τλῆ. [πῃ ἴ᾿ὸ οχοουιίοη οὗἨ {115 σοὶ: βίοη, [ἢ 6 
Ῥγίΐηοοι, αἱ ψἰ089 ἰιθαὰ πο ἸΟΘῸΡ βίοοα Νογραὶ- 
ΒΏΔΥΘΖΟΡ Ὀυϊ ΝοὈνυζαγτδάδη, μα ἐμθ ρῥγορδοὶ 
ἰλκοη οὐἱ Οὗ ἴμ6 σουτγὶ οὗἩ (6 χυατά. Τ|}}}95 οουϊὰ 
ποὺ Ὀ6 ἄομα Ὀσίογο, Ὀδόβ8ο [}}} (ὴ 9 αΥγὶναϊὶ οἵ 
ΝΟ σμμ] 622} Ὁ 4}} δὰ ἰο γοιηδὶη ἴῃ σόποτγαὶ (ἢ 6 
ΒᾺΠῚ6 ἃ58 ἰἰ Βοὰ Ὀδοη αἱ ἰὴ9 οἀρίιγο οὗἁὨ [16 οαἰ(γ. 
Ψογοπιῖαῖι νγὰ8 ΠΟῪ ρσίνοη ἱπ σἰλτρο ἴο (64Δ]14]}}. 
ἀη6 βοὴ οἵ Αἰιίκαα. Τ 8. Αἰϊκλῆι, οὗὅὁὨἨὨ 8 ποῦῖο 
ἔτ (οοπιρ. 2 Κι. χχὶϊ. 12, 14), δα δἰγοδν 
ἔδυοτθὰ (ἰἸ6 ργορδοῦ (χχυὶ. 24). Οαφάλ) ἢ ονὶ- 
ἀδηιγ Ὀοϊοησοὰ τὸ {πὺ 8Ππ18}} ΡΑΓΙΥ, ν᾽ιο αν 
κοι Φογοπι λα μ᾽ Β. ῬγΟρΡ ΘΟ 68 88 {ἰ6 Γυ]6 οὗὨ ὑμοὶγ 
ΡοΪ(ἴσ] σοῦγβο, μα σοῦθ οὐοῦ ἴο (ἢ 6 ΟΠ] ἀθλη 
(χχχυὶ!. 19). Αφααϊίαιι ψὰ9 ἰο Ὁτιὴ (89 Ῥτο- 

Ῥδοὶ ἔγουι ἐμο οουτί οὗὨ ἐιο συδγά ΓΛΞΙ ἫΝ. Βγ 

εἰνΐ8 βοπιθ Βατθ πηδεοτγβίοοα {86 ἰδ ρ1]ο (ΗΠΤΖΙΟ), 
οἴθοῦβ (6 κα 8. μουβο (ΒΑΡ, εἰ αἰ.). Βυΐ δο- 
οογάϊης το 11. 18 (2 Κι. χχυ. 9), Ὀοιλ {Π686 γα το 
Βαγηοά ἄοννῃ ὉΥ ΝΟὈυΖατ-δάδη, ἱοχοί ον ν᾿ [ἢ 6 
οΟἴβοσς ἢουβ868 οὗ Φογυδβα θῶ, ἀϊσθοι Υ οα Ϊ8 δυυὶ- 

ΤῊΒ ῬΒΟΡΗΕΙ ΠΕ ΒΕΜΠΛΑΗ. 

γα]. Απὰ Δββϑυγοα]Υ {11056 ᾿δτσθ ρυ Ὁ] 16 Βαϊ] ἀΐη ρ9 
ΟΓΘ ποὶ {80 Ἰαϑὶ (ο γμῖοῖ μη 9 Ομ] ἀδαη5 δρρὶ:οὰ 
ι{Ἰὸ ἀθβίγογίηρ μαπὰ. [1 18 ογϑαϊ}]9 ἐμδὶ βοῖῃθ 
Ῥγίναίθ ἀν 6 }}} Πρ 8 πὶ κα Ὀ6 ρυθϑογυθα ἰοὸ (ἢ ἸδΔβί, 
ἰο κἴογὰ βἱνοϊιοῦ ἰο βοπθ ῬΥὶ]οσοὰ ῬουβοΏΒ. 
ἍἸαἴο0 {86 Βου56᾽᾽᾽ τα ὑπ. ἀοϑίρπείθ (8 6 ρέῃ, 
Ῥτιναίθ ἀτν ο]Ἰπρ ἰῃ ζοπογαὶ, ἴῃ σοηίγαβί ἰο “ αι8- 
ἴοΥ5 δ (ῃ6 Ρ.Ὀ]Ϊσ Ἔχροη86,᾽" δ οἢ 88 ἰμ9 δουτί 
οοτάοα, ἰὰ {8 Τοαιαϊ ἰης αηἀοοϊάοὰ ὙΠ Θι Ὁ 
(16 μεῖναι ἀν ᾽ς ᾽πὶ τυ Εἰ οἷι δ γοπι δ ἢ ννα8 ἰδ θα 
ΘΓῸ (οἀ4}18}} 8 ον Ο.56, ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘ οΟἰδογ. ἴη 
18 Ργίναίθ ἀνθ! πρς Φογοινΐδ 88 ποί ῥἱαοδὰ 
ὉΠᾺΘΡ σοηβηοιποπί, [16 σουϊὰ ἔγΘΟΙΥ σὸ ἴὰ διὰ 
οαἱ, Απάᾶὰ βο Βθ9 μδὰ ᾿ηίογοουγβο τὶ (ἢ6 Ρθο- 
Ὀἷθ, ἀου 11685 ψαγηὶπρ ἀπά σουιξογιὶϊης (μη 11} 
15. Ῥυοριοιΐο ογά8, δηὰ ψ8ὲ8 189 ἐπ {Π6 ναϑὶ 
οοηΐαϑίοι οὗἉἩ (19 ἀαϑίγαοίίοη, ρα ονίης βηὰ ἀ6- 
Ροτίαίλοῃ, ἰγοαι θα ὈΥ ([ι6 Βο]ἀϊθτβ ψὸ μα ΘμαγσΘ 
Οὗ (Π6 ἀφθι41}8 1116 1110 1η888 οὗ τ 6. Ρροριυΐδοθο, ἑ, ἐ., 
Ὀουπά πη οἰδίπ8, δΔηὰ ρῥ]δοοα ἴῃ {86 ἰταΐῃ8 οὗ δΔΡ- 
{ἶἰνο8. ΝΟΌΘΟΒαΠΟΖΣΑΓ 5 ΟΥΟΥ ἰμ8 τοιαδὶ πο 
ἀπο οΥθα, πὶ μουῦ ΔηΥ̓͂ ἔλαϊὶ οὗ Νοδυζατ- άλη δηά 
(ἀοάἀδ]ίδμ, 1}1} {16 Ὁ Σϑδοϊιϑὰ (Ἀ9 βίϑδιϊοῃ οὗ Βδιυυδῇ. 

2. Αρρεπαϊζ ἰο χχχὶχ. 1-14.---- Τὰς Ῥγοπιῖδε πιαάδ ἰο ἰλὲ Ομδλίί(6 Εἰδεα-πιεϊεολ. 

ΧΧΧΙ͂Σ. 106-18. 

15 Νον {89 ψοσγὰ οὐ 86 1,.0ῈΡ σᾶτηθ ηΐο Φογοιλΐδῃ, ΜὮ}16 ΒῸ γὰ8 βαΐ Ὁρ ἴῃ ἐδ σουχέ 
16 οὔ πο ρῥτγίβοη [συδτα], βαγίηρ, Ὁ δῃηὰ βρϑδὶς ἰο Εἰ θεα- 6] ΘΟ ὑἰ86 ἘΠΕΙορίδη, βαυίηρ, 

ΤῊ καῖ ἢ {86 ΒΡ οὗ μοϑβῖϑ [Φ 6 ονδὴ Ζοῦδοι ἢ], ὑπ οα οὗἉ [ϑγϑ8] ; Βεβο]ά, 1 ν1}} 
Ὀτΐῃ σ᾽ ΠΟΥ͂ σογἄβ ἀροη {618 ΟἸΓΥ [ῸΓ 6.1], δμα ποῦ Ὁ ροοά; ἃπὰ {δ6Υ 8}4}} με αο- 

11 εοπιρί ἰιοα ἰὰ ᾿ῃαὶ ἀΑΥ θαΐοτο ἔβ6θ6. Βυ} 1 ψ1}} ἀθ ἴσαν ὑπθ6 ἴῃ ὑμαῦ ἀδΥ, βαϊ ἢ ἰῃθ 
18 ΤῸ ΠΡ [Φοδονδἢ]: δηᾶ μου βῃα]ῦ ποὺ Ὀθ6 ρίνϑῃ ἰηἴο ὕπ6 δῃα οὗἉ {86 πιθῃ οὗὨἩ ὑ βοτὰ 

ἴμοὰ αγὸ αἴταϊα. ΕῸΓΙ 11} ΒΌΓΘΙΥ ἀθ] νου ὑπ 66, 8ηα ἴμπου β.}810 ποῖ 18}1] ὈῪ [9 
βογ, θὰ (ἢ {Π{8 818}} 08 ΤΥ ἃ ῬΓΘΥ͂ υπίο ἴΠ66: θθοδυβο μοι μαϑὺ ῥαῦ ΤΥ γυβὶ 
ἴῃ τη, Βαῖιἢ 6 08} [6 Βου δ]. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

1 Ψοτ. 16.--Οα "32. Οοταρ. Ο8η., δ, 60,372, 681. 

ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

8 γοῖ. 16.-- Π ΤΊ ἰϑ ον  ἀ ΠΕ ὑδοὰ ΒοΤὸ ἰῃ ἃ ὑτοκπαηΐ δοηβθααίο ὕ9 το] χοά, ὑ0 δἰίαπ ἰο ἃ χϑαὶ δοχίἰδίϑῃοθ Οὐμορ. 1δ8. υἱὲ. 
ττ 

Ἷ, χίγν. 24. 

ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Τ|,6 Οπαλῖίο ΕὈοα- 6] 66ἢ, ἰο Βοῖα {Π 6 πτοτάς 
οὗ οὖν Κοτὰ ταῦ ὈῸ6 ἀρρ ρα (μὰ χὶχ, 40), “1 
{1656 δοιὰ Βοϊ]ὰ (μοὶν Ραᾶςο, (ἢ 9 βίοῃϑϑ ψνουϊὰ 
ΟΥΥ οὐυἱ,᾿ 18 ἤαγὸ ποπογεὰ ὈΥ͂ 8. Βρεοίαὶ Θοπη80]8- 
ἰοΥΥ ῬΓοπιβθ. [ἃ {86 παίυτο οὗ [Π6 6889 (15 ζ1}}8 
ἱπίο {ἰ|ὸ Ῥογιοά δὲϊογ {89 οσουγγθησο Γοϊαΐθιὶ ἴῃ 
χχχυῖὶ. 7-18, Τ6 οχργοϑϑίοη ΒΒ ΠΡ, εἰο., 15 
ἔουπὰ Ὀδ651..68 ΟΠΙΥ ἰπ χσχχὶϊ!. 1 (σοηιρ. χχχὶὶ. 2). 
Α58 νὸ Κπον ἔγοιῃ οἵϊοσ σγουηβ ἰπαὶ σ᾿. χχχῖϊ. 
κῃ χχχὶ!. Ρογίαϊα ἰο {110 ἰδὲ βίαρο οὗ (16 σοη- 
Βησιηοηὶ ἴπ ἴἢ6 οοιγί οὗ ἐμ6 συαγὰ (χχχνὶ!. 28, 
ΘΟΙΏΡ. οἷ χχχυϊὶ!. 17}, νγ»ὺ ΙὩΔΥ͂ οΐδοθ Οὐγ Ὀτγίοΐ 
Ῥαβϑᾶρο ἰῇ [6 βαὴθ ροτγὶοα δ81Ππᾶἰ στοαί 6οηδο]Δ- 
ἰοΥΎ αἰβοουτβο. ΤΕ}8 ρογίίοῃ σαϊριιί, (μουϑίοτο, 
Ὀὸ διίδομβοά ἰο {1|ο80 οἰδρίοσθ. 10 18, ΒΟΘΥΘΡ, 

ονϊάοηί ἰμαὺ ἰΠ6 οοπἰοηΐϑ ἃγΘ ἰο0 ἰγ] ΗἾης ἐπ οοτι- 
ΡῬασίβοπ 8 (ἰὸ ἱπιρογίϑυοθ οὗὨ ἰδδὺ χγϑαΐ ἰμ6ο- 
σγηῖϊα Ὀοοῖκ οὗ σδοπδβοϊαίίου, δπὰ ἰδαΐ (6 ἢ ἰϑίοΥ σαὶ 
ΘοΠῃΘοίΐο ΒΘΘΠῚΒ ὈΘΙ16᾽ Ῥτοβοσυρ ἴῃ (}118 ρ]ασα. 
ΑΥΟΡ [80 ῥγορδοὶ δδα γχοϊαίθα 18 οσὰ Ἂχροτὶ- 
668 {1}} (16 σαρίαΓο οὗὨ {ἰι6 οἱΐγ, ᾿ιὸ ἀρΡρϑι8 818 
ὈγΊοΥ ΡΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ αἱἱογοα δ ΟΥΪΥ θοΐοτθ (δὲ ΘΡΟΟἢ. 
[η σοπποοσίίοη Μ|}Δ οἷν. χὶν. ἐν ψουϊὰ Βανο Ὀθοὴ 
ἈΘΙΓΔΘΡ ΒΙΒ(ΟΥΙ ΘΙ πο ἰΟρ ΑΙ ἰὼ 0.6 σὶρὰς 
Ρίασθ. “- 

ὕενϑ. 160-18. ον ἴ89 ψνοτᾶ. .. δΒαιτ} 96- 
Βονδῇ. Τνο ἰἰιοιιρ θα 116 αὖ (80 Τουπάαιίοη οὗὨ 
νον. 106: 1. Τδο {ΠΠ]Πθῶὺ οὗ τὰν ἰμτγοαίοηϊπα8 
ἀραϊηϑὺ ΘΓ Βα] θ πὶ Β81Ὰ}} ἰδῖκο Ρ]δοὸθ δοίογε ἰλίη δ 
εγε8. ἘὈοα-ΠΔ 66} 18 ἰο δέ6 δῦ ΠΒο6 Ὀοίογθ δὲ- 
ἐϊουεκά. ΤἈ18 18, 88 1 ΤΟΥ, [116 πη ϑηθαῦ σονηγὰ 
Οὗ {Δ10}, 15 ΟΓΟΏ Ἀπὰ σοττγοδογαιϊΐοη. 92, Νοῖὶ- 
νἸ βίδπαϊηρ ἐμαί 81} Ψ γα βα θαι ἩΣῈ 8}1 (9 ρΡ6ο- 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ͂Χ, 16-18. 

Ρ]Ὸ ἐδβογοΐῃ ρου ϑ 68 ὑπὸ ρϑσβοη οἵ Εθα- πιο θοὴ 
888}} χσϑιυδῖὶῃ πὶ ροΥ ]οά. Τἷ8 18. 11|ὸ βοσουα 
Ῥθγβῖοδὶ πὰ ρα Ὁ]6 τονγησγα οὗἨ ἴδιι}.---Αὧϑ τὰ 9 
Ἰωροτί οὗ ἀοὐ᾽βΒ νοτὰ οδῃποὶ δ σοηρσοϊγοα οΥ̓͂ 88 
Ἰμα: Εονοαὶ, δα της οὗ [Ὁ] Δ] αθαὶ οἰ ἷὰ 8 
Κοοά οΥ 8 ὈὉ8Δ4 βοη8θ, ““ἴ0. οΥἿἱ " τιυϑὺ Θ το- 
ξαταραὰ 85 ἀδροηαθηΐ οὔ “"ψόοτ8.᾽᾽ ΟΟΏΡ. χχί. 
10.--Ἴῇ ἐμαὶ ἅδγ, νοῦ. 16, γΐου 8 ΠΟΘΘΒΒΆΣΙΪΥ ἴῸ 
πο ρΡοϊηΐ οὗ {1126 ἱπ “4 νιὶ}} ὈσῚΏ ρ,᾽᾿ ἀμ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β 
δδὶ 186 τηοπηοπί οἵ ζι1 8 ἰπιθηῦ τν}}} 6 δὲ ἴδ). 6 8811 
ἰἰτηα 886 τηοτηδηὶ ΟΥ̓ ή Υἱβ1 010 ρογοορίϊΐοη. ΤΠ 6ΓΘ 
ἸΩΔΥ 6 ἃ ἐδ) πηοης τυ 6} [Δ Κ6Β ΡἾδ66 ΣΠΥΪΒΊΟΪΥ. 
Οοτραγο τμαὶ 18 βαϊὰ ππᾶοϑγῦ χχγυ. 1] οὗ {ἰ1ὸ ᾿ῃ- 
Υἱβὶ Ὁ]0 γθδὶυ οὗ 86 Ὀορίηπὶπρ οὗ ἴμ6 οχὶϊθ. [πὰ 
{80 βδῖῃ9 ἀδν ΕἸ Ὀ6ἀ-τη 6] 66} 15 10 Θχρουϊθησθ ἰδ 6 
ῬονοΓ δηὰ ζγδοθ οὔ αοἀ ἴῃ (86 ἀ6] ἴγΓϑ06 οὗ Ἰιῖ8 
ΟὟ ῬΟΥβοῦ. Εν 6 ἷἰ8 ποὺ ἴο ὃὈ6 σίνοῃ ἰηΐο (ἢ 9 
Βαμα οὗ (9 τηϑῃ οὗ βοτὰ ὃ.) ἰ8 αἴτδὶ ἃ (νϑγ. 17). 
ἴι τηϊρῦ ὍΘ ἀϑκοὰ μοί μον 186 ΟἸ Δ] ΘΔ ἢ 5 Δ ΓΘ 
ΤΙηθϑῃΐ, ΟΥ ἐδ6 76.719 γΠπὴὸ ΤΟ Βοϑίϊΐο ὑο ἷ πὶ ΟΝ 
Φογοι δ᾽ 5 οδοσουηΐ. Το οχρυθββίουβ υϑοὰ ἴῃ 
{86 Το] ον ἱης σογβα ἴΒου 5881} ποῖ [8}]1 ὉΥ͂ [86 
ΒΥΤΟΤΙΑ͂, δηὶ ὀρθοὶ! ν [ἢ 6 σοηΊΓΑ81 ἴο {Π8 σ6 ΘΓ] 
ἀεϑίγιοίίοη, ἱηγνοϊνοὰ ἴῃ δου 8841} Βανὸ ᾿ὮΥ 
119 ἴοσ ἃ ΡΥΘΥ (Ἴσον. χχὶ. 9: χχχυ ]!. 2; ΧΙΥ͂. 
δ), ἔδνον 80 ἔογτιηοσ. Εἰ 6 -πη6]θ 6} Ὀ6] 1ον θα δηὰ 
ὑγυδβίοα ἴῃ 186 Γοτὰ. Ης ἰιοϊὰ 1μ6 ψογὰ οὗ (86 
Τοτὰ, τ ΐϊο Φουα 8} Ρῥτοοϊδὶ πιά, ἴο ΡῸὸ ἔτι, 
.)8 ἀιγοὰ ἰο ΟρΡροϑθ Φουθ πὶ 5 ΘηΘτμἶ68:; Π6 6οἢ- 
ΒΘΑΠΘΠΙΥ αἀἰὰ ποὶ δβοῖ 5 ΟΡ οχ (ἢ6 Πη68}8 οὗ 
ΒΟΉ Ρ6, οὐ ΨΥ] Οἢ {..)686 Ζ0Ο]18}}γ ἰσαβίοα, Ὀμὺ ΟΠ 
(86 Γοτὰ. Ϊπ (86 νοτὰβϑ ὑπαδ ἸΏ ἰσπδῖ, (μοη, 
{Π|6Γ0 18 8 ἀου]ο ροϊηὶ οὗ ΔΡῥΡΙδυ8θ 8δηα οὗ 60η- 
δάρφμῃοο. 

ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ. 

1. Οη χχχίχ. 11, 12. “ΕἸ ὑσεὶ ἴπᾶε υεγὶίαϑ {1118 
ϑαϊοπιοηῖδ (Ῥτον. χχὶ. 1): Οἷὖγ τερὶδ ἐπ πιαπα 7)εὶ, 
φιο υἱὲ εἰἐμα ἐποῖϊπαί.᾽" ἘΘΆΒΤΕΚΒ. 

2. Οη χχχῖχ. 11-14. “ΝΒ ποζαν [ἢ 6 
κὶπῷ δηὰ ΕὈ6α-το] θοὴν (6 ΕἰὨἸορΡρίαἢ ΘηΒαπορὰ 
{πὸ συ οὗἩ [6 568. ΕῸΥ (ἴπο86, ΔΙ ου ἢ ὑΠῸῪ 
ΓΟ ΠΘΔΟΏΘΏΒ, ΟΥΘ ποῖ ΒΏῪ οὔ {π6 ρτοόορμοί. ΤῈ6 
68, Βονγονοσ, ὙΠῸ Βαὰ στον α υΡ ἱ 1 ἰδ6 ῥτο- 
Ῥδοῖο ποτά 5, ρα ἃ ἢ0 τοβαγα ἰο {μ0 αἀἰνίπο ποσὰ, 
Ὀυϊ οπ (1|6ὸ ΘΟΠΙΤΑΤΥ δυδ)]οοίοα [6 Ρῥτορδοὶ ἰο 
ΤαΒΏ0]4 τη] Γολιὰθ ηϊ.᾽ ΤΗΞΟΡΟΒΈΕΤ. 

8. Οη χχχίχ. 11-14. “Ἅ δι 6χ Ἰϊδάθπι λοπιϊπίδιι8 
αἰσετδα δἰπσμί δ αἀἰδροηὶέ Ῥτϑπιῖα, φιεὶ ἐς Ἰϊδάξεπι οἰ6- 
“πεη(8 τὸ πιεγίίογτπι φωαϊίαίε εἰεοίἰ8 εἰ τερτοῦῖδ 
ἀἰϊνενδα8 ἡπρεπαϊέ τεπιμηεταίοπεβ. δίαπι αρμα πιαγὶδ 
γωῤτὶ, σι οσὐμἰζοτεδ 12) εὶ ἐἰδοδοδ δεγυαδαὶ {εγαείϊα8, 

εαάεηι ἐπίεγγεοῖί ΟΕ συρίϊοαν ἰαοίοἰαίταδ. πε ον 
, απιπια σαπιϊπὶ, χμδὲ τσὶ βαδυνίοπία γωχία ἥοτπασεηι 
αἰγοοσέϑ ἱπίεγζεοι πεϊπίδίτον, εαάεπι ἰαμαάκαπίε οἱ δεπθ- 
ἀϊεοπίοα 7 οπιέπιπι ἐπ πιραϊο ἰσπὶδ σοπδεγυαυϊ Ῥμέτοϑ, 
μη60ὃ}6 Οἱτ ϑαρίεηδ ἵπ ἰαμαϊδια Πεὶ αἱί: ογεαίωνγα εηΐπϑ 
ἐϊδὲ ζμοίογὶ ἀδδεγυΐοδ ὀχοαηαεδοῖί ἐπ ἰογπιεηίμπι αὐ» 
υεγϑι8 ᾿η)ιδίοδ εἰ ἰεπῖον δέ αἀ δεπείαοίεπήμπι ρτὸ ἀΐδ, 
φεὶΐ ἐπ ἰε εοοππαάμηϊ (ϑαρ. 16, 24). Βπαβανυβ Μαῦ- 
κῦὺ8 ἴῃ ΘΗΙΒ.ΕΒΕ. 

4 Οφη χχχὶχ. 18-18. ““{ὍΠῚῚ ἴου. δἷπι, τ 090 
ἢ 6ῚΡ 8 {16 αοἀ οὗ “646οὉ, ττῆοϑθ πορα ἰ8 ἴπ (9 
[υοτὰ πὶ8 αοἀ (8. οχὶνὶ. δ). Ἧ 611 ἔον 6 ρϑορῖϑ, 
086 ἀοα 18 ἰ89 Τωοτὰ (8. οχὶϊν. 16). Ἐοτ οἴ 
γὙΠδὶ αυδὶϊ 88 ἰΐ ἰο Ζοά οἶδ} ἐπὶ δ 6 τγὰβ8 Κίπρῦ 
Απὰ οὗ νλαὺ ἰοῦ νὰ8 1 ἰο ΕὈθα-τ 6]. (δ 8ὲ 
Π8 ἮΔ8Β 8 βουυδηῦ ἢ ΒΕὸτ (Π6 ΤΌΣΟΥ πα ἴο ὁπ το 
811 οὐ δοσουηῦ οὗἁ δἷ8 ἀφο] 685, νν 8116 {16 Δ ΓΟ Ὁ 
οι δοσουῃὶί οὗ δὶδβ ΡἰοίΥ βυϊεγοθὰ ἢ0 61]. ΤῊΗἨκΟ- 
ῬΟΒΕΤ. 

ὅ. Οη χχχὶχ. 1δ-18., “ Σδοδ ρτίποΐρες, ψωΐ «εγο- 
τηιΐαπι ἐχροίϊυεγμηΐ ααἱ σαγοεγὶδ Ῥαπατη, Ολαϊίααϊοϑ 
σαρίτυϊίαι8 ρμεγρεδδὶ διιπί υἱπαϊοίαα. Ππς σἀμίεπι 
Τωπμοΐμα, φμὶ Ῥγορλοίαπι ἐϊδεγαυϊί 46 φαγοογε, Ζοπιΐς 
ἤο τεπιμηπόγαηίς Ρεγγεοία Ροίω8 εδί ἐϊδεγίαίε."᾽ ἈηΑ- 
ΒαΑνυ8 Μαῦδῦβ ἢ ΘΗ ΒΡΕΒ. 

6. Οη χχχίχ. 18ὅ-18. “"Τιῖβ ρἱουβ σουτίϊον δὰ 
ἰηἰοτοοάθα ἴον ἴμ6 ργορδοί τὶ (86 Κίης, δαὶ (89 
ῬτορΒοῦ Βδὰ δραΐη ᾿πιογοοάοα [ῸΓ ἴπ τυ αοὰ 
186 [ογὰ. ΕἸΡΘα- πο] 66 ἢ δὰ ἄτγαιγη οἷπὶ ουἱ οὗἁ 
86 ρΡἱΐ, Ὀυὶ Φεγοιι ἢ ἀγανγβ εἶτ ὈΥ ἷκ ῬΥΔΥΘΡ 
ἔγοα (9 8.8 οὗὐ 4}}] Ομδίἀθδῆ ψαν- οῦ 1668. 
Τῆοβο 10 τϑσοῖνο ἃ Ῥγορδὶ 8}}8}} γοθῖνα ἃ ὕγο- 
ῬΒοίβ γονναγὰ (Μαῖϊ. σχ. 41). Ῥσϑδομοῦβ ἀο [ΠΕΡ 
ῬΔΙΓΟΩΒ ἸΏΟΓΘ σπορὰ ἐμὴ ἰδ0γΥ κοΐ ἔγοτι ἱμοιῃ.᾽᾽ 
ΟΒΑΜΕΒ. 

ἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Οὐ χχχίχ. 111-14. “εγεπιίαλ᾽ 4 ἀεἰἰνεταποε απ 
ἐχαπιρίε οΓ ἀοισ ῳοπαετπεϊν ἱλε Ζοτα ἀοῖρε Πὲς οἱοη. 
1. 11 ἰπ 9 ΓυΒδ] πὶ 8. ἔθι]ον ὈΘ] αν ογ 8 μΒαῖθ 
δηᾶ Ρογβοουίθ ἷπι, (ἰη6 δαί μθη Κίηρ ἴῃ ΒΙΌΪΔ ἢ 
{1 η (9 οὔ Βίη, δῃἃ σοσιπιδηβ ἰο ᾿ἰθασγαίο ἢ. 2. 
 μ1]1ὁῸ (06. ΟἸΥ οὗ ΦοΓυβα θα τυ 1} 8}} 118 ροριιῖδ- 
(ἰοη ῬΟΓΪΒ868, ἢ9 18 Ῥγοίθοίβα δῃὰ Ὀτγοιρι ἰηϊο 
ΒΆΓοἰγ. 

2. Ου χχχῖὶχ. 16δ-18.(Ὀ. Ἦγλαί οαπ τοὸ ἰεατπ ἤγοπι 
ἐλε ἐχαπιρίε οΓ ἰλε δεϊϊευϊπο Εδεαά-πιοίεει" 1. Τδαῖ 
ἔλ 18 18 ποῖ οοππθοιοϑα πὴ 1ΐ πιϊ[8 ΟΥ̓ ΔΠΥ Ἔχίοσμα] 
ΟΠ ΪΟ; ὁ, ἰδὲ δϑβοηΐ δηα οοπἤϊδοησο ροῦ- 
ἰαἴη ἴο 1(8 παίαγο (γον. 18); 8, (μαὶ ἴμπότθ 18 δὴ 
ἱπίθγηδὶ (γὙθγ. 16) δηὰ οσίοσγῃϑὶ (Υγογ. 17) γογασά 
οὗ (αἰ 1}. 



}84 ΤΠῈ ῬΒΟΡΠΕῚΤ ΨΕΒΕΜΙΑΗ. 

8. ο᾽εγεηιἑαΐ [ἰδεγαίεα ἱπ Πανιαλ ἀπά ἑοπιηιϊ{εα (λα δεοοπα {ἴηι ἰο (Πεααϊίαλ. 

ΧΙ, 1-6. 

1 Τὸ ποσὰ δαὶ οδηθ ἴο 6 γο ἢ ἔγοτῃ (δ 6 ΓΟΕΡ, δον {πὶ Νοδυζατ-δάδη (ἢ 
σδρίδίη οὗ [86 συδτὰ δα ἰοὺ Εἷὶπλ ρὸ ἔτοῃῃ Βδιηδῇ, πῃ οπ' δ6 Πδα ἔδκθη Ηΐπὶ θοϊῃρ 
Ὀουπα ἴῃ Ομ δἰ ηβ᾽ διμοης 811 ὑμαὺ ΟΓΘ ΟΑΓΓΙΘα ΔΎΤΑΥ͂ οαρίϊνο οὗ 6 γιβ4]6 πὶ πὰ Ψὺ- 

2 ἀδῇ, νοι ΟΓΘ ΟΑΓΓΙΘὦ ΔΌΎΘΔΥ σΔρῦννο υηΐο ΒΑΌΥ]οη. Αμπάὰ {δΠο οδρίδίη οὗὨ 1890 
σαδγα ἰοοϊκκ᾽ ΨοΓοπιίδη, δηα βαϊα ὑπῖο μΐτ, ΤῊ Θ 0 ΒΡ [Φ6Β ον} (ΠΥ Οοα μδιἢ ῥτὸ- 

8 πουηορά {ἢ 18 6Υ}} ἀροη ([ι18 Ρ'δοθβ. ΝΟΥ ἰῃ6 30ΕὉ0 [9ΦθΒονυδᾺ]} μαῖα Ὀγουρσὰὶ ἐΐ,} ἀπά 
ἄομθ δοοογαϊηρ' 88 ἢὯ6 Βδίἢ βαΪἃ: θθοδῖϑθ γθ ἢᾶνα [8884] βπηθᾶ δρδίηϑιὶ [69 [0 ῈὉῸ 
[96 ον δ}}}, δὰ αγθ ποῦ οραγϑᾶ ἢΐ8 νοῖοβ, ὑβθγθίοστ {18 ἐμἰηρ 18 οοῖαθ Ἰροη γόι, 

4 Απὰ πον, 680] 4, 1 Ἰοο86 {1:60 (18 ἀΔΥ ἴγοτι [6 οἰδίηβ ἩΜΙΟὮ τὐσγθ ἀροη ἰδίηθ 
Βαηά [ΙΓ 1 βϑθλ ροοᾶα υἀπίο π66 ἴο οοὰθ Ὑ1 τὴ6 ἰηΐο ΒΑΌΥ]οΟΙ, οοιλθ; δὰ 1 
Μ{0|}1 Ἰοοῖς Μ6}} υπίο ἔμ66: δαΐ 1 1 Βοϑ 111 απο [Π66 ἰ0 Θοῃηθ ΜΠ] πιὸ ἰηΐο ΒΑΘΎ], 
ἰογθοατς: ὈΘΠ0]α, 411 [86 Ἰαπαὰ ἐδ Ὀϑίογθ ἴζ66 : πα ῖυ λον 10 δοϑιῃθίμ ροοά δηα δου νθηϊοηὶ 

ὃ [τἰσῃ]} ον [Π66 ἴο ρο, ἐἰΠ6ν σρο. Νοῦν Μ 116 ἢ6 ψ͵859 ποῦ γοῦ σοῦ Ὀδοῖς [ΔΒ 6 Γ6α]," 
δά βϑαϊά, (ἀυ Ὀ8οῖκ 4180 ἰο ἀὐθά4118}8} (π6 βοη οὗ ΑὨίκαπὶ [6 βοὴ οὗ ββδρηδη, συμοπὶ 
{80 Κίηρ οὗ ΒαΑθγΙοη μαι τηδθ σΟΥΘΓΠΟΥ ΟΥ̓ΘΥ {86 οἰ 168 οὗ δυάδι, δηα α16}} σι 
Βῖπι διμοηρ {6 ῬΘΟΡΪΘ: ΟΥ̓́ΡῸ ἩΈΘΓΘΒΟΘΥΘΓ 1Ὁ Βθοθιιθίῃ οοηνθηϊθηῦ ὑπίο ἴΠ66 ἔο ρῸ. 
80 (86 οαρίδίη οὗ 6 συιδτὰ ρανὸ δῖπι νἱοί4}8 δηά ἃ γτονασγὰ [ργϑβθη!], δηά ]οὅ ΒΪπὶ 

6 γρο. Το σοῦ δϑγθπιδἢ απο θα δ] δ (ῃ6 βοὴ οὗἉ ΑὨίίζϑηι ἴο ΜΊΖΡΘΕ ; δηά ἀπεὶὰ 
ΜΠ} ἴηι διμοηρ [86 ΡΘΟΡΙ6 ἰμαὶ πγοὸ ἰοἵν 'ῃ (86 Ἰδηά. 

ΤΈΧΤΤΙΙΑΙ, ΑΝῸ ΟσΟἸΠΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψογ. 1.---9 [6 βθσὸ Ἵδβαὶ. Ομ. 2 “το, χυΐ. Τ; χχυῇ!. θ. 

8. Ψογ, 1.-ῬΙΝ. ΤΏο ἔογια ὙΠ δὲ ΟῊΪΥ ποτ δά ἰὴ γοσ. 4. Βοδίδο5 ὉῬ᾿ ἴῃ Φοῦ χχχυύί. 8; 1δι, χῖν. 14. Νδι. 611,10. 

Ἑτοτὰ 7ν-Ὁ», Υ ΓΙ. 4, νγὸ δο0 ἐμαΐ δ΄ )-(ο.ἴο Γ τὸ τοοδηΐ. 

ὃ γον. 3.-- [οὸ οοπδί γιοίίου οὗ προ ..2.}}» ν ἰ8 ΔῺ Ατατηδίϑπι. Οοτρ. ΕἼΤΑ, ᾧ 277, ἐ. 

4 γος. 3.-- Το ὑτοῃοτιίηδὶ οδήαοι οἵ δὲ 2) ἰδ ἕο 6 Βυρριἰδὰ ἔτοπι [88 ζυτοοίης οομίοχέ. ΟομΡ. ΝΆΞΘΕΙΒΒ. Ον., ὃ 18, 2, τος 
Ἄππ. Το ἀὔβοπσο οὗἨ [86 ατίϊ 019 Ὀδίοσο Δ Ἵ ἰο πίον 110 Μαδογοῖθα οὐϊοοῖ, ἰϑ ἢ ΓΆΓΘ ΟΟΟΌΓΓΘΩΟΘ. ΟὍἸΩΡ. χχχὶϊ. 14; 

τ τ 

ααχυὶ!. 11:}.16: ΝΆΞσεΙϑη. αν, Τ2, 2. 4ππι|. 
ὅ γον. 4.-70 γεῦ. 4, ΩᾺΡ Ὀθ Κη ὈΟΐΒ ρτασασηδί 8 }}} (οοταρ. ΝΆΚΟΚΙ,.38. ΟἿ᾽, ὃ 44, 4, ΑἼηι.}, ἀπὰ δοοογάϊης ἴ0 119 δορ88 

ἮΟΥ, 

οἸὮΟΥ ΔΒ βἰπχηΐητ ΟΥ ἷπτλῖ. Ολ ἡδ-Ὧν. Οοωρ. Ετατ, ἢ 385, α. 
δ γογ, ὅ.--ἰ ΝΑΕΘΕΙΑΣ.  7ίμοὺ, Βονθνον, 6 δὰ πο γοῦ Διδυγογοᾶ, ὅ66 Εἴχεσ. νὴ Οκιτ, "80 7. Ὁ. Μισηλε 5, ΘΑΉΠΕΆ, 

ὕπδπειῖτ, ΝΈΌΜΑΝΝ. ΒΒ φτευνλῃ ΠΟΥΘΓ 868 {1:6 γεγῸ 2312) ἐμ (9 δοῆδϑο, θὰϊ δίναυθ ἰὰ [ἢ 6 Β0Ώ86 οἵ γείεγηπίηρ." ὙΤΟΒΚΡ8- 
ποκτε.---85.,Ε. Α.] 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑῚΙ, 

Ιηῃ [06 υποτοϊ ἀΔΌϊο δοπίμπδι ου Φογο δ, 60Ὲ- 
ἴγατΥ ἴο (λ)9 σοτῃηπιδα οὗ ἰδ Κίηρ (χχχίχ. 11-}4), 
15 ἰηοϊαἀ οι διλοης ἴ86 σαρίϊνοβ, δὰ Ὀουπὰ τ] 
οδαΐηα. {18 οὐτὸν ἰ8 ἅγϑί γοιηαγκαα πὰ διη δῇ. 
ΤΊ|ι6 οϑρίαϊη οὗὁἨ ἴῃ ΒΑΙ ΘΓ αΐοτβ ἃ 89. ἴηι ᾿τηπη66 ]}- 
βίον Ἰἰδογαίθὰ, δπὰ ρἶνϑβ ᾿εἶπὶ 1.9 σῃοΐσθ ἴο ρὸ 
μὴ μοι ἰο Βαῦγίοι οΥ γοιμδαὶπ ἴῃ 6 σου ΥΥ. 
ΑΞ Φογοιν αι, 85 ἰἴ ΔΡΡοδτβ, μοϑιίαἰθὰ ἴῃ ΔΏΒΜΟΥ- 
ἧπρ, [86 δσαρίαϊη οὗὨ Βα] Ὀογά ΓΒ, συ οββίηρ μ6 ν 188 
οὗ [9 Ρῥσχορμβεί, ἀδοίϊάοβ δἰ πιβοὶῦ ἰμαΐ Ὠο 185 [0 Γθ- 
τηαΐη. Ργονίἀοὰ ψῖῖϊ ἃ ΒΌΡΡΙΥ οὗἩ ἔοοὰ δηὰ 
Ῥτϑϑοπίδ, δοιὰ ΠΘΓΘΌΡΟΠ ὈΘίΑ]κ68 δ᾿ π|86]} (0 
ἀεαδ ἢ, τ πο νν88 Δρροϊπίϑα ὉῪ ΝΟΌῸ ΟΠ ΔΏΘΣΖΑΡ 
ΞΟΥΘΓΌΟΥ ΟΥ̓́ΔΣ {88 ΘΟΙΠΙΓΥ͂, ἰῃ ΜΊΖΡΔΙΙ. 

γεν. 1. μο νοτᾶ... υπηῖο ΒΑΌν]οΟΣ. 
ΤῊ ΒΡΟΥΒΟΥ ρΙΙοῊ 15 οὗ ἰμὸ ἸΔΥμον Κἰπὰ. [{ 6χ- 
ἐθηὰβ νϑῦ ἐΐθ ἿΌῸΣ Ολἢ. Χ].-Σ}11}., [ῸὉΓ 8 δ 1 

ΟὯΘ ΓΘΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ ἰη χὶΐν. 1. Κἴποο 6 ἤογιηαΐα, 
“186 ποτὰ {πδὺ σα ηϊο,᾽" δἴ6., ΘΡΡΘ.ΓΒ ΘΟμδί}γ 88 
116 Βαρογβογίρίϊοα ἰὸ {μ6 ΠΡῸΣ ϑ6οί 08 (σοΡ. 
Υἱἱ. 1; χὶ. 1 [χἱν. 1]; χυϊὶ. 1; χχὶ. 1, δίο.), ἰῦ 
88 σγυδαυ}} Υ αϑϑυτηθὰ ἃ ἀοαῦ]6 ομαγασίονῦ. [ἐὲ 
18 ῬΓΪΠΔΔΥΙΥ, δοοογάϊηρ ἰο {1186 πηοδηΐης ΟΥ̓ (80 
ν ΟΥά5, (89 Δπηουποοπιοηί οδ ᾿νοτὰ οἵ ἀοἀ βροϊζθῃ 
ἴο 116 Ῥγορίιοί. δίησθ, ούγοσοῦ, ὑπ686 ποτὰβ 
Γοργοϑοηΐ αὐ ὑῃ6 βλπιὸ {ἰπ|6 {86 πδ΄ Β6Ο 1 0η8 οὗ 
{πὸ Ρτορδβϑιῖὶο Ὀοοῖκ, Ἀἰϑίου σα] πδγγαιϊϊνο Ὀοίης 
ἈΠΠΘΧΟΑ ΟἿΪΥ 858 ἱπιγοαι ΓΟΥΥ̓ ΟΥ ΒΕ ΡΡ]οΙ ΘΠ ΤΥ 
ΘΟ ΠΠΘΏΙΔΤΥ, (6 Τοτηα]α 48 σγδάι8}}ν ὈΘοοπΘ 
[86 Βυρεογβουὶ ριΐοη οὗ ἃ πιαὶῃ βϑοϊΐοη, ουύθὴ τ ΏΠΘΓΘ 
Ὠϊβίογ 68] παυγαιίίνο ῥγοἀοπιὶηίοβ. ΤὨΪβ 18 σοΓ. 
Δ᾽ ΠΥ ΠΟΏΘΓΘ ἴ0 80 στοδϑί δῇ οχίαπίὶ {πὸ σΆ886 88. 
ἰοῦ. [ἴῃ 8]6885 ἀδθρτοθ ἰΐ ἰβ ἔοιιπὰ α͵80 ἴῃ χχὶ. 
1-3 (οοπὴρ. “ΔΑπὰ Φογθη δῆ βα1α,᾽ γον. 8). ΤῈ 
οττατἶα ἰ8 σοΥ ΔΙ ΠΥ ΠΟΥΘΥ ΤΟ ἢ 88 8 8:10  Υ ΒΟΥ ρ- 
(ἴοι οὗ ἃ ῬΌΓΟΘΙΥ δἰ βίοτοαὶ βοοιοη. ΝΟΥ δύϑ ομῆ. 
Χ].-Χ], δυο. ΕοΥ ἴα χ]ὶὶ, 7-22 τὸ δαγθ δὰ 80- 
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οσοπηΐ οὗ 8 γουϑ᾽αἰΐοι τλὰθ ἰὸ {80 Ῥγχγορδοί, ἰὸ 
ὙΠ 0} 411 (Π 9 ργονῖουβ δὰ βυ σβθαυθηῖΐ σουίοχι ἰδ 
τοϊαϊθαὰ 85 ιἰϑίουῖσαὶ Ὀδοκσγτοαη, [Ιἢ χὶὶ. 8-18 
ἷθ ἃ βεσοῃά οὔδοῖο, ἔγοτι ψμΐσὰ ἰὑ αραὶα 190]]10 08, 
{αὺ τγ)7ὸ ἃτὸ ἐς γοραγὰ (86 ἤοσιη αἶα ἴῃ (ἢ 8 ὙΘΓΒΘ 
1.8 ἃ ΘΟ ΡΘΕ ΘΏΒΙΥΘ (1116 ΟΥ̓͂ ἃ ϑεσίίοη, Ὑ1ΟἷΝ ΤηΔΥ 
ΤΟ ποῦ ΟὨΪΥ ἴο Οἵ 6 Γ πιδίίοσ Ὀδβίἀθθ ἃ γουδὶδ- 
ιἰοη, Ὀυὶ 4180 ἴο τηογα (ἤδη οὔθ Γονοϊδιΐοη. Δίοτο- 
ΟΥ̓ΟΡ (16 δι: ρου βου  ρίοη ἤσγο ἰ8 τοϊδίθα 4150 ἰο ἱ. 
ὃ. Ἐσογ ἔμογθ 116 παγγαίίγϑο οὐ ἐμ ϑυβηίβ {11} (89 
ἀερονίαἰίοη ἰη ἴλ9 ΑΓ τοῦτ οὗὨ ἰμ6 δ] θνθηίῃ 
γ0ΔΡ οὗ Ζο(οἰκίαι 18 δϑῃηποιποθὰ, ΟἿΥἿ βθοίίοῃ, 
Ὀοϊπς νυ 6 αὐ ἃ ἰαί ον ἀδίθ, γοοογάβ (9 δυθῃΐ 
᾿ππηοἀἰαίοὶ αὔνον {18 ἀκα, δηα {1}} (π 6 ἀγτῖναὶ] 
ἱῃ Εσγυρί.--- )] 6 ΒΘ Βα ἴβ]ζθῃ ἰσα. Τΐ8 
8 ἴο ὀχρ  αἷη Ὦγ ἃ Ἰἰθογδιίΐίοη οὗἩ Φϑγοιϊδῃ οἂπ Ὀ6 
ΒΡΟΚοη οὗἉ, ἴον αὐ ἰ8 παγγαιθαὰ ἰὴ χχχῖχ. 1]- 
14, Νεθυζαγ-ὐδλῃ πα ἰο ᾿ἰθοταίθ ἐδ 6 Ῥγορῆθὶ 
ἰῃ Βαπιδῃ, Ὀθοιυ860 Β6 μαὰ ἰδίζθη ᾿λΐπλ σαρίϊνθ (ὈΥ 
8 πιϊϑα ῃἀογϑίδηΐης. ΟΟμΡ. σοι. οἢ χχχῖχ. 1]- 
18), απὰ Ὀουπμὰ κπη τῖϊἢ σμαΐῃβ. ---- Βοίηρ 
Ὁουμῃᾶ, εἴς., ΤἸΩΟΓΘ ῬΑ ΙΟΌΪΑΥΪ ἀοθονῖθ68 πη τ παῖ 
οοηάϊιΐοι 9 Θτουλῖδἢ ᾽ν 88 ἰὼ ὁοηβοαυθη6θ οὗὨ Ὀοϊης 
ἔλθη, δπὰ ψ ἤθη ᾽θ6 νγᾶβ ᾿ἰογαιθα Ὁ ΝΟΌιΖαΓ- 
δ δη.--- ΑἸροιΚ 811, εἰς. ΤὨΐβ δὰ ϊιϊοη 4190 18 
ΘΥἀθηΥ ἰο σοπίριθαίθ ἰο [86 Θχρὶαηδίϊοη οὗ 
Φ ον 8 8 Ὀοΐηρ Ὀοιπά, Φογθιϊα βίης 
δΔΊουϑ νγου]Ἱὰ ποὺ ᾽ιδνο βιιδογοὰ {818 ἱπαϊζηῖϊν. Ιἰ 
ὙᾺΒ ΟὨΪΥ͂ ἰῇ ΘΟΠΒΘαΏΘηΟΘ ΟΥ διΐ8 χομπηαϊπὶπρ 
“ΠΟΙ (86 ΡΘΟΡ]0᾽ (χχχίχ. 14), δῃὰ νψὰ8 δοη- 
ΤΓΔΤΥ το {16 ΡΌΤΡΟΒΘ οὗ 116 ζεπογαὶ. [1 μ88 Ὀθθῃ 
ΔΙσογ τοιηαυκοὰ δθουθ {πδὶ διμδῃ, Ὀοΐηρς (Π6 
Ὦγϑὶ βίαιοι δίον “ΘΓ 8816 ηι, βοῦν ἃ5 1.6 Ρ]8690 
οὗ Δϑ86Π|0}Υ απὰ ὅπ] ἀὐταη ροθηΐ Οὗ ἴπ6 ΘΑ Υϑυδῃ, 
(Ἰ τοίοσθησθ (0 18 Ροβίϊΐοῃ. Οὐ. σΣϑπιΒ. 0ἢ 
Χχχὶ. 16). 

γογβ. 2-4, Αῃᾶἃ [80 οαρίδίῃ. .. ἐδέῖδοσΣ 
δο. μαι Νεοθυζαγ- δάδῃ 6 γθ 8878 ἴ0 Φ6γο δ ἢ 
ῬΥΘΘΡΡΟΒο8. (πα 6 νὯὲ8 ψγ6}}] δοαιδϊπιθὰ σι ὶ ἢ 
δΠ6 Ρυγροτί οὗἩ δὶ8 ῬγΟρμ οῖθβ, δὰ ἐμαὶ ἢ 80- 
Κηον]οροα τοῖν ἔα] δ] πο ης 88. ἃ τηδηἰοβία ἰοἢ 
οὗτ6 ΡΟΝ ΘΓ οὗ ἐπ6 αοἀ ἴῃ 086 ἤδῖηθ {πο Υ δὰ 
ὈδθΘη Ρῥγοπουπορά. [Ιΐἰ σου]ὰ ποῖ ὃο αἱ Ποὺ ἴον 8 
Βϑαίμθῃ ἴἰο δαάπιὶν ὑμαὺ 1ῃ 6 πδίϊοηδὶ ἀ οἰ ἐγ οὗὨ 186 
ὅοννδ, δηγαρθὰ Ὀδσαυθο ἰμἷ8 Ρϑορὶβ ργοΐογγοᾶ 
οἶμον ἀδἰἐἴεβ ἰο Ηΐτ, μδὰ κίνϑη (ἤθτὰ ἊρΡ ἰο ἱμοῖτν 
Θηθπιῖθδ. ΝΟΌΙΖΑΓ- Δάδπ ΙΠΔΥ 4180 ΠδΥθ βρο θη 
Ἠεῦτον, ἐπουρ ἢ {Π6 πιοάθ οὗ δχργθβϑί οι θεία Υ8 
{πὶ ΨΘγθιν 8} αι ν 68. ΟὨἸΥ (8.6 Β6η89, ποὺ ἴ86. Ργ6- 
Οοἶθ6 ψογὰ8 οὗ δὶ8 βρϑοοῆ. Οοιρ. χνυΐ. 10: χὶχ. 
1δ; χυχὶὶ. 42, χχχνὶ, δι ; χχχίχ. 16.; χὶν. 2. 

γεῦϑ. ὃ, 6. Νονυ Ψ8116.... ἐπ ἴθ Ιδηᾶ. 

ΤᾺΘ νογὰβ 3.) Πγ; ΣῈ πιοοῖς δ ΘΥΘΥΥ δἰἰθιηρὶ 
ἴο οχρ]αίπ ἰμθῖι δσοοτάϊηρ ἰο ἐμ6 φζτδιωπιδν δηὰ 
ἰεοχίοαπθ. ΕῸΥ 1. [Ὁ 18 ΘΟμίΓΑΤΥ ἴο τυ]6 ἰο ἰακο 
Ὁ 88 Β᾽ΠΡΙΥ οαυϊναϊοης ἰο Ἵ}), δἰποϑ ἰΐ 8 8 

σοιῃρίοίο βοηΐθμοθ (πᾶ 6 ͵8 8{1}}}, ἀπ οἴ 6 Ὁ 
ΤΘΑΙΪΤῸΒ ΠΟ Ῥγθαϊσηίο ΟΥ̓ 1ῦ σλπ ἰᾶτο 9η6. ΟἿΪΥ ἴα 
6 ἔοττῃ οὗ ἃ ραγιϊορὶο οὐ δι ϊθοιῖνθ, [Ὁ τυ αϑὲ Ὀ6 

ΩΡ ΝΟ) ἽΡΊ, οὐ 2,00) δ) ΜΉΤ ὙΊ, οὐ 3) 1}} 
2 ἘΝ, ον 23, οὐ βοπιοιβίπρ 11κθ ἐμῖ8. 2. 
ΤᾺΘ δοππθοιΐοι ᾿νἱ{1ὰ {16 ΤΟ] ονίηρ ΠΣ’ Ὁ (9 
ἸΩ6ΓΘ ἢ 18 ᾿ἰΚονγῖ86 ΔΌποῦα], 9 Βῃου]ὰ οχροοί, 
βἰποθ ἴῃ 86ῆ80 ΠῚ σδημποὺ Β᾽ΠΙΡΙΥ οοπίϊηπο (ἢ 8 
ΒΡΘΘΟΙ ἱπίογγαρίοα ὍΣ δ ῬΆΓΘΏ( ἢ 6818---ἃ8Β 8 60}- 
ἰγαάϊοιΐοα τνουϊὰ {δι1ι5 Ὀ6 Ῥτοάἀιιοσεα--- βοὴ θ 60ῃ- 
προίϊνο Τογτα]Δ κ ἽΝ. 8, Τ6 τηϑαπίηρ οἶ 
230. 18 οηϊσιηαίίοα!. ἘῸΣ ἩΒΟΠΙΒΟΟΥΟ ΜῸ ἰδ κθ 
88 [δ 876 οί, 6 ΓΟ ἢ οὐ ὑ86 Κίηρ οΥ̓͂ ΝΦυάδαὰ 
οΥ Οφἀα]δῃ, οὐ (1 5ῈΠ. ΒΟΗΜΙΤ) [π 6 ᾿π]να Ὀἱ- 
ἰδηΐβ οὗ (86 Ρ͵866 οὗἩ ΓΟΒί ἀθη6θ0 δβο]οοίοα Ὀγ Φογο- 
τ ἢ, ΟΥ 8 ᾿ηἀοἤπ16 “ἸΠΟΥ,᾽ πὸ Βηι 5 Δ οι ΟΥΥ͂ 
Ποδηϊη 18 Οὐἰαϊηοα. 7η6 δηοΐϊθηΐ ἰσχδηβιαίογβ 
ἰπογοΐίοσθ σοηάογθα Μ{ΠῊῺ δι ἸΓΑΥΥ ἤγοοάοῃι, 
Τ ΧΧ. ἐἰ δὲ μὴ, ἀπότρεχε, ἀνάστρεψον πρὸς τὸν Γοδο- 
λίαν. αϊχ.: οἱ πιοομπι ποῖὶΐ υεπῖτε, δεα λαδίία σριά 
Οοαοϊγὰπι. ὅ,γτ.: αἰχὶ δέίαηι αα εμπὶ: δὲ πιαῆεαδ, 
σΟπιπι ΟΥαΤό ἵπ πιοάϊο ρορμϊ σρα Οεααϊζατι. ΟἸ α] ἃ.: 
ἐἰ δὲ (4 ποη υἱδ τουετίϊ, τουογίετα αὐ Οεααϊγαηι. Ε] 
οοηϑίαἀον ἰμ6 ἰοχὶ σογτιρῖ. ποθ ἴῃ γο Ρ. 4 Νο- 
Ὀυζατ-Δάδη ἰοανο68 ἰΐ ἰο  Θτοπια ἢ ἴο χ0ὸ ἩΠΟΥΘΥ͂ΟΡ 
6 νΪβ6 85, Ὀυὺ Υ6Γ. 4 ΒΛῪ8 ἀἸδ(Που}γ {Πταΐ Π6 τη ιϑ 
Τοίαγῃ ἴἰο ἀΘα κα] 6, {Π6γ6 τϑὺ ἢαγνο δβίοοά Ὀθ- 
ἱνθοα ἰμ0 ὑγὸ 8 Βοηΐθῃ6θ ΓΘρΡΟΥ ἰπρ {16 ῥτθὰ 
ἴογοησο, Ἡ ΐ ἢ Φογοα Δ ἢ Βοιηθον ἱπιϊπηαιοὰ, ἐο 
γοιμαὶῃ ἰὼ (6 σουηῖγγ. Ηον (18 βοπίομοο σολά 
18 Ὧ0 ἸΟΏΒΟΥ ἰο Ὅθ ἀβοοσίαἰηο. δίησο τοῖα 
Φογοηνΐδ 8 ποΐ Σοϊυγηπίηρ 10 σουϊὰ ποὶ Ὅ6 6οη- 
οΪυάοά ἐμαὶ 6 ψ ἰβιιθα ἰο σχοίη, ὙΠ11Ὸ ΥΓΟΙα 
δὶβ πού δηβύγονίηρ {818 σΟΠΟ]Βἴοη παρ ὺ 6451} 
ὍΘ ἄγαν, βὶπ66 ΙΟΥΘ ΒΟΠΟΥ νου Ὀ6 ἀοῃθ ἰο 89 
Ομαϊάρθαμβ ἰΐ ΨΦογοι δ Ῥγοίογγοα ἃ σοι άθησο ἰπ 
ὙΠ ΟΙΣ ΘΟΔΙΓΥ͂ ἴ0 Ο26 ἴῃ δὶ8 ἀοϑο]αἰδα Ἰιοιη6, 1 δῖα 

οὗ ορίπΐοη, ἐμαὶ οτἱ σία] 8όπιθ ΤΌΓΠὶ οὗὨ 21) 
βίοοά ἱοτγο, ἱπνοϊνίηρς (Π6 1468 οΥ̓͂ Δηδτν7ογίηρ.--Ὁ 
ΝΟΌυΖαΣ- δίῃ πο αἰδιη 8868 (86 ῬγορΒοὶ τὶ} 8, 
ΒΌΡΡΙΥ οὗ ἔοοά {ΤΙ δ, σοταρ. 11}, δά; Ῥτον. χνυ. 

17) διὰ ρῥγεβθηίβ (ΠΝ 79, 1 ὑογ8}}Ὺ Ἰολᾶ, τιμαὶ 18 
οαΥτοθα ΒΥΑΥ͂, ἑ. 6. Ῥτοβθηίβ. Οορ. Ἐϑίλ. ἱϊ. 18 : 
Απι. Υ. 11). Ψοτγθαϊαι, ἔο] ον ας 896 δάγῖοθ 
εἴνοῃ δἴτα, Ὀδία 68 "ἰδοῦ ἴοὸ αδαάδ] δῖ πη ΜΠ|2- 
ΡῬϑ, ἀουι 116 885 ἐδαΐὶ οἱ διθοπς ἰΐθ6 ἄγνο οὗ (8 
Ὠδ6 ὙὮ1ΟΒ γγὴὲβ δἰ υδίο ἱῃ Βοη)δηϊιίη, δα 15 
πδαιοὶ ἰοροίδον τὶ αἰ θοα ἀπὰ Βαπιαλ ἴῃ .05}. 
ΧΥΪΙ. 2, 2ύ ; σοῃρ. 1 ὅλῃ. Υἱἱ. 16; χ, 17:1 Κι. 
χνυν. 22: Μδος. [1ἰϊ. 46: Βαύμεβ, αϊᾶεί., 8. 
218. [Τιὴῖβ Βδιαδὴ 8 βυρροβθᾶ ἰο βασθ Ὀθθὴ 
δ-οοιϊ δἰχ πιΐ68 ποῦ ἢ οὗἩἨ Φογυ Βδ] οα, οἡ ἰδ τοδὰ 
ἰο Βοιμβοὶ. Οομρ. ὅΜιΤΗ, 2 οί.----ϑ. Β.. 4.1] 
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4, 70. σαίλεγίη οΥΓ (λὲ ρεουΐς ὠπᾶὸν ἰεααϊίαδ, 

ΧΙ, 7--16. 

7 Νίον ψἜρη 811 {μ6 οαρίδίηβ οὗἩ [116 ξογοοβ' τὶ οἢ ἀσογα ἴῃ 1π6 8618, εὐθη ΠΟΥ δηᾶ 
{μοῖν θη, μβοατὰ {μδὺ {6 Κἰηρ οὗ Βαθγ]οη δα πιο Οἰθάδ] 8 (86 βοῃ οὗ ΑἸ διὰ 
ΒΟΨΘΓΠΟΥ ἴῃ {86 Δ πα, δὰ Π8α σοπιπι θα πηϊοῦ πἴπὶ τλ6η. δηα ποτηθη, δὰ οὨϊ] άγοῃ, 
δα οὗ δ6 ροοτ᾽ οὗ {86 ἸΔη, οὗ ἰμθιι ᾿μδὺ ΤΟΥ͂Θ ποῦ σΑΡΓΙΘα ΔΎΘΥ οδρίϊνο [0 ΒΔὈγ- 

8 Ἰοπ; ὑπδθῃ ἦν σδὴθ ἴο (ρα δ] 8 ἴο ΜΠ Ζραῆ, ονθῃ" 18ῃ γα 6ὶ {Π6 βοὴ οὗ Νοιμαπίδῃ, 
δηἀ Φοϊιδηδη δπὰ Φομδαίμϑη" (6 Β0}8 οὗ Καγϑδῇ, δηὰ ὥδγαϊδῃ ἢ βοὴ οὗ Τδῃδιποίῃ, 
δηα {80 Βοῃ8 οὗ Ερδαὶ 086 Νεοίορῃδιμῖίθ, πὰ Ψ Ζδηϊδ ὑπ δοῃ οὗ ἃ [86] ΔίΔδοϊια- 

9. {{1{6, ΤΠ Υ δὰ ὑμ6ὶῦ θη. Αμα Οἀδάλ]ϊδῃ [6 βοὴ οὗ ΑΒί καῖ 86 βοῃ οἵ ββδρῃδη 
ΒΔΓ απο (Π6ηὶ δπά ἴο ὑπ 6 1} τγθῃ, βαυίηρ, Εδὺ ποῦ ἰο βοσνὸ {Π6 (μαι ἄθβϑῃβ: ἀπ ]}} 

10 ἴῃ ὑμ6 Ἰδαπά, δπά βοῦν {Π6 Κίηρ οἵ Βαῦγ]οι, δηα 1 5Π4}} Ὀ6 νῦ}} τὶ γου,. Α58 ὉΓ 
τη6, Ὀ6ο]4, 1 “1}} ἀπ 6}} αὖ Μ|ΊΖραῖ, ἴο βεγγθ 86 Ομ] ἀθδηβ," τ ΒΙΟἢ Ὑ7111 οοαθ υπίο 
8: δαΐ γο, σαί μοῦ γὺ ψίηο, δηα Βαμα γα 8, ἀμ ο1], δηὰ ρυὺ ἔλόηι ἴῃ ὙΟῸΡ 

11. γεβ86]8, δηὰ αἀὑγ6}} ἰὴ γοῦν οἰ[169 ὑμαῦ γὺ ᾶγο ἰδίθρη. 1 ἰκονβο ψ θη 8}1 (86 εἐὁνγ8 
(μδ0 τὐογ8 ἴῃ ΜΟΔΡ, δηα πος ἴμθ ΑτἸητμοηίθ8, 8πα ἴῃ Ἐάοτα, δηὰ ἰδὲ τῦ676 Ἰη 8} 
σουπηίγῖοβ, μοατγὰ {π80 ἰῃ6 Κίησ οὗ ΒΑΌΥΙοη δὰ ]οἴ 8 τοι πδηῖ οὗ υά 84}, ἀπά ἱμαὶ 

12 6 Βδἀ βεὺ Ἧνοῦ θα Οὐδ δ] δ {Π6 βοὴ οὗ ΑΒ καπὶ [86 βοῃ οὗ Κὅβαρμαῃ ; Ενϑῃ 411 
[86 ΨΦ 6178 τοϊυσηθα ουὖὖ οὗ 811} [Π6 ρΡίϑοθϑ ὨΙΟΥ͂ ΠΟΥ 6 Γθ ἀγίσθη, δηὰ οϑίηθ ἴω (ῃ0 
Ἰδηά οὗ Φυάδβ, ἴο Ος4] ἢ, απο ΜΊΖΡΔΙ, δηὰ ραιῃογοα πίηθ δηὰ βυϊασηθῦ ἔγυ 5 

18 γ ΥΥ ποῖ. Μογϑονοῦ Φομδηδῃ {Π6 βοὴ οὗ Καγοϑδῇ, δῃηα 4]1 {ῃ6 οαρίβὶηϑ οὗ {ῃθ 
14 ἴογοοθϑ ὑμδὺ 1σογ6 ἰὼ {Π6 6148, οαὰθ ἰο (ὐράδ! δὰ ἰο ΜίΖζρϑῃ, δῃᾷ βαιά υηΐο ἢΐπι, 

Ποϑὺ μου οογί! ]Υ ΚηοΝ ὑμαὺ ΒΔ4}18 ὑπ Κιηρ οὗἁὨ ἴῃ Ατωπηοηΐϊΐοθ Βϑ ἢ βοιὶ [Ξἢ- 
Τ18.6] ὑῃ6 Βοὴ οἵἠἨ Νοιίμβηΐδῃ ἴο β]αὺ ἱμοοῖ Βυΐ Οοάδ 8} ἐπ6 βοὴ οὗ ΑμίκΚαῖὰ ὃδ6- 

156 Ἰἰονεὰ ὑβοὰ ηού. Τῃθη Φοιιϑηδη [86 βοη οὗ Καγθδῇῃ βρᾷκο ἴο (θα) 18} ἰῃ ΜΠ ΖρΔᾺ 
ΒΟΟΓΘΟΪΥ, βαυίησ, [με τη6 ρο, 1 ΡΓΔΥῪ ἴΠ66, 8ηα [1 {1}} 5] αΥ 15}}λ86] {110 βοη οὐ Νοίῃϑ- 
ἰδ, δηα 0 Ἰη8ῃ 5}.8]}] ΚΩΟῪ ἰξ; πΒογοίοσο Βμῃοι] ἢ6 β᾽αὺ {μ66, ὑπαὶ 411 {1|ὸ 69 
ΜΈ ΪΟἢ δγὸ χϑίμογθα ὑπηΐο ὕπθ0 βῇοι]ὰ Ὀδ6 βοδίίογθα δηα ὑῃμ6 στοιηηδῃῦ ἴῃ Ψυάδῃ 

16 ρογίβῃ!;ὀ Βυὲ ΟΘάἀΆ] 18} (Π6 βοὴ οὗἩἨ ΔΒ δια βαι 4 αηΐο Φοβδηδη [μ6 βοὴ οὗ Κδιθϑῃ, 
Τμοαυ 8881} ποΐ ἀο (818 ἐϊηρ 1" ἔοσ (μοι βρϑακοβὺ ]56 1} οὗ ἰβπηδο], 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΘΑΙ, 

1 Ψον. 1-- ) Ἢ. ΤΊ ποτὰ ἱφ ἰουπὰ ἰῃ ἴ]ὸ Β0η50 οὗὨ “τί σ.65 " ἰπ 138. χτχ. 6. Ϊὴ [8ο δοῆδο οὗ “" ἴόσοον, θαπᾶϑ," ἰἐ οο- 

ΘΌΓΒ ΟἿΪΥ ἰῃ ρει κιν (χ!. 13; χ!. 11,15, 16; ΧΗ 1, 8; χΧΙΠ!. 4, 5), απὰ ἰπ Ἰαΐοτ ὑοοκ8 (1 ΚΙ. χν. 20; 2 Κί. χχν. 23, 56. Τςο]. 

χ. 10; 1 ΟἌγοα. υἱ!. ὅ-Ἰ|; θαη. χί. 10... ΒΥ 189 απ ϊείοα οὗ Γγ1.})3 ὝΣΝ ἀμ699 ὑαράϑ τὸ ἀϊδιί συ δυο ἔγοτα 1}.)0 Ἰραΐπ ἰοσοοσ 

οὗ ἴ8ὸ γοχζο δν ὉΓῺΥ ἰη ΠΟ σαρμί τα]. ὡ ἐδ 

4γ0τ.1.- ὯΝ Ὑ7397. Τἷἶᾳ ΗΠἸΡΆΐ ἀοποῦοϑ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἱπερίσίεπίεπι, Βαϊ 4130 ἐπερίοἰσπάμην 7άσεγε: χὶϊ. 10; χεχυΐ. 20 : 

χχχυί!. 21; Ρυ. χατί. ὃ; [πὰ χ᾿ 38; 2 Οἤτοπ, χῇ. 10, ἔπ γλ οᾺ οα89 ἢ9 ἴο βοτὰ [86 ὑπερδοίίο [8 οοπιπι ἐἰοὰ ἰ5 ἀοοϊχπαϊοα ἱπ 
γατγίουβ ΔΥΒ ὉΥ , ΌΣ ΠΝ, ὈΥ ᾿}» οτ Ἥ" . 

Δ ΎαΥ. 1-- 2). (ΟΡ. ἀν τῖν τυ; 2 Εἰ χχνυ. 12, Τὴ ραγιϊἷνθ 13 ΘΧΌΓΟΒΘΟδ (Ππδὶ ποίὶ 8}} [πὸ “ ῬΟΟΥ͂ οὗ ἰπσ6 Ἰαηῃὰ 

Ὕοτο ἰοἿ Ὀυο ἱηὰ, Ἡ ἰσὮ αἷδοὸ [0] 1ον8 ἔγοπῃ 1ϊ. 10 ο01]. 16. ΤΙ (δο Τοϊ]οσίης 13 θοΐοτο ὧν [ὮΘΓΘ ἰΒ ἃ βοσὶί οὗ αἰϊἰγδοιίίοη, δηἃ 

{|15 (Πποτοίοτο ποὲ ἴονο οα ρμαββίζοι, 358 ἰε νγσου νὰ [Πμοῃ δἰ χη ΐν ἴπαὶ ΘΟ οὐλ) δὴ νὰ ποῖ καὶ ἃ 5 ἱὨρΟΟΙΟΥ ΟΥ̓́ΔΓ 41] {πὸ τοπιηϊ πίης 
ΟΡΪΟ, 

4 ον, 8.-ἬΠΠΙ ἢ Υαι [5 ΟΧρΠ σι εἰνορηςΐ προ. Οορ. ΝΛΈΘΞΙΒπ. ΟΥ.. 5 111,1. 
δ γεν, 8.--.} Κὶ. χχν. 2 Νὰ 5 ΟἿΤΥ “ Φοιιι βοὴ οἵ Κασγολ." ὙΤ]Ὸ ϑνοτὰβ “" δπὰ ἴΠ6 βΒοηβ οὗ ΕΡὯΔΙ "ἢ ΔΥῸ 4180 οπιἰἰοὰ, 5ὸ 

τ[Βαὶ “τὸ Νοϊορμ αἰ λλῖο " 5. τοοσγοὰ ἰοὸ Τδηϊνιιπιοῖ, [μϑίομα οὗ 1) ΒΟΆΙΥ ᾿ὸ τοι ἰμογὸ Σ᾽ λί δ᾽. Ετοῖλ {Ππ|ιι5ὺ ΔΙ τ» ἘΠ: ππ τὺ 

τἰοπϑ 18 [011 ον΄5 ΤΠ λὲ Π6 ργοβοηῖϊ (οχὶ ἰ4 ἴηο οΥὐἱ σί πλ[ῖ. Ἐὸτ (ἢ 6 αἰ τα ΠΆΛΙ οἵ [8.5 πιιποι Φοϊιπηδῃ δηὰ Τοηδίμαπ, πηϊοῆ Βρρϑατά 
Τλοτο πὶ τι ρ τἰμλὴ ἴῃ θροικίης, μ8 ν. 0}} ἐπ (6 Οὐϑοῦγι Εν οὐ {189 πῆι 7) ΥἸ ἢ δουογάϊης ἴο ἴμὰ ΟἸνοι εἰ}, ἰα ἴο ὕθ 

σροκοη δ}, μοσογϊης ἴο {8ὸ Κατί 5}. Οοπιν. Γ 2), θη. χχυ. ἐ; 158. 1χ. ὃ; 1 Οβτγοη. {ἰ. 46, 471) γγθ}} ὀχ ρίαἰη9 Ἐμ9 
Ξ - ὦ. 5. 

οτο βδίοη οὐ ἴμοδο τγογάς, νι ἢ 116 {Ποῖτ ἐπδοτίίοη ἴῃ 116 ἴοχ τ ἸΡΡΘΆΓΣΕ ἴῃ (ἢ Ὠἰκοδὲ ἄορτοῦ ἱπ ρΓΟ Δ ΌΪ6. 
δον. 10.---ἰ [τότ Πγ, ὦ σοιτμὶ αὐ (5 γα ο ἢ 1». Ομ ίσαπαει ἴὸ υο ἐιοῖτ γορτοθοηίρεινθ, μὰ ἔο ἄἀο "μοὶσ ψ|}}, ληὰ αδἷδο 

ἴο τηοάϊαῖο τ Τό ἴῃ νουτ ΟΠ ΔΓ ΠΠΙτΖια)β." Ὁ ΟΚΡΥλτη.-α, ΒΕ, Α.] 

 γογ.11.-- ΔΝ 122. Οοαρ. χὶὶν. 7; ὅθῃ. χὶν. 7; 2 βι:. ΧΙγ. Ἷ, 
ο οε ας καὶ 
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δεν. 14.--Ὁ0.}) ἼΠ31.. Οοπιρ. ὅση. χα συ. 21; Ῥουΐ. χἰχ. 6, 11; χχυὶΐ. 25; ΝΆεσκιϑι. Οὗ. ὁ ΤῸ, Δ 

γος. 16.-ἰ ν᾿ γι. Το Καετὶ σου] τοδὰ ΠΡ (οοιαρ. οἱ ἐμὶ6 ἴοσια Οὐϑπ., ἃ 240, α 4|53.}, Ὀπθοοβδασί!γ. Οὐ, 

Χχχίχ. 12. θη. χχίϊ. 12; Ζοῦ χίἰϊὶ. 20. 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤὴῸ Ἰοδᾶοτβ οὐ (1ὸ βοαϊίοτοὰ Ὀδπὰβ σουϊῃς 
«του σὰ (6 σουπίγΥ, γο δὰ τιδηαροα (0 Θ8ο8 06 
180 ΟἸιαϊ]άθδη ἴογοθβ, δ9ϑοι ὈΪ]οὰ ἰο αοαἀα] δὴ ἴῃ 
Μί:ρδῃ οὐ 1:9 ποῦϑ ἰδδὶ μ6 δὰ ὈΘ6η βού ὮὈΥ 
ΝεΌυσΒϑἀμοζζαῦ ΟΥ̓ΟΡ (86 ΘΟὈΠΙΓΥ͂ (ν 6.8. 7, 8). 
αοακδἸ]ίδῃ, δὐΐον ργοπ βίης ἔμ πὶ οὰ οὐδ Οἢ ἢ 8 
Ῥαγί ρτοίθοιίου δηὰ ΒυρροΥΪ, ὑγχοβ ἔμ θλ ἰο σο]- 
Ἰοοί νυν βαίθυον ὑπ Ἰαπὰ σοηΐδ᾽ 8 οὗἉἨ {6 ποσοβϑϑδυῖοδ 
οὗ 6 δηὰ Ὑ1ΠΠΩΡΙΥ ἰο βοσνὸ ἰἰἰὸ ΟἸιαϊ 688 
(νοσβ. 9, 10). Τὴιὸ αἰϑρογβεὰ 26.578 ἔγοπι {89 
μοὶ ΚΠ οτίρ δου γῖ 65 4180 σαι που ἀδουϊ 6Θ666- 
118 (νοτβ. 11, 12). Τὸ πόνου ὁδῃθ ἰ0 ὉΘ τὰ- 
τογοα (δδὲ οη6 οὗ ἐο8βο ὈΔη-Ἰολάογδ, 8 πη8ε6], 
ἐδ6 8βοὰ οὗ Νοιβδηΐα), οὗἁὨ 86 σογαδὶ βίοοῖς, μδὰ 
θαθη ἰποϊιοὰ ὉΥ͂ ΒΔ4}18, κίης οὗ 89 Αταμπλοηὶί 68, 
(0 πιυγάον Οεἀα] Δ. 7.0 γοϑί οὗ ἰο Ὀδηά- 
Ἰοβάοτγβ, ἱβογοῖοτο, σατποὰ 6 4}18Δ}} οὗὨἨἁ [8}1η186], 
Ῥὰν αφάλ]! ἢ Ὀο] ονοὰ ἱποπὶ ποὺ (ν ΓΒ. 18, 14). 
ΟὨο οὗὉὨ ἰδο Ἰεδίοτθ, Φομδηδη ἰδ 6 8δοη οἵ Καγοδῃ, 
ΟΥ̓́Θ οΟἶογϑὰ ἴ0 τοιγὰον 18} 136] ϑοσταῖΪγ. Οοιδ- 
1, ον ανον, νου] ποὶ ρογπὶὶ ἱϊ, ἀδοϊατίης (ἢ 6 
δβυβρίοιίοη ῥγονδὶ πρὶ ἀραϊηδβὶ 15]10186] ἴο Ὀ6 Ὀα86ὰ 
οἱ ἃ Ἰΐο (γ6γ8. 15, 106). 

γεν. 7, 8. ον 86} 411... ΠΟ ὲΣ τ 61.. 
ΤΊι65860 ὑνγχὸ ΥΟΥΒ68 8ΓΘ εἷβο Του πὰ ἴῃ 3 ΚΙ. χχν. 23 
ἰὰ 8 δΌτΙ ἀζοα ἔὍΓΠ.---Τ 15 1986] γ85, δΔεσογά- 
ἴῃς ἴο χὶΐ. 1, οὗἩὨ τογδὶ Ἰίπθηαρθ, νγπὶσι ΡΑΓΓῪ 6χ- 
Ῥ᾽ αἰ ἢ 5 ἢἷ8 ϑηταϊγ ἰο ἀεἀ] Δ. Τὶ οἵου Ρϑτ- 
ΒΟΏ8 Ὠδπιοα δἃγὸ Οὐ οΓ 186 ΔΙ Ο ΠΟΥ ἘΠΙΚΠΟΥΤΩ. -- 
ἯΠο (860 80}8 οὗ [9 Νοίορ αι ἰῖθ 6 γα (189 Ρ]ασὸ 
δεϊοηχοὰ ἰο Βείβ] θα, σορ. 1 Οἴτοη. ἰὶ. δέ: 
ἦχ. 16: ΝεΙδ. νἱ!. 26; Εγ. 11, 222) 18. 88 11{{1Ὶ80 Κποιν ἢ 
85 ψἰαὶ (6 ῬΤΟΡΟΙΡ Ὥϑθ οὗ [68 Δ΄ΙΔδομδι 6 
Ὑ88 (ΜΙ ΔΘ ΒΔ ἢ ἃ ργονῖποθ οὗ ϑ'υγία οἡ ἴ.6 πογί - 
οαϑίοσῃ ὈΟΓΩΘΓΒ οὗ Ρδ]οβίῖηο, 1) 6αι, 111. 11. ΖοΒἢ. 
χΧὶϊ. ὃ ς60]]. 2 ὅλῃ. χ. ὅ, 8: Βαυμξεε, δαϊᾶεί., 8, 
2260, 7). Οοαρ. γι 8. οη χὶϊὶ. 1. 

γενβ. 9-12. Διηᾶἃ αοᾶκδ]ϊἷδβ... ἔγυξῖβ ν ΟΣ Υ 
ΑΘ. ΨΜογ. 9 18 δ'θο Τοιιηὰ ἰῃὰ 3 Κι. χχυ, 21, 
τορτγοάἀυσοὰ νι (Π 6 ποία γογ ἢ  δἰἰθγαί θη, “10 
Ὀὸ {Π6 βογύδηίθ οὗἩ 9 Ομδί ἀθδὴβ᾽᾽᾽ ἰἸμηβίθδα οὗ 
“(0 βοῦν [6 ΟΒα)] ολη8.᾽ Τ]16 ἴου ΠΙΘΡ ΘΧΡΓΘ8- 
δίοιι ΒΟΤΘΥ͂ΘΣ (γ1)1ὸ Βμοι!ὰ οχροοὶ δἰ ᾿θδϑὶ “" 80 1- 

γϑηΐβ οὗ ἰΐὸ Κἰηρ οὗὨἁ ἰδθ Ὁ ΠΕΙ ΒΕΒΕ ἡ σΟτΤο3- 
Ῥοῃὰ 5 ποῖον ἰο (6 αϑαρὸ οὗἩ [6 Ῥγορδεοῖβ, ΠῸΡ 
ν|10 δυληδαοίΐοη οὗ (6 ρᾶ888,.6. ΒΟΙΠΔΥΚΛΌΪΥ ἃ130 
{0 υχΧ, ἰγαμϑὶλία Βοτο: μ φοβηϑῆτε ἀπὸ προσ- 
ὠπου τῶν παίδων τῶν Χαλϑαίων, ψν 116 ἴῃ 2 ΚΙ. χχν. 
24 (ΠΥ Ἀν μὴ φοβεῖσϑε πάροδον τῶν Χαλδαίων. --το 
αὶ ΟΘ΄ α] ἢ Νὰ ΒΟΥ ἰο ἰΒ6ῦλ 8, δοοογἰης 
ἰο γϑγ. 10 α, ἴα 6 ψουϊὰ βίαπὰ ἰῃ ΔΙῚ Ζρα}ὶ Ὀ6- 
ἴογθ ἴ)6 Οἰιδ] θαηβ, ᾿ὸ τουϊά σοπια ἴο ιἰγ6η). 
Ηὸ πηϑϑῃδ ὉΥ (Ϊ8 {πεὖ0 ἢ πουϊὰ Ὀ6 1.6 πηρα {ι|ηὶ 
οὗ Ἰπίοσοουσβο 1 ὑπ6 ΟἸ αἰ ἀθλῃ δι Ὀιβδηᾷοῦϑ, 
ΟσοΟΥΒ, 80] ἀθγ8, εἰο., δὰ νουϊὰ γορτοϑοηΐ {116 
ἰηἰογοδὺ οὗ 6 δουῃίσΥ ὙΓΠᾺῈ (πδπὶ (6ΟΏΡ. ΧΥ. 
1). Τιιθ δον οἡ {ποὶγ ρασὶ δ΄Υὸ ἴο σᾶγὸ ἔων {861} 
Βυϑίοπλησθ ὈΥ͂ οοἸϊοοιΐηρς {||Ὸ6 ἔγυ 8 8.}}} ἰο ὉΘ 
Τουηὰ ἴῃ {0 ΘΟΏΓΓΥ (ἰὺ τγᾶβ ΠΟῪ δυίατη, σΟΏΡ. 
111. 12; χ]ῖ. 1). [ἃ {86 ἀεβοϊαιοὰ διὰ ρ᾽απιοτγοὰ 
Ἰδῃὰ {18 νᾶϑ παι ΓΑ ἃ τηλι ον οὗ 6 ἰσίιοϑὲ 
ἰϊιηροτίδῃσθ. ΤΤ6 οοἸ]οοϊοὰ ΒΌΡΡΙ.68 (ΠΟΥ τν 6 ΓΘ 
10 ῬύΈΒοσυθ ἴῃ (6 ΟἸἰἾ68 τ αἰ σἢ, δοσυγαϊΐηρ ἴο {Π| 01} 
ονη οἰλοῖοσο, [ἢ 6 μα δίκαι ἰ10 {Π6ῚΓ Ῥοββοβϑίοη. 
Ου ἰμὸ ποῖγϑ δὺ ΝΟΌΘΟΙ Δ πο ΖΣᾺΓ 86 Ἰοῖιϊ οἵ (116 
ον ἸΒἢ Ῥοορΐθ, 85 ἰΐ ΟΥΘ ἃ γοϊιῃπδηΐ οὗ γοοῖ ἱπ 
ἀπ οῖν Ἰδυὰ, ἀπὰ οὐορ {15 66 019 τοπιμαηΐ πλὰ δρ- 
Ῥοϊηϊοὰ Οαφακ]4}λ ΟΥ̓Γβθογ, (6 αἰϑρεγβοὰ «6 Υ8 
4150 τοίυτηθαὰ ἔγοιῃ ἰδ6 πο Ὀοτὶηρ ᾿δηα5, ἰῃ 
οὐάον ἴο ρ81}}0Γ δτοιπὰ 66 4]14}} ἴῃ ΔΊ σραὶ, τὸ 
πὰ ϑὺ (π8 ἤλγο Ὀ6Θ6η ἢ ρεγδοῆα φγαία. 

γον. 18-16. οσχθονθσ ϑοβδαῃδιῃ . .. οὗ 
ΙΔ 6]1. ὙΠ αί ον .Δ}15, ἰὴ ς οὗ {ἰλ6 Απιηϊοη- 
68, δὰ ΔΩΥ͂ βρϑοῖλὶ Ὠαϊσοὰ ἰονγαγιὶβ [Ώ6 Ῥούβοη 
οὔ ἀφαδ]αΒ, οὐ ὙΒΘΊΒΟΡ 6 ῬΪΒη6α ἴο ἀφΒίγοΥ͂ 
10 76 Ὑ8᾽ 148. ροϊηί οὗἩ σομοβίοηῃ δηὰ οὔγυβία ἱζὰ- 
κίοη, 18 ἀποογίαϊη. Η8 τρρκίηρ 086 οὗ [5 πι86] 
ΤΙΔΥ͂ ᾶγ0 ὈδΘ ἀυο ἴ0 (16 Ῥογβοπαὶ 76 ]ουϑν οὗ 
{15 πλπ, ἼΏΟ 88 ἃ ρυΐη6θ0 ΤΟΥ] (Χἰϊ. 1) τορανἀοἀ 
σοι 4} 14} 8 ροϑὺ οὗ ΒΟΏΟΥ ἃ8 ῬΓΟΡΟΓΙΥ ὑὈθ]οηρίηΣ 
ἴο εἷπι. Τὸ ρίιη Ὀσσδηο Κποη. Τα σαρίη 8 
σδπιο ἰο Μίζραῃ (1 [86 5615 15 ποῖ ἃ [ποι ρἢῖ- 
1688 τορϑιἰἰοη ἴγοπι τον. 7, Ὀαΐ 1πα ]σαἴ68 {80 {}}0 
Ὀληαβ γα Β8(}}} Θβϑθη αν (ἰϊ0 886, ὨΔΙΏΘΙΥ, 
ἔγϑθ σοῦρβ γουνϊηρ ἰβτουρσα [6 ΘοιΓΥ) ἴ0 ὙΔΓΡΏ 
ΟοακὶϊαΒ. Ηο, ονονον, ἀϊὰ ποὶ Ὀοϊΐογο ἰμ 6, 
Απὰ ψῃοη Φομπαηλῃ δίοηθ ἰῃ ϑοσγοὶ σομἤθΓΘὯ00 
οἴδετοα ἰο Κι} [5 πδοὶ, μ6 ἀϊτοσιν ἤογδά9 μΐπ), 
ἀοροϊαγίης ἰἴο δοουβαίοῃ ἰο ὮΘ 8 ἰἰ9. 

δ. Τλε πιωυγον ο.Γ Οεαἀαϊταἢ απαᾶ (8 οοπβεσιδηεεξ, 

σβαρ. ΧΙ. 

1 Νον ἰδ οδπιο ἴο ΡΔ88 ἴῃ ὙΠ} Βουθῃνῃ τηοηίι, ἐλαΐ ΙΒ Γγ86] (86 βοῃ οὗ Νοιίβδηΐδῃ 
186 ξοη οὗ ΕἸ Ἰβηδπιδ, οὗ τ8:6 8664 Τογϑὶ, Δη (6 ΡΓΙΏΟΘΒΘ οὗἩ ἴῃ Κιίπρ,, Ἔσθῇ ὕβη ἵὩ6ἢ 
ψὴἢ ἶτα, σϑηλ6 υηίο (ἰδαδ) ἢ, {Π6 βοὴ οὗ Αμίκδϑιὰ ἰο ΜΊΖρϑῆ; δηα {μ6γὸ ὑποΥ αἰὰ 

2 οδὲ Ὀτοδὰ ἰορϑίμου ἰη Μίζραῃ. Ὑβθη δγοβα [8ῃιη86] [86 βοὴ οὗ Νοιμδηΐϊδῃ, δηὰ τὰν 
ἴθ 6} (δὲ τοῦ σι Ὠϊ, ἃηα βπιοῖθ (ἀρ 814} {Π6 βοῇ οὗ ΑἢΊ καῖ 16 βοὴ οὗ 
Βθαρηδη Π} [86 βινογά, δηα 516} δΐπι, ἡ οπὶ ἔῃ Κίηρ οὗ ΒΑΌγΙοΠ δὰ ταδὰθ 

8. ΡΌΨΘΥΠΟΡ ΟΥ̓ΘΣ {6 Ἰαηά. [5})π186] 480 5]6}Ὲ 411 {μ6 96 :}0}8 [δῦ σοτα ψΠΒ ΐτα, ουδη 
πὶ Οθάδ] δ, αἱ ΜίΖρϑα, δὰ ἰδ Ομαϊάθϑηβ ἰμδὺ πογθ ουπα ἴμογο, [86 τλθὴ οἵ ψ8 1. 

Ωῶ 22 
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ΑἭ4 Αμά ὶὐ ο8Π16 ἴο Ρ888 [86 βεοοῃά ἀδύ δι} 6 ἢδὰ βἰαΐθπ Οδάδ) δ, απἃ πὸ πιδη 
ὃ Κπον ἴἴ, [Βα ὑπογθ σαπλθ οογίδϊη [τ6}} ἔγουι 5'μϑοῆριω, ἔτγοιῃ β' ἢ] ἢ, δα ἔτγοπι 

σϑηλαγία, δυεη, ΤΟ Γβοοσο [οἰ γΥ] ταθη, βανίηρ [μοῖν Ὀοαγὰβ ββανθη δηά {πρὶν οἱοίμ68 
Γοηΐ, 81 Πανηρ ουἱ ὑμϑιμβοῖνοβ [{ποὶγ Ὀο4168], ψῚ  ΟἸοΥίηρΒ μα ἱποθῆβο ἴῃ (ΘΓ 

6 ]ιδῃά, ἰο Ὀτίηρ ἐΐόπι ἴο [86 ὨουδΒ6 οἵ ὑπὸ 1 κΕρὺ [Φαολονδ]. Απά ᾿8ῃπι86] (86 βοὴ οὗ 
ΝοΙΒβϑη 8} τυϑηῦ ἔοσιἢ ἔτοαι ΜίΖρϑ ἴο τηθοῦ ἰμϑῖα, ψϑορίπς 411} αἰθὴρ 88 86 νοηΐ: 
Απα [ζ σαπλὸ ἴο ρ888, 88 6 τηοὶ ἤπια, ἢ6 βα: ἃ υπίο ἰἤθα, Οομλο ἰο (δ 8} 18} 186 βοὴ 

1 οὗ Αμίκαθ. Απάᾶ Ὁ νἂβ δ8ο, ἤθη (ΠΟΥ͂ οϑ!θ ἰῃΐο ὑμ6 τηϊάϑὲ οὗ (6 οἰζγ, {μα 
158 π186] [86 βοῃ οὗἩἨ Νοίβαῃίδἢ 816 ἔπθτλ ἀπά οαδὲ ἰΐδην ἰμῖο 1πΠ6 τηϊάδί οὗὁἩ 186 ρμὶΐ 

8 [810 ν7 [ἤθ πὶ Ἰηΐο {86 οἰβίθγῃ],} Β8, δῃὰ 6 τῆϑθῃ (δὶ ψ γο ΜΙ ἶ. Βυΐ ἴδῃ τηθῃ 
ΜΕΘ ἰου πα διηοηρ ἰμοιὴ ἰμδὺ βαϊὰ απίο 1βῃτηδοὶ. Κ]αῪ ὺ8 ποῦ: [ὉΓ γὸ ἤᾶνϑ ἰγθΆΒΌΓΟΒ 
ἴῃ (ἢ 8614, οὗ πῇοδί, δὰ οὗ θυ οΥ, δῃά οὗ οἱ!, δῃὰ οὗ βοῆθγ. 0 δ) [ογθδγο, δηὰ 

9 8]6ν ἔβϑῖῃ ποῦ διηοης ΓΒ οἷ Σ Ὀτοίῆσγθη. Νοῦν (Π6 ρἰὺ [οἰδίογη ) τ βογοὶμ 1βῃπ86] δὰ 
οδϑί 811} (86 ἀοαα ὈΟΑ168 οὗἨ [Π6 τηθῃ, βοτὰ ἢ6 δα βἰαίη Ὀδοδυβα [Ὁγ {86 Β8η4]7 οἵ 
(ὐράδ] 1 8ἢ, τσαϑ 10 [{Π40} τ ΒΟ. Α88 {π6 Κίπρ δὰ τηδᾶδ ἴὉΓ ραν οὐ Βδδβῆδ Κιηρ οὗ 
[βτϑοὶ : απὰ Ἰβ:ιγηδοϑὶ (η6 βοὴ οὗ Νοιμῃδηϊδῃ Β|]εἀ 1ὖ πιὰ ἐλοηι ἐδαΐ ὐὐεγο [1116] δἰαίη. 

10 ὙΠθη ἰΒὈτηδο] οδγγι θα ΔΎΘΔΥ οδρίϊνο 84}1 (η6 τοϑίάπο οὗὁἨ ὑῃ6 Ῥβορὶθ ἰμπδί τϑόγα ἴῃ 
ΜΙΊΖΡΔὮ, εὐόπ [86 Κἰηρ᾿β ἀδυρὨῃίογβ, ἀπα 411 (ῃ6 ρϑορὶϑθ ἐμαὶ τϑηιδϊηθὰ ἱπ ΜΊΖΡϑἢ, 
ψ οὰ ΝΟὈυΖαι-δάδῃ ἰπ6 οδρίαϊῃ οὗἉἩ ἴ86 συατὰ [πα] θογἰ678] δὰ σοπιη θα ἰο 
Οἀβά δ] 8 [9 βοη οὗἁἩ Αι καπὶ: δα ᾿βῃτηδοὶ {Π6 βοὴ οὗ Νοιβδῃΐϊδῃ οϑγγὶθα ὑπο 
ΔΥΘΥ οδρίϊνο, δηα ἀδρατγίοα ἰο ρὸ Οὐ Ὺ ἴο {μ6 Ατητμοηϊίθϑ. 

11 Βυΐῦ νβϑὴ Ψογδηδη [86 βοὴ οἵ Καγϑαὶ,, δηὰ 411 [16 οαρίαϊπβ οὗὁ {86 ἔογοθα {πὲ 
406γ6 ΜΙ ᾿ἶτ, ὨΘΑΓα ΟΥ̓ 811] 86 οΥ]] {παι ΙΒῃτη86] 89 βοὴ οὗ Νοίμϑῃϊδῃ ἢδα ἀοῃ6, 

12. ὑπϑῃ ΨΠ6Υ ἴοοκ 811 [86 πηθῆ, δηὰ τψϑηΐ ἰο ἄρμὺ ψ 1} ΒΒ πι86] [6 βΒοῃ οὗ Νείμ Δ ηΪΔ}, 
18 δηά ἔουπα δῖπὶ ὈΥ 86 παίοτβ (μδ΄ αγόὸ ἰῃ αἰθθοθ. ΝΟΥ͂ 10 ολπη6 ἴο ρᾶ88, ἐλαΐ πῇθῃ 

8}1 86 ρΡΘοΟρὶθ τ ΙΟΝ τὐόγθ τὶς ΙΒΏταδ6] Βα Φομβδῆδη ἴΠ6 βοῃ οἵ Καγοδῇ, δηα 8Α]] 
14 ἰμ0 οδρίαϊμβ οὗἁὨ [86 ἴὈγοο8 {Π8ὺ τὐογ6 ΠῚ Βἷπι, ἔθη (ΠΟΥ τ γθ ρἰδά. ὅο 4}1 89 

ΡΘΟΡΪΟ ἐμαὺ [8}}π186] δα οαγγιοα ΔΉΔΥ οδρίϊνο ἔγοπι ΜΊΖραἢ οδϑὺ δου δηα του γηθά, 
15 δηὰ ψϑηϊ υηΐο Φο ιδηδη {Π6 βοὴ οὗ Κατγοδαῖβ. Βυῦ Ιβῆμηδϑὶ ὑῃ6 βοῃ οὗ Νεϑί Βδῃϊδἢ 

οβοδροα ἴτοια Φο δηδη ΜΙ οἱρὗ πηθη, δηα ποηὺ ἴο 89 ΑἸητηοῃϊί69. 
16 ὙΤΒρα ἰοοῖκ Φομδηδη {Π6 βοη οὗ ΚΓ δ}, δπὰ 411 {6 οδρίβίῃϑ οὗ ὑμ6 ἴΌγοοβ ἐμαὶ 

«σον ἢ Ὠΐπι, 41} [π6 Τοπιπδηΐ οὗ [86 ρΡθορὶβ σβοπὶ ἢ δα γϑοονογρα ἔγοιῃ 1βῃσηδοὶ 
[6 8Βοη οὗ Νοϊδμαπίδῃ, ἔγοπι Μίζρδι, δον ἐλαὲ ἢθ δὰ β]αὶη (ἀὐθαδ)δῃ (μ 6 βοῃ οὗ 
ΑΒΙ Κατ, οὐ ἸΔΊΡὮΓΥ τμθ οὗ τ αγ," δηὰ (ῃ6 ποπηθη, δπα ἰδ οἰ ]άτθη, δπὰ ἰδ9 

117 διυπυσδβ, σοπὶ μ6 8α Ὀτουρῃϊ ἀρδὶῃ ἔγοπι ΟἼΡθοη : δῃα (ΠΥ ἀθραγίβα, διὰ ἀννοὶώ 
ἴη 186 μαδιϊαίίοη οὗὨ ΟΒ τα μδια," τὶ ἰσῃ 18 Ὁ ΒοΙἢ-]θἤθια, ὕο ρὸ ἴο δηΐοσ ἰηίο Εργρὺ, 

18 Ὀδοδυβα οὗ π6 ΟΠ  ἀθϑῃ8: [ὉΓ [ΠΟΥ͂ ΝΘΓΘ δέγδαι α οὗ ὑβθῖῃ, Ὀθοϑβο ἰβῃτηδθὶ {116 80} 
οὗ Νοιμδηΐδῃ πα β]αἴη Θά δ] δὰ ὑῃ9 βοὴ οὗ ΔΆΊΚαπι, μοῦ ἰλ6 Κιηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΣ 
ΙΔ 66 ΡΌΨΘΟΓΠΟΥ ἴῃ (86 ἰΔηά. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 ψοῦ. Ἰ.---τορπηπὲ δοηπίγυοίίοα. Οοτηρ. ΝΛΕΘΕΙΒΒ. Ον.. 2 112, 7; 2 Κὶ. χ.ἕ 14: 1 Μκος, νἱ!. 19. 
8. Ὑοῖ, 9.-ὦ 2. 7. Ὁ. Μιοβαεμβ σοπ]οεῖιγοι Ἵ3 (οὐπιρ. Υἱ. 7 Κ͵]ἀο !}}, ψ οἢ τοαάϊης ἰδ δα ἴο ὃ Ἰοππὰ [π ὁη9 Οὐδοχ 

οἵ ὃε ἘΟ551 ((ΟΠΊ}. Βοϑενπσειῖπα αὐ 1). ΤῊΘ ΧΧ. ἰγαηϑίαίο φρέαρ μέγα τοῦτό ἐστιν͵ (8 [0 [6γ μαλὰ τοδὰ ἐδ 7 Ὁ ἪῺΣΠ ΑἿΣ, τι 

νὴ ἰς ἢ τολάϊηςς ἰα Δἀοριοὰ ὈΥ͂ ὨΑπΕπ, ον ΚΆ8, Ηττσισ, α6καν. 1ἰ που]Ἱὰ αὔογζὰ δ σοοῦ τηοδπίης. Βα ἴδο σοβάϊ πα ἰβ ποῖ ἴο ὃθ 
Διιογο πΠ ΠΟΟΘΗΘΆΤΙΥ. 

δ γοΥ, θ.-- 23, ὑνίογε, ῬΤΟΡΟΣΙΥ “οὉ δοσουηὶ οὗ αὶ υϑοὰ ὨοΙῸ ἰῃ [δ9 86:80 οὗ “ αργαίϊηει.᾽" ΟὐμΡ. διά. ἰχ. 21; 

σἌτοη. χἰϊ. 1. ἢ 
4 νετ, γῦ.- 79 "))}  ἰ.6 ἴὮ ἀρροκ τίου ἐο Ὧ᾽ 2.) διὰ ἱδ ἴο Θχργοδα ἰδδδῖ ἴμο ἰδξίοσ [5 ποί ἴο 06 ἰαϊζοα ἰὼ ἔπ9 56:80 

τ τι" π- π τ: 

οἵ πιαῦγοξ 5ΟΏΘΓΑΙΙΥ, ἰπ ἡ ἰσἢ οὐοπ ἴδ. σά γοη πὰ χἰνὲ δὼ ἱποϊπἀθᾶ, Ὀτπ ἰπ [ἢ Βοηδο οὗ “ Βμ δ ηρ πο." 

δ γον. 17..--ὨὩ 239 [5 (Κεγὶ). Τίιο ΟἸνϑι ἢ θοθηλθ ἴο τϑαιίγο [Π96 ρσχοηυποίαιίου ὨΔ1]22. Τ[οὸ τηϑαηίπα οὗ ἐδ “ΤΙ τὶ τος 
ποτὰ ἰδ ποὶ ἀρραγθηῖ. Τῇο οἱ ἘΓΑΠΛΙΑΙΟΤΗ 11 ἜΧρτοβα, ἘπΠοπΡ ἢ τὶ ἢ ατοδὲ πδηΐϊ οὗὨ οἰθλτποθα δηὰ ἀρτυθοηρηῖ δίποπρ 1ποτῃ- 
βοῖνυϑθ, 6 ὕσυροῦ ἢλπθ. Οὐ Φοσερεῦ (Απέίᾳ. Χο Ὁ, ὁ 8) βιιγϑ : εἰς τίνα τόπον μάνδραν λεγόμενον. 116 ον ἀομ{1γ τοαῦ ΠΑ Ἵ 

(πα]}, ρτοϊοϑοιϊίου, Ἀπγάϊο. Οοαρ. ΖΕΡὮ. ἰἰ. 6).--Ἴ 12.) ἰ6 ἄπ. λεγ., Ὀαὶ ἔγοπι [[8 ΘΙ ΥΠΔΟΪΟΚΥ τλῦδὲ πιϑαῃ λοιρίξξιι, ἀϊοογφοτίενα.. 

(τ 6γ8. 1-8) 4180 ϑουθηΐγ 1βγδοῖ [65 80 οΤ 6 τη ρ- 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΤΥ͂, ἴὴςξ οἴου ἢ ρ8 ἰο (η6 ἀοϑίγογεοα βαποί ΠΥΥ (Υ 618. 4- 

9). Τὸ γοϑὺ οὔθ Ῥϑορὶθ 6 10 8)48 δΥΔΥ ὁΔΡ- 
ΤῊδ δυβρίοοὴ ἀχαϊηϑὺ ᾿βῃτηλοὶ τγὴβ ΟΠῚΥ ἴοο ] {ἶνα ἤγοτη ΜΊΖρα, Ὀμ1. 15 ονθυία κοὴ Ὁ Φοβδηδῃ 

μὴ }}-ἰοὐπάθὰ, Ηα ΓΟΔΥ πιγάοτβ ἀοΔ]14}Δ δπὰ 1 δηὰ [η6 οἶον Ὀππα-ἰοαάοτϑ. Τ1Πὸ σδρίϊνοβ ἱτὰ- 
δῖ τοϊϊμθ, σοηδι βίης οὗ Φθνν85 δηὰ Ομ Ἀ)] ἀθδῃ8 1 πηθα Διο ν ἰθᾶνο πἷπι, Δηὰ ἢ6 Θβϑοδροδ 8 οἱρὰς 

ως 



ΟΠΑΡ. ΧΙ. 1--18. 

τηϑῃ ἴο [86 ΑἸηπηοπἶ68 (τεγ8. 10-18). ὙΒοτθαροῦ 
{16 Ἰοδάθυβ 8586} 0]6 6 8010 ῬΘΟΡΙῈ ἰὰ {ἢ 
ποϊ κι Ὀοτοοὰ οὗ ΒεοιΒ]ΟΒααι, (0 ῬΓΟρηγΘ [ῸΥ Γο- 
τηοΥαὶ ἰοὸ Εχυρί, ἴον 'π σοηϑοαυθῃοθ οὗ (6 τ Ὑ- 
ἀον οἵ Οφἀα} 18} (ΠΘΥ (μί}ς {πὶ (ΠΟΥ 1] Ὀ6 118- 
ὈΪο ἰο (6 οχίγοιη θα σϑῆχζοδῃοο οὗ ἰἴ 6 ΟΠ] 6888 ἱἢ 
ὑπ 6 Ὺ γοιηδὶη ἸΟΏρΡΟΡ ἴῃ 1Π 6 ΘΟΟΠΙΓΥ. 

γεγο. 1-3. Ν ον ἰῖ οὐλθ ἴο 8885... 26} 
οὗ νσᾶσ. Τποτο 18 ἃ ὑγϊοῖ οχίγαοι ἴσοι {8086 
ΥΘΥΒ6Β ἰῃ 2 Κὶ. χχυ. 28. Τμο οὐρηί ἰοοῖκ ρἶδ66 ἴῃ 
(1.6 βογαπίῃ τηοπίϊ, (Βογοίογο (ὮΓΟΘ πιο 8 Δ [0 Ὁ 
(Π6 σαρίατο οὔ (π6 Οἷἵγ (χχχίχ. 3), δὰ ἱἐντο δἵϊος 
(86 ἀσβιγυοίϊοη δηὰ ἀδροτίαιϊου ὈΥ ΝΘΌυΖατ- δά δη 
(111. 12; 2 Κι. χχνυ. 8). 1ϑπηηδοὶ ψ88 οὗ ἰδ γογ- 
δὶ, ᾿πμογοίοσο ᾿λανι ΒΒ δοοὰ. ΝΡ ΒΘ ΠΟΥ δἷδβ 
ἴδι μον ΝΟ δοΐδὴ (1 ΟἈγοπ. χχνΐ. 2,12; 2 ΟἸγοη. 
χΥΪΐ. 8, τον 68 ἀγο ἰἢτι5 παπι 64) 8΄Γ6 τῃηθῃιϊοηθα 
οἰϑονοτο. ΝΟ πῃ ἰ8 οδ θα [86 δοὸπ οὗ ΕἸϊ- 
ΒῃδιηΒ. ἩΒΟΙΒΟΥ ὑ8}18 ῬΟΥΒΟῚ 18 Ἰάἀθη 164] τ 1} 
{6 ““5αγῖῦο ᾽᾽ τηρηϊϊοπρα ἴῃ χχχγυὶ. 12, 20, 2], τ᾽ 
6 ΕἸ Ι5θαῖσδ πδιιοα ἰῃ 2 ϑδπι. Υ. 16; 1 Οτοη. 
1:1. 6 (8); χὶν. 7 88 πα βοὴ οὗ θαδνία 98 τηϑϑῃηῖΐῖ, 18 
ποὶ ἀρραγτοηί, Βοῖδῃ ΘΑ8608 ἃγθ Ῥοββϑ1 Ὁ]6. [ἴπ (6 
Ἰαίίον ΕἸϑηαπια σου 6 (ἢ 6 Δ βίου οὗὨ (π6 ἴδ- 
ΤΑΪΊΥ, “800. Ὀοὶπς υϑοα δΔοσογάϊης ἰο 8 νυ] ]- 
κηόνη ἰἀΐϊοιῃ, ἴα {π9 νον βοῆϑο. [βπηϑοὶ τουϊὰ 
θη ὈΘ]οτς ἰο ἃ δο]Ἰπί 6 ΓᾺ] Ὀγδποὶ οὗὨ (6 τογαϑὶ 
ζδτ]γ.- -Ριϊποθα οὗ [896 ἰεΐῃβ. [Ιὑ 18 6168} 
ἐμδὶ τὸ Κίηρς οἵ 1 υὐδ 8 τηοϑηϊ. Νοί 80 οἷἶθδν 
ἐμο σταπιπιδίϊοαὶ οοπηθοίΐοα. [Ἃὑ πῆϑδὺ ὃ6 τεϊογγοα 
ἔο ““ΤΟΥΔ]) 566α.᾽" ΗττΖιο ἴῃ Ορροβί(οη ἴο {818 ΘΟΥ- 
ΥΘΟΙΥ ΤΟΠΙΆΓΚΒ ὑπαὶ (6 “Ῥτίποοα᾿᾿ ἀϊὰ ποῖ ΤΌΓΤΩ 
δὴ ΒοΟΓΘαΙΑΥΥ͂ σαβθί6. [Ιἐ 18 ὑβεγοίοτο, δοσοσάϊηρς 
ἴο δοηῖθ, ογογηθα ὈΥ̓͂ “οἵ [8 ' ποὺ ΠΟΎΘΥΘΓΡ 
ἃ τηλίίΓ οὗ σου γ86 ἰμδὺ 15}: 1586] ΔΒ ἃ ὑγίηδθ Ὀ6- 

Ἰοηχοὰ ἴο 86 Ὁ3Ἴ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 88 (18 νοτὰ ὉΥ͂ 

ΠΟ Ἰη68}8 ἀδδίμιδιο5β 8 ἀοδηϊο οαἰορΟΥΥ͂ οὗ χγοαί- 
688 Εὐυτγίθον, 18 11 ῬτοθΔὉ]6 ἱπδὶ [δ 56] ψ ἢ 
ἐδῃ θη σου]ὰ Ὄνοῦρονοῦ ἰμ6 δηϊῖτο 96 153} γϑ- 
εἶπυθ οὗ ἀδἀ κα], ἰοχοῖ ποῦ τὶ πὸ ΟΠα]άοδΔἢ 
8ο] ΐοτβ (τον. 8), οἰχδῖν πλόῃ (γον. 7), ψν 8ὸ [7 ηοὲ 
Ῥτονυϊαθὰ υἱϊὰ γῶὶδ σγογὸ τὶ ἢ ἰοζϑ, απὰ ὑπ 68 
Ἰολὰ ΔΨΆΥ δαρίϊνο δζδίηϑὲ (μοῖρ ὙΠ (ἰἢ6 ψ8ο]6 
Ρορυϊαιίοη οὗ ΔΙ ρδὰ (τον. 147 89 δύο {μὺ8 
Κοοοιηπιομἀρὰ (ο ἰδΔκθὸ "3 88 ἃ ποπιϊπλιῖγο --Ξ- 

δηὰ ρστοαί πηδη οὔ (6 Κίηρς. [Ι1ὑ πνου]Ἱὰ {Π68ῃ 6 ἀ6- 
οἷαγοὰ ὑμδὶ ἰβυτηδοὶ δηὰ οἱμον 96 Ὁ 19} ΠΟΌΪ65 
(ἀοιυ Ὀ11055 ὁδο νὶϊ Β͵8 ονῆ τοίϊπαο), πὰ ἴδῃ 
ἴ[π6ἢ 0 ΤΟΣ (ἢ 6 ΡΟΓΒΟΠΔ] γοίΐπαο οὗὨ ὑΜι|6 70 Υ- 
ΘΓ, δοδοιαρ ἰϑθὰ 86 ἀφο. Τη6 ρδββαᾶρθ |ἰ]. 
10 ννοι]ὰ ποῖ σοηίτδαϊοὶ (18. ΕῸΥ 810 66 Θγϑὴ 186 
ΟΠ] ἀοδῃβ σου ]ὰ ποί ἰκ1}} Δ οη6 ψίοπι (6 Υ αἰὰ 
οὶ Βαγο, ἐμαὶ ρᾶββαχζο βία 8 ΠΥ ἰπαΐ (6 (ΒΔ) - 
ἀδδῃδ ἰοοἷς {86 ᾿ἰῖ6 οἵ 4}} {π6ὸ ῥτ 6685 Μῆο ζ6}] ἰηἴο 
ἀποῖν ρον. Νονν ὈδβιίθβΒ 6 γῸ 2 ΠΟΥΟΣ ο06- 

ΘΌΥΒ ἴῃ Φογοαλ δ οὗ [Π60 χγοδὶ ϑῃ οὗ ἴπ6 Ηο- 
Ὀτονν 8, ὈυὙ οὐ͵γ οὗ 6 ΟΠ] θδη ργάπαθ68 ἰἢ σ6Πη6- 
ταὶ (χχχῖχ. 18), δηὰ οὗ (86 ρυἱποῖραὶ] οοιτί- Οἶ σ6 ΥΒ 
ἦῃ ρΡᾶνγι ον. Οορ. Βαθ-Δίαρ., εἰς., Χχχὶχ. 
8, 18, εἰς.---ἴ 18 160 παίτιΓᾺ] [0 ΒΡ ΡΟΒα ἐπὶ {ἢ 6 
τὰ “ Δη [Π6 ρυΐμο65 οὗ [86 ᾿κεῖ ρσ’᾿ 2ΓΘ 8 ᾳ1]058, 
οσοδλδίοηθα ὈΥ̓͂ 80 Αἰ ΘΌΪΥ οὐ ογοαϊηρ βασὴ 
ἀφοὰ8 το ἃ ᾿{{{|]0 δ ηὰ οἵἉ οἰονθῆ πιδῆ. 
Β1Θν Εἷπι. ΤΊ 6580 τογὰβ οσργοβαὶν βοί ἤογί ἢ 

ἐμδί «ἰοῦ ΒΟΥΟΓΆῚ βπιοία ΘΔ] Δ τι (Ποὶτ 
βυοῦιθ, 9 πιλθὶ ψγδ8 {}1|86Ὸ τ αὶ] τηυτάθγοῦ, ὑροῦ 
Ὑ ἢοπὶ τοδί θα [Π|6 ᾿πι πῃ 586 ΓΟΘΡΟΏΒΙ ὉΠ ΠΠ Ὴ οἵ Παυΐης 
Κι] ]οὰ ι86 Ομδϊάθδῃ ἰεϊ κ᾽ 8 οἰνϊοῦ οἷἶἾἶ σΟΥ ἴῃ “186 
ὉΟυΒΙΥΥ. [{ἰπογοΐοσο ἀο ποὲ ἐμίοκ {Π8., 88 Ηετ- 

889 

ΦΙα δηὰ ΟΛιΒΑΡ ῬτΌΡοδΟ, ἯΘ τὺ Το ““ βιηοίο ̓ἢ 

8180 ἰῃ ἰμ0 βίηκαϊαν (12). Τθαὶ Ὁ ““Δ1}} (86 

ον 8 ἰδαὶ νόγ 1] ΘοααἸϊαἰι αἱ ΔΠΪ2 ρα} 8 
8.ΓΘ οὶ ἰο παοτγβίδηα {86 τγῆοΐο ρορυ]δίΐου οΥ̓͂ (6 
οἰΐγ, 18 Δρρδγϑηίΐ ἔγοπι νοῦ 10. [{ 18 γδίμου [89 
ΔΓ οἀ τηθῃ, 00 ΜΕΥ δὶ {86 ἀἶΒρο84) οὗ 664 4]18} 
ὯΒ ΖΟΥΟΓΏΟΥΡ, ΠΟ ΔΓΘ ἱπίοηἀ ρα δῃρά νῖιο, ΠΟΙ ΠΡ 
ῬΟΓΙΏΔΏΘΩΓΙΥ ΟΥἩ ἰΘΙΡΟΤΑΥΣΪΥ, ΤῸ βίσοη ρα η6α 
ὈΥ δαϊάδδῃ βοϊ ἀΐ 68. 

γοεγβ. 4-90ς,. Δηᾶδὲϊ οαπιθΘ ἴο 6855... τὶϊὰ 
189 δ]αὶ. [Ιβλπ)8ο] ηθνν ἰονν ἰο συαγὰ διχδαϊηϑι 
186 γον οὗ Οδάαα] δ Ὀοίης πον ἱπιηηθαὶ- 
δίοῚν ουἱδίἀο [Π6 οἷἶγ. Ηο οὐἱάθπίὶν ἱπιοηἀοὰ ἰο 
180 ΜΙ ΊΣρδΙι 88 ἃ γὰρ. ὅο ἰὑ παρρεποὰ ἰπδὶ οἱ 
πὸ ϑϑοοπὰ ἀδΥ {86 ΔΡΌΓΟΔΟΙ οὗ 8 ἴγοοὺρ οὗ τη θῇ 
"858 δπηουησοά, 80 ἔσο ἃ ἀϊδίδποθ ργοϑοηίδὰ 
9 Βρρθᾶγδποο οὖ ροδοοίιϊ οδγαύδῃ, δηὰ ἴγοτῃ 
1806 Ὀυγάθῃβ ἱΠΘΥ͂ ὈΟΓΘ ΟἿὯΘ Ῥγοιῃϊδίης Ὀοοίγ. 
ΤΟΥ οδῖιθ ἔγουι ΘΠ ΘσΒοῖ, 1 1ο δηὰ ϑαπιατγίδ. 
Το ΧΧ. τοοὰ Σαλήμ, ἀὰ ιτΖζια, δ8 νοὶ 88 
Ομβαὺν, ἰ8 ἀϊβροβοὰ ἰο ρῖγνο {μἷϊ8 τοδάϊΐης (ἢ 6 ὕγθ- 
ἴοσθῃοο, δίηοθ ὑΒὰ8 8 ΠΟΤ σογγοοὶ οτάὰον (βοοογά- 
ἰηᾷ ἰο ζοορτδρ ἶσα] ροβί(ἰοη ννὸ βδβουϊὰ μανο 85]ι}- 
Ἰοι, δ βοοιθῶι, βϑιῃδγὶ.) δηὰ νυἱοίμαχζε οὗ (Π6 οἰ 168 
ἰ8 οοίαἰϊμποὰ. ὅθ σψου]ὰ {Ππδ Ὀ6 186 Ρίδοα 6Ώ- 
ἰοποᾶὰ πη αοθπη. χχχὶϊὶ. 18, 19 88 ὩΘΆΡ δ᾿ πὶ 
(ϑοΡ. ἤκεσου, ΚΚ.- πεο., ΧΙΠΙ. 5. 826). Βαὶἐδθ 
ἈΆΪΒΟΡΙΥ οὗ 16 ΧΧ, 18, 88 18 γγ6}} πονῇ, υῃ- 
το οἰ Δ Ὁ]6. Π]ΟὮ 8180 1168 80 ΠοδΡ (86 χοδὰ (δαί 
Ἰγαυ  ]ογ8 ργοσοθαϊηρς ἤσοσς 1ἰ τϊχῦ τηοοὺ τ Ί 1 ἢ 
ἴο56 σοιΐης ἔγοπι ϑαιμδιὶα δὰ βῃθοι θα. ΑΒ ἴο 
ι86 ΟΥ̓ΟΥ, 88 ὑμὲ8 ἰη 1.86] 88 ἃ τηϑί(ογ οὗ ἱπαὶϊΐ- 
ἔογϑῃσο, ἃ ἸΟΤΟ Οσίθτϑδὶ οἱ ΓΟ ηβίδ 860 ΤΩΔΥ Υγ6]] 
αν δβυσμοδίοα ἰἰ: ἰὰ9 ψογὰ οὗὨ οπϑ βυ]] 8 0]6 18 
Ρἰδοοά γϑί, ἰῆϑῃ ἱμβαὶ οὗ ὕνο βυ]}]8 Ὁ]68, δηὰ οὗ 
(8680 δραὶῃ ὑπαὶ οὗἩ ἅνο σοῃδβομδδίθ δἴϊον ἰμδί οὗ 
(Πτ660. 

Ετοιι 2 ΟἸτοη. χχχῖν. 9 ἴὑ 18 ρραγοῃΐ, ἐπὶ οἱ 
ἐπ (ἰπλ6 οὗ Φ΄οϑ᾽8ὴ ἱβοτο νγαὰ8 801}} ἰὼ 186 οἱ(168 οΥ̓͂ 
τ ἰ6ῃ ἰγἱΌ65 ἃ. ““ Γοηιηδηῖ οὗὨ [ϑγ86],᾽᾽ ὙΠ]1ΟὮ 60 - 
ἐεϊθυϊοὰ ἴο {π6 Ὠουδο οὗ ἰδ8 Κοτὰ ἴῃ Ψογυβα θαι, 
νν ὨΙΘ ἢ ΔΡΡΌΘΒΥΒ 88 8 τοϑυπριΐο δηὰ σοπίϊπυϑποθ 
οὔ (89 σο-ορογαίίοη, πνϊσὴ οὐ ἴῃ (6 γτοὶβη οἴ 
Ηδεοϊκίδι [Π6 ρΡίοιιδ [βγ86}}|168 μαὰ δἰδοταθὰ ἰῃ 68- 
ἰ80] Ιϑΐης (86 ΤΟΓΒΌΪΡ οὗ Φϑονδ ἰὼ «0Γυβα οι 
(2 σμτοῃ. χχχ. δῃὰ χχχὶ) ΤΠ686 πιθὴ σ8Π16 88 
ὩΟΌΤΠΘΥΒ ΟΥ̓́Θ {6 ἀοδβιγιοίΐοι οὗ (68 Βα (ΠΥ 
(ΟΡ. ὁ χύϊ. θ; χὶνὶϊ. ὃ ; χὶνὶ δ. 87) πῖῖ αἱ 8 
οὗ τλοδὺὶ απὰ ἰπδθῆδο οἴδουίηρϑ, 88 ἰ 6 Ὀδαδίβ ἢ6- 

Ι σΟΘΒΑΓΥ [Ὁ Ὀαυτηΐ οΟἸΟΥπΚ8 οουἹὰ ποὶ Μψ6}} ὍΘ 
Ὀτουχιί ἤγοπι 80 στϑδαί ἃ ἀϊδίδῃθθο. οι θ11658 [Π6 
ἴοϑδϑὶ οὗ ΤΑ ΌΘΓηδ0165, ΘΟΟΌΓΡΙΩΣ ἴῃ (δ6 ϑανθηίὰ 
ποηῦ (6 Υ. χχὶϊ!. 84: Νυπιὺ. χχῖχ. 12; δαί. 
χυΐϊ. 18) νγαὰϑ [8:6 οσσϑδίοη οὗ ἰἰιοῖν σοπιΐηρ. ΑἸ- 
τδουρὶ ὑπὸ ν σου]ὰ ποὺ ἢορο ἰο ἢπα δ᾽ῖδνὺ δηὰ 
Ρτὶαβίϑ ἴῃ 06 ΒοΟΙΥ ῥΐδοθ, (ΒΥ νοῦ 86}}} ἀθρο- 
911 (Βοὶν αἰἴϊα πότ ἰὼ οτὰ ον αἱ ἰϑαϑὺ ἰο σπιδηϊζεϑι 
τοῖν ἀονοιΐίοη. ΟΟΤΙῦΒ 68}}8 δἰιθης ἢ ἈΘΓΘ ἴο 
[η9 οχργοβϑδίοη οὗ Ραρὶηΐδῃ ({ηδ{. ἀἐ τέγης αἰοὶ- 
δίοπο, ἃ ϑαςτε): "οσιδ, ἔπ φμο δεὲιῖε8 δαστδ διιπί 
-αἰποαίς εἰίαπι αἀἰτμίο δα οῖο καςὸν αἄλμς πιαπεί.᾽" 
μαὶ ναβ ἐπ τἸποϊΐνο οὗὨ 8}286}] 5 δοὶ ἢ [{ 18 

ΒΆΡΡοΒΘα ὉΓ βοῆλθ ἰἢηϊ ἴ 6 Τϑδυϑὰ ἴο Ὀ6 Ὀοίγαγοά, 
δηὰ {μοτοίοσο Ἰ]]οὰ {086 ΒΓΔ ΟΥΒ Ἡ ΠΟΠπὶ ἢΘ 
οουϊὰ ποὺ ἀτλ ΔΔΥ πὶ} Βὶπι. Βαΐ ἢθ ΟὨΪΥ͂ 
ποραρὰ ὑπο ποὺ ἰο δά ἰἰοπιὶ πο Μίσρϑδβ. 
ΟΒΑΡ 8668 ἰπ (0 ἀ66αἃ δῃ δοεὶ οἵ γούθηρα ὙΠΟ ἢ 
188 πη86] ἰοοὶς οἡ (686 Βγϑδοῖ 68 ΤῸΣ [0.6 τη ΓΔ 
οὗ μὲϑ τϑ]δίγθβ δῃὰ δϑϑοοίδιοβ ἰὼ σϑηὶς (111, 10), 
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Ὀοσδυδο 686, ᾿ἰνίης τὶ Βοαί θη 5, δὰ [ὉΓ 8 
Ἰοὰς ἰἰτπῦ θδθ Αβϑυγίδη δπὰ ΟὉμδ]θϑῃ 81:0) οἰ. 
Βυὶ 1.680 15Ὁγ86}}168, δοπιίης νΥ}}}} Δ}}1 [86 ἰοἸΚ ἢ 8 
οὗ ἀδοροϑϑὶ βούσον, δὰ β ογ ὑπ ΘΙΏΒΟΙΥΟΒ ἰ0 Ὁυ 
τνο]]-ἀἸθροδοά (ον τὰ 8 ἰἢ6 76 }75, δηα 1 18 ἰποοη- 
οοἰνδΌϊο δον [586] οΘου]ὰ ἢανο σἤοθοη {Π 6 πὶ [Ὁ 
86 οὈ͵εοςοῖβ οὗ 15 γοηροδῆσθ. [1 }κς ἢ6 Δα 5'πὶ- 
Ῥὶο γοῦυυετΥ ἴῃ υἱοῦν. 
Ὑ8.8 ΟΥΔΘΠ(Υ ἃ τουχὶ δπὰ νὰ ἤδη, μδὰ ἔγοιι 
ῬΘΥΒΘΟΠΗΪ 6] ΟυΥ,. ἴο ἴη9 ἀἰθϑαἀνδηίδρο οὗ 18 Ρ60- 
Ῥὶα δὰ ἴῃ 16 ρΡοὶ] ἶσα] ἰηϊοτθϑὶ οὗ πὶ8 Αἰππηοη!- 
εἰ Ῥτοϊοοίϊΐοπ, δϑϑαβδὶ παϊοὰ {ἢ 6 ΠΟΌΪα (6818, 
Ὧδ6 τηι8[ οἰἴ δον αἰἱϑηιρὶ ἴο πιαληϊδὶη Ὠἰ 861 ἴῃ (ἢ 6 
Ἰδι(οτ᾽ 8 Ῥοϑι(ἰοη οὐ 8.6. ΠΘη 6 αυΐϊοῖκὶγ, ὉΘ- 
ἤοτο (ἢ ῃδί(ον [19 ὈδΘΟοΠπῚΘ ΚΏΟΝΠ, ἹΠΌΓΟΘΟΓΒ 8 
Ῥοδοοίωϊ σδραναῃ οὗ [6 Π10]6 ΡΥ πιβ, δ ἃ ἀρδΓ6Β 
ΟἿΪΥ ἃ ἴον οὗ {6 πὶ, ν}0 ΟΡ ἢΐπλ ὑΓΘΆΒΌΓΘ6Β, δηα 
δὶ ᾿ἰαϑί ἀγα νἱϊἢὰ πα) 88 σηρίϊνοϑθ [8 ΨῈΟ]6 
ἱωγδα ἱἐπιδεὶ ἔτοτι ΜΊΖΡΔὮ ἱπίο β᾽υ σΥ, Β6 βοῦν Β 
δ Π56] ἴο 6 ΒΙΏΡΙΥ ἃ τοῦ 6Υ. 

γεν. θ6. ὕῦοορίηβ 8}} δἱοῃβ. 88 86 ϑοῖ 
[1{|: ἴπᾳ φοΐϊπᾳ απὰ νν δορί]. ΧΧ. : αὐτοὶ ἐπο- 
ρεύΐοντο καὶ ἔκλαιον. ΤΠΘΥ ἰΠ6ῃ τοῖον 6 ννογὰ 8 
ἴο Πα αἰσῃίγ. ΗΙτΖΙα δπὰ ΟαοΟιΙΔΑΡ δηὰ ({[ιΐ9 Τοΐο- 
Τοῦσο αὐἰΐθ ἴῃ οτάον. ΤΌ Υ Βμου]ὰ [5ῃτηδοὶ νν 66} 3 
Υα ταὶ ζῶ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰὺ ἴ(ο Ὀ6 ρογίροι Υ οἷθαῦ ἐμ δῖ 
Ι88πιαοὶ νορὶ ἴο ἀδοοῖνο [8086 Ρβϑορῖίθ, ἰῃ ογοΓ ἴο 
Ῥγοβϑθηΐ (86 ΔΡΡΘΟΆΤΔΠΟΘ οὗ ἃ Ρογβοη Ὑ|10 ἴγοῦλ ᾿π- 
[οτηδὶ συ ο τνὰϑ ποῖ ἰὨἰηἰκῖης; οὗ νου] αν {Π|ὶη 08 
αἱ 41}, πη οἢ 1655 οὗ ΤΟΌΌΘΤΥ πὰ τηισγάοσ. Ηιτ- 
ΣΙ δηὰ ΟΛ.ΙΒΑΥΡ ΠΟΥΘΟΥ͂ΟΥ ἀἄθην (δὶ [886] ψορὶ 
αἱ 41}, Ὀδοδυϑο ἢα δὰ πὸ οβίθηϑ Ὁ]06 ΓΘΆΒΟΙ [ῸΓ 
ἀοίΐης 80. ΗἸΤΖΙΟ Β8γΥγ5 [6 ψουϊὰ ποὺ ὙὙῸΟΡ ἴῸΓ 
186 ἴα οὗ 6 ἰθπιρῖ6, β'ποο 6 ἀϊὰ ποὶ ἰὴ {ποθὴ 
πιοοὶ δραΐη οἰὰ ἔτ ἀ8 ἴον (6 ᾶγϑῦ (Ἰπὴ0 δῖηοο 119 
ἀαοϑίναοίίοη, μα ἀἰὰ ποῖ ρῸὸ ἴο τηθοὶ ἢ 6η) ἰῃ δα Γα- 
ἸΔΟΩΥ͂ 88 ὨοϊογίουΒ ἰθ 6 - Οἱ χτίτη9, ΠΟΥ Ὑὼ8 Π6 
δἱ πι86}  οὰ [ἢ 6 γὙὰ ἰο ΦατυβαίθΏ. ΟΛιὃνδἕΣα ΓΒ 8408 [ἢ 
6 βαὰ ψορὺ ἰκ {16 Ρ᾿Π χτὶτηΒ ΟΥ̓ΘΥ ΨΦ6Γυ 5} ]6 1), 
(818 τουϊὰ ᾶγο Ὀδοη υπηδίυτα] ὈΘΒανΪ ΟΣ [ὉΥ 
90η68 ὙΠῸ τῦϑ8 βο᾽]ουἰηρ ἴῃ {μ6 νἱοίηἶυ οὗ [86 
οἰἶγ. Βυὶ ᾶἃτο (680 γϑαϑοηβϑ᾽ [Ι 18. ΒοδτοοὶΥ 
γα Ὁ]6 ὑπαὶ (ΠΥ ολἢ ὍΘ ἰηίοπάρα βογίουβίν. [1 
ἦπ 8086 ἀδγβ οὗ ἐπ τηοϑί ἰγθ ΘΠ 0018 ΠΑ] ΟΠΑ] οἃ- 
Ἰαπ ἃ ἰταΐη οὗ ον 8 ὉΠ κΖτγίη5, θαυ; [ἢ 6Π}- 
ΒΘ6ΙΥ6Β 81} [Π6 Β᾽ Χη8 οὗ ρτιοῦ, τηϑοῖὶ δῃοίθον 26} 
νοσρίης, δὐοιΐ ταῦ Μ{1] [ΠΟῪ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμαί ἢθ 
14 οορίης ἢ ὙΠ ΒΟΥ ποὺ τποϑὲ παιΌΓΑν 80Ρ- 
Ῥο86 ἐμαὶ 6 δοοογάβ υνἱ ἢ ἢ 6 ζοη ΘΓ] τηουτγηΐϊηρ 
οὔ 6 σουηιγΥ Τῇογο σδ 6 πὸ ἀοιδν {ἢ 15 τνὴϑ 
(}0 Βυρροπί(᾽ου τοι 18} 0186] νν 18ῃ 6 ἃ ἰο ῬΡτοάμσο 
ἴῃ [6 Ρ᾿Ϊ τὶ 8 τηΐπ 8. ΤΏΘΓΘ ΏΔΥ ἴδγθ ὈΘΘῺ 
056 δῃὰ δηοίμοῦ δῃῃοης ἰἤοὰ 0 τορατγαοα {ἢ 6 
ὙΘΘΡΙΠΩ ΘΟΠΊΘΡ 88 Ποῖ ἃ ῬΑΓΙΔΚΘΙ ἴῃ 16. ρΘΏΘΓΔΙ 
τιοῦ, ἰὶ βυσθα ἴον 8 πιποὶ ὑμαὺ ἢ6 ννὰ8 5θῃ6- 
ΤΑΥ͂ τοραγι θα δ8 βοῃ. Μίαγ ον δηαὰ ΓΟΌΘΘΥΥ 8.6 
οὶ ἐχρϑοιορα ἔτγοπι 86 ἃ Ῥοῦβοῆ. [88 π|26] ἰγὶ οὰ 
ἵῃ 818 ὙΔΥ (0 ἀφοοῖνα ἰἤθ, [ΙΓΊΠΘΥ πλὰ πιΐ5- 
ἐγυϑίοα ᾿ἴτὰ ἢἷ8 ργοϊθοῦ τὴυϑὺ Βανθ [μα 116ὰ ΟΥΓ ἢθ 
τ ϑί θαγα γε οΟἷμοΥ οχροαΐϊθηῖϊβ. ΗΙΤΣΖΙΟ ἀπὰ 
ΟΑῚ} [Ἀ}} ἴο σοηνίπσο ἃ58 ἰλὶ ΤΟΥ ψουὰ ἢ Υ6 
ΙΏΟΓΟ ΤΟΠΙΥ Ὀσ᾽Ιονοὰ ἃ ῬΡΟΓΒΟῺ ὙΠῸ τν88 Ὠοΐὶ 
τηουγπηίηρ, αὶ πο ἱπυιτοὰ {πο ἴο ἀοΠ8]14}} ἴῃ 8 
ἴοπο 808] δὶ οἿἿΘΥ {ἰπη|08, ΟἽΒΑΡ ηἾ80 υγ265 {πδῖ 
ἰι ψψ͵Ὰ8 ποῖ ὨΘΟΟΘΒΒΘΕΥ͂ ἴον Ιβῃμηδοὶ (0 Βι!εὰ ἰθΆΤΒ 
1Π6 Ψ ἢ 0] ῬΓΑΥ, οὐ ἰδοικἢ 11 8 ἃ 80 0Γΐί ΟὮ6. 
ψ Ι6ἢ Ὠονγονθιυ 15 ἱπιρ] θα πῃ τ 6 στατητηλ[16α] σο0ῃ- 
Βίγ οἰ οη (οοπιρ. οἢ {Π18 Ῥοϊπὶ ΝΑΕΒΟΕΙΒΒ. Οἵ. ἢ 
98, ὁ, 4πηι..}ὺ Το 115 11 πιλὺ ὃν τορῖ οἱ τηλι 18ἢ- 
τρδεὶ οου]ὰ ποὺ Κῶον ΟΝ ΘΏΔΓΡ - 8ιΖ 64. ΔῺΥ ΟὨΘ 

ΕῸΥ αὐϊον (818 18ῃτηδοὶ, ὙΠο᾽ 

ΤῊΕ ΡΒΕΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗΉ. 

οΥ̓́Δ6 οἰ ν τσὶ 6, 80 (δὲ ἢ9 του]ά τγλι Πο 
Ὀορίη ἴὸ ΘΘΡ ἰο0 ΘΑΥΪΥ ἰθδη ἴοο ἰδῖο, δηὰ δοηϑο- 
αὐ ΉΠὮΥ ἱτανογβοὰ (6 στοαίοβὶ ραγὶ οἵ (86 αἀἷ5- 
ἴδπσθ, ῬΟΓΒΔΡΘ ἴδ9 γἢ0}6 ὙΑΥ͂ ἔγοτι (86 (δίς, 
νοϑορίης. 

Οοιὰθ ἴο Θθοᾶκ]δῃ. ΠΥ Οοά κα} 4}} ἰην 168 
{ποῖ ἢ9 ἀο68 ποὺ ΒΆ.Υ. ΜαῺΥ γοδβοη8 πιϊζηῖ Ὀ6 
ἰδαίηθα : Οθάαλ] 8} αἰ ρὶ τϊὶβἢ τὸ δον τ επὶ 
ΠΟΒΡ Δ}, ΟΥ (0 ΒΟΘΟΙΙΡΔΏΥ (ἢ 61}, ΟΥ ἴο ᾿τηρητί 
Β0Π160 ἱΠ} ΠΟΙ 10 ΟΥ Ὑδτηΐης ἴῃ Εἷθ συθογηαιοτὶδὶ 
σαρδοίίγ. Αἱ 8ΔῃγΥ γσαίθ ἢθ ΨᾺΒ ὃ ρΡονουυὶ πιδῃ, 
8086 γΓοαυ δι ο γγ͵88 ποῖ ἴο Ὀ6 Ἰσῃογτθά. Ὑ ΠΟΥ͂ 
ἰμογοίογο Το] ον. Βὶ ἐπ (86 τὶ 8ϊ οὐ 186 οἰ, 
αἱ ΒΩΥ Γϑίρ ἰῃ 8 υἶΐδοθ ΒΟΥ ο]θύθῃ τη βυβιοορά 
ἴο 6Ϊο886 Ὁ Ὀοίἢ (μον δάνδπμου δπὰ μον σοῖγολι, 
ἴῃ ΒΟῦ0 ὨΔΓΓΟΥ͂ ἰ8π0, [81π|86] [61] Ὁρὸπ {ἢ} 6π|. 
Τοῦ οὗ [6 οΥ ἀπ }Ὺ Ῥογοοὶ θα αἵ ὁποο πὴγ (ἢ 18 
Δ8 ἀοπ6. ΤΟΥ ΒᾺῈ ἰδ ἰΐ 88 ΤΟ ΌΘΓΥ οἵ 
νοὶ 6 88 Ἰηἰοηΐ. ΤΟΥ {ΠοΓΘοσο ῬΥΟτη 80 

εἷπὶ Ὦ )5 2, ἡ. 6., »γοπιίματία δωδίογταπεα (ἔτουι 

ὯΔ αδεοοπαϊαϊι), ΒΟ Ὀοΐηρ υϑοὰ ἤγοπι ἴμ)}8 δϑζ- [Ξ- : 
᾿ϊοϑὲ {1 π|658 ἴῃ ΤΏΔΩΥ σοι ηἰγὶο8 οὗἁὨ Αβὶα τἀπὶ) Αὐγὶοα 
ἴον (ῃ9 σοποθδὶθηϊ δηὦ ργοϑογναίίΐοη οἵ τΠ6 {618 
οὗ 86 οαγτίβ. Οοπιρ. Βοβεννυειεῖ σή. ἰ.. αρὰ 
ἀκβενιῦϑ 7 εδαμγιδ, 8. υ.; ΊΝΕΒ, δ .- Η΄.- 2... 4. 
υ. βτηιο.---Ἂν τἴ80 δδηᾶ οὗ Θοᾶδιίαῃ. ΤῈ 
νογὰδ ἀγὸ ἀἰβῆσαϊι. Τ1|6 Θχρ᾽δῃδίϊομβ: Ὀγ 89 
λυ! οὗὁἨ αφἀδ δ, οα 6 4118 }}}8 δοοουαΐ, (ἐ. 6., 
45 τ οηάβ οὗ ΘΟ 648118}}}; σοογαπι Θ΄ άαϊ)α, ἰ. ε., ἰο- 
οι πον 8 Οοἀ δ] 6, ἐπα ομπὶ Ο'ἀαζ)α, ἱπ μοίεε- 
αἴ. αΟεαάαί)α (ἰ. δ., Ἀ8 ἱπιρεγίο ΟἸ. δμδ7εοίο8) αὐτὸ αἱ] 
ππρτγαιηπηαῖϊοαὶ. ἜΔ6 ΠΟΙΠΙΔῚ βἱζηϊῆσαποθ οὗ (96 
ΜΟΓῺΒ Β66Π18 ἴ0 τη0 ἴ0 Αἴοτα Δ ΔΡργορσίαί 6 θ8ῃ- 
πῶ. [Ιβηδοὶ δδα πιδθ 86 οὗἩ Οοἀα|18}1᾽8 πδιηθ, 
ιο 81|1ὰτὸ (6 ἰο ἀοϑίγυοιίοη. Ηδ δὰ ςαἸ]]οὰ ἰὸ 
ἴθ: Οομθ ἰο αθαάδ) δὴ (γον. 6), δηὰ οἡ {ἰι6 
ΔΌΣ οὗ (μὲ8 πδῦθ {Ππ|6 Ὺ δὰ ΓΟ] ον Ὠΐπι. 
ΤΊ5 ᾽ν 6 ΤΥ Μ6]] ΒΑῪ (Πα βῃπηδοὶ ἰε1 16 ὰ (Ποῖα 
ὉΥ τη6888 οἵ (ἰδ) Δ. ΟΥ̓ σουγβ6 (ἢ 6 Ῥογβοὴ οὗ 
αεἀλιἢ 88 ποὶ ἰδ 6 ἰπβιίγυμηθηὶ οὗ οχοσαϊίοη, 
δεῖ 8 πδῆγχθ ΔΒ 86 ΤἸη 6 ΔΒ ὈΥ ν ἰ ἢ ΤΠ οἷν νὴ] } 5 
ΨΟΥΘ ἀοἰογΐηθα ἰπ ἰδ ἰηϊοηάοα ἀἰϊτοσίΐοῃ. -- 
ΔΒ τἰμδῖ νΐοῦ 4.58, εἰσ. ε χσοϑδὶὰ ἰη 1 Κι. 
χνυ. 22 τηδἱ Κίηρ Α88, νυ ἢ (Π6 τηλίοτγὶηϊ οὗἩ τ 1 σἢ 
Βδαβδδ μα Τογσθα δτηδ Ὀ.1} α606- Βοπ͵]απιὶπ 
δῃὰ ΜΙίζραιι. Τ818 ρμἱῖ ἈΡΡΘαΥΒ ἴ0 ἢλνο Ὀθοὴ ρατὶ 
οὔ {696 ψοτῖκβ ΟὗἨἁ ἰοτγεϊ βοδιίοη, Ὀαϊ 88 ἰο ἰ(5 ἀ65- 
ΕἸ ΏΔΙΙΟΝ θὲ Β.Θ ποῖ Ἰηογπηρα, 85 ἰΐ ἃ οἰβίθνῃ, 
ἃ ἀἰἰοἢ, Οὐ 8 ΠΘΓΘ Ροἷΐ, νυν σι ταὶρσυὶ ἀοἴρηα ἃ μδγ- 
ΤΟΥ͂ ΔΡΡτοδΟΝ, δα ἴῃ ογά ΠΆ Ὺ {ἰπ}68 γγ88 Ὀτὶ μοα 
οὐογ ἢ ΗἸΤΖΙΟ δ88ι1Ππ168 ἴΠ6 ἰΔτ6Υ. Βυϊ 85 ΟΒΑΡ 
ΤΟΙΠΆΓΚΒ, (.6 Ρἱῦ ΔΡΡΟΔΓΒ δοσοτγαϊης ἰο γον. 7 ἴἰο 
Βαᾶγτο ὈδΘὴ βἰἰυδἰοὰ ἴῃ 6 Ἰηϊογίοσ οὔὕτδο οἷἵγ. [ἷὲ 
οδπηοὶ δᾶγο Ὀθθὴ δ αἰΐοι, βιι ἢ} ΠΟΥ Ὀεὶης 

οΔ]]16 ἃ 3, Ιι ψα8 ἐπθ ῬΤΟΌΔΌΪΝ 8 ἴασρα δηὰ 
ἀθορ οἰϑίοσῃ (Οορ. ΒΟΒΕΝΜΌΒΙΨΕᾺ ὁ Ὑϑσ. 7), 
ψ σὴ 85 Ὀ0}} ἰοὸ Δ ΟΤ τυδίου τὸ {116 Τοτί, δηὰ 
6) ΔΟΟΟΤ ἸΘῪ τπηϊρϊ 6 Γεοκοποὰ δπιοηρ [89 
6108 οὗ ἀοίβδποθ, Ὑ 11} τν ἢ σἢ 85. ργουϊ δὰ {μ9 
αἰἵγν ἴὉΤ ἔδξδν οἵ Ββαϑῆβ. ΠΟΊΠΟΡ (ἰ6 μὲ , τ 1 ἢ 
Ϊ8 Β6γΘ ΒΡοκθη οὗ, ἰ8 ἰάθη 168] ἢ τἢ6 στοδὲ 
ῥογε αι 15. πῃ ὅρου, 1 ϑδπι χὶχ. 2], δηὰ ψῖὰὰ 
{Π6 φρέαρ μέγα 1 ϊαοο. Υἱϊ. 19, τηυϑὲ Ὀ6 Ἰοῖι ὑἢ- 
ἀφοϊάἀοα. 

γεν9. 10-15. 6 158 1186]... ἴο 186 Δπι- 
τἸιοηΐῖθ5. Τα ἱπιιπϊάπδῖο, δηὴ ῬγΟΌΔΌΪΥ ἴῃ 
διἰατοη ππατπχθ ΡΘΟρΪΘ, διηοηρ ἴθ τ 116 Κη, 8 
ἀδικ ον (ΡΥ Δ ὈἾΥ ἰὼ τη 6 ΜΊΔΟΥ 86η86 ΟΥ̓Ή ρῥτίη- 
ΟΘΒ568, Δἃ8 " Κίῃ 8 δοη,᾽᾿ ΧχχγΥϊ. Ζό; χχχυύϊ. 6), 
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Ἰδτλ86] οσανγὶθα αν ΑΥ οαρίϊνο, οἰ μ᾽ ἴο 186 ἐμ πὶ 
88 ΒΙλυνοβ ΟΥ ἴ0 860]} οι. Μρδην 16 ΒΟΥ ΘΥ͂ΟΡ 
ἐπΠ6 96 15} Ὀαηα-οαρίαϊ 5 πα γϑοοϊγοα ἱπί6}}}- 
Ἑθησο οὗ (0 ουθηΐϑ ἰῃ Μίζμαδι. ΤΠΘΥ δαϑίοα 
ἘΠῚ ΒΟΥ 1 ἐπ οἷσ ρθορὶθ, δηὰ ἐποοιυπίον 5 πη86] 
ὉΥ [6 ““φτοαί νψαΐον ᾿᾿ ποὰῦ αἰθθοη. ὝΑἰθοοῃ ἰ8 
ΟἿ] Ὺ Πα ζ ἃ Ἰοαρσαο αἀἰδβίδηί ἔγοταῃ ΜΙΣραὮ ἴῃ ἃ που} - 
ΘΑϑιΟΥΪΥ αἰτγοοίίοη. 711 15 π|86] δὰ ἀοηθ νν11]}} 
6 οἰ χη Ρἱ τ 8 δηἃ ὑμΒὸ ρει! ον οὗ {16 χοϑὶ 
οὗ (6 Ρορυϊαιίοι Ῥγῖο ἴο οἷν ἀδρδγίυγθ, 80 
τὴποἷ {6 τηϊσῦ Ρα835 {πδὺ (16 οαρίαιηβ οουϊὰ 
ΒΟΣΓΥ͂ τπρ δηὰ Δ] πηοϑί στοαὶ εἶπ ἰη ΜΙΖραῆ. ΤῈ 
“«στοιῦ ΑΙΟΥΒ᾿᾿ οὗ αἸΌΘοη τὸ ἃ ροπἃ. Οὐοπιρ. 2 
8δαι. ἰϊ. 18. ΒΟΒΙΝΒΟΝ (11. 801, 2) γοσοοσϊζο8 
αἰἴθοου ἱπ ἰμ6 γί ]αρσο Ε]-Φ0. [Οοτρ. ΤΉΟΜΘΟΝ, 
Τὰε ᾿απά απᾶ ἰἦε Μοοῖ, 11., ν. δ40.--5. ΒΕ. Α.] 
Αἱ {110 οαϑβί. οὗ ἰμ9 υἱ]ᾶρὸ 86 Τοιιηὰ ἃ θαυ ιὶ 
ἴουπίαΐπ αηὰ {Π6 τοπλαϊῃ8 οὗ ἃ ἰαυρο νψαίδγ- δ η]ς. 
ΑἸ] 18}}π|8}6}᾽ 8 ΡΥ ΙΒΟΏΘΥΒ Ἰαἴν Ὦ1Ππὶ αὖ 066 ἴο δίτησὰ 
{ποδοῖν ο8 ἰο Ψοβδδη. [5186] οϑδοδρϑὰ ν (ἢ 
οἰζιῦ θη. [Ὁ βϑϑῖηβ 65 (δύ {ΠΟ ΥΘ ψῶἃ8 ἃ ἢρὶι, 
ἦη νυ] ἷσ} }}6 Ἰοβὲ ὑνο οὗἩ μἴ5 (6 τηθῆ. 

ον. 10-18, Θ.Θ: ἴοοῖς Ομ . .. ἐμ 
[80 Ἰαηπ ἃ. [Ὁ σδηποὶ Ὧ6 ἀφρηϊοὰ ἐπαῦ ἔποτα 18 
Βοπ|6 ΠΟΥ ἰὰ {η6 γτοϊδιῖνθ βοπίθῃσθ ἔγοπὶ 
ὉΏΟΣΣ 88 Βαᾶ τϑοονϑθχϑθᾶ ἰοὸ δου οὗ ΔΒ τα. 
ἘΞρϑοίδ! ἢν ὑγου Ὁ] ϑότηθ 18 ἔσο Πρ αΒ. ΑἾβο 

ἐμὸ βίησυϊαν 27 828 ν8}} δ5 [1:6 βδπίθῃοθ δ σ 

Ὧθ Βεᾶ δ]αΐπ, εἰς. (ν δ]ιουϊὰ Ἔοχρϑοῖ: δίνον ἐδ ΟΥ͂ 
δὰ ἀτίνοη [8]1π|86] ΟἿ) ἃγὸ βίτι Κη : 80 ἰοο ἼΒ6 
Τοϊαίῖνο βοηίοποοβ  ΒοΙ ΒΘ ;84 τϑοονϑθιϑᾶ 
ἔχοισα ἸΒτηΔ6ὶ] πὰ στο δ6 δᾶ Ὀτοιρδῖ 
εϑαΐῃ ἔσγοσα Οἰθθοι, 858 (ποὺ Ὀοίὰ Ββίαίθ 19 
Βάπιο ἔδοὶ. ΗἸΙΤΖΙΟ ΒΌρΡροΒϑο8 ὑπαὶ ““σπο [58}- 
ΖΩΔ6] ΟΑΙΓΣΙΘα ΔΉΘΥ οδρίΐγο ᾽᾽ ΒΒου]ὰ ὃ9 χοδὰ διϊμοσ 

84] 

γοΓ. 14, Οογίδιγ (16 οΘοπποσίΐου 8 ὈΘΟΟΠΊΘ5 
ΟἾΘΔΥ δηὰ ἰμιο!] κὶ Ὁ]9θ.ἁ. Απα 8ἃ8 ἰδ9 δ8επίβθῃοθ 
ΒΟΟΣ ;δ6 Δ τχϑοονθοχϑοᾶ ἔχοιῃ 188 11189] 
Ββιι πὰ αἰγοοίὶν Ὀοί θη  ΒοΙὰ ἴΒΏ 186] οδχ- 
τἰϑᾶ αὐ οἀροδνθ ἔσχον ΜΙ ΖΡραὮ, νον. 14, 
διὰ υυλοσῦι ΒΘ 8ἃ Ὁτουβαὶ δραΐῃ ἴσου Οἱ- 
ὍΘομ, βη. συοσ. 10, 10 18. αι δοποθίναθ]6 δαὶ 
δῃ Θχοϊιδηρθ ΣΩΔΥ ατὸ ἔμ κῃ ΡΪ]866.---ΠΙΊΘ ΒΥ 
ΘῈ οὗ υυᾶσ. [ἴἰ 18 ονἹάθην ἔγοτσλ ἰἢ 680 ψγόοσαὰβ 
(δὲ 116 στοαὶ πηὰ85 οὗ {110 6 18} Ρ600]6 8{1}} Ἰϑξξ 
ὝΟΓΘ 8Δ5Βοιη Ὀ]οα ἴῃ ΔΙ ΖΡα᾿,, σοιΡ. χὶ. 7-1].---ἶςς 18 
116 ΙὩΟΓγ0 Βίγληρσο ἴἰαὶὺ 18 πη86] σου]ά ἰδ 8]] 
8689 σαρί να νυ ἢ ἔοη θη. οΓΘ {Ππ|6Υ ὑπατιηρα 
Ὕογο {ΠΟΥ͂ Βυγργβοὰ ἢ Ια Ι8ῃπ)δοὶ ἰογγ γ (Ποτὰ 
τ (τ οαί5, Ὁ τ ΚΙηρ ἃ [4180 Β0ῦ0. οὗ Ατηπιο- 
Π 0188} Β6Ι͂Ρ δὶ δῃα 3--- ἰουγουϑῦ {18 τηδγ δ, 90- 
ϑηδῃ Ὀδίαϊε65 Εἰ πι861 τ ἢ (ἢ 4}} 686 (0 8. ΣἸχογθ0 
Βοι ΠΟΥ γεπάεζυοιδ οἡ (9 Τοδα ἰο Ερυρί. Τα 
δΔοσογάϊηρς ἰο (6 ΚοΥΣὶ 18 οα]]Ἱοὰ ὑπ6 “" μαδὶ αἰΐοη 
(ἰιοϑρὶοθ, ΘΓ ΔΥΌ 86 γᾺ]) οὐἁὨ Ομ λμδ [Καὶ τα Βαπι7,᾿᾽" 
Ψ80 δοσοτάϊης ἰο 2 ὅδ. χὶχ. 87-40 νὰ8 186 βοὴ 
οὔ (Π 6. Βαυ:ιἸαὶ τ ἢο Ῥυγγογϑα βὸ νν6}} ἴογς αν 
τηὰ 118 ΔΥΠΙΥ͂ ὁ {πον δίριι. ὙῺΥ ἀϊὰ δὴ 'π οὗ 
ὈΔΥΔΥΔΏΒΟΓΑΙ 1η ἴδ Υἱοὶ γ οὗ Βοι]θμθῖα Ὀδαν 
(86 πδιη6 οὗ Ομ ἢ ἀο ποὶ Κπον;.---ΤῊ 8 
Ῥοϊηῦ μγὰϑ ἰο Β6ΥΥΘ 88 8 Ιηθοἰρ-ρ͵ἷδοθ. ΤἬΠΘτΘ 
"6 γ6 81}}} δἰηρὶθ ὈΔη 49 οΥ ἰπάϊν!ἀ8}5 Βοδίτοτοα 
[του ἰδ σουηίτγ. Ῥτοραγαίουβ μαὰ 4180 ἰο 
6 πιϑὰθ [0 Ὁ {6 τδτοὶ ἰΒτουρσὰ ἐμ ἀοβοστὶ. Τὶ9 
ψΘη6 8260 οὗὨ (μα Ο] Δ] ἀθλῃ8, ἱπ βρὶΐ6 οὗ ῃ 6 ΒΆΓΟΙΥ 
ῬτουδὉ]6 ᾿ππόοσδθῆσα οὗ [86 675, Βρροασϑὰ μον- 
ΘΥΟΣ 80 ΟΟΥίλἶῃ, δπαὰ ἐμ ἴεαν οὗ ἱῦ νγὰϑ 80 ρτρθηῖΐ, 
ἰδὲ (86 γοϑοϊυιίοι ἰοὸ 860 ἰο Εἰργρὺ τν88 δ γοηαν 
ἤχοάα, Ὀοΐοσθ {μ6 0 δϑκεὰ (ἰὴ Ῥσορ οί β δάγϊὶοϑθ, 
Ηθῃοθ ἐ}ιὶθ δοΐ γ)ἷὋδδ ἃ ΙΩΘΓΘ ἴδΊοθ. 

6. 7}: λυροονί(ἰσαΐ ὑισωέγγ. 

ΧΙΠ. 1-0. 

1. ΤΉρη 4]] [Π6 οδρίαϊηβ οὗἉἨ [Ἀ0 ἔοτοοβ, δηᾶ' Φοβδηῆδηῃ [89 βοὴ οὗἩ Κδυθδῆ, δηὰ .7628- 
ἷδἢ [86 Βοῃ οὗ Ἠυϑῃαίδιη, δῃὰ 811 [Π)}0 Ρ50}]9 ἴγοπι ἴδ 16αϑὺ απΐο ὑμ6 στγοδίθβί, δ πιθ 

2 π68, 8ηἀ βεϊὰ υηίο “6γϑπλῖδ}} (86 ῥτορ ιοῦ, 1.6ὕ, τὸ Ὀθβθθοῦ {8.66, ΟἿΣ ΒΡ] οαἰίοη ὃ6 
δοσερίοα Ὀεΐογα ἴΠ66, δα ὈΓΔΥ͂ ΤῸΓ υ8 αηΐὸ 86 ΤῸΒΡ [ΖΘ Βον8}} (ὮΥ οὐ, δυδη ἴῸΓ 
811 τἢ͵8 τϑιηηδηῦ; ([ῸὉΓ ΜΘ 8Γ6 οἷ διέ ἃ [6.7 οὗἨ Τηδῃγ,ἦ 88 ὑμ] 9 οῦϑθ ἀο ὈθμΒο]ὰ υ8) : 

ὃ. ὉἈᾳῃηαῦ ἴἢὍη6 ΟΡ [76 ον} [ΠΥ αοα ΤΩΔΥ͂ ΒΏΘῊ 8 [Π0 ὙΔΥ ἩΒΘΓοΐἢ 16 ΤΊΔῪ ΑΚ, ἀπά 
{πὸ τπϊηρ [Ὁ νὴ ΠΔῪ ἀο. 

4 Το Ψογοιλῖδῃ {86 Ὀτορ]ιοῦ βαϊἃ υπίο δοιὰ, 1 μανο μοαγὰδ ψοις; Ὀθβοὶά, 1 «1}} 
ΡΓΑΥ͂ αηΐο ἰῃ6 ΠΟΒΡ [96 ον ΔῈ} γοῦν οα δοοογαάϊηρ ἴο γοὺῦ ἩΟΓΒ; δῃὰ ἰξ 8}4]} 
ΘΟΠ16 ἰο Ρ488, ἐδαΐ τυὰὦ2αίενον (μῖπρ' (6 0ῈὉ [ΨΦΘ6θον 881} 8}14}} βηΒ ΜΟΥ γοῦ, 1 Ὑ1}} ἀθ- 

δ᾽ οἷαγα ἐξ αηΐοὸ γοῦ ; 1 ν1}} Κορ ποίδίηρς Ὀδοὶς ἔγοπι γου. ΤΏΘη ΠΟΥ βαϊὰ ἴο « ϑυϑηλίδῃ, 
ΤῊο ΓΟῈΡ ὃ6 ἃ γι δηὰ ἔδι 0} ἃ] τυ Π 688 Ὀούνθθη 5, 1 ψὸ ἀο ποῖ ουϑῃ δοοογάϊηρ ἴο 

6 4} ἐμ! ηρ8 ἴὉγ {π6 πο οἢ ἢΠ6 ΤΟΕΡ {ΠΥ Οἷα 8}}8}} βαπδ ἴπθ6 ἰο υ8. ὙΥ̓Βοίδον ἐξ ὃσδ 
βοοί, ΟΥ τ ΒΡΙΒοΥ ἐξέ δθ 6ν}15 τὸ 11] οὐδ 186 νοΐοθ οὗ 16 1ΖΟῈΡ οὐγ Οοά, ἰο Ὑ ΒΟ τ οἵ 
ΒΘΩΑ ἱΠ66; ἰμδὺ ἰδ ΤΏΔῪ ὈΘ 1161] ΜΠ} υ8, 65 16 ΟΌΘΥ͂ (Π6 γοΐοθ οἵ (6 0 ΒΕ} ουὖχ αοά, 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. 1.--Τῆο 1 Ὀοίοτθ 1 ΣΡ 88 ἴῃ χὶ. 8 [“--ΘΥ6ῃ]. 
Ξ ττ 

8 Ψοσ. 2.--οὴ ΓΊΞ ὙΠ οοτορ. ΟἸ8Η., ΚΑ, 3538 διὰ δ88, 



842 ΤΙῈ ΡΒΟΡΒΕῚ “ΒΕ ΜΊΙΑΗ. 

ὃ γοτ. 4 ἰπνοῖγνοα ἐδο βοῆδο οὔ ιοαγίυκΚ δπὰ σταυλίης, δπὰ ἰ5 δὲ πὸ βαῖηθ {ἰπ9 [9 ἰοἶκοὴ οὗ [89 δοοορίδποο διυιᾶ ἣν αδρὶ κα 
ΔΡΡτΟΥΗΙ οἵ [89 νοϊϊἴοη. 11 σογτοβηιοπβ ὨΡΑΡΙΪΥ ἴο ἢ (ξοσττηδη “" Ομέ 7" [Ἐπ.: ποοί [] 

4 γοσγ. ὅ..-Ἐδθ οχργοδδίου δὺς Ἵ}) ἰδ ἰομηὰ ἰοαίθ8. ΟὨΥ ἰμ Ῥχου. Χὶύ. 20 ο0}}. τὸσ. ὅ. 132.) Ἵν Ῥεα. ἰχχχίχ. 38. 
ὅππι τὸ τιν 

Ως, δὰ πὸ ὙΠ} ἃ ἀουῦϊο δοουμδίῖγο, ὁοιαρ. ΝΆΚΟΣΙ8Β. Ογ.. ὶ 62, 2, Ὁ. 

9 ον. 8.- -Ἴὸ 7),Ἵ ὈΝῚ ΔΙ, ὈΝ τὸ δγϑ ποῖ ἴο δ ΡἿΪΥ Ἢ ἽἼ ίοσ ἔμδὴ νὸ γί μαγὸ δξδ}} Αἴ Ὁ. ΠΌΘΟΝ ταῖ μοῦ 5 [89 

ὙΠΟ] δομίθηςζθ ἰΏ δρροδίτίου ἴο πο Τ0] νης ῳ . 88 ἰὮ Ἑροῖοα. χίΐ, 14 ἰο (6 ῃχοσοάϊης 1} }53. ᾿ 

Ἷ γον. 6.--ἀλλὲ. ΤὯδ ἴογτω ὀσοιγα ΟὨΪΥ ΒόΓΘ ἰὴ ἐμὸ ΟἹ Τεοίααθηῖ. Ουν. ΟμΔΗ., Καὶ 95, ὃ, δ. ἴι δ ἰμάἀοοὰᾶ γοβδίυ]ο [δὲ 

ἢ νγϑβ ποῖ ἐποούσθοῖ ραϊ ἰπΐο ἐμ πιοῦτἢ οὔ ἴμ9 Ροορΐὶο, ἴοσ ἐὸ ἔοστω υϑ08)] ἰῃ μοϑὺ-ἱ 0} 1.8} ἩΘΌΓΘΟΝ ΤΥ ονο ὕθοῦ ἃ Ρορυΐας 
Θχργοββίοῃ οὐδῆ αἱ ὑἐπδῖ {1Π16.Ψ 

8 6 Γγ. ὃ.-ϑ ἰδ ἸΘΓΘ ΠΟΟΘΘΒΑΣῚΪΥ δέοαιε, ἢοῖ Γ ἘῸΓΣ [Β6ΓῸ [6 πο φυσδίίου δυουΐ “πον οὐογίης. ΤΟΣ ΜἈΕΠΠΟ ΡΥ, νὺξ 

Θχρϑοῖ ργοθρογι!υ ἴσου ἐμὶ9 οὐθά θη09 88 δυο, ρδγὶ ἔγζοι [0.6 ἱπλῃιοάϊοὺθ σοϑ οὗ {πο ϑίϑῃ οοτοιμδπάοἃ ἈΏθιΩ. ΟὈΙΌΡ. 
ΧΧΙΥ, Ἰ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ, 

ΤῊ Ρ60}]9 τοαποϑὲ ἐδθ Ῥσοριοῖ ἰο ἱπαυΐτθ οΥ̓ 
ἐμ [ογὰ τ μδὶ 185 ἴο 06 ἀοπθ (γνοτϑ. 1-9); 26γθ- 
χαΐδ ῬΡΟΙΩἾ868 0 ἃ4Ο 80 (τοῦ. 4η.- 79 Ῥθορὶθ 
ἐποτοίοτθ βΒοϊθ ΪΥ ῬΤΟῦχ86 ρα ΠΟΙ 8] ΟὈΘαΙΘη60 
ἐο 84}} ὑπαὶ ἐμ ρσορμοὺ 8}}8}} αἰ 86 ]οϑοὸ ἴο ὑμϑθῆὶ ἃ 9 
(9 σοπιηθ 8 οὔ (Πεἰὶν αοἀ (νογΒ. ὅ, θ). 

ψοτβ. 1-8, 86 η 4]1]... [δαῖ τὸ 80 ἅο. 
Φοζαηίδἢ 8 ἢοτο οα]]6α ἐπ βοὴ οὔ Ηοθῃδὶδ : ἸῺ 
χὶ. 8 Πα ἰ5 οδ᾽ ]εὰ τῆ6 βοη οὗἩ ἔῃ Μδαομ δι ἰϊα, ἴῃ 
ΧΙ. 2 Αζαυῖδὰ 15 ποιη θα 88 (ἢ) 9 Βοη οὗἁὨἩ Ηοβλαϊπἢ. 
ΤΏ ογΘ τὺ ἰΠ ἢ αΥ Οἰἰ ΠΥ Ὀθοὴ ἵννο 624 Π1}}}8 
δηὰ ἰνο ΗοββαϊλΒ, ΟΥ ἐθότο 8 δ ΟΥΡΟΡ ἴῃ [ἢ 
ἰοχί. Τὸ υΧΧ, ἼΔ8Β ἴῃ χ]. 1 ἀπά χ!!. 2 ᾽Αζα- 
ρίος υἱὸς Μαασαίου. ΤΠ ΘΓΘ 15 18 [ἢ 6 Ῥοββὶ ὉΠ 
ἐμαὺ ὨοΓΘ “6 σδηΐϊδὰ 18 τὶ 6 ῃ ὉΥ πιϊϑί ακὸ [ὉΣ Α.28- 
τὶδῖι.-Ἴ 689 Ιοδά 6.8 δηὰ ὑλ6 τ 8016 Ρθορὶθ Ὑ{1 

ἔθ δ ἀτο88 ἰο 9 Ῥγορμοί ἔὸ Βυατ Ὁ]6 ροιἑ ἴοι 
(σοι. τοῖηϑ. οὔ χχχνυΐί. 7: χχχυὶϊ. 20), {πὶ 6 
Ψ}}} δά ἀν ο95 ἰο Φοιιονδὴ ἴῃ ἐμοῖν ΘΒ αἰ, [ἢ 6 Β1.Ἀ}} 
γοιηηδηῦ οὗ ἴῃ9 ρστοαὺ παιΐοῃ, ἃ ῬΓΘΥΘΥ [ὉΓ 'η- 
δίγυσίοη ΟΠ ΟΘΡΩΙ ἢ {Π|6 Ρδ ἢ} ἰο0 Ὀ6 ἰδ Καη. 

ψετβ. 4-6, Το ϑοιθηιίδ... οὐσ αοάᾶ. 
θη {86 ΡῬΘΟΡ]Θ ΟΧΡΥ 885 πον σοδάϊη 55 ἴο ϑιυὺ- 
τηὶϊῦ ἰο ἰδ6 ἀϊγοϑοιϊΐου οὗ Φεδογδὶ, δόοννανον (15 
ΠΙΔΥ͂ {πγπ ουἵ, Ὀυὺ ΔΟΥ ψαγὰ8 (Σ} 1. 2-7) τοῦο] 
80 ἀφαϊ 6] 7 δρηϊηδί (}}18 ἀϊγοοιΐου, (λον ἀφο ]αγὰ- 
(ἰοῦ ΒΘΓῸ πιδὲ Ὀ0 ὀχρί αἰ ηθα Οἰ 16 8.8 Ὺ ΡΟΟΥΪΒΥ͂ 
ΟΥ̓ ΟἿ ἴ||6 ΒΡ ροβί (᾿οη δαὶ (ῃ68 αποϑίϊοη τγ88 ποῖ 
οἵ γοπηδι πίῃς ἰὼ (ἢ 9 δΟΙ ΤΥ, θυ (Πγο ν88 ἀουδὲ 
ΟἿΪΥ 88 ἴο (η68 αἰ χβοίϊοη οὗ {ποῖν ἶσα. ὙΠῸΥ δΡ- 
Ῥϑαὶ ἴο 9 ογὰ ἰο ΔΡρΘαΓ 88 ἃ ἰγσιιθ δηὰ ζαὶ οἰ] 
νυν 688 ἀραΐηδὲ ἔμ θη, ᾿Υ πο ἀο ποὶ βυιιὶὶ ἰο 
(Π9 αἰνίηθ ἡπαϊολίίοι ὀχροοίθα [σγουρὰ ἔῃ Ῥτο- 
Ῥδοι. Τ8ὸ [κογὰ ΟΥΘΥΘΓ 18, 8815 ρα ρροδβοὰ ἰἃ 
ΘΥΘΥΥ͂ Οδίμ, δὲ (8:0 δϑ1η6 ἰΐταα Ἦ 685 δπὰ υάρσο. 

7. Τλε εἰπιυοίξοηνδ ἀπδισογ. 

ΧΙ]. 7--.22. 

7 Απάᾶὶἐ σλπ16 ἴο Ῥ688 816 ἰ6ῃ ἀ4γ8, (μαὺ [ογ ἐμαὶ δῇῖθυ θη ἀδγ8] (86 πογά οὐ ἐμ 
8 ΒΡ [ΨΦ6ῃονδ]7 ὀϑτηθ ὑπΐο “6. ΤΏθη ο8]]6α 6 Φοββηδη ὑπ βοὴ οἵ Καγϑδῃ, 

ἃπα 81} ὑῃ6 οδρίδιηβ οὗ {Π6 ἔογοοβ [Ὀδηα-] Δα 618] γ᾽ ]οἢ τσογα ὙΠ ἰπι, 8ηα 4}} {δ9 
9 ΡΘΟρ]6 ἔγοηι {8 ᾿οδϑύ θύθῃ ἰο {ῃ6 ργθαϊοϑθι, δηα βαϊὰ ἀπίο ἰμοῖα, ΤῸ δαῖτ [ῃ9 

ΒΡ [Φοδονδ]7 ἔμ6 (ὐοά οὗἉ ἴϑτδοὶ, απο οι γα βοηΐ τὴ9 ἀρ αν γΟῸΓ Β.ρρ]!- 
10 οδιίοη Ὀοέοτο δἷτπα; Π γ Μ1}}] 81}}} δὶ ἀ6' ἴῃ 1}18 ἰδῃά, [θὴ μὶ [θυ γου, διὰ 

ποῦ Ρ8}} γοι ἄονη ; δῃὰ 1 Μ1}} ραιῦ γοῦ, διὰ ποῦ ρ]υοκ ψοῖς ρ : 10Γ 1 σαρϑηΐ πὶθ 
11 οὔτδ6 ουὶ! ὑμδὺ 1 μΒαγὸ ἀοηθ ἃϊο γου. Βο ποῦ αἴταϊα οὗ ἴμο Κίηρ οὗἩ Βαγοι, οὗ 
ΒΟ Υ6 810 δίγαϊα ; Ὀ6 πού δίγαϊα οὗ Ὠΐτ, βα 10} [ῃ9 Τ,.ΟΒΡ : [0γ 1 απ ἢ γοῦ ἴο 

12. βᾶγ8 γοῦ, 8η4 ἰο ἀ6᾿ 1γ 6 γοὺ ἔγοτῃ ἷβ παηά. Απα 1 ψ}}} ΒΥ τηϑσοὶθθ θηΐο [ρΓ6- 
ΡῬϑᾶ͵το ΡΙΥ͂ ἴογ]"} γου, ἰμαὺ ἢΘ ΠΙΔΥ͂ ἤᾶνΘ ΠΠΘΓΟΥ͂ ΠΡΟῚ γου, ἃηα σᾶυ8θ γοὺ (0 Τείυγηδ 

18 τὸ γοῦν οση ἰδ. Βα 1 γ8 Β8Υ, ὁ ψ1}} ποῖ ἀγ6}} ἴῃ ὉΠ]8 Ἰδπα, ποῖ ΠΣ ΟὈΘΥ͂ (86 
14 γοϊοθ οὗ [86 [0Ε} γουγ (04, ϑαγίηρ, Νο; θυ ψγὸ Μ}}} γὸ ᾿ηΐο {Π0 Ἰαπὰ οὗ Ἐργρί, 

ΜΏΘΓΟ [(ῃ80]" 6 8[81] 866 ΠῸ ὙΓ, ΠΟΡ ἤθδν (ἢ8 δβουηὰ οὗὁὨ (86 ἰγυμηροῖ, ΠΟΥ ᾿δνθ 
1δ ὌΔΠΡΕΕ οὗ [[0γ]} Ὀγθβα ; δῃὰ {πῃ γθ ψ1}} νγὸ ἀν6}}: δῃηὰ ον ὑβογοίοσο ΒοδΡ [86 

ΨΟΓ οὗ 6 ΓΟΒΡ, γὁ Τοπηηδηΐ οὗ Ψυάδῃ ; ΤΊν8 βαῖ Β ἴΠ6 [.0Ε}Ρ οὗἁὨ Ποϑῖβ [9680- 
νδὴ ΖϑὈδοίἢ] ὑπΠ6 οἀ οὗὨ ἰϑγδεὶ ; ἔ γ8 ὙΔΟΙ]Υ͂ βοὺ γοὰγ ἴλοοϑ ἴο δηΐογ ἰηΐο Εὐργρί, 

10 δῃηὰ ρὸ ἴο βοὐοιτῃ ἔπθτθ ; ὑῃθη ἰΐ 888]} οοπηθ ἴο ρ8887 ἐλαέ (Π6 Βιποτγά, πῃ ϊοἢ γα [θατοα, 
508] οὐαί κὰ γοῦ τ 5ν6 ἴῃ ἴῃ ἰδηὰ οὗ Εἰὐσγρὶ ; δὰ ἴδ ἴδηχίηο, Ποτθοῦ γ6 ΘΥΘ 

17 αἴναϊά, Β8.8}} [Ὁ]]οὐ 61.886 δῇ γοὰ ὕπογο 'η Εσγρῦ ; δπα [ἢ ΘΓ γα 8584] ἀϊθ. 80 8}48]] 
1 Ὀ6 Μη 411 [η6 πιθη {π8 βοὺ {Ποὶν ἴδοθϑ ἴο ρῸὸ ἰηΐο Εἰσγρύ ἴο βοϊουτη {Πότ ; {ΒΟΥ͂ 
888} ἀἰ6 ὈγῪ (δ ϑνυγὰ, ὈΥ [6 ἴδιαϊηθ, ἀμ ὈΥ 6 ῥοδϑίιθηοθ: δμὰ ποθ οὗ ἰμθιὶ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙ], 7-22, 818 

18 5}}8]}] τϑῃγχδίῃ ΟΥ̓ Θ80Ά06 ἔγοπι ὑπ ΟΥἹ]} {π8ὶ1 ν1}} Ὀσίηρσ ἄροη ἰμθ. ΕὉΓ [18 Βα 1 [ἢ 
{Πη6 ΠῸΕΡ οὗ Βοβίβϑ [ζθβονδὰ Ζεῦδοῦ ἢ] ὑμ6 αοα οὗὁὨ [βγϑεὶ; 4.8 πιῖϊηθ ΒΏΡῈΓ 8ηα [ΩΥ͂ 
ἴατγ παι θδθῃ ρουγοᾶ ἔοι ἀροι 188 ᾿πμϑοἰϑηΐθ ΟἹ “6γυβα]θμ ; 80 8118] ΤΗΥ͂ ΤΌΣ 
θῸ ρουγοά ἴοτί ἀροῦ γου, ΜΆΘΩ γα 588} δηΐβϑὺ ἰπΐο Εἰρυρῇ ; δῃα γ8 888}}] ὈΘ 8ῃ ὃχ- 
δογϑϊίοῃ, 8δῃ4ἀ δῃ βίο: βαπχθηῦ [ΠΟΥΓΟΓ] 8ηα ἃ ουγ86, δῃηα ἃ Τοργοόϑοῦ ; δηα γΥγ 8118} 

19 5366 [818 Ρ866 ΠΟ Π]ΟΥΘ. ΤΟ ΘῈ} μιῇ βα᾽α οοῃοογπὶηρ γόοὺ [96 πονἢ ἢδἢ Βροΐκοη 
[ο γοι] Ο γ8 τοιηπϑηΐ οὔ Ζ0ᾳ88; 6Ὁ γ8 ποὺ ἰπίο Επσγρί : ΠΟΥ ΟΟΓΙΔΙΙΥ ὑπδ 1 

20 ἢᾶνο δαπχοιῃ βηθα [ᾶγη64}} γου [18 ἀΔΥ. Ἐν γθϑ αἰβϑθια Ὁ]8α ἰὼ γοὺγ Ὠραγίβ [46- 
οοἰγϑά γοιγβθ} 63], θη} γο βθηῦ ἴῺ6 ἁαμΐο {86 Τωοτὰ γοὺγ (οά, Ββαγίηρ, ῬΙΘΔΥ [ὉΓ 

υ8 υπίο [06 ΠΟΒΡ οὖγ Οοα; δῃὰ δοοογάϊηρ υπΐο 84}} ὑπαὺ {86 ΠΟΚΡ οὐν αοἀ 584}} 
91 88 Υ, 80 ἀβοΐδγθ υπίο υ8 απ τὸ Μ11} 4ο ἐ. Απηὰ ποῖυ 1 Ἀδν {818 ἀδγ ἀθοϊαγθᾶ τύ 

ἴο γοα ; Βαυΐ γ6 Βανθ πού ορεγϑᾶ {μ6 γοΐθθ οὗ {88 0Ὲ} γοὺγ οἀ, ΠΟΙ ΔΗΥ͂ ἱλίποΣ 
22 ἴον [86 ψ  οἢ 6 ἤδΡ} βοηΐ τη6 υαπΐο γου. ΝΟΥ {δμογοίοσγθ ΚΩΟΥ ΟΟΥΔΙΪΥ ἰμαῇ γθ 

814}} ἀϊθ ὉῪ ἐμ βιοσζά, ὈΥ (86 ἔδπιῖπθ, δὰ ΟΥ̓ (816 ρϑβίι]θηοο, ᾿η [6 Ρ͵800 ᾿ΒΙΒΟΥ 
γο ἀ681γ0 ἴο ρΡῸ απῷ [ο Βο]ουΏ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ͂, 

1 Ψος. 10.--- 2} [6 ονἐ ΔΘ ΠΕ αὐντονίαϊοα ὕγοαι ὩἾ 2)", δίῃ οϑ ἐδ} Βθ:89 γϑπιάθγβ [ἢ9 ἀοτί γδέϊοι ἔγοπι 3310) ἱπαροβϑὶὉ]0. ΟΗΒ. 
τ 

Β. ΜΙΘΗΛΕΙ͂Ν δηά ΠΟΘΕΝ ΜΌΕΙΣΝ ἰηἀοοά ἐγαηκϊδίο, ςἱ γευσγίσπαο {Ππη͵. πκανιβεγ ἐς ἢ ἢαο ἰεττα. Βπὶ ποθὴ 186 7πη} αδε. πτουἹὰ 
6 Ρ]ιςοα ἴον ἰχ9 ἤηϊῖο νοσῦ. Οορ. ΝΑεσειβῃ. Θ᾽. ζ 90, {.-- 5 Ἐδῶ οὗ " ἰϑ συτίδὩ}Ὺ Ὁῃθχαμρ]οα ἐπ {1118 ΤΌττη, 

ι ὸ Βαϊ πλοϑὶ ΓΟ ΠΥ αὐϑαπιοὰ ἰη ἃ νοῦ 2 δοοογάϊηῃς ἴ0 
ὃ 89: 110, Αππε.; 245, ᾿. Αππι. 

96 ΒΒΆΪΟΔΥ οἵ [9 οοπδίγ. πὰ Ἰτροτγίοος Οοιρ. ὑυθβίἀοβ ΟἾ8Ε., 

8. γον. 1.2. -- Εγοῖλ ἔπ {0] ον ίὩρ δοηΐθηοο ἱἰΐ ἰα ουνἱάϑηϊ ἔμπας 1“ } ὮΘΣΘ ἀο68 ὨΟΐ 68} “ ἴο ΒΟΥ ΟΠ ρδββίου," Ὀὰὶ “ ἴο 

Ῥτόρασο ὈΪΥ, ἴο ρσοσῦγο ἰξ οα [6 ρατί οὐ βποῖμοσ." Οὐμρ. 66η. χΙ ὶὶ, 14. ᾿ 

ἃ ψοτ. 12.- 2 Ὁ] 7). ΤΧΧ., Ταὶς., 8γτ., δ. ἢ. Μιομασξιιβ, Ηττσια, ἔπι, ΟαΑΑΡ, τοῦ Ἱά σοδὰ, 3) 7, ὕπι (Εἷς που]ὰ μοὶ 

δᾷτοῦ ὙΠ [80 [Ο]οπίης ἣνς. Οοπιρ. αἷδο ΕΣΕα. δῃὰ ΕΙΣ. τϑτλβ. [ΒΙΑΥΝΕΥ: του] βοι110 γοῦ ἴῃ, εἴο.---Ά. Τὰ. Α.] 

4 Υ τ. 14,---Ὑνδὴὶ “πο ἴδαῖ, Οοταρ. θη, χὶ. Τ; Ἐχοά. χχ. 23; Ῥϑαΐ. ἵν. 40; τί. 8. 

δ ον, 14.-- ὉΠ}. Ἐτοῖι Απὶ. νἱϊϊ. 11 νοὸ ρῬογοοίνο ἐπαὶ [80 τωοδῃΐηρς οὗ ἴδ ὌΧργοβϑίοη ἰβ, ἴοὸ ΒΌΏΧΟΣ 7ὉΡ οὐ αἴἶερ 

ὁ ὕοσ. 10.---Ὑἢ ΓΙΡΑΨῚ Ῥορίαα (μο δροάορία (ρασαίβοιῖοα!!ν ἱπιγοάαοθά, Οοπιρ. Ναξοκιαμ, ΟὟ, ὃ 110, 3) ἐο ὈΝῚ ἰῃ 
γοσ. 13. 

γον, 10.-- Δ }Ἐῖ 88. [8 ΤΌΓΤΙ ὉΥ δἰϊγδοίίο, 88 ἮΘ]] 85 3 7 γεγ. 11. Οὐ. ΕΑ, ἢ 545, ὁ. 

δΎΟοΥ. 1θ.-- 1, ΠΈΟΤΆΙΥ ἰο τίς ἰῃὰ τ οββοβ, ἔθ 0 δὐάυδο ἐδδι πιο ΩΥ (αοοογάϊπρ ἰο [δ9 ἀϊΓΘΟΕΙ͂Υ σδαβαίίγο τηοὰθ 

οὗ δβροακίη, οἢ στ λἰοἢ σοτὴρ. ΝΆΞΟΕΙΒΒ. ΟΥ-, ὁ 18, 3). Ἐτοτω ἴδο ἰἄοθεα οὗ ρκἰνίης ἴοϑο ΠΙΟΩΥ 18 ἀουοϊοροα ἐπαΐ οὗ Θλγηθβί δο] ὁ πλῃ 
δάάγυϑϑ, δι πηοηἐἰοπ, ψαγηίηζ. Οοαιρ. 5... 7; θοῦ. νὴ. 19; Φογ. χὶ. 7. 

9 γε. 20.-- ΠΥ ΣΙ ἰθ αἰβὸ ἕο "6 γυχαγά θα δδ ἀἰγοοῦ  Υ σαυϑαινθ «ὦ» ἐγχαέξοπεης 7εοεῖξ (0 κ8εν.) Οὐ. σον. χ. 17. 1ι ἰᾳ 

τμογοίοσο ἀου Ὁ] ποῖος 3 ἰπάϊοαῖοθ ἐδο οὐὐθοῖ οΥ ἴδ ρἷδοο. ΤῺ πογὰ ἰδ αἱ Ἰοδϑὲ ποῖ οι εἰβονθοσθ τ 3 οἵ ἴδο 

Ῥογϑοηῦ. 776 Ῥτορδοῖ τηΐρδϊ ἽὙΜΟΙ͂ 88, γ͵ὸ ἢηγο οστοὰ [πὶ γοῦσ 800}}5, {. 6., ἰἢ γοῦτ νυ οη δπὰ ἐποπρδῖ, δ παν (5 ἴακοῦ δ 
ἴαϊθο ἀἰγοοίίοι, νγ}}6 γὸὺ δυμρρυδοά γο Μ6γθ οἡ ἴμο τί αν ἔσο. Ἅ116 ΟΒοτ Ὁ Δ ΩΣΙ 15 ΘΥ ΘΕ 8 σαϊδῖακο. Τὸ Κοτὶ 

ἦα ςοστϑοῦ ὉΠ 2 ΩΓ. [ΝΟΥΒΦ ΒίΓΑΏΘΟΙΥ ΓΘΠάΟΓΒ, “ Ὑγ6 ΟΣ 0 γουΓ ταΐη."--Ά8. Β. Α.] 

10 Ψ τ. 20.--"2 «-α σπβοῦ. Οοτρ. Ζυ(. 1}. 18; 6. χχχί!. 8; Ἐτοὶς. ἢ]. 19. 

Ἰ Ψοτγ. 21.--)}} ΤΏΔΥ τηθδῇῃ, δηιϊΐ ἰπὰορα τὶς τοδροοῖ ἴο 4]1], σίο. Κίς, Ποτνουοτ, ΟὨἷγν οπε ροΐηΐ 8 ἰτοδίοα οὗ, ἔπ:ὸ διὴ- 
ῬὨαῖῖο ἐχργοβϑίοπ οὗ ἃ λυ] 0} ΟΥ̓ οὗ μοΐηϊθ 18 γοιδ Κα Ὁ]. Ι τιογοίοσο {δῖ πὶ μαι [Ππὺ ννογὰ δίδη 15 [ἢ ΒΓ ρ]0 ΡαΣᾺ]]0] δὰ ἴο 

Ἐπ δγοῖ οἴδυβθ, ν᾿" 119 »δοῦ 8 οοῃϑίγιθα ΟἿἹΥ ὙΠ} ν) ἐποίοβα οὗ ψ]τ 3, ἃ σοηδίχιοίίου νι ἰς]ι (αρατί ἴσοι 05 »Ό, 
- . . . -υ'. 

ὅοη. [Π. 17; Φυά, ἢ. 20; ῬΗ. 1ν 11}. 6) θ ῬοσΌΏΠΑΣ ὁ πὸ ἰαῖον ἰἀΐοαι : Νοἢ. χ. 29; χί!!. 27; 2 Οσἤτοη. χ. 10; Ῥδῃ. ἱ. Ἵ; μον. 
Χχνὶ. 21. Α ἀουῦ!}ο ἀϊφουοάϊεμοθ [5 λυ ἀθοϊαγοά ἀχαὶπδὶ Φομου ἢ δὰ ἀραΐηδὺ {Π9 ὑγορβεῖ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Αἴλονῦ ἰοπ ἀαγ5 [86 Ῥσορίιϑὶ σϑοοῖνοβϑ ΒΉΒΤΟΥ 
ἔγοτῃ 1Π6 1μογὰ, νοι μ6 ᾿πτηοαϊαι 6} σου 1 }]- 
οδίοβ (0 {6 ᾿ἰοδάθυβ, δῃὰ ἰο ἰδ ψο]6 Ῥϑορὶο 
(τ γβ. 7, 8). ΠῚΊΒΟΥ τοιηδὶπ ἴῃ (6 ΘΟ ΠΓΓΥ (Π6Υ 
Β81}} 'νὸ Ὠοϊ ἰης; ἴο ἔοαν ἔγοῃ (6 Ομ α] θδ 8, 
Ῥαυΐ {π6 ογὰ νν}}} 580 ἀἴτοος (η9 Βοαγῦ οὗἩ (6 κεῖποα 
παῖ 6 Μ|}1 δἰὰ ἴῃ {Ποὶν στοβίογαίί οη (Υ Υ8. 9-12). 
ΠῚ ον οΥ ον, (ΒΟΥ͂ ἀο ποὶ γαοπιαὶπ ἴῃ (8 6 ΘΟ. ΤΥ, 
Ὀαὶ ἴγοπὶ ἴθασ οΥ̓͂ {π6 ΟἸδ] θδηβ 860 ἰο Εργυρί, 
ΠΟΥ 588}1 ρου β ἢ {π6Γ6 ὈΥ (Π9 Ββηῖηθ σῷ] ϑηη 1168, 
το (ΠΟΥ ᾿πουρσῇὶ ἰο Θ8Θ 6 Ρ6 ὉΥ Βἰρχαὶ (νογβ. 18- 
18). ΕἸΠΑΙΥ [μ6 ρΡγορίιοὺ ὈΓΖ ΘΠ δα ποι ἶβ}} 68 
μὸπὶ ποὶ ἴἰο ἀοϑρίϑβθ {818 Ὑδγοϊηρ, ΔἸ βουσὶ δ6 
ΚαοννΒ ΟὨΪΥῪ ἰοο Μψο]Ϊ, {πὲ ἰὑ 8 ρα Βοὶ [-ἀθοορ- 
οα 6 ὑΠ6Υ ἱπαυϊτοα οὗ 0 βοτὰ ὈγΥ Ηΐω, 

δἷησο ἐμ ο ν Βαὰ ΔἸ γον γοϑοϊνοα ποὶ ἰο ΟΌΘΥ {89 
ΠοτὰΒ σοηπμαπα. 7611, 16 64}} αἷἶϑο ποῦ, 
{παῖ {ΠΟΥ νΝ1}} σοῖο ἰο ὑμοὶν ταΐη πὰ ἐμ ΡἾδοθ, 
ΜΕΙΙΒΟΥ (Πεὶν ἀοϑῖγ68 Ἰοαὰ (16. (γ6γ8. 19-22.} 

ψεσβ. 7-12. Δηᾶὲϊ οδπιθ ἴο Ρ88588... γοόοῦζ 
οὐ ἰδῃ!ᾶἃ. Τῇ ορἱπίοῃ οὔ ΗΙΤΖΙα δπὰ ΒΑΡ, 
{πῶ Φεγθια δὴ υϑοὰ ἐλ6 θη ἀλγβ ἰΏ ῥγοσιγίης ἰη- 
[ογιλδιϊοη δηα αγυϊνίηρς αἱ ἃ οἷθαν δηὰ ἤγπι 60η- 
νἱοιίοι, 18 ἐπ δοοοτάδποθ ἱΓ} το ΘΓ. δοΐθποο Ὀυΐ 
ποὺ υἱῖἱιϊι ἰδίου. Τὴ Ῥγυορμοὶ γον τασοϊνοά 
80 δϑιγοῦ ἰο ἷβ ΓΆΡ ἴον αἀἰνίπο αἀἰἱγθοίϊοῃ 
(σοῦ. γ6Γ. 4 : χχχὶϊ. 16) ποῖ τπ11} αὐου ἴθη ἀδγ8. 
ἴ0 15 β'σηϊ δορὶ ἐπα ἢ6 Τοσαϊνγοά ἱΐ οἡ ἰδ 6 ἰθηίϊὰ 
ἀλΥ (σοπιρ. Εσοὶς. 111, 16), αἰ οὶ τὸ ὀδηποὶ 
8[0Ρ ΒΕ6ΓΘ ἴο ἰπγοβίϊσαίθ {89 στγουπὰ οὗ (815 βὶ κῃ ἱῇἢ- 
ολη66 (σοπῖρ. [ὁπ ΒΥ οἰ ἰοΔ] παι 068} ΠΈΆΖΟΟ, 
Κεαΐ- ἕης., ΧΝΤΙΙ., 8. 881). Ουἡ ἴο ρσϑβϑῃῖΐ, είς 
ΘΟΙΏΡ. Χχχυΐ!ὶ. 20.---Ου ἔοσ 1 ΣΘΡΘὨϊ, εἰς. ΘΟ. 
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Χχυὶ. 8.--Οατδ σοῦ ἴο τοϊυσῃ. 
οοηδία ον, ἰμαὺ {116 Ῥγορῆθὶ 15 ἴῃ υἱον ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
(6 χαίτη οὗὨ (ἰο86 ψν]λ0ὸ ἢ δ Ὀθοη δἰγθὰν σαγτγοὰ 
ΔΥΧΔΥ ἰηΐο οχίΐϊο, Ὀὰΐ ΤῊΔΥῪ 4180 || ρογίθοι σοῦ- 
Τοσίη 695 Τοζατὰ {8058 ΔΒ δυο Ψψ|0 Βαανα 88Βοῖη- 
ὈΪεὰ δἱ Βοιβ]θο πὰ Ῥγοραγοὰ ἰὸ Ἰοαῦο {Π6}Γ 
λοιχθ, ἑυγπίης (μοῖν Ὀδαῖς ἀροπ ἰΐ, (86 δἰϊθγειίοῃ 
[σἀκ186 ἰο αἀνΥ6}}} ργοροβοιὶ ἴῃ (16 ἰοχὺ δθθ18 υἢ- 
ὨΘΟΟΒΘΑΓΥ. [ ν͵ἢὸ8 ποῖ τπηρϑιτγίοιὶσ ΡΟΪΪΟΥ, ΠΣ 
Ἰηἀο] 6 Π 68, ΠΟΙ Β6] βΒἢ 655, ΠΟΓ ΔΩ Υἱονν ὈΔΒο ὁὴ 
δυηδη ἔογοβὶριῖ, νον. δυο {Π|6Ὸ Ῥτορίιοῖ ἴὸ 
ΒΡΘΑΙς τ. Εσοτ, ἰνὰπιδΏ }Υ σομδί 6γοα, Π 6 γ6 νν ἃ8 
ποϊπίης Ἰοῖς ἴον ἴμ6 Δονν8 δι Βδίρσιι. Το 006 
ἴον ἔασι ον ᾿πά υ] σθηοθ οἡ ἴΠ6 ρᾶατγὶ οὗὨ ἰῃς Ο])Α]- 
θα Κη ταδὶ βθοῖὰ ἰ τωδάποϑθ. ΤΠ6 γτο- 
ΡΒοῖ, ποννονοῦ, ἀο68 ποῖ τ οΚοη δἱοηθ ψ]Ὲ υ- 
τη δοίοσϑ. Πα 18 (16 ογρῆῦ οὗ ἀοἥ, ἴο νν ἢ οτὴ 
ποίη ΐπς 18. ᾿πηροϑϑῖ 0 ]6 (χχχὶϊ. 20 84ᾳ4.), διῃα νγ]ϊο 
ΘΒΡΘοίΔ ΠΥ 8 {16 Πρατὶϑ οὗ Κίῃρϑ ἴῃ ΗἸ8 παπὶ, 
δηὰ ἰὰγ8 ποτὶ ΜΓ ΘΥΒΟΘΥΘΡ δ Μ|}}] (Ργον. 
χχὶ. 1). 

γον. 183-18, Βαϊ ἱΐ γ9 βὰν... 1818 ῃ]δοϑ 
ὯΟΊΏΟΣΘ. Τ|ιῈ ν  ογὰ5 ἔσοπι Θὲ ἘΘΣ ΟΌΘΥ, γυοῦ. 
13, ἰο ἅνγδὶ!. τοῦ. 14, δῖ ἃ ῬδγΘΏ ἢ 6518. --- 
Βουπᾶ οὗ ἴδ ἰχυχαρθῖ. Οοιηρ. ἰν. 19, 21.--- 
Ἡδιδηδῃῖΐ, εἰς. ΟομΡ. χὶϊ. 1; χὶϊ!, 2, 19; χὶ!. 
δ.--- ΜΈ ΟΙΥ δοῖ γοὺῦσ δοϑθϑ. Οουιρ. τοσ. 17; 
χιὶν, 12; 2 Κίηρδβ χὶϊ. 18.--ΒῸ βινογά, ἔμλπιϊ 
δηὰ ροβίι]οποο (δοιηρ. χίν. 132; χχὶ. 9; χχυῖὶ!. 8, 
18; χχὶχ. 18; χχχὶϊ. 8 ὁ; χχχυῖ!. 2; χὶΐν. 13), 
ψν}}1 τ.6 ἀἰβοθοαϊοης Ῥοτῖϑη ἰὰ Εργρί, δπά ποὶ 8 
βιηχὶο ἱπαϊνἑ λα] τ }}} οβϑοᾶρθ (σοῖρ. χἰϊν. 14; 
1ματα. ἰϊ. 23; 208}. υἱῖϊ, 22), ΑΒ οἱ Ψθγιιβαῖθπὶ, 
δΟ 8180 οὨ ἰποπὶ Μ111} (8.6 ΖΌΣΥ οὗ ἰδ βοσὰ Ὀ6 

ΤΗΝΕ ΡΕΟΡΗΕῚ 5Ε ΒΕΜΙΑΗ. 

ὙΠΟ ψ6 ΓῬουγοὰ ουἱ (νἱϊ. 20 : 2 Ομγοη. χχχίν. 91); (86 Ὁ 
Β88}} θοσοὴθ 8ὴ ΟὈ]θοὶ οὗ συγϑίηρ. ΠΟΓΓῸΡ δὰ 
ἀοεϑίοῃ (οοΡ. χχὶν. 9; ΧχΥύ. 1; χὶϊν. 22, δἰς.), 
διὰ ΠΟΥΘΡ Γοίυγῃ ἰο ἰδοὶν πδίϊνθ απ (σορ. 
ΤΟΙΏΒ. ΟὉ Υἱ]. 8). | 

γογβ. 19-22, Ζϑθονδὴ Βαϊ... ἴο δοϊουσῃ. 
ἴῃ ἃ ΥΟΥΥῪ θα ποδί οἱοϑίης ΒροΘΟἢ [86 ρτγορβοί 
Βοῖ8 Του ἐ}ιδὲ {Π|ὸ ᾿οτὰ ΗϊιηΒ6} 8 Βρο κοι ἴὸ 
{πΠ6 Ρουρὶ6. Το }ι6 τοπλῖ 15 {ΠἸ6 πὶ ἐΠπαὶ {Π6Υ 
αν Ὀθοὴ αγηοά, ΤΊ σιηποί (π6η αν {πὸ 
ΘχΧου86 οὗ Ἰρπούδησθ [1η {1 {Πγὰ ρίασο (6 Ργο- 
Ρμοὶ ἀἰβοουύοῦβ ἴο {ἰτθπὶ ὑπ οἷν ΒΟ]. ἀο]υδίοη. ΤΊΘΥ͂ 
ΡΟ ΔΡ5 ἱπιαρὶ θα {πὰ1 {6 Ὺ Ομ γ ἀνδιγοὰ 6 
τίσι, ν θη {ΠΟΥ͂ ΘΟΠλπλβείοθὶ ἢἶτὰ ἴ0 ργοβϑηΐ 
{861} Ρβι οη Ὀοίογο αἀθα. ἮἮἾμδϊῖ, μοννονοῦ, 18 
ΟΡΡοβαὰ ἴο ἐδῖ8 Ποιιοϑὺ ἱμί θη ἴοἢ ΘΩΒΙΪΥ ΡΡΘΆΓΒ 
ἴο ὑἸτοπὶ ἴο Ὀ6 ἱποοντθοῖ, δπὰὶ ποτ ΐοσο 50} {γϊῃς 
(ἰοαλ πῃ Τοϑίϑίαδησο 7116 Ῥγορίιοι ἱμογοΐοτο ἀ6- 
ΒΙΓΘΒ5 (0 δοπνίηοθ ἴΒ6ῖὴ ἰμδ. ὑπο γ ἀἰὰ ποῖ ᾿ΙΟ ΠΟΘ. 
ἰδ [ὁ ἀο πο σῖραϊ. [0 ψ͵85 Βο] [-ἀδοσρίίοη, ΒΘ ἢ 
{ΠῸ ἀδοϊατγοὰ {Πδίλβοῖγ 5 Γολαν [ὁ ΟΌὟΘΥ͂ ππ6οῃ- 
αἰ ΠἸομΔΠΥ 16 ἀϊνίπθ δοτητηδηά.---ἰ ἢ (6 ζουττ 
ΡὈΪδος, 19 Ργόρμθὶ (6118 (Ποῖὰ Ὀδίογο {Π|6 7 μδὰ 
ΟΡΘηΘα {πον τηοιϊ ἴ0 ΤΟΡΙΥ, νη δὺ ΚνᾺ8 ΠΟῪ ρ885- 
ἴῃ ἰπ {Ππ|6 }Ρ ταὶη 8, νἱζι, ὑμαὺ (Π6Υ αἱ ἔοτιιδᾶ 
(16 ἄχοα τοϑοϊαϊοη μοὶ 0 ΟΌΘΥ [86 ΖΑ} {8 {Ὁ}}} τΘ- 
Ῥογίβα ἀϊγθοίΐοη οὗ Ψοονδ, ἴῃ βρὶί6 οὗ {δεῖν 
βοϊθπηῃ ἀδοϊαταίίοη ρσίνοπ ἴῃ γογδ. ὃ, β.---Ἰὴ (ἢ 9 
δύιἢ ρὶδοθ, δηλ} } Υ. 6 Ρτοσ]αϊτηβ ἰο ἔμϑιῖ, {1 189 
ὙΨΟΥ͂ Ρΐδοθ, ἰο πῃ ϊο δὴ ἰΓΓΘΒ15110]9 Ἰοηρσὶπρ δἵ- 
ἰγαοίβ ἰἤθηι, τν ὦ} 6 ἐποὶν ἀοϑίτισίίοη. [16 8Ὲ- 
ΠΟΙ 665 (18 ἀροά οἰ 64}1γ, Ὀοοαα56 9 ΚποῖΒ Βαὲ 
{Π6 0 Μ}}}} ἱπουὶ Δ} ἀο ποὺ Μ1}}} Ὀσίης ἰμθπὶ ἴο 

8. 

8. Το Γιϊσλί ἰο Ἐφυρί. 

ΧΙΠΠ. 1-7. 

1 Ἀπᾶ [ἴὑ οδη6 ἴο ΡὈ888, ἐδαΐ τ θη «Φοτθιαΐδ Ἀδὰ τηδθ δη δηᾶ' οὗ βρϑακίηρ' υπίο 8]] 
{Π6 ῬΘΟΡ]6 811 ὑμ6 τογὰβ οὗ [9 1 Ε}Ρ ὑμϑὶν Οοά, ἔοσ ψ 1 ἢ (μ6 ΘΒ} ὑμοὶν αοα Βαάὰ 

2 βοῃὺ πἴτὰ ἴο ὑ86πὶ, δυό 8}} (Π 686 πογά8, ΤΏΘΗ Βραῖκα Αζαγίδῃ [86 βοη οὗἩ Η οβῃβίδὶ, 
δηἃ Φομδηδη {μ6 βοὴ οὗ δυοδῇ, δῃά 811] {1|ὸ ῥσοιι 45 τχβι, βαγίηρ᾽ υπίο “Ψο6γθι 8}, 
ἙΠποὺ Βρθϑίκοδὶ Ἀ]56}ὺ : ὑπ ΟῈὉ οὐγ (ἀοά Βδιἢ ποῦ βϑιὺ [886 ἴο Β84Υ, 6Ὁ ποῖ ἰηΐο 

8 Ιυσγρί ἴο Βο]οῦγη ὕΠογο: ρυῦ Βαγιοῖ {86 Βοη οὗ Νογιδῃ βοίίθι ἢ [66 οἡ [888 δχοϊβὰ 
.1166)" ἀραϊπϑῦ 8, ΤῸ ἴο ἀθἸ  ν Γ ὉΒ ἰαΐο ἴπ 6 ̓Ἰδπὰ οὗἩἉἁ [86 Ομ] άϑθδῃβ, {μδὺ {Π6Ὺ ταϊρμξ 

4 αὖ 8 10 ἀοαίῃ, δηα ΟἈΥΓΥ͂ υ8 ΔΎΘΔΥ οδρίϊνοβ ἰηΐο ΒαΌΥ]οη. 5ο Φοβιδῆβδη ἴῃ βοὴ οὗ 
ΔΙΌΔἢ, δηα 8}1 {6 οδρίαϊηβ οὗἩ ῃ6 ἴογοοβ [Ὀδπᾶ-] 8 4678), ἀμ 411 [86 ρθορ]ο, 

δ᾽ οὐογοά ποῖ {86 ψοΐοθ οὗ 9 ΚΟΘΕΡ, ἴο ἀν6}} ἰὴ ἴμ9 Ἰδηὰ οὗ δπἀΔ. Βυΐ Φοϊιδῆδη 
ἰδ δΒοη οὗἩ Καγϑδῇ, δηἋ 411] {π6 οδρίβιῃβ οὗ {Π6 ἔΌΓΟα5, ἴοοῖκ 811 [816 τουληδηΐ οὗ 9 0648}}, 
{μδὺ τοῦθ σοί Γηρα ἔγοσῃ 811 πδίίοηβ, ἰοῦ {πον δα Ὀθοη ἀτίνθη, ἰοὸ ἀπ 6}} ἴῃ 186 

6 Ἰαπὰ οὗ Ψυάδἢ ; δυο τηρῃ, δὰ ψοιηθῃ, δηα οὨ] ἄγη, δη4 {π6 Κίη ᾽ Β ἀδυρύογα, 
δΔηα ΘΥΘΓΥ͂ ροβοη ἰμαῦ ΝουυΖζατ- δάδη [Π6 οδρίδίη οὗ {86 ρυδταὰ [4] ὈοΓά 619] Βαά 
Ἰεδ ψι ἢ Οοἀα] ἢ {πὸ βοὴ οὗ ΑἸ απ {86 δοῃ οὗ β'μΒδρῆδη, πα «ογθηλ 8} 086 ρῥτο- 

7 Ῥ»μοί, δὰ Βαγιοῦ {16 βοὴ οὗ Νογίαϊ. ὅο ὑΠ6 0 σϑλθ ἰηΐο {1|ὸ Ἰαπὰ οὗ Εργρὶ : [ὉΓ 
ΠΟΥ͂ Οθαγοα ποῦ 086 ψοῖϊοθ οὗἉ [86 1ΟῈὉ : Ὁ 8 οϑιηθ ὑΠ6 0 ουόπ, ἴο ΤᾺΒΡΘΠἨΘΒ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΊΙΟΑΙ,. 

1 Ψοτ. 1.-- 229 88 1 χχυΐ. 8. 
4 εν, 2.-- ΟΠ. Τῆὸ ποτὰ ὀσοιγα ὮΘΓΘ ΟὨΪΥ͂ ἰ0 οτοπίληῃ. ἸΤηὸ ΤΧΧ. οὐδ ἰἰ, δηὰ τοδὰβ ἰπδὶθαᾶ καὶ πάντες οἱ 

ἀλλογενεῖς, χἸὶ!. 17, τολάϊης Ὁ ἋΣ ἴογ Ὁ". ΤῈθ σόνοσϑο ἰὰ ΧΥ δὶ. 14; 1]. 2. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΠ1ΠΠ. 8--18. 848 
᾿ρπο- τ ππποῖα 

8 ΨοΣ. 2.- -Ὁ Ὑ2ὲξ. Ιπδιοαὰ οἵ ὙΝ), υδοδῦδο ἐμὸ πΌΓὰκ ΒΡΟΚΘη (ὁ ποῖ (0}]1ογ ἱπιπχοαίαίεῖγ. ΟοΩΡ. χὶν. 1δ; χχὶὶὶ, 17. 

4 γον. 3.-- 2. Οοαρ. χχχυ  !. 22; [δὰ. χχχυὶῖ. 18. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

θη ἐδ οοααχαηϊσαϊίου, το ἢ Φογϑαχδ ἢ τηλὰ 6 
ἔῃ 1πΠ6 πᾶπιο οὗ Φοδονγαὶ ἰο ἰμ6 ὁ, ἐμ! 6860 ἀδ- 
οἰαγοά, πὲ (ΠΒ6Υ τοραχὰ ἱΐ, ποῖ 88 ἃ τλθϑ8δχθ ὕγοτῃ 
(Πεὶρ αοά, Ὀυὶ 88 180 Γαβαὰ ὺ οὐ ἱποϊοηθπΐὶ ὈΥ 
Βαγιοι, 80 18 ἐγϊοημαϊν ἴο ἐμ Ο 8] ἀθδῃ8 (Υ 68. 
1-8). Ὑπογθαροῦ ὑμ6γ, τ ἢ ἴῃ 0 ὙΥ 8010 πι888 οὗ 
(90 τοτηδίηΐηρ ρορυϊδιΐοη, ἱποϊυάΐηρ, Φογθιιῖαὶ 
διὰ Βαγιοὶ, σοιμπῖθῆσθ ἐμοὶ ἸΟΌΓΩΘΥ ἰο Εργρί, 
ὙὮ6ΓΘ, ΟἹ ἰδοῦ ΔΥΥΪΥΑΙ, ΠΟῪ 8ο..}6 ἢτϑὺ ἱπ Τ8}}- 
ῬΔη 68. (Υ6Γγ8. 4-7). 

ψοετθ. 1.8. Απὰἃ ἐξ οὐἴὴθ ἴο Ρᾶ88... ἱπῖο 
ΒΑΌγΙοΩ. 1.6 ΡΉΓαθο 811 ἴΠ9860 ννοσὰβ [ἴη- 
ἀϊοαῖοθβ (μηδὺ (9 ψογὰβ γι ίϑη ἴῃ οἷ. χὶὶ!. ΓΘ 81 
Θχδοῖ γοηογίης οὗ {Π 9 ΡτΤΟρ οὐ 8 γοὈ8] Θομ π] 1}}- 
οοἰΐοη. σον. ἰἰ. θ0.--Οοἅεα Αταγίδι, {π6 βοὴ οὗ 
Ηοϑμ αἶα. Οοπιρ. Γο8. Οἢ χ]ὶὶὶ. 1.--- Οἡ ν δῖ ἔδοίβ 
ἐ15 οἰαῦβθ δραϊηβὶ Βαγιοῖ ὙὯὲ8 θυ ρροτγίοα, ἰἰ 19 
ἀἰδσυ!υ ἰο Ρογοθῖσο. Ετοῖὶ {818 Ὀοοὶς γγὸ ἰθδτη 
ΟὨΪΥ ἰδ Βαγυσὰ νγ͵ὰ8 8 δι 7] δά δογθοὶ δηά 
βογυδηὶ οἵ ἴῃ 6 ὑρσορῃδῖ. [ὑ νγ88 ἀοι Ὀ{1688 ΤῊΘΓΟΙΥ͂ 
{16 αἰγτουπιδίαμοθ ὑμδὺ Βαγοι, ἰο ἐδ 9 ΘΏΥΥ οὗ 
ΤΩΒΏΥ, ΔΒ (89 τηοϑὺ ἰηἰδιηαίθ οὗ 48}1 [86 Ψ90778 

“---...-.....ὕ........ὕ.ΨὅὍὅΧττὔποπρσπαια.........-.----.Ἅ..-.... 

τὶ} Φουα, τ 8160}. ζαγο ἃ Βϑδηα]9 ἰο ἐμ0 δοσι- 
Βδι Ί0η. 

γονα. 4-7. θο Φοβδβαηβδῃ... ΤδῆΡρδ8η868 .---- 
ΑΙἹΙ [1896 σϑυσηδηῖ οὗ υὅδἢ. 1056 ν]ιο παὰ 
τοίυγηθὰ ἔσο ἴ6 αἰβρθυβϑίοη ὅτ τηοηϊϊοηρδὰ 
ἄγϑί, Ῥγοῦ Ὁ Υ Ὀδολιι86 πιοηρ ποτ (ἢ 6 ΓΘ 6 ΓΘ 
ἴον ΟΥ̓ ΒΟΩΘ ΟΥ̓ ὑμ0 “ῬΟΟΥ οἵ ἐμο Ἰδπα ᾽ (χ]. 7). 
70 Βοϑιίὴβϑ βιυγργίϑιης (πὶ 1ὰ σον. 6 ἃ βροοϊβοκρίίοη 
ἴο] ον 8. τ οι, οἢ δοσουηΐ οὗἉ {6 τηοπίϊοη οὗ ([19 
Ἰεσία ᾽'5Β δαδυρβμῖθσ, ἀοθβ ποὶ σογγοϑρομὰ ἰο (89 
ξοθοΓΔ] βιἰαἰοτηοηΐ ἴῃ γοῦν. ὃ ὁ. βθυΐ (0 Βρθοὶβοβ- 
το σοποϊιάθ59 νν|1} ΘΒ ἄσθῃ, δηὰ νι Κίηρ᾽ Β 
ἀλλοῦ σοι θη6085 0 ἀσδβοτίρίϊοη οὐὗἨ 89 
βοοομὰ αἰν βίου οὗ ἰδ τϑιιηδηΐ οἵ πῶ. Β6- 
Β᾽468, ἰοδθ ψ]Ὸὸ δὰ τοί γηθά, υἱΖ., (86 Κἰ πα 8 
ἀδυρμίοτβ δηὰ 4}} {86 οἱ Ὁ δου β ἀγὰ τῃθηςοηθά. 
[{π᾿νὸ οοηβί ον {]ι8ῖ 'π γον. ὃ α, [ῃ9 6845 οὗἉὨ {Π|089 
80 Πδὰ γοπδὶ θὰ ἰῃ (ἢ 6 ΘΟ. ΠΙΓΣΥ͂ ΔΓ Ὠδηθα 88 ἢ 9 
Β. 0) οοἱ8 οὗ {πΠ6 ἀδρογίαιϊ οι, 1 18. ἐπιο ἰχὶ ὉΪ6 {μδὲ 
Ὀ6514.65 [ἢ 686 (}6 ΡΓΪΏΘΘΒΒ6Β ΘΓ {86 τηο81 οἸηΐηοης 
ῬΟΥΒΟΠΑΆΖΟΒ ἴπ {18 σδίο ΟΥΥ (σοιιρ. χὶϊ. 10).--Ὁ 
ΕἸΥΘΥΙΥ ΡΘΣΒΟΩ. Οοπιρ. Ψο8].. χ. 28. Τὴ0 ὀχρυϑβ- 
ΒΙ0. 18 80 Ζ0η6Γ8] (δ δἱ 10 Θομ ρ ΘΒ 648 8}} (86 ΟΠ ΘΓ 
ΘΙ ὮΘΤΒ Οὗ {π6 γοπιηδηίΐ οὗ πιὰ} (σοι. χ]ὶ. 10). 
--οὐ ΤΡ ΒΘΒ ΘΟΠΙΡ. ΣΘΙ.8. ΟἿ ΥΟΣ. 8. 

9. ὑεγεπιϊαὶ ἱπ Ταλραηλει. 

ΧΙΠῚ. 8-18. 

8,9 Τὴ σϑι6 86 πΟΙΩ οὗ {9 [Χ0Β} υπίο “ογο ἢ ἴῃ ΤᾺΒΡΘΠ65, βαγίηρ, ΤᾺΚΘ 
στοδῦ βίοῃϑϑ ἴῃ {π]ὴ6 8η6, δπὰ πἰάθ [Π6πὶ ἰῃ [6 ΟΙΑΥ͂ [πιογί8}]}} ἰῃ [86 Ὀτὶο- ΚΙ] η, 
ΜΉ ΘΙ ὦ δ [86 ΘΗΙΓΥ οὗ ῬΠΔΓΔΟΠ ΒΒ Βουδο ἰῃ ΤΠ ΡΘΏ68, ἴῃ [86 δας οὗ [Π6 τχϑῃ οἵ 

10 Φυιάδῇῃ ; δῃηα β80 υμΐο [6 πη, ΤὮ}8 Βαὶ ἢ (86 Χ0Ὲ}Ρ οὗ μοϑῖ9 [Φ6ονδῃ ΖΕὌδοί], [86 
(οὐ οὗ ἴϑτδ6] ; Βεδβο]ά,1 νψὶ}} βεαπὰ δηὰ ἴακ Νευομδάγοζζαγ, [μ6 Κίηρ οὗ ΒδΌγ]οη, 
ΤΑΥ͂ ϑογνϑηΐ, δηα 11] βού ἢἷ8 [ὩΤΟΏΘ ὉΡΟῚ 686 Βίοῃοβ {πδὺ 1 παν ἢϊὰ ; δηὰ ἢθ 888}] 

11 δρτγοδὰ δΐβ του8] ρϑυ]])οηἦ οὐῸΡ ἤθη. Απαὰ σι μθη ἢ6 οοπιοίδ,} ἢ 88}8}} [ἢ6 884]}} 
οὐπῖθ 8η47 υπὶίο {86 ἰΔηα οὗ Εἰ ργρί, απα ἀοζἰίνονῦ Β Οἢ. 88 αγὸ ἴον ἀθδαίῃ ἰο ἀθδίῃ ; δῃὰ 
ΒΟὮ 88 αΥΘ ἴῸΓ ΟΒΡΌΨΙΥ [0 ΘΑΡΌΝΥ : δπὰ βυ ἢ 88 αγὸ ἴῸΓ {μ6 Βιογά ἴο ἴῃ ΒΟΓΑ, 

12 Απᾶὰ1 ν1}}] Κιηά]ο ἃ ἔτγο ἴῃ ὑμῃ6 Ὠουδ68 οὗ (86 ργοάβ οὗ Εργρῦ; δηὰ 6 888}} Ὀυγῃ 
{Π6 πὶ, 8Π ἃ ΟΑΥΓΥ͂ [Π6 1 ΔΥΘΥ͂ ΘΔ Ϊγ 68: δηα Π6 8ῃ8}} ΔΥΓΑῪ ὨΙΠ1861 ΜΠ (Π6 ἸΔηά οὗ 
Ἐσγρΐ, 88 ἃ Βῃδρῃογα ρυϊζοι οὐ ἢἷ8 ρσαγαιθηΐ; δῃα ἢ6 58}.8}} ρὸ ἴογίῃ ἔγοπι ἔμθῃοο 

18 ἴῃ ρμ686θ6. ΗΘ 888}} ὈΓΘΑΙΚ 4180 [Π6 ἰτηδροβ [βἰϑἴι68] οὗἩ ΒοιμΒῃθιμ δὰ [186 Ὠουδ6 οὗ 
[Πη6 Βι}71], ἐμῇ 18 ἴῃ ἴῃ0 Ἰαπα οὗ Εργρῦ; διά ἴθ ἢουδ68 οὗ [86 σοάβ σΐ (Β0 Εργρίίδηβ 
884}} Ὀ6 Ὀυγπρα π|} το. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1Υ͂οτν. 9.-ἁἰδὺηὴ]) 6 ἄπ. λεγ. ὙΤὴθ δηδι οι 98 πείίάξ, πεοῖίο (5γτ.), μάλθα, πιαϊίᾳ, ἃξο γους ΒΘ 18 ἴ0Σ [Π6 τηεαπίπ οὗ “ πιοσίασ, 

εοτηοηΐ, οἶΔΥ.᾽ἢ 
2 γουγ, 10.- 8)ῆ7ΠὨὨΟ τυοδπίης οὗ ΠΣ ἰ6 ἀουνίζι}. ΤῊΘ πογὰ ΟΟΟΌΓΣΒ ΘΓ ΟὨΪΥ. ΗΙΤΣΙΟ, τ [ἢ ὅ. ἢ. ΜΊΟΗΑΣΙ, 5, Γοίο σα ἴο δερῪγα 

(ΑτϑΌ. ἴοσ οὐτΐεπι ογδίομϊαγε, χμοὰ βοἷο ἱπείεγη 7), ὨΪΟἢ ἀρτοοθ πὶ τ παῦ (Ασαῦ. {πὸ Ἰοαί μογὰ τοὶ! οὐ ἴπ6 πάρο οὗ 1179 δηὰ 

ἀεοαι). Ασοοτάϊης ἴο τἴΠ9 ἰοχὺὶ [89 ἴτοηο ἰδ ἴο ὕὸ ὅτεϊ μἱαςεά οἢ 16 βίοῃθϑ, αῃὰ {6 (᾿ς ἜΘ) διγοιςῃοα αὔονο ἰδ. [6 ἃ τοὴὶ 

δρτοαά οὐδγ ἃ ἰπγοηϑῖ Απὰά ἐδ ποῖ ΓΔ) δο ἰϑο ηΐοι} ἴθγαι ἴοτ 86 δρτεδάϊης οἵ ἃ ἰϑῃς } ΤῈΘ πιδαηΐης ΤΕ ῬΔΥ ]ἸοΏ,᾽" Βοο 5 ἴΠ 6} 
ττ 

σαοεῖ δυϊίΔΌ16, ἰξ θοίῃς, ΠΟ ΘΥΟΓ, δὲ}}} ἀοαθεζα!  Βοῖμοῦ ἰδ ὍΘ 80 παπιοὰ α ερίεπάοτε (ΞΟ, πίει, ἌΒ.), ΠΟΥ), ἐρίεπάον, 
᾿ “-Τ ν “δ τ᾽» 

φιυϊολγίμαο), οζΣ α οανϊίαξε (ΟΟΙΩΡ. ἽΒΊΖ, ἔωδα, τλρῦ, ΡΙ. “Ζοῦ χχνί. 131) [Το Κογὶ ὑσοροδοθ Ὑϑῦ 88 ἴ..:9 ὈΙΌΟΡΘΓ ζοστω, 



846 ΤΗΕ ῬΒΕΟΡΗΕΤ Ψσ5ΕΒΕΜΙΔΗ. 

ποῖ ἰδ, ᾿μἀθοά, ἐπδὶ πῃ πος πουηα, Ὑ 1} ἴλ6 ταϊγὰ γράϊσαὶ ζογιιίδίθὰ, τοδὶ ΥΘαΌΘΩΣΙΥ Δρρθασ. Οοπιρ. 20, ῥγὸν 

ΧΧΥΪ. 15." ΗἸΚΧΌΕΞΒΒΟΥ.--Ῥ9. ΚΙ αὶ 
ἃ ὕοτ. 1].---δὲ 2]. Οἰιϑεμίυ ΠΡ Το Κοσὶ που]ὰ Ὡμ ϑοοδδβδαγὶυ δἰσίο ουἱ ἴΠ9 δυῇ1χ. ΟΣ. Γοϊωδ. οἢ χὶ. 15; χχυϊ. 

τ 

8; Χχχὶ. 2; χΧὶ!, 8; χΙν!. 44. 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Ι ΤΑΒΡΘΠΝ 68 Φογϑηιλΐδ} γοσοῖνοϑ (μΠ6 σοτητηδηά 
ἴο ἰά6 χτοαὶ βίοῃοβ 'π ἴΠ9 ΟἸΔΥ͂ οὗ ἃ ὈτΊο -Κι]η, 
ορροϑῖϊθ {ῃ 9 ΤΟΥ] ρ8]866 ἱῃ 1110 βὶ σΐ οὗ [16 76 78, 
δυά ἰο (611 ἐμοῦ ἐμαὺ ἰἢθ Μοτὰ νν}}} Ὀγίηρ Κίηρ 
Νοθυοσοδβεαάποεσδν ἰο Ερκγρί, δηὰ ἐμδὶ ΒΘ Μ}}} οὐϑοί 
εἷβ ἰἴγοῆο δαὰ βίγοίοὶϊι ἷὶβ8 ἰϑῃὶ οὐ {1|686 δίοῃϑϑ 
(τοσβ. 8-10). Τὰθη Μ}}} Νουα μοζσασ Υἱδὶὶ 
169 Ἰαπὰ οὗἨ Εργρὺ νὶ ἢ 8}} {1|ὸ ἸΘΥΤΟΥΒ οὗ Ὑ8Γ, 
Ὀυγη {δ ἰάἀο]- ΘΙ 108, βυ δ᾽ υχαίο (6 Ἰαπὰ σδοπι- 
Ῥὶοἰοὶν ἰο ἷ8 ΒΨΘΥ, δπά ἀδρασί ἢ Ρ686090 (Υ6ΓΆ. 1] 
δηὰ " [18 Θβροοὶδ)})ν δια ρ δ 8ἰ2θα αἱ {110 61086 
ει ΝΕ πποσζαν Ψ01}} ὈΓΘΑΙς ἴῃ Ρΐθο068 ἐμ6 
δἰδίυοϑβ οὐ οι} - 8 πλ 8} δηἀ Ὀυτα ὑρ (86 ἰάο]- 
ἐθι}0}68 (γογ. 18). 

γενβ. 8,9. ΤΏθΩ: οδδῖθ. .. 88} οὗ  υᾶδ8. 
μοη γ͵ὸ ΘΟΙΏΡΆΓΘ ἰδ 6 ἸΑΥΖΟΡ ΒΌΡΟΥΒΟΓΙΡ ΪΟΏΒ, 
ΧΙ]. 1 δηὰ χὶΐγν. 1, ἰν 18 ονϊάδπιὶ τδαὶ τἢ6 γϑί 1ηϊγο- 
ἀνο685 τ.6 ογοπίδ αἴϊον π ἀδροτγιαιίοι, ἱμ9 Ββοοοιὰ 
0 οσδυγΓΘη668 ἰῃ ΕσγΥρὶ. Ηθπηοο ἰὺ πιΐχὶνὶ Β66Πὶ 
88 ἰζ (ν]8 Ρᾶββϑαζθ ἜΣΘ ποὶ 'ῃ Ὀΐδο6, ΟΥ̓ 88 1 (6 
Βαρογβογί ρίΐοι, νυ ἷοὶ δία ἴῃ χἰϊν. 1, Ὀο]οημοὰ 
ἧπ (μὲ8 Ρίδοθ, χὶὶὶ. 8. Βυΐ ἰλ ἰβ ον ἀθηῦ ἔγοιι 
ΧΙῖγ. 1 ὑπαὶ [16 Ῥαββαζο, ὙΒῖο ἢ ὈΘΩΊΏΒ τὶ} {Π18 
ΒΌΡΟΓΒου ρίΐοπ, 19. ἴο ΠΑγγαίθ ὙΠ ὨΔρροποά ἰὸ 
Δ:0 968 αἰγοδαῦ δβί Ὁ] 1864 ἱἰὰ Εργρὺ (νγδο 
ἅνσοιϊο ἰπ [86 16), τ ἢ }]0 (86 οὐοπὶ σοἰδίϑα 
ἮΘ6ΓΘ ἰ5, 85 ἰὑ 6 ΓΘ, 8 ραγὶ οὗἨ {0 ᾿ου ΠΟΥ. ΕῸΓ 
ΤΑΝ ρϑη 68 (σοπιΡ. ἰἰ. 16) ἰθ [19 ϑαβϑίθγῃ θουθμ αν 
οἷΐγ οὗ Εαγρί, βἰιαδίθὰ οὐ ἴδ οὶ βίϑ ὈΓΒΏΟΙΙ 
οὗ ιὸ ΝιΪΘ. Ἦογο Ψογθη αι, ὈΥ͂ 8 ΒΥΠΙΌΟΪ108] 
δοὶ, 45 ἰ0 βοὲ Ὀδίοτο 6 6γΥγ68 οὗ 6 68, ον 
ἱπη ροβ810]6 ἰὺ 8 ο δϑοᾶρο ἴγοιι ἰδ Μοτὰ (σοΙΏΡ. 
1:6 Ῥγοροοὶ Φο0π8}}}, αηὰ (μπᾶὺ ὈΥ {πον τοιοῦ] 
ἔτοιι Εαγρὶ (Π6Υ αὰ ΟὨΪΥ σοϊηθ ἕγοιῃ Ὀχὰ ἴἰο 
ἍΟΥΒ6. ΤΠ ΟἾΘΑΓ 88 15 (6 τηρδηΐϊηρ Οὗ ἰμ6 ΒΥ πὶ- 
ὈΟ] 164] δοί ἰπ ζοΏοΓαὶ, ἱμ9 ἀοδηϊτίοη οὗὨ ἐμ ἀθια}}5 

ἴ8 8.}}} ἀϊθουϊς, Τὰθ ποτὰ Ὀσο]ς- ΚΊῚπ (39) 
Οσσυγθ, ὈσΒ᾽ 465 Β6ΓΘ, ΟὨΪΥ ἰν]ο6 ἴῃ (ἰι0 ΟἹὰ Το5ια- 
τϑηΐ: 2 ὅδῃι. χὶὶϊ. 81, δῆ Να. 111. 14. Τὴ {δι6 
Ὦτϑι ῬΡαββδᾶζο ἱΐ 18 σοϊαιϑὰ ὑπδὶ αν ἃ σαυδθα {6 πὶ 
ἴο Ρᾶ88 ὑπάοῦ Β8}}8, ΠΆΓΓΟΙΝΒ δῃὰ δΧ08 οὗ ἴσοῃ. 
1ι τπθὴ σοηἰ 68, “ δΔηἀ πιδ 6 {}γ}6πὶ ΡῈ.58 ἱΒγου ἢ 
(86 Ὀτσίοῖς- ΚΠ] (186 ΟἸνο 1 ..88, ἀου 1685 ἰη- 

ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ, 1379, ΒΙΟἢ 8 πὸ τογχά). θη γ͵Ὺ 

Τ608}} {6 ΤΓΘΑΌΘΏΓΙΥ͂ οσσυΣτὶης ΡΏΓΑ86 “Ἰ,Δᾶο 18 
ΒΟ ἴο 0888 ὑβγουχὰ {16 τα" (οοιηρ. 2 ΚΙ. χνὶ. 
8; χχὶ. ὁ, εἰς.), νγὸ οδῃποί ἀοιθὶ {Ἰχαὺ ἃ Β᾽ Τὰ} Ὁ 
ΘΓ] πιο οὗ ἀοαί 18 Βροΐζθῃ οὐἁὨ ἴσο αἶϑο. Α58 
ΒΊΟΣ 4180 ΔρΡρθατϑ {11ὸ ρμυηρ ἰηΐο παρά ὈΓΊοΚ- 

ΟΥ̓́Θ 8 (Π232), Ὀγίαὶο, ὕγουχ οἷ ἰῃ9 ἀσῃοιϊηΐῃδ- 

ἰἰνθ τοῦ 135, ἰο τῆλ κο Ὀσίοῖκθ, Εχοα, νυ. 7, 14). 
πη (86 Βοοοῃὰ ράϑβαμο, Ναὶι. 111. 14, 1.6 Αϑϑυτίδῃ8 
8ΓΘ ᾿ΓΟΏΪΟΔΙΥ σα ]]6ὰ ἀροη 10 “Ταραὶν {10 ΤογιϊΆ- 
σαί ΟΏΒ, σοὸ ἰπὶο ἰμ6 πα δηὰ ἰγολὰ {116 ΠΠΟΓΔΓ, 
δηα τοραὶν 9 Ὀγοῖ- κι." ΕἸΘΉΠΟΙΝ, ΗΙΤΖΙΟ 
δηὰ παρ ἰδιηἸς ἰὺ ἱπογρα Ὁ]6 {Πῶ0 84. ὈγΙοΚ -ἰ]η 
οδῇ δαᾶνςα βίοοά ἱπηπιοαϊαίοὶν Ορροβίϊθ ὑῃ8 ΓΟΥΔ] 
Ῥαϊδοθ. Ηρπῃοςο ΗιτΖια ἰδ κο8 ἴμι6 πογά ἴῃ {Π|6 Β6η8Θ 
οὗ ἃ Ρῥγχο͵θοίΐου οὗὨ (1168 ΟΣ Ὀχίοϊς- νοσκΚ ὑπάρυ (9 

{το βΒοὶά, ἃ βίοῃϑ- 00Υ ῬΥΟΌΔΟΌΪΥ δοπηοηἰοα οΟΥ̓ΟΡ. 
Βοβιἀθ8 1η9 δῃδίοχίββ ἰὰ Αγϑῦϊο, (89 τη ϑδηΐῃκβ οὗ 

1329 ἴῃ Ἰαίον ΗθΌΤΟΥ (αγεα, πια4δα, ἰαδμῖα, φσιαά- 

ταία. ΟοΡ. Βύυχτοῖν, εχ. Ολαϊά., ». 1130) ἴδτνον 
ι}}85 ΣΘηοτίηβ. Οπ (δ9 οἴ ογ δὰ, ἃ8 Οαμὰγν 
ἈΠ] 8 6] 7 ΘΟΣΓΘΟΙΥ͂ ΓΟΙΏΔΓΚΒ, ἰὑ ἰ8 Θαυδ}ὶν ἰηστοαϊ- 
Ὁ]6 (ῃαὶ Φεγοιι δ ἢ οουἹὰ μαῦθϑ ἰογ ὑρ ἰ.:)0 ρᾶγνο- 
τοὶ Ὀοΐοτο 80 ραίο οὗἁὨ η6 Ἰεϊη σ᾿ 8 Ραΐδςοο, δῃὰ 
ἰπϑογίθα Ἰαῦρο δίοῃοθβ [.8Π) ΠΟῪ αιἱΐο οὗ Νεῦ- 
ΜΑΝΝ᾽8 Ορίηἶοι πὶ ἯΘ 8τὸ ἰ0 χοβαγὰ {}18 Ὀγιοῖκ - 
κι] ποὺ 88 ῬΘΡΙΙΔΏΘΏΙΙΥ, Ὀὰὺ ΟΥ̓ ἰΘΙΡΟΥΔΥΪΥ, 
Ῥτγοβϑηὶῖ. 
ΤᾺ Ὀγ οἶς γαχὰ ποϑα ποὺ Βανθ Ὀθοη ἴῃ (86 δουτέ 

οὔ Π6 Τογδ] ρα]δο9 δηὰ ἀϊγϑοίὶν Ὀοίοτγθ 1.6 ἀοογβ 
οὗ ὑπὸ Ὀυϊαϊης. [Ιὑ πιὰ αν Ὀδοη δβιἰυδίοά 
ΟΡῬοβὶϊο ἴμ6 χζαῖο οὗ ὑμ6 ουΐοῦ δουγί ΟΥἩ ἄν ϑηῖ 0 
80 Ρα]αθθ. Τ8ὸ Ρ]Δ66 δ αν ὈΘοὴ ἀοεϊρηαίοα 
ἴο 6 Ῥγορμοὶ οὔ δοοοιιὴΐ οὗ 1118 ρΡοβί το, ἀπά 
ῬΟΓΒΔΡΒ 8180 Ὀθοδυδβὸ ᾿ὺ ψδβ ἰδθ Ρ]"6θ, ἴγοπλ 
νον [6 τηδίθ 18} ννλ8 Δ ΚΘ [ὉΓ {160 Οχί ΘὨΒΙ0Π 
οὗ [0 ραΐδοθ πον Ὀιυϊὶαὶηρ, 88 ΝΕΌΜΑΝΝ [6οτρ. 
8180 ἨΕΝΡΧΒΒΟΝ] ΒΌΡΡΟΒΕΒ. [πὸ {818 6880 (δ 
ὑβουσιὶ πνου]ὰ Ὀ6 οχρτγοββοά ἐμαὶ Ερσυρῖ, ἰο Ὦ 0586 
Ῥτοιοοιΐοα 189 46») δὰ 864, νψῶβ ΟὨΪΥ͂ σϑ δῖ, 
ἔταχὶϊο οἷδγ. ὅϑ'ωοθ μ6 Ῥγορμοὺ Μὰ 8 ἰὸ ἀίάδ (9 
Βίομ 68 ἐπ ἐλά οἷαψ, ἰὺ 18 ονἱἀοιῖ, ἰμαὶ Β6 αἱὰ ποὶ 
Ρἶδου ἔπ θῖι Υἱδὶ Ὁ οἱ {19 βυγίδσο, δηῃὰ ὑπο Γ ῸγΘ 
βοὺ ὑπο ὮΡ οὐ (6 νγ8}18 οὗ ἰΐ6 Ὀγὶοὶς -᾿ 1]. 
Βτίοὶς - Εἰ] τηυβὶ 6, ἱπογοΐοσο, πα ογϑίοοα 88 

»Ῥαγδγο ἰοίο. ἸΤὰὸ Ὑ8016 ΡοΪδο6θ 18 οα]] ἃ 13). 

πού ΠΙΘΓΘῚῪ ὑμ6 οὐθῆ, Φογοιηϊδῃ ἰβ ἰο δἰἀθ [9 
Ἰαῦῶο βίοῃϑϑβ ἴῃ οἶδὺ Ὀοϊοηρίηςρ ἴο (18 Κι]. Ηδ 5 
ἰο δ΄ 89 Τουπάδίΐοη ἴῸΓ ἃ Γπίτο 1464] Ὀιν]]ἴηρ. 
ἴῃ ρίαδθ οὔ ὑπ6 τγϑδκ οἷαυ, νοῦ δἰ χη ῆ68 Εσγρὶ, 
189 βοτὰ 16 γ8 86 ἐουπαδίϊοι Βίοῃ 68 οὗ ἃ Ῥονίϑγ, 
Μ σὰ Ηο ἱπιοηὰϑ ἰο Γουπά, (ἢ 9 ὈΘΑΓΟΥ οἵἩ π}}ο ἢ 
Ὑ}}} Ὀ6 ΗΒ βεγυϑδηΐ (Υυ. 10), οὐ 116 οὐβϑῃ οὗ Ηἰβ 
1}, [15 8 ἔδοῖ, 8.1}} ἱάάοη ἱπ {ἰ16 τυοτὰ Ὁ οὗὨ ἰδ 
ζαυίυγο, ἰμδὶ Εσγρὶ νν}}} στοδῦ ὑπάον (μ6 ζοοἱ οἔ 
(1.9 ΒΑ Υ]οἾ Δ ΘΟ ΌΘΤΟΡ ; Ὀιὺὺ (ἢ Βίομοα συδῖδῆ- 
(69 {818 ἴαοῖ. δίϑῃ οὔ ΨΔΦυάδλιι γοῦο ργδβοηὶ 88 
ὙΥΪΓΠ659368 (Υ6Γ. 9), ΒΘ Π ΠΟΥ ΨΟΓΘ Ἰαϊὰ, ΤῈ6 
Βσηϊδοδηοοῦ οὗ (Π6 Βίοῃμϑβ 18 αἰβοϊοβεὰ ἴἰο {686 
ὙΪΏΘΑΒοΒ. Τὴ0 ΙΩΘΙΩΟΤΥ Σοιμαἰϊηοὰ, (ἢ6 ποτὰ 
οὗ ἰπ0 [οτὰ νὰβ ρὶοάρεοά. Οοἡ ἰμ9 ζ0]8]τηοηΐ 
ΘΟΙΏΡ. ὑμ6 ΤΟΙΔΥΚΒ οἱ χὶῖν. 29, 80. 

γόον. 10-18, Διπᾶ δαὰὺ πηῖο ἴθ... ὈΌΣΩ 
υἱὲ Β8ῖθ. Ουὑ ΒοΒοΪ]ᾶ, 1 νυν }} κϑῃᾶ, εἰς., 
ΘΟΙΡ. ΧΧΥ, 9.-- Το Ποτὰ Ηϊ 86] Ἰι88 Ἰἀάθη ἐἢ9 
Βίοῃ β, πὰ ἴῃ Β0 17 {)}6 Ῥτορμοὺ ν 8 ΟἿΪΣ δῇ 
ἰηϑίταμηθηί. Οἱ {11686 δίομοβ Ναονιυ σι ΔΉ ΘΣΖΟΡ 
884}} οηὴ6 ΑΔΥ͂ ογϑοί ἷβ ὑμῃΓῸΏ6 δηᾶ βίγοίο ἢἷδ 
(εηϊ.---ΗἼΤΖ 10 (δ᾽ Κ8 (μδὺ [86 αγθοϊίοη οὗ ἃ ἰδθῃϊ 
σουϊὰ ποῖ Ὀ6 ὑπγοαϊΘὨΪ ἢ Ρ, ΟΥἹ ἀδῃ ΧΟΓΟῸΒ: οἢ (9 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, 1 γου]ὰ ὈΘ ΟὨΪΥῪ 8 τηδίίοῦ οὗ ουγ]οβίίγ, 
10 βααιλβ ἰο πλθ, ἢ ΘΥΟΣ, (μὰ. ΝΟΌΘΠΘΠ Δ ΟΣ ΣΑΓ Β 
ἰεηΐ, ογοοίθὰ Ὀδθίοσο ἰδ σουδὶ ραΐδο ἰῃ ΤΔῈ- 
ῬΆΠΠ6Β, 8 ἀδῆρογουβ ΘΠ ΟΌΡἾ,, δ᾽ σαὶ ἐγ ὴς ποῖ λο Ὁ 
ΙΏΟΥΘ ΠΟΡ 688 (δὴ (86 σοῃαιοϑὺ οὗ Εργυρὶ ὉΥ 
ΝΟΌυοΒ Δ οΖΣλυ. -- ΟΠ 885 816 ἴοσ θαι, 
Οομρ. ζε8. οἢ χΧΥῦ. 2. Το Β6η868 οὗ (Ἰ1Ὲ ΘΧργββ- 
Βῖοπ ἰ8. (δὶ ποῦ ΟὨΪΥ οη6 Κἰηα οὗ ἀοδίι τοίου νν1}} 
ΘΟΣῺΘ ὉΡου ΕκΥρὶ, Ὀὰὺ ΣΩΔΗΥ͂, δπὰ (μα οδοῖ ὁῃ9 



ΟΗΑΡ. ΧΙΙΠΠ. 8.--18. 847 

Ὑ{Π1 4180 γϑδὶὶν ἀβνουτ 16 νἱοί δ δρρογίλοηθα ἰο 
ἐϊ. Αναν οαρῆϊνθβ. υἱΖ., (6 ἰ019ὅβ. ΟΟΏΡ. 
ΣΟΙλ5Β. Οἡ ΧΙΥΪ. 7.-.-Δ ἃ δ9 584}} ΔΙΤΔΥ, είο. 
σοιμπχοπίδιονϑ ἤαΥθ ἔγθαυ θη }Υ, δὰ 88 ἰὺ Β60Π18 
ἰο π|ὸ, 4ἱΐ9 πμΘΟΘΒΘΑΣ ΪΥ, βίαι Ϊοἃ ΟΥ̓ΘΡ [818 
οχργοβϑϑίοη. Ηον ἀοθβ ἃ ββθρμογὰ ριΐύ οἡ 18 
ἀδιιιθπὶῖ [Ιἢ βθηθΓ8) ᾿{κ6 ΔῺΥ οΟἵμοῦ ρϑγβοῃ, Ὀαὶ 
ἴποτα ἰ9 ἰμἷ8 ἀϊδόγοησο, ἐμαὶ ἰῃ ἀοϊηᾳ 80 {᾿π᾿ Β6}- 

βοτὰ 85 γοργὰ ἰ9 πὸ οὔθ, Ὀθοδιβθ ὨῸ ΟΠΘ 8668 
μἷαι. Ηδ ἐπογοίογο ρὰ 8 οα πὶβ ζαγπθηὶ θα ΓΟ Υ 
δὶ εἰ ον ἡ αὶ δ σοηνθηΐθθοθ. 8.0 δοοογαϊηρ 
ἴο 8 Οὐ ρΡ]θάβαγο, ἱμουΐ 086 811 5 ϊοδὲ τοραγὰ 
ἴο οἴβογβ, νὴ] ΝΟ δάποζσαρ ἀ684] ψ]}} δοη- 
αυογοὰ Εργρί. Αἴΐοῦ ᾽9 88 ἰδυ8 τηδὰθ Εργρί 
μιἷ8. ΟΥ̓ ΡΓΟΡΟΥΙΥ͂, ἢ9 Μ}}}} ἀσραγὶ ἴῃ ρϑδ8ο9, τγἱτἢ- 
ουἱϊ ΒΥ οηθ ὑοΐπᾳ 8Δ0]0 ἰ0 ἀοίαΐπ οὐ πᾶ γ 888 δ πὶ 
οὗ σοῦ μαι οΥ̓͂ δΪβ Ὀοοίγν.--Ἶ ον. 18 15 βυγρυ βίης. 
ΤῈῸ ἀϊδοουτϑθ βϑοπιθὰ (ὁ δδύῦθ οοποϊυ θα ψἱλἢ 
γτοσ. 12. ον τμδὺ 18 ἰμθτο ἰο σοροτὶ οὗ Νοϑδι- 
ΘΠ δ ἀΠΟΣΣΘΡ 8 ἀοἱπρ8 ἰπ ἘκΥρὶ, ν μὴ δἷδ ἀδραγίαγο 
ἦβ δἰγοαὰν δηυουποθα Εαγίμονῦ, (6 δβθοοπιὶ 
οἴδιι86 οὔ (89 Υ9186 18 ἰδαϊοϊοχίο4). ΟὐτρΡ. Ὀσ τα 
ἘΒΘαΣ, τον. 12. ΕἸΠΑΙΪ ἰπ6 δαἀάϊῖου ἐμαὶ ἐδ ἰ ἢ 
[89 ἸΙαπὰἃ οἵ ΕἰκΥΡῖ ἰδ ΥΥῪ δυγργὶβίηρ, ἕον αἰὰ 
Φοτγοαιίαι, ποις ἰὼ Εἰγρὶ, ποθ ἰὸ βαῦ (ἢ ΐ8 
Ησδποο ποῖ ΠΔΟΓΘΙΥ ἴΠΓῸ0 ΜΟΓα8 (1πὰ 0 οτὶ ἰδ] 
ἰοχὶ), Ὀὰὺ ἐμ 9 ψ8010 γ6γ86, ταὶ χὶ ὉΘ ϑυϑροοίθα. 
ΠῚ, Βούγουον, {696 γοΟΤ 8 οτἰ κί παιϊϑὰ υνἱτ (6 Γοϑί, 
{0 ὈΥ ΒΟΙΒ «ΒΕ ΘΙΠΘΒ 8 τησϑὺ Ὀ6 τχοληῦ ποὺ 86 
ἰθ010 οὗ {86 βαη δἱ Η 6] 0ρο}18, Ὀὰΐ {1.18 οἰἐν 1.86], 
Τα ἱπιαζοβ οὗὨ Βοί ἢ - 8 θη θ8} ἃγ9 ΔΌΟΥΘ 8]} [ἢ 0 
Οὔ 158, οὗἩ π ἰοῖὰ ἰθογο γὰ9 δὴ 0]}1π|}|6ἃ ηππι- 
Ὅ6Σ ἱπ τμ9 οαἰίγ. ΟΥ̓ ἰδ οἱάοϑι, ψ ἰοῦ ἢοῦγονοΓ 
Ὑ6Γ6 ποὺ {80 Ἰαγχοβί (οορ. Ηθνοὰ 11., 111}, οὔθ 
8.}}} γοιλδΐηϑ ἰῃ 1.18 ρΡ͵]8Δ66. ΟὐμΡ. ἤξΒΖοα, 1 .-ης., 
Χ., 3. 0610 844. 

[1116 ἐυ]Β]αϑηΐ οὗ ἐμὶ8 ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ ἰ8 σΘοητπιοα 
ΌΥ 9ο8ΒρΡηῦβ (4πί|. Χ,, 9, 7). 441018 6180 ῥγοῦδ- 
ὉΪ6, ἐπὶ ἀαγίης μι6 ὑπ γίθθη Ὑ08 8 ἴῃ νυν δἰ οἢ Βοῖη 6 
οὗ Νοθυσ μά ποΣζ τ᾽ Β ἴΌγ668 Ὑ6ΓΘ Θηρβαροά ἴῃ ἰδ9 
ὈΪοοκαάο οὗ ΤΎτο, μ6 οχίθπαθα 18 Θδπιραΐμη ἰπίο 
Ἐχγρι; ἀπά ἱμοσο 18 8 σοητηχαίίοη οὗ {1,18 ορ᾽ πίοη 
ἷη ἴ19 παεαγσγαίϊνο οὗ ΜΕΟΑΒΤΗΕΝΕΒ ἰῃ Ά5ΞΤΒΑΒΟ, 
ΧΥ͂Ι., 687. ΖΟ5ΕΡΗ. 4ηἰ. Χ., 11,1; 6. Αρίοη. 1., 
20. Αβύυιρερα, Πἰ. Απίε-ϊσίαπι, ἡ. 102.᾽ ΟΕΡ8- 
ΟΒΤΗ.--τὅ. ΒΕ. Α.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἙΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, θη χὶ. 1-8, “ΑἸ ουκὰ {Π9 οδἰ απ ἐγ, τυ 6 ἢ 
88 σοπγθ ὉΡΟὴ Φογβδ θη, ἰ8 ζγοδὶ δηὰ ἰδγγὶ 16, 
αοά ἀοεβ ποὺ 8]]0 0 βι6 ἢ} ΟΥ̓] ἰο ὈθΓᾺ] 10 ἐμαὶ σοοὰ 
Ὑ1] οί τοϑυὶῦ ἔγουι ἰϊ, 89 (0 Ομ δ] ἀθδῃ σαρίαϊη 
ποὶ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ ἰπιϊπλίο8, (πα ΒΘ ἢ 48 πη846 ἃ ΓΑΪΡ 
Ὀοχίππϊης ἰὰ {80 Κηον]οάρο οὗἩ ἰδ6 ἴγυθ αοά. 
ΕΥ Βα δσοηΐθ8868, ἢγβι, (δὶ [6 αοιὶ οὗ [86 ῥγο- 
Ῥἢοὶ ἰβ 8 Ἰογτὰ ; βοοοῃάϊΐγ, ἐμαὶ Ηδθ Κπονβ ζυΐυ γθ 
τἰηκΒ; ἐπϊγάϊν, ταὶ Ηο σαι908 ΗΪ8 βογνδηΐβ ἴο 
Ῥτοοϊαῖι ἰμ 686 Ὀοίοτο!ιδπὰ ; ἴουγ ὨΪγ, ἐπὶ Οοὐ 
88 σοῃάυοίοα 0 νδν δηὰ ἀοῆθ δνογυίῃΐηρ ; 
ΔΙΆ, (μ4ιἰ ΗΘ νν88 ἀἰβρ αϑοὰ σι ὑπ 6 βἰ ηὕα] 
ΤΏΒΠΏΘΥΒ οὗ (6 Ῥ6ορ͵6 (ππποπς νν ἰοὶ. ἸΔΟΙΔΙΤΥ 
γγἃ8 (6 Ἰνουβϑι) ; ΒΙχίθν, ἴμαἴ ΗΘ 88 ρυηϊβοὰ 
ἰμοῖὶν ἀϊϑοδοάϊομοοθ ἰο Ηἰς νοτγὰ." ΟπΑΜΕΒ. 

2. Ου χὶ. 4. “Το [ΘΠ] 1Ππ 688, Βιοννη ἴο ἰδ 6 
Ῥτοροῖ, ΔρΡῬΘδυϑ ἴο ρτοσθϑά ἔγοπι πθῃ, δυὶ ἱΐ 
ΘΟΙ68 ἴσχοι Θοά. Εον ἀοὐ᾽Β ΟΥΚΒ ΓΘ δ]Ϊ τηδὰθ 
80 ἰμδὶ ὑπ 60 Ὁ Αγ δίάἀθῃ απιοηρ ἰπ6 στοαί αγ68; [ὉΓ 
88 Ηρ οσομοθαΐὶβ Ηὶβ ν]βάοπι ἰῇ [ἢ οτγθαίίοη 
οὗ βοᾶνϑῃ δῃὰ δαγὶ, δα Ηθ δἰάεβ Ηΐβ κἰη ἀμ ο88 

ἴπ 89 ἔγα 8 οὗ (ῃ6 ϑαγί, Βὸ α]180 Ηθ ἀϊΐϑρυΐδβοβ 
Η!8 60 ἴῃ {πο Κίηᾳ οἵ ΒΑΌΥ]οη. Εον αοὰά 6χο- 
ουϊθῶ ΗΪ8 ΟΡ ΠΟΙ ὈΥ̓͂ Γϑί᾿οηΔ] δηὰ δῆοη ὉΥ͂ 
ἰγγϑιϊομα) οσθαίυσοβ. ΑΒ θη Ηθ θὰ ΕἸ 4 ὉΥ͂ 
189 νυάονγ δηὰ ὈΥ͂ (μ9 ΓΑΥΘῺΒ δηὰ ὈΥ ὑμ6 δηρθὶ}8 
(1 Κι. χνὶϊ. 8 βαᾳ.; 14 84ᾷα. δΔῃά χίχ. ὅ). ΒΕῸΓ 4]} 
ΔΙῸ ΗΪδ8 ἐπϑιγυτηθηῦβ.᾽ ΟἈΆΜΕΒ. 

8. Οκ χὶ. 2, 8. “"Δεδιδαγαάαη αἰξεσία οπο δια 
οοπιργοῦας εἰ οοηπῆγπιαέ υεγιαίεπὶ ας οεγίἐμαἀίπεπι 
»γακαϊοίίοπμηι ργορἠλείθ. ἴὕπαάο λαμα ἰπδοιίς οοἰϊὲψὲ 
οοη)ιίοίφμ μοίεδί, φμοαῦ ϑαίγαρα εἰ Μαὀψίοπίοιι8 
Ῥτεαϊίωια γμετὶέ ἀσηϊίίοπε υετὶ δ εὶ εἄφιιε δαϊυαίωδ. 
Εἰ δὶς 2ϑεωδ δϑιεδίπαε αἰΐφιιοα 65 Δασπαι(,δωδ αὐ δὶ 
ασηϊίλοπεπι εἰ πίογηαπι δαἐμίεπι ἰταάμοὶί (6. Ἰχγ }].}. 
Ῥοίεδί ἱδξίμα ἐχεπιρίωηι ἐλεγκτικῶς οδυεγίἑ αδϑοίωίο 
Οαἰοίπἰαποτωπι ἀεξοτείο.᾽" ἘΌΒΒΤΚΕ. 

4. Ὧη χὶ]. δ. “1 ἐμὲ, (πὲ Τοτοιηΐδῃ ργοίοστοα 
τοπιδὶ πίηρ ἴῃ 8.6 ΘΟῸΠΙΓΥ ἰο χοΐϊηρ ἰο ΒΑΌν]οη, ἱὰ 
ϑὺγῖκ98 πὶ {γι μ6--οι δῦ ἃ ἀΐδογθοὲ τηδη, Ψ ΒΟ 
Κηονϑ (1.6 τνου]ὰ δπὰ δἷβ μδαγὶ δηὰ ἐπὸ ἰγὰθ ἴἰὩ- 
ἰοτοϑὶ οὐ ἀοὐ᾽β οδιυ1.86--οἶδβ 85 πιο 88 Ῥοϑβὶ ὉΪ9 
σοπίοπῃίρα, δηα ἀοοβ ποὶ ἰμἰηκ ἰο Ὀρφίίον 561 
ὉΥ κοίΐηρς ἔχσσι μοῦ, Ηο ἰθ νυν] }ὴρσ ἰο σοπμαΐῃ δὲ 
σου ὑπΚηονῇ, δη4 δἰ ΔῺΥ σαϊθ 6 ψου]ὰ γαῖ ΠῈ Ὁ 
δ6 ἰδ Κθη αΥΔΥ 80 9Ὸ ἃ νγὰγ.--- Το δάνίος, ν σὰ 
Βοϊοπιοη ραἶνοϑ, 18 γοσγί θα, “βιαπὰ ηἠοὶ ἰῇ ἰδἢθ 
Ρἶδ090 οὗ στοαί θη. 79 τὸ ἃ ζϑῃδγδαίίοῃ οἵ {9 
ΟΓΟΒ5, δῃά ΟἿΡ Βυπιὺοὶ ἰϑ “8ῃ ΘΥἹ] πϑῖηο δηὰ 1111]9 
απαογϑίοοά. ᾿᾿ ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΡ. 

ὅ. Οκ χὶ. δ. ἴπ Βαῦγ!οηΐα ΒΟΠΟΥ δηῃῆ 8 δοῦ- 
[οτίὉ]6 ᾿Σἴδ ᾿ηγιϊθα (μ6 ῥγορδοί, ἰη Φυᾶάοα ἀδηρον, 
αἰϑοποῦ δπὰ ῃϑϑὰ ἴῃ {π6 ἀοφβοϊδίοὰ σουηίγγ. [ἢ 
ΒαΌγ]οπΐδ ἃ Γοβρθοίδ]6 δ6]ὰ οὗ Ἰαδοῦ νγὰ8 οροποὰ 
0 δἷπὶ διῃοηρ ἴπ6 στολαὶ τπη88 οὗἩἨἁ πὶβ Ῥθορίθ, ἴῃ 
7υάθα Βοὸ δὰ ΟὨ]Υ ΓΔΌΌΪΘ δηὰ οοηἀοί(ἑογὶ δὈοας 
(ἶπι. Φογθπιΐδ]ν, ΒΟΊΥΘΥΟΥ, γγ88 ποὶ ἃ ὈΔά ρηϊτὶοί, 
88 ΙΏΔΩΥ ΔΟσιΒοα Ηΐτα οἵ Ὀοΐπα. ΒΥ Τοπιδι ηἰης 
πα διυάθα μο ββονγεὰ ἐπαὶ [Π6 ἱπροτὶ οὗὨ μἷ5. ῥγο- 
Ρἰθοῖθβ, ΔΡΡΑΓΘΏΪΥ ἔγίθπμ]γ ἰο τἢ9 Οδαϊάἀοδη9 
ἈΠᾺ ΒοΒ{119 ἰο ἐμ Φοϑννβ, δὰ ρῥγοοοοάοά ἔγοιῃ (ἰ6 
Ῥιιγοδύ Ἰἰοῦθ ἴο κὶβ ρθορὶθ δηὰ [18 ζωϊπονϊληὰ, 
ΤΙ 6 ᾿αϊαιοα Μοβαβ, οἵὕ ποηχ ἰὶ 18 νυγὶ 6 ἢ 
ἴῃ ΗδφΌ. χὶ. 2ῦ, ἐμαὶ 6 σἴοβο σϑί Ποῦ ἰὸ βυ Ὁ Ὁ 
ΔἸ οἰΐοη γῖ τ6 ΡΟΟρ]ο οὗἩὨ αοὰ (μαπ ἰο ΘῃΪΟΥ͂ 
89 Ρ]ΔΒΌΓΘΒ οὗ βἰῃ ἴογ ἃ βοαϑοῃ. 786 ΒοΙγ σγοιιπὰ 
οὗ μ6 ἔδιβονυδηὰ Ὀουηὰ Εἶπ ἴο ἱΐ, ααὰ ἴῃ δ }- 
ι1οη--ἰ Π6 υγϑηΐ, ψ]ιο γὰ8 ἰ0 ἴα κο βρίγί[ 8] ουοῦ- 
βίσμῦ οὗ (86 ΡΟΟΥ ζογϑακθη σχοπιηδηΐ, ἴο ῥγοοϊεῖτα 
(86 νοτγὰ οὗἩ ἀοἀ δηὰ Ὀδβίον οὐ ὑπ θπὶ Θοηβοϊ αἴ 
δηὰ δαἀπιοηϊ οι ἢ 1096 το 6 γὸ πη ΒρΌγϊοη 
βδὰ Ἐχοκίοὶ. Απηά οουὰ ποὺ {Π6 Μοτιὰ γηΐβο ᾧἃρ 
ΟΙΒΟΥ ῬγΟρΡμο 8 ἴ90. μοι ἢ 80 Π6 γϑυγαϊποὰ ψἱτ ἢ 
{86 8660, σῆο δὰ πὸ βῃερῆογα. ΦΔογεαίδ μπᾶ 
ποὶ Βοιι ιν ἷ8. ον ἱβτουσὰ δὶ8 8016 16, ΠΟΥ 
ἀϊὰ πα Βοτβϑ. 

6. θα χὶ. 7 βαᾳ. “ἢιιπη γϑαβοη, δα ἰηἀορᾶ 
Πδῖυγθ ΒΏΟνΒ, ὑμαὶ ἰῃ ᾿νοῦ] ἀἰγ χουογηπιθηὶ τηθἢ 
οσδηπῃοὺ ὃὉ6 ψὶῃΠουϊ α οδΔ. ΕῸΥ 885 (ἢ 6 Ὁ668 σΒῃ- 
ποὶ ὃ νἱἱἱπουϊ 8 αἀυδοη, οὐ (8:6 βί!οορ νἱζμουϊ 8 
ΒιυΘρ ΘΓ, 80 20 ἴδυῶθ ΠΌΙΠΌΘΥ οὗἨ ρϑορὶθ σϑὴ οχὶβδῦ 
νἱ τ ουΐϊ αὶ ΠοΔὰ δηὰ σογογπιηθηῖ. Οοά ΠλΒ νυ 8 ὶγ 
ογαοχρα ᾿ἰ, βηὰ νγὸ βῃοιυϊὰ 6 ἐμαί ἴον (μ9 
δ πον ἴ68. ΟΒΑΜΕΒ. 

7. Οη χὶ. 11 8β)4ᾳ. 9 ΠΙΑΥ͂ νοὶ! ρμογαοοῖνο ἰη ἐπὶ 
“ἐ γοπιηδηΐ οὗἁἩ Φυσλῃ ὁ ζυ] ] τος οὗ (6 ὑγο- 
ῬίοοΥ ἴῃ 88. νἱ. 11 βαη.: "ΤΠ θη 81 1, Ψοτὰ, 
ον Ἰοις ἢ Απὰ 6 δηϑνογοά, ἴΠπ{}1] 116 οἰτἴ68 
Ὅ6 ψναβιοὰ πἰϊῆοῦῦ ἱπιπϊδηῖϊ, κηὰ [6 Βοιι868 
τοι τλη, δηὰ ἰΠὸ Ἰαηά δ υαἱτονὶν ἀ65ο] 19, 
διὰ Φομονὰ ΑΥ̓͂Θ ΓΘΙΩΟΥ͂Θα ΙΏΘῺ [ΔΓ ΔΎΔΥ, δηὰ 



848 ΤῊΕ ΡΒΟΡΒΕΊ ΨΦΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

δτοαι ἴθ 6 Τογϑακίπρ ἴῃ ὑμ6 τα 48 οὗ {1:6 Ἰαπά. 
Απὰ ἢ ἃ ἰδῶι} Γουγδῖ ἢ Β ἴῃ ἰἰ, {18 δαὶ πυϑὲὶ Ὀ6 
Τοιμονοα, ὙὟοί δ5 16 ἑδτοῦϊηϊ απὰ ἰδ οαἷς, 1Ὼ 
νν ἰοἢ θη {ΠΥ δτα ζ6]16ὰ, ἃ στουηα-ϑίοοιϊκς 8.}}} 
ΤΙ δἰ Π5, 80 8 ἰἰ8 Βίοοἰς ἃ ΠΟῪ Βοϊοῃ. 

8. θη χὶ. 18 βαᾳᾳ. ἀβδάαδϊϊαιι, ἴῃ νυ οι ποὺ ΟΠ]Υ͂ 
Νουυσπαάιοζζαγ, Ὀὰὺ 4180 115 ροορὶο, δὰ οοηῆ- 
ἃἂςποθ, πλϑῦ ἤν σα 8. ποῦ ᾿δῇ, ἴ0 ποῦ 1ἰ 
νγ8 Αἰ πουϊε το (ἰἰ]ς οΥ}}] οὐ 18 πρϑὶ κι  ὈΟΥ. 
“ ΠἼ 1086 ν|0 ἃγὸ οἵ ἃ ρῥίοιιβ ἀϊβροβί(ίοπ, σλπμ ποῦ 
Ὀοϊίονο 80 πιοὶὶ οΥΪΐ, α8. 18 ἰοϊὰ οὗ ροορίθ. Βυΐ 
ν πιυοὲ ποῖ {τιιϑί ἴοο πηιισἣ, ἴον ἰμ6 τον] ἰ5 [ι}} 
οὗ ἤ] 86 η 698 (Υ184, χχχυὶ. 8). Ηθ ν]ιὸ Ὀο] ον 68 
ἰοο Θδιβιϊγ, 11 6. οἴζοα ἀφοοϊγοά, αηὰ πὸ ψπ0 
ὈΟΙΙον 68. ΠΟ ΟὯΘ ἰ8 84]80 ἀοοοῖνοα, Τ]ιθγοΐοτο 15 
89 ἱπάροὰ ἃ ΔΡΡΌΥ πιδῃ, ΠΟ 68 ὈΓΘΘΘΥΥ͂Θ ἰδ 6 
κοϊάοη πιθδη.᾿ Ο0ΠΑΜΕΒ. 

9, Ου χὶ. 18 8βαᾳᾳ. ““ Μίβίογίιιῃθ 18. || [ἢ 9 
Ὅλγοϑ οὗ ἴἰἸ6 Βοθ8: ΨΠΏΘη οὐο ἰ8 Ὀγοΐζοη δηοίμοῦ 
ζοϊϊοννβ, δπὰὶ {Π6 ὁπὰ οὗ οὔθ ἰσγοι]θ 18 (0 Ὀδορίη- 
πἰμς οὗ Οὐ Γ8.᾽" ΟΒΑΜΕΒ. ᾽- 

10. Οα χὶϊ. 1-8. ““Φυάαδ᾽β ἰκἰϊββ δῃὰ Ψ8600᾽ 8 
Ὀχοίῃγοη ΓΘ ΥΟΓΥΥ͂ δοιμηοη ἴῃ 86 νόον] δηὰ δ Κο 
δτον ὑποὶν σταθμοῦ δίῃ, νὰ Βρακο εἰ Π}γ 
ἐἰο ΑΌοὶ απὰ γοὺ Δἀ Ὀ]οοα-ἰἰγϑίγ ποι ρὶιὶδβ (ἀ δη. 
ἷνγ. 8). Υϑι, ἰμοῪ ἰπκθ δἷιον μοῖρ ἔδί μον, {86 
ἀδν}}, ψ]ιο 19 8 πιυγάθγουβ βρὶ τὶ (9 ὁδὴ τὶ]!. 44), 
δηχὶ ἀϊπρυ 865 αἰ πη801} ἃ8 δὴ 866] οἵ Ἰἰχιιὺ (2 (ον. 
χὶ. 11). ΟἸΑΜΕΒ. 

11. Οη χὶΐ. 1 βᾳᾳ. “ διίπείζία ρεγβαΐε οχεπιρία 
(9ἐνιμίαι8ε 7γαίεγπιαι8) Σ 2 ϑατα. χιϊ!. 24; χχ. 9 
Βᾳ. υαάγαί εἰΐατα ἧμο ἀϊδίοτία περίίατωπι Ῥανρὶδὶ- 
ἐπϑίιμπι σοἰοὐταίμπι 10 1.2 πιοηδὲ Αιπσιμδίο.᾽ ἘΘΒΒΤΕΒ. 

12, Ου χὶὶ. 4 βΒαᾳ. 

“ῆυτγάον δηὰ αὐδγίοθ ἰονο ἴο ρὸ Ὑἱ (ἢ ὁδοὶ οἴ, 
Αμά οὔθ ογίπηο 8 οἴθιῃ ἃ ὑγοϊθο πιοίθτ.᾽" 

18. Ου χῖϊ. 16 βα4ᾳ. Ιὺ 18 ΥΟΡῪ ΤΟΥ ΚΑΌΪΟ ἰπαὶ 
οὐδ {18 148ὲ οϑηῖγο δηὰ χσοπάθζγουβ οὗ ἰμὸ υὰ- 
Τογτία παῖ Ρ6ΟΡ]6 ᾿υϑὺ Ὀ6 ἀαβίγογοα. [ἐ πἰσπὶ 
Ὅο βιρροβοὰ ὑμαὶ ψίιὰὰ ὑμ89 ἀοδίγυοίίοα οὗ (110 
ΟἿ ἀπά ἀδροτγίδίϊοι οὗὁἩ ἰμο Ρθορὶο (16 διιἀρσιηθηῖβ 
σουΐϊὰ μιᾶνο ἰοϑγιηϊ θα, [ὑ Βθοπ)8 δ8 ἴἴ (δ9 
ἀφοὰ οὗ [5.1226ὶ] δηἀ (ἢ Σοιηονδὶ οὗ {10 τοπιηππΐ 
ἴο Επγρὶ ἰταηβοοπά δα (6 πχϑάϑαγο οὗὨ Ριιη 188- 
πιοηῖ ἤχοι Ὧν Φαμογαῖν, ἕον 0 [οτγὰ αἰὰ ποὶ Ββοηὰ 
15]. πιΔ6], δηἀ (}6 ΓΟΠΊΟΑΙ] ἰο Εαγρὶ Ηθ ἀΐτγοοιν 
ζογῦαια. Απὰ γεοῖ ἰἰ Β06πὶ5 {πδἴ ΟὨΪΥ ὈΥ 18: π|8 6}᾽8 
δοὺ πὶ (Π6 Βίριι το Εσγρί οου]ὰ ἐδ ἰδηα οὐιδὶη 
δϊ9 ΒΑ ΔΙ γοϑί, Βὶοἢ 18 ΒρΡοίζο οὗ ἰῃ [06 Υ.Ψ 
χχνὶ. 94, 85. 

14. Οπ χὶὶ!. 1-6. “«Ηδὰ ποὺ Φομδηδῃ δηὰ δἷβ 
Ῥοορὶο καβϑκοὰ ζοῦ δᾶάνῖοο, Ὀὰΐ σοῦ ἀΐγθοιν ἰο 
Ἐκγρὶ, ἐμεὶν δἷαπ ουϊά ποὺ πα 66 80 ργοδί. 
ΤΏΟΥ οϊχποᾶ, ονγονογ, δι ἰβϑίοῃ 0 (ἢ νυ] ]] 
οὗ αοὐ, νυ }]6 ὑπ 6 0 γοῖ δάδογοά ἴο ὑμὶν οὐγὴ Ὑ}}]}. 
70 ἴθ. 8 σοπιποη ἔδυϊὶ [ὉΓΡ ΡΘΟΡΙ8Ὲ ἴο δβ8[ς δάνίσϑ 
ὙγὮ}}]6 ΠΟΥ Δγ0 ΓΙ τϑϑοϊνοὰ ννηδὶ (Π6Ὺ ν01}} ἀο. 
Ἐον ὑὸν ἰπααΐγο ποῖ ἰο ἰορᾶγη νμϑὺ 18 τὶ σαί, Ὀαὰΐ 
ΟἾΪΥ ἴο Τοροῖγο ϑῃσουγαροιηθηΐ (0 ἀο Ὑμπαὶ ὑπ 6 Υ 
νίδῃ. [ἢ νὰ δάνίβο βοὴ δοοοτάϊης ἴο ἰδ οἷν Ἰη- 
οἰϊμαιίοη ἈΠΟῪ ἴαἶκο ον δανίοο, ᾿ ποῖ, (60 τοὐθοὶ 
1. --οῦνῷ τπαυϑὺ Ὀ6 οἡ ΟἿΓ ρσιιατὰ ὙΠ 6 6 ἈΡΡΘΑΪ 
(ο Οοιἱ 8 ἀοοϊβίοῃ, ἐμαῦ τὸ ἀο μοῦ ρῥγονϊουβὶν ἀ6- 
οἷάο ἔογ ὀυγβοῖνοθ. ΕῸΓΡ (ἢ π8 τ)ῦὋ (Α}} ἰηἴο Ὠγροο- 
Υἶϑυ,  ΐσῃ ἰβ (86 πιοϑὶ ἴδ 8] ἱπίοχί σαί δηὰ 
Ὀϊϊη πη 695.᾽᾽ ΗΕΙΜ δηιδὶ οσεμαν, 7.ε ἤασ)ον ἢγο- 
ρλεί8. [" ΤΏοΒΘ ν7}}} }υβι} γ ἰο86 {ποὶγ σοπιίοτί ἴῃ 
Τοαὶ ἔθηγ, ἐμαὶ δχοιιϑθ {ποθ 8 ἴῃ δὶη 10} 
Ῥτγοιθη θὰ ἔἴθαγβ.᾽"" ΗΚΝΕΥ.---Ὁ, Β. 4Α.} 

1δ. Ου χὶϊὶ. 7. Αὐΐον (9 τουγάον οὗ θά Δ] 188 
86 δῆχον οὗἨ ΝοΌιο δ ἀμοζζδὺ βϑοιηθὰ ἱπου 8016. 
Βυὺϊ ἴμ9 [κογὰ, ἴο ννῆοπι ποίη ἰδ ἐπι ροβαὶ Ὁ]9 
(χχχῖϊ. 117), ῬΤομλΐ868 ἴο Ῥογίογηι ἃ ταΐγϑοῖθ, δηὰ 
ΓΟϑίογΓο ἰϑγδοὶ (0 ΠΘΡ, ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ [ἢ {(Ποὶν Ἰδπὰ ἰΥ 
{6 Μ.Ὶ}} σίτο Ηΐπὶ 6 ποηοῦ δηὰ ἐγυβίὶ ἰη Ηἰπι. 
Νουυ οἰ Σξατ᾿ βΒ Ἰιοατὶ ἰϑ ἱπἀθοὰ ἰῃ Ηἰ8 Βδηά. 
{{ 1818 18 ποὶ δοκιον]οάρκοιὶ πὰ ΝΟ μ ἀπ ΟΣΖΑΡ 
ἸΏΟΓΘ ἔραγοὰ (δὴ ἰδ [Γιοτγὰ, (ον βίη 8 ἰμθὰ 
ἀρεαϊηδὶ (6 ὅτβιὶ δου δηἀτηοηί. 

10. θὰ χ]Σ. 18 8βαᾷᾳ. “"" αοἀ τοταΐμ 8 Η]8 ρθορὶθ 
οὗ 10 ἕδνοσ ψὶ ἢ νυ ]ΐϊο Ηο κἀορίοα (πηι 845 Ηἰδ 
ΡΘορΐθ, το ἢ γ88 (110 τηοδὶ βδογοὰ οὈ] ραιίοη ἰ0 
οὐοάΐθηοο; ὑμαὺ Εἰχγρὶ νγὰβ ἰο {6 πὶ ἃ ἱδῃὰὼ οὗ ἀ6- 
βἰγυοίίου, ἃ ἔογυϊἄδη Ἰαη, 88 ἰηἀοοα 41} οοηῆ- 
ἄδθηοθ ἰῃ δΒιιηϑη αἰὰ ἰβ Του ἀάθη ἴοὸ {089 σὙἢ0 
σουϊά ᾿ἰνο ὉΥ ζδὶ(, νυ ἷσὰ νὰ8 Καονῃ ἴο ἰῃ θαι 
ἴγοιῃ {)}0 ΒἰϑίΟΥΥ οὗ ἱποὶρ δ βοὸσθ δηά α]] {119 
Ῥγορμθίβ. [88 στοαὶ δἷπ 0 ἀδθϑῆλ ομθ᾿ 8 δβοὶ 
ΒΆΪ6Υ αὐᾶθν (6 ριοϊοοίίοη οὗἩἨ πιδὴ ἰπᾶη ὑπᾶὰοῦ 
παι οὗἩ αἀοἀ. [Ι( 15 ἱποοιηρυ θη Ὁ16, ονν ὈΪϊπὰ 
ὉΠ Θ᾽ οὕ πὰ κ68 ΡΘΟρ]Θ, 80 ἰμαὺ (16 Φ6 78 876 
πού γεῖ ἰοραγηρὰ {μ6 ἱσυϊὰ ἴῃ {116 ἀοδίγασιίοη οὗ 
ψογαβαϊοπι δηἀ {6 ἰσπιρὶο οὗἩ αοἀ." ΗξΙΜ δηὰ 
ΗΟΡΡΜΑΝ. 5} }[ὴὐεδ ζωϊγοτυὶπι σεγία ἐδί δχ ργδῦε- 
αἀεπεϊδιι8."" Τεκτυι,. ““ Ῥεμίοπέ ἧδε φμοσμς διομί 
ἰδία υεπογμηί.᾽" Αὐαῦϑτιν.--- ΕΟ ΚΒΤΕΒ. 

17. Οὐ χὶ τ. 2 βᾳᾳ. “ Ηγροστγί(68 Τογβοοί ἢ ἀ0 
ποί νγὶθὶ ἰο Ὀ6 Γοραγ ρα 8ἃ8 γοὐθοιϊηρ δῃά βοίτἱηςς 
{Π θα Ϊγ 98 ἴὰ Ορροβί(ἰοῦ ἰο οὐ Β νγογὰ, ΟΥ 86- 
ουβίηρς “Ἰοὰ οὗὨἁ 14]βΒοϊιοοὰ. Εον ὑπο ἰθ. 81} {0 
νονὶὰ ρΡίουϑ, Δηἃ 0 ὁη6 Γοίιδοδ ἰο ὈῸ Βιι ὑτη 5817 9 
ἴο ἴΠ6 ἀφὰν οτὰ. ὟΑἀοα 18 ἔσυΥ αοἀ δῃὰ τοι] η8 
80. [{ ἰ8 ΟἹΪΥ ἃραϊηβί (18 ρβαγβοῦ Φογοιϊδὰ ἰμδὶ 
ΠΟΥ͂ πιαϑὶ δοῦ" 116 1168, (6 18 ηοὶ 86ηϊ, ὶ8 τυ] ἰηςς 
δηὰ ργυϑδολίηρ σϑηποὶ Ὀ6 οηἀυτοά," ΟΒΑΜΕΒ. 

18. Οπ χὶῖ, 8. “ΟὔΌβοττο {μθ οἷά ἀϊαδοὶϊοαὶ 
ὑγίοι : ΘῈ ΡΓΘΒΟ ΘΓΒ ργαοίϊσο αἀοὐ᾽Β νοτὰ δηὰ 
(μοὶν οΠοο ννῖ1}} Σοαὶ, (8 6 νου] ὰ ὑπ ογβία παδ ΠΟΥ 
ἴο ὈδΔριΐΖξο ἱς ΊΠ δΟΙ ΠΟΥ δῆ 854 ο68]}} 1ἰ »ὲγ- 
δοπαί ἱπίεγόδί, ΔΒ ΘΥΘ δ6ΓΘ Βαγισὴ τοιιϑὶ θα ἐδ 6 
Ὀϊδπλθ, 88 ἱ ἢ ΟὨΪΥ Μ 86 ἃ ἰο γοηὺ π18 ΔΏΧΟΥ 0 
65 δηὦ 6 σοηίΓΑΥΥ.᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

19. Ου χὶ. 6, Το δποϊδηϊδ 6 γ0 δχδλϊηθ ἐἢ 6 
αυθϑίΐοη ΜΨὮΥ Φογοι δὶ δοσοιμρδηϊοὰ (Π6 Ῥ6ΟΡΪΘ 
ἴο Εγρὶ δηὰ ἰαἶζο οσσδβίοῃ ἰο ἀΐβοιιϑ8 (86 1 
Οὐπιπι. αὧ6 ἔωσα πιϊπιδίγσογπι αὶ τοΐθγθησο ἰο 
Αυασῦϑτιν. ἔριδι. 1ῦ0 αὦ Ποποτανγ. ΜΙΝ τοβροοῖ 
ἰο Φοτγοιαί δῖ, ἰδ ἰΒ αἶθαν τ8ὲ Βα ἀϊά 411 ἰῃ μἷβ 
Ῥον ΟΣ ἰο ἀνοῦί (0 ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο Εγρί. Αἴϊοσ 9 
ψοἷ6 Ροορὶθ, Ὠον ΕΓ, ΘΓΘ ΟΠ66 ΟἹ 6} ΨΥΑΥ͂ 
ἰι νγ88 ᾿προβϑι οἷο ἴοσ ἴῃ δηὰ Βαγιοὶ ἴο τοπλα]η 
ΔΙοηῃθ ἰῃ (0 ἀοβογίθα σοχηίσγυ. ΤΟΥ ὙὙ6ΓῸ 
ΟὈΪ χοά ἴο χκο ψὶὰ ἰποῖν Βυοῖ. Τθ6 πιοῦο {Π|689 
6 γ6 ΒηἀοΥηρ, [Π6 Τ]ογ9 ἡδροα {Ππ6Ὺ Πϑα οὗἁὨ [ἰδ9 
Βιορμμογάθ, ΤΏ, ον ἰζ ΠΟΥ ν6ΓΘ ἢοἱ 6011- 
ΡΟ, {Π6ΥἹ βαὰ ἴἰο ρὸ υἱΐῃ ἰθ. [ἀ ΒΟΘΏ18, 
ΒΟΜΘΥ͂ΘΓΣ, ἰο ζ0]1ονν ἴσοι 6 ὀχργοϑβίου ΤΡ), τϑυ, 

δ, (δῦ πο οἴοῖΐδα ννἃ8 ρσίγοῃ ἰδεῖ. Τ}0 Ρ60}}9 
ἱϑοὰ ἰοὸ αν (86 ῥγορμοὶ 8 (μθ. [Ι͂ἢ πὸ 
6886 68 Ὑ6 ΒΑΥ͂ ("λἱ Φογοιλϊ δ ἢ64, ἴον δοσογά- 
ἴῃς ἴο ἷϑ ΟὟ ῬΤΟΡΌΏΘΟΥ, 6 ΚΗΘ ἰπδ 6 γῊ88 
κοϊης ἰο πιϑοὶ ταΐϊη ἰῃ Εργρί. 

20. Οα χὶ!, 8-13. Δι 180 ΡῬγοβαπὶ ἀδὺ ψ] 6 
Μὲ ἩΪΒΏ ἰὼ ΘΟΏΥΘΥ (0 ῬοΒίΘΥΙΥ (180 ΘΔοοοιηί οὗ 
ΒΟΠΘ δοσοιμ 1561 ἴδοϊ, ΟΥ (0 Ῥτοαϊοιίοη οὗ 
Βοη9 ἤποῦ ἴο Ὀ6 Δοσοιηρ  ἰδῃ6α (εζ. σ᾽. ἃ Ἰα5ι ἰ65.8- 
πιο η), γο ἴθ Κ ρδροὺῦ δηὰά ἰηΐ, ννγῖία ἰδ ἀονῃ, 
8608] ἰξ, μᾶγο ἰΐ Βι Ὀβουὶ 6 ὈΥ͂ νν]  688685 ἃπὰ ῥΓο- 
ΒΟΙΥΟ ἰΐ ἰὴ ἰμο τοχιϑγα τ Β ΟΥ ΤΟΟΟΓ 6 Υ᾽ 5 ΟἿ ο6. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΙ͂Υ. 1--Ἰ4. 
μηρπνωκπρογερισαττεκνν 

Ϊη δυοΐϑαν ἐΐπηθ8 ἐμιοΥ ἰοοΚ ἃ βἰπαρὶοῦ δπὰ Β0ΓΟΓ 
γγΥ. Φδοοῦ πὰ [μΌδη Β᾽ΠΙΡῚῪ ογοοίθα ἃ μθὰρ 
οὗ βίομοβ (6 θη. χχχὶ.), {μ6 τὸ δη4 ἃ 41} ἰγ1 068 
ἀθδι ΧΧὶ.) Ὀ.ΔΠῸ δα ΔΙΆ οα ἴμ6 ὈὉΔηΚ οὗ [18 
ογάδηῃ. Α8 Ἰοῃρ ἃ8 ἰδ 6 68 δπά {ῃ9 8} Ὁ 6 ΓῸ 

βιδῃάϊηρ, ἰμ6 τοοογὰ τινὰ ἰγϑηϑι {64 ἔτοῦλ ζΘ}9- 
τΤαϊϊοη ἴἰο ζοαθγαιίΐου ΤῸ ν᾽ δῦ οὈ͵θοῦ 1086 8ί0η9 
τὺ ϊζη68805 ΓΘ δαὶ ὉΡ, δηἃ ἴδιι8, ἰμδὺ νυ ἃ] οἢ 1ὲ 
γὙὃδὃ8 ἀοβιγοὰ ἰο ΘΟΟΥ͂ΘΥ (0 ροδίοσίυ ᾿ἰἰνθὰ ἴῃ (89 
ΤΑΘΠΊΟΤΥ ΟὗἨ πιθῆ. «Φογθπ ἢ 4150 ΚΉΟ8. ΠΟΥ͂ ἰο 
086 ᾿πκ δηὰ ρθη (οἷν. χχχὶ!.), ας Βογῦο 6 τοί ἢ 8 
ΟὨδΘ 0Γ0 ἰο ἰδ οἷά τη ΔΏΏ6Γ οὗ ρῥγοϑογνίηρ δΓ- 
οἰΐγοϑθ. Ηθ Β᾽ΡῚΥ̓ οἴδοοβ ρσγϑδὺ βίοῃμθϑβ ἰῃ [86 
Οἷαν, ἀοοϊατίηςς ἡ μαὺ {ΠΟῪ 8. ΚΠ ΤΥ, υἱΖ., [δῦ ἈΘΓΟ, 
οἱ (18 βροί, ΝΟ ἀπ 6 2ΖΑΥ Β ἰθηΐ 58}8}} βίδηα. 
ὙΜΒοΙΒον 6 Εχγρίϊδη8 δπὰ 6 ν»)72οὲ ἔθη Ὀο]ϊονοιὶ 
ἷπι οὗ ποῖ, 18 οὗ πο σοῃϑθαιθῆσο. 80 τοσοτὰ 
ΟΥ̓ {Π686 Βἰοηθ8 δῃὰ {ποὶν πιοδηΐης δὺ ΔΥ Γαΐθ 
Σοιηδίηρα αἰΐνα, δηὰ ἰῃ9 [.οτὰἀ᾽ 8 νογὰ νὸοβ (8 
8Α ΓΟ ργθϑοσυϑα 1}} (86 ἀδΔΥ οὗὨ ἰἰ8 0] Δ] τα οηί, 

ΗΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1, Οὐ οὗ, χὶ. 1-12 : χὶὶ. 1-8 : χ᾽ ὶ. 1-16. Ιβνδοῖ, 
π6 οσμοϑοὰ ηδίΐοη, 18 ἴῃ 18 ἀ6ϑ.} 168 8 ἴγρ6 οἵ 
πυτηδη ἰἰἔθ πῃ σομοσαὶ. ΟὈμβί ΚΓ ΟΪΥ {Π6 ὀχοάμ8 
ἴτοια Εχυρί. 800. δἷβο ἐλδ αἀδείϊπίεα ὁ (λε ρεορίς 
ΟΥ̓ Τ1εταοὶ, αὔίεν ἰλ6 ἀεδίγμοίΐοη 9. υεγιιδαῖεπι ὃν 
ΔΝοδμελααπεζζαῦ, ατὸ »γείψρίοα. Εοὁ7ν 1. Το 
ἀοροτγίδίιίοη οὗ {806 ψῇοὶθ ῬθΟρὶθ ἱπ οἰδἝηϑ 
δηᾶὰ ἔοίίοτγβ ἴθ ἃ ἰγρ6 οὕ ΟὟΥΓ υπίγογβαὶ δυτηδη 
τη ἸΒΟΓΡΥ͂, ἔγοτῃ τ᾽ οι ΠῸ Οἢ6 ὑπο: ούθη Φϑγθ 8) 
15 ἴγϑο 2, Τ8ο ἔαϊα οὗἩ δα] Δ πὰ (Π6 ΟΌΓΠΘΥ͂ 
ῖο Εργρὺ 18 ἃ ἰγρθ οὗ ἰμ9 ᾿πβι ΠΟΙ ΘΉΟΥ οἵ ἃ]} 
ΤΏ6γ6 ῃυμηδη ᾽6]Ρ. 8. ΑΒ5 ἰ!)}86 76 078 δὕοσ. ΘΟ θἀδ- 
168 πηι γά6Γ, Β0 π.0} δὶ 8]} {ἰἰπγ68, μιὰ Ῥτοίθοιϊοα 
δα ἀο] γογϑποα ἴῃ ἰμ0 Γοτά ΔΊοηΕ. 

2. Οη χὶ. 1-6. Το Ομνιϑιίδη πα 86 ἐατααϊὶ οὗἁ 
1η6 νον ἁά. 1. Ηο 18 γζοβαγάθα οχίθγπα νυ Πἴκ6 
οἴμοσβ. 2. 1780 οὁγ0 οὗ ἰῃ9 ]ογτὰ νδίομο ψἱὶἢ 
ΒΡρΘοἶδ] ὁ8.9 ΟΥ̓ΘΡ ἶπι, 80 ἰπαὺ (4) ποὺ 8 ιαὶν οὗ 
18 βοδὰ ἰβ Ὀϑῃΐ, (δ) δἱὶ δὶ8β ψδηΐβ τὸ ρτουϊ θὰ 
ἴον. 8. Ηο, Βονγουοῦ, ὁ 118 ραγὶ αἰγϑοίβ 4]} 8 
οονίβ ἴο 6 κῃ άοιι οὗἩἉ ἀοὐ πὰ ΗΒ τἱριίδουβ- 
Ἀ688, δηὰ Μ|}} ποὺ Ὀ0 ἰυγηθὰ δδίαὰθ ἔγομι ἐιϊ8 

849 

οἰ ΠῸΥ ΌΥ {86 Ὑἱοΐθ 66 ΟΥ 86 ἔγὶοπ 1 6858 οὗὨ ἐμ9 
ψον]ά. 

8. Οη χὶ. 7--χἸὶ. 8. αὁἀ 6118 }}᾽8 ἔαὶθ δὴ Θχϑη 6 
οἵ νὰμοΐ Ὀοΐα18 ουθὴ (πὸ τηοϑὲ ΠΟΌΪΘ ἴῃ (ἰπ|68 οὗ 
ἄθορ οογγιρίϊΐοη. 1. ΤΟΥ ΘΗΪΟΥ͂ ζοποσα] οοπῆ- 
ἄρησθ. 2. ΤΟΥ ΒΓΘ ᾿ΠΟΔΡΔΌΪο οὗ αἰγὶ Ὀαϊηρ ὁχ- 
ἔἴγοπιθ Ὑγνἱοϊζθάπμ685 ἰ0ὸ πιθῆ. 8. ΤΟΥ Ὀσσοίηο 8 
Βδουϊῆοθ ἰο (μοὶ οοπδάθῃμοθ. 4. ΤΏΘΥ ἅγὸ ἰπθγθ- 
ἴοτϑ ποὺ 'ἰπ 8 Θοπα οι ἰο βίδὺ  μ9 αἰνῖπο ὑυὰρ 
τη 6 η (8, 

4. Οη χὶϊ!. 1-16. Ὑπδὺ 18 6 βυγοϑὺ ψΑῪ οὗὨ 
σοῖς ἰο {86 τ σὺ Θοπο] βίοη ἴῃ αἰβῆοι σα868 ἢ 
1. 1ο ἰπαπῖγο οὗ 80 Κοντὰ. 2. Τὸ ΟΌΘΥ υποοηάὶ- 
{ΟΠ 8} (Π6 αἰτοοιϊοη τ 1Οἢ (16 οτὰ σδοιητημηϊ- 
οαΐο5. [ς᾽ πιυβὺ 801}}} ἴῃ ἔδυ ἢδ ῬΤᾺΥ ἰο ὉΘ 
συϊά ρα ὉΥ 8 δρίγὶὶ οὗ ιυἱδάοπι ἴῃ ον ἰιολτίβ, δὰ 
6 ἰηΐ8 οὗἩἨὨ Ῥγονϊ ἀθῃσϑ.᾽" Ηξναυ.-- -85. ΒΕ. Α.] 

ὅ. Οκἱ χε. 1-7. Ομαγδοίου ϑίο ϑχαιρὶο οὗἁἩ {89 
νυ] 688 οὗ {πὸ Βυϊμδη θαγὶ: ὑμ6 96εν8 ᾿πααΐτθ 
οὗ ἰ)ο ᾿ογτὰ δῃηα Ῥγοπιΐϑο ἰο ΟΌΟΥ͂ ΗΪ8 αἰταοοίϊοι 
(χ}ἰϊ. 20). Βαὶ πϑη {μ6 ἀϊγθοίΐοπ ἀο068 ποὶ δο- 
οοτὰ ψιὰ ἐμοὶν 88, ὑπ αὖ οὔοθ ἀθδοΐατο ἰΐ ἰο 
ὍΘ Βυρροβι(ἑ ἴοι, ποὺ ἔγοτα ἵμῸ ᾿ογτὰ. Τ86 ρῥτο- 
Ῥδοί τηιϑὺ ὈΘ8 ᾿αγ, 8 αἸ]οροὰ ΘΠ ΘΙΩΥ Π48 ἱποϊ(οα 
λῖπι. Βυΐ δαὶ ν8β Ἰοῃβ ὈῬγουϊουϑὶν ἀοἰογϊηρα 
ἴῃ ἴ86 Ποαχύ 18 οὐϑυϊμδίοὶΥ Ὀτοισὶ ἴο ὁχδουιΐοῃ. 
[“ἼΒοθ6. τιαῦ δγὸ σοβοϊνθά ἰο οοπίγδι οι (μ6 
ἔτοδῦ δηᾶβ οὗ (η0 τοὶ ϑίγυ, δγο ᾿ἰπἀυβίτίομδ (0 
Ὀσίης 8 ὈδΔὰ πδιῃθ Ὡροὴ Δ. [0 18 Μγ6}] [ἴὉΓ ῬΘΥΒΟΠΒ 
00 8.6 ἰδ τοϊϑγορσγοβοηίοα {παῖ {1 }Ὁ ισίϊπε58 
18 'ῃ πρᾶνοῃ, απὰ ὑμοῖὶν σεουτα οπ ἀϊσὴ." ἩΕΝΒΥ. 
--Ξ93.ὄ Β.Α.1] 

6. Οη χὶὶ. 8-18. ΤῊΟ σψὰγ8 οὗἩ {ἐπ Το δἃγ0 
σνοηῃάαογίυ]. ἴδβγδοὶ θοϑὲ Ὀοΐοσο Νοῦν ἢ 6228} 
ΤᾺΣ ΔΥΔΥ ἰὸ Εργρί. Βαϊ ποῦ [ΠΥ 8.6 ηοὶ Βαίβ. 
ΤΙο [ογὰ σαυ5868 ἰὑ ἴο Ὀ6 ΡΓοοϊδἰπηοά ἰο (Ποῖ μαὶ 
δ 6 Θηίγϑησο οὗ {116 Κι ̓ 8 Ρα1860 δὖ ΤΠ} ΡΔΏ ἢ 68 
ΝΟΌυΘΔἀη 62 ΖΑ Γ᾽ Β ἰθηΐ 848}} βἰαπά. Νον ἱπάοοά 
{π6 Γο 18 ἃ Ὀγὶσοκ - Κι] (ποτα, ἱπ {1||6 οἷα οὗ Ἡ]ι 1 ἢ 
Φογοι δ 18 ἴ0 Ρ͵Δ66 Βίοῃ 65, ἰδ. Του παι οῃ Βί0} 65, 
8438 ἰὑ Ὑ6ΓΟ, ἴοσ (86 Ομα]άθδῃ ΚἰηρΒ Ῥδυ!)ἕοη. 
Τῆυβ δ 9 Πογὰ ᾿Δγ8 [6 6 Γ5 ΟΥ̓ ΓαἰΓ6 ΟΥ̓ΘΏ(Β, 
δηὰ νὰαίουον δ ῬΥΘΡΑΓΟΒ ἰῃ Βοοσοὶ Ηδ σϑυθα}Β 
ἰπ Ηἰβ οσὰ τ ἴο ἐμ 6 ΖΊΟΥΥ͂ οὗ Ηἰδ8 τψίβαοπι, οπι- 
πἰβοίΐθηοο δη οὔλῃϊροίθῃοθ. 

10. «εγεπιίαλ αἱ ἰδὲ ΚΤ οίϊοαϊ ὁ (λ6 Ομεοη ὁ Ἡταυεη ἐπ Ῥαίλτοβ. Τῆι Πιαδί Αεἰ οὗ λδ Ῥγορλείίο ΤΠ δίτγ. 

α. Τὴ οδσίο διζαϊηβὲ (86 δέ ὈΘΟΣΏΪΥ Δἀο]δίσου 8 ῬΘΟΡΪΘ. 

ΧΙΙ͂Υ. 1--14, 

1 Το ποσγὰ ἐῃδὲ οδπιὸ ἴο Ψογογαΐδ οοποθγηΐϊηρ [ἴ0τ, [0] 411 {86 ὅτ σ ]οἢ ἀπ 6 1] 
[νψἢο ἀν6}}7 ἴῃ ἴΠ6 ἸΔηα οὗ Ἐχγρί, σμϊοῃ ἀν γ6}} δι ΜΊραοὶ, δὰ δ Ταιρδηθ8, δὰ 

ὦ αὖ ΝορἈ, δῃᾷ ἴῃ {86 συυπέιν οἵ Ῥαϊῆγοβ, βαγίηρ, ΤΗῸυΒ βαῖ τ ἴΠ6 1.0 ῈΡ οὗ Βοβίϑ, (89 
(οά οὗ ϑγδοὶ: Ὗα ἢδγνα βθϑη 8]] [ἢ δου! ἰμδὲ άῦο ὈτουρὩν ρου «Ψοτγυβαίθιι, δηα 
ὉΡΟῺ 8}] [86 οἰζί68 οὗ α]Δἢ ; δηά, Ὀ6Βο]4, {18 ἀΑΥ̓͂ [ΠΥ αγὸ ἃ ἀοϑοϊδίϊοη, 8 20 

8. τιδὴ ἀνθ] ] (ἢ ὑποτγοίη ; ὑθοδυβα οὗ {μον ψ]ο κά θββ τ ΒΙΟἢ Π6Υ ἤᾶγθ οοχητϊ θα 
[οἱ Ργόϑόοῖο τ 10 ΒΏρΡΘΓ, ἴῃ (Πδὺ (Π6ῪΥ πϑηΐ ἴο ὈυΓΏ ἰποθηβθ, απ ὕο 86γγ0 ΟἾΠΟΓ 

4 ροάϑ, Ὑῃοπὶ ΓΠΘΥ͂ ΚΗΘ πο, ποὶξλθν {67,2 γα, ὩΟΓ γοὺΣ ἔδίῃοιβ. Ηονθοῖ [ βοηΐ 
Ὀηΐο γοὺ 811 ΠΥ Βούνδηΐβ {Ππ0 ῬΓΟΡΒΘΙίδβ, τἰϑίηρ ΘΑΥΥ δηὰ ϑοημάϊηρν ἔδδηι, βαγίηρ, ΟἹ, 



8ῦ0 ἘΠῈ ῬΒΟΡΗΕῚ “ΕΒΕΜΤΙΛΑΗ͂. 

δ ἀο ποί [18 ΔΌΟΠΑΪ 8019 ἐπἰηρ᾽ ὑΠ40 1 μαΐθΘ. Βυΐ (ΠΟΥ ΒοΑυΚοηρθα ποῖ, Ποῦ ἱηο] πο 
6 {πεῖν οἂγ ἴο ἱατη ἔγοιι {μοῦ Ἡ]ΟΚΘάηΘΒ5, [ο ὈΌΓη ΠΟ ᾿ΠΟΘΏΒΘ πο ΟΥΒοΓ ροάβ. ΥΥ̓́Βοσο- 

ἴυΓΘ ΤΑΥ͂ [ὌΓΥ δηα ταΐηθ δηρΡΘΓ 918 Ρουγοα γί, δπαὰ τγὰ8 Κἰπα]θὰ ἴῃ {86 οἰν165 οὗ 
ψυάαϊι δηὰ ἴῃ [ἴΠ6 βύγϑοίϑ οὗ Ψογυϑβϑαίθη: δ8Πα (ΠΟΥ͂ ᾶτο ψαϑίοα απα ἀδβοϊδίθ, 848 δὲ 

7 τ}18 ἄἀαγ. ὙΒΘΓΘΙΌΓΘ ΠΟΥ͂ (ἢ. Βα 1:0 [86 ΟΕ, [πΠ6 σά οὗ μοϑίϑ, [0 (οἀ οὗἉὨ [ΒΓ86]: 
ΛΥ̓Βογοίοσθ σου γα ἐλ στοϑῦ 6ν}} ἀσϑιηϑῦ γοὰγ βου δ, ἴο οαὖ ΟΥ̓ ἔγοτῃ γοὺ ταϑῃ 

8 αηὰ πογδῃ, σὨϊ]4 δηὰ βυιοΚ] ηρ, ουὐ οὗ δυάδῃ, ἴο Ἰθᾶνθ γοὰ ποῦθ ἴο σοπιδίη: [π 
[μδὺ γα ργόγόκο τὴ υηΐο γαίῃ ἢ (06 ΟΓΚΒ οὗὁἨ γουῦ δηάβ, Ὀυγηΐηρ ἱποθηβοῦ 
υπίο οΟὗΒΟΓ ροάβ ἰῃ ἴδο ἰαπά οὗ Εργρί, ὙΠΙΠΘΡ γὸ Ὀ6 ροῦθ ἴο ἀν16}}, ὑμαΐ γα ταϊρὰὲ 
οαὐ γουγβοῖνοβθλ οὔ, δὰ ἰμαΐ γ9 πιὶρῃΐ ὍΘ ἃ ουτθθ δηᾶὰ ἃ σϑργοδοὶ διηοῃρ 8]] 

9 τ-ῃ0 πδίϊοῃβ οὔ. (9 οαυί ἢ Ηδνο γοὺ ἰογροίίθῃ ῃ6 πιοκθάηθθθ [6ν]]}} οὗ 
γοΟΌΡ ΓΑΡῆθΓβ, ἀπ 06 τ ὶοκοάηθβ8 οὗ [π6 Κίηρβ οὗ Τυάδῃ, δῃὰ [6 ᾿|ῖοϊκοπη688 οὗ 
(Ὧν [18]5 πιίνοϑ, δηὰ γοῦῦ οὗ Μ]ΟΚΘάη 688, δηα [Π6 ὙΠΟΚΘάΠ 688 οὗ γΟῸΣ ὙΠΥ68, 
ψ ἢ οἢ ΤΠ 6 γ9 μανα οοπχ6α ἰη {μ6 ἰΔηὰ οὗ Φυάδῃ, δπὰ ἴῃ {π6 βίγθοίβ οὗἉ « ϑυυβδί θα ὃ 

10 ΤΟΥ γα πού μυπι0)θα δυόη απῦο ἐΠῖ8 ἀαγν, ποιύμον ἤδγθ (ΠΟΥ͂ ἔδαγθά, ποῦ να] Κοα ἴῃ 
11 ΤῊῦΊ ἰανν, ὩΟΡ ἰῃ ΠΑΥῪ βίαιιίαϑ, (μδ΄ 1 βοὺ Ὀθίογο γοῦ δηα Ὀθίογο γοὺγ ἔδίμοσβ. ὙΠοτθ- 

ἴστα {8 Βαῖ ἢ} 186 ΙΖΟΒΕΡὉ οὗ Ποβϑίβ, ὑπὸ αοα οὗἉ σγδ6]: Βοῇο]ά, 1 νψ1}} βοὺ ΤΩΡ ἴδοθ 
12 ασλϊηδί γοῦ [ὉΓ 6Υ]}, ἀμὰ ἴο ουὐ οΥδ 4}1] Φυάδῃ. Απάὰ 1 ν1}} ἰδ κ6 ἴθ τοι ηδῃῦ οὗ 

Ψψαάδῃ, ὑπᾶὲ Βαγθ βού ὑποὶν ἴδ 663 ἴο σοὸ ἰῃΐο 86 ἰδπὰ οὗ Εσγρί ἴο δΒοϊουτγῃ Πόσο, δηὰ 
[ΠΥ 888] 4}}}5 θ6 οοῃϑαπιθά, απά 8}] ἴῃ {86 Ἰαπὰ οὗ Εργρί ; [Π6Υ} 5}18}] ουεη 6 οοῃ- 
βιιγρα ὈΥ {886 Βποτά απά ὈΥ͂ {π6 ἔδιηΐηθ: {ΠΟΥ 88}8}} ἀϊ6, ἔγοτη [η6 ἰθαϑὺ θυθὴ ὑπίο 
{Π|6 ργϑαίοϑί, ὈΥ͂ {86 διυνψογὰ δηὰ ὑΥ {86 [Ἀπλΐη6: δηα ΤΠ6Υ 8}.4}} 06 8ῃ δχϑογαίίοη, απά 

18 δὴ δϑίοη ϑῃπιθηΐ, 8πηα ἃ ουγ86, δηα ἃ σορτοδοῦ. ΕὟΓ 1 {11} ρα η δῃ ὑΠμ6πὶ ἰμαὺ ἀ νν6}} 
ἴη {μ6 Ιαπὰ οὗ Ερυρῦ, 881 ἤδνθ ρυμίϑῃοα Φογυβαίθιω, ὈΥ (86 Βυογαά, ὈΥ {π6 ΤἈμλΐη6, 

14 διὰ ὉΥ [δ ρΘοϑθ 6 πο: 850 πδ΄ ποη6 [1676 81}8}1] Ὀ6 ΠΟΏΘ Θϑοδρβϑα οὗ γϑιῃδὶηἰῃρ] οὗ 
{Π6 τϑιμηδηΐ οὗἩ Φυάδῇῃ, πνῃϊοῦ ἃτὸ ροηθ ἰηΐο ἴπΠ0 ἰδηὰ οὗ Εργρὶ ἴο βοϊουγῃ ἔδοσο, 
Β8}}} 868 06 ΟΥ̓ Τοιϑίη, [δύ (ΠΟΥ δῃου]ὰ τοίασῃ [8ηα ἴπθη ὑο γϑίυτῃ] ἰηΐο ἴΠ6 Ἰδηὰ 
οὗ συάδῃ, ἴο {86 πιϊοῦ {ΠΟΥ ᾶνο 8 ἀδβίγθ ἴο σοίασῃ ἰο αἀ61} ὑΠ6ΓΘ : ῸὉΣ ΠΟῺ6 888] 
γτοίαγηῃ δυΐ Βυο ἢ 88 88}8}} Θβοδρϑ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ.. 

᾿ Υ τ. 8.-- ἴα ΟΡ ΩΤ) δυὰ Π2.}) ἴδιο Ὁ [6 18 ξοτγαῃάϊαι (δοταρ, ΝΆκσξιββ. Ον. κ 95, 6), ἰὰ ἽΔ» ΩΡ. ἴξ [5 τη 

σαρίπαὶ (16... ὃ 95,..). Οοπιρ. χί. 17; χχχί!, 82. 
4 6γ. 3.--Ἅ'λὲῖῖ, ἰ8. ποῖ ἴσ "6 σζεξασαοα 8 βοσυδαίίγο, δίπμοϑ ἐμ 8 Ὧ85 Ὀθοη ΔΙΤΟΘΑΥ͂ Θεργοβθοὰ ὉΥ ἴπο βυχ [ἢ ὈΣΡῊῪ, ὕυὲ 

βοὶ 

δἪε ποιλΐηαίϊίνο. Ὑηο τπἰτὰἃ ΡοσΒοῦ δία πη β ἰη οἴ059 σομοσίίοη Ἡ 1 ἐμὸ ργοσοήίης, ἴμ9 ΣΠ 9. Ὑ1{ [πὸ δυο σμδηρο οἵ ΡΘΓ- 
τ 

βοὴ (οοταρ. ἱπΐγα νϑσε. ὃ δηά 10 δῃά ΝΑΒΟΈΚ8Β. αν. ὃ 101 4πη|.} ἰδ βοσσθυοσ οχρίαἰμϑὰ ὑγ Α) ὉΩΝ, {1 πο ἃ τοΐαση ἐδ 

τοϑδάο ἴο ἐδα βοσοῃᾷ μογβοῦ ὑποὰ ἴῃ ἴλ9 Ὀοκίηπηίπς οὗἨ [6 δομἔθηοο (ΤΟΥ. 2). 
δες. 4.--- 2 κὁ5 ἰὴ Ζυά. χίὶχ. 24. 

ἃ σου. Ἰ-πτι} ταῦδί μότοὸ ὮΑΥ͂ΘΟ (ἢ0 5.16 8680 89 ἈΡᾺ, γογ, θ. Ἐ0ῸῚ ἴδ Ἄσοπηῃροίίοη ἰ6: δο ΓΦ ἰδδῖ γὸ πὸῖν ἀο 
ὶ Υ 2 ττ 

σΆΠ ΟἿΪΥ Ὧ6 δ νη τι θῇ; ὈΥ γουὺγ παγίς ἰογχοϊίθῃ {μ9 ΑἸ οὗἨ πὸ ραδϑί. ϑίποθ ποὸνν ΠῚ) τουδὶ ὨΘΟΟΒΒΆΓΙΥ Ὀ6 ΔΚ ἴῃ ἃ 
Τ τ 

ἀοιυιὉ]6 Βοη 86, 50 ταυδὲ 4180 Γ) ἴα (Ππ|6 Ράπδαρο. “) ὯΟΠΟ 8. ἃ ξογαηάϊα) ἰηδοϊ να. Οὰ ΓΊ7 3.) οοτρ. ΝΆΞΟΣΙΒΒ. Ον., 
ττ "πα " 

81,1 6. 
ὲ δΎΩΣ. 8.- 0 })»2 112 δηὰ ἽΘΡ. ΓΙῸ 490 ζογιηα ΐ8] πη δηἰ ἶγ98 (ΠΟΙ Ρ. ὙοΓ. 8). 

6 Ψες. 8.--Ἰὰ νοῦ.  Ὡ ἼΣΙῚ [88 δ ἀοδη ον ὀχργοβδοὰ οδήοςϊ. ΜΆΘΩ που] σΌΡΡΙΥ ἐμἰ8 μοτθ. Ομ ἴα κο Ὁ29 ἴον 

ὈΣΩΝ, δοοοτϊης ἴο (Ὧθ ΔὨΔΙΟΜΥ οἵ χ!. 2. ΓΦ παν, ον οΥοΥ, δῖϑο ὈῸ ἑαϊζο ἴῃ ἃ αἰ τος Ύ οδυδαι γο ΘΘΏΒΟΞΩΡΓΟΡΑΤΟ 6Χ- 

ἐοζπιϊαείοι, δο ἐδιδὲ ἔ)ο ἀπεῖτο ποιὰ μανθ πουθείπᾷ δϑποστμαὶ ἴω 1ξ, Οταρ, Τ᾽) ὙΠ ὅτ. 1, δέ; ΤῊ 2᾽ΤΊ 158. ἢ. 4; ΟΥ̓ ΥΤῚ 
Ἴδα. 11. 11. τίτὰ ἢ; ΝΆκασιδ. ΟὟ ὁ 09,1 Απην. 2. 

γος. 9.-- ΠΤοῖα δ» Ὕἧ ἐξ πουϊὰ [01]1ὁ»νν 1 δὲ ΠῚ». δ ἴο ὃθ ἰδΔκκοη ἴῃ ἃ τιοστϑῖ βθηβϑθ. Βαϊ οδὴ ἰξ ὃθ βαίὰ οἵ ἴποϑὸ στο 

δῖα σϑηϑτγοιῖ οἡ βοσοιηῖ οἵὗ ἐποὶς νΡογβίβίθησο ἴῃ {Π686 81η9: Ηαγνο γοῖ ογζοιί θη ὙΟῸΓ δίπ5) {. ἢ. ΜΙΟΠΑΕΙΒ ἰδ [Ὠογοίογο ἀϊ8- 

οοναπεῖδεογιηι οὐϊκίεγαείε. Βαϊ (δία τοεαάδίπᾳ [5 ποῖ συ δῆοϊ 6 ΒῈ}}7 δυϊποηιοδίοά. Ὅ0 ταυδὲ ἐμοσζοίογθ ἴδϊκο ἈΊΡ᾿, ἃ ἰῃ τότ. ἴ, 
τ 

ἔπ 4 ἀοι]ο δδΏδο, 80 δλ8 ἴο ἀοδὶ ζηδῖο δὶ {πὸ δαῦπιὸ {ἶπιὸ (πὸ πιαΐα ραπα δηὰ ἴἰ6 πιαία οιμεἴρε (σοταρ. (θη. 1. 156). ΤῸ οῖν [οτρχοῖ- 

(Ὁ 6859 οἵ ἐμ 6 Βυ Π} τί χα μι οἷν [6 . Βαά ἄγαν ΟἹ [6 πὶ ΟΥ̓ Τ]ιοἷγ βίηϑ 96. ἴμ6. ὁϑπ9θ οὗἁ {Εἰ Γ οὐδιϊπαῖο μογβίϑίθησθ ἴῃ [86 

τοτ. 
τὸ ὃ νον. 9.-.-.ὺ000}} Ὧ».. Βοίδ (80 ἰπἰτοϊαοιίοη οὗ [πὸ “πίνοα "ἢ δπὰ ἐπ δβίηρυϊαν δυὍχ αγὸ δυτργίβίης. ΤῊ ΧΧ. τοδά 

τῶν ἀρχόντων ὑμῶν. ὉΣ ἢ 3 οὐ Ὁ2᾽ δὲ" 7.) που]ὰ οογίαι ΠΥ οοττοβροηὰ Ὀοτίαγ ἴο ἐμ6 σοπηθοίίο, 88 Μγ6}} 88 ἴο {118 ὑδᾶρθ οὗ 

ἴδ Ῥτορμοῖ οἴβοπκθοτο (ὁοαρ. νογα, 17, 21; 1.18; |.26; χχίτ. 8; χχυ. 18; χχχὶ!. 32; χχχίυ. 21). Βαϊ [ἢ τῆογο ἀἰ ῆςυϊ! 
τοδάΐης ἰ8 ἴο ὕυ ρμγοΐογγοά, ὙΠῸ βίῃ ΚΉΪΑΓ δυ χ 16 ποῖ ἴο "Ὲ τοίοσγθά ἴο δυάδι, κἴποϑ [Π6 ὀχργοβδίοη “ νυῖνϑα οὐ Φυῦ ἢ" ἰδ 

ποϊζμος ὑδοι εἰ δονν ΠΟΓΟ ΠΟΥ δυίίαῦϊο ἴο ἴ.9 οσπποεϊίοη, πὲ ἴο ἴδ κίυς οἵ [89 ἰπ9. Οοταρ. Ηοα. ἰν. 8; ΖθΟὨ. χίν. 12; ΝΔὲ- 

ΘΕμ85. 5:., 105. 7. Απε. 4. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΙ͂ΓΥ͂. 1-14. 881 

9 γον. 9.- 3 5} δ. Ομδηχθ οὗ Ῥοσβοῃ 85 ἴῃ υδσβ. 8, δ. Οορ. ΝΑ α 38. ΟὟ΄, ὃ 101,2, πηι. 

10 Τοῦ. 12.--)2 2). Ασοοσάϊης ἴο ἴπο ἀοοϑηΐβ ἔπ βοηϊθσο ἰδ ἴο ὕ6 οοῃϑίγιθα 88 ἰῃ 180 ἰγϑηδβίαἰίοη, Οἱ 03 ΘΟΙΏ. 
1βᾶ. χχχ δ; Ἐπλιρ, 280, ἐ. 

τ σον. 14.--Ὁ 809 Ὀδὲ 3. ΒιγίοΕΥ ἸΔοη [8680 τογὰβ ἴοστῃ α ἀϊγοοὶ οσοπέγαἀϊοτίοη ἴο 86 Ὀοσίηπίηρ οὗ 819 Υογβθ, 

ὙΔΙΟὮ ἀθοϊαγοῦ (Παϊ {πότο δ88}1} ὑθ ἃ 2.22 οΥ Ἅ  ), πὰ τὰ0 ποχὰβ 3530" Ν 7 Ω ἅΓῸ πὸ Οἴδοσ ἔπη ἴῃ 6 σοπδιταδιϊο οὗ Ἐ- δι να ΙΕ : 
Ἐ}ε|5 δἰδιοηοηῖ. Τί [5 {[Πογϑίογο ὨδίιτΆ] ἴο γοχασγὰ [06 ψογΩβ 85 ἃ δῖον δ τἰοπ, 5 ΠΠΠΤΖΙΩ ἄορ, Τῆι ΤΟΥ Υ οὗὨ 1:6 ᾿τγονίουβ 
δοπΐοηποο, απαὶ [8 ἀρμαγοῦ σοηττγααϊοζίος οὗ νοῦ, 28 βοεῖηθὰ ἴο γοαυΐγο {18 Βα ρρ! οπχοη ποι, πη γόγ, 28 1ἴ 158. ΘΧΡΓΟΒΕΙΥΎ βίαςοα 
τπιῖ βόπιο, πανί ὁδοαροα, Μἱὶ ἢ} σοΐασῃ, δῃά ἰΐ 'ἰ6 βοποθ ονϊἀθηῖϊ [μδὲ [6 ἀθοϊαγαιίοι ἰλογο, νοσ. 14, ἰβ ηοΐ (0 ὈῸ ταἰζοα ἘΠῚ} ἃ Ὁ» 
δοϊυΐἵο το γα ] 689. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ ποτὰ οὔ (0 οτὰ 18 δοτητηαηϊοαϊοα ἐπ του ἢ 
Ζογοι δ ἰο (86 ἰϑγδ 6} 168 ἀπ 6] ἰὴ 'ῃ Ερυρῦ; γ6 
ἢδνθ βοοὴ μοῦ 1 τὸ Ρυηϊϑμοὰ Φυἀδῃ δηὰ Ψονυ- 
δαΐθι ἴου {ποὶν ἰΔοΪαΙ ΣῪ (Υ70Γ8. 1-6)ὲ. ΒΥ ἰπ θη 
ἂο γοὺ σοῃ! ἐπι} Ὁ δοσιτῃ [86 Βα) 6 τ ΘΟ Π 688 
Ηδνο γα υγροϊίοη ἴμ6 Ἰοοίυγοῖ [ ΔΡΡΘΑΥΒ 80, 
ἴον (6 ἰᾶνθ ποὺ δι ]αα {ΘΠ 86] Υ 68, ΠΟΓ 6Θῃ- 
ἀοανογοα ἰο ἵθορ (9 ἴα οΥ͂ αἀοα (γονα. 1-10). 
ΤΒοΓοοτο 5}14}} τπ6 σοαχηδηὶ οὗ Φπά8}} ἴῃ Εζγρί, 
οτϑα ᾿ἰκα ἀπο υἀ ΔῈ δηὰ  ογυβα]θπι, ὃ ἀοδίτουοα 
ΌΥ δινοτά, δι θ δηα ρϑβϑι 6866, δη ἃ δἰ πηοϑί βὶη- 
Εἰὸ ἴυ κἰ εἶν 68 5}8}} τίσ Βοπη (γ 618. 1]-1 4). 

γον. 1. Τὴ) νοσζσᾶ.... βαγυίῃρ. δἴο δηῆγνθ 
Βοτο 16 Ἰα8ι ἀοσαπιθηὶ οὗ Φογθηλτα ν᾽ Β Ῥτορ])ιοἰὶο 
ΤΩΪη ΒΥ. ΕἌΡ ἴγομι Βοπο, αἴτον ἰουτ ὉΪθ ᾽υαρ- 
Ταθηΐ8, ἢ6 ἢλ5 811}} {16 βαπι6 {ἰὴ ἴ0 ΒΥ (0 ἴδθ 
Φον»8 88 αἱ ἦγϑι. ΤΉΘΥ άγ6 ποὺ ὈΘΟΟΠῚΘ ὙΥΪΒΟΥ ΟΥ 
Ὀοίοτ. Ετοιι ΤᾺΒΡΔΠ ἢ 65 {Π 60 δὰ Βργοδὰ δῦγοδα 
ἷῃ 16 ἰἸλπά. δἱ οὐσαϑίοη παα Ὀτουχῦ ἢ 6πὶ 
ἰοχοίποῦ ἰἢ 80 ἰᾶῦῶζο δῇ ββοι  ΌΪυ, 8 ποὶ ἐπα θοά 
δίαιοἀ ἴῃ ἰδθ Ββιιρογϑογιρίίοη, ψ ἢ] ἢ 18 οὐ (ἢ 9 
ιθλίον βογὶ (σοιρ. χΧὶ]. 1 ; χχχυῖΐ. 1; χχχῦύῦ. 1; 
Χχχίν, 1, οἰς.), Ὀαὶ 18 ουϊάσηϊ δηοιρὰ ὕγοαι ταὶ 
01] ν9.---Ὥνσοι. Το Γιριεἶνο8 πᾶνθ ΔΙΓΟΘαΥ 
οϑἰδ Ὁ] 18] 6 ἃ ἐμ ϑηγϑοῖγοθ ἴῃ ἤχοα δροάθϑθ. Οὐοιῃρ. 
ΣΟΙ8. οἡ ΧΙ! 8.---ἹΜ Πρ 01] (οοτρ. χὶνὶ. 14: 
Ἑτοῖὶς. χσχὶχ. 10; χχχ. 6 οοἱ]. Εχοά. χὶν. 2; Νυηι. 
χχχὶΐϊ!. 7) 8 οη6 Οὗ "0 ΠΟΥ -Θα βίου ὈΟΘΠΟΔΓΥ 
Ῥοϊπί8 οὔ Εχγρὺ [ποῦ β'γθηβθ)Ί [1Ἃἢ. Ηογούοίιι8 
1. 159) δηὰ τὸ υΧΧ, [6 ΡΪ4οθ 18 6116 Μάγ- 
ὡλον ; δοιογάϊης ἰο 180 Ζιίπεν. Απίοη. (Ρ. 171) 

ἦι '᾿νὴ5 ἰνοῖνο οδη πι}1]659 ἔγσοα Ῥοϊυβίιπι.---Οἡ 
ΤΔΏΡΔΩὮΘΒ σορ. Τθίη8. ΟἹ ΧΙ]. 8.---ΟΡῈ 
18 δλίοπιρ 18, {16 ἀποϊσηΐ ολρίίαὶ οὗἩ Ἰον ον Εγρί. 
Οοπαρ. ΓΘΠ.9. οἢ ἰἰ, 10.-- ῬΑ, ὮΥΟΒ (οοηρ. νον. 1ὅ; 
ἴ8ι. χὶ. 11; Εζεὶς. χχίχ. 11; χχχ. 14) 18 ΠΡΡογ 
Εχγρὶ. Οοωρ. ἤξβζΖοου, ..-πς., 1. 5. 149. ΤῈΘ 
ΘΒΒΘΤΉὈΪΥ τν8 μο]ὰ, δοσογαϊης ἰο γογ. 1, ἰῃ Ῥα- 
(Π)γο8. Α συῃϑί ἀουϑὉΪο [9 πιυδὶ ἤᾶνο οἰ ρβοα 
δἴησα ὑπ τηϊχγαίίοη, Ὀοδσαι86 ᾿ν0 βηὰ (ἢ) σΟΙΟΏΥ͂ 
αἸἰγολὰν αἀϊδρογϑοὰ ληά βοι]οὰὶ ἴῃ αἰ δεγοπί Ρ]Δς65. 
0η πὸ οἴμονῦ πηὰ (86 πιροῖΐης οπηποὶ ἰαγθ ο6- 
συγτοὰ 80 Ἰοῃρ ΑΓ ἴδ ταϊστγδιΐοη {παὺ (ἢ 086 Ἰνῆ 0 
το δά ἀγοβϑϑοὰ ὈΥ͂ Φοτοπιῖδἢ ὁδὴ Ὀο]οηβ ἰο (Β6 86- 
οοπά σοπούαίίοηυ. ἸὙΒΟΥ͂ ννογο ἰμ6 ον) 8 ψπὸ δὰ 
Θοπη8 ἰπῖο {Π|6 σΟΌΙΓΥ (ΥοΥ. 8), ἀπά {Π6 Ἰοησίης 
ἕοτγ Ὠοη6 νγὰ8 5{}}} βίσοηφ ἴἢ {)16πῈ. ΟΟΙΡ. ΓΘΙΏ8. 
ΟἿ γνογϑ. 20, 890 

γονϑ. 2-06. ΤυδΒ βαίτῃ... 858 δὲ 1818 ἅἄδυ. 
Τῆο ρσυρ]ιοῦ ργοϑοηῖβ Ὀοῖογο {ῃ6 96 1008 ἢγϑι (ἢ 9 
ἄτολι οαἰαϑίτορδθο, ρογίσχαγίηρ (8 ζοποβδὶβ ἰη (ἢ 9 
ΟΥ̓ οΥ̓͂ [18 οἰοπιηρηίϑ.--- Ὁ οΣ ΤΠΘΥ ΠΟΥ 
ποῖ. Οομρ. χίχ. 4.---1 δβϑῃῖ, εἰς. Οοιῃρ. ΥἹὶ. 
18, 2δ; χχίχ. 19.-- 818 δου 8016 τΒΐΏκΚ. 

ΟοπΡ. χχχὶϊ. 88.-- - 5 Ῥουχοϑᾶ οσῖ. ΟομΡ. 
ΧΙ. 18.- Ἴὰ ἴ86 οἱτὴθ5 οὗ δυάδι. Οοπιρ. 
γ τ. 9, 11, 21 ; νυἱῖ. 17; χὶ 6: χχχὶὶϊ. 10.--Δ 5 
αἰ ἰμἰ8 ἅὅαγ. Οοιῃρ. νϑγϑ. 2, 22, 2 , χὶ. ὅ. 

γετθ. 7-10. Ῥμοιθίοσθ πον ἴδ... Ὀ6- 
ἔοτθ γοῦσ δῖ μοσβ. Αἴϊοσ 1.16 26 1.8 πδὰ ᾿μδβὲ 
Ἰραγηθα ἰπ ἃ ἀἰουθηὺ ΤὨΔΏΠΘΥ ἰοὺν ΓΑ} 96- 
Ἰιον ἢ ΔΥΘΏΜΖ6Β δροΟϑίδβυ ἴγοιῃ Ηΐπὶ, ΠΟΥ οδἢ ἐπ ΟΥ͂ 
ΠΟΥ δρδΐῃ, ἴο τ οἷν ἀποηάυ γδὉ]6 Βυδιηθ6 δηά γυΐῃ, 
σοπιπιίῦ {0 Βα1η0 5]η87 [{ ΔΡΡΘΑΓΒ 88 17 (ΠΥ 
πιά Τογροίίαη (ἰ6 Ἰόβ80η δηά ποῖ γοὶ Ἰοατηβά ἴὸ 
ὈουΥ ἴῃ οὈράϊοποο ἰο (Π6 ἀϊνῖπο Ἰανν.--- δ δα 
ὙγοΙΏ8}). (ΟΡ. 1 ὅδ. χυ. ὃ ; χχὶϊ. 19: [λα]. 
ἰϊ. 11.-- - 89 σσοῦϊζα οὗγοῦσ Βαηᾶβ. Εσοι ὶ. 
10 601]. χχνυ. 14 ἴν 18. ονυἱάθηῦ ὑμπαΐὺ {π6 Ρσγορ)ιοὲ 
νν 5168. {16 ΘΧργθββίοῃ ἴ0 ὺ υπἀογβίοοα [ἢ κα ΡἢΥ- 
Βα] Β6η86 οἵ 16 ἰᾳ0] ἱπηαρ68.---Βυτηΐηρ ἰὩ- 
ΟΘΏΒ9 ἴῃ τ ψίὰον Β0η86. ΟὈΙΡ. ΓΟΠ)8. Οἡ ἷ. 
10.-..-Ῥ Βαῖ γὸ ῃιλϊβρῃϊ ὍΘ, εἴς. Οοπιρ. χὶΐ!. 18 : 
Ζεοἢ. νἱϊ. 1ὅ.- --εανθ νγ9 ἑοσβοιϊζθῃ, οἰ. ΤῈ9 
Ργθϑοηῦ υαπίανν ἃ] οοπάιιοσὶ οὗἨ τΠ6 ρϑοόρὶα 8 ὁχ- 
Ρ]αἰ πο ΟὨἸΥ ὈΥ {ποῖν ἔογ σοί 658 οὗ {Π|6 ΤΌΤ ΠΟΤ 
σα] Διπ 168 Οσσαϑίοηοα Ὀγ (μοὶν Ἰἀο]Ά ΓΥ.-- τΖια 
ψ6}] 64118 διἰθπίϊοη ἰο (86 ἴαοί, {π8ὺ {πὸ τογαὶ 
ΥΪν 68 οἰαγοα δὴ ἱτηροτγίαηϊ ρατύ ἴῃ [ἢ 6 ἢ ἰΒίΟΥΎ οὗ 
ον θὶι Ἰ4οἸαῖτΥγ. Οοαπιρ. ἰδ6 ὙΠΥ68 οὗ ϑοϊοπι οὴ 
(1 Κι. χὶ. 1 5βαᾳ4ᾳ.) Μαβδοόβαλ, μ6 πιο μοῦ οὗἨἩἁ Ἁ Α88 
(χν. 18) πὰ Αἰ} 18}} (χὶ. 1). 

γεν. 10. ΤΏΘΥ δῖ ποῖ υπι]θᾶἃ. Οοπιρ. 
188. Ἰνϊϊ. 156. Ηον ἀπν}}} ἀ068 {110 ρτορμοὶ 
ἰὰγπ ΔΥΡΑΥ͂ δπὰ δά γοθβ δἷ8 ἀἰϑοοῦγβθ ΘΟΠΟΟΓΏΪ 
{μ680, (ο οι ἢ6 88 Ὠἰ(Βοτίο ΒρΡΟΚθη, ἰο οἰ Β6ΥΒ. 
σον. Μῖο. ἱ. 2; 26Ὁ. ]. 8.-Ο-Ο Ν οσ νυ ]]ςϑᾶ. Οομρ. 
ἶχ. 12, χχυϊ. 4, 

γέετα. 1]-14. ἘΒμοσϑίοσθ... 8881} ΘΒοδρϑ. 
Βεδοδυβο ἰμ6 6 ν8, ποὺ ν ὑΠΒίαπαϊης {πὸ γ ̓ιδὰ 6χ- 
Ροσϊοηοοά (Π9 ἔδαγίι] βουουὶν οὐὁἨ Οοα᾽ 5 Ῥυπίιϊνθ 
υϑιῖσεα, δρδίῃ οομηπ 6 ἀ [80 ϑα 16 Β[ 5, ἐδ ΘΓΘΙΌΣΘ 

(35 ΥΟΥ. 11) Ὑ11] (δὸ Ἰοτὰ βοὲ 8 ἔδοθ διζαϊηβὲ 

{Π6, {Π 6 Ἰ48ὲ τοιημϑηΐ οὗ Φυάδῃ, δηὰ ὃγ τἴ80 ἀ6- 
Βιγαοιΐοη οὗ (818 πι 6] οχι σαϊηαίθ {ἢ 9 παίϊοη. 
σου. τον. 7.-. ΔΘ 1 υν1}} ἴαϊςσθ. Τιιθ ὀχ ρτββ- 
510 ἱΠΟΙΥ͂ΘΒ δὴ Δη{1{Π||818 ἰο 560 ᾿μοὶσ ἔδοθβῖο 
Βο. ΤΥ Ὁπουρσὰῦ ἴῃ {Π οἷν οὐνη ΡΟΝΝΟΓ ἴἰο ἴα κο 8 
αι ψγϊσὴ που ᾿θαι {Π|6πὶ ἀν ἔγοιὰ {ῃ9 ρΡὰ- 
Ὠἰϊῖνο βαηά. Βυὶ 6 ἱογτὰ βοῖζοβ (θὰ ὃἃβΒ Ηθ 
οὔςθ ἀἰά (6 Ρτορ δὲ οηαὶι!.---Ε8 81} ὈΘ 8 6 ΣΧ 6- 
οσαϊίοιι. Οοιιρ. τοῖῃ8. οἢ χἰϊὶ. 18.-- θ᾽ μὲ 
ἄνυ 911. Ὅοιῃρ. ἰχ. 24, 25 ; χὶνὶ. 20.--- ἢ 9 68- 
οαρϑᾶ. Το 768 πδά ροόοπα ἴο ἔργρί ἰο γοπιαΐῃ 
{ΠΟΤ ΘΙ ΡΟΓΑΓΙγ, δὰ ἤθη τοΐυση οθ. Οἡ 
Υ ἢ δ1Θ 5Ο.Θ ἰμθῃ ἀδθροπάβ ποὶ οἷν ἴο 80- 
ἡοῦστα ᾿λθτθ ὑὰϊ 180 δ)ῃ!ᾳ ἴο τϑῖυσῃ νἱϊἢ (9 
Γο] οὐννῖπς τοϊαῖδνα βϑηΐθῃοο.--- Ὁ [06 ννδϊ ΟὨ. 
Οοιρ. χχὶΐ. 27.- -Β Ὁ ΒΟ 85 5181} ΘΕΟδΡρΘ. 
Οορ. ἴκχτυαλι, ΝΟΤΕ. 
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δ, Τὸ Ἐορ] Ἰδαίου οὗὨ ἱμ9 ῬθΟΡΪθ. 

ΧΙΙΨ. 18--10. 

18 ἘΤΈθη 411] {πὸ τῆ ΜΒ Οἢ ΚΗΘῪ ἰδαὺ ὉΠ οἷν πῖνοα δα Ὀυτηθα ἰησθῆβθ ὑπο οὐδοῦ 
Βοάδ, δηἀ 4]1 [89 πομηθῃ ὑμδὺ ϑοοά ὈΥ͂ ἃ [[Π6γ6 ἰῃ {86} ρτϑαῦ τι] ἰύι! 46 [ἈΒΒΘΙὈ]Υ], 
6 η 81} ὑΠ6 ρϑορὶο τὺ ἀποὺ ἰη [86 ἰδηά οὗ Εγρί, ἴῃ Ῥδίβγοθ δηβνογοὰ «6γὸ- 

16 πιΐδἢ, βαυΐηρ, “448 [ὁΥ 16 ψοτγὰ ' Χ1Λδ΄ ἴοι δ9ὺ Βροῖκϑῃ ὑπο υ8 ἴῃ {86 πδῃ)6 οὗ (ἢ 6 
17 Τιοστάὰ, ψὸ 1} ποὺ Βοδύκϑη υμὖο {ἢ 66. Βυῦ νὸ Ψ}}1 οογίβϑ! ]Ὺ ἀο τῇ δίβοονογ {πὶ πν 

[σοτγὰ] ροοῦι ἔτσι [88 ροὴθ [γι] ουὖῦ οὗὨ οὔὐῦ οσῇ που, ἴο ὈυΓη ἰποθηβα απΐο ὑμ 6 
αυθθη οὗἉ ἤϑᾶνθῃ, δηα (0 ροὺγ ουῦ ἀτηΚ ΟἸδΓίηρ»8 υηΐο ΠΥ, 88 τὸ ἤδῦα ἀ0η6, ΥΘ, 
δη 4 οὔ δύῃ Γ8, ΟὟΡ Κίηρθ, δὴ ΟΌΡ ῥγίημοοβ, ἴῃ 1η6 οἰτἰο8 οὗ Φυάδῃ, δηὰ ἴῃ (ἢ6 
βίσοοίϑ οὗ ϑγυβδ θη : ον ἔλθη, ἢΔα ΜΟθΘ Ρ]ΘΗΙΥ οὗἉ ν]οίμ 818, Δῃὰ τοῦτο Ὅ6}},; δηα ΒΕ 

18 ηο 6υἱ]]. Βυΐ βἴποθ να Ἰοΐν οΗ ἴο ὈυΓα ἸΠσΘΏ86 ἴο [Π6 αυδθη οὗἩ ἤδθαυθη, δηα ἴο ροιῦ 
ουὖ ἀγίηκ οἶδε ηρϑ αὐὖὸ ΠΟΥ, 6 ἢδνο σϑδηίθα 4]] ἐλίπισϑ, δὰ αν Ὀδθη οοηβυτηοαξ 

19 Ὀγ (86 βϑύοταὰ δηα ὈΥ̓͂ ὑΠ6 Δ πι|ῖπ6. Απὰ ψ θη ΜῸ ὈυΓηθα ᾿ΠΟΘΏΒ6 ἴο {πΠ6 αιδοη οὗ 
δοάνθη, δηὰ υτοὰ ουΐ ἀτίηκ οἰδεῖ απΐο ΟΣ, αἰ γγχὸ τραῖζθ ἤῸΥ οδκθβ ἴο ψγ- 
ΒΏ1Ρ Β6γ," δῃὰ ροὰγ ουὖ ἀτγίηκ οἥδθγιηρβ ιἱπῦο ΘΓ, Ὑἱποὰΐ ΟἿΣ τηθἢ ὃ 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἸΥ̓͂οΓ, 16.- 5 Ἵ} 15 ἴὸ Ὁ0 τοχαγάσα ἃ5 ἀοσυπαιίγο οὗ τοϑί γί οϊίοη,. Νοῖ ζϑΏθγΆ ΠΥ, Ὀθπὲ ΟὨἹΥ πι|ῖδ τοσροοῖ ἴο 1118 ΡΑγιίουασ 
ττ- 

ποτγὰ, ο ἐδον ἄδοίαγο ἴῃ δῖ ΤΏΟΥ ΜὉ}} ποὶ ΟΌΘΥ (ἢ6 Ὡτορῃμεῖ. Οοπρ. ΝΆΞΟΕΙ,58. ΟΥ. ὃ ΤῸ, Δ 
4 γον, 11.--Ὁ 21 δες. Οὐιὴμρ. 158... |-.. 10. αὐ ΣΈ ΤΖΞΟΗ «ὐ ἰοο. 
8 γογ, 18.--0  ὥϊο σὰ 32 2, Ὑ ἴον ἰθ Το ΟὨΪΥ ἰὼ τὴθ τοοῦ Ὁ 21, οορ. Ο1838., 3. 483, Κ 

: Τ στ 
4Ψογ. 19.- 2 Ὑ } 10. ΤΙ Πίρἢν. ΠΘΓΘ ΟὨΪΥ. ἘΠῸ Ρί6Ϊ ΟὨἹΥῪ ἰῃ ΦΖοὉ χ. 8 ἀοοϊ ον ἰῃ 16 τη Ὡς οἵ “ ἴο ἴοΤΠΙ, ΒΔ 06." 

Οογραγο ἴαγι μοῦ Υ 9), ὈΥ» (δ γ. χχίΐ. 28), ϑ8ὸ (86 τιϑδηίηκχ οὗ [9 ΗΠ ρ}ν. ἐπ 18 Ρίδοθ οδηθοὶ Ὀ0 οἴμαγ ἴδ “τὸ ἔυγαΣ, 

ΟΟΡ.," υῖτἢ τούσγοηοο τὸ τ86 τπουποθαροά ἤοττη οὗ [Π6 ΘΑ ΚοΒ. Οοπρ. τοῦ. οὐ υἱἱ 18. Τῇ εἰγουτηδίδηοο παῖ ἴἢ6 ΤἹ ἰδ 
νγίττοη Ποῖ ΜαΡΡΙκΚ (ν ἃῖο ιν ΠΟ ΟΥ̓ΘΓ ἰα ἰσαπὰ ἰὴ βοπλὸ Μ38.,}) 9659 ηὐῦ βιαπὰ ἴῃ [6 ΨΑΥ͂ οὗ [μΐ8. (ον. Ομ8η., ὁ θὺ, 6 ; 
1εδὶ. χχὶ. 2, χχῇ!. 17,18). [ὉἴὺΡ ὁ λυσὶ {Π6 ἢ ΓΟΔοΓ : πιαῖζθ ΘΓ οα ΚοΒ [0 ΘΟΡΥ ποτ.-ϑ. ΒΕ. 4.] 

ἘΧΈΕῈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ, 

Ἐτοπὶ {Π6 Ρυγροτί οὗἉ {1||8 Ῥηββαρο ἰἰ 18 τηλη  ἔοϑὲ, 
(αὐ 0116 ῬοοΟρὶα δαὰ σοῦ τοροίϊιον ἴο ΘοἸοὈταὶθ 8. 
Ζοϑίϊναὶ ἴῃ ΒΟΠΟΡ οὔ 186 αἰι66η Οὗ θανοη, δηὰ ἴο 
Ῥογίοτγαι [μ6 νοῖν8 {Π6Υ λα πιλὰθ, ΤΠ 4586Π|]7 
οοηϑίβίοα Ὀγ ΠΟΙ ΡΥ οὗ ψοπθῆ. ἤδησα (ἰἸ0Ὺ 
ὑότα (Π6 ΘΟ ΟΥ̓ ΒρΡΟΆΚΟΥΒ. ΤΠΟΥ ΠΟῚ ἀσδοίαγα ἴῸ 

οὗ ρροῦ Εχυρὶ (Ῥαι ἈΓΟ8), ποὶ πιοῦϑ ραγί οι] τὶν 
ἀεδϊκηδίθα, ἱπ οτοῦ ἰμοΓῈ ἴο ΡΟΓΙΌΓΠΙ {ἰοὶΓ σον 8 
δά ἰο {Π||8 χοάά6588ὅβ. Τ|10 Τηϑη Βθοπὶ 10 8 Υ6 
Ὀ66η οι (086 10 ᾿ἰνοὰ ἴῃ (6 ποὶρὶ ον οοῦ 
δηὰ (ο86 Ψ]ιὸ πὰ σοπιο ἔγοτῃ ἃ ἀἰβίδηοθ 88 ᾿5- 
Ὀδι8 οἵ ἃ ρατγὶ οὗ (6 σοπιθηὴ τηθηἰἰοηοά. ΤῊθ 
ἈΒΒΘΙΠΌΪΥ σοηῃϑίϑίοα (3) ΟΥ̓ ΤορΓοδβοηϊαίν68 οὗ 84]]} 
16 Ρ6ορῖθ, ψῆο Ψ6ΓΟ βοι]οὰ ἴῃ Εργρί, δπιοης 
ΜΠ 0Πὶ Μγ6 Πλιιϑὺ ΒΌρΡΡοΒα ἱπαϊνι ἀλ}κν. }Ὸ 6 ΓΘ 

1.6 Ρτορδοί {μδὲ {ΠΙΘΥ ΜΥ1}]1 ποῖ ΟὟΟΥ͂ 8. νον 8 ̓ πο ΠῸΓ ΠυΒ απ 8 ΔῸΣ ΜΪγΥ68 --Ἰ ῬΔΊΒΙΟΒ δβο- 
(τον. 16), θαΐ ρογίοσγτῃ {Ποἷν σοννα, αλλ τηλ κ6 {ΠΕΣ 
οδοτίηρβ ἰο {μ6 αἴιοοπ οὗὨ ον η, 8 Π6Υ ἢ 84 150 
ἄοπϑ εἱ ἰιοπθ. [ὑ ν͵88 ἤθη Ὑγ6}} νυ 1{Π|} 6 πὶ (Ὑ8 Γ΄ 
17), ΟΠἹῪ 51:66 {ΠΟΥ πορ]οοίοα ἰἸ6γ νου β ρ, [188 
ἐϊ κοπὸ Ὀκπάϊν ψ ἢ ὑπο πὶ (τὸν. 18). [π δαβιοπ, 
{6 Υ (116 ννοπιθη) 84 ἀδνοίθα {ΠΘΙΠ 56 108 [0 1116 
βουνίςοο οὐ (818 σοί 685 ΟὨΪΥ νι ὑἢ 6 σΟὨΘΌΓΓΟΘΠΟΘ 
οὔ (Ἰνοῖν ἢ 5 Ὀλη Ἶ8. 

γον. 1ὅ. Φθπ 411]... βαυίῃρ. Τῃιθ 8.586Πὶ- 
ὉΠ σοπαϊϑιοά (1) οὗ πιθη, ννὴοῸ νγ ὁ27}} πον ὑπαὶ 
(ιοὶσ ψ͵γ 88 οἴἴοτοά ᾿ποδη86 [0 οἴνου σοάμ (6οΠιΡ. 
ΤΟΠΊβ. οα τον, 3); (2) οὗἩἨ τνοπιοῦ, ΨΠῸ ΨΟΓΘ ἃ 
διϑαῖ τυ ἅθ. Ετοπὶ (ἢ 6 οἰγουπιδίαπαοο {Πᾶὺ 
1110 " στοιῦ ΔΗΒΟΠΙΌΪΥ ᾿᾿ 18 ἀοδὶ σηηίοιὶ ἃ8 ΘοΠΒ1581- 
πε οἵ ννοπιθῃ, ᾿ΐ Ἰνλ5 Ὀδοῃ ΓΙ ΕΠΎΥ σοπο] ρα {Πα 
1Π6γ ἤοτησα {Πὸ ᾿πα]ουὴ γ, ΜΠ ]6 ἢ ΘΧΡρ αἰ Π8. {110 
ΘΠ ἢ π515 Ἰαὰ οἡ {6 'ψοπιθῆ ἴῃ ν 678. 24, 0. -- 
ΤῊ 7615} τνοπ θη {Ππ5 ΛΡΡΟΔΡ ἴο ἤαΥο σοπιὸ ἴο- 
ὐιϊον ἔγοπι 411 ραν5 οὗ σγρὺ [0 ἃ Γοϑ1νγὰ] οὗ 
[9 αυθοη οὗ μθάύθη, Δ 1ο Ιλ γὰ8 6] ἃ ἴῃ ἃ ρῥἷδσθ 

σοΥ᾿ ἾΥ ἀοβὶ χαδίθ8 [ῃ6 ΡὶδΔ66 οὗὨ πηροῖῖης. δή 5 
ποῖ ἴο ὉὈ6 δοπποαοίοὰ νι ἰνϑαᾶ Ὀυϊ νΠν 80- 
ΒΤΘΙΘΩ͂. Τμ6Ὲ ργοριοῖ μαὰ οπάθανογοὰ ὈΥ [}}8 
ἀἰβοοιγϑο, γογ8. 929-14, ἴο πἱπᾶον (6 οΟὈβογνῆῃοο 
ΟΥ̓ (Π|9 [ἀο]αῖ του Γοβίϊναὶ, Ὀυϊ τγὰϑ οὶ δυσοοϑϑίυ. 

ὕεγβ5. 16-19. 48 ἔοσ ἴ8οὸ νοτᾶ... νἱζρουῖ 
ΟἿΣ τ2θ0η.--ῦθ Ὑἱ}} ποῖ Βϑασῖζθῃ. Οὐοιῃρ. 
νἱὶ. 10.-τὶι6 οχργοβδίοη νυ δδίδοονοσ συοσὰ 
885 ζΟο.Θ ἔοσῖΒ ουῖβ οὗ οὖσ σοῦ ᾿πἀϊσαῖο8 
νον 8 {Ππῶὺὶ Δα Ὀδοη τηδάρ (σορ. Νιιπι. χχχ. ὃ, 
1ὃ; χυχὶὶ. 24; 4υἀ, χὶ. 86). Οπ {Ἰὲὸ ααθοη οὗ 
ἤδανοῃ ΟΡ. Γαπι8. ΟἿ Υἱὶ. 18.--Α πᾶ νυ θῃ 79 
Ὀυτηθᾶ. Ασοοταΐηρ ἰο ἐδ 9 δροάοβὶβ {118 οὐρα 
ΡΓΟΡΟΤΙΥ ἰο Ὦ6 ᾽π [ἢ 6 θα  πἰ Π6 ̓μϑιοδα οἵ {ἢ} πιλ86ι1:- 

1ῖπ, 88 ἴῃ γον. 1ὅ (ΠἸ 202). Ὑπὸ τηϑου]ΐηο ἕοττα 

88 ποῖ ΟΠΪΥ ἃ σοπογαὶ 781 8οαίῖοπ, 88 θοὶηρς τἢ9 
σμἑοΓ ἤοτια, δη ἃ ΤΓΘα ΘΓ Υ͂ ΟΟΟΌΓΓΡΙ Ως [ὉΥ {116 δ αιὶ- 
ηἶπο (σοιρΡ. ΝΑΕΠΕ 88. Οὗ. ἢ 60, δ, 4), Ὀαϊ 4180 
8 Βροοίαὶ, δῖ θ ἰμ:6 ΒΡΘΑΊΚΟΣΒ δὰ ἱπ νον ἰδ 9 Θῃ- 



ΒΑΡ. ΧΙΤΥ͂. 20-28, δδ8 

ἐἶγθ πα 6 ὙΠῸ ἰοοὶς ρατὶ ἰπ {86 οὔδογτίηζ. Α6-| οὔ ἐμ οὶν μυβθδηαδ (ΠΟΥ͂ ΔΥΘ δὲ ΔΠΥ γδίθ ἴγοϑ ἔγοτα 
οογάϊης ἴο Να. χχχ. 7 βαα., (Β6 οϊλθ 670 Γ6- 8}} ΡΘΥΒΟΏῚΙ] ΥΟΒΡΟΙΒΙὈΪ] ἢ ἰγ. Οἡ ΟδΙΚΘ 5 ΘΟ. 
ΒΡΟΙΒΙ0]9 [ὉΓ [86 ΟὈΒοῦυϑηοα οὗ {Π6 ]Γ ΥΟν 8 ΟὨΪΥ | ΓΘηι8. οα Υἱὶ. 18. [1 18 ον ἀθηὶ ἔγοιῃ ἰμθ αἰ 65 
ἩΒΘῺ ΔΡΡΙΟνΘα ὃν ὑμοῖὶτ Βυϑθδηάβ (οΥ ζδίμοτϑ, ἰ ράβϑαρο, ὑπαὶ {18 σαὶ τγὰ8 ποὶ θτδϑὶ δἀορίδα ἰῷ 
ΘΟΠΡ. γο Ὁ. 4). Ηθηοθ (ΠΟΥ ΠΟΥ͂ ἀθοΐαγο, (ἰδ ἴῃ  Εργρῖ, αὶ ἐπροτίθὰ ἔγοτῃ ΒοΙηΘ. 
σομϑοαιοδῃοθ οὗ μβαυίηρς οὈἰδίηθα ἢ} 9 ΘΟΒΟΌΣΥΘΩΟΘ 

6. ἴπο Βοὐῥοϊπάον οὗ ἐμοὸ Ῥσορδμοί (χ]ῖν. 20..80). 

α. Ἑτοζαϊαῖίου οὗ ἴδ9 Ῥορυΐασ Δαβοσίίουβ. 

ΧΙΙ͂Υ. 20-28. 

20 ἘΤΆθη Φογοι δα βαϊ ἃ πὑπίοἱ 411 (ἢ 6 Ῥθορῖο, ἴο [86 τιϑη, δῃᾷ ἴο 9 στόταθῃ, δηα ἴο 
21 411} [0 Ῥ6ΟΡ]6 Μοὶ δὰ ρσίνθη ἷπι ἐλαΐ ΔΏΒΜΟΘΓ, βαγίηρ, 18 1 ποὺ δοῖ Τὴ ἴη- 

οοηβοἦ μα γ0 Ὀυγηθα ἴῃ ἐδ οἰ(168 οὗ υάδῃ, δηὰ ἴῃ ἴΠ6 βίγϑοίβ οὗ “ϑγυβαίθπι, γ6, 
διηα γοΟᾺΣ ἔα μοτβ, γοὺγ Κίηρϑ, Δ γοῦν ῥγίηοοϑ, δπα (86 16 οὗ 1Π ἰαπά, ἀϊά ποί 
{π6 .ΟῈ} ΤΟ Θ ΘΓ ὑπο, δηα οδηι6 ὁ ποΐ Ἰηΐο 8 ταϊρά δ᾽ ἔχοβονβὰ ἐν}. 15} 27} 1} 

22 1,5) Δηα ιἴ οδτη6 ἰηΐο ἢΪ8 ταὶ]. ὁ {πδύ {Π9 ΓΟΒῸ [96 ον8}} οου]α 0 Ἰοη ΚΟΥ Ὀθδτῦ 
Ὀόσδυβο οὗὨ [Π6 601] οὗ γουν ἀοΐηρβ," απά Ὀθοδιιδο οὗ [π6 ΔΡοΙιΪ παίίοηβ Ἡὶοἢ γ8 ἤαΥΘ 
οοταμἰ θα ; ὑμογοῖοσο 18 γοῦν ἰδπα 8 ἀοβοϊδίίοη,, 84 δῇ δϑίοῃβῃτηθηῦ [8 8816] δηὰ 

23 ἃ ουὕγθο, τι πουῦ δὴ ἱπΔὈϊ δηϊ," 88 δὶ [}15 ἀδγ. Βοοδῦβο γ0 ανθ δυγηθα ᾿ΏσΘΏΒΘ, 
δηαἀ Ὀθοδυθθ γ6 ἢδᾶνθ β'πηθα ἀρδίηδὶ 86 1,0 ΕΡ, δά πᾶνὸ ἢού οθαγοα [Π6 γοΐοθ οὗ 
(Ὧ6 ΟΕ, ΠΟΥ τὶ κοα ἴῃ [εἶθ 14}, ΠΟΓ 'π 18 βίϑίιυθθ, ΠΟΡ ἴῃ ἷβ ὑθϑ πο Ϊ68 ; {Π6Γθ- 
ἴοχο {118 ΘΥ]] 15. Βδρρεηθα" υπίο γου, 88 δὖ {818 ἀΔΥ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

Ἶ γον. 20.-- ὴ ἴδο ᾿ΠΔΣΟΏΔΙΩρΟ οὗ ὃν διὰ ὃς ΘΟΙΏΡ. ΤΟΙ. ΟἿ Χ. 1. 

ΒΨοΓ. 2]1.--- Το ΡΙοἱ ἴστω ἽΦΡ. ἩΏΙΟΝ ΟΟΟΌΣΒ ΠΟΤ ΟὨΪΥ (οΟσωρ. ΟΥ8Η. ἢ 182, 6) οοττοεροη δ ἴο (86 ΟἼΟΤΤΩΔΕ “ Οοταίι μος ἢ 

[{ππιϊ καξίης, ἰποθαδὶη κα} Οὔθοσνο 6150 ἴπ διηρ ιδῖΐο ροδἰ (ἰοὺ οὗ πο ποσὰ δἱ [89 θορκίπηίης οὔ [89 δβοπίϑῃσοο [ἔπ ἰηεοηδίης 
ἐδδὶῖ γα αἰα]. 

δ γος. ζ1.--;ΤἼῊο ΡΊυσαὶ δι δὶς ἰὼ ὉΠ ΕἘὺ)ξ τείδσθ ἰο {86 Ῥίαγαὶ ἰάθω οομίαίμοά [πᾳ ἔδο ἰῃἰθηδίγο ἴοσιω. Οοσαρασο σϑσρασῖκθ 

ΟἹ ΧΙ. 4. 
4 γος. 21.--ΟοΡ. τοῦδ. οὐ ἰἰϊ. 16. 

ὃ Ψογ. 22.--)Ὰ}" "εἰ... ΤῊο ἱπροτῖ. ἰ6 οὐ ἀδη ΕἾ ὑδοὰ ΠΟΓΟ ἴῃ Δ δογίδιϊς δοη θα, Ὀπὶ σἴηοο (πο κεῖ ἰῸ ᾳυοδίίος ἰδ τοτηουοᾶ 
ἔτοτα δἷὶ οὐ͵οοῖνο αιηδὸ ρμοεοορίίϊυῃ, ἰξ [9 σΟΠΒΟΑΌΘΒΕΙΥ Τοὐπαοὰ, ποῖ τ πϑιαπάΐης ἰἰ8 ππἀουθίθά οοτγγοοΐποαβ, Οἢ 8 δυι λύδο- 
τίνο οοῃοδρίέοῃ. Οοωρ. 156. ΧΧΧΥΪ]. 4: 1 ΚΙ. τ᾽ ϊ!. δ. 

οΥον. 22.-- ΠΣ). ὙΥΙΙΩ 5)9.Ὁ ΤΟΙ ονίπς, Βθτο ΟὨΪγ. 1 ϑϑϑῖὼθ ἴο Ὁ6 πϑοὰ ἰὰ [μ6 δυϑοϊ αἱο 8θῆδο οἵ “ θῃάασο, Βοὶὰ 
οὔἱ," αἷδο ἰῃ 158. ἱ. ᾿: ΧΊΟΥ. Χχχ. 21--ΑΟἹ Ῥ»ῊῪ. Οομαρ. ἱν. 4; χχὶί. 12; χχ!ῇ. 2, 22; χχίν. 2 βῃᾳ.  ΧΧΥ͂Ἱ. 8. 

τ γος. 22.--γἘ ὙΠ. Οὐπιρ. τοῖα. 6, 12. 
ὃ Ψον. 22.--- 07." ᾿Ν2. Οοπιρ. τοῦλβ. οἱ [ἰ. 15. 

ϑΎοΣ. 28.-- ΠΝ ἽΡ. Οσαῦρ, Οὐϑα,, δι 449, 478.--αἐα, ὃ Τά, Απνα, 1; παι, ἢ 194, δ. 

ΔΏΒΎΘΥΒ Ὑἰ{Π| 8 ποη μοδί ἦὧοο δεα ρ»τορίεγ ἦὧοο. Τὶ 
Ὗ ΔΒ ὈΓΘΟΙΒΟΙΪΥ οα βοσουηί οὗ ἐπ ἸἀοἸ]αίγουβ ουἱὲέ 

ἘΣΕΘΕΤΙΟΘΑ ΑΝ ΘΥΘΒΙΤΙΘΑΆΙΩ (νον. 21) ψ 1ο) 7 6 Βονυδὴ σου πὸ ἸοπχοΥ βυον, 
Τὸ ἴΠ8 δεβογίΐοη οὐ [89 ρϑορὶβ (παὶ ἴξ δὰ ροῦο ] (δὲ (οἷν πιϊϑύογ π 98 Β8α δοίμθ ἸΡοῦ ἔμ θὰ (Υ6Γ. 

ἯἫ5611 πὶῖ π πὶ 80 Ἰοης 88 ἰΠῸΥ παὰ βογυοὰ {μ6] 22). Απα ἴον {πὸ βαῖκα οὗ θα ρῃδϑὶβ 7 Γοπ δ ἢ τσ’ 
4υθθῃ οὗἁ μοδύθη, δῃὰ ὑμδὶ ὑπ οὶγ τι ἰβογί Π68 ἀα θα | μθδἰβ ὑμ|8 ὉΠ ΟῚ ἐσαϊ Ο.09 ΤΏΟΣΘ (ΥΘΥ. 28)... 
ἕτγοτα (δ οἷν οοββδίίος οἵ (8 δου υἷοθ, {886 Ῥγορδοὶ 



86: ΤΠῈ ΡΒΟΡΗΕΤ “ΕΒΕΜΙΔΛΗ͂. 

β. ὅ8ο Ῥοείείνθ Διυπουποθιιθηῖ οὗ ονοσθδὶ Ῥη ῃσ θη. 

ΧΙ. 24-80. 

24 Μογοϑονοῦ 96 ΓΘ ]8ἢ 5414 υηΐο 41] {Π6 ΟΡΪθ, δῃᾷ ἰο 411 ἐπ ποηγϑθη, Ηθδσ [}9 
20 Μψοτὰ οὗ ἰῃ9 080 [96Ὀ ον Β πογα] 8}} θυ ά88 [μδὲ αγό ἴῃ {86 Ἰαπὰ οὗ Εσγρί. ΤΒυΒ 

βδὶῖ ἢ (Π0 1,0 ΒΕ οὗ μοθίβ [96 ῃονδῃ Ζθῦδοι ἢ] [86 Οαοἀ οὗὨ ἴδγβϑϑὶ), βαγίηρ: 8 δημά 
ΟἿ Ϊν 68 ἤδγθ ὈοΐΒ' ΒροΟΚθῃ ὙΠῸ ὙΟῸΓ τηου 8, δπα {0]8]]6 ἃ τ} ἢ γοὺγ μδηά, εᾶγ- 

1ηρ,, ἦγ 6 ψ1}} Βυ ΓΘ Υ Ῥογίοτπι Οὗ γον8 μαὺ γγχ6 δνο νονοα, ἴο Ὀυγη ᾿πόθηβθ ἴἰο {116 
αυθθῃ οὗἨ μϑανθη, δηα ἴο ΡοὺΓ ουῦ ἀτγίηἰς ΟΥ̓ΌΓΙΏΡΒ αηΐο ΒΕΓ; γὺ ΜΠΠ1 βιιγθὶ Υ βοσοιω- 

26 ρ]183} γουγ σψόνϑ, 8δηα βυτα] Υ ΡΟΓ[ΌΓΠπὶ γΟῈΓ γΟΥ͂Β. ΤΒογοΐογο ἤθαῦ γα [86 ψογὰ οὗ 
[80 ΤῸ ΒΡ [96 Βονδμ ποσὰ] 4}1 Φυάδ {Π4{ ἀν76}} ἴῃ [86 Ἰδῃὰ οὗ Εργριί; Βομο]ά,1 
Βᾶνο ΒΌσῃ ὈΥ̓͂ ΠΑΥ͂ ζγοαὺ Π8Π16, 8810} (Π6 ΟΕ, {πα΄ ΤΥ πδηλο 8Π8}} Π0 πιοσα ὃὉ0 
πϑηη6α ἴῃ (6 ποῦ οὗ ΔΥ τη8η οὗ Φυάδῃ ἴῃ 4}1} ἴπ6 Ἰδηὰ οὗ Ἐργυρί, καγίηρ, ΤῊὴΘ 

27 ΤΡ αοἀἂ [Αἀοπεαὶ Φοθονδ7 ᾿ἰνοῖῃ. Βῃο]α, 1 ν1}} ναύοῃι οὐοσ ἴῃ 6 πὶ ἴῸΓ ον], πὰ 
ποῦ ἴον ροοἂ ; δηα 4]} [86 πιϑὴ οὗ υάδὰ μα ατγό ἰῃ {π6 ἸδΔῃὰ οὗἩ ΕἸρνρί 88Ὰ}} θ6 οοῃ- 

28 βυπηοα ὈΥ̓͂ {86 βοτὰ δηά ὈΥ͂ ὑῃθ ϑηλῖπ6, υῃ 11} ἐμθγο Ὀ0 δὴ δπὰ οὗ ἱμοπι. Ὑοΐ ἃ 
ΒΠ18} ΠΌΤ Θ᾽ (δῦ οϑοδρο [ῃ6 Βυοσα 8}}8]}}] γοίυστη ουὖἱὐ οὗ (9 ἰαπά οὗ Ἐργρὶ ἰπΐο 
[Π6 Ἰαπὰ οὗ Φυάδῇῃ, δΔηα 41] {Π6 τοιληδηΐ οὗἉ Ψυ68}, ἐμαῦ Δ΄ ρόηϑ ἰηίο {6 ἰδ οὗ 

29 Ἐσγρί ἴο Βοϊουγη ὑΠΘΓῸ, 8181} ΚΗΟῪ Μο086 ποσὰ 8 8}8]] βίϑηά, τηΐη6, οὐ {μοἶγβ" Απὰ 
818 δλαϊἑ δὲ ἃ βῖσῃῃ αηΐο γουῦ, 8810 [9 ΟἘΡ, ἴπαῦ 1 Μ11] Ραμ ῖϑδ γου ἴῃ {Π|8 Ρ]806, 

80 μδὺ γ0 ἸΔΥ Κηον (δ ΓΑΥ͂ ΤΟΓΑΒ Β.Ά}] ΒΌΓΟΙΥ βίδηα ἀρδϊηϑ 
Β8 10} 86 ΓΟΒΡ: ΒοΒο]ά, 1 μψ1}} σῖνο ῬΒΑγδΟἢ-ΒΟρΡἢ γα, Κὶπρ οὗ 
οὗ 8 ΘῃΘΠλ168, δηα ᾿ηἴο 86 Β8ηα οὗἉὨ ἱδοπὶ ὑμαΐ βϑοὶς ἢΪ8 118; 88 

ου ἴοὉγ δου]: Τῆι 
Ρΐ, Ἰηΐο (886 αῃπὰ 
δᾶγθο Ζεβαοκιδῃ, 

κΚίηρ οὔ Φυάδῃ, ἱπίο (μ9 βαπᾶ οὗ Νοδυοβδαάγοζζαν, Κίησ οὗ ΒαΌγ]οΙ, μἷ8 ΘΠΘΙΑΥ͂, δὰ 
[μδὺ βΒουρῦ δἷ8 16, 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘσΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑῚΙ,. 

1 Ψοτ, 25.--Οἡ ἴπὸ σα σοπδοσι 79 σοΡ. ΝΑΞΘΕΙΚΒ. ΟὟ". ὃ 88, Τ, ἀΔηὰ Ζ76τ. 1Π|.9.; νἱ. 10; χχχίϊί. 24. 
Δ γον, 2ὅ.---δσυ (0 ἔυγμλ ΓΘ ΡΗ σοπιρ. ΟμΗ., δ' 610; ΕΠ ΑΚΡ, ὃ 190, ὁ; Θεϑ., Κὁὶ 12, δ, Αι. τ: 

Η τ 

δ.οΓ. 25.--ὙἼΠη 09 σοῖθρ. ΕΖΟΚ. τἱ. 8; ΝΆΡΟΣΙΒΒ. Ον., ὃ 61, δ, α. ᾿ 
4γογ, 28.- -Ἴὸ σομφίγαοῖοι Ὁ 222 (οθαρ. διδὶ υκίθϑ ἰῃ 6ὅ5ΒΑΡ) [5 ἰουῃᾶ ἰῃ (15 ἔοστῃ ἤΘΤΟ ΟΠ. ΤῸ ἔτο ὑσγο- 

ΒΟΌΠΒ ΠΔΪγ 20 {μὸ ἰἄσα 32). Βίῃοο, ΒΟ ΟΥΟΣ, θοῖ πιο θοτ οὗ ἴδ ἀἰδ᾽ αηοίἶνο φαθβίΐοι οΓο ἴο ὃο αἀἰδείπο.} Υ οχ ρτοαβοά, 

189 ΟἿΪΥ ῬΑΥ γαϑ οἱἴβοσ ἴο 880 Ὁ 2 Ὶ ὈΝῚ "ΛΔ Ὀδὲ (οοταρ. 206] ἰ. 2), οΥ ὧἂθ ἔθετο ἃσθ τὸ ἱπάθρομθης ροθβοαϑίτο Ρτο- 
πε ὅτ δ σον Ὁ 

Ὡοῖηπ, ἰο 180 {6 ῬΘΓΒΟΏΔΙ Ῥγοποίῃϑ, νΒ1οἢ, Βούγονοσ, οουἹᾶ 6 θα ρὶ οὐθὰ ΟὨΪΥῪ ἴῃ {Π6 ἴογπι οὔ δι ἶχοδ ἴο ἴηο ραγίϊ ἶνθ ρτορο- 
Βι1] 08. 

δος. 29.--ἢ Ρ9 ΠΟ ν, δὲ ἰῃ Υϑσ. 18. 
ὑκδὰ καὶ -ὰὐ 

ἘΧΕΘΈΕΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸῺῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

ΑΒ ἱπαὶ τυ ϑῖσὶ [86 ἸΔηὰ ἀπά ροορΐο οὗ ΨΔυάδὰ 
᾿πὰ οχρογϊθησοά ἤγοπι {16 ΟἸιδ] ἀδλη8, νγὰβ 8 Ρὰυ- 
πἰϑτποηΐ ἴοΣ (οἷν ρτουϊουϑ ΤΥ] ΟΠ 688, 80 ἴῃ [86 
ζαΐυγα αἶ8ο0 ΠΟῪ σα] τα (165 0ν}}} Ὀ6 1.16 Γοοοτη- 
Ρδόπ86 οἵ {ποῖ πον] γ-τοροαίοα οβδηοοβ. Τἢθ 
δον 5 ρουβὶβὶ ἰὴ ρογίοτγπίηρ {πο ῖν Ἰ ἰού ΓΟὺ 8 γΟγ85. 
61}, 0Π6Υ 5814}} ἀο 80 (γ6γ. 20). Βαΐ [ΠῚ 884]}} 
αἶβοὸ 68 γ, (δ πὺ (ΠἸΘΤΘ 00}}} βοοη ὈΘ πο ἰοῦ 8 76} 
ἰῃ ΕΥΡί, Ὑγ0 ΠΙΔΥ οσοη 46 86 πδᾶπι6 οὗ 6ῇο- 
Ὑδὲ ἰηίο ἢ͵8 πιο ἢ (τοῦ. 260). ΕῸΡ (Π6Υ 588}8]}} Ὀ6 
οσιογπιϊηαιοα Ὀγ βοτὰ δηὰ ἤμτηΐπ (Υοσ. 27), δπὰ 
ΟΩΪΥ ἃ ἴον 5}4}} γοίαση ἰηῖο (86 Ἰδηὰ οὗ Φυάδῃ, 
θαι [π18 Βι ἈΌΌΟΤΠ ΡΘΟΡΪΟ ΤΥ ἸοΆτη ΨῈὴΟ 18 ἷῃ 8 
Ῥοβιεοη ἰο οχοουῖθ ἷ8 τῦ}}}, Φομον ἢ οὗ ΠΟΥ ἢ 
(τον. 28). Απηὰ 1818 ΠΙΔΥ͂ ΒΕΥΥΘ ἴὉΓ ἃ (οκοη, παῖ 
ἴηο [οτὰ νν}}} τλλκα χκοοὰ Ηἰ8 ννοτγ, {πδὺ ΗοΡἢτα, 
Κκίηρ οὗ Εκγρὶ, ὙΠῚ Ὀ6 κἴνϑῃ ἰμῖο 86 Βαηὰ οὗ Ϊ8 

τηοΓ 8] ΘΏΘΙΪ68, 1..8ὺ 85 Ζ6046 ΚΔ} γγᾶὲ5 ρίνϑη ἱπίο 
πὸ Βδηὰ οὗἉὨ ἢ18 ϑῃθα, ἔμ Κίηρ οὗ Βαθγίοι 
(τοτβ. 29, 80). 

γόγβ. 24, 256. οσθονθσ ϑοσθελίθῃ... γοὺσ 
νοννβΒ. Τὶια ΨΟΠΊΘἢ τ ὮΘΥΘ 8190 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ 6 ἢ- 
ὑϊἰοπϑὰ (8600 ΓΘΙΏ8. ΟἿ ΥΘΓ. 16). ἴῃ συϑγ. 2ὅ οὐϑῇ 
π6 ῥγοαϊοαὶϊθ ἰο γε δῃὰ γοὺγ ὙΪΥ65, ἃ8 νῦ0}]. 88 
μα Ρτγοαϊσαίοβ ἴῃ (9 σΘοποϊιάϊης; βοαίθηοθ οὗ (ἢ 9 
ΥΟΓΒΟ ἢ85 ἴῃ Τοϊηϊηἶη 6 ἔΌΓΙῚ.--- 6 Βοηίθηοο 884 
{18]19ἃ νυνὶ γουὺυσ Βαηᾶ 15 ἰο Ὀ6 τοχηγάθα 88 
ἃ ῬΑΓΟΠΙ δὶ, οσοσαϑίοποὰ ὉΓ (86 οἰγαυμηϑίληοθ, 
ιπαὶ {86 ἀἰβοπαγρο οὗἩ (9 ΥΟ5 ὍἣΑβθ ΔΙτοδαγ ἴῃ 
ΡΓο γο88 αἱ (88 ΥΘΡΥῪ τηοτηθηί (ἢ 6 Ὀγορμοὶ ψὰ8 
ΒρΟδίηα. ο ΤῊΔῪ σοποϊαάα ἔγομμ (ἰιἷ8, ἐμαὶ 
(πΠ0 γοτὰβϑ ἰῇ γοῦβ, 24 846. ΨΘ6ΓΘ Βροΐϑῃ Ἰδίοῦ 
[Πη8η (86 ῥτασοραϊης οσοπίοχὶ, υἱΖ., ἰοτγαγ 8 16 61050 
οὗἩ (8) τηδοί της. 

γογβ. 206-28, ῬὨθιθίοσθ θασ.... οσ ᾿μοίτε. 
Α8 γοὺ οὈϑιΪ ΠΔΙΘΙΥ ΘΑΥΓΥ οὐὐ γοὰγρ ὙΠ|, ΘῈΣ 
δὶ ὑμ0 οτὰ Ν|Ι ἀο ἰο οἴεοὶ ΗΪ8. Ηο δι:89 



ΟΗΑΡ. ΧΙΙ͂Υ. 24-80. 

ΒΜΟΤΉ ΟΥ̓͂ Η 5 στοαὶ Νππηο (σοῦιρ. χχὶϊ. ὅ; χὶϊχ, 
13:11. 14), ἰΒαΐὶ ἃ {πιο ψ|} γοῦ σοῖο, Ἡ ὮΘΩ ὯΟ 
δεν ἴῃ Εχγρὺ νν}}} ΘΩΥ πιογθ ἰλκθ 6 παὴθ οἵ 
Φομονδῖ ἰμΐο 818 που 88 8ῃ οατἢ (σοταΡ. ἵν. 2; 
γ. 3; χιὶϊ. 16). ΒΙΠΆΡΙΥ ἴον ἐμ18 γϑαβοῦ, (μΔὺ [Π6Υ9 
Ὑ}}1] ὉΘ Ποηθ ἰδ γθ (ν6 Ὁ. 21). “Ἶὴ [μ6 ἴογῃ οἵ 
δοϑουϑγαϊίου (6 ἤδ)6 οὗ Φομονυδὰ ποι] Ὀ6 8{1]} 
τοίαϊποά, Ἰδοῦ {ἰἸΕΥ Βδά Ἰοπρ βίῃσθ Ὀθοοπιθ 
ἀονοιϊεά ἰο ἐδο βοσνῖοϑθ οὗ οἱμβὸῦς χοάβ. Βιυὶ 299- 

ΒοΥΘΝ, Ὑ80 8 δὰ δέ3 0) 28 [)θδἴουθ 04], τεῤδοΐ8 
ΒοῦΟΥ δηα δοκπον)οακπιθηὺ ν ]σ ἢ δ ταδί βατα 
αἰ Οὐ οτΒ; δη βὸ ΗΪ8 πϑιηθ 8}14}} ἢὩ0 Ἰοη μοῦ ὉΘ 
Βοαγὰ ἔγομῃ (ἢ τωουϊὰ οὗἨ ΔΠγΥ ὅον8 ἴῃ Εχγρί.᾽" 
ΗττΖια.---ἰ ΒΟΒοΙ]ᾶ, 1 τῷ} ναοῖς, ἰμοσο ἰ5 
ον θη ν ἃ τομπϊηΐβοθησθ οὗ ἱ. 12, 8ο ἐδαὶ (ἢ9 
οἷοβϑθ οὗ {8:6 Ῥσορμϑοΐοϑ 18 {πι8 σοηπῃοοίθα ψ τ (ἢ 9 
Ὀοσίπηϊηρ. ---ΟὨἿ} ἃ ἔονν ἱπάϊ νι 1815 ψν1}} ΘΒο8ρ6 
4Π|ὸ βινοτὰ δῃ τοί ΓῺ ὨΟΙ.Θ (ΘΟΙΏΡ. ΓΘΙΏΒ. ΟἹ Υ͂ΘΓ. 
11).-αΑαἰ β1411 απ θσ. Οοιρ. ὅθ. χχχὶν. 80; 
θόουϊ. ἱν. 27; 8. ου. 12.- τ ἄἥβυὰ {8 [8.860] 88 4]}} 

Ἰοᾶσῃ ὈΥ (18 ἔδοὶ, 089 τοτὰ ν}}}} βίαπα (9 

ΞΖ. Οοπιρ. υἱ}}. 9; αθῃ. χχῖν. 23; Ὀ1᾽), 188. 

χὶν. 24: υἱὶ. Τ; χῖνὶ, 10), (μεῖτϑ (γϑσβ. 17, 18) 
οΥ Φο οΥδ ἢ ̓ 8. 

γογ5. 39, 30. Αμπᾶ {Πὲὶ8 588]} ὈΘ ἃ βίβεῃ... 
Βοῦυρμι Ὠἰ8β 116. Το 9618 ταὶς (δἰ ηκ ἐπ αἱ ἴῃ 
ἘχΥΡὶ Β6Υ ψογο ουὖὖ οὗ βἰχαιϊ οὗ τοἷν αοά, ν᾿} 086 
ἰγοῦθ ψΠῪθ ἴῃ Φογυδβαΐοεῦ. ΤῸ ὄχροὶ (818 ἀοἷα- 
Βίου 1116 ῬΤοΟΡδὺ δῃηῃουῃσθο8 ἰο ἰμοιη 8 δβίζη, ἰδδΐ 
86 Ἰνοτὰ μ88 ὑοπὶ νν6}]} ἴῃ γον. ΒΘ ΠΟΥ͂ 866 
ἐπῖ8 βίη ἰὺ τν}}} 9 ἃ ῥ᾽] εάχο [αὐ (6 Ρυ πη Βμπθηῖδ 
ἐπγθαίθπθα 1π σου. 20-} ν᾿ 1}} ΧΟΔΙΪΥ ονυογία κο 
ἰβθω. Ἰὴο βἷμη ν1}} σοηβίθὶ ἴῃ ἐπῖ8, ἐμαί 
Ηοριμτα, (Π9 Ἐργρίίαη Κίης, ΠῚ ὈῸ6 σίνοθη ἰηΐο 
ἐμ Ὠλπ 8 οὗὨ ΠἰβΒ ϑποθιηΐθ8, ἃ5 Ζοἀοκὶ ἢ τγ88 ἰπίο 
6 δηἀβ οὗ Νουυσπδάποσζασυ. Νοὸν Ηογχοαοίαβ 
ΘΓ Ἰ ΠΥ τοϊδίοθ (11., 1601 844.) {πα Αρτγὶοβϑ 
[Μαποίμο, Οὐάφρις, ,ΧΧ,, Οὐαφρῇ], (ἰ. ἐ., Ηορῃ τα) 
νὰ π6 68}}5 διὐϊδος Ῥβαῃ)ποίίσυ8 (ἢ 6 τηοϑὶ 
[οτιὰπαῖ6 οὗ (86 ΘΑ ΥΙον Κη ρ5, 'π δοηϑοαιθησθ οὗ 
Δ υπϑυσσοβδίμιϊ θα. 119 τ {6 ΟΥγοπίδηβ, μΒαά 
(ο ὀχρογίθῃσθ ἃ γονοὶὶ οὕ (ἰο Εσυριϊδηβϑ. Αἰπηδβὶβ, 
ὙΠῸ νά βοηΐ ἴο (τοδί νι ἰμθῖα, δἰ πιβοῖζ τνοπΐ 
Οὔ ἴο 1ῃ6 ΓΣΘΌ615, Θηἃ Αργὶθβ νγὰβ σου! 6116 ἰο 
ἤφσει τ 6 ΕΥΡ 8η5 ὑπᾶοσ Απιηβὶ8 τ ἢ ΔῊ ΔΓ 
σοποϑιϊ ἢ ΟἿΪΥῪ οΥ̓͂ ἰοτοΐσῃ δυχὶ ατῖθ9. Ησθ τγὰ8 
ΒΟ ΡγαβϑιπιρίιοιΒ 88 ἰο ἰμῖηκΚ, δαγ5 Ηοτγοάοίι8, 
{παν ηο αὐὰ σοι]ὰ σαβὲ Ηἷπι ἔγοτα (ἰδ (ἤγοηα, 850 
ἌΓΠΙΥ ψγὰ8 ἢ6 βοδίϑαἀ πἸροὴ ἱ. Ηδ νγῶβ, ΠΟΥΘΥΘΣ, 
τ παι θη Δηὰ ἀκοὴ σλρίϊνθ. Απιδ5}8 ΠΟῪ ἰη- 
ἄφοι γραία μ᾽ τῇ ὙΟΡΥ Μγ6}} ἰπ {π6 Ῥαΐασο, θυ {86 
Ἐκγρι δ ἰοοὶς 10 11} υπι| 9 τῊὰβ 8ὸ ἱπάιϊραπὶ (0 
Ἰιῖ5 δηὰ {Ποὶν σγοδί οδὺ πο Υ. ΤΥ Ιου Απγδϑ15 
ἀεϊνοτοὰ Αρτῖθϑ ὉΡ ἴο τ6 Επγρίϊδηδ, σ|}10 
Βιίγαη σία πὰ (11., 169). ἸΥ͂ ννὸ σοπιραγο (18 
παγγαῖνο ἢ [ἢ 6 ρβθαρο υηἄον σοπϑι ἀοταίίοῃ, 
νο πὰ (μδῦ (ΠΟΥ ἀργὸ ρογίθοιγ, ποί οὐΪγ ἴῃ 
δροαδκίης οὗ ἃ “"ΒῈΓΓΘΠΔοΡ οὗ Ηορῆτα ἱπίο {10 
μπηὰ5 οὐὗἨ ἰμο86 0 βοιρηΐ δΪ8 119 (ΘομιΡ. 

Δ δηθὰ ὙΡ39, νον. 80 α, τυῖε (86. βίῃρυϊαν 
ἰη μοι δἰ οἢ δ) Ὀαΐ 4180 ἴῃ ἐπ18, ἐμαὶ (πη 6 οἰταουτα- 
δβίδῃοο οὗ {Π0 ΒΌΓΓΟΠΘΡ οὗ (μ6 Κίηρ Ὀοίης ρΓγθ- 
ἀἰϊοίοα .μ(8 ἃ δίψῃ, ἈρΡροδγβ (ὁ δ6 (5 ψ6}} δο- 
οουηϊοα ἤἔον, ἴῃ ΑΡτὶοβΒ Βανίηρ ὈΥ διἷἰβ. οὈΒιϊηαῖο 
διτοβδηοθ σμδ]]οηρσοά (ἢς ἀϊνίπε Νοιπθϑϑ. |δυΐ 
δον δϑοιΐ τὸ σμγοποϊοσΥ ἢ [{ 5 Ὀδοη δϑβιιτηρὰ 
ἐμαὶ (6 ΒΌΡΥΘΏΘΟΥ οὗ ΑΡργὶ65 οσσιιγγο αἱ ἴοο Ἰαῖθ 
ἃ ἀαὶθ ἴοσ ἰν ἴοὸ μάν δουυθὰ δϑ ἃ βίχῃ, οὐ ἐμαΐ 

δῦ 
πα, 

δΦογοπι δ οοὐὰ πανὸ Ἰ᾿ἰνοὰ ἰο δῇΥ Ῥτοχὶτηδίθ 
Ροτίοά. Τμ6 ἀοαι οὗἨὨ Αρσγίθβ πιυδὶ δοτίαὶ ]Ὺ ὉΘ 
Ρἰαοοὰ ἴὰ Β. Ο., 610 (οορ. Ῥυᾷσκε, 5. 980; 
ΔΙ. ΝΊΕΒΟΗΒ, 4444. ω. Βαὸδ., δ. 217). ὁ Βανο τοὸ- 
τπαυϊκοὰ δῦονϑ οἱ ΥοΓ. 1, ἐμαὶ {0 76.008 τὸ 811} 
ἀοϑ σηδίοα 88 πανίηρ οοῖηθ ἰῃΐο 1}}0 δου ΤΥ (673. 
8, 12, 14), κῃ {πο υοίοσο ποὺ 885 Ὀοσῃ ἴῃ ἰΐ, δῃὰ 8 
Ββίτσοης ἰοηκίης ἕου 6 ἰδπὰ οὗ (μοῖν ἔδι ΠΘΥΒ 18 
8{}}} δϑογί θεά (ο ἔμβοὰ (γον. 14). Βαὺ ἀο68 ἐπὶ 
Ρτγουθαῦ 8 ἴζομι βυρροδίηρς 4δὺ ὑπο αν Ὀ66η 
ΑἸΓΟΔΟΥῪ δουϊΐ ΒΙχίθο. Ὑ6ΆΓ8 ἷἱπ ἰῃ9 σουπίτγΥ 
ΤΏ οτο ἰ8 ποιϊμἰης Ορροβεὰ ἰο ἰμἷβ ἱὰ ἰβο ἰοχῖ. 
ΤῊΪΒ Β ΠΙΡῚῚ τοοογὰβ ἐμαὶ {60 δὰ βοί(Ἰο ἀονη 
δί αἰ ογθηὶ ρ᾽αθοβ, πὰ ΘΓ ΠΟΥ͂ 8.386) Ὀ]6 ἃ ζὉΣ 8 
οϑέϊναὶ ἰῃ ὕρρον Εχυρὶ. 18 πιϊχῦ ὨΘΡΡΘη δ8 
Ὑ6}} ΔΙΈΘΡ δἰ χίθδῃ ὙὑΟΆΥΒ 88 δῇϊον ἵψγο, Ὀυὺ ὈοίίοΡ 
θη, ἴδῃ ἰπ ἰ}ι0ὸ γβὶ γοδσῦ. ΑἸοηρίης ἴ0Γ Βοιηθ 
18 ηοΐ γοὺ δΔ]οφοίμαν οχίϊηκυϊδοὰ ἴῃ (6 26 }8 
ΟΥ̓́Θ; δ {110 ῬΓΟΒοιὶ ἄγ. ΟΟΡ. ῬΒ. ὀχχχυὶ]. -- τὰ 8 
ἴο {80 ᾶἃζθ οὗ Φοτγοιἰδἢ ---ἰἸ Γῇ ἢ6 τῦὲ8 8 7), δϑουΐ 

ὑπνοηΐν, ἴα {π6 ἰΒ᾽τίοομ ἢ γοαν οὗ 7οβἴδῇῃ (σοι Ρ. 
'. 2, 6), ΒΘ πηδβὶ αγο Ὀ66ῃ ΔΌοΟιϊ Βα Υ -Βὶχ ΟΥ 
ϑουοηϊγ-δουθῆ ἴῃ (Π6 γοὰν Β. Ο,, ὅτ0. ΤΪ8 18 
ποὺ ἱπῃροββὶ Ὁ]Ϊ0θ. μιδιὶ οὐ͵θοῦ σου] ἐη8 β080- 
αὐυρηΐ ἰηϑογίίοη οὗὨ (815 γ6γ86 88 8 υα(οίπίμπι ροδέ 
ευεπίμηι, αἸϊοχοα ὃγ ΗιτΖια δῃὰ (ΒΑΡ, ἢαυθ πδὰ ἢ 
ΤΏοτΟ Ῥγὃὁ8 0 Ὡ664 ἴον ἰὲ (48 ἔβοῦθ Ῥϑυ!δρ8 νν 89 

ἴοτ᾽ Ὀ99 Ὀδὲ 3, τοῦ. 14), δηὰ ἱΥ ἰΐ νὰ5 ποί 
Φοσχοη δ 5 οὐυδβίοῃ ἰο οἶον ἐοΐκοηβ, (88 νουϊὰ 
8}1} (86 τῆοτ αν ἀοίογγθὰ ἔγοτῃ ϑιι6 8} δὴ ἰίοτρο- 
Ἰαϊΐοῃ. Ενϑα ἱΐ πὸ χγϑδηὶ (δα ἰὮΘΓΘ ΔΓΘ ΠῸ Ο ΠΟΥ 
ἰοἸκθη8 οὗ (18 Κὶπὰ ἰο Ὀ6 Τοιπά 1 Φοτγοαχίας, {}}}5 
ἀοο8 ποί ἰαγνοῖνο ἐμ ἐπ ροββϑι ὈΪ]Ππν οὗ ἢΪ8 ΟΥ̓ΟΡ 
μαυΐϊης κίνθη δι οἢ ἃ οὁπ6. ἢδ τα Π8Ύ79 8 θροοϊαὶ 
ΓΘΔΘΟΣ 1ῸΓ ἀοἰη 80 Βοσο 1[ἰδίηἰς 1 σδῃ ῬΟΓΟΘΙΥΘ 
ΒΌΘἢ 8 Γοδβοη ἴῃ ἐμ Ῥγοβιπιρίυουθ ἀθοϊαγαι οι 
ου [89 ρατί οὗ ἰμο Κίηρ, γοοογἀ θα ὈΥ Ἠοτγοἀοίυ. 
Τ ἷθ ῥτοάϊοίίοη οὗἩἨ ἰδ ἤμῖοθ ἱπιρεηάϊηρ ΟΥ̓ΟΣ {89 
Κίης 88 ἰὴ ΔΏΒΓΟΥ οὗ {86 ἔγιο ἀοἀ ἰο (᾿ιῖ8 ῃγο- 
νοσαϊΐοη. Τ8Ὸ ροϊμὶ οὗἉ ἐδΐθ ῥγχγοάϊοιΐοη ἰδ ουἹ- 
ἀθηι}γ ἀἰτοοιοὰ ἀργαϊηδί (818 Ἰαϊίον. Ταῦ νυ ἱσ ἢ 
“ογοιιΐδ Ἰουαὶγ ῥτοοϊδι θα ἰπ δ ΟΡΘῺ 8586} 0 Ὁ 
οὔ 19 76 ννἱϑὰ ΡΘΟΡΪα οου]ὰ ποὶ γοιπαΐη μἰὰ. Τ|ι 
κΚίηρς οουἱὰ απμὰ δμουϊὰ Βϑαν ἀΐ, ονθα ὑμβουσὰ ἢ9 
Ποῖα εἰ οἱά 76 ν ἴθ Βοοί μβγοῦ ἰῃ ἀἸϊδάλϊ. ΟΠ] 
(8 ἰ8 ἱξ ἀχρ!αἰποὰ ὙῪ Φογογα δ σάγο 8 ἰοκθη 
ἡαβί ποῖ, δηὰ ὙἘΠΥ 9 βαῆγα ῥυδὶ {}|8'ἡἩ Ηδ νγὰϑ 
οὈἸϊ χοα ἰο ῥτγοάϊοὺ ἷ8 ἔδίθ ἰο {μ6 Κη, ἱὰ οὐ ον 
(παῦ θα {198 σδ)6, ὑπὸ απ οὗ ἀοἀ τηὐμμὶ Ὀ9 
τοσορῃϊτοὰ ἴῃ ἦϊ, δηὰ δἱ (9 8Β8π|0 ἐΐπ|6 {18 ργὸ- 
ἀἰοιίοη τνᾶ8 ἰο ὃ6 8 ρἱεάρο ἰο (6 6» 18} ῬΘΟΡΙΟ 
ἴοῦ (6 δι] Π]πιοαὶ οὗἩἨ {6 ἡυάριηοπὺ Ππτοαίοη 6 ὈγῪ 
μαι. 60 υ8 ΓΟΠΙΘΙΊΌΘΥ πον 86 ταϊ ιν Βδηὰ οἵ 
80 [οτὰ τῦαῦβ οἱοοὸ αἰβρ᾽αγοα ἰὨτουρὶι Δ ο568. οἷἱ 
ἙἘπγρὶ δηὰ 118 Κίηρ, ἴῃ ογτάϑν ὑμαῦ {Π|6γ τα σῦν ροτ- 
οοἶγο ἐμαὶ Ηδ ννὰβ ὑπὸ ογὰ, δηὰ ΗΪ58 {6 φασι 
(Εχοά. νυἱῖ. δ, 17; νἱϊϊ. 22; ἰχ. 14, 29; χ. 2). 
Αἴτον 1886 1605868 οἵ ἃ ἐπουβαηὰ γοδῦβ (86 ᾿λδ8ὺ Γϑῃ}- 
πδηΐ οὗἩ ἰμ6 (ΒοοοΓαῖῖο παιίίοη γί τ 88 ἔυρὶὶν68 
ἰο ἐδ βαλχο ΕχγΥρί, ἔἴγοπι  ἱσἢ τ Τοτὰ πδαὰ 8ο 
εἰοτίουϑὶ σοπαποῖοιὰ ἡμοτη. ΙΒΓΆ6] )8Δ4ἀ 781164 οὗἁ 
ἴδο Βἰχῃ χορ], δρροϊηίιὶ ἴον ᾿-τϑας ἐμ 6 οτὰ πὰ 
τοδὶ πο (π6 βαπιθ, δπὰ Ηἶβ ἰαϑὶ ργορδοί 1Κὸ ἘΠ 18 
ἢτβὺ τν88 σοπητι ϑϑἰοποα ἴο Ὀθ (δ 6 πιοάΐππιὶ οὗ 8Δη- 
ποιησοηθηΐ ἰο πο ῥῬγουὰ δπιρίγοβ οὗ (6 δι 
ἡυάραιεηίβ. οὗ {π6 οὨ͵γ τὰ αοά, πῖὸ ἄο68 ποΐ 
ΑἸϊον ΗἸπιβοὶ ἴο 6 ἀοαρ 864 ψι8 Πηρυ αἰ γ. 
ον πον νγ88 ἴπ {Πιτοδιθηΐηρ 1816 {πα ἐμ 9 

τοιηηδηὶ οὗἩ Φυάδῃ ἴῃ ΕμγΥρὶ δϑμιου]ὰ ρογῖδὰ ὉΚ 



δῦθ 

δινοτὰ δηὰ ζδιηΐμο, οχοθρὶ 8 [0 Ὁ ὙΠῸ δββουᾶ το- 
ἰυγη Ποπὶθ (Υογ. 28), δηὰ ποὴθ βἰιουϊὰ ὃ9 ἸοΙ͂ ἴῃ 
ἘσγΥρὶ τὸ σουϊὰ ἰδ κο {1160 πδτηο οὗἩ Ψοθονδὶ ΤῸΓ 
δὴ οδἱἢ ὁπ Εἰ 108 (γον. 26) ἢ [πιὸ ὅγϑι ρ]νο0 
ἦΐ ΠΙΛΥ ΒΕΓΘ ὍΘ τηθπϊϊοποὰ, ἰπαὐ ἐὺ 18 8 τηδίίον οὗ 
ἱπάϊ οτοησο ἰο {μ18 αὐοδίϊο;, τοῖον ΝΟΌυσμδά- 
ΠΟΖΖΆΥ ΓΟΑΪΥ οδῃθ ἴο ΕαΥρί δηὰ ἔι18]16ὰ {μ9 ῥτο- 
ῬΙΘΟΥ ἴῃ ΧἸ. 8-14. ΟΥ ποὶί. [1Ἰθᾶγο θηι γεν οὐἱ 
οὗ δοοουπὶ 89 ΤΔὈυ]ουΒ στοοοσὰ οὗ Μομδβδί θη θβ 
ἴῃ Κτβαβο, ΧΥ͂ΙΪ., Ρ. 6087, α; ΦΌΒΕΡΗ., “πἰΐσῳ.. 
ω. 11,1; 6. 44».,1.,.20), ἰηδὺ Νεθυσπδάηοσζαν 

δι ]υραίοα ποῖ ΟὨΪΥ Εκγρί, θυΐ δ'βο Ζυυδῖα δπὰ 
Τθοτὶα, δηὰ οϑδῖῃθ ἰὸ 1:6 Ρ᾿ΠΑΓΒ οὗ Ηθτγοι 68, γ68 
νοῦ ἰο ΤΉΓΘΟΘ δηά ἰπθ Ῥοηΐυ8 (σοοαρ. ΑΚ ΕΒ- 
ΚΙΟΚ, Οὐπιπι. οἢ Ετοὶς., 3. 496 βαα., ἀπὰ {186 Π8Υ- 
Ταιϊνο8 οΘοηδγηίης ἱμ6 σοπαμυοβὶ οὗ Εργρί ἱπ Ατδ- 
Ὀΐδη δυϊδοσδ: ΑΒΌΣΕΕΌΑ, Ζ{π2|. απί6- 7οίαπι, Ὁ. 102. 
ἘΙΕΊΒΟΗΚΕ, «4δαο αι, Κεῖ. ἀ6 ᾿ Εσν»., Ρ. 184, 
247; οἀ. ν»κ ϑαοὺ). Βυὶ ΨΦΟϑΈΡΗῦΒ, 88 8 νγ0]] 
Κηοόνη, Γοϊαίοβ 8180 (4 πίΐφῳᾳ., Χ., 9, 7) ἰδὲ Νοῦαυ- 
ΘΔ ΏΟΣΖΑΣ ἴῃ {16 ΒΓ γΘῸΡ δον [16 σαρίιΓο οὗἍ 
εγυβαί θαι εἰτηβ6 1οἃ δὴ δ ἰο Οὐϊο-γτῖα, 
δηἀ αὐΐον (6 οομαυοϑίγοῦ (18 δου νυ, πιδὰθ ννῶῦ 
αἶδο οὐ ἐδ Ατητπορΐϊίαβ δηὰ Μοβδδίὶίοβ, δηα ἱπνῆ- 
ἀεὰ Ἐχγρὶ. Οἱ ἐμὶ8 οσοαϑίοη δ ᾿11|δὰ ἐπ Κὶπς 
ποθὴ χοϊσηΐηρ ἱπ Ἐργρί, κοῦ ὋΡ δῃοίμον ἰῇ }}}8 
Βἰοδὰ, δηὰ δρδίῃ 16 1608 ΔΊΥΑΥ σαρίϊνο ἰο ΒΔῸΥ- 
Ἰοηΐα. Νον '{ νἱιαίοτοσς ἰὰ 118 δοσοιηὺ ΓοΙαί 65 
ἰο πὸ Εσυριϊδῃ ἰκίης 0 ἀθοϊἀΘ 7 ΘΥγοποου 8 
σοχρ. Μ. ΝΙΈΒΟΗΒ, 4448. κι. Βαὸ., 5. 2], Απηι. 
), ἴθ 18, Βούγουθν, 8|1}]} ρμοββί Ὁ]Ϊ9 ἰθδὶ Νονυοϊἰ- 

ΠΟΖΖΌΣ, ἀυνίηρ [16 Γἰγί 66 ἢ ὙΘΑΥΒ βίο ζο ΟΥ̓ Ὁ]οοἶ- 
840 οὗ ΤΥτο, πνΐο Ὀοραη αἰ ΓΘΟΙΪΥ δον {π6 οοη- 
αιθ8ὲ οὗ ΕΓ. 88]6), μαὰ (6 ἀοδβῖτο δῃὰ (ἢ Ἰοΐβατθ 
ἴο τολ Κὸ δῇ οχρβάϊίοη ἰδτουχσὴ ΟοἸο-ϑγγία δηὶ 
{16 Εαϑι-Φοταάδηϊο δουηίτὶοθ ἰο Εσγρί. [ῖὑ πουϊ]ὰ 
ΤΩ ΚΘ ὯΟ Θβ5θῃι.Α] αἰ ΒΓ ΘΏΟ9 ἱ μ6 οηἰτυδβίοα [18 
οχρϑάϊἰοα ἰο 0η6 οὗ ἰδ σοπογαΐθ8. ΤῊ ΡΓΟΡΉΘΟΥ 
ἐπ χὶϊὶ. 8-14, ἸΏ ἰδ αν Ὀδοη Επ]])} 16. 
(δριΐϊνο ὅθ νν8 δὰ ΕΖ ΡΟ 88 ΠΙΔΥῪ 4180 ἢᾶνο ὈΘΟῚ 
ΤΣΟΔΙΪΥ οαγτὶοαὰ ασϑν ὁ (18 οσσαβίοη. ΟὐμΡ. ᾿ἰΐ. 
80; Μ. ΝΊΚΒΟΗΒ, 8. 216, εἰ »αδεῖπι, Βιΐ, 88 ψ}6 
Ἠάγο δεαϊὰ, [ὴ9 αἰιοϑ!ΐοη, ψδὲ ὨΔΡΡοπαοα ἴἰο (ἢ 8 
26 078 5.1}} ἱνίην ἰη Ἐσγρὶὺ Β. Ο., δ70, ἰ8 ποὺ αθοίοὰ 
ὈΥ 8δῃ οχροἀϊιίοη οὗ 6 Ομα]άθαῃβ ἰο Εσγρί ἰθὰ 
ΟΥ ἰνγεῖνο γϑ 8 δα υ 6 Υ. 

10 18 ΒιΓρυ ϑὲπας [αὐ ᾿π οἈ. χΙὶν. (ἢ 9 οχίοτπιΐπδ- 
ἐΐοῃ οὗ (6 Φ6 01 ᾿ἰνίης ἰῃ ΕμΥρὶ 8 8ο ἀοβη!ο } 
Ῥγορμ βίο, ψ }}1}]6 Βοῖὴθ σης 168 ἰδ ον ψγὸ δηϊ 
16 59.715 ἴῃ ΒΩΥΡί ὙΘΥΥ πιπηοτουδ, Δηὰ Ερσγρί ἃ 
δοηΐτο οὗὁὨ {πὸ ΨΦονίβῃ αἀἰαϑροσα (οορ. ΕΒΖΟΩ, 
Ἀ.-πο., ΧΥΤΙ. 8. 388.) ΑἸεχδπάοσ )ο ατοαὶ δη 48 

,. 80 ΔΗΥ͂ 9605 ἴῃ Εγρσγρί, [πὶ 6 ῬΘΟρΙθΒ (ἢ ΟἸἐΥ 
Τουπἀφα ὉΥ ἷπη, δπιὶ πδιηθα αἰτοῦ εἶπαι, ΘΠ ΘΗ͂Υ 
τ ἰμοπὶ (ΘΟ Ρ. ἤξπ:υο, ..- πο. 1., 8. 286). 
Ηον αἰὰ {1689 56 }07ἂ σοι ἰηἴο Βργριῖ ΤΙΝ ἰδ 9 
{ἰπ10 οὗὁἨ Νοπο ἢ (ἀους Β. Ο., 444), ἀρὰ γγ88 
80 ἰἰἸν Ρορυϊαίοα, {Ππ|λὲ ἱΐ σοτίδ! ἾΥ δουϊὰ ποί 
δθογὰ ἴο βοηά οι οο]οηΐβί8β. ΤῈ τῆν Ῥογβϑίδῃ 
Ἔχροηϊτἰοη8 ἰο ἔγρι (Β. Ο., δ28, 484, 400, 408, 
878), ΔΥ ἱπαορα ἢδγο ΘαΥτὶ θα τὴν Β᾽η0}0 065 
πὶ πο. ΤΠ ΒΔΙΘ ΠΙΔΥ͂ αἷ.ὁ Ὀ0 ϑ8αἰὰ οὗ {86 
ὉτγίοΥ οοσσυρείίοη οὗὁὨ Ῥα]οϑίῖϊπο Ὁ Τοἢ 69, Κη οὗἁ 
Ἐφγρὶ (Β. Ο., 861). [18 Γοϊδίϑα οὗἩ Οὐδ, ὑπαὶ 
ἡπ δὶ8 οχροαϊίοη, υπάονγίαϊζοη Ἔ. Ο., 860 ἴον {110 
Τοσοηπααεδῖ οὗ Εχγυρί, 9 ἀτγαρςοὰ δΥ Ψ6}0}8 τ} ἢ 
λ)ἷπὶ ἰο Εργρί. [ἢ 18, ποννονοσ, δαἀθὰ {πὶ 6 
Δἴ ΟΥΔΓ 5 00 Κ Ρατὶ οὗ θὰ ὈΔῈΚ ἴο ΒοΌΥ]οη, 
δηὰ γητὶ οἵ (πδπὶ ἢ6 Ὀππίϑηῃρὰ ἴῖο ΗγΥτγοληΐὰ. 
ΟομΡ. Ηκβζεκιυ, Οἰεδοὴ. ἀ. Κ]. 46τ᾽., εἰς., [Εἰδίογν 

ΤῊΕ ῬΕΟΡΗΕΊ ΖΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

οὔ μ6 ΒΓΆ 6] {18} παι: ο ἔγοια ἐπ 6 δοπιρϊοίΐου οὗ 
1η9 ϑεοοια Ἴδῃ Ρ]9 ἰο 5΄ πιο Μδοοδθουβ], 1., 8. 
118. [Ιὲ 15 σοσογ θὰ οἵ ΑἸεχαπᾶοσ {μ6 ατρϑαὶ 
Εἰ 861 1Π αὐ οἵα 18 ὀχ ρϑαϊἼοὴ ἰο Εργυρὺ ᾿6 ἱποοῦ- 
ῬοΓαίΘα ΤὩΔΗΥ͂ 9618 δηὶ βαιηδυ 88 ἰῃ 18 ΔΥΠΙΥ͂ 
(οορ. ἨΒΆΖΡΕΙν, 3. 120, εἰ »αε4.}, Ὀυΐ ἰΐ 18 
ΒΟΆΓΟΟΘΙΥ͂ ΡῬΓΟ Δ Ὁ]9 ἐμαὶ ἢὮθ 167 41} ()680 ὙΔΥΓΙΟΥΒ 
Ὀομϊηα ἴῃ ἔσυγρί. πο ἴῃ ΒΑΌγΪοΙ, μα νυ ἰβιοὰ 
ἴο ΓΘΌυ}]ὰ 1.6 ἐθτρ]ο οὗ Βοῖυβ, Βὸ παὰ 26 »85 ἰὴ 
8 ΔΥΓΙΏΥ, 88 18 ΣοΪδί οα ὮὉΥ Ηοοδίεθυβ 'ῃ ΦΌΒΕΡΗ., 
δ. Αν».,. 1., 22 (ρ. 1186 β8αᾳ., οα. ΟΒΕΒΤΙ ΕΒ). 
μοῦ ἰθοη {(Π6 σγοαῦ πυπιῦοῦ οὗὁἨ 26 5073 (ΠΣ 
ΑἸοχδηάον ἔουμὰ δ᾽ γοδν ἱῃ Εργρὶ ἢ 1 Ὀοϊΐονο 
ἴγο πιιιϑ βοοκ {Π6πὶ ἴὉΓ (110 τοδὶ ραγί ἴῃ ἐμὸ ἀ6- 
βοοῃάδηϊίβ οὗ ἱῃοβθ ὙΠῸ ἱπητηϊρταίθὰ τ ΦοΓο- 
τ. Βαϊ (πῃ {88 ΡΓΟΡΏΘΟΥ τνὰ8 τοὶ ζ0]6]]εἀ. 
ΜδΥ νγὸ οὐ δββυτηθ ἐμ δύ 1.6 Ἰἀοαίγου5 Ῥγδοί 68 
σθαβοὰ διηοὴρ μ6 οχὶ]οὰ Ψ6.718 ἴῃ Ερσγρὶ, 88 νν ὸ}} 
85 διΠΟΠκΚ ἰἢ)|086 ἰῃ ΒΑΌΥ]Οη Απὰ { ἐμῖ8 ννδ8 (}9 
6486, ον σδῃ ἰὲ Ὀ6 ἃ αιιοβίϊοη, δὶ (ὑγπὶηρ- 
Ροϊηὶλ γγΉ τηϊιϑὲ ΒΌΡΡΟΒΟ Ὀοίνοοη {6 ἰἀοϊαίτουϑ 
Ῥοσγὶοά, ἐπ νοὶ νν9 8.01}} 866 {θὰ ἴῃ Φ6γ. χῖϊν., 
πηὰ [Π6 Ἰαΐον οὔθ οὗ δαεοΙϊίγ ἰο Φεονα ἢ ἈΙΔΥ͂ 
ποῦ ἔμ ρον ον} τνοτὰϑ οὔ ἴμ6 χοᾶ δηὰ γϑπουαὉ]9 
Φογοιηἶδ, δὰ ἰμ6 ἈΠ 6ΓᾺ] ζαἸΠ] πε οΥ̓͂ {16 ρτο- 
ῬΒΘΟΥ͂ υἱἱογοα Ὀγ πὶ γοβρθοιίης {μ6 Κίηρ (χ]ῖν. 
29, 80) ᾶνὸ ργοἀυσρὰ δῃ οὐδγρονουί ἢ ἱπ!ρΓ68- 
Βίοη ΟἹ {εὶς τηϊηἀ9ῖ Ασοσογαϊηρς ἰο ἰγλδὶιῖοι 
(ΗΙΕποΟΝ., αὐν. “ουΐπ., 2, 817; ΤΈΠΤΌΙΝΙΑΝ, ὅτοτΡ. 
8; ΕΡΙΡΗ͂ΑΝ. περὶ τῶν προφητῶν, Ορρ., 11... Ῥ. 
389) 7ογοαιῖλ 88 βιοηθὰ Ὀγ ἷβ δσδουπίγ στον ἴῃ 
Τα ΡρΔ 68. Βα (8 Ἰοροηὰ 'β δυγοῖὶγ νἱτοαΐϊ 
Γουπάαϊΐοη. ΙΒ 6Υ βιοποϑὰ εἷπὶ, ἐμ ον τηυδβὲὶ ἢανθ 
ἄοηθ ἰὺ δϊζονυ 86 ἀϊθοουτβα ἴῃ οἷ. χὶῖν., νυ ϊοὰ 
ν88 ποὶ ἀοἸἰνοΡοα ἱῃ ΤΑΈΡΘΗΒΘΒ (χὶῖν. 15). [1 ἰδ, 
ΠΟΥ ΟΥ͂ΘΥ, 4180 Ῥοββι ὉΪ6 πα {Π6 Ἰἀο]αίτουβ ἰπο} 1 π8- 
(ἰοῦ ἐπ ὑπ θπὶ, 88 π {πον σουπίγγθη ἴῃ ΒΑΌΥ- 
Ἰοηΐα, Ὰ8 ποῦν δα δαιιβίθα, απὰ {ἰδ 89 Τοτγὰ ἰῃ 
υἱὸν οὗ {μον τοροηπίρλῃοο, τοροηίοα ΗἸ οὔτ οΥἱἹὶ, 
νν1ο} Η9 μδὰ βροόίκθῃ δξαϊηϑὺ ἔμεῖῃ (χχυΐ. 18, 18). 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΥ̓ΠΙΟΑΙ,. 

1. “Οδῇτγπιοηέ αἀπίπμπι δαπι πιϊηιοίγὶ φρο δῖε 
δλιῦμδ οαρι(ἐδ πιεαϊίαίίοτιο, π6 ρετίϊπαοὶα αμαἠοτιηι 85 
ἰετγγὶ ρῬα(ϊαηίμγ, δε μὲ ρΡοίἑι5 ἀεδοτίαπάο, οὗ- 
2υγσαπάο, οσοπιπιπαπάο ἱπίγορι ἦε ἐπδίεπί ἐξ ρυκοορίο 
αροϑδιίοϊἑ 2 Τίτα. ἱν. 2." ΕΟ ΆΒΤΕΒ. 

2, Οἱ χῖϊν. 2-18. Α ΤΑΪΓΓΟΣ οὗὨἨ ἰδ6 βίπΌΟΓ ἢ 
μοδυὶ οὗ πιδη ἢ ΕῸΥ σθηϊιγῖοβ Ἀμοο δὶ ΘἾΥ ναχηθὰ 
ὈΥ {μ6 Ῥγοροι8---δπὰ ον ψαγηθά Νοὶ ὉΥ͂ 
ΒΘὨ 614] ἰδ}|κ, θυ ΌὉΥ νοτγὰβ οὗ μα άον δηὰ 
ΒίτΟΙ68 οὗἨ ῬΟΝΘΓ,---ἰ᾽ αἷς ΟἿἹΥ οὗἩ ΕἸ), ΕἸῚ8 8, 
Ηοβεοα, 88ϊδ}, εἰς. "--τΥοῦ πὰ Ὀονοα ποὶ ἢΐ8 
Βα ΌΟΤ θοὸς. Τίοη αὐ δὶ τυ ἤθη ἸοΏς-Β0 Ὁ Σ-- 
ἴῃς ἴον νγ88 δχδαυβίεὶ, (6 λυλάρσαιοπί οὗ }υϑὶ Ιονὸ 
88 ὀχοου(οα, Αηὰ γοῖ η 1.6 ψτοϊομοα τοιηηδηὶ 
(ῃ οἷά τοοῦ οΥ̓́υπὈο] οἴ δαὰ ἀϊδορθοάϊοηοο Γοσηδὶ δ 
Β1}}} απ Ὀτο κθῃ. 

8. Ου χὶϊγν. 9. “ΤΠΒουρἧ (μΒοὰ βου] ἀοϑὲ ὉΤΑΥ ἃ 
ἴοο] ἴῃ 4 ποτῶν τῦῖν ἢ ἃ Ῥ681]16 858 τοίθῃθβ, γοῖ 
Μ0}}} }υ18. Τ0 0115}: 688 ποὶ ἀορατί ἔγομι πἷπι (ῬΓΟΥ͂, 
χΧχυϊ!. 22), Απὰ δ δαὶ βίη ββ Βοῃμδ ἰο ἃ ποαῦγ. 
Ὠθαγί, ἱθ ἷΒ ᾿ἶκθ ἃ ἴόγσπ χασηοπί ἰὴ πὶιηΐοσ, δηὰ 
ΥἱΠορΒν οἢ ἶΓ (ΡτοΥ͂. χχν. 20). ΟἜΑΜΕΕ. 

4. Ου χὶῖν. 1δθ,. ““17Πος ἴοσο ᾿πιασίπεηι φμαπάαπε 
σοηρίσεγε ἐϊοεί δοαϊἑοτιῖδ, ὧδ σα ΕἸδηΐοσωδ.: ἐν τῇ 
στάσει πᾶσα ἰδέα κακοῦ ἔνεστιν, --τἰξεπίφιεα σοπγμδιοηὶς 
»1ι8 φμηπὶ σψείορισεδ, (ὁ φία ποίμηι οαἰ ἐἰ μα {γα : 
οὐδεὶς οὐδενὸς οὐδὲν ἀκούει.᾽" ἘΘΒΒΤΕΒ. 
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δ. Ου χὶῖν. 16. “Ὁ οά] ἢ 685 ΘΟ Ἰ4}}ν οχίθη 5 
δα δὐϑῇ μ068 Ὀουοπὰ ἰἰϑοϊῦ. [Ι͂ἢ τμ6 ἴοσοχοίης 
οἰαρίον ὑπΠῸῪ τῖϑ ᾿ς ἴο Ὀ6 Θδοηδ᾽ ἀογϑὰ ἃ58 μαυϊης ἰὸ 
ἀο ΟΥ̓ ψὶ ἢ Φθγθ Δ 8 ρτίνηο Ρόγβοπ, Ὀιῖ ΠΟῪ 
Π6Υ ΓΟ θόσοπιθ ὈοΪά6Γ 80 (δαὶ τ{ἰο Υ σοηϊτδαϊοὶ ἃ τὰ 
ΟΠ ΟἰΔΙΥ δπὰ {μι αοα ΗΠἰπι86) 7, ποί οοηβι ἀοτίης 
ἐπαὺ ΠΟΥ ΠΟΥ ταὶ ἢΘ ΒΑΥΒ5 ἰ0 6 ΒΡΟΚΘῃ ποῖ οἢ 
ἷἶϑ ον, θαϊ οὐ αΘοά᾽Β δοοουμῃὶ, ψΐὶσὰ ἰ8. ἃ ζγοδὶ 
ΒΙαΒρ ον οὗ αοὐ.᾽" ΟπΑΜΕΕ. 

6. θα χὶὶν. 17. “Τὴ ὑπο γ ἀγὸ ὈΪ ἃ, ΕῸΓ 
86 δϑοῦῖθο 4}} ὑἱμοὶν χοοὰ ἔυτίαπο ἰο ἰποὶν 14ο]4- 
ἰγγ. θη, Βονονοῦ, ἃ τηἰβίογί πο οοπιο85 αοἀ 
δηὰ Ηἰ5β νοσχγὰ πιιυϑὶ Ὀ6 [ὁ ὈΪδηια, πὰ {ΠΟΥ ΒΑΥ : [ἰ 
8 γα ἰ0 βοῦνθ αοα (λί4]. 111. 14]. ΤῸ ομαγίθ 
οὗ πὸ Ῥαρίβϑίϑ 18 υϑεὰ δραΐῃ ποῖν-8- ἀδγ8. θη 
{ἰπ|68 δΓῸ ἀθδγ δια () 6 ΘΟΙΏΓΓΥ Βυ ΠΌΓᾺ 806} Εἰ 
οἰ α8ι18οηγοηΐδ, ἰΠδὶ ἰΐ 158 [86 ἔδαϊῦ οὗἨ (86 ἀοεροὶ: 
βίποα οὐ 29 οἶμον ῃδῃά {]ιοἷν' 888 ἰΒ γοραγάοι 
88 ἃ ΤΟρΌΪΡ Εργρίϊδη Δ οΙ]αἰκοὶ, Ὁ ψῖϊσ ἢ ΠΟΥ 
ἀπ 1πὶς ἴο οὐἰαίη ᾿ΘπΙρΡΟΓᾺ] Ἀηὰ οἰθγηϑὶ Ὁ] Βϑὶῃ 8 
Ὁοίλ [9 {πὸ ᾿ἰνίπης δοὰ (ῃο ἀοδά.᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

7. Ου χὶὶν. 117. “οι ουμπε οὐο ἰαπὶ δίπιίΐε ἐδί 
αἰφιε ἀμὶς ψμάφογιπε οταίϊοπὶ ποδίτοτπι ἀοηιίπμηι 
ΟΟΣ οοπίεπαάοπίϊμηι, διὸ ραραίωμ αἰγεμπι ζμΐ886 826οιε- 
ζωπι, οσὠὶπ ἰαπιδη οοπίγαγίμπι ἰδδίοπί ἠΐδίογις αἷδ 
δεϊ ἐδ, ρεδει6 εἰ ζαπιε ἐπ μαραΐμ, »Υδϑεγίϊπι ἐα, φιμδ ἵπ- 
εἰάϊέ ἐπ ἀππηπὶ Ολγίδιὶ 1510, συο ἐεπιροτε, [ΤῈ ἰοτγίϊα 
»αγδ Οεγιπαπίδ ραγίϊηι ἤαπιο, ρατίπι ρέδί6 οχίϊποεία. 
Ηὐιο υὐγδᾷ: [7ὲ ἰαίεαί πιζίωπι ἰόπιρωδ 7αἀπι18, ἐδ 6 
ευμομίζωπι.᾽᾽ ΕΟΒΒΤΕΒ. 

8. θυ χὶϊΐν. 17. “«Δοη πιΐγωπι, φμοῖῦ ὠγδὲβ μεδίε 
υέχεπίωγ, οὐπὶ “Επομαρίια εἰ )ιῖ αὸ ἐδ »τοσμέ αὖ- 
δὶπί, παπὶ ἐχ φμο υέδιε οοἰϊωτ, πίλὶδ γατι εἰ α(ὶδ α 
Μειεὲς οοπδεφμίπιμγ. ῬΟΒΡΕΥΒΙῦΒ.᾽" Μ8. ποὶθ ἴῃ ΓΥ 
ΘΟΡΥ͂ οὗ ΟΒΑΜΕΒ᾿ 5 διδίε. 

9. Ου χίΐν. 19. “ΤΉΟΣΘ ἰδ πὸ ἀουδὲ ἰπαὺ (9 
ἱποοηϑίαηϊ, ἔτι γοίΐουβ οπιθὴ Μ6ΓΥΘ πο ἄγθι ἰο ὉΘ 
βοἀμσοὰ ἱηπῖο ἰο]δίγυ, 88 ἔνο (2 ον. χὶ. 8). 
ἤθη {1|688 8τθ ἰδίζθα οαρίΐνο, 6 ἐμθῃ Ῥτοσοοὰϑ 
Γλυι λον, πὰ Κπονβ μὸν ἰοὸ Ὀτγης ἰῃ ὑπὸ Αἄδαι 
αἰδο. ὙΒογοίοσο Κορ ἴμ9 ἀοοτβ οὗ ὑΠῪ που ἢ 
ἔτοιῃ Β6Ρ ἰῃδὺ ἰο ἢ ἰὰ ΠΥ Ὀοϑοῖλ (Δῆϊο. Υἱΐ. δ).᾽" 
ΟΒΑΝΕΒ. 

10. Οη χὶῖν. 19θ.ὡὨ “79 ΒαυΠΟΩΥ δηὰ οομ- 
Ῥἰαἴβαποθ οὗ ππαυτὶ οα ΡΘΟΡΪΘ 18 ὨΘΥ͂ΘΥ ΙΠΟγ6 ΘΌΒῚΥ͂ 
Βοουγοά ἔθδὴ ψ θη ἰΐ 8 Ἀχαϊηδὶ ἰδ 6 Ποτγά, δηά ἷἰ 
5. Ποῖ ἴῃς απ διι4] ἴῸΡ ἀοπιοδίϊα ρθδ0 ἰο Ὧ6 δἀά- 
ἀυσοά Δ5 1Π6 6σαι}86 οὗὨ 8 ᾿δοὶς οὗἩ 268] ἰη σοϊϊχίοη. 
1ὺ 18 82ὴ δηδίουι δου ϑίοπι; ΑΒδῦ, ΑΙαζὶ δὴ δηὰ δοῖο- 
0 ΟὨΪΥ ΤΟ] ογοὰ ἀάα. 1711ὸ νυὶΐο Βαά ἰοὸ 6 
ἀφοοϊνοά ὈΥ ἃ Βα 019 δεαγρϑηΐ; [)6 πιδὴ 88 Ὀουηά 
ἴο ΚΘΘΡ ΡθᾶΆ66 ἴῃ [ἢ ΔΙῚ ΪΥ ; 886 ζῶν ἷπι δηὰ ἢ 9 
αἰθ.᾽ ΖΙΝΖΦΕΝΌΟΒΡ. 

11. Οη χὶϊν. 20. ““αοἀ τοπιθπθοτβ ἐμ9 ροοᾶ 
δηὰ [ῃ9 ΟΥἱ]; μ0 χοοὰ ἰμδὶ ΗΘ Δ΄ τονϑσαὰ ἱἰἰ, 

1.6 61} (μὲ Ηδ πιϑὺ ρυπὶδα 1. Οπάμεκ. [“6οὰ 
11} αν {Π0 ἰαϑὺ ψοτὰ. ἸΤὴθ Ῥγορ )θίβ τΏΔΥ ὉθΘ 
γαη ἀονα, Ὀὰ. αοἀ οαπηοὶ.᾽᾽ Βξντυ.---ὅ. Β. Α.] 

12. Οη χὶῖν. 26. “115 18 0π6 Βονογοϑί μι β]}- 
ταθηΐ οὗ Δ]1, ὑπ αοα ἰδίζοϑ ασὰν Ηΐβ ΠΟΙΥ Ὠδτηθ 
δηὰ ποτὰ, 88 Ηοσ βαγ8 ἰη Ὠουὶϊ. χχχὶϊ. 20: 1 ν}}} 
διάθ ὩΥ ἔδοο ἔγοιῃ ἴηι, 1 νν1}} 866 τυ δι (ἢ οἷν οπὰ 
Β.14}} 06. ΛΔηὰ ιμιῖβ ἰΒ (0 ἔδιιΐηθ, ποί οὗ Ὀγοδα, 
υὶ οἵ (Π6 ψοτὰ οἵ ἀοἀ νϑιῖοι ὑπ6Υ Βϑοὶς δηὰ γοί 
ἀο ποὺ πὰ (Δλπι. νἱϊ!. 11). Οβάμεε. 

18. Οἱυ χίῖν. 29,80. Βοίνψοϑθη Μοβοα δηά 7269 70- 
ταϊδ, Ὀοίνψοθη ἴδ6 ΘχΌάιι5 ἔγοῃ Εχγρὺ δὰ 189 
γοίαγῃ ἐμ 106 γ᾽ οὗ ἴΠ6 γοπγηδηΐ, ὑμ 69 ἰἴ68 8 ρογσὶ οά 
οὗἉ δἱπιοβὶ 8 ἐβουβᾶπὰ γθασϑ, δηὰ Ὑμδὶ ἃ ἰδίου ! 
Βιυὶ η6 ῬΒατγδοῦ, υὑπϑν τοῦ [8.86] τηδάὰο ἐδ9 
δχοάι8, Μοῃορθίμοβ (οοπιρΡ. ΕΡϑιῦΒ πῃ ΗΕΒΣΖ,, 
Μ.- πε, 1., 5. 140) 16 ἀοβογῖ Ὀθὰ ΌὉΥ Ηοτγοάοίιυϑ 48 
δη ἀγγορδηΐ δπὰ ὑῃροάϊγ τὴδ (11., 111), δὶ 
Ἰ|κο Ηοριιγαβ. Απὰ δἱ ὃοίι ἐΐπι98 ϑγδοὶ ᾿γ88 8 
ῬΟΟΥ͂ ἀοβρίβϑοα θ8Ρ ἰῃ ἴδ Ἰαπὰ οὗ Εργρί. Βευὶ 
{86 Βοδί θη το γο (0 ΚΟΥ ἰμδί (16 Ὡοἀ οΥ̓͂ (μῖ8 
ἀοθρ βθα ἤθδΡ 18 ἰ} 9 ΟὨΪΥ ἰγιο αοά, δπὰ τ᾿αἱ {116 ἷγ 
14.018 6.9 Ὡδυρδί, 88 8180 ΝΘΌΘΟ Βδάποζζαν, Β6]- 
ΒθδΖσαν δηὰ θαγὶὰ8 89 Μοὰθ δὰ 8180 ἰο ᾿θᾶσῃ 
(θη. 11.-ν].). 

ΒΟΜΙΓΤΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Οη χῖϊν. 1-14. Το. δΒοῚγ ἰογο οὗ οὰά: 1. 
Ἰοῃρ-βυδονίης; 2. 708. 

2. θυ χὶϊν. 9-14. ον τυΐϊπουβ ϑισοῦγβο ἰΐ 18 ἰο 
ἴοτχοι (16 οἰ αϑιἰβοιηθηΐβ οὗ ἐμ6 [ογσγὰ, Τῖβ ν}]}]} 
ὍΘ βιονῃ, 1 γ͵Ὑὸ ΡΟΒΟΣ ὑπαὶ (δ 18 ον οι] 688 
1. ἱτρ]168 σμδϑιβοπιθῃΐ αἰγοδὰν βυβογοα, 2. Ῥγουθ8 
18 ψϑηὺ οὗ χοοά γτοϑβυϊίβ, 8. 084118 Τοσὶδ ΒουΟΓΟῦ 
οἰ δι βου οπίβ ἔχοι αοὐ. 

8. Ου χὶῖν. 16δ-18. Το υἱπιοϑὲ αἰ οπαἰΐοη οὗ ἃ 
Ρ6ΟΡ]6 ἔσγοιῃ ἱμβοὶν αοα, βῆονγῃ ἰὼ [8.6 ΘΧΘΙ.0]6 οὗ 
(89 76:8 ἰη Εχγρί. 1. ΤΊΉΟΥ οἷδοθ ὑπὸ Ὀοηοῆίβ 
τοοοϊγοα ἰο ἰ}|6ὸ δοοουπί οὗἁ ἱμοῖν 140185. 2. ΤῊ 
οὐ δυδογοὰ {Π6Ὺ Ρ͵ασα ὑὸ ἐμὸ δοσουπὶ οὗὉἉ ἰδ 9 
Γοτά. 8. ΤΊΟΥ τοπούυηοο ὑμοῖνΡ ΟὈραΐθηο9 ἰο 89 
ἱοτά. 4. Ταν νον {ποῖν ϑογυὶσο ἰο ὑμποὶν 14.018. 

4. Οη χὶΐν. 26, 27. 786 βογογοϑὶ ρυῃίβῃτηθης 
νι οἢ 1160 Γογὰ οδϑὴ Ὀτγίηρ ὉροΟὰ ἃ Ῥϑορῖίθ, 80 
ἮὮδγο δἰ πογίο βοσυοα Ηϊ. 1. [ἰ σοῃβὶϑίβ ἴῺ {}}}8, 
(μα (6 μοτὰ γϑίμβοῦοβ 890 οσϑπαϊθβίϊοϊςς οὗ Ηἰϑ8 
νγογὰ ἔγομλ διηοηρ ὑμὶ8 ΡΘΟΡΪΘ, ἑ. 6. (8ὲ ὉΥ ἀθ- 
Ρτινίης μοι οὗὨ [16 πιϑδῃ8 οὗ σγυϑδοθ, Ηθ Ὀγίησβ 
Ηἰτβοὶῦ ἰηΐο ἐοτχοια 088 δος ἰδ 6 ῬΘΟΡΪΘ. 
2. 1 ἰβ Τουπάοά ἰπ (ἢϊ8, {μαὖὺ {1158 Ρ600]9 ου {ποῖ 
Ρδγὶ δυο βι γίνϑη ἰοὸ οσχοὶ (16 ᾿οτὰ. 8. [ἰ 88 
1μ0 οὔἶοοὶ, ἐμαὶ {818 ρϑορὶθ 18 χίνθῃ ὕὉΡ ἰο (89 
ῬΟΥΘΙΒ οὗ ΘΥἹ]] (0 ἐπ 0 }Σ ΘοτηρΡρ]οὐθ ἀοδίσυοιίοῃ, 



8ὅ8 ὙΠῈ ΡΒΟΡΗΕῚΤ ΦΕΒΕΜΙΔΗ͂. 

ΔΡρϑιυᾶϊχ ἴο 89 Ῥσυορμϑοίϑα Ἐξοϊαϊίπς ἴο τ86 Εἰπείσο ῬΒΘΟΟσθοΟΥ. 

ἸΗΞΒ ΡΒΟΜΙΒΕ ΟἸΥΒΝ ΤΟ ΒΑΒΌΟΗ (σΗΑΡ, ΧΙ). 

ὙΡλιϊο ἐπ ἐλ 7ουγίλ νέα ο ὕελοίακίπι, ἀσοοταϊηφ ἰο οἷν. χχχυϊ., εγοημἑαὶ τοαϑ αϊοίαίπρ ἰο ἀΐδ γι 7τϊοπά 
απα δεγυαηί, Βατμοΐ, ἰδ6 τευοϊαίϊοηδ ἡϊίλετίο τεοείυεα, (ἦε ἰαί(εΥ ἀρΡεαγε ἰο ἦλανε δέεη συωΐδίε ουετροιν- 
ἐγεά ὧν α ζεεϊϊπρ οΓ δι} ϑδογτοιῖσ απ πιησμίδλ. Τ7Άεη ϑετγεπιίαλ τεσοῖσεϑ α οοπηπιδειοη ἰ0 αὐάτεδε (0 ἀϊπε 
8οη16 τοογα 07 εοπδοίαίιοπ. Τλϊβ ὀτῖς αὐάγεδε ἀοιμδιί 688 γζογηπιεά (λ6 οοποίωμδίοπ 0.7 {δὲ τολοίο, ὁ δε 
οτγὶσίὶπαὶ υτἰπς ὁ τολϊοὺ απ ἀσοομηΐ 186 σίυεπ ἐπ οἈ. χχχυϊὶ. 7 ῸΥ τέ ἐς ἱπογεαϊδίε ἰλαί Βατγιοὴ τραϑ 
ουεγοοπιο τοὶ (ἢ στίοί, τολέπ ἀε λαά ιογί τη (δε Ῥγορλοοῖθα ασαϊπδί τἠε ἀεαίλεπ, δὸ ζα7 αϑ ἰλέδε τρότὸ ὀὁχίαπέ 
ἔπ ἐδε ἠουγίἦ ψεραν ο77 ϑεδοϊακίπι, ἴηι ἐλεὶγ οτισίπαΐ Ῥοδι(οη αὐϑν οἢ. χχυ. απ δείογο οἷν. ΧΧΥΪΪ. (σοπιρ. 
γέπιδ. ΟὟ ΧΧΥ. 1}2-14 ἀπά (δὲ Ππιτοά, ἰο ΘΒ ἢ. χὶνὶ.-}}.}; {λόδε δείπρ ὁ} τεϊαινεῖψ σοπεοίαίοτῳ τηροτὲ 
ο (λ6 Ζοταείτ (65 (ἐοπιρ. ἐϑρεοϊαϊίν χἸῖχ. 1 8ηᾳ.). 428μί τοΐφη ἦς σομία διγυεν αἱ α σίαποο (ἦε εη(γεῖψ 
90 ἰλε ἐλτγεαίεπίπς τοοτὧδ »γχοποιποεά ασαϊηϑί (δὲ ἑλδοοταοσν, ἐλὶδ πιαν λαυε δέοη {ἠὲ πιοπιδηί ἐλέη ἦξ 

ὅγοζε οὠϊάπίο 1λε μέίεγαποε γεοοταεα ἐπ χῖν. 8, 716 τοογὰ ἾΓΘ3, ΥΟΓ. 1, ἐς ποί ορροδοά ἰο (λ8. ΣῸΥ 

ἐξ ἴδ ποί πεοοδδαῦῳ (0 ἰαἶε ἰδ ργεοῆζ ἐπ ἰδ δοηδὲ οὗ “ τολ{ἰδί.᾽" 7 πιογοῖν ἐχργεδϑο (δαί Βαγαεοὴ τεσεϊυοα 
ἐλε τευεἰαίίοπ αἱ α ἰΐπιε τολόη ἀξ τοαϑ αἱ τοογᾷ α8 απ αἀπιαπμδηδὶδ, ποϊίλεῦ δόίοτε ΠΟΥ αὔίετ ; δωϊ ἄοες ποῖ 
ἀεἰεγπιΐπς ιυλείλεν ἂς τερεϊυεα κὶ αἱ ἰδέ δεσιππίπσ, ἐπ ἰλὲ πεϊασί, ον αὐ (λα ἐπά ο7 ἰλὶδ ἐπε. νεη υϑδδόη 
ἐλε »γορλεί λαά αϊοίαἰδα ἰο ἀϊηι λΐδ ἰαδὲ τοοτ8 ἀἐδ ιοογτὰ ιδαδ ποί ἄοπε: δε λαάα ϑιἐϊδ ἰο ἰοοΐ οὐεῦ απά 
τουΐϑε ὧλαί ἠδ λαά ιυτἱ(επ. 7| ἐδ ἐλεγοΐοτγε ποί ογεαϊδίε, ἰλαί (λ6 στοαί πιαῖπ τοογὰ ιοα8 ἱπίεγτωρίεα ὃν 
ἐλὶδ ρεγδοπαὶ σοπυπμπιοαίΐοπ. Τάς »γεβοηί ολαρίεν ἐδ (ἦι8 απ ἀρρεηα! ἰο ἐδλὲ δη γ8 οοἰδοίϊοπ 07) ψετε- 
τηϊαλ᾽ 5 ργορλεοοὶθδ. 786 ροδίίἴοη αἱ (λε οἶοδϑε σογτοϑροπαν ἰο {δε ἀϊσπίίψ ἀπά ἱπιροτίαποε οΓ ατμεοῖ, τοῖο 
αδ ἰλε ζω λίμὶ γτϊεπα απα ἀπιαημθησὶϑ 07 ἰδὲ ργορλεί ισαϑ οἰοδείψ οοπηεοίεα το ἡ ἰδὲ δοοΐζ αϑ α τσλοῖε, 
εολῖϊε Εὐεα-πιεϊεοῖ, ΓὉΓ τσλοπὶ α δἰπιϊέαγ τσογὰ ΟὗἩἨ Ρ»Υοπιῖδε ἐ6 7ομπα ἱπ χχχῖχ. 1δ-18, σαπιὸ ἐπίο Ἄσομίαςσί 
«οἷλ ϑετγεπιαὴ οπῖν αἱ α δίπσίε ὁροολ. Τλε τευοίαίξίοι οοποεγπῖπσ λίπα τρα8 ἰλέγείοτε ἐπδεγίεαά αἱ (λα 
εογτοδροπαϊηρ ρίαοσο ἱπ (δὲ παγταίϊῦδ. 

ΧΙΥ͂. 1-δ. 

1 Το ποτὰ μα Ψογοιϊάβ 186 Ῥτορμοὶ βρακθ υπΐο Βαγυομ (δ βοὴ οὗ Νουίδῃ, 
θη Β6 ἢ8α νψ7Ίι θη [ὕ3}2ι9 ἩγΓηρ1 [8688 ΟΓΑδβ 'η ἃ. ὈοοΪς δὺ {μ6 τηουτἢ οὗἉ «76Γ0- 
ταῖδἢ, ἴῃ, [86 ΤΟυΣῸ γοᾶῦ οὗἩ Φομοία πὶ {Π6 βοὴ οὗἉ “οβίδῃ, Κίηρ οὗἩ δυάδῃ, βαγίηρ, 

2, 8 Τἢυβ βαι τ ἴ6 Γ0ΕΡ [Ψ6Βόονδ}}}, (Π6 αοα οὗὨἉ 5786], αηἴο ἴῃ 66, Ο Βαγυοῇ : Του 
ἀϊάϑι βαύ, 06 18 τὴϑ8 ΠΟῪ ΐ [Ὁ πὸ 0ἘΡ0 δίῃ δα ἀϑά ρυίϑ ὕο ΤΥ ΒΟΥΓΟῪ ; 1 ἰαϊη θα 

4 [τὰ ΜΘΆΤΥ 7} ἴῃ ΤΩΥ ΒΙρῃ ϊηρ, δηὰ 1 ηά πὸ τοϑῦ. ΤΆυδ βιιδὶὺ ὑμοὺ ΒΥ υπίο πηι, 
Το ΠΟΒΌ βαϊ}} ἐδ : ΒοἢοΙα, ἐλαΐ πιο Γ ἤαγο 01} ψὶ}} 1 Ὀγοαὶς ἀοψῃ, δηὰ ἐμδὶ 

δ ψθῖο 1 ἢανο Ρ]δηθα 1 Μ1}1] ρΙυοῖ ὉΡ, οσθα {Π18 οἷ ἰδπα.ὃ Αηάὰ βρϑοϊκοβί ἴμοὰ 
ρτοδῦ {1 ηρ9 ἴ0Γ {ΠΥ861 7 βϑοὶς ἐΐδπι ποῖ : ἔογ, ὈθΒο]ά, 1 ψ}} Ὀσίηρ ον] ΡΟ] 4}1 Β6βῇ, 
Βαῖ ἢ [86 ΠΟΒΡ ; θυὺ (ὨΥ [18 Μ111 ρῖγο υπίο {π66 [ὉΣ 8 ΡΓΘΥ͂ ἰὼ 811 Ρ]δ 065 Ἡ ΔΙΓΔΘΣ 
ἰδοὺ φοοϑί. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝΥῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙῚ 

1 Ψοσ. 2.--Οὐ ὧν ἴῃ ἼὉ» ΘΟΙΏΡ. ΤοῖΏδ. Οὐ Χ.]. 

8 Υογ, 8.--δο τοῦ 1) ἰ9 Του πὰ Ῥοβί 96 ἰῃ 7ογοτα δ ἢ ΟἹ]Υ ἴῃ 1]. ὅ8. 

δΎΟΥ. 4..--.ὀ(Έδ ἴο (ἢ9 οομδέσυοίίοι Π6ΓΘ, ΤΔΩΥ 89 οἵ Ορίη!ου ἐδαξ ἔπ διίϊοϊο ἰ5 τδηΐλίης Ὀοίοτο δ, 5 ἐ2. σΥ. ὕθη. Χχχὶξ, 

45, Βυϊ νὸ βΒῃοι]ά ἐπθη βανο ΧΝΝΙ. Οἰἴδοτθ νου ὰ ἴΔ|κ6 ὮΝ ἴῃ (Π0 οἸμαβου) αιοα Β0Π89, ἰΏ ἩΓΞΏΪΟΝ ἰξ « ΔΡΡΡΓΟΔΟΒΟΒ ἴο ᾽" Ὀκκίη 

Τοαρεοὶ ἰο, δ (0 (ΒΕ ΤΑΙ, ᾧ 2ΤΊ, ἅ). Βαϊ ἴπ [86 σοπμποοίίοῃ οἵ (μ 18 μαδβαβθ Γλξ ἈΡΡΘΆΓΒ ὈΪΔΙΏΪΥ 85 ἴ}}0 βίρῃ οἵ [86 δοσυκδίϊνο, 

ξοτοττϑὰ Ὀγ (6 ῥγοοθάϊηρς ᾿γαηδίεἶνο τογῦ. 1 (πογοίοτο [πἰηἰς [Πδί δ ἰα υϑοᾶ ΠΟΙΘ δἰ ΡΙΥῪ ΥΪ δὴ οἰ ρὨδίο βἰχοίδοκηοθ, 

πΪΟἢ ΠῚ ΠΙΔῪ ΘΧΌΓΟΘΒ ὉΥ ἰπδοτγίίης [80 ψοσά “ ΟΥΘῚ :" οὐϑὴ [9 ἩΠΟΪο ἰαηᾶ, ἐσέ λές} ΟομΡ. ΝΌπι. χΥΪ ΐ. 283 ; 168. νἱῖ. 14. 

ΤΉ ἰσ αἰδο 86 οαϑὸ υγὶ τὰ δξ) 7 αἴθον 8 Ῥθσϑοπδὶ ὑσοῃοῦῃ : ἐξ ὮΝ 2Ν, 168. ΧἹΠ. 26; 76τ. χιίχ. 12, εἰσ. 

1ν18 ΘΧΡΥ ΒΒ οὴ. ΟΥἁ ΒΟΡΤΟΥ͂ (Υ6 Ὁ. 8): ἰπαΐ ἐπ ᾿ονὰ 
ἰ8 ἰηἰοη ἀρ ἰο ἀοεοϊαῖο (6 ψΒοὶΘ Ἰδηὰ (νον. 4), 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, ὉὈυϊ 6, ΒαύθοΝ,Ἢ νὶςποιῦ Ἰαγίης οἸδὶ πὶ " μωλτον 
[ἡ 86 ἔουτι ἢ γον οὗ ᾿ΤΘ) οἰ ακΚὶπι, ψ θη Βαγαοῖ, 1 (ἴηχΒ, βου] δοσορί, 885 αὶ τουγαγὰ οὗ αἰβίλη- 

ἐδ βοὴ οὗ Νονγίδῃ, νγγδ8 γι (ἰπρ οὐδ (89 Ῥτορθ-} χυΐϊθηῃ6α χΓδοθ, {μαΐ νΥ ΒῚ ΓΠΘΥΒΟΘΥ͂ΘΡ 6 τοϊχζῦ Ὁθ 
οἷἶοβ οὗ ψογθπῖλ δἱ ἢ15 ἀϊοίδιίοη (γ6 γ8. 1 δηὰ 2), ] σα5ῖ, 9 Βῃου Ἱα ΘΥΟΥΥΒΟΡΟ οΒοῶρ0 ὙΠ 8 1179 
{86 ῥτγοοϊδιμαιίου 18 ᾿ηδὰθ ἰο ἰιΐηι, ἰἢΏ ΘΗΒΊΘΙ ἰο Ϊ (Υ0Γ. ὅ). 



ΟΒΑΡ. ΧΙΤΥ͂. 1.-δ. 869 

Ἴεῦ8. 1-8. 89 σνσοχτᾶ.... Βηᾶ πο σϑδῖ. 
Αἴδον Βαγυοῦ (Θοπιρ. γϑίη8. οη χχχὶϊ. 12) μὰ 
δηϊθμοὰ ντὶτης μα ν88 ἀϊοίαιοα ἰο Ὠΐπι, 76Γ16- 
ταΪΔ ἢ τοοοῖνοθ 80 σοιημαπὰ ἰὼ δἀαγο88 ἃ Ῥτο- 
ῬΊΙΘΟΥ ἴἰο δἷπι, ΘΟ σΟΡΪ ΩΣ ΟὨΪΥ ἷ8β ΟὟ ῬΘΥΒΟΏ. 
--Βαγυοῖ νὰ ΘνΣ ἀ6 Π0}} ρον να δοοίοα ὉΥ 
(Ἰιο ἰοίδὶ ἱπιργοββίοη τπδὰθ ὈΥ͂ {0.6 Ῥσορ θ6168 
ὍΡΟΣ δἷπὶ (σΟτΡ. ΓΟΠπιβ. Οἡ χχχνΐ. 1, 16). ἴῃ δά- 
ἀϊιΐοη ἰο ἐλ βοῦγον, τιΐϊοι 6 ταιϑύ πᾶν ζοϊὶ 
ὙΠ ΟΥΘΓΥ͂ ΟἾΟΥ ϑγδϑὶῖθ, αἱ (86 ῥγοϑοῃὶ ἀ18- 
ἰατυοὰ οοπάϊιΐοη οὗ ἷὶ8 Ὠδιΐγο ἰδ, ψὰ9 ἴδ 6 
δηχίοίν ἴον [6 Γααγ, ψΨν ἃ Ϊ6}} δὰ ὈθΘη αυναϊκοποὰ 
ὈΥ ἰδ6 παϊθαιοσΎ ρῥγϑαϊοιϊ 8 6 84 Βοδχά.--- 
Οτὶοῦ Οουρ. γτἱὶϊ. 18 ; χχ. 18; χχχὶ. 18.--Ὁ ὦ 
ταϊαῖϊ. Τα βδιμα που 85 ἴῃ 1,8). Υ. δ. 

γοτβ. 4, ὅ. θυ δβΒδαϊὶῖ ἴδου... ἴδου 
βοοβὶ. Ὑνοι(δίημ8β ἃτὸ ἱμγοϊνοὰ ἰπ ἰμ 686 ΟΣ 8: 
1. ΑἸιβουρὰ (Π6 ἐΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 18 ἴἸ6 οτὰ 8 ογθδαίϊομ, 
ἴι 15 γοὶ Ηἰ59 ἄχοά ἀοιογπιϊπδιΐοι ἰο ἀοϑίσου ἢ β 
ΟΣ Κ. ἘΠ ΓΤοϑροοῦ ἰο ἐδ οχργθββίοῃ, δΟΙΠΡ. 
1. 10; χνὶϊὶ. 7, 9: χχχὶ, 28.--- Εἶν θὰ [815 τ Ο0]9 
Ἰαηἃ. 1 νὸ σορᾶγο χχύ. 1δ-20, ννὸ 888]}} ρετ- 
οοἶνο ὑπαὶ (18 ἀοἰοτπιϊπαϊϊοη ἰο ἀδΒίγοῦ 18 ἴο ὉΘ 
ἀπαογϑιοοα ἰὴ 8 ἐνοΐοϊά ἀορστθο, δῃὰ δοοογαϊηςὶῦ 
ΥῊΝ ἰδ ἴο Ὀθ ὑδίζθπ ἰᾷ ἴμ6 ἀοιὉ]9 8680 οὗ ἰαπὰ 

δηὰ φαγί. Τὸ 8019 ΘΑ δηὰ ἐμ 9 οχἰβίθῃσθ 
οἵ 411} παύΐοηϑ ὉΡΟὰ ἴΐ 18 9 ᾿οτά᾽ 5 ψοῦῖς, Ὀαΐ (116 
Ἰοτὰ νψ|}} σδυβο Ηἰ8 Ἰυάρταοπὶ ἰο ἰβϑὰ9 οἡ 8]} 
{πϊ8, Η18 νοτῖς. Βαὶ 18γ86}᾽8 Ϊαπὰ βδῃηὰ Ῥθορὶθ 18 
Θδρϑοΐϊν Ηἷβ ϑαποίυαγν, 6 σϑι ἔσγυϊ 8 οὗ Ηἰ8 
ἦπογθθβο (11. 8), Η19 ῥτϑοΐουβ ἱπμογίίαποο (Ἰἰ]. 19; 
Εποῖς. χχ. 0, 16), δηὰ οὗἁἨἁ σοιγβο Βαγοι Β ΒΟΥΓΟΥ 
ΤοἸαὶθ8 ΔΌΟΥΘ 8}} (0 (Π9 τυΐῃ ἐπ γοδι θηΐης πἷ8 ΟΠ, 
[86 οΒοΒθ Ὠδίϊοη. [ὑ ἰ8 ὑμ8 ἀθοϊαγοὰ ὈΥ 1}9 
τνογάβ, “(ὲ8 ν μο16 ἸΔη,᾽᾽ μα. 1 18 πού ἃ. Ῥδγιΐαὶ 
υἱβίἰδί ἰοῦ, Ὀαὶ 84 ἰοἰ4] ἀδνδδϑίδιϊοη οὐὗὁἁ 0} 9 σου ΤΥ, 
ὙἢἸ6 ἢ 18 ρθη άἀϊηᾷ.---2. ἢ πον ὑπὸ οἷ (σοτηρ. 
χὶϊ. 12; χχν. 81) ἰβ ΔΓ βοηίθησθ, οὗ ἰοῖ8] ἀ6- 
δΒιγ οἴ οη, ὯΟ 8ἴηᾳ516 ᾿πάϊνϊ ἀπ] οδῃ οἱ δὶπι 8 ᾿ἷρσ ἢ 
ἄἀοστθο οὗ ροϑίεγο ΘαΥΙΒΪΥ ργοϑρουγ. Εν [0 
δοϑὲ τουδὶ Ὀ9 σοηϊθηΐ, ἰἢ ΟΥ̓ 6ΓΘ ΘΔΡΓΠΙΥ ὁΧ- 
ἰβίθῃσο, Ὁδγ0 Ἰἰἴθ, 185 σιδγαηίθοα πἷπ. 1115 18 
ἀομθ ἤθγ 1 γοϑροοὶ ἰο Βαγοι. Τυ8 8 τηοᾶ- 
ΒΌΤΟ ἰ8 σίγοη οὗἩ ἰδ6 ἄοβτοθ δηὰ οχίαεπὶ οΥ̓͂ [89 
ΘΔἸαι ἢ Υ ΓΣοϊαιίηρς ἰο (89 τΠ016. ΟὐΟμΡ. χχὶ. 9 ; 
ΧΧΧΥ . 2, 17. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Βαγυοῖ ἀἰὰ ποΐ δοὶ 88 βοοσϑίδυυ [Ὁ Ηἶτο Ὀυΐ 
ἴογ Ιοσθο. Ἐφ οϑβίθοτηϑὰ ἷν δῇ ΒΟΠΟΣ δά 8 Βδρρὶ- 
058, ὑπαὶ ΟΥ̓ 8 5}.1}} ἢ6 σουὰ βοῦν ἐῃ9 [Ιοτγά, 
ἰο Ὑ Βοιη 0 οὐρὰ ἰξ, ὙΒοΓΟΌΤα ἃ σἱοτίουβ Γο- 
ὙΒ͵Ὰ 18 ᾿ραγίοα ἰὸ ἶπη ἀηβουραί, βο ὑπαὶ Ηΐ8 
Ὥδηι6 δπα ΓΟΙΠΘΙΙ ὈΓΔΏΟΘΘ ΔΥῸ ἰτηηοτίδ] :θα ἰη [ἢ 9 
δδοτοὰ σχϑοογὰ Ὁγ δῇ οὔϑδοῖὶθ δὐάἀγοβϑϑα βροοΐδ)ν 
ἰο ἰῃ. 118 ΒοηοΥ 18 10 Ὁ6 Θϑἰθαπιοα 8ι}}} εἰ σ᾽ 
ἰῆδὴ ὑπὸ Ἀβϑύγδηοσο, ἰαὺ {818 τ 7ιοισῃοα τπογίαϊ 
19 βῃου ἃ ποὶ Ὀ9 ἰδίκθῃ ὮΥ Υἱοϊθῃοθ Ὀδθίοσϑ 18 
ἐΐπιθ. 

2. Ου χῖν. 8. “" οπ ϑιοίοοα ποϑ 886 οοπυεπῖί, φμΐ 
ἀπάϑειαν εοπιπιεπάαγε αἰφμε ἀδδέγεγα δοἰϊιΐ, φιαξὶϑ 
εἰΐαπι ζω ϊιξογα φζύδουε »γοσεπὶες Απαδαρίϊδίξ.᾽» 
ΕΟΆΒΤΕΒ. 

8 Οη χὶν. 4. ισοϊῶρατο (})}0 γϑδυ 8 οἡ Υἱὶ. 4. 
ΤΌΘΥΟ 18 ηο ἀο]υϑῖοπ ΤΟΥ̓Θ Τυΐϊπουδ Π8} ἴ0 80}0- 
ῬΟ86 ἰμδύ πὸ ᾿οτὰ οδημοί ἀοϑίσου ΗἾ5 οὐ ῬοΥ 
ἀραϊηῆ. Το ἀοδίγαοιίοι νν}}} σοΓΓ ΓΑ  ἪΪῪ ΟἿΪΥ ΘΟΠΘ 
ὍΡΟΣ ὑμ9 Ὀδ8Ὰ. ΒΒυὶ ἐὺ ἰ8 {᾿ὸ Ὀ14 οὐ (6 οδσί, 
διηοηρ ἰἢ6 ΘΒ ΟΒΘη Ρϑορίθ, ἰῃ ἴ}ὸ οἰτοῖ 8 Πα οὁα 
86 ἱβγοῦθ, 80 ἱπηα πο ἐμ θιβοῖγ 65 ἴ0 06 ΒΘΟΌΓΟ, 
ἴπ βρίϊα οὗἉ ὑμοὶγ Ὀδιίπμοϑθ, ὈΥῪ ἴδ 9 ἤαοὺ οὗἩ ὑδθ 
ἀἰνὶπθ Δρροϊπίχηθῃϊ οὐ δῃοἶσ6, νν ΒΟΓΘΌΥ {ΒΟΥ ΠΡ 6 
αοά ἰδμθ βογυηηὶ οὗ βίη. αοα μὰ8 ογοδίϑθα (89 
θαγί}!. Ηο ν}}}] ἀσβίσου ἰἴ Ὀγ ἢγθ. Βιυῦ 8 ΠΟΘ 
ΘϑΓ δηα ἃ ΠΟῪ θαυθη Μ1| ργοοοοὰ ἔγομι (80 
οοηῆαρταίΐοη. Ηθ [88 ἰσονῃ ἀον {1.6 ΒΟΙΪΥ͂ 
ΟἾΥ δῃὰ ἰδθρὶο δῃὰ βοδί(οσοά ἐ}160 Ῥϑορὶθ οὗ [8- 
ΤΔ0], Βαυὲ ὑπο ᾿Ισραῆλ κατὰ πνεῦμαιθι}}} ᾿ἶνθ8 δὰ 
ΜΝ 111 ολθ ἀδγ ρογιηθαῖθ (μ 9 Ισραὴλ κατὰ σάρκα ψιὶν ἢ 
ὨΘΥ͂ 118 ἀραΐη (Βοαι. χὶ.). Το ΟὨτἰβιίδη Ομ υτΟ ἢ 
ἴῃ ἰλ0 Ἐδδβὶ μ)!88 Ὀθθὴ αογαδίαιϊοὰ Ὁγ 1βἴδαι, δπὰ 
ὙὨηὶ χυσγληίοθο ἰμ6ὴ ἤᾶγὸ Βοπιο, ὅσπονα δηά 
ὙΓΓ ΘΌΘΡ Ως ὑμαὺ ἐδ τν}}} ποὶ θ6 ψχῖτ (6 τὶ 8.8. υνἱτ 
ψογυβαὶθ ἢ ῬΓΪΏΘΘΒ ἰ00 8ΥΘ ποὺ ἴο πηἀογβίβπα 
110 αἰνὶπο τἱχὶ οὗ Ἰοχ εἰ πιΒΟΥ 859 (ἰδὲ αοἀ ο8Δῃ 
ΔΡΡοΐηΐ ρυίποοϑθ θαὺ σαηποῖ ἀθρο80 ἐμδ. Υοῖ 
οὔϑη ἰΐ 411] ργϑβοηὶ ΟἘ τἰβυϊδη δ αγο ἢ δϑγθγο ἰ0 ὮΘ 
ἀοϑίγογθα δῃὰ 41} ἰβτοπθβ οὐδοῦ σον, ΠΘΙ ΠῈΡ 
189 ΟΒΓΟΣΙ οὗ ὑπὸ Μοτὰ τουϊὰ σθα8ὸ ἰο ὈΘ, ΠΟΥ 
{89 πιδρἰβίσϑου, τ 16 15 ογἀαϊποὰ οὗ αοὐ (Μαίι. 
χυΐ.; Βομι. χὶϊἑὶ.). 

4. Ου χῖγν. δ. ““}εἰτσεα 7γωδίτα ποδίθδ Ῥγοπιϊζἐηνμδ 
απηο8 δέΠΡΕΥ͂ Θηἶπι ΘΓ δ6 {γ1διἐἐΐοφμθ Ῥγεπιμπί.᾽" (π0- 
ἰδίϊοι ὉΥῚ ΕὔΒΒΤΕΒ. 

ὃ. Οα χὶν. δ. Επάθαδνον ποὶ οἵου ἱρὰ ἰδίῃ ρα. 
[810 6 η ποί 8 στοαί ὑπίηρς ἴῃ ει]158 νον], Ἰδάθα 
Δ8 ἰΐ 18 Ψ ἢ 8 οασβο (θα. ᾿ἐϊ. 17-19), 1 ὁπ9 [88 
Βυϑίθμδη60 δηὰ οἸοίἰπρῦ (1 Τίμι. νἱ. 8). Απά ἰ8 
10 ποὺ ἰὴ στοϑίοϑϑί ἐπίῃ οὗ 8]], ἐΥ οὴθ Κῆον δαὶ 
18 Βουϊ] 8 βαυϑὰ ἰῇ ἤοάνοη, ούϑη 1 6 τηυϑί ἐλ κ9 
189 Ρῥΐδοθ μοῦ, ψὴ ἢ τ 6 ἢ} ἴῃ 6 Ῥτοάϊχαὶ βοὴ 
σου ϊὰ Βᾶνο Ὀθθα σομίδηὐ ἴῃ ἷ8 1 078 ποῦβο ἢ 
(υυκο χν.). 

ΒΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Θὰ χῖὶν. 2-δ. Α ποσὰ οὔ σοῃϑβο]αἰΐοι δπὰ ὁχΧ- 
δογίδιϊοη ζ0Γ 84]} (Π6 ἰγϊοὰ ομ]άγοη οὗ αἀοά. 1. 
[μοὶ πο οὔθ ὃθ Βιγργϑοα δἱ 6 ποδὶ, ψ βίοι ἢ9 
Θησοιπίογβ, 88 ἰμουρ Βοιηοί ἴῃς βίγδηρο δὰ 
᾿ἸΔρΡροηοά ἰο ἷπη. 2. [οί ΘΥΟΡΥ͂ Ο0Ππ6 6 Βα 1885 
ψἱΓἢ [η6 ὁη6 ἐμπίπρ ποοάζαϊ; (4) ἔοῦ μἷὶβ Ὀοαγ, 
(6) ἔον μἷβ βρί γι. 

2, Οχ χῖν. 4. σοὐ β οὐῃ ἰῃηδβιϊ αἱϊοηθ. ὁ τη ϑὲ 
αἰβυϊη καθ πὰ ἰμ680: 1. (86 ἰθὺ ΡΟΥΆΤῪ ΤΌΓΠὶ 
(ποῖ βοουγθα δραϊηϑδὶ ἀθοδὺ δηῃὰ οιἱϊιναγὰ γαΐῃ) ; 
2. ()8 Θνου βίη ΚΘ ΓΠ9ὶ (118 8 ᾿ηἀοδίγυ οι Ὁ]9 
δηὰ ὈδΑγ8 ἴῃ 1860} (9 συδτγδηίθο οὗ οίθγῃδ) ἀϊ).- 
Ταϊϊου δη ἃ ΘΥΘΟΣ ΠΟΣΘ ζίοσῖοιΒ ἀθυθ] ορτμθηί). 



860 ΤῈΕ ΡΒΟΡΒΕΊ ΙΕΒΕΜΊΙΑΗ. 

ΠῚ. ΒΕΟΟΝῸ ΜΑΙΝ ὨΙΝΊΒΙΕΟΝ. 

Ἐ8Πο Ῥιορβοοίὶϑθα Διβαΐπδὶ Εοσοίρη Ναϊίομδ. 

(ὕβαρρ. ΧΙΥ͂Ι.-- "1. 

Το ργορλειδ 97 «γαεῖ οουἱά ποί ανοἱὰ ὀτίπσίησ (λε λεα(ἠ θη παίιοηδ αἶδο τοἰἰλίπ (λα Ἔράσγε ὁ ἰλεῖγ ρτϑάϊο- 
ἰΐζοπϑ. Τέεν τοετε οοπιρείἐεα ἰο ἠδ, ρατιίν εὐεπ ἤγοτη {ἐγ (λθοοταἰίο ἀπά μανιἰομὶατ διὲς Ροϊπί ὁ υἵειο, 
πη. 80 ὕαΓ αϑ ἰἠό ἱπίεγεδίϑ οΥΓ ἰδ ἰλεοογαοσν ἰσόγο ἐδδεπίϊα έν αβεοίεα ὃν ἰλε δίαπαϊπα οΥ 7 αἰ πσ ὁ ἐλεὶγ 
λεαίλεπ πεῖσλδοτγϑ, απᾶ »αγίῳ ἱπ α σεπεταί υἱειο, αΦ ἐδεν τεργεβεηίεα (δὲ ἰάδα οΓ ἰλε αἰ - ἐπιδτασίπρ αἰυΐπα 
ἴουε απα ῥγουίάοπεε. Μδεπος τοὸ ἤπα ἀεοίαγαίϊοπδ σοποεγπίησ ἀεαίδεη παίϊοπϑ ἔπ τηοϑί 97 ἰλε ρ»γορλείϊς 
δοοῖ. Γὧδτε βηπαὶ ἰλεϑὲ Ῥγορλεοίεδ τεοίαίης (9 ἀδαίλεη παίϊοηα, οοτηρτί δίησ ἰαγ εν στοιρϑ, ἱπ 7δαϊαλ, 
σἤ ἢ. χὶϊὶ. -χχὶϊὶ,, ἐπ Εἰζοζχίοὶ ΘΒ ἢ. χχυ.-χχχὶϊ., σπα ἀεγε αἶδοὸ ἴῃ ϑεγοιηϊαΐ χὶγὶ.-}}. 

Τὴδ πιαὶπ ἰγπὶ ο (λἀεδὲ ργορὴφοῖεδ ἐδ ἠογπιεα ὁμ α δερλεν, ισλίοὐ ἀσοοταϊηρ (ο ἐΐδ ργὶποίραϊ ρματί, οἵρεα {8 
οτίσίη (ο (ἠ6 ρετγῖοα ἱπιπιραϊα(εἰμ δεΐοτε (δε δαί(εἰ 6 Ὁ Οτολεπιδα (σοπιρ. γόπιϑ. οἡ χὶνὶ. 2). 4: Απιοε 

. σιαζε8 ἀίϑ ισὰν ἰλτουσὴ α ογοῖε (7 ϑεῦυεη παίίοπδ (0 «ἂὶϑ πιαῖπι σοαί, (λε κίπφάοπι ὁ ]εγαεὶ (1. 8---ἰἰ. δ), 
απὦμε ᾿ζεκιεἰ ργεαϊοίϑ α 7μάστιεπί ὁη δευεπ μα! οη8, 80 οἱ δορδετ αἷδο εοῃίαΐπϑ ἀεοἰαταίοπδ αἀσαϊηεί ξευέπ 
παίίοπα: συρί, Ῥλϊίειια, οαδ, Απιπιοπ, Εοπι, Ζλαπιαϑοιϑ, απά Εἰαπι. Τλὶε αγταησεπιηί 19 ευΐ- 
ἀεπίϊν Ἰπίεπιϊοηαὶ ; ῥγοσεοάϊησ ὕγοπι Εσνρὲ (δὲ ρῥγορλοί αὐναηοεδ ἰο ἰλε Τλιϊιδιίηεδε; ὕγοτι ἰδεδο ὧδ 
δργίπισο ἀςγο88 (0 (λεῖγ ἐαδίογη πεισλδονϑ απα σοποὶμαάεϑ τοι ἔϊαπι, αα τερτοδοηϊησ (δε αἰϑίαπί Βαδὶ απᾶ 
ΜΝονιλ. [ιὶ ὦ ευἱάεπί (καὶ [ἠεδ6 ϑεῦεπ ὠἰεταποεδ ὕοτπι (δὲ πιαΐῃ ἰγπκ, 97 ἰδὲ δερλεῖ ασαϊηϑί (λε παίίοτιδ, 
“τοπι ἰωο σἰγοιπιδίαποεεα. ΜΊΤδί, ἰλαί ἵπ ποπὸ οΥΓ (ἀδπι ἰδ Νιεδωσολαάπεζζαν ογ ἰλε Ολαίάερανπα πιορη ἰοποά, 
ΤΑὶδ ἰδ ἰ(λὲ σεγίαὶπ απὰ σοπϑίαπείν οὐδετγυδα εἰση οΓ σοπιροδίίίοπ δείοτο (λε δαίίίε 4, Οσατολεπιδὴ. δ'ιεὸ- 
οπαΐν, ἰλαί βυε 9} (δεηα (ΟΥ δἴχ, οοτρ. ἐηΐγα, τέπιδ. οπὶ χὶῖχ. 84-89) λανε α δίνεϊϊαν οογηπιεηςειηεηί, υἱΖ, 

ὈΣ ΥΩ), ἈΝΊ0, εἰς. Τλίδ σταπιπιαίίοαϊ ζοτπι ἐδ οἰοϑεῖψ σοπηφοίεα εὐ ἐδ6 δοπιπιοῦ διρεγϑοτίρίζοσι, 

6 ψοζᾶ οὗ ϑοβονυνδβ τΒΙοΣ οὐ ἴο ϑοιθιίϑῃ δεαίηῃμδὶ 186 παῖϊοιμδ, χὶνὶ. 1. 

7ΤΖὴδ ρτγεοῆς τ υἱΖ. ἐχργοδ868 (ἠδ σοπιργελεπείοπ 9 (λ6 7οϊϊοισίης δρεοίαὶ ργορλεοίεε μπᾶογ (δὶ σεπετγαῖ 

ἐἐ{ἰ6 (οοπιρ. ΝΑΕΘΕΙ.8Β. αἷν., δ 112, ὃ, ὁ). Οη (δὶδ ροϊπί, λοιρευεῦ, (0 ἰλίποϑ ατὸ ἰο δὲ τεπιαγζχεά, 
1. Τλεργορῆεον ασαϊπϑί (λε Ῥλϊ ἰδέϊπες (ΟἿ. χΙν 1.) ὁδαγο α φιρετϑοτίρίίοη ἀοσοοταϊπρ ἰο α αἰβέγεπί 7οτ- 
4ημἰα, απὰ »τουϊώεά ιυυἱἱλ α δρεεϊαὶ ἀαίε. ἨΪς δλαὶϊέ δῆοιο, οη. χὶυϊὶ. 1, ἰλαὶ ἐδὶς ὑχονλεον ἰδ οἰάον ἰλαῃ 
ἐλε εἰχ οἱλεγϑ οΥΓ ἰδὲ δερλεν ἀσαϊπδί (λὲ Ναίίοπδ, ἰλαί ὃ ἰδ ἱπαεεά (δὲ οἱάεδέ 4} αἱΐ (ἦε »τορλεοῖες οὗ 
«Πετοπιαὴ ἀσαϊπδί λεαίλεπ παίϊοπϑ. 7 τοαδ ἰλοότείοτε αἰγεαάν ἐχίαπί, τολτη ἰδὲ ϑόρλεῖ τραϑ Τοτπιεὰ, απὰ 
τοα8 ἰλέγοΐοτε ἱποϊμαεα! ἴπ {ϊ, 7μδὲ αϑ 1, τοαδ. 2. Τλε ρμτορλεον ασαϊηδί Εΐαπι (χἸῖχ. 84-88) {κοιοὶδθα 
δεατϑ α {6 ἀϊβεγίπς δοιὴ ἴα ἕοτπι απ ρμγροτί, ὃν τολϊοὶ (δά μἱεταποε ἐδ αϑεϊσπεα (ο ἐδε 7οωτγίλ γοαν 
9 Ζεαεκιαλά. ἩΤΙδ (λὶϑ δυρεγεοτίρίίοη (δὲ ξαϑὲ 8 φιιῖίε μεσμίϊαγ. 791πἰλὲ Ἰ,ΧΧ,, υἱΖ. οἈ. χχν. οοη- 
ἐΐπωεθ αὐίεν γον. 18 : "Ἃ ἐπροφήτευσεν 'Τερεμίας ἐπὶ τὰ ἔϑνη τὰ Αἰλάμ. Ἡεγεμροη 7οϊίοιυα ἰδὲ ρτο- 
Ῥάδον τιολιοῦ τοὸ τεαά ἐκ (λὲ Πεῦνγειο ἱεχὶ χὶὶχ. 8δ-88.Ὀ. ΑΔ (λε οἷοδε οὐΓὈὨ (ἠϊε, λοιοευεν, το ἡπᾶὰ ἐλ 
τὐρογάδ: Ἐν ἀρχῇ βασιλείοοντος Σεδεκίου βασιλέως ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος περὶ Αἰλάμ. Τ7λὲ »τορλεον 
ασαϊπδὶ Εἴαπι ἴα (δὲ ΧΧ. ἰλὼ8 ἀλα8 α ϑυρετϑοτίρίϊοη ἀπά α ροείδοτίρί, ιυλίοῦ ἐδ μποχαηιρίεα ἰπ υεγες 
“πα. Νόοιν, ἀλοισευετν, (δὲ ἀοιιδίο εἰτοιπιδίαποϑ σοπιεδ τ, ἐμαὶ ἴη ἰδὲ ΧΧ. ἰδὲ δωρεγδοτγιρίίον ὁ ΟἿ. 
ΧΧΥΪ!. ἐς τοαπίΐης, (δὲ ϑαπιὸ ιοῤὲλὴ ἵπ ἐλε Ἡεῦτειο ἰεχί οοπίαϊπδ (λε ευϊάοην ἀπά αὐπιϊἐεαϊψ ζαΐδο ἢαηια 
«᾿ελοϊακίπι, απὰ [ἢαὲ ἐπ (λε Ποῦνειο ἰδχί λε »γορῆξεν ασαϊπδὶ Εἴαπι ἴ5 ἵπ χιῖχ. 84 αδεϊσπεα ἰο ἐλε 7οωγιλ 
ψεαν οὗ Ζεαεζιαλ, ἐλουσὴ Νεὺμοδαάπεζζαν απὰ (δε Ολαίάεαηδ αγὸ ποί πιεπίἱοπεᾶ, αα λὲν υδμαϊψ ατὰ 
ἐπ ῥγορλεοὶεδ διδεεφμοπί ἰο ἐλε δα((ἰ οΓ Οατγολεπιδὴ. Ζγοπι ἐλὴδ δίαιε οΥ (δ εαδὲ 7 ἄγαιν ἰὴε 7οἱοισὶπσ 

ἐδοποϊμδίοπα: 1. Τὴε ργορ΄εον αφσαΐπδὶ Ἐϊαπι πμιδὲ ογσύιαϊῳ λαυε λαά (δὲ δωρενδοτὶρέοη Ὁ}, ἐπ εοπ- 
ουπείψ ἐο ἰλ6 δι ρεγδογίριίοηϑ Ὁ ἐλα Ῥγορλεοῖεε ἀσαίϊπδί Ἐσν»έ 1., οαδ, Απιπιοπ, Βάοτη απα δαπιαδοι. 
τ οπὶψ ἰλιιδ ἰδ (δε αὀτιρὶ τὰ Αἰλάμ ἰπ ἐλό διρετγϑοτίριϊοη 7 (λ6 ργορῆδον ἐπ δὲ ΤΧΧ, ἐχρίϊεαδῖε. 
Τὰε αγίϊοία τὰ ργοοεεαϑ ἤγοπι ἐλε εἰχουπιδίαπος ἰλαΐ (λὲν σοππεοίεα Αἰλάμ στγαπιπιαίἰσαἰῳ εὐἱιἢ τὰ ἔϑνη, 
ἰο ωὐλϊος ποιιλῖῦ ΦΥΑΘΠΙΠΙΑΥ ΠΟΤ οΥἰοΐδηι σίυα αην 7μδϑιϊΠεαίίοη, 70. {δεν ατὸϊίγατιϊῳ δεραταίεα ἽΝ 

Ὁ) Ὁ» Ὁ 3), χχνυ. 18, ἥγοπι ἰλε Ῥγευίοιδ σοπίεχὶ, απ νιναάε ἰὲ (λ6 δωρετϑετίρίίον, ἑλεη ἀτοίίγα- 

γὶϊν ρἱαοσοα Ὁ}»} αἱ ᾧ ὑπ ἀρροδίϊοη ἰο Ὁ ΤΊ, ἀπά βηαϊν, υἱίλ ἐφμαὶ ατγδιίγατίηεδδ, ἱπαπϑροδεὰ (λδ 
τὐλοῖὶα »γορλεον λίίλεν, 7ον τ, οἱοοά οτὶφίπαϊίν ἐπ ἀποίλεγ ρίαοο. Ῥγοπι ἰδὲ μοείδογίρί, υἱΖ. τοε δεε (δαί 
2. ἰλε »γορλεον πιμδί οτὶ σιπαϊίψ ἠαυε διοοῆ, α8 ἀξ «(ἰδὲ ἀοε6 ἐπ (λεὲ Ἡδεότειν ἱεχί, αὐ (δε οἷοκο οΥ ἐλὲ 
ϑέρλεν αφαϊηδὶ (λὸ παίίοπδ, δεῖ ἱπιπιραϊαί εἰν ὀόίοτε ΟἈ. χχυὶὶ., ἐλ ροδίδοτι!ρέ δείπρ ευἱἀφηιἷν πὸ οἱδέγ 
ἐδαη ἰλὲ ἥτε υεγδο οὕ ΘἈ.. χχυὶὶ. (πιοαϊΠεα ἀσοοτάϊπο (ὁ οἰτοιμπιδία 664), τυλίολ ἴς οπιϊτ εἶν τυαπίΐησ ἰη 1λ8 
ΧΧ., ἀπά ὧι (λε Ἡεῦύτειο οοπίαϊπδ ἰλὲ γος πάη οὕ α ζἀίησ. ἤοιν αἰά (λΐξ Ῥγορλέον οοπιε ὃν α »οϑί- 
ϑογῖρι, δίποε πὸ οἱλεν ρχορῆδεον ἕῃ εγοπμαὶ ἀκα διοὴ απ οπεῇ γλεποε σαι τί ἰλαί χχυὶϊ. 1 ᾿ς ἐπι ἰγεῖν 
εραηίίης ἐπ ἰλε ΧΧ.} Το ταν ποιλίπφ οΓ (δε εἰτουπιδίαποε, (λαΐ (λ6 ἀκαίε ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος Σεδεκίου 
ἐπ ἰλε Ῥγοράδοῳ σσαϊπδὶ Εἰαπι ἰθ αα ἱποογγεοί αα χχυϊϊ. 1 16 παοιμδίιεαΐῳ αἰοπα οογτεοί (οοπρ. γεπιδ. 0 
ΧΧΥΪ,.. 1 απὰ χ]ὶχ. 84). δωΐ λοὼ ποιὺ ὅοε8 υεγϑε 1 ο ΟἿ. χχυὶ!. οοπια ἰο δὲ δε »οξίεξοτίρί, ἐπ (ἠδ 
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Ἠδεδτειο (δε διρεγδογίρίϊοη ἰο δε »γορῆεον ασαϊπδί Εἰαηι3 Ἀυϊάεοπιἰν (δὲ »γορλεοὶεα αφσαϊηϑί (λα παίἱοη8 
φδί ὁπ06 λαῦε λαά ἰλεὶῖγ ρίαορο αὐίεγ οὨ. χχν. απά ὀείοτε οἷι. χχνὶϊ. 1. Ζ7ΤΑὲν τσογο, λοισευον, ἰαζεη 
ατσαν ἥτοπι ἰλὶ ρίασο, απάὰ χχυὶϊ. 1 τροπί υἱέ ἰλεέπι, ιολείλεν τὶ ιρα9 ἰλαί ἴξ ιτταϑ γεαϊϊν ἰαξεη 707 ἐλε 
οδίδογιρί οΥ ἰλε ρ»γορῆδεον, ον ὃν απ επἰπίεηίἰοπαΐ ἐγτοσ. 7 λὶ8 υἱδῖο ἴ5 σογτγεοῖ ἐ ἐ8 (ἀμ8 ἀοίεγπμπεά 
ἐλαὲ ἰλὲ δερὴλεν αφαϊηδέ ἰλὲ παίϊοπϑ (δεπ σοποἰμαεα ιοϊ (ὦ ἰλε ργορεοψ αφαϊπεί Εἴαπι. Ἡλείλεν ἰλὲ διιὃ- 
δεφυεηίίν ααὐαεα ρτγορλεοῖεα ἀφαϊπεί ἔσυριί 771., ασαϊπεὶ ἰλε Ατγαδίαηϑ απ ασαϊηδὶ Μαὀψίοη τρετα ἰλεη 
ἑποογροταίεα ἴηι (6 δερλεν σαπποί δὲ αδοογίαϊπεά. Ἡγλεγε, ἤλοισευόγ, αἰά (λ6 ϑερλεῦ δεσίῃ, ογ ταἰλὲν' οὁ5 
τοὴαΐ »Ῥογίίοη Οὔοιγ δοοῖ αἱά ἐἰ 7οἰϊοιυ  Οὐωρίεν χχν. σαπποὲ ἤαυο »γεσεάεα τ, 70ΓΥ τέ 8 φιιΐς ομί ΟΥ̓ 
ἐλε φμεϑίϊοη, ἰλαί ἰξ σαπ ουεν λαυό λαώ ρίαςε δείισεεπ οἰιῃ. χχνὶ. δΔῃηὰ χχνυὶ. δίποοίλαΐ ἀεἰαολεά υεγδὲ 
(χχνιὶ. 1)  δουπά αἱ ἰλε οἰοδε, οΥ αἱ δε δεσίπηῖησ 97 ἰλεὲ Ῥτοράεον ασαϊπϑί Εΐαπι, απὰ ποί αἱ {δι οἷοδδ 
ΟΓ ἐλε Ῥαδεασε χχυ. 1δ--88, ( πεοοδϑαγὶῳ ζοἰέοισδ ἰλαί (ἠ΄ϊδ ραδεασε αἰά ηοὶ 7οἰϊοιο, δωΐ ρτεεεάεα {λ6 
ϑέρλεν αφαϊπϑί (δὲ παίίοηϑ. Τλμδ ἰδ6 δορδεγ σαπηοί ἤαυε δέοη αἰϊασἠεοά ἰο χχν. 14, 18 οὐ 12. 7ὲ 
οαπ, ἰλεγφίοτο, λαῦυ ἀαά ἐδ »ίαοε οπἷψ δείιοεεπ χχυὶϊϊ. 1 δηὰ χχυ. 88.Ὀ οί ἰλὲ ργεδβεπὲ ζουπι ὁ 1λδ 
ἑεχί ἴπ ἰδε ὩΧΧ. ἀπά (λ6 ρμιτρονί ο7 χχυ. 18 ὁ, δήοιν ἰλαί ἐξ πεμδὲ λαυὸ δόοη μίωσεά ἐπ ἰὴε ἱπιπιεάϊαίς 
πεισλδογτλοοά ο7 ἐλὶδ ὑεγδ6. ΖΣῸΓΡ ιτολαὶ γεαδοπ 3 7|16 υεγδέ8 12, 18 κηὰ 14 οἵ οἷι. ΧχΥ., αγε αἱγεοίεα 
αφαϊπεὲ βαόνίοη. Τλεν ἰγεαὲ ογίλε τωῖπ 97 Βαὀ.νψίοη ιοϊἢ απ ἐνιρ᾿αϑὲϑ ἀπά α αείαϊΐ, υὐλιςὴ ὅ(ο ποὲ σον- 
γεδροηα αἱ αἰ ἰο ἱλὲ ἀϊδίοτίοαὶ γαοί ἰο τολϊοὴ οἷ. χΧχν. Οἱοεδ ἐ(8 ογίσίη. ΤὰἌες βγεί λαὶΓ οὗ χχνυ. 1 
ἀεεϊἀοαΐν ργεδιρροδεθ ἰλὲ ργορήεοεν ασαῖηδί δαὀψίοῃ, ρετγίαϊἰπίπρ (ο (δὲ Τουγίἦ ψεαν 9. Ζεάεζίαὴ (ςοταΡ. 
11. 89). ὅζγοπι ἰλὶδ τ )οζίοιοδ, δαί ἐλ4 δερλεν ασαϊπϑὶ (λὲ παίίον απ λαυο δεέη ἰγσαπεροεεά ἤγοπι {ἰ6 οτί- 
γήπαὶ ρίασο δείιοεεῃ χχυ. 88 δηα χχυϊΐϊ. 1 ἰο λαί δοίοτε χχυ. 1ὅ, οπῖν ιοἱὰ ἰζ6 γγορῆεεν ασαϊπεί βαὸδν- 
ἔοπ, ἰλεγοίοτο αΠ ΕΥ̓ ἐἰ8 δεοοπιίης ἔποισα. Ἐ΄ὁ δλαϊξ ποί ΕΥ̓Τ' {7 το6 διρ»οδε ἰδλαί ἰἠδιοογαάϑ ἐπ χχν. 11, ““ απά 
ἕλεεο παίϊοπς δὴαϊἑ δεγυό ἰλ6 ἀίηρ ο7 βαδνψίοπ δευεπίψ ψέαγ8,᾽) σαυε οοσαδίοη δοίλ ἰο ἐλ πιοτὸ ἐχίεπαεά 
»Ῥοτίγαγψαϊ ὁ (δε υἱδιαἰΐοη οΓ Βαὀργίοη, οπὶν ἐπιρζἰοειίψ, ἐπεπιαίεαἱ α8 τοὸ λαῦε {ἰ ἴπ (κε υϑτϑε8 χχυ. 12-14, 
απά αἶεο (ἠδ ἰΓαπεροδίίοπ ἀϊέλον 97 (λ6 δερλεν ασαϊπεοί (Ὺ6 παίϊοπϑ ποιο ἐχίεπαοα ὃν (δὲ Ῥτορῆεεν ασαϊπϑὲ 
Βαῤνίοη. Τὴ ΕΧΧ. υεγεῖοπ Ποιοεα 7γοπι α τεσεπδίοπ σβοτγαϊηφ (λὶ 7ογηι οΥ ἰλε ἰεσί. ΣῸτ οπιϊ(ἰπῷ 
6. 14, ἰέ ἰδ οοππεοίοα εοἱτὴ γον. 18, απά ἰλοπ σίυεδ, ἰλοιισὴ ἐπ α ἀϊβέτεπί ογετ 7τοπὶ ἰδλε Ἀαδοτείἐο 
ἐεχί, ἰλε »γορλεοῖεα ασαϊπδί (ῪῪλ6 παίϊοηδ, ἀπά αϑα σοπιρτελεηδίυδ σοποϊωδίοπ ζοϊίοιοα ἐΐδο Ῥαϑϑασε χχνυ. 18- 
88 ἐπ 6ἢ.. χχχὶὶ. Ζΐγοηι οῃ. χχχ δὶ. οπισαγα (δά τεπιαϊπίπ, οἠσρίετα 71οἰΐοισ ἐπ (λ6 δαπιὸ ογάάεν αϑ ἐπ 
ἐλε αξοτείϊὶς ἰεχί, οπῖψ ἰδλαί α ολαρίεν ἐδ ποὶ ἀευοίεα ἰο ἰλ6 »γορῪλοοεν γον Βαγμοὴ, ἰλὶδ αρροατίπρ ἐπ λ8 
1ΧΧ. πιετεῖν αε (λ6 σοποἰιιδίοῃ οΥ οἷν. 11. Αποίλεν αἰαδκεπαδί (τοῖο ἐὲ τοαϑ τἰ ιοομἱα δε ἱπιροϑείδίε ἰο ἀε- 
ἐεγηιΐη. 6) ποῖρ Τομπα 1{ πιοτ (0 {δὲ ῬΏγροδα (0 δοραγαΐε ἰλὲ »ργορὴξεοῖεδ σφαϊπδί ἰλὲ παίϊοπδ ἤγοπι (ἦδ6 Ῥα9- 
δασεδ τείαίίην ἰο (δὲ ἰλδοογαοψ. Απα ἐλμδ (λέν τσετ ἰλεη, τοϊϊλομί πια Κίς ατν αἰϊογαίοη πὶ Ὑ6ΥΒ. ΧΧΥ. 
12-14, ἐγωπεροδεά ἰο ἰδέ ρίασο, ἐεὐλέγε τοῦ ποι ἢια ἰδλέπε ἴα (δὲ Μαδογεοιὶς ἰοχί. ---Τῆε ρῥγορλεοεψ αφαὶϊπεί 
Βαδνίοπ ισαϑ, λοισευεν, (λ6 οπίν ααἀάιίἴοπ ἰο ἐλε οτσίπαὶ ϑορλεγ ασαϊπδὶ (δε παίίοπϑ. {7 ιρο πειῖῦ ρογίἱοπϑ 
τ06γὙ6 ἱπδοτίεα αἱ ἀρρτορτίαίε »ίασες δείισοο ἐλὲ οτὶχιπαὶ οηθϑ, υἱζΖι ; 1, α δεοοηα »γορεον ασαϊπδὲ 
Ἐγυρὶ (χινὶ. 18-26) ἐεολίοὐ ἐχρτγοϑεῖν πιεπίοπα ἰλδ παπιὸ ΝιεῤιιολαἀπεζΖζαγν, χὶνὶ. 18-26; 2. α »γορλεον 
ασαὶπεί ἰδ πογίλεγπ Αταδίαπ ζίπσάοηι (χἸῖχ. 28-88), ἐπ τολϊοὶ αἱ απ ταίε Νιεδιιολαάηεζζατ᾽ ς παπιε ἐ 
φιεπίἰοπεά ἵπ γογ8. 28 απὰ 806. 776 ἱπϑεγίϊοη 97 (λε δεεοπα ργορλεοεν υφαϊπεί Ευρί αὔίεν ἰδλε βγεί, απὰ 
ἐλαί ἀαραὲηεὲ (λὲ Αταδίαπα αὔίεν ἰλαί ἀσαϊπδέ απιαάδοια, απα δέοντα ἐλαί ἀσαϊπδί Εἰαπι, φαπποὶ δά τϑ- 
φαταεα αἬ οἰλεν ἐδαη ἀρρτορτγίαίδ. 

1. ΤῊΉΞ ΒΟυΡΕΒΒΟΒΙΡΤΙΟΝ, 

ΧΙΙ.1. 

1. Το ποσὰ οὗ [89 ΤΕ [968 ον 8}}} ψΒΙΟΩ οδπιθ ἴ0 Φογοιιΐϊδῃ (86 ῥτορμοῦ δραϊηβὲ 
(89 ἀφη]ο5 [ΤῊΞ ΝΑΤΙΟΝΒΊ. 

Τλῖδ ευρετϑοτίρίἑοπ ἐχίεπαε οὐον (ἦς τολοῖδ ὁ ἰλὲ ργορ΄εοῖεδ ἀεγα ὁτοισλί ἰοσείλεν απα γογπιίησ α “ΒΏ. 

7ιιλμ8 7ογπιδ (λς λεααίη ἰο ΘΝ. χΙνὶ.-11., ἀπά ἱπιγοάμοεα ἰλ6 δεοοπα πιαΐπ αἰυϊδίοπι οΓ (λὲ Βοοξ. ΤΆδ ὕόγπι 
ἐδ ἰλε δαπιε α πῃ χὶν. 1; ΧΙΥΪΙ, 1; χὶὶχ. 84, Οη (δε σταπιπιαγ, σοπιρ. τέπιβ. οπ χὶν. 1 

2. ΤῊΞΒ ΤΠΕΒῪ ΡΒΟΡΒΕΟΥ͂ ΑΟΑΙΝΒῚΤ ΒΟΥΡΤ 

ΧΙΥ͂Ι. 2.12. 

2 Αραϊπβί [οοῃοογηίηρ] Εργρί, αραϊηβὲ (86 ἈΥΠΑΥ͂ οὗ ῬΒΔΥΔΟΒ-θοθο Κίηρ οὗ Εργρί, 
ΜΟΙ. 8 ὈΥ [89 τῖγον ΕΡ γαίθϑ ἰῃ ΟΔγοβουλίβῃ, οὶ ΝΟ δάγοζζαν Κἰηρ οὗ 
ΒΔΌΥ]ΟΣ 8Βπιοίθ ἴῃ [πΠ6 ἐουγίῃ γϑᾶγ οὐ οὶ πι [86 βοῃ οἵ Φοβίδιι Κίηρ οὗ Φυά 8}. 

3. ῬτΘρδΙΘ γ6 [86 ὈυοΚ]6Ρ δηὰ ἐδ βμ 614, 
Απά τηογ9 Υγ86 Οἢ ἴο 86 Ὀδέ(]6. 

4 Ἠδτηθθ8 (86 ΠΟΙΒΕΒ, Δῃα τηουπΐ γ8 ΠΟΥΒΘΙΏΘΙ, 
ἈΑπὰ βίδῃά ἔστ τ] γοὺγ ΒΘ] ποία, 
ΕᾺΓΌΪΒΕ [86 ΒΡΘΆΙΒ, ρα οἢ οοδίβ οὗ σηδ]]. 

δ ὙΏΥ, (48) 1 866, ἃγθ {86} αἰϑιηδυαβα---τοίγοδ 
Απα [86] ΒΘΓΟΘΒ ἃγθ ἀδβϑῃθρα ἴο ρίθοββϑ ; 
ΤΟΥ͂ Ηδθ ἴῃ Παϑίθ, δῃὰ (υγη ποῖ δραίη 
Ἐδδρ στουπὰ δρουΐ [6 βαὶ [δ ΦθβουϑᾺ. 



862 ΤῊΕ ΡΕΒΕΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΔΗ 

6 Τοῦ ποὺ (89 βπὶῖ Εθθ αὐδᾶν 
ΝΟῸΓΣ οὐ [86 τι ῖρΥ οβοδροὶ 
Νογίμναγάβ, Ὁ 186 τηαγρίη οὗὨ 86 τἶνοσ ΕἸΡγαίθθ, ἐμ 6 Υ ὑοίύοσ, [Π 0 Υ 18], 

7 ἢο 18 Βθ ὙΠῸ γβοί ἢ ἃἂρ {|κὸ {π6 Ν1]6, 
Ἠ!8 ψαΐοσϑ στ0]] δ᾽ οὴρ {κα [86 Βίγθϑῃμ ἵδ 

8 Ἐσγρῦ τίβοί ὺρ [{κ {π6 Ν1]6, 
ΗΙΒ ψδίογῃᾳ σὺ] δἱοηὴρ 1{ἰ{π [116 ΒίΣΟΒΠΙΒ ; 
Αμὰ ἢ δβ814, 1 π.}} Ὁρ, οονϑν [89 ἰδμά, 
Τεβίγου [86 ΟἸΤΥ δηὰ (μθπὶ ἰμαὺ ἀ76}} ὑπογαίῃ, 

9 Μουῃπὺ γοῦ [ῃ6 ΒΟΙΒΘΒ, δῃ4 ΓΤϑρΌ, γ8 Οδδτὶοίβ; 
Αμὰά οὗ [86 ταὶ ΕΥ̓͂ ΤΑΓΓΙΟΙΒ ΡῸ ΤΟΥ : 
Ουδὴ διηὰ Ρμυΐ, υἴο Β4π416 [86 8161, 
Απὰα 1, γἀΐδη8, (μαὐ Βαηά]ο δηα ἰγεδα [πὸ Ὀον.᾽ 

10 Αμά ἐδπαὺ ἀν 8 8 ἀδΥ οὗἩ γϑηρϑδῃοθ [Ὁ ἴμ6 ΘΒ, Φοβουδὰ Ζθυδοίῃ, 
Τβαὺ ὨΘ ΙΩΔΥῪΥ͂ ΔΥΘΏρΘ ἈΪΠ1861} ΟἹ ἢ8 ΘΏΘΙΏΪΘΒ ; 
Απὰά {86 βιυογά 884}} ἀθνουγ δηὰ ὃθ6 βαίϊδίβ," 
Αμπά Ὀ6 ἀγυρκοη πι ὑμοῖν Ὀ]οοά: 
ἘῸΓ ἃ β]δίη οἴδσγίϊηρ 88 ἰῃῆ9 ΚΡ, ον Ζϑυδοί, 
Ιὴ {86 Ἰαπὰ οὗ (86 Νουίᾷ ὈΥ (89 τῖνοσς Ερταῦίθβ. 

11 ἀο υρ ἰοναγάβ ΟἸ]6Δ4 δηὰ ξδίοῃ Ὀά]πι, ιγρίη ἀδυσοίον οὗ ΕΥρὶ [12 
Ιη νδίῃη ἰβδἰκοϑδὺ [ῃοὰ ΏΔΏΥ͂ ΤΩΘΟΙΟΙΠ6Β ; 
ΤΏΘΓΘ ͵ἰβ ΠΟ Ρ]αβίουΣ ἴον [8.660. 

12 Ναιύομβ ΠΘΆΓΡ οὗ ΓΠΥ͂ ΒΏ8Π16, 
Απά νὰ (ΠΥ ογγίηρ [86 οαγίὰ 18 8116, 
ΕἘῸΥ ΟὯ6 ΜΒΣΙΙΟΥ (ΠΥΘῪ ἀο δ ο ΠΥ, 
ΤΟΥ͂ 8.6 θοίἢ οὗἉ ἔμοῖὰ [8116 ὑοροίμοσ. "ὁ 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ἙΑΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

λ γύοτ, ὩπΡΊ2. ΟΟΏΡ. [μοΥ. υἱ. 21 ; 2 Οἤτοη. ἱν, 16, ΤῺθ σρθδηΐηῃᾷ ἰ8 ἰο οἰθδῃ, ΡΟ  ἰ8}} ὮΥ συ ίης. 

8 ον. 4-ἰ ῦλ το ΟἾΪΥ ΒοΓΘ δηᾶ ἰη 1]. 8, ἴοτ ἥν. 

8 Ὑοτ, δ.-- 2. Οοταρ. Μίο. ᾿. Τ: σοῦ ἴτ. 20; Οἰϑη. ὃ 261.--ἸῸ) Ὁ). Οὐταρ. Ιϑν. χχν!. 86; ΝΆτοσιδβ. Ον., ᾧὶ 93, ὦ. 
5: 251 ΒΙΡΆ. ἰπ ἀΐγοοϊ οδιαθαιῖνθο δἰ κα ΠΟ ΟΠ] ΟῺ --τοακθ ἃ ἔατη. ΟΟΙΏΡ. Ὑοσ, 21; χιίυῇ, 8; χ]ίχ. 24; ΝΆΒΟΣΙ 8. Ογ., ὲ 

3. 
4 γεσ. δ -π- Ὁ Δ. Οὐ. νἱ. 25; χχ. 38,10: χὶΐὶχ. 29. 

δ Υαγ. 6.--Ὁ] »υπτῶκ. 1{1ὲ τόσο ποὲ ἴπὸ υπαϑυτουϊαϊθα ἔοστη, ἰὴ9 ποχὰβ χαϊκηξ Ὀ6 ἐδῖζοη δ ἐδ ἀἰ γί οοιαχδη ἃ. Αα ἰϊ 

ὼς ταυϑὲ Ὀ6 κοι ἴῃ ἴῃ 66] 6 Υ ΒΟῚ 96 ΤΣ Οοπιρ. 2 Κίπηρ υἱ. 27; Ῥβ. χχχίνυ. 6; χΐ, 8, σοῦ υ. 22, είς. 
6 Υοτ. σαν ὃ ποτὰ οἵ ἔκυρίίδη οτί τ, βίη. 68 ἃ5 δὴ δρρϑ]]αΐνθ “ αἰ ΟὮ, οαπαὶ,᾽" 188. χχχὶ!!. 21; 7200 χσυ . 10, 89 

8 ῬΤΟΡΟΙ ὩΆΤΩΟ ἴδ 6 Ν9 ΟὨΪΥ, Απὶ. Υἱἱἱ. 8; ἰχ. ὅ : 1βὰ. χίχ. 8; χχὶϊὶ. 10, εἰο.-- ἸἽ ἰδ αἷδὸ δὰ Ἐρσγρεϊδῃ σοιοϊπίδοθμῃοο, ἴῃ δὸ ἊΣ 
ΖᾺΓ δὲ ἰἴ ἰ9 τιβοά οἵ [ἢ ΔΓΙΏΒ ΟΥ ΠΑ Π8]98 οὗἩἉ ἴῃ ΝΊ]Ο, Εχοά, υἱῖ. 19: νυν}. 1; ἘζΖοῖς. χχχί!, 2, 14. 

Ὁ ὙοΣ, 8.--ΠἼ Ἴ 2, σοτλρ. ΟΕ5ΕΝ., ᾧ 68, 2, 4πηι.1; ΟΥπη,, καὶ 201 δ.-ὴῇ Ἅ"»}». Οοωρ. νυἱῖ}. 16; χ]νί!. 2. 
8 Τοσ. 9..-2 2 Γ, νοσαῖίνο. Οὐ. ΝΆΕΘΕΙΒΒ. Ο᾽., ὃ 11, δ, ΑἨα. 4. 

ὁ γογ, 9.--Οὴ γΡ, ΦῚ Ὅ9}. Οοπιρ. ΠΡ, ἐρλι Ῥῶ5, Ῥπ. ἰχχυϊ!. 9; ΝΆΣΟΚΙΒΒ. Οτ., ἢ 63, 4, 6. 

10 Το ν, 10.-᾿ὴἢ })} ΣΏΣ ΝΊ. Α85 88 τοϊηδυκοα οἢ Ὑϑσ. 1, π680 Ῥογίοοϊβ ὙΠ ἢ 6 ΔΑ οοητογδῖτο σϑὴ ὍΘ ΑΚοΩ ἴῃ α Ταϊτο 
ΒΘΏΒ6 ΟἾΪΥ. Νυϊίηρ ἐπ ἴ6 σοπίοχὶ ἰγαμθροόδοῦ Ὁ5 ἰπῖο [89 μαβῖ. Α1] ῥγουΐουβ Ὑϑγὴϑ σϑ]δῖθ ἴὸ 1π6 ὕίυγο, δὰ ἐζ [86 ἀδγ ποσθ 

ἴο Ὀ6 ἀοεί χηδίοα ἃ8 μαδὲ ἐπ 18 ψου μαγνο ἰο 6 ἀοδθ οἰΐμος σίξεγέξε Ὁεγδίδ, ΟΥ Ὁ ΝΩ͂Ι. Ἐχοορὶ ὁπ ἃ ὕδῖβο ἰῃοσρσοιδ ! 0 

οὔ τοσ. 2, νσὸ οθίαίπ [6 ἱπη ργοβδίοη ἔγοτα υϑυβ, 7-9 [81 ἰἰ [5 [πὸ ζιαϊαγο τ] ἢ 15 Ῥοΐπς ἀοβογ 6, ἀπά 17 {89 ἀδγ (νοσ. 10) ἱβ ΤὋ τ- 
οοκοἑζοα αΒβ Γπΐαγο, [πὸ Το] οἰ γογῦϑ σὴ ΟὨΪΥ ὕθ 80ὸ χοηάοσοά. Οὐμωρ. ΝΆΑΕΟΣῚ,58. ΟὟ. ᾧ 84, ο. 

νι Ψ εν. 10.--}}} ΠΡ). Οοτρ. δὰ. χχχίν. δ θη6. 

12 γον, 11.--Οὐ Ὁ ΠΩ ΓΙ. Οοσρ. ΝΆΞΟΕΙ,38. 6». ὃ 6, 4. 

18 Υοσ. 11.--- Ὁ »Ὦ. Οον. χχχ. 13. ΤῊθ ποσὰ ὁσοῦγα ΟὨΪΥ πὶ (8.680 ἐνγγχο Ράδβαθα ἰὴ 9 θΓοιοΐὮ, δηὰ ἔῃ ἐλ. 6586 ΟὨΪΥ τ [9 

τοϑδηΐης οὗὨ “ δοτηοί ἢΐηρ Ἰαϊὰ οπ, Ὀππάδαρθο, μασίοτ,᾽" 
14 γογ. 12... 222 2). ΤΊιο ῥγοῆχ Ἃ ἰ5 10 9 ἴδ κϑη ἴῃ {8 ῬΓΟΡΘΥ, ἰπδίγασαθηίδὶ δἰσηϊ βοδίίοι : Ὅπ0 δία: ]66 ὈὉΥ ἃΣι- 

ΟἾΒΟΥ, Ὀθοδῦθ9 ΟὯΘ ἰΠΣΤΟῪΒ ΒηΟΙΒΟΣ ΟΥ̓ΘΣ 9 Βοδρ. Οοτρ. [ογΥ. χχυὶ. 81. 

Αἰσθο  ΦΟ]]ονΒ ἃ ἀοβοτγὶρίΐϊοη οὗ (6 ἀοῖοδί δηἃ 
ἰοΥΥΙΌ]Ὸ δὲ ῦ, ἢ 8 δίδί θη θηΐ 88 ἴο {πο ρ]4690 οὗὮ 
1.8 Ὀ841110 (γϑγϑ. δ, 6). [Ιὰ {116 βοοοηά ρμίοίυγο πος 
ΟὨΪΥ 8 Εσγρὺ πιοηϊϊοηθα 88 ἐδ 9 γπιν δή ἀγοββοὰ 

ἘΧΕΟΕΞΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΘΟΑΙ,. 

Αἴΐον (86 ἀουῦ]ο, υἱΖ., σοῆοταῖὶ ἀπὰ βρϑοῖαὶ {1119 
(νογβ. 1, 2), ὑννο ῥ᾽ οί 65 δγο ργοϑοηίθα ὈοίοΓΘ ι18, 
Τ|16 ἢτϑι (ν6γ8. 8--6) 15 1.9 Το σΌΠΘΓΑΙ δηᾶ ἴῃ- 
ἀοβηίίο ; ῬΑΓΤΙΟΤΒ ἃΓῸ Δα Ο" 864 ἴο ΘααΡ ἐλ 6 πὶ- 
ΒΕΪγ68 ὉΓ δ8ί.19 (το γ8. ὃ, 4). ΤἸΤμοπ, ΒΟΥΘΥΟΣ, 

ὈΥ (.)}0 Ρτορ οί, Ὀαΐ ἰΐ 18 4180 ρογίγαγοά ἴῃ οοΟ͵οΥβ 
ἰακοη ἔγοπι Βρϑοία Ἐν Ερσγρίΐδη τοϊϑίϊοθβ. ΤΒας 
ἯΘ ΠΑΥ͂Θ, ΠΙΟΥΘΟΥΘΡ, ὑἐνοὸ ῬἱσίυγοΒ Ὀοίοστθ 8, ἰδ 
ΒΘ660. ἴγοιῃη ἐ}10 οἰγοιπηδίδησο, ἰμαὺ ἰὴ τοσβ. 7-12 
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(86 ψ]ο19 σουγ89 οὔ [89 βίγαρρὶο ἔγοτι θορί πηϊηρ 

ἰο οπὰ ἰ5β ἀδβογὶ δϑὰ ἰπ 1.8 πιδίη Γθδίαγ8 : [06 ὕτο- 

Ῥμοὶ 8668 86 Εργρίΐδῃ ποδὶ ΔΡΡτοδολιίηρ 16 1110 

ονοσῆον οὔμ6 ΝΙΪο (τοτβ. 7, 8); 6 ἴθὴ βυπι- 

ἸΩΟΏΒ ἈΟΓΙΒ6Β, οἰαγίοίΒ διὰ 84}} ΨΔΥΓΊΟΥΒ (ΔΙΏΟΠ 

ἰδϑῖα 86 ποϊσοτίης Ὠδίϊυηϑ, ζοσιαΐηρς Ραγὶ οἵ 

86 Βοϑ81), ἰο ἔδο ὅρδι (νοῦ. 9). Βυν 180 βρίιιὶ ἀοε8 

ποὶ οπὰ νοὶ] ἴος Εχυρὺ: ἴθ 18 ἃ ἀδΥ͂ οὗ 116 γθη- 

δεδμοο οὗ Ψ6 μόνα οἡ ἘρΥυρί, ἃ βϑουῖϊδοῖα) ἴδαϑί, 

ἴῃ νιίοι Εργρὺ 15. ἔθ βἰδιισμίογοα νἱοιϊπι (ν6Γ. 

10). ΤῊΘ σομβθα θη 068 οὗ {μ6 Ἰοϑὺ ὈαΛ010 ἃγῸ 80 

ζλιαὶ ἰο Εφγρί, ἰμδὺ ἰζ οαπηοῖ σου, δὰ ἰδ 6 

τοροτὶ οὗἨ 8 οὐθγι σον 8118 6 που] (γ6γβ. 1], 

12).--ἰ οο8 {818 Ῥαϑβᾶμθ οοηΐαΐη ἃ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ 

86 Ὀαί(16, ΟΥ ἀο69 ἰδ ῬΓΘΒΆΡΡΟΘΘ (0 Ὀπ|1}0 ἃ8 δἱ- 

τοῦ Του ἢ [ΓΙ ΒΙπΙκ {86 ἔογπιου. Εοτ' δοοογά- 

ἴηᾳ ἰο γετ. 10 (02) ΤΠ 73) 1), ἐμι9 ὈΔ.116 15 Θυ! ἀθμι}Υ 
8ι}}} Ταΐατο. Βυΐ {π6 ρτορδοῦ 2611 Εἰ ταβοὶῦ πιονϑὰ 
ἰο [8 ΡτορΒ οΥ, ποὺ ἀαγίης [6 δάνδποο οὗ 1}}0 

Ἐχγρίίϑα μοϑὺ ἔσοτα 18 σουπίγυ, θὰΐ νγ Θὰ 1 μδὰ 

ΔΊΓΟΘΑΥ ἰδ κα ὉΡ 8 ροϑίϊίοπ οα (89 ΒῸΡγαία8 

δηά ἰδὸ ἀροϊθῖνο οοπῆϊού 88 ὑβογο 0 0 6χ- 

Ρβοϊοά. Τμΐβ 0] ον 8 οἸ ΘΑΥΥ ἔγοπι γο. 2 ἴῃ σ0ῃ- 

πθϑοϊϊοη ΜἱὮ τον. 6 ὁ, δμᾶ στον. 10 ὁ, ἂϑ ν}}} Ὅθ 

Ζατίμοῦ βϑοη ἴῃ ἴπ 6 οχροϑβί (οι οὗἉ {680 ΡΆ 588 68. 

ΤΗ6 Ῥσγορμοθιῖο δπὰ ροοίίςα] ῥῬσϑαϊοιΐομ οἵ ὑμ6 δΡ- 

Ῥτοδομίηρ Ὀα.116 Θοσλ68 ἱπίο {86 οτερτουπά, Ὀμ 

ἀπὶ8β ἀο68 ποὺ δχοϊαὰο Ὀτίοῦ βἰραϊσαπὶ Εἰπί 8 νἱιΒ 

χαϑροοί (ὁ 9 ΘοηΒθαθθη068 οὗἩ ἰδ0 Ὀδι(160 Ὁ 1116 

ὙΠ οἷο ζαΐινο οὗ Εργρί. 
γεν. 2. Αραίῃδὶ Ἑμπυρῖὶ. .. οὗ υᾶδμ. 

Ὁ Υ7, οοαρ. χχὶϊὶ, 9; χ]νὶϊὶ. 1; χ]ῖχ. 1, 1, 28, 
28. Το Ῥγϑῆχ ν γτοϑίγιοὶβ 86 ζοηογαὶ 1468 ὁχ- 

Ῥτοββοά ἴπ (89 ταδὶῃ Βυρογϑοσυι ρίΐοα ἰὸ 8 βρϑοΐδὶ 

Ῥατί. σομρ. χῖχ. 18; Εζεκ. σχὶῖν. 9; 1μογ. χὶΐ. ὅ, Ί. 

ῬΒΔΥλΟΒ-πθομο (113), 2 ΚΙ. χχί δὶ. 29-80) νγδ8 ἢδ9 
εἶχ κίηρς οὔ ἐδ6 ὑνθαίγ-βίσχι ἀγηδβίγ. Ἧθ 

χοϊχηοά αἰτοῦ δἷδ ΓΙ μον, (110 αγθδὶ Ῥβδιμτθί σ ἢ 08, 

ἔτοπι Β. 6., θ10-δ9δ. σοαρ. θύνοκεβ, Ι., 3. 817, 

9οϑδ; Πππ2οα, 3.- πο. Χ., 8. 3517.---ὉῸ ολτιο ἔγοτα 

ἘχΥΡὺ ὉΥ 868, Ἰαπά δὰ ἴο 1886 ποτίμ οὗἩ σαγπιοὶ ἴῃ 

{16 θαΥ οἵ Α6οο, ἀπά ἀεἤεαίεα 7 οϑἰδῃ δὶ Μερί 0 
(6υ8). Ζεμοίακίηι νγ88 18 σγθδία το ΠΡΟ 2 Κι. 

χχὶϊ!. 84). Ηδ ννὴ58 ἴδ18 αὐ (ῃ9 {ἰπι9 ἀφ βαοίο τυ 6 Ὁ 

οὔ διὰ}. Αἴἴον 186 Ὀδι19 αἱ Μερί4ο, 1 ταὶ 

δυο ὈΘΘἢ 6837 [ῸΓ ἰπὶ ἰο Βιδ᾽ υραΐθ ΡΒορπἰοἷδ πὰ 

Ξγτία, ἴοῦ ψ0 νγ88 ἵμγθ ἰὸ οἴου Βἴτη ΔΩΥ ΓΘ- 

βἰβίαποοῦ Τὴθ ροόονον οὗ {16 Αϑϑυγίδηβ, Μθὰ 68 

δὰ ΒιΌΥ]οπίαη8, νγ88 οοποθηϊγαι θα ἴῃ δηα δτοιηᾶ 

ΝΙηουοῖ. Νίηονοα [6}} Β. Ο., 606. Νον γϑὶ αἱὰ 

ἐιὸ ΒαΌγ]οπΐαῃ ΔΥΙΩΥ δάναποθ ὑπάον [πὸ Ἰοδάοτν- 

ΒΡ οὗ Νονυσμδάποζζαρ. [ἰ τποὺ {πὸ Εργυρίϊδπ8 

δὲ σδγομοιΐθδῃ. Τη6 ΟἿ νσγὰβ βίἰ(υδίθὰ αἱ (86 

οοπβυοηοθ οὗ ἔπ 9 Ομδοσαβ [Ο ον οὐ ΚΠΑΌΟΟΥΡ], 

δῃὰ {πὸ Εαρμγαῖεβ, οἢ 8 ρεῃπίμβυϊα ογπιθὰ ὈΥ (6 

το τγίσοσϑ. Ησργο τὰϑ ἴμ6 ρῥγίποὶραὶ Ῥϑβϑῆβθ 

Δοτοβϑ8 ἰ86 Εὔρμταίθβ (οορ. ΝΊΡΒΠΗΒ, 5. 208, 

869: ΗκπΖοα, ἐεαί- πο. Υ11., 3. ὅ79), δηἃ Π6γθ 

88 “ἰ)6 οΟχίγοιῃϑ ᾿ἰπὸ οὐὗἔἩ ἀεοΐδποο οὗ Βἰϑ ΠΟΥ Ρτο- 

γίποο᾽ (ΝιΈΒῦθηκ, 3. 869), Νοσῦο ἰοοὶς ἂρ δἷ8 
Ῥοβιιοη. Ηο πιυδὶ Βδγυο ἰδίῃ 6 ΓΘ [ῸΓ ΒΟΙΩΘ {{π|6, 

ἩΔοΐμοΡ Ὀοσαυβο ἰδ 6 βίορο οὗὁἨ πὸ ΟἾΥ οσουρίεα 

τουοἢ ἰἰπλθ, ΟΥ Ὀοσαι80 1 Ψγ8Ὰ8 8. Ῥαγί οὗ }}}8 Ῥ'δῃ 

ποὶ ἰο δάναῃοο ἤυτγίμον, Ὀὰϊ ΒΟΓΘ ἰῃ ἃ [νογθ Ὁ]6 

Ῥοϑιιίου ἰο αὐαὶλ [89 Ὁποῦ. ΟὈΌβετνθ ἴῃ 1116 

ἰοχὶ (6 ἀοιῦϊα γοϊαιϊϊνο βοπίθησο ὑυ ἢ νυ 88, 

είς., πὰ νοῦ! ΝΘΟΌΘΟΒΔαΏΘΕΞΞΑΥΙ, εἴς. ἴι ἰ8 

ἀουθι]688 μοὶ Ὁ δοοϊάθην ὑμδὺ ὈῪ (μ0 ἄτϑί οὗ ὑμ9 

{νο, ἰδ ται πιθπιϊοηοα δίαν οὗ Νϑοδο δὶ σαγομθ- 

τ ὶϑ ἢ ἰβ ΘΒρθοὶ ΠΥ βού ἤοτίῃ. [Ὁ 116 ομϊοῦ θιὰ- 
Ρ 8518 Δ ου {6 Ὀδίι]6, (δαὶ ἄτβι βοηίοησο νουϊὰ 

Βᾶνο θη αὐἱϊο διρογθαουβ. [ἱὑ ψουἹὰ αν ὈΘΘἢ 
Θπουρὰ ἰο 580: “Ὑμῖν ΝΟΡΟΟΒδἀΠοΣΣΑΡ βιηοίθ 
ὉΥ ἰὴ9 Εὐρμγδίοβ ἰὼ Οδγομ οι ἶβῃ. Ετομλ [890 
δ ρΒαϑὶθ οὐ 86 δίαψ ὈΥ͂ {μ9 ΕΟΡΌγαίοΒ ἴΐ 18 
οἶθαν ἰο το (δαὶ (λέ, Δηὰ ηοῦ (Π0 δαψέέε, ὰ8 (ἢ 6 

οοοδβίοη οὔὑμ6 ργοόρθθου. Πι6 πη Ψ Θγοπκῖα} ᾿Ἰθανπθα 
(δ {π6 ΕΠΥΡυΐϊδη ΔΥΠΙΥ δα ἴδκοη ἂρ ἃ ῬοϑιἸοη 
αἱ στο θα θ, μΒ6 γοοοζηΐζθα δ οη69 86 ᾿πηροῦ- 
ἴαησο οὗ ἰὴ Ββἰίυαἰΐοη. Ηο ἴκποιν, ἐμαὶ ΠΟ ἃ 

οοἰ] βίου Ὀοίνοοα 1.6 ΒΟ ΒΓ πα ὩΟΤὶ 6 ΓΗ Θ- 
ΟΙΤΘΒ τγχ38 που 8 Ὁ]6, ἰδὲ 16γ0 οα 86 Ευρμταίοϑ 

(86 ἀοϑιϊηἶοβ οὗ ὑπ6 ψουϊὰ νουὰ 6 ἀθοϊἀρα ἴῸΓ 
186 Ῥτοχίπιαῖθ ζαίατο. Ἐμυρὺ οπ 86 ΠΡ γαίοβὶ 
Τοΐβ γα5 ὑπο ἴδί8] }υποίαγο νυ ΙΟἢ δα οη θὰ ἢΐτπὰ 
ἰο Ῥσορβεαίίσ υἱίθταποθ ΟΌΒθυυθ, δ]80, ἰμδὶ ἴῃ 

189 ΡΓΟΡΘΟΥ͂ ᾿(8617 88 ἀο68 ποῦ γοῖ πιορῃιἰοπ Νορυ- 
οὐδ ηοζζαν (86 πδπι68 δἰπι, 88 1 Βαῦο ΤΓΘΑΌΘΗΙΥ 
ΒΟ, ΟὨΪΥ δἵθον (ῃ6 ὈΔ40116), Ὀυΐ .ὸ νν 66 πη6}- 

ιἰοϑ ἴῃ 8 β᾽ ζηϊ δοδηὶ ΏΒΠΉΘΥ {116 ροϑί(ἰοπ οἢ (ἢ 9 
Ευρδγαίοβ (τοῦ. ὁ δῃὰ σοῦ. 7); δὴ οὐ οπὶ Ῥτοοῦ 
ἐμὲ ἰὸὲ νψα8 ἐπῖϑ, οι 1οὰ αι ἰο Βρεαῖς. Ἦοσο 
ἴογθ8668 ἰμαὶ ἰξ ψου]ὰ ονὐθηϊαδιο ἰη ἃ Ὀαΐ16.ἁ. Απὰ 
νἱὰ οαῦὰ] ἀεδηϊ ΘΠ 685, Β6 8668 ψ παΐ {ἰχ6 Γαβυὶὺ 

“111 Ὅ6 (γοτβ. ὅ, Θ; νοῦ. 10 βα4α.). Τ|ι0 δ {1 γ9 

ΒΡ βου ρύϊοη (το γ. 2) τγᾶβ δα θὰ δι β6α  ὨΓΥ͂ 
ὈΥ͂ 19 Ῥγορμδῦ ου ἰμ6 γϊ τὴς οὗ (6 ΡΓΟΡὮΘΟΥ. 
Ιἢ {86 ἄὅτϑβι γοϊαϊὶνρ βοαηίθησο ἢ9 ᾿ηἀϊοαῖθ8 (Π6 06- 
οαϑίοη, ἴῃ ἴῃ 6 βοοοηῃὰ δ6.ἀθοϊαγοβ μα {110 10}8]- 

ιηϑῃΐ 20] ον θα ὙΘΥΥ ΒΡΟΘΑΐΥ 1ἢ {16 Του ΒΒ ὙΘΔΡ 
οὗ Τοβοϊακίπι (Β. Ο. 60ὅ-4Ἢ {πο ἀλία τϑίδσβ 
Ρυϊλα ὴ ἰο 4 8πιοίθ,᾽ δα 10 ἀοε8 ποὶ ΨΤ0]]1ονν ἐμὲ 
186 ῬΤΟΡΘΟΥ͂ ΤΩΔῪ ποὺ μαῦθ Ὀθ6η πιὰ ἀθ {8}6 5810 
γΘΔΓ, ΟΥὙ ΒΟΟΠΘΡ. Τ8ὸ ραυ οἴ Β ΒΘΓΘ ΔΓΘ ποῖ (0 
δο ἀοίοτταϊποά, αὶ 0 18 ῬοΒβί Ὁ] 6 ἰπαΐ 6 ΠΟ8 
οὗ ἐμθ. οϑ δ ἰδ πηθηὶ οὗἩ 6 Ἐρσγρίΐδη8 οὐ ἰῃθ 
ἙΕὰργαίοβ, ἀἰὰ ποῖ σϑϑοῖ 9 γι βΆ] τὰ Ὀοΐογθ ἴδ 
ξουτὶ γον οὗ Φομβοϊδκία. ΝΙΊΕΒΌΗΒ δ οὗ ορἰπΐοι 
δας ὑμ9 Ὀδι1190 δα δἰτοδᾶγ ἱβκϑὴ ρῖδοθ 'π [80 
(πἰτὰ γοῦν οὗἉ Το οϊαἰκῖπι (4448. μ. Βαό., δ. 60, 86, 
870), διὰ ὑμδὲ Βθῆο9 {Π6 ἀδίθ ὮΘΥΘ Γοίουβ ἴὸ {89 

οοπιροϑιϊίοη οὗὨ 80 Ῥοδπι, ποὺ ἰο 1116 λ"]ϑίοτοαὶ 

οὐοηὶ οὔ ἐἰμο Ὀδ.116.Ύ. Τιθ ΘὨοποϊορὶοα) γοϊαι 8 

816 ποὶ ἰο0 Ὀ6 ἰηγεβιϊχαι θα ποτο, Ὀὰϊ ὀχορθίϊοα} }ῦ 

ι βϑϑῖῃβ ἰὸ πὸ 88 ἱπιροβϑὶ ὉΪ0 ἐοὸ Ῥϊ ἃ ροϊηί Δἴ6 

βιηοῖθ (ΝΊΕΒΟΗΒ, 8. δῦ, Απην.)}, 88 ἴο τοΐϑν ἢ 890 

ἔουτι γθϑασ ἰο ἴ86 υνγοσᾶ, εἰς., γογ. 1, 88 ΟΒΑΡ 
Ῥτοροβοϑ. αἀραγὺ ἔγοτῃ ἰμοῖγ Ὀθίῃρ 80 ἵὰλ τϑ- 
ἱπονοὰ ἤγοπι οδοῖ οἴου, Υο 0. 1 18 ἃ σΘΠΘΓΡΆΙ {{1]90 
τοίογτίης ἰο 811 {π0 70] οὶ πρ σμρίθυβ. ἱποϊυάίης 

οἷ. 1'. Το σοπδίγασιίοη ἴοο, ποιϊὰ (θη Ὀ6 ΟὉ- 

Βοῦγο δπὰ ἵογοοὰ. ο βου ἐμοη μανὰ ἰο ἰδκθ 

Ὁ ΥΩ 88 ἃ ΙΏΟΥ6 Ῥατγιϊοσυϊαν ἀοβηϊ ἷοπ: τὴ 

τοβροοῦ ἰο Ἐσγυρί, πόνουον, ἰὼ (86 ἴουσι ἢ ὙΘΔΓ ; 

σαΐοι πουϊὰ σίνο {89 86π86 ἐμιδὺ ΟὨ]Υ (18. ῥσο- 

ΡΌΘΟΥ͂ τγᾶ8 υἱϊοτεὰ δραϊηϑὶ Ἑαγρί, ἴὰ ἴ[86 ἔουγι 

γον οὗ Τομοϊακίπι, νυ οι 18 ᾿Ἰποογγθοῖ, 

Ψψεογβ. 8-6ὅ. Ῥιθρασθὸ Υγϑ. ῖδο 141]. 

ΤΙ ἄγϑὶ θαι ϊ6-οἰοίαγο οοιαηθποοθ τὶ ἰμ9 

6611 ἰσ 186 ΜΑΡΓΪΟΥΒ ἰ0 Ῥγθρᾶγο θυσκὶοῦ δπὰ 

βἰο]4 ((λ6 Ἐργρίϊδῃ πιοπυτηθπίβ Βῃον {ν70 κὶ πα 9 

οὔ 8161 8, ἃ ἰάγρον [137] δηᾷ 5. Βιῃ}}} 6 γ. Οὐ. 

Νεύμανν, ἢΠ]., 3. 8388). ἰο Ὠδύπθββ {86 ἈΟΓΒ6Β (ἰ0 

[86 οαγῖοἱ 8) δῃὰ ἰοτποῦηι. Ὁ 55 ἀεβίρπαι 65 ὑμ9 

ἸοτΒ65 ἴον σἰαΐηρς ἴῃ ἀἰδυϊποίΐου ἔγοπι συγ θ- 

Βοσβεβ ἰὼ 2 ὅληι. ἱ. 6; 1 Κίημϑγ. 6; 206] ἱϊ. 4; 
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Ἑσοῖὶς. χχυϊϊ. 14. Τ ΐβ υϑαρὸ Ὀοίηρ οβ δ Ὁ 158 6(, 
διὰ 1.6 ρΔγ8}16] 88 ἑαυοτὶηρ 89 πηοδοΐης “ ἐσμὲ,᾽ 

1 Ὀο ΐονθ ὑπαὶ Ὁ ἼΞΙῚ 18 ἰο θ9 ἰγαπϑὶδίϑὰ ποὶ ἴῃ 
(16 νοσϑδίϊνο, Ὀυΐ 88 ἰα 88 ἰοχὶ: δηὰ τηουηΐ γ86 
τἰάοτγθ. ΟΥ (86 οἱβὸσῦ δχργθβϑϑίουβ ἰῇ υϑγ. 4, {16 
βγϑι, δύο ὨΟΙΒΟΒ δηὰ τἱάοτγϑ, υγυδὶ τοίου ἰοὸ [ἢ 9 
Τοοίπιοπ, ὑμ0 γοϑὶ, 88 ἱῃ Υοῦ. 8, ἴ0 4}} δβρϑοΐϑϑ οὗ 
ΔΥΓΠῚ3.---ἰὴ [Π9 βοσοῃάᾷ δοὶ οὔ ἴπ6 ται ρἱοίατο, [ἢ19 
Ῥγορίιοι 8665 {}}0 ΔΥΙΔΥ͂ ἀοίοαϊιοα: ὍΏΥ, 1 5606, 
δτΘ ΠΟΥ ἄϊδιιαγοᾶ Οορ. χχχ. 6. Α8 

ΓΞ (8 60}) 18 116 ποταϊ παίϊγϑ δηὰ ΣΙΝ Ἢ γθαυΐγο8 
{ς δοσιυδβαῖῖνο αὐΐον 0 ἴῃ 8. 8.}}} Εἰ χοῦ ἀσρτθθ 
ἴπδὴ ΠΣ, ΟἿΓ Ραβϑᾶμκο οδηποί, 88 ΟΓΒΑΥ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, 

Ὀ6 οχρ]αἰποὰ ὈΥ Εζοὶς. χχχυΐ!. 19 οο]Ϊ, 66. γτἱ. 17, 
θυὶ1 566 πιιδὺ ὃ9 ἰΔἰεθα 88 ἃ Ρδτοηιποιίσαὶ 56Ὲ- 
ἰ6ῃ06.---Τ}}0 ἀοϑογί ριΐοι ο]0868 β᾽ ση] ολ παν τ ἢ 
ὕνο ρογίθοιβ, {86 ρτορβιοὶ 8068 ἰδ ἰοϊίοτὶπς δηὰ 
Πρ 88 ΔΟσοι 18 Π6 ἔκοίθ. ΟΟμΡ. γνοσ. 12. 

γετβ. 7-12. ὔἷΈ,᾽ο ἰδ Βο.... 2116} ἴοκο- 
ἴδοι. Τὸ βοοοῃὰ θαδιι]0 ρἰσίαγα 18 ποτα ἰῃ (6- 
ἰδ], πιοῦο δοπογοίθ, δηἀ 89 1 ΓΘ Ῥαἰηϊοα νὶϊῃ 
ΒΡΟΟΙ ἤσΔ}}γῪ Εἰγρίίδη οοϊοσβ. Τὰ Ῥγορῇϑί 5668 
19 ΕΥΡυΐδῃ ΔΓΙΔΥ͂ ΔΡΡΓΟδοβίης |ἴκ6 6 ΟΥ̓ΘΥ- 
δονίης ΝΘ. Τὸ ἱπιιμοάϊαίθ Ργοραγδιίϊ ἢ [ῸΓΣ 
(6 ὈΔι|]6 ἀγὸ ἀοβουὶ θα ἰῃ γον. 9, 89 ἰῃ νοῦ. 4, 
ΟὨΪΥ͂ 801}} πιοτὸ δοπογοίοὶγ. ΟδΥ ΤΥ, ομαγίοίβ δηὰ 
Τοοίμαθα ἃγ0 ΘαΌΔΙΥ ἀἰδιηχυϊδοά, [δ ἔθ γο- 

ἔοτο οὗ ορἱ που ἰμδι νγὸ τηυσϑὲ γϑηορ ἐν 6.6 
88 ἴῃ νοῦ. 4 “"τηοαηὺ (6 ΒΟΥΒ68." --[0 σματγὶοίβ 
816 ἴο Γαρβθ (οοπιρ. ΝῊ. ἰ,. δ), (86 τα σα Υ γὰγ- 
ΤΊΟΥΒ ἴο ρ0 ΤΟΥ οα ἔοοὶ. Εργρί᾽β ποϊχιονίης 
ὩΔΓΟῺΒ ΒΟΘΟΙΏΡΔΏΥ (μ6 οχροάϊιίου, δηὰ ἰμ9 ΕἸ ὶ- 
ΟΡ᾿ΔῺ5Β δηα υὺ 68 δγ0 ἀθ8ογ 094 85 8Β}1014.-ὈθδΣ- 

͵ἽἼΟ ΓΑ] βίη δοαίοη. 

ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊ ΦΕΒΕΜΙΑΗ. 

οΥ8, δη ἰπογοΐογθ τηρϑίοσα οὗ οἷοβοὸ σοϊηδδὶ (εο- 
πιὶπμ4), κἰ.6 ζν δΔἢ8 (οοπιρ. αθῃ. χ. 18 ς0}]. 22; 
ἴθ4. ἰχυὶ. 10: σοῖς. χχνυὶϊ. 10) δ δγοῖοσβ. Τὴθ 
(γ66 πδιϊ90η8 βίβδηαἀ ἰοζοῖμ ον, 838 Βοῦθ, 88 ΕψΥΡρ- 
(ἴδῃ δυσὶ ἰαγὶ95 ἴῃ Εἰξοὶς. χχχ. δ οοἱὶ. Νδδ. 1ἰϊ. 9. 

θυ ζγ ἅδη Ὁ), ΘΟΡ. ΑΒΝΟΙῸ ἰὴ ΗΚΆΣΟΟ, 
εαί.-δπο., Ὑ111., 5. δ10. 

ΑἸ] 8089 ργοραγαιοηδ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἀο ποῖ 68- 
ΒΌΓΟ (ἢ νΥἱσίυτΥ, ἰΐ Ὀοΐις ογἀδὶ οὰ {παι {6 ΑἀΑΥ͂ 
οὗἩ ὈδΔι11}0 81.14}} ὉΘ ἃ ἀλγ οὗἩὨ νοηρεᾶησα ἴὸν Ψ68ο- 
γαῖ, δηὰ ἃ ὈὉΪΟΟΟΥ δβαονγι οἷα] ἔδει να]. Εχγρὶ 
Ὀοΐἢ ἴῃ δῃοΐϊθηϊ δηὰ τποῦο σοσοηὶ {π|68 888 ἰῃ- 
)υγοά τ1ὴ6 {ΠΘΟΟΥΒΔΟΥ, δηὰ πον δίϑη 48 οὁρροβοὰ ἴο 
(}Ὁ0 σβοβθὴ ἱπϑιγσυαμμθηί οὗ ἴπ6 Γοτὰ, Νοθυσπδα- 
ΠΟΣΖΆΡ, Ἀπαὰ τηϑὺ (πογείοτο Ὀ6 βιιθά μι 6ἀ.---ΏὮ 8 Ὁ 
οὗ νϑηβϑᾶῆοθ. Οομρ. ᾿ὶ. 6: ἴβᾶ. χχχὶν. 8: 
ἰχὶ. 2; ᾿χὶϊὶ. 4.--βϑϑοσὶ οθ. Α εἹἱδίη οδογίηζ, 
ΥὮΘΓΟ (8:0 οΥἰ κί] τἸηοϑηΐϊῃρς οὗ [ἢ 6 γϑτὉ (σΟΙΏΡ. 
Ναπιῦ. χχὶϊ. 40; 1 ΚΙ, 1. 19) σοῃμδ8 ἰπῖο [6 ἴὈΓΘ- 
τοιπάὰ, Ὀυΐ ἰΠ6 ψοτὰ τηυδὲ ποὺ Ὀδ ἰαἰζοη ἴῃ ἰδ 

ΟομΡ. 88. χχσχὶν. ὁ; ΖθῥὈφῆ. 
ἰ. 7. Ἰη ἴδ ᾿ἰαβὲ ἔννο τουβοβ (Π6 οοηδεφμόποέδ οὗ 
(18 Ἰοβὲ Ὀ41116 ᾶἂτὸ ἀδβουροά, Ἐχγρί 8 ἰγοηΐοδιν 
σδ] θὰ ἀροὴ ἰο ἔδίοι Δα ἤσοτα Οἰ]οδὰ (οοτΡ. 
ΤΟΠ8. ΟἹ Υἱ[ὶὶ. 22). Βαϊ 86 ὈΪΟ νγὼ8 ἴδίδὶ. 
ΤΙ ογοίογο γοιϊηραΐο5 δγΘ οὗ πὸ ναὶ, ἰο Βοίναυοῦ 
τεαὶ οχιθηὶ ΔΡΡ Ια. Το ἔθαυζαϊ ἀοίδαι οδηποὶ 
οὗ δουγβα σϑηδίη δἰἀάοθη. Τ|16Ὸ παίϊοηϑ τηϑὲ 
Ἰθᾶσγῃ ἰῃ9 Βῃαπια οὗ Ἐκυρί, βίησοο 6 ΟΥῪ οἵ (19 
Βί γί σθη ομθ8 8118 ὑπ6 νου] (χίν. 2 60]]. ἰ88. χὶὶὶ. 
11). εον. 12 ὃ σοῃίδίῃβ 8 βίθρ Ὀδοϊκιναγάβ, 8 
δ᾿ οπὰ] βίδίθπιοηὶ οὗἩ γϑαϑοῆ. Τηΐβ 18 ὁ668- 
βίοηϑαὰ γ ἐδ9 ονυνἱάἀθηὶ ϑηάδανον (0 οἷοβο {80 80- 
οοπὰ ρμἰοίαΓθ ἱπ ΘΟΥΓΟΒΡΟΒάΘΏΟΘ ἰο [86 ταί. 

8. ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῸ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΛΟΛΙΧΝΒῚ ΒΟΥΡΈ. 

ΧΙΗΥ͂Ι. 18--26. 

ὙΙᾺ δὴ Αρρομῃάϊχ, χ]νὶ. 27, 28. 

18 

βιιϊΐο ἴμ6 Ἰδηὰ οὗ 

ΤῊ ποτὰ {πα (8ὸ 10 Εν [96 ον 8 }}} βραῖζο ἴο ογϑιιϊδἢ [86 ῬΡΟΌΒΕΙ ΒΟΥ [60ῃ- 
οογηΐηρς [86 οομίηρ οὗ] ΝοὈυομδαηδΖΖζαν, κιηρ οὗ Βαρυ οι, βμου] οομὰθ απὰ [[0] 

ΡὈΐ. 
14 ῬΡτγοοϊαϊ πῃ γο 1 ἴῃ Ἔχρι δηά ἐπα 10 ἴῃ ΜίραΟΙ, 

Ῥυ]ἶ88 ἰδ αἰδο ἰπ Νορῇ διὰ Τὰ ΡΒΩὮΘΒ. 
ΒΑΥ͂ γο, βδίαπα ἔδϑι' δηα ργθρᾶγο ὑβγβε ; 
Εὸν [86 ϑυοτὰ δι}! ἀδνουγοά (ΔΥ ὩοὶρὮΌΟΙΒ. 

16 ὙΥ̓μογϑίοτο 8 ἰδ γ 011} ἀγαρροὰ δ'ναὺ ἢ 
Ηὸ βἰοοά ποὺ, Ὁ Φοιιονδὰ ἰμγυδὺ Ἀἴπὶ ΔΎΤΑΥ 

16 Ηδ σδιυιβοῖδι ΙΔ ΗΥ͂ ἴο ἰοἰίογ ; 
Ομ αἷβο 8161} προη δ ίοΥ: 
Απηά {Π 67. 8Δγ, [Πρ] Ἰοὺ υ8 τούτη" 0 ΟὟΓ ΟὟ ὈΘΟΡΪΘ, 
Αμπὰ ἰο 189 ἰαπά οὗουξ Ὀἱνίι, ἔγοπι [6 πλγάθγουϑ βιοχᾷ, 

17 Τῇθγα {ΠΟΥ͂ ΟΥῪ : ῬΒΑΓΔΟΝ, ἰκηρ οὗ Εὶ 
Ηδ διαί} Ἰοὺ {π6 [1π|0ὸ ἑπγουρὶ πορίθοῖ 

18 ΑΒ ἰγυν 88 ΓἼἸΣνθ, δα 108 ἰῃ6 Κίηρ, 
Ζεομογδὴ Ζοῦδοι 15 ἷἰ8 Νϑιηθ ; 

Ρΐ, 18 Ἰοϑὲ 5 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΥΥ͂Ι. 18--26. 86ὅ 
«---Ὁ 

ΑΒ Ταῦοῦ διμοὴρ [86 ΤΩ ΟὈ ΓΑΙ ΉΒ, 
Αμῃά 88 Οδυπιοὶ ὈΥ [86 868, 8[}.8}} ἮὮΘ ΘΟΠῚΘ. 
Μαΐκ {Πγ86}} ρυϑραγαιοηϑ [Δρρᾶγαί8] [ῸΓ ουτπογίηρ, 
Τῆου ἸΒαὈΙδηΐ, ἀδυρῖον οἵ Εργρῦ; 

19 Ἐοὸν Νορὶὰ 88}.8}} Ὀδθοοῖὴθ ἃ ψ]]ΘΓΏΘΒΒ, 
Αὐά ἀεσδιτογεοα πὶ μουΐ 8Δη ᾿π 8 Ὀϊ Δηΐ. 

20 Α ἤμε!γ ογπηθα μοι ὺ 18 Ἐρυρί; 
Α μαὰα-γ" ἔγοιῃ {Π6 Ὡοσι ἢ 18 δοταϊηρ,, 18 σοι ϊηρ. ἶ 

21 Ηδγ ΒΙΡΘΙἱηρ8 8180 ἴῃ Π6Γγ τηϊάβί δγὸ 1 ἔδίοα ΟΑΙΥ68 
ΕῸΓ {ΠΟΥ͂ 4180 ἴυγῃ δπὰ 66 διναὺ ἰορθίμον. 
ΤΠΘΥ βίϑῃὰ ποί, ἴον (Π6 ἀΔΥ οὗἉ {Π|6 1 ἀδβι γος οα ἰβ οοθ ὉΠῸΠ ὑΠ0Π},:- Ὁ 
Το {{π26 οὗἨ μιοῖν ν]βϑ᾽ἰδί! οη. ᾿ 

22 δῦ βουηά" ρορίμ ᾿1κὸ [86 βοιιηᾶ οὗ Βεγροηίθ; 
Εὸν ψἱ ἢ ΡΟΥῸΓ {Π6Υ δάνϑῃοθ, 
Αμπὰ δζτθ Θοπιθ ἴο 86 ὙΣΠΒ ἀΧΟΒ 88 ΒΘΊΘΙΒ οὗ ψοοὰ. 

28 ΤΏΘΥ ᾶνο ουὖὐ ἀοπη δον ἴογοβί, βαὶ ἢ ΘΒ οΥδἢ. 
ΕὸῸγ ἰΐ ἰἴθ ποὺ ἴο Ὀ6 βοδύοδαϑα : 
ΕῸΓ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΣΩΒΏΥ͂, ΠΊΟΓΟ ἰῃ8η {86 ]Ἰοσυδίθ, 
Απά οὗ ἐΒθιὰ ἔῃ ογθ 18 Ὡ0 ὨΌΠῚΌΘΓ. 

24 ΤΊ)ιο ἀδυνδίον οὗ Εσγρὺ [88 Ὀθθη ραΐ ἴο Βῆϑι:θ, 
Το] γογθα ἰηΐο 186 οὶ οὗ ἃ ῬΘορ!6 ἔγοπι [86 Νογί. 

25 βα: ἢ} Φοῃονδῇῃ Ζοῦδοίι, ἰῃ6 ὐοά οὗἉ [Βγδεὶ, 
Βοδο]ά, 1 γίβιυ τὴ ΑἸοη οἵ Νο, 
Απὰ ῬΒδγδοῦ δηᾶ Ἐργρὶ, δηὰ 18 ροαβ δηὰ 18. κἱ ρΒ, 
Απὰ Ῥδασδοῖ δηα ἴδμοβο ὑμαὺ ὑγυδβί ἰὴ Ὠ1Π|. 

26 ΑΔ ρῖνϑ ἔβοπὶ ἰηΐο {86 δηὰ οὗἩ μοβθ τ1ῃ8΄ Β66Κ {μοῖν 1 γ68, 
Απᾶ ἰμῖο [86 αῃὰ οὗἩ ΝοὈυσΘΒδαηοζΖζαγ, ἴΠ6 Κιηρ οὗ ΒΑΌΥΪΟΩ, 
Αμὰ ἱπΐο [86 απ οὗὨ 8 Βουνδῃίβ : 
Απά δἰϊου ΑΓΒ 1 884}} Ὀ6 ἱῃῃδὈ164Ὁ 
ΑΒ ἴῃ [86 ἀδγ8 οἵ ο]4, βαϊ Φοβόνδᾷ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γος. 14,.--Υ ΤΠ ΘΟΙΕΡ. ΥΟΣ. 4. ᾿ 

8. γοχ. 14.--,0 137|. ΟοτΡ. ἘΖοῖς. χχχυ!. ἢ. 1| [8 ἃ ἀϊγοοῖ οδυθατῖίυο ἨΠΡΉ]: τοδῖτο Το σδεοβ, θααρτηθηῖ ἴοτ ἐδ 

80}. ΝΆΞΟΡΙ3Β. ν., ἢ 69, 1, 4πη. 2. 

8 ΨοΟΣ, 1δ.--Π γο τ ΔῊ υϑὸ8 [89 Ἀ]ΌΓΑΙ 6) }.}.. Θ᾽ ΒΟΥ ὮΘΣΟ ΟἿἿΥ ἰη ἐδ πιϑαμῃίῃς οὗ “δίσοῃᾳκΚ οσϑοα " (Υ|1}. 16; χῖνὶ!. 8; 1. 

11). Βαὶ ποίϊδος πἰ8 ταοδοίης ἢοΥ τδδὲ οὗ “ δἴτοηᾳ τη, Βοτοοδ᾽" Ὁ 3) δα 18 {π6 οοπηροίίοῃ. Κὸν δραγὶ ἴγοπι ΠῸΣ 

(θοδιάο5 Βοζὸ ἰῃ ῬΊΟΥ͂. χχτ!. 8 οὨ]γ) ὙΠΟ 88 ἃ Τοτοχοίηρ ὑσοάϊ σαΐο ἸΏΔΥ ΠΟΥ ΔίΪΥ δίαπα ἰη ἔδο δἰ χΌΪς, (ἢο δίῃ σΌΪΑΓΙΒ 2 » 
ΠΟ 

δοὰ ἸΏ). ὙΓ 5μονν ἴμδὲ ἼΥ3Ν [5 ἴ0 06 (ΔΚΘΠ 88 δίηετϊαγ. ΤΒΘΏ, ΒΟτΈΥΘσ, πο μίης ἰβ τλοσθ πδίασαὶ (βαρ, τ 1} 189 ΧΧ,, 
ἼΣ 4. Φ ᾿ 

ἴο {Π1πκ οὗ [π Αρίδ. ΤῊ Ϊ ὁ ἰ6 1ὴ9 ΤΧΧ. ἱταποϊαϊίου : διατί ἔφνγεν από σον ὁ Απις; ὁ μόσχος ὁ ἐκλεκτός σον οὖκ ἔμεινεν. 
Ὑ3ὺΣ υοῖ ἴμ 186 δἰπζυ αγ δηά ρ]υγὰὶ ἰ8 ΓΟ ΌΘΠΕΙΥ δορὰ ἴον Ὀ0}16: 88. χχχίν. 7; Ῥα. χχὶὶ, 18; 1.13; ἰχυἱ. 31. Βυΐ πο 

δυϊ Αρίϑ [6 ἴ8ο ὕὈ0]} οἵ Εαγρεῖ ΤΌ ὑϊυγαὶ δ χ μα Ὅθοι ΟΧΡΙδίηϑαὰ 88 δὴ ΘΌΠΟΣΙΙΔΙ ρϑῦδαὶ ὑσουπηοίδεϊσω (ςοτΡ. ΦΠΏΠΩ 
“τιν 

Ῥε. ἰχ.1δ; ὙΠῸ Ἐξοῖ. Χχσυ. 11- 7} [αο8. χτὶΐ. δ; 1 ΚΙ. χυ. 19] πιο ΟΒΑΡ δ υσοα, ἄσθα ποὲὶ Ὀοϊοης ΒΟΓΘ), οΟΏΡ. ΝΩΣ ἐκό 
ΟἸ8Η., ὃ 39, ς, Αππι.; ἢ 1351, ἃ, πὲ {π|5 16 ὉΠ ΘΟ ΟΦ ΒΔΥΥ. ὙΣΝ (οὔθοντο ἐμαὲ Φο πονδὴ δἷδοὸ ἰ οἱ] σ᾽ ὝΞΝ ΟΣ 2.7) ὟΝ, 

1δὰ. 1. 22; χΙχ. 26, εἰς.) δἰδπιἀδ ἐπ [δ ΡΙυταὶ 65 ἃ πδπ)6 οἵ Θοά, δεοοτάϊης ἴο ἐδ ΔΏΔΙΟΩΥ οὗ ἡγτν, ὉΨΞ, Ὀ Ὁ Π, Ὁ, 
᾿ι 4 ἀαξ ει ἜΘΗ νὴ 5 : 

ἩΠΙΟΝ ἀρπ! ἢ Ἐπ οτηθοῖγοθ Γ0]1ΟὟ [110 ΔΏΘΔΙΟΔΥ οὗ Ὁ ΤΟΝ. Οοτρ. ΝΆΣΟΣΙΒΒ. ΟΥ., 8 61, 2, 4ππη|.; ΟἸδΗ. ἢ 122, σ ; ΟἾΕΕΝ. ὃ 

108, 2, Αππι., ὃ. 

ἐγοτ.11.-- ΣΡ. .ΧΧ᾿, ΥΙς. βγτ., δῃιὰ δἵθοσ ἔβϑσα ἸΏΒΩΥ πηοάοτιι οοζαπιθείδίοτθ γοϑᾶὰ ἴμοϑο πογὰφ Ὁ ΟΡ 

(οοπιρ. ΧΧ. 3; 168. Υἱῖϊ. 8; χχ. 7), θαΐ, δ ἰδ ἀΡῬΘΑΓΒ ἴο πηθ, ὉΠ ΘΟΘΘδαΥΪγ. ΤῊΘ ποιαϊ δεΐνο οὗ ἘΝ Ἢ ἰ6 ποῖ [86 δυχὶ! ατίο5, 
Ν ΥΥ͂ 

διὰ ὉΪ7) ποεὰ ποῖ νῈ γοίογσσοὰ ἴο ἐ8οῖγ βοσϑθΊ [1 ΣΏΔΥ ὙΘΤῪ ὙΠ]] ὕυθ τοΐοσσοὰ ἴο 189 ὑἷδοο τ βοτο Αρὶβ νδϑ τωδ᾽Ι ἐγοαϊοά, δπὰ [ἢ 9 
Υ 

ὙΓΓΓΪΟΓΒ ὝΟΓΟ Κἰ 16, {015 ΚΟΏΘΓΑΙΙΥ ἴἰο ἐπ γἷδοθ οὔ ἴϊο Ῥτγονίουϑῖν ἀοβοτίδοὰ ἀοΐρα:. 1ὲ το χε ουθ δὸ Γοΐοττοά ἴο ἔ1ι6 {{ππ6, 

ἴος ὨΪ7 Ἰνκ8 αἱδὸ ἃ ἴθι ρογδὶ βίζηϊ βοδιίου. Οουωρ. Ῥϑ. χίν. δ; 1, δ; Ζοῦ χχχυ. 12; Ηοδ. 1]. 17; 2οσ. 1. 9. Το δυδήοςϊ οὗ μα 
ΝῊΡ ΠΙΔΥῪ ὃ6 80 ἰη 408 119 ΠΏΣΑΌΟΥ :--ἰδεν 6811, Οοιαρ. 11}. 16, 17; ΝΆΚΟΕΙΒΒ. Ον., ὃ 101, 2, α. 

ΤΥ 

δ γον. 17.--- 8 τηοδηίΐης οὗ Ἰρυ ἰ5 δίγερίίω, ἐμπιαΐέμε (166. ν. 14; χῆΐ. 14; ὅοῦ. χχυ. 81; συνῇ. 46, 11. δδ, εἴ6.). ὙΠ 

89 [άθε οἵ ἑατιυ]ὲ πὰ σοηιαϑίοι ἰΒ ςοοῃποοίοα [παϊ οὗἩ ἀοδίσαοσιίου ἀπὰ σαΐη (οο ὑπ ἾΔ, Ῥπ. χὶ. 3). Ὑμὸ πογὰ που]ὰ 

Ἐπθῃ Ὅδ υδοὰ κ5 αὐείγ. γγὸ οοπογεῖο : ῬΏΑΤΔΟὮ ἰδ τυΐῃ, {. 6., τυαϊποὰ, (στρ. ΝΆΞΟΣΙ,88. ον" ἢ δ9, 1) δηὰ 1πογὸ [6 πο πορά [9 

τορὰῦ 1γ}ὲ 9) ὙΠ ΜΑυβλα. δ᾽ κοῦ ποῖ ΨἘὮΥ ἔδ9 ὑσορδοῖ οἰβοδα {κἰ9 μασι ςυος πόογὰ, ὈὰΣ ἐμοῖο ἰϑ ΡΣΟΌΔΟΌΪΥ δὰ διϊυδίοω ἱρ 
τ 



866 ΤΗῊῈ ΡΒΕΒΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἴξ ἰο δοϑ Ἐσχτγρίϊΐδι ττοχὰ Ὁ ΠΟ ἴο υ85. ὙΓΌΥ ῬΏΔΓΔΟΣ ἰ6 γαϊηϑὰ (δ 6 ρτορμοῖ ργοσοϑάθ ἴο 16}] υκ. 9 ἐδ ἴο ἀρροίηϊοᾷ 

βοβδδβου (6 οῃ. ἱ. 14; χΥὶϊὶ. 21; χχίὶ. 2, εἰς.) Ἃ» οὔ μαβδίῃᾳ οὐοῦ δ {ἰὴπὴ9 ἰ8 46 8118] (ΠΟΙΩΡ. ἐζ. 97... Υἱίϊ. 20, Φ2οὉ χχχ. 15). 

ΑΥσα 20.- Ὥ. Το ποτὰ ὀὁσοῦχζε θγο ΟὨΪγ. Τθο τοοῖ ΤΡ αἰ κῃ! ῆο5 “ ἴο μἱποῖ, ὑῬγοβδ ἐοϑίθοσ " (ΟἿ Π6 ογοῶ ῬΓΟΥ͂. 

υἱ. 18, χ. 11 χχχυύ. 19, οὔ ἴμ 108 ῬΤΟΥ. συ. 80) (ΒΘῺ “ ἴο ΡΙΏΘΣ οἹ " (Φ)οῦ χχχηὶ, 6). Υ}0Ρ [6 μοι οἱποδίηρ, ρἰποδίης οἵ 

ΟΥ ἐμαὶ πο μίπομοδ. Ὑᾶδο οΟ] ἃ ἐγα μι] αἰ ο"8 ἃ’ὸ υδοὶἸαϊίης: ΧΧ, ἀπόσπασμα; (814. ᾿ὸρ ᾿» »οριεέ ὑπέεγ σέο» 

φψοϑ; ὥἅγτ, οχφγοίδν ; ΨΚ. εἰἰνειαῖογ. Αἰἰδοδίης Εἰ πιβοὶ ἰο ἔπ Ἰαδὲ ΒΟΘΕΝ Μύει Ἐπ [γα πο αἴθ σίἐνεμίς ; Οοσσκισκ, βοησ» 
ΤῊΝ5, ΕἸΟΒΗΘΆΝ, ΠΊΤΖΙΟ, οὕδΒαρ, ΜΈ ει κΒ, καα-ἢνγ} δγέπεκο), σοι ρα τί ἴ)9. Α γασὶς αὐάγανα, ερωσίέ (»ιεχ), ᾳυδτίςο, ὑπδεσίωπε οἰπεῖςὲ 
4 ην δ. ΟΥ αὐτὰ, αὶ Κη οἵ δ12}} ἦγ. Μιοὴ ἴογὸ υϑο Δ} ΓΑΙ Βα σὺβ ἀμ Γβὶν, ἢ ΠἀοΓϑίλι 18. ὈΥ͂ χὉ αὶ ργεαΐ, 7εαγ εξ 
“πομείεν. 116 τϑληίης ἐσοίΐμπε, ἴον [16 Βκυῦ5, Οἐϑενιῦθ, ὈΜΒΕΕΙΤ δὴ οΟἴδοΓ αἰἰτἰ θυϊ6 ἴο [06 νογὰ, ἀοοδ Ὠοΐ οσοτῖοθ- 
Ῥομά νϑγῪ οχδοιν ἴὸ [10 δροο ἔς γα ἶοἉ} δἰ κηϊ οι ἰο,. Ἐο]ονίης ἐδ ἷ5 δη [Π6 Αὐσγαθὶς ἀπαοκίαθ 1 τοραγὰ ἐδ τηοληΐηρ σαά- 
ΠΥ 88 εοττοςῖ, νυ δον δα 8 (πὸ οοπηθοιίοη δ πίγα } Υγ. Οομρν. Εχοά. χχὶ. 28; Ὠθαῖ, (. 44 ; τ !. 20 188. υἱϊ. 18; Ῥα. Ἴχν. 
1}. ΓΒΚΑΥΝΕΥ͂ {ται δ]αὺθθ “ ὈγοΟΖ6 "ἢ ἐμοῦ χἢ μὸ βτὰὉ5 ἐπ6 γα [08] τπποαπίπο κηὰ [86 Αταρὶς δηαϊοχίθὸ: ΝΟΥΕΒ μ85 “ἀοϑίγυο- 
εἰοπ "πὴ [Π6 4. Κις ΝΕΌΜΑΧΝΝ, Εὐ ΕΒΕΤ, εἰς.---ῷ. ΒΕ. Α.} 

ἴ γοε. 2..--- 8 τοϑϊηρ ΓὩ δὲ ἰῃ 10 υΧΧ,, (μα]ά,, ὅγτ., Ασδῦ., δῃ ἃ ζω δηΥ οοὐά. οἵἩ ΚῪΕΝΝΙΟΟΤΈ δὰ Ὠκ ΒΟΒΒῚ ἰδ ΟὨ]Υ 8 
Π τ τ 

ὝΟΑΚ σογτοσίοη. : 
δ οΥ. 22.-ὶΊ ἀο ποὲ ἀρρζοτο οὔ ἴδο τοιάδίης Ὁ) οι! ον ὉΥ [δ16 δποίθηϊ ἰγβιβαϊοσβ δ ἃ ὉΥ ΗΙΤΖΙΟ. ΝΣ Τοΐδσθ ἴο 

τ 

Ἑξγρὶ. Το ζουἰἰ η6 θ0 8} Χ (ΟΟἸΏΡ. Π2 3 ποῦ ΥΟΣ. 21) ἰ6 ἴο Ὀ6 τοίεγτοά, ἱ Ὡοΐ ἴο ΤΥ}, γεί ἴο ὈΣΤῸ ΓΔ (νον. 

19). Τῆιο σοηδίτυςϊίοη οὗ [86 Βοῃίθῃοο 5. ἃ8}. 9; Νδῇ. [[. δ. Οοαρ. ΝΆΞΟΞΙ5Β. ΟἿ᾽. ᾧ 65, 3, ποι. ΤΉ ΘΓ ἰδ, ἰξ ἰθ ἔγχτι9, ὯΟ Ρ88- 

βασο ὮὮ ἡ} οὶ 101 ἰ8 αδϑὰ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ οὗ πο γοΐοο; νυ ΜΕΥ ΤΩΔΥῪ ποΐ πο γοΐοθ Ὀ0 ἀσϑογί ἃ ἃ5 κοϊος ἢ Ἴ)ΠῺ Ὁ}. 

Ῥᾳ. Ἰχχὶϊ!. 9.18 αἱ Ἰυαδί τοϊδϊοὰ. 1 ψὸ ἴδῖκο Ὁ» Δ5 ἃ τοϊαιτὸ δοηΐθησο (Ἰἰἶς9 ἃ δοσρϑηΐ, ταῖς ρῸ68) (Π6 ΘΧΡΙοβαίΟΏ ἰδ ΤΟΙ 

{66 Ὁ716. ἀηἀ ἐΠπΠ9 πιρδῃίηβ “ ΟΥΘΟΡΒ,᾽" πὮΙΟὮ ΟοΙΒΑΡ θυὈθδι πο, οἰὸς ἀθοΐηλγοβ ποίη, οὐ τηπϑὲ παν δὴ τί ὅς 14] τϑδηΐῃ 
ἴο 1. ᾿ 

9 ΥοΣ. 26.--ἰ 3 ἰδ πβοὰ Β6ΓΘ ἰὼ [08 Ὠϑυ ΣΆ] Β0Ώ5Θ, 88 ἰμ ἴδ. χἰΪὶ, 29; ζ6Γ. χυϊἱ. 6, 26; χχχ, 18; 1. 18, 39. ΞῸ : 

᾿ ΤῊΪΒ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, ᾿ἰκ6 ΠΑ Ῥτοσοάϊηρ, οπ6, οΥ]- 
ΘΏΚΙΥ ΟΟΠ 8185 οὗἨ ὑἔνγο δαῖνθθ. [ἢ {6 ἔγϑί (ἢ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑῚ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑῚ. Ἐκπγυριΐϊδη οἱκτ168 δ΄ δυπιηοηοα ἴο οδαιϊὶρ {Βοτὰ- 
ΤῊ 5 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οαπποί Ὀ6 Γορατ θα 88 88 ἰπγη10- [ ΒΕΙ͂Υ68 ἀραϊηβί {86 ΔρΡγοδολιίηρ ΘΏΘΥ (νογ. 14); 

ἀϊαίο οδοῃιθιῃ ρογϑῆθουβ σομἰπιιδιΐοη οὗἨ (86 Ργθ-  ἰλθῃ ἴῃ ἱΒουρπὶὺ 18 Θχργοββο, {παϊ ἃ}, ψ σὴ 18 
υΥἱοῦβ οὔθ. 1. ΤΙ ἰ{|0Ὸ Δῃποιηοοθ ἰὑ 88 δὴ ἰῶ- ζγοδί ἴῃ Ερυρὶ, Αρὶβ (τσ. 16) (86 Τογεῖρῃ δυχὶ]- 
ἀοροηάθηΐ ραβϑαζθ. ΤὭοτΘ 8 ποῖ ἴῃ6 βἰ κἰιἰαδι [ ἰατὶθϑ (νον. 16), ῬΒδγδοὶι (νον. 17) τῦδιὶ Ὀονν Ὀ6- 
τουπά ἴον γοχαγαϊηρ [18 885 8 ἰαίον δα αἰ(ίοη, ἴον ] ἴοτο (86 σγϑδίῃ 688 οὗ (6 Οπδϊ θα Ῥγΐηοθ, 80 
ἰς σοπίαϊηβ ποιμίης Μ ΒΟ Φογοιλΐδ σουϊὰ ποὶ ᾿ ΔΡΡΡοΔΟΐ6Β ᾿ἰἶτο ΤΔΌΟΥ δυγοης (μ6 τηουπίδἰη8 δηὰ 
δἰ πη86}7 ανὰ τ θη. 2. [ἢ τοῦ 26 Νενυοσμαά- ΟΑΓΙΏ6] ἱῃ 86 868, ἴπ ΟΥ̓ΘΡ 0 ΟΑΥΣΥ͂ ΔΥΑΥ (9 
ΠΟΣΖΩΓΡ ἰβ τηθηἰοη6α ΌΥ παῖηθ. Φογοΐδ ἢ πόνον ΕΥΡ 88 ἰηίο ΘδρίΥἱὙ (νογϑ. 18, 19). Ἰῃ {19 
ἄοοβ ἐμἷθ θοίογο ἐμ6 Ὀδίι]6 οὗὨἨ Οδγοἢ οπιΐϑι. Α8 βοοοῃὰ δι] 16 φωαπίιίαἰίυὁ Σοπσορίϊοι βθοιῃ8 (0 
ὯΟΥ ΜΘ τηυϑὲ δβϑίρῃ 6 ῬΆββηρο χὶνὶ. 1-12 το {86 [Ῥγοναὶ!. Εἰχγρὺ ἰΒ ἃ ζδὶν, δῦ σον, Ὀὰὺ ἃ ραα-Ην 
Ῥογίοὰ ἱπιπιβαϊδίοὶν Ὀδίοτο [αὶ ὈΔι116, ἰν οἸ]ονν8 . ἔἴγοπι (89 Νουί Ὀγίηρϑ ἀδβιγαοίίοη ἰο ἱΐ (νον. 20). 
(μδὶ 110 ρτοϑοηῦ ραββαᾶρθ πχιιϑί ἤδνθ οτἰρἰπαϊοα αὐ ΤΏ ΘΙΡ τ ΓΟ ΘΠ τὶο8 8190, 80 δγὸ 6 γ0 οοπιρΑγοὰ 
ἃ Ἰαίον ρογῖοὰ. ὅὃ. {6 Βυρονγβοτι ρίΐοη ἴῃ ΥΟΥ. | ἰο ἔδίἰθὰ σαῖνγοθ, 60 (γοσ. 21). Ἐρυρὶ 8 γι ΒῸ Ὁ 
18 ΘΧργθβϑ68 ποίΐηρ τὶ τοραγὰ ἰοὸ {Π6 {ἶτλ9 οὗὨ | δοπιραγϑὰ ἴἰο ἃ ἔογοβί, ἰῃ τ ΕἸ οἢ βίδηα ἱππΌτ δ Ὦ19 
οοιμροκί(ἰοη, Ὀαὺ ΟὨΪΥ͂ δίδί68 [6 τηδίη ρυγροτὶ οὗὨ [ἰγθθ8. Ὑ δῦ ὑπ6γὰ 18 ΟἿΪΥ ἃ Ὠἰββίηρ κὸ 8 Βῆδκο 
(0 ρῬαββᾶρο, 1 18 γοῖ οἷδδγ [δὲ ἃ ῬΥΟΡΙΘΟΥ͂ οΘοη- ἴῃ 8 ἰὨἰοκοί, νν ἢ }1]6 (ης6 δῃατηΐοϑθ ρῥτοσθοά ἴο οαὲ 
οογπίηρ ἴμ6 σοπιης οὗ ΝΟ ΟΠ ΔΑΏΘΣΣΑΓ ΠΟΥ Ργο- ἀν ὑΠπ6 ἐγ 68 (678. 22, 28). ΕἾΠΔΙΠΪΥ ἰἰ 18 ῥσο- 
ὈΔΌΪΥ οτὶ αἰ παι ἃ αἱ ἃ (1016 ἰἢ Μοὶ 7 γθη Δἢ ἀθ-  οἰαϊπιοα ἴῃ δ᾽υπὶ πψοτὰβ, σἱμουὶ 6 ἄσυτο, [Πδὲ 
ΤΟ Β ΓΑ ΌΪΥ οχρθοίοα {18 δομηΐῃρ (ἰδ κί ἃ {ἰπι6} Εσγρὶ τ ῖτἢ 118 χοάβ, [8 Κη χ8, δηὰ 41} νγυο ἰγιδὶ 
οὗ νυ οὶ νγο Βαγο ἢ0 ἴγδσα (Πα (6 τομαὶ οἶο-] ἴῃ ὑμθτη, πηιϑί Ὀ6 σίνοη ἰηῖο (6 απὰ οὗ Νεῦα- 
τἰβοα {98 οχροοϊαιίοη. ΤῸ Ῥτγοριιοῦ ἀοοθ ποῖ] οι δάποζζαν, Ὀυΐ ἐμαί 8. {ἰπ|6 νν }}} σοῖο, ἰπ τ ἰ ἢ 
ΟΧΡΓ688 (μ6 ἀοδηΐϊϊο οχροοίδιϊοι ἰδὲ ΝΟ οΠΔ4- Εχγρί Μ1}} Ὀ6 ἱπηδοϊι θα 88 αὐδοὶν δὰ ὑπα ῖ5- 
ὭΘΖΖΔΡ ΨΜ01 σοι ἰο Εχγρί, Ὀθίοτο χὶ τὶ, 8-18.  ἰυγ θα 88 οὗ οἹὰ (τετβ. 24-260). Τίια ὑντὸ μδῖνθβ 
Ῥχου! οι, ἰηδοοά, γὸ ἤᾶγθ ἃ ζοπογδὶ ἀδοϊατα- [τὸ ἀἰδιϊη συ ΐϊθῃοα (δ: 1. ὅδε Εχγρίίδη Ρονοῦ 
ἐἴοη, (δλὲ Εργρὺ ν1}} ϑασουμη ἰο δἷτα (χΧχΥ. 19: 18 ἀθϑοῦῖθθα ἔγοιῃ 118 ἰηςοηϑῖνο δὰ αὐλ] δἰϊγο, ἴπ 
χῖνὶ. 11, 12) Ὀυῦ ποῆθ ρυτγροτίΐπηρς ἰδαϊ 6 Μ}ΠΟΠἋΒ 6 βοοοηᾶ ἔγοπῃ 118 ἱπίθ ΠΑἾγ ΟΥἩ ἀυλ ΠΕ {ν6 Εἴ4 6. 
Ὠἰα561 Θη ον ἰὴ 6 σοί. [ἰ 8 (ΒΓ οτΘ 08 2. ΤῊ ἤγβί Βα] οἴοβοδ ν τὰ 1.6 ργοβρϑοὶ οὗ 6χ!]ο, 
ἸΏΟΓΟ ΡΡΟΌὈΪθ ἰμαῦ {118 Ρϑββαρο 18 οοηξθιῃροτα-. ἴΠ6 Βροοηα ψ]Ὲ ἃ σΟηΒΟΪαΙΟΥΥ Οὐ ]οο ῖ ἰηϊο 8 ἀϊ8- 
Ὡδοιι8 νυ ἱ τ χ , 8-18 τη λη ἰδ δι ἰὰ Ὀοϊοη 8 ἴο (ἰ6. ἑαπὲ Ὀὰὺ ὨΔΡΡΥ͂ ζυί γ9. 
ἰἶπη6 οὗ χὶνί. 8.12, ΤῸ τϑϑβοῦ, ψ ΐοῦ ΟπαΡ, Ψον, 183. ῬὴΘ ποιᾶ... Εδγρὶ. Το βα- 

ὉΓΖΘΒ ρα πδί {818 ἈΥΡΟΙ 6818, ὑπαὶ ἐσ ἐπι Αι ἴδ 6 Γ᾿ μογβογί ριΐοῃ 8 οὔ [μ6 ἰασσοῦ Κὶπά, δαὶ ἴῃ 1μ6 ἴοτσα 
ῬγΟρ Ι68168 [89 σοπαιοδὶ οὗ Μοδ, Κάοπι, Απηπιοῃ, } τυ μΐ οἢ οσουγϑ Ὀοϑί 498 οὔ] ἰπ χῖν. 1 δηὰ 1.1. [ἰ 
ἐίς.. ἴῃ Θοπβθαῦθῃ0θ οὗἉ [Π|6 ὈΔ[(16 οὗἁ Οδτο Θμλ 8}, | 19 ἐμ ἀμ Ὁ] (4016 (ππὶ 56} ΒΌΡΟΓΒοτριΐοπ ἰηΐΡο- 
δα 1} γοβροοί το Ερυρὺ, μδα οοπι θη θὰ ἈΪπιβθ!  | ἀιχο68 ἃ βρθοὶ ἤσ8}}Υ πον ραββαβθ. Τὴ ΟὨΪΥ αυ68- 
ΜΪτἢ 8 βου οὗ ἰγ] απ Ρ ἢ ΟΥ̓́ΘΡ 18 ἀοἴεαῦ, 18 ποὶ οὗἁ εἴρη ἱβ, ἣ "ο δοταροδβϑὰ {ἰιῖ8, {8 Ῥτορμδὶ δὲ πιβϑὶ 
νοὶ σὺ; ἴον νυ! ἀθηιν ἘρΥρὶ ἰ8 (π6 τηοϑὶ ἵπιροῦ- [ον αὶ Ἰαΐον τίσ, χη Δα πὸ σίρε ἴο ἀο 12 Νὸ 
ἰδηΐ οὔ αἷ! [86 ΟΟὨΠίΓ168, ἈΒΆΊΏΒΙ 2 1). σἢ ἢ. χ]νὶ.-- ΤΟΣΒΟΏΒ Ολἢ δα υτροὰ ἀραϊηϑ (9 σου ροβί (100 ΌΥ 

χ ϊχ. σοπίδίπ ργορ δ οἶθ8. [0 18. ΠΟΘ ΠΟ πηδίίθῦ (0 ῥγορμδί, δἰἴμοΣ σθΏΘγαΙ οΥ βρεοὶδὶ. ΤΏ 
οὗ Βυγρτίβο, ἢ νγὸ πᾶνο ἔσο ΡΤΟΡἤΘο168 δχαίηϑί ἰϊ, 320 ᾿ . 
οΟΥἩ οἷ (Π6 ἄτϑί (χὶνὶ. 8-12) ἰσϑαίβ οὗ 8 ἀοῦθαι ἔοττα δὉ13.}, Ὀοΐ ἢ δἷοπε δπὰ νῖθ ἃ βοοοπὰ ἱπβῃηὶ.- 
διὰ ἀοβίγιοιϊοη οὗὨ Ερυρὶ ἐπ σοπεγαὶ (χὶνὶ. 11, 12), εἶνο ἀοροπάϊηρ οἡ ἷΐ, 8 ΨΕΤῪ σοπιηοῖι ἴπ 76 Γ6- 
ἔμο βοσοῃκ βρθοῖ Εν οὗ [116 ἰδίίον. ταϊδὰ ; ἰΐ 18 ἰουπὰ Ἰηοτο ἔγθα θ}γ ἴῃ τα ἔπ πὶ 



ΟΗΑΡ. ΧΙΥ͂Ι. 18--26. 

ἴῃ ΔΗΥ͂ οἶμον ὈοΟΪς οΥ̓͂ ἐι 6 ΟἹὰ Τ᾽ οαἰδιηθηὶ. (ΟΡ. 
χχχυΐ. ὃ ; χὶ. 4; χὶϊ. 17; χὶϊὶ, 1ὅ, 17, 22; χὶϊν 

15: χΙν!!, 16).  αἶδο οἴνου ἃ υεγδ, ἀἴοπάϊ 18 7- 
Τοιηἷδη. ΟὐἸΏΡ. χχυϊὶὶ. 8, 9. 

γεν, 14. Ῥτχτοοϊαῖίσει. . . τδν ποὶβΌοσα. 
Ἐσγρυ 18 δἰδυπιθα, Ὀθέογθ 8]1} ἐμ 6 Ὀουμάδυυ “οἰτ168. 
οὁυ Μίχαοϊὶ, Νορὶὶ δηὰ ΤΡ 65, σοπιρ. ΓΘῖ!Β. Οἢ 
ἷἱϊ. 16; χ]ῖν. 1.---ἰτπι αἰ δῖο ργοραγαίϊ 8 δγΘ Π6- 
ΘΟΒΒΑΓΡΥ͂, Βπ606 ἰῃ9 Βιυγγουη ΐπρς σουπίτὶθθ, [86 
πο ἢ ὈΟΥΒ, αΥΘ ΔΙΓΟΔΥ͂ Ὀθοὴ ἀοναβίδίοα ὈΥ (ἢ}6 
ΒΟΒ[119 δψογα. ΟΟΡ. χχὶ. 14; χἰνὶϊὶ. 17, 89 ; 
ΧΙΪΣ. ὅ. 

γεῖβ. 16-19. ΥΒοσοίοσο.... σιδουῖ δὴ 
ἐπα ίϊδηῖ. Τὸ ἰἢγοο μοδὰβ οὗ Εχζυρί δὺο 
ΑΡΐβ, 0Π 6 ΔΥΙΠΥ͂ Θοηβ᾽ϑιΐηρ οὗ Γοτοὶ ΏΟΥΒ, δηὰ [ἢ 0 
κίηχς. 86 ογογίμσον οὗ (ἷδ. ἰγϊδὰ 198 Βογο ἀ6- 
βογ ὑθἅ, ὙΠῈ τοβροοῦ ἰο {86 ἤοντα ἰΐ 18 ποίδ- 
στ Υ (αὐ {86 ὑγδηϑιτἴοη 18 τὰ τ (ἢ (ἢ 6 88: π|0 
ἰυτῃ ἔγομι [8:6 Β ΠῚ ΠΙΟΏΒ ἴ0 ΡΥΟΡΑΙΘΟ δῃὰ [δ6 46- 
βογὶ ρίϊοη οὗ (9 ἀοΐεαὶ 88 ἴῃ γογ. ὅ.---ΤῊο. ΑΡἱ8, 
ΜΘ μδὰ διϊμοτίο ἴῃ ἀἰϊνῖηθ τρδ᾽θϑὶν οη͵ογοὰ 
τηοϑὺ ἀπαϊδίυγ θα οχίβίθηοθ ἰῃ ἰδ ΘΠ} 16, 15. ΠΟΤ 
ἀταχρθὰ διναύ 11|0 ἃ ΘΟΙΏΤΏΟΣ ΟΣ (0 ἰΠ6 Βαυ ΐοτ, 
δηὰ σα τη κ0 0 ΓΣαβἰβίδησο, [9 ἱΐ ἱᾳΦ Φοῃονυδὴ 
νο {πτγαδβι8 ἢΐπιὶ ΟΠ, 85 ἰὑ Ὅ6Γ6, ἔγοτη Ὀδ)ιἸη(, 
Νιυπῦ. χχχυ. 20: Εοϊς. χχχὶν. 21, [{ ἰβ 76 8ο- 
υϑῦ, Κον86, 0 σλ8685 σγοαὺ ἀείρας διη οὮς 
(Π086 ὑροη ψ ἤοῖῃ (6 ΡΟ ΟΡ οὗ ΕχΖΥρὶ ἴῃ 8 ἀ6- 
Ῥοηὰδα. ϑποϑ πο {ἴτη6 οὗἩ Ῥβαπημοι 5 Τογοῖ σα 

ΙΔΟΓΟΘΏΔΓΙΟΒ (2) χχυ 20; Εζοκ. χχχ. ὅ) οοιὰ- 

Ῥοϑβθὰ (Π6 πηπΐῃ βἰγοησίἢ οὔ [9 Εἰχυρίϊδη ἔΌΤΟΘΒ. 
(οπρ. ύνοκεκ, [., 8, 022); Ὀὰὺ ΠΟΥ τὰ υπ- 
8016 το, Γοϑῖϑὶ ἴῃ 6 ΘΙ ΘΩ͂ οπὶ ἀοα 56η.18 ἀραϊ πὶ 
(θη. ΤΥ Γπογοΐοτα 866 ἴο ἐμοῖν ἢ ΟΙ,ΘΒ.--- 
ἘΔΙΊΘΤΒ ΡΟΣ δ οῖμοσ. ΟοπΡ. χχῖχ. 9, 26. -- 
ἹΤυτάἄθσουβ βυυοσᾶ. Οοπιρ. γθπλ8. Οἢ ΧΧΥ͂. 88. 
--,Ἴποὸ Κίηρ δἰ πι86} ἀμ Πγ, πποπὶ ἴ86 Εργυριΐϊδη8 
διϊογθὰ ἃ5 δὴ ἱποαγπδίϊοη οὐ 9 ἀδὶ(Υ (ΘΟΙΏΡ. 
Ὀυνσκεκ, 1., 8. 160, “Το Εργρ ϊδηβ ποηὶ ἤὰτ- 
ΑἸ ἴῃ {Ποῖν οχα]λιϊοη οὗ {μον συ] 6 γ5 ὑπ8ὴ ΔΏΥ 
οἰπον παίΐίοη, ούθὴ δοσογάϊης αἰνίπο νρουβῇῃρ ἴὸ 
(Πποῖὶν ἀσβροῖϑ ᾽) Ὀ66ΟΠ.68 80 ΟὈ͵οσὶ οὗ γἱάϊσιυϊθ.---- 
Σιοδῖ [86 τίθ. Τῆθ80ὸ ψοταβ δ᾽ βηὶυ ὑπαὶ 116 
ἢη5 Δ)]] οὐνοὰ τ1π6 {π|6ὸ (0 Ρᾶ58 Ὁγ. Ἡιαὶ ἰἰπι6 
1116 σγδοῖὶοιϑ τρί δρροϊηϊοα ὈΥ͂ ΦοΒονδὶὴ 
Νοὶ ἱπιροβϑϑιδὶγ. Το Ῥσγορδοὶ ἐπ οἶδοοθ {116 
οοηίρϑϑίοη ἱπ ἴπ6 τοι ἢ οὗ {Π6 Εγριίδηβ, ἼδΒαὶ 
[ΠΟΥ αν ποὺ {οἰϊονοὰ (Π6 αἀνίοθ σίνοῃ ἰμ θη 
ἷῃ χχυ. 10 ο01]]. χχυΐϊἹ. 8. [ἢ οοηίταβί ἴο {}}}8 
Βα πη ἰδ οη οὗ ἴΠ8 Εγριίΐδη Κἰπας ἰπ6 ῥτγορδοὶ 
ΘΧΆΪΙ5 (Υ6γ86 18) [Π6 σγΘαΓΠ688 οὗ (δ ἰσιιο Κίπρ, 
(ἢ6 Κίηρ οΥ̓ ]} Κίηρϑ, (6 Μοτὰ οὗ μοβίβ, 6 ῆο- 
γλἢ. Δηι τΠπὶ| οὗ ΗΠ5 σἰ οβθη βουυληΐ δα ἰπδίτι- 
πθηΐ (χχυ. Ὁ: χχυ]ϊ!. 6), (80 Κίηρ οὗἩ ΒιΑΌγΪοΠ. 
ΦοΠοΥδἢ, Ψ ηὸ 18 σα]16 ἃ Κη αἶἰϑὸ ἴῃ χἰνιὶὶ. 1δ; 
ἸΪ, δ, ϑινθδτϑ ΒΟΪ ΘΠ] ΠΥ ὈΥ ΠῚ Τ.5617 (χχὶϊ. δ, 24; 
χιν. 26), {πὶ Βα, ΨῆΟ ἰ8 ποῖ ἱπάρρα ᾿θΓ6 τηθῆ- 
τἰοποὰ ὈΥ παπιθ, Ὀὺὺ 71. οἱκίΥ τοσοχηϊζοα ΤΓοπὶ 
(86 σοπηφοίΐοη, υἱΖ. [80 Κίηρ οὗἨ ΒαΌγνΙοΙ, ν0}}} ὁα 
ἢ18 Ἔχρϑάπίοη ἴο (Π6 οἰμβὸσ Κίηχβ ὉΘθ 88 ΤάΟΥ (0 
(Π9 πιοιιηϊαῖ 8 Γἰϑίπρ ἰο {80 ποεῖ οὗ 1ἰ (σοαΡ. 
ΒαΑύμεπ, δαΐ, 5. 87) δηὰ ψ}}} ρτϑβοηῦ δ᾽ πη86] 
88 ΟΑΥῖπ6] Β6 6} ἔγομῃ [ἢ 868, [0Γ 1}}18 “1008 ᾿Κ6 
ἃ ναι  -ἰΟἾοΥ γοβί νητγὰ ονοῦ ίῃθ Μοαϊ στα ποαη᾽ἢ 
(αῦνεπ, 3. 46). [πὶ 886} οἰτου πηβίαποοβ βμοι]ὰ 
ἦι ἔατο οί ν ψ τ Εγρὶ ἰθδη τὶ πάῃ ἢ Νο, 
{Π16 ΤΟΥ ΠΟΥ α͵80 σϑηποῖ ΒΟ 06 Οοδλρίϊνγ. Ηα 18 
(μογϑίοσο 68]16 τπροῦ [0 ΡγΘΡαγο δἰπα8617 ἴοΣ 0818. 

867 

--ὴῦ} ὮΞ. (δοταρ. Ἑσοῖς. χὶϊ. 8 844.) δ΄ ἃ ὙῈΕΣΥ͂ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ Θαυϊρτηθῃΐ, Β10 ἢ 85 ΟΧῚΪ 68 ἅτ Αἰϊονοᾶ 
ἴο ἰδ ψὶ ἢ τθ. 45 [86 οδρίτα] οὔ “υἀδἢ ν᾽ 88 
Ὡοὺ Ββρδγοά, 80 ἴ)6 οαρίίαὶ οὗ ργυρῖ, ΜοιΡἷΒ, 
888}} Ὀ0 ἀδδβίιγογοα (σοι. 1]. 1). 

γογθ. 20-28. Α ΗΏΘΙΥ ἰοσμϑὰ δοίΐοσ.... 
ὯΟ ὩΌΔΌΘΙ. ἴῃ ἃ πὲν ἀουρ]α ρῥίοίυτο ΕγρυΒ 
ἀδϑίγυοίίοη ἰβ ΠογΘ ροτγίτηγθά. Τῃ686 ρῥἱσίυΓοϑ 
ΤΟΙΟΓ, 88 δΙγοδαν τοπιατοά, ΤηοΤῸ ἴἰο ἰδ οχιοηὶ 
δά αὐδηίγ οὗ ἰμΠ6 Εκγρίίδη ἴογοθβ, {π6 γϑὲ 
86((ἰ Κοίου ἢ {ποῖν νοϊαιη, (Π6 βοοοπὰ ἰμοὶν πὰ- 
τ θτΐοα! βίσοηχίι. Ασοογα σὴν Εργυρὺ 18 ἄγϑι 
Θοπιρατρὰ ἰο ἃ βίἰαίϑισον, Ὑῃ σα 8 οὗ σου Γ86 ἰὼ 
6 τοζδγαθα 88 νὲ}} Κερί. Υἥθ δῦ ἱπυοι τ Ὺ 
τουλϊηἀοὰ οὗ ῬΒΔΥΔΟΒ Β ζαὺ Κὶπο ἴῃ Θε6π. χ]ὶ. 18. 

ΠΡ ἷθ ἸΠΟΤΘΟΥ͂ΟΡ ἃ ψομπς σον, ὈυΓ οπθ τΒΙΟΒς 

888 αἰἰαϊποὰ ἰΐ5 0] υἱοῦ, ἴοτ ἰδ ΠΙΑΥ Ὀ6 [8 Χ66 
γοδῦβ οἷα (χῖν. 84; ἴϑα. χν. δ; ἄδη. χν. 9), 
εἰνο τὰ ῖ}}κ (188. νἱῖ. 21, 22), 6. ΑἸ Υ ἱκαϊποὰ 
(Ηο5. χ. 11), ἄγαν (86 ρἱουσὰ (“ἀ. χίν. 1δ), Ὀυΐ 
4180 ΤΊΔΥ͂ 8.}}} τοὐ]οῖοο ἴῃ (6 απίδιηρα νυν] ] Δ Π 688 οὗ 
115 119 (χχχὶ. 18).---Ἴ}]8 σον 18 ἴο 06 αἰϊλοϊςοα 
ὈΥ ἃ ζΖΔ0-γ οοαΐης ἔγοτῃ ὑπ πογίδι, ἔγοτῃη τ]! 666 
Φογοι δῖ 18 δοουδίοπιοά (ὁ 866 ἴπ6 (Ἰια] ἀο8} 5 
οοπΐηρ (οοπιΡ. 1. 14, εἰε). [ΠΙΡΑΥΝΕΥ δηὰ ΚΡ 8- 
ΝΌΒΤΗ πε ΠΟΓΟ 8 ΡΓΟΌΝ ὉΪθ αἰ αβίου (0 {116 Ἰοσοπὰ 
οὗ ἴο, γο γ)Ὺπ8 γα Π5! γπιοὰ ἰηἴο 8 ποϊΐον, δηὰ 
ἀτίνοη ὉΥ ἃ καὶ - ἔν ἱπίο Εχυρί, ΠΟΤ 586 γ88 
ΟΓΒΌΪΡΡΟα 88 1815. Οον Ὑιπο. Ο΄εογσ., 111., 
147: Ονιν, ἕἶείαπι. 7,1. 1.---ὃ, Ἀ. Α.} 

Τὸ ἀουῦὶο β ΟΟὔλΙ ΩΣ Ῥοτίτηυϑ ἰδ γοὶο- 
ΙΏΘη60 οὗ (Π6 δβδϑδ]ϊ.0 Οὐτηρ. Εζοκ. νυἱὶ. 6 ; Ρᾷ. 
χουΐ. 13. Τ|ῖο βϑθ ζμ]η0859 ἀηὰ Ὀτγομάϊῃ 8.0 
Β66Ὼ ἴῃ ἰδ0 νν 611-καρὺ ἸοΥΟΘΏΑΓΙ68 88 ἴῃ Ἐχγρὶ 
ἰιδοι! . (Οοπιρ. ἤξβον., 1. 168; θυνοκεᾷ, ἴ., 
5. 922). ΤΟΥ͂ δ ζαιοὰ οαἶτθϑ, δἃπὰ οοη86- 
ΔΌΘΏΓΥ ἸΔ:Υ, 85 8 Βοο ἴῃ μοῖρ δΒοοΐηρς ἰπϑιοδιὶ 
οὗ δριείηρ.--- Ὅτ. Οὐοτηρ. Τοπ8. ΟἹ ΥΕΓ. ὅ.---- 
ὮΔΥ οὗ ἀδσεϊσαοϊίοῃ. Οομρ. δαί. χχχὶϊ, 88; 
σεν. χυὶϊ!. 17.-- 16 οὗ νἱπἰϊαλίοη. Οοπιρ. 
χ. 16]. 27.---ἰἢ ἃ βεσοηὰ ρῥἱοίατα ᾿ὑ ἰθ ἀοϑοσι θα 
ΒΟΥ {π0 ἴογοοβ οὗ ἴ86 Ἐσγρίϊδηβ, ἱπου σὴ 80 
τοδὶ ἰῇ ΠΟΙ ΌΘΓ, ΒΓῸ ΟΥ̓ΕΓοοΟΏΘ. ΕχΥρὶ 18 ἴῃ 
(18 6417 σοπιρατοα ἴο ἃ ἔογοϑί, το ΒΟΥΨΟΒ 
ἴον ἴ80 δνοάο οὗἩ ἃ βεγροηί. 7]|10 βογρϑθηὶ 1188 
τοι γοὰ ἰηΐο 8 ἰμίεκοί. [{ 16 ΟὨΪΥ δοαγὰ ἰο 8188. 
ΤῆυΒ 86 διποίθηῦ ῬΟΥΘΣΡ οὗ Ἐρχγρί, τ ΐο ἢ Ἰοὰ 
Ἐποκίο] ἰο σορατο ἰΐ ἰοὸ 8 ογοοσοί!]θο ΑΕΙΣ 8; 
χχχὶϊ. 9), 18 Θοπ6 ἰο 8ὴῺ 6ηἃ, [ὑ 18 ΟὨΪΥ ἃ Β6Γ- 
ῬΡοηὶ πἰϑδίης νι} ᾿προΐθηΐ ταρὸ ἴῃ 8 τμϊοϊκεῖ, 
11 πο ἸορΟΥ αἰΐδοκβ ὯὩΟΡ ὈΪ6Β, [Ὁ ἰΐ 18. αὐγαὶϊά. 
ΤΊΊΘΓΡΘ 18 δἰδὸ γθάϑοῃ 70. (8. ΕῸΤ (6 ΘηΘΙηΐἶ 68 

ΤΌΒΗ ὕΡοη 1 τ|ῖϊ ΡΟΝΘΣ (Ὁ Π2, ΘΟΙΠΡ. ΖοΟὨ. ἱν. 

6); Π6Υ σοπιθ ἀροὴ 1ὺ ΪΓ ἀχοϑ (σοπρ. χἰϊχ. 9) 
δ8 ὨΘΎΟΙΒ οὗ νοοὰ. ΠΟΙ ΠΟΥ ἰιϊ8 ἄσιυγθ 18 ο6- 
οηϑί μηδ ὉγΥ (86 οἰτουπιδίαποσ (αν ἰἰὸ ῬΟΥΒΙΔΏΒ, 
λίδβϑαροίοβ, δῃὰ ϑου ἴδ ὴ85 πιαῖὶο 56 οὗ Ὀαι(]6- 
δΧχοδ, 859 ΟΛ.ΙΚΑΡ ΒΙΡΡΟΒ65, ΟΥ ΒΘ ΠΟΥ ἰΐ 88 ΠΟ 
οοῃμθοαοίίΐίοη τὶ {|18, τυ Ὅθ Ἰοῦς πἀπάοοϊὰ θά. --- 
γεν. 28. 18 (οἷν ἀχοϑ (Π6 ΘηθαΐοΒ πον ἀνα 
(η9 ογοβί, ἱ. 6. 16 Κι] [πΠ6 ψΑΥΓΊΟΥΘ, ἀδβί του 
(Ἰιὸ ἐογιϊ βοδίΐοηβ δηὰ βυρρ] 165. ΤῊ 5. ἤογοϑί 18 
ποὶ ἴἰο ὃθ οἴ ΒοΥ νἶ8δο σΟΠη6 αἱ, 70 ᾿ἰ ἰΒ υπηϑοατγοῖ- 
ΑΌ]6, ᾿ππροη ΓΑ 16. Α (δΐπ ἴογοδί πᾶν Ὀδ (Δ Κοη 
ῬΡοΟΒβοβϑβί ου οὗ Ὦγ γχοΐπῷς {ἰπγοῦρη ἴ, θὰ 86 τοῖο, 
ἐπιροποίγα ὉΪ90 ΟΠ6 τπιαΐ ὈΝ6 οὐ ἀοινῃ ἴτοθ ὮΥ ἴγϑα. 
ΤῊ 6 ομοπηΐθβ σὴ ἦὁ {Π|18. ἤοτ {ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ΠΊΟΓΘ πὰ- 
ΤΩ ΓΟᾺ8 (δὴ ἴδ ἰοουιϑί8.--- ἴοι ἴο ὈΘ Βοασομβϑᾶ 



868 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗ͂ΕΤ “ΕΒΕΜΙΑΗΣ 

ΤἸᾺ8.88 Οὗ (086 Ψ 80 ἐγυϑὲ ἰῃ Εἴῃῃ 88 ἃ ξοά. (σα. ΓΘΙ]8, Οἢ ΥοΡ. 17), ἼΤὴθ βὲγ]6 ἰβ ἢθγθ ὙΘΥΥ͂ Ὀτοδὰ δηα γεγῦοδβθ, ἰῃ Οσάδυ ἰοὸ ΘΣΡΓΘΕΒΒ ἴπ6 σοῃρίοίθ- Π6088 οὗ {0 ἀοϑιγυοίίοα. ΑἸ] ἐμ 656 8}}5]]} [41] ἰπίο 86 Βδῃὰβ οὐὗὕὁἩἉ ἱῃοθ6 ψῆο βϑοὶς ἐῃοὶσ 118 (φοπιρ. ΤΟΠΊΒ, ὁἢ χ]ΐν. 80), ἀπὰ Ὀ6 κίνϑη ἱπίο (η9 μδηὰ οὔ ΝΕΟυσΒβἀηοζζασ δηὰ Εἰκ ΒΟΥΣΥΔΏΪΩ.--- Αἡ ἃ αἴϊθ1- νγασᾶβ, εἰς. ἸΥ τγ9 ΟΟΙΏΡΔΓΘ οἡ ἐδ οηδ δαδηὰ ΥΟΥ, 19, δηὰ οἡ (9 ΟἱδοΥ Ῥδβϑαροβ |{|κὸ χὶ τὶ. 47; χ]ὶχ, 6; χ]ΐχ. 89, ἱΐ ΡΡΘΔΓΒ ἴῃ ἰδ Ηἰρβοδὶ ἀορτοο ΡγοῦΔ]6, ἐπαὶ ΒογΘ δὲ ῃ8 91090 ἃ αγοτα- Ὁ1]6 ργοϑθρθοὶ ἰβ ἰο Ὀ6 ορΡΘηθα ὑρ ἰο {6 Ἐχγριίδηδ, ἴπ ἐπ9 ἀδγ8 οἵ οἱά, δποίθηὶ ΤΏΘΌΘ8, οὗἨ νυ Ἀϊοσὴ ἢ0 0Π6 Κηοννβ ὙΏΘη ἰΐ τγ88 Ὀ01]}, τᾶ 5 Ῥοδοϑἕῃ), υυ- 

(ΡΠ) Ι νου]ὰ ποὶ σοῖο ἰο {89 ΘηΘμἶθ68, 1. οἢ 
δοσουηΐ οὗἁὨἨ ἰῃ9 βηφ. παμηθον; 2, Ὀδοδιι8θ ἔῃ θῃ 189 Βαπιὸ ἱπουρὰὶ ψουϊὰ 6 ΘΧΡΓΘ586 (δ γοο (ἰτη 65. - [ἢ {116 ἔοἸ]οννίης οΘοπίοχί (ἢ 9 [που ρ οΥ̓͂ ΕΠΥΡι 8 Βα) υραίϊοη ᾽β ὀχργϑββϑὰ νἱϊδουΐ ἃ ἤρατο, 

γετβ. 24-206. Το ἀἄδυρμῖοσ.... ΒΑΔ 06- Βονβδῇ.---Ρυῖ ἴο 5ατλθ. ΟομρΡ. ἰϊ. 26; ντἱ. 1δ: 
Χ]Υ . 1; 1. 2, εἰα.---- 9 αοἀ οὗ ἴβγϑ86], ψῆο ἰϑ8 
ἸΔΟΓΘ ΡοΟΥα] ἐμὴ (ἢ 9 ρχοάϑ οὗ (ἢ9 Ἐᾳγριΐδηϑ, 
ἀθο]αγοβ μα Ηθ νν1}} συἰϑὶς τμ9 Απιοὴ οὗ Νο (Π9 
δἰ χηθβέ ἀδὶγ οὗἉἨ ἐδ Ἐφγρίἰαη9, σομρ. Ηξπζοα, 
Ἀ.- πο. 1., 8. 2860, τννϊοῖ Βδὰ ἐϊβ 5θδὲ ἴῃ ΤΒΟΌοΕ, 
Βθῆσο οδ)]οὰ ᾿Σ δ), Νδ. 5]. 8; ΘοΡ. 76. Χ., 
5. 892), ῬΒΑΥΔΟΝ πὰ (μ6 Ἰδπὰ ἐι8ο᾽Γ, πὰ διγί μοι 
811 86 οἴ ον Κίημϑ Ν 8. πιο80 ϑῃι1|δὰ (0 Ὁθ 80) 
δηά ροΐάθ, απὰ ἤμπα!]γ ῬΏΔσδοΝ δηὰ (η9 φηίίτο 

Φ 

ἈΡρϑιῃᾶϊχσ ἴο ἴ8ο Ῥσεορβϑοίϑθα δραίῃσι Εβυρῖῦ; ἃ Οοηδβοϊδίοσυ Ὡϑοϊασαξοη ἴο ζασα9). 
ΧΙΥ͂Ι. 277 28, 

2] ΒΒυΐ ἔδαυ ἔμοὺ μοί, ΤΑΥ͂ ΒΕΓτδηΐ “9800}, 
Απά Ὀ6 ἴΠοὰ ποὲ αἰϑηηαγοά, Ο [8.86] : 
Εὸν Ὀ6Βο]α, 1 Μ111 βανθ (Π66 ΤΎΟΙῺ ΔΥᾺΣ 

Β6Θα ἔγοια ὑΠ6 Ἰδῃηὰ οὗὨἉ ἐβεὶγ ΠΕΡ ΠΥ, Απάὰ (ἢγ 
-Ὡ- Αμά ὕδοοῦ β88]] Τοίατη δηα Ὀ6 δἰ χοϑί, 

᾿ς Ἀπ αυἰοῦ, Δ ἃ ποηΘ 888}] τηαῖκα Ηἴτη αὐγαϊα, 
8 ἔραν ἐβοὰ Ποῖ, ΤΑΥ͂ Βογυδῃΐ “8οοῦ, 
δι Φθμονδῆ, ὉΓ 1 δὴχ τ ἢ ἐμ 66. 
ΕῸΓῚ γ1}] τηβῖκθ ἃ 1}}] οῃὰ οὗ {ῃ8 ὨΔΙΟΏΒ, 
ὙΥΒΙΠΟΥ 1 μανο ἀϊθρογβοα {Π66: 
Βυῦ 1 Μ11 ποὺ αῖκθ ἃ []] ρηὰ οὗ (866, ᾿ 
1 ψ111 οογτϑοῖ [866 ἴῃ τχδᾶϑαγο δηὰ οί ἴθανθ ἐμ66 ΠΠΡα ἰβῃ 6, 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣ, 
ΤΌΙ8. Ὀγίοῦ σομβοϊδίοσυ Ῥαδβαρῦ 15 σοργοδυσοα Βαγὸ ἔγοιη χχχ. 10,11, ΤῈ ἀἰδογοραηοίοβ αγΘ δἰαδε, ΤῊ γον 27 σ᾽ ΌΝ 3 (6 ὙΦ Ως οὐδοῦ 3Ρ»" ἼΔ)». Ιπ νοῦ. 28 {πὸ ἰπ εἴα] πότε οἵ ΥΟΣ, 27 ἂτϑ τοροαϊοὰ τὸ ΞΡ» στὰ “ ΌΝ. ΒΡΡοηδοά, νιοὶ Ἰφ τοί ει ο5δο ἴῃ χχχ. 11. ΒΓΕ, ἴπὶ χχχ. 11 ΤΠ} ΌΡΓΊ) οὐ ὌΝ βέαπια αἴθον ἫΝ ἼΠΙΣ 3 Ἰμοίορλα οἵ ΠΤ πὸ διά . 

ἴῃ Χχχ. 11 ὙΠΊΧΘΠ; ΒΏΔΙ1Υ, ἰῃ ἴδ9 Ἰδεϊοσ μΐδοῦ ΠΣ ἿΝ δἰ 8 ἴοτ Ἰπ δ), 

ὁοπαιθδὶ οὗὈὨἁ Ἐργρὲ ΠΟ τηοτο ἐμδπ οὗἩἉΙπαὶ οὗ (9 ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,, Οὗ ΠΟΥ ΒΙ14}1 παι οη 8 δραϊηδί πο ΘΗ, χἸνί.- ΧΊΪΧ, ἅτ ἀἰγθοίθά, Ηρηθο ἴῃ ἐμ 68θ ἴγϑθ σῃδαρ- 7 18 δοκπονϊοάχοα ἐμαὶ {8688 ποσγὰβ βίδῃᾷ ἵπ [(ογϑ ἐμοτθ 18 πο ἔγῶθθ οὗ μα πηυΐὰ 8] χοϊατίοῃ. {86 οτρίπαὶ! δηὰ βυΐιαὉ]6 σδοπποοιΐοη ἴα οἷ. Χχχ., [Ωγ ἰπθη αι Βοτο Απὰ ον ἄοοϑ τ δργϑϑ Β5 Ὑ6]] ἃ9 (δαί 1Π6Υ αὐτὸ ποί ΠΟΟΟΒΒΑΡΥ͂ (0 0}.. [ τι ἢ τ.6 ἕλοι ἐμαὶ ΘἸΒΟΎΒΟΥΘ ἰπ Ἐργρὶ Ζογθιηϊδ ἢ χὶνὶ., δηὰ πουϊὰ ποῖ 0 πηϊβϑρὰ ἱζ {ΠΟΥ͂ τγότθ [ῬγΓοῃηοαησοβ ΟΠΪν {19 δογθγοϑὶ ἐμ γϑαιθπίηρ8 Ἀραϊηβὲ οἴτοὰ. ΚΒ} ἐὶ ΤΛΥ͂ ὉΘ Ββηϊὰ {Πδὲ ΘΥ͂ΘΥΥ ἱΠ᾿Π ΡΥ [19 5γαϑὶ ἴθ (6 ΒᾺ. ΣΧ]. -χ]ν.}} ΤΏρΥο 18 68 ὈοΙ Δ] [16 Θποπαΐθβ οὗ (ἢ9 ΓΠΘΟΘΓΔΟΥ͂ 15 ὦ σοΥ- [(ἢδῃ ἐδαΐ ἰ8 ΟΡΡοβθά ἰσ ἐῃθ ρϑηυθῃ 6885 οὗ ιπ9 ΤΟοΟΓΔΙΪοη οὗὨ {{1|6 Ἰαίξον, αηὰ ἐδας ἐΐ οληποῦ Ὀ6] βᾶ5ϑ8ζθ, }}}]6 οἡ {ἢ οὐδοῦ δΒαηὰᾶ ἱἰὶ ἴα ΘΕΒΥ ἰο ἈΠΒΟΙΔΌ]Ο 4180 [0 ΟΧΡΓΘ85 ἴπ τνογιὶα {118 τι 4] ᾿ἰ ΒΆΡΡΟΒ6 δαὶ ἃ Ἰδίονυῃ: ΒΘ6 7 ΒαῪ Βὺ ἴο ὁρροβϑ ηἷϑ τοϊδιΐοπ ἔοιιπά οἂ ἔπ ἐπ 6 λίγο οὗ 1} 8 6880, (86 [1|6]}}ὺ 16 (86 ΦοτίμοΥ βῃδάον, Μογθονοῦ, 89 να ἵἔνγο σοίηρ' Θοηϑίμπίγ- πλη ἴῃ Ὠππά ἴῃ σδὰ. ]., 11. [Παγθ Βαϊ, {π6 τγοσὰβ δγ ποῖ ΔΌΒΟΙ]υἐοἷ Υ υπδυϊῖ- ὕοπιρ. 1. 4-0, 17-19, 28, 88. 1]. δ, 0, 10, 86, 4, [ΔὉ]6 Πθγθ, δηὰ νγ οαπποὶ ἱβογ ΘΟ ΓΘ ἀθηΥ ἐμ 6 ῬΟΒ- 0). δαὶ (0 ονογίη γον οὔ (ἢ 9 Βαδγ]οπίδη Κίηρ- [δ }1ἰγ, ἐμαὶ ογοτηίδἢ, το, 88. ἐθ ΟΣ Κποση, ἄοπι ὈΥ Ογγὺβ δοτο (ἢ 9 ἀδ᾽ ἰνϑγαηθα οὗ π Δῇ ἴπι- [15 ὙΘΥΥ ἴοπὰ οὗ αυοίϊηρ Εἰ πηΒ6 1}, Ηἱπη86 1} [6]. 89 τα  Ἰϑι ΕἸ γ ἐπ 119 γοῦῦ. Ταΐβ σθῺ 9 δαϊα οὗ ἐμ) πϑρά οὗ οδυδίης (9 χὴν οὗἨ ΙΒγϑϑὶ ἐο Β1η6 



ΟΗΑΡ. ΧΕΥ͂ΙΙ. 1- 7. 

Ὀτίσ ΠΥ οὐ ὑμ6 ἄδτκ δοκρτγοιυμπὰ οὗἉἁ ἐδ οὶν δηοὶθηΐ 
ΘΏΘΥ, ΕχΥρί. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙΣ,. 

1, ΕΒΒΤΕΒ βία 68 ΤΟΥ ΓΘ 50Ὲ8 ὙΒΥῪ 86 ργΟΡ οὐδ 
Βαὰ ἴο ρῥτοοϊαΐα υἀπιοηὶ οὐ 1.6 ἈΘΔΙ ἢ Δί ἢ 8 
8.32οὃ. Τα ἔἤγϑι 18 διδασκαλικός: 1ὶ ἰϑ ἴο Ὀ6 ΚΠΟΎΏ 
ἐμαὶ (μ6 Ῥτοβρουὶ οὗ (ἢ 6 ἢ θ8.]108 18 ποὶ Ἰαϑιϊηρ, 
Ὅν ἰαὶ Βοαϊοημάοιμ [88 ἢ0 θ4518 οὗ τὰ 9 ΡΓΟο8- 
Ῥογγ. Τὸ βοσοπὰ γϑᾶβοῃ 8 παρηγορικός : [ἢ 6 
Ῥίουϑ ἂτθ ποὶ ἴο ἔϑαν ἰμαὺ (ὴ9 διϑαίμϑῃ Μ11} ροί 
πὸ ὉὈΡΡ6Γ Βαπὰ δῃὰ δυρρτοβθβθ πὸ οὔτοι. Τὴθ 
τϊτὰ 15 ἐπανορϑωτικός : (οὐ Β Ρ6ΟΡΪΘ δΓ6 ἰοὸ φυδνὰ 
διζαϊπϑί ογτιαΐης δ᾽ 18 668 Ἡ1ὰ {π 6 Βοαί θη ἀπὰ 
(τυβιης ἴῃ ὑποῖν ΒοῖρΡ. 18ὲ ἔουτί 18 ἐλεγκτικός : 
ἃ σοποϊαβίοη ἰ5 ἰο Ὀ0 ἀγϑνψῃ ἃ πεποτὶ αὐ πια7μ8 : ἱ 
οὐ ἀοο8 ποὶ Ββρᾶτὸ ἔν:6 Βοδί βοῃ 0 ἅτ ἀοργίνοα 
οὔ Ηἰ5 Ἰίχκαι, ΠΟΥ πὐὰσὰ 1688 ὙΥ1}} Ηδ ϑρᾶγο Ηἰβ 
Ῥοορίο, 1 ὑπ 6 Ὁ ἀοϑρῖδϑο ἰδ Ἰρὺ οὗὁἨ ΗἾβΒ νοτὰ. 

2. ““  εγοια δ᾽ 8 ἀοἀ 8 4130 ἰμὸ [ογὰ οὗ δἱὶ ὑδ9 
Βοδίβοη δηὰ τα κοθ μον ἀοβιιηἶθ8. 86 Υ ἢπὰ 
ἦλ 80 δοσοταϊηρς ἰο (ποὶν οτὰβ δηα δβρθο δ! Υ͂ 
ἐποῖν ροϑθίατο ἰοναγὰβ (19 δ οϑθῃ ῬΘΟΡΪΘ [8:89]. 
ΤΟΥ Βαϑίο ἰο ἐμοὶν ἀοδιτιυοίίοη, ἕοῦ οα6 παίΐοῃ 
ΟἾΪΥ ἰδ. οἰοτγῃδ); 818, ΠΟΉΘΥΘΥ, 8 1.6 παϊΐοη 
Ὑ ἢ 16} 85 Ὀ66Ὼ ρ8586α ἱΒτουρὰ 8 (πουιϑαηα [6 γ 65 
δὰ ἱἰπ σΟΙΙΡΑΓΙΒΟῚ 11 ΟἰΒΟΥΒ 18 ΠῸ παϊΐοῃ. 
Τηδὶ σψϊοὰ 18 ἴῃ Ιβγϑοὶ, 88 ἰπ οἰἶιοῦ πϑίϊοῃ8, 
Ῥ458868 ΔΨΨΑΥ͂, δηἃ ΟὨΪΥ (μαι νι] σὰ ἰὸ 88 δΌΟΥΘ 
οἶμον πδίϊ 8 Το 8 δίοτη8)]. «Γοα 8 ἢ} ὉΓΟ- 
Ῥδοδβίοδ πιοϑί δραϊπϑὶ Εκυρί, Μοδὴ δπὰ Βαῦγίοη, 
1 ψ  ΐσἢ 086 τγ64}1}}, ἐμ 6 76] 0.8, ΒΟΟΙ ἢ; ΠΙΛΏΠΘΟΣ 
οὗ 86 πιϑϑὴ ψοτὶ ἃ, δῃὰ ἰμ9 σλυαοῦ βρὶγίὶ οὗ 
τοδὶ αἰαίθ8 ἷἰ8 γσορυκοά..... Η9 ψ80 σι λον 
ἀπά ογβίδη 8 {18 8608 69 ΠΟὶ ΒΟΥ ΠΟ Δ ἀγο8868 
ἴο σοπογδιϊοῃβ Ἰοηςς Βίησο ρ848804ἃ ΔΎΔΥ, δι ἴο ΓΠ6 
πϑίαγαὶ πυἰ Υ̓ διγοδυχῖηρς (του ὑμὶ8 ψου]ὰ, 
88 ἰΐ ἰ8Β σοπίϊυ }}}γ Ργοβοηίθα ἱ1ἢ} ΠΟΘ Ππαυι68 
δὰ γοῖ ΑἸ ΔΥ5 ΜΓ} ἴῃ 6 5810 ΘΔ ΓΔ] πη ρ}565 
δηὰ Ὀαϑο οη 116 Β818 ὩπΙΘά8οη. ΤῸ δἴπλ, Ψ}}0 
ἦμδυ8 υπαοτβίδη 5 Φογοιδῃ, ἢ6 18 δραΐϊῃ αἰΐνο, 

᾿ 8δηἀ (80 ον δὶ ἰοχοηὰ 18 ἔμ 8] 64, ἐὺ 7 το πὶ ἢ 

869 

τἶβο ἰγυϊγ ἔον (1166 ἴο τιουτη, δηἃ ΟἸγὶβί, τυ λτπ 1116 
Βοβϑδῃπηδ5 οὗ Ηἰΐβ οἵϑυπηὶ ἢοϑὶβ οὗ ἀϊβοὶ 68, τ ἢ] 
Ὠοὶ ἰοῦ Ὀ6 δἰ άδη ἤγοια ἴΠ66, δηὰ ἴῃ Ηϊῃ 
τοὺ 10 ἤαγτο ἃ]}} υδΐη χ8.᾿ ὈΙΕΡΒΊΟΗ. 

8. Οἡη χὶνὶ. θΘ. “ἼἸΏΘ Γδ0θ 18 ποὶ (ο ἰ80 ιν , 
Ἐσςοῖοϑ. ἰχ, 11. Ὑδογοίογο Ἰοὺ ποὶ {π6 βίγοηςἤ 
Δ ΩΙΟΓΥ ἴθ ἷ8 βίγοηρίι. Φεῦ. ἰχ. 22. ΑἸ80 
ΔΓΘ ΠΟΥΒ68 δηα οἰδτίοίθ πὰ ϑισ {Κὸ (δίῃ 5 οὗἁ 
ὯῸ Δ ΥΑΪ]: ἴοὸτ ἰο (Π ο50 ὙπῸ ᾶγὸ οὶ αἸοἀ οὗ 86] Ὁ 
8116, 8411 18 1οβί.᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

4. Οπ χὶνὶ. 10. ““αοἀ τιᾶῦ Ἰοπρῦ ἀεοῖαν Ηἰ8 
τοοϊκοαΐηχζ. ΤὨὶδ ῬΒδγδοι-πθομο ἰδ Κἰ]]οὰ (116 
Ρίουβ Ζοϑίδιι, οοπαυδγοὰ μἷβ βοὴ Φ6ῃοδιὰΣ δα 
ἰδ] ὰ {86 Ἰδπιὶ οὗ Διιἀδ υπάον ἐγ θαΐ6. ΒΒ συ 
τυβίβ ποί, ΒΟ ΘΥ͂ΘΤ οΪά, δηὰ ἱπουρὶ αοα σομιθ8 
Β'ονΥ Ηδς δοπιθβ βυγοὶγ.᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

δ. Οα χὶνὶ. 10. ““ΑἸυμδουχσὰ {86 ροῦν ρὸ ἔγϑθ 
ἴοΥ ἃ Ἰοηχ ἰΐηϑ δηὰ γτο͵οΐσθ ψὴῖ {πὰ το] δηὰ 
ὮΔΡΡ δπὰ δύ ρίδά ψ ||} Ρὶρ88 δαηὰ βροῃὰ ἐδμοὶγν 
ἄδγβ ἱπ ψγ68}}}} (Ὁ χχὶ. 12), γοῦ ἢ6 168 {πο πὶ 
ξο ἴτγοα 116 Β6 6 Ὁ ἤον (ῃ0 Β᾽αυ σα Υ, Δ ΒΡ 8 
6 πὶ ΖῸΓ ἰμ6 ἀδῪ οὗ δβ]δυρδίον (δεν. χὶϊ. 8).᾽» 
ΟΒΑΜΕΒ. 

6. Ου χὶνὶ. 26. “«βοπυπι οοπἤάρτο ἱπ Ποπεῖπο εἶ 
ποῆ ἱπ ρτὶποὶρίδια (Ῥ8. οχ]νὶ.). θη {]Ἰιοὶν ποὶρ 
18 τηοϑὲ ποοάρὰ ἐπ ο Υ [16 ἀν πα αἀἰ6.᾽" ΕὔπϑΤΕεΚ. 

7. Οη νουύβ. 27, 28. “θη αοα ἐτιτὴ8 τΐη 8 
ἀρϑῖ4α ἀοινῃ δηὰ ἰδίζοϑ σᾶγο ἰἢαὺ ποῖ μ6 ν τοοὶ 
ΠΟΡ ὈΓΔΠΘὮ ΓΘ Δ, ΗἸΒ {16 θοοὶς τυϑὶ Ὀ6 Ρτο- 
βογνοᾶ, Ἶἴδο ρυ πὶ ηῖΒ ν᾽ ἴοι γοἀοιιηά ἰο (}}0 
ἀοδιγαοίίου οὗ ἐμὸ υπροᾶϊν γοἀουπὰ ἰο {116 8Δπ|6- 
Ἰϊογαιϊίοη οὗ ἐμ χοάϊγ. Εὸγ ἔγοιῃ ἐμὅδο Ηθ ἰδ ἴκεβ 
119 οἴθγμδ] ρα ηἰβταθοί, δηὰ (16 ἰθπιρογαὶ πιυϑὶ 
8.180 γοἀουμῃά ἰο (ποὶν δάναδηίδρο, Ὀαὺ {86 πῃ ΠΟΥ 
ἀτίηὶς ἐϊ ἰο ἐμο ἄγ ορβ.᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Οχ χῖνὶ. 1-12, Τὴ ρονγονῦ οὗ Θοα ἴῃ σοί γαϑί 
ἰο Βυηδη ρόοοῦ. 1. Ηυπηδῃ ροῖνοῦ σοηΒάο68 ἴῃ 
9 δίγοηκσίῃ ; (α) ἰῃπ ἃ ᾳυαϊϊίαίῖνο (νογϑ. 8, 4, 7) ; 
δ) ἱῃ ἃ ᾳυδηιιίαιίνο τγοϑροοῖ (τοῦ, 8). 2. Τὰθ 
ἱνίηθ ῬΟΟΡ βυγῖκθ8 ἀΐ ἀονῃ, ἩΒΟΤΘΌΥ (4) δΓτο- 

τουδὶ οοπιθ δρδίη ὈοίοτΘ 86 Μοββίδηϊο ἰηρἀοταἼ καπ66 ἰδ ΘΠ 88ι18οὰ (γογϑ. δ, ὅ, 11); (6) (μ9 γἱ μῦν 
ὁ85 ὈΪοοτ ἊΡ θρϑΐῃ ἰῃ κἴοτγ. δ, οἱ  Ἔγϑαιδὰ ̓  ΘουΒη688 οἵ αοα ἰδ δα 8 ἃ (τον. 10). 

ἃ, ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂ ΑΟΑΙΝΒΤ ΤΗΞ ῬΗΙΣΙΒΤΙΧΕΒ. 

σμαρ. ΧΙΗΤΥ͂ΙΙ. 

1 Το ποσὰ οὐ Φοδοόνδι, ποῖ οδηθ ὕο «Γογοιαΐδῃ, [86 ρσορδοί, αρδιπβί [πὸ ῬὨ1118- 
{ἰπ68, θοΐοτο ῬΒαγδοῖὶ ἢδα βιιϊίΐοα (828. 

2 Τῆυ8 βαϊ ἢ Φϑμονδῇῃ : 
Β6Πο]ά, τγαΐϑυβ σῖβο ουἱ οὗἩ ἴῃ Νουίῃ, 
Απα Ὀθοοπιθ 8ῃ οὐογῆοπίηρ ἰογγοηΐ, 
Αμπά ονοσῆον [89 ἰαπὰ δηὰ πηδίονον 18 ὑΠ σοὶῃ, 
ΤΙ ΟἸΕΥ δηὰ (Πο86 [δὲ αἀνν6}] ὑΒογοίη ; 
Αυὰ {δ6 τηθῇ 5118}} οΥὟ δἱουα, 
Απὰ 84}} ὑμ6 ᾿ἸῃμδὈϊ Δ π09 οὗἨ (Π6 σου ΥΥ͂ 884}1 ΒΟ], 

8 Βοΐοτο ἴθ ἐβυπάογϊηρ Ποοξοαιἦ οὗὨἨ 8 ἤΟΥΒ68,ὃ 
Βοίογϑ {86 γαυΐηρ οὗ εἷβ ομδυοίβ," [π6 τὰ] ηρ; οὗὨἨ μἷθ. ψἘ66]8. 
ἘΑΙΠΘΙΒ, ἴου ἔθ] θη θϑδὸ οὗ Ὠδηάϑ, [ὰγ ποῦ ζοσ ὑμοὶς Ομ] άσθη, 



810 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

4 Βρϑοδυϑ οὗ [86 ἀΔΥ {δύ σοιηοίι ἰο ὀχάγρϑίο 811 ὑμ6 ῬΒ δε: 68, 
Τὸ οχίογηίηδίθ του ΤΎΓΘ δπα Θ᾽ ἀοη ΘΥΘΣΥ͂ ΘϑοδρΘα ο86 ἐμδῦ ταϊρὶιΐ ΒοΙρ; 
ἘῸγ Φοξονδα Ὄχι τραῦθϑθ ὑ[μ6 ΡΒ 1}501Π698, 
ΤὮο τοιμηδηΐ οὗ ἴῃ οοδϑίβ οὗ (ὐδρῃῦου. 

δ Βα] ἀη688 18 σοθ Ὁροὴ (ὑ4ΖΆ, 
ΑΒΒΚΚΘΙΟᾺ 18 βίγαοκ ἀυταΡ,7 [86 τοταπδηΐ οὗἁὨ (μ6ῖγ γ8]]0Ύ. 
Ηον Ἰοὺρ ψ}Π ποὺ 50}}} πουπᾶ ΓΒ γ86} Ὁ ὈΥ ουδιίηρ ἢ 

6 ΑΙ645! βυπογὰ οὗ Φεβονδὴ, ον ἰοὴρ ὁγὸ ἴοι ψ110 γοϑί ἢ : 
Βδοῖκδ ᾿ηἴο {ΠΥ 8μθδίῃ, τοδί δῃὰ Ὁθ 811}}} 

Ἱ Ηον οσδηβὲ μου τοϑὶ ἢ Φοβονδὴ 88 ρίνγϑῃ ἰδ ἃ ομδΓρθ 
ρὲ 
ΤΕΣΒοΥἢ μδ8 Ὠ6 δΔρροϊηϊδα 1. 

ἰηϑὺ Αβῃ κϑίοῃ δηα δραϊηϑί [1:6 β68-8ῃοτθ-- 

ΤΕΧΤΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΞΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Ὑογ, 2.--Ἰὴ τοχαγὰ ἰο ἐδ οοηδί τοῖο, ἔμ ΓῸ ΓΘ ΟὨΪΥ ἔττο ὑγίπεὶραὶ υογὺσ ἤγοαι 2 ὃ ἴο 4 αἰ }»ὴ απὰ 3 2511. Ἐτι 

ἀΘΏΓΥ ἩΜΑΊΘΥΟΥ σοτϊη ον ὈΘίΟΤΘ ἴπο Ἰα(6 Γ ἀθρθη 4 ὁη [86 ἴοτγπιοτ, δη ν᾿ Βαϊ 901 Ποὐγα οἡ [89 Ἰαἰῖοσ, μἷς : 

8. Ψογ, δ-πθ» ἄπ. λεγ. Ἐτοτῃ δηδιομίοβ {{|π γ δηὰ 5, Ὁ32 διὰ ὉΚ3. Ὁ δαηά ὉΨὋ (βαιωδγ.), 23 δὰ 3 

(οοαρ. Ευκαϑτ, Ἡ.- ἤ΄-Β., 4. υ. :33) {Πότ δὴ ὃὉθ πο ἀοαῦὲ ἴπαὶ πὸ γαα ἐπ ἰδ ἰἀοπεῖσα! ψ 1 ἢ 1815), Μ ΙΟΝ ἀρρθατα ἴο πιο, κ(- 
οοτϊης ἴο Δδ᾽Ὶ), 1 ρεῖζιηι, Ὁ. (ἔχοϊς, χχυὶ!. 8, γεπείρεε, τενιίρατε-αγεηαΐξ ρμεγοιίεγε), 21) (δισῖϊκο ου, ἀἰφοιγγεγε), ἰοὸ ματο 

.:ο τα ἰοα] δἰ χηὶ ποίου οΥ̓͂ “ Βοπεηρ. ἢ" 
δον, 8.-ἸὝ ὯΝ. Οομρ. γοῖῖϑ. οἢ ΧΙΥΪ, 1δ. 

4Τ τ, 8.-- 2} [νὴ »Ὰ. Ὑῶο οοηδίγποιου ὙΠ γ, ΒΟΟΙΩΒ ἴο Ῥτοσοϑὰ μογὸ ἴγοτῃ 8 βισί υἱῃκς δῇἵΟΣ οὔοησο. Οἰδοσνίδϑο ἴῃ 

νοῦ. ὃ. Οοπιρ. ΝΆκσει. 58. Θ᾽... ᾧ ΟἿ, 2. 
δον. 8.-ἼνῈδλ 8 ἄπ. λεγ. 

ΟΥ̓ οΓ. 4.-- ΠΡ Π2. Οοτρ. ΧΙΙν. Ἴ. 6 ἐμουϊά ὀοχροοὶ τὴ Ἣν 03. Βιυ ἴδ0 ταάϊοδὶ πιϑδηϊης οὐὨ Ἴ 1) 6 οὶ γέ- 

δέ ,. Ὀπὲ εἴαρδϑις. Ἰίοποο ἴπ6 τηϑδηΐης οΥ̓͂ {πὸ οχρτοβϑίοῃ [8 ποῖ κ' ΘΥΟΣΥ ὨΟΙΡΟΥ τουλαίπίπα,᾽" θυ “ ΟΥΟΓῪ ΘΒΟΒΡΟΙ οὔθ δαὶ 
αλΐϊ σῖιτ ΠΟΙ ρ," ὡς δ. ὀσθη {1{|ὸ νγομ κοι, βοραγαῖρι, ἰποιϊοσί νθ ΘΠ θῸΓ, 

ἸγοΣ, δι  Νὸ διυυ]ὰ ἴΔκὸ ΓΠ 2 2 ἴῃ ἴλ6 δόπβὸ οὗ " Ὀυείης ἀοθίτογοα," [86 Ῥγορθοιὶ πχυδὲ μανὸ δυδάθη!ν ἀγορροὰ Ὠΐσ 
. τ .ϑ . 

ἔρυτο. ΙΠοΓοΐοτο ἴδκα ΓΤ Ἴ, τὶ ΟΑσ, ἰη "5 ογί φίδι ταϑδΐῃ κα 5 Ἵ (σοι ρ. ΡΒ. χ!χ. 18), δὰ σοζαγὰ τηἰκ Ὀϑίης σρδθ 
ΤΥ τ 

ἀστπιν ἃ8  ἴοννοῦ ὅτλάο, ΟΥἩ ΡΓΟΠ ΤΑ ΠΑ ΓΥ, οὗἨ ἀοαιγαοίίοη, ἴοΣ Ῥἢ 8118 8111} βυρρ! οδῖοδ απὰ δοοοσάϊπε ἴο τογ. 7 ὅ (Π9 ΘΙΘΙΩΥ 
Ἦμ5 Κ[}} ἴο ἀκ Αϑ Κοϊοη δῃς {1τὸ βοπεσοβῖ. 

δ, .γ, θ.-πἼ Ὁ Ὸ ΝΗ. μα αρ τυ 8}, Οοαρ. Ἐσοῖς. χχὶ. 35. 
Ὁ γε. 7.--|ιιο οὐαμιαιϊίο χοροι ἴσῃ οὗ ἴμ6 οὐ͵όοῖ ὉΥΚ ὈΪ ἰθ6 ἐὴθ τόύϑσϑὸ οἵ (89 δι οἰ μβδίουῦγ οοδίσιοίίοι, τις ἢ ΟοΟΌΣΒ 

τ 

ΤΩΟΙΘ ὕγοαυσῃῖυ ἰὼ Ζοτοταίδῃ, ΟοΏΡ. ἰσ. 14; χὶ. 1ὅ; χὶ!ὶ 8; 11. δ8, εἔο. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

ἙἘτοπὶ 6 ΝοΥγίμ (19 Ῥτγορμοὶ 8609 (Π0 Βοϑβίϊϊἶο 
Βοϑῖ53 ἀρρτοδο ιίης {ὸ σγοαῖ νον - ἤοοα8 δχαϊηϑί 
{πὸ ΡΠ Ἰδιϊ 68. ὙΟΥΥΟΥ Μ1}] 86126 {1.080 ἴ0 Βυ οἢ 
ἃ ἄορτοο, {πὰ ΓᾺ 06.585 Μν}}} οὐ οηο6 ἰοοῖκ τουπά 
δίιον. {ποεῖν οἰ ϊάτοη. Τ δα νΝ}}} (η6 ῬΆΠΠ1811}068 
Ὀὰ οχίἱγρδίοι δυϑῃ ἴοὸ 8 ᾿α8ὺ τοιηπδηΐ, δηα (ἢ 6 
Ἰαϑὺ "οἸρον 6 ἰδ κοη ὕγοπι {16 ῬΒοβηἰοἶδῃ5 (ν6 78. 
2-4). ΟΔ28 απὰ Αϑοκοίοη Μ.}} [41], ἕο (86 σοη- 
δἰἀδταίίου {ἸΑὺ ἴΠ6 βινογὰ Οὗ {πὸ Ἰωογὰ [188 δἰγοδαν 
Βαά οποιρσὰ Ὀϊοοάν ψοΥΚ, ἀπὰ ν᾽ 1}} ποὺν βίη βι}}} 
Ὀοίοτγο 1116 ἰαϑὲὶ οὗ {1|686 οἰ(168, ἀ0685 ποῖ ᾿ιοἰὰ ρφοοι 
ίνεγϑ. δ-7). 

γεν. 1. Τὴ νοτᾶ. διηϊτῖθ Θά 28. 
Ασοοτήϊηρς ἴο ᾿ιἰπίυτν Φογαπ δ ᾿ἰνοὰ [0 8566 0116, 
δηκἀ ΡΟΝΜΙΟΙΥ͂ ἔννο σοπαυοείβ οἵ αι ὈΥ̓͂ Ῥιαγηοῖ, 
ἴον Ἠογοάοι 8 τοϊλῖο8. (11{., 109): Σύροισι πεζῇ ὁ 
Νεκὼς συμ,ϑαλὼν ἐν Μαγδήλῳ ἐνίκησεν μετὰ δὲ τὴν 
μάχην Κάδυτην πόλιν τῆς Συρίης ἐοῦσαν μεγάλην εἷλε. 
Τηλῖ5 δον {6 ὈΔ1116 οὐ ΔΙ ίο ([ου {Π}8 15 δά- 
πϊτἐοἀὰ ἰο Ὀ6 Μ΄) ὅολος) Ρ] το - ΘΟ σοηααογοα 
ααζα. Τ]ιαῖ Κάδυτις 18 ἄκζα (σοοτάϊηρ ἴοὸ {86 
Ἐργρίΐαπ Χζαίαίμ ; δορ. θύνοκεᾷ, [1., 5. 845, 
818) 19 πον ΚΟΠΘΡΆΠΥ βοκηον]οαρεά, Οοπιρ. ΔΙ. 
ΝΙΈΕΒΌΗΒ, 454. . 2 α᾽., Κ΄. ῦ09; ΔΑκνοῖῦ ἰῃ ΠΕκ- 
Ζου, 10.- πε. ἸΝ.. 5. θὁτῷ; ὅπαρξ αα ἢ. ἰος., 85. δώ; 
υΝΟΚΕΚ, δίο.-το Ῥ ΟΒΒΙ Ὀ}γ Οα:η ᾿νλιὶ α͵80 Ὀθθη δοῦ- 
αποτοὰ ὈΥ ΓΒδιη πιο  σ8. Ηδ ἰοοῖς ᾿Αϑβἰ)ἀοά, δο- 
εοτάϊης ἰο Ἠεογοαοίυβ (11., 161), δέου. ἃ ὑπ 

ΥΘΑΓΒ᾽ βίθζθ. ὈΌΝΟΚΕΒ ἴδ ΟΟΥΤΘΟΙ οὐἁἨὨ ορίηΐοα 
{Πδὺ ἐπ βίορο οὗ Αβμβάοα οδουϊὰ ποὶ νν9}] Ὀ6 υπ- 
ἀογίδιθη, Ὀοΐοτο αὅδζα δηὰ Αβικοϊοη πὰ Ὀδθϑθη 
οϑρίυγοα " (8. 810, 4πηι.)}. Φογθ ἢ ταδὶ Πα Υὸ 
Βιτγιγοὰ (ἢ οσαρίυτα οὗἩ Αβμάοά, ἴῸγ 6 ϑρϑδῖϑ ἰῃ 
χχυ. 20 οὗ (6 σϑιῃπῃδηῖ οὐ Δεβᾶοᾶἃᾶ. ΤΆ 8 
τηυδὺ 4180 δ ΎῪθ Οσσυγγοι ἴῃ [ἢ Βεοσοηα ἀδορηηϊυτα 
οὗ δῖ8 Ῥγοροιὶο ἰδ ΌοΓ8, β'π δ Ῥβαιηπθί: ἢ 8 68η- 
ποῖ ΒαΥΘ σοιητηθησοα δῚΒ ΘΧΡΟα ἰοη8 ἀρχηϊηϑὲ [ἢ 9 
ῬΒ ]ἰβιΐμοα Ὀοίοσο Β. Ο., 640 (δορ. ὕυνοκεᾷ, 
5. 810). ΙΥ (Β6 Ζεγοιηΐδῃ ἀϊὰ τ μο88 ἃ οοη- 
αιιοδὺὶ οὗὨἩἨ ὅδζα ἴῃ σοηβθαιθηοθ οἵ ἴπ6 ἀπαοτίακίης 
δφυϊη8ι Αβιπαοά, 10 νγαβ γοὶ δη δυθῃηὶ οὗ σϑϊἱνοὶν 
Β1}8}} ᾿τπηρογίδηοο. Οδζὰ ἈΡΡΟΑΥΒ ΟΥ̓ ΠῸ ΤΠ ΟΔῺ8 
ἴ9 Βανα Ῥθθῃ ἀοβίγογοά, ἴον ἴῃ {116 88 π|6 ρῆββᾶρθ, 
ὙΠΘΓΘ ΦοΓοΙἷ8}} ΒρΡΘαΪΚΒ οὗἩὨ ἐπ6 τοι ηληὶ οὕ ΑΒἘ- 
(ἰοὰ (χχν. 20), 6 δρθδῖκϑ8 οὗ δι ϊκοίοη, ἀλ2ζα δηὰᾶ 
ΕΚτοη, 88 οἰ(᾽68. 8.1}} ἱπίασί. [0 15 ἰησοποοίνα οἷο 
δὶ {π|ὶ8 σαρίαγο οὗἩ ὅΖα, νυ ϊοι ΕΠ 1 ἰοοῖκς Ρ]66ο, 
"88 ΟὗἩἨ ΒΟΟΟΠΟΛΤΥ ἰηρογίαῃσο, οουἹὰ 6 ἴῃ 6 οοο8- 
Βίοη οὗ (819 ῬΤΟΡΙΊΘΟΥ, βίησα ἴμ6 ψογὰβ “ὈοΙΟΓΘ 
ῬΒαγδοῖ βπλοῖς ἀλΖα,᾽᾿ σλη Ὀ6 ππάοτδί οι οη]ν οὗἁ 
ἃ ΘΟ] Ὀγαἰθα, τ. 6 }}-Κποννπ οΘοπαμοβί οὗ ααζα. ΑἸ 
ΟΡ πηυϑὺ ἢδγα τοαυϊγοὰ 8. πιοῦθ δυο 8 
ἀεϑίχηδίίοη. Αἀὰ ἰο (μὲδ, ἐμαὶ ννβοη Φαγοαιίδἢ 
ΡτοΟρΡΒοβῖθβ (ἢ ς υἱβί δου οὐἩ ῬἘ1]ϑι18, δπὰ τπθη- 
(ἰοη8 (06 αἰ65 ἴο Ὀ6 ἀφϑίγογοὰ ὈΥ παῖηρ, 6 σουϊὰ 
ποὺ δπγε Ἰοῦι Αβιηάοά ἀππιοηϊὶοποά, {Ὁ ἀπὸ στϑδῖ 
αηὰ σα] ταιοα βίορο οὗ (Πἰβ οἰτν ννᾶβ ἔθη ἴῃ ργο- 
το88. Ῥσγοπὶ δῖβ ποὶ τηθηϊϊοπίπρ ἱΐ, Ἦ᾽Θ ΙΠΑΥ͂ 
νι ὶ( βαίει Υ οοποϊαάὸ ἐπδὺ (Π9 οϑρίατο οὗ ἐμ ἰ8 οἱἱ γ 
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Ὑ85 ΔΙΧΓοδαγν ἃ ἔμλοὶ ἴῃ (π9 ρϑβί. Ετγοιῃ 4]}} τ] ἢ 
ἐϊ [Ὁ]1οὐν8 [δὶ 186 Βυρουβουὶ μ Ϊο τητι8ὺ τοῖον (0 
(6 σιρίυνο οὗ αᾶζα ὈΥ ῬΠδτΑο  -θοῖο, ΨὮ]σἢ, 
Ἡοτγοιίοιυβ ϑαγ8, ἰοοῖὶς Ρ᾽86θ δίιδ ν (6 Ὀδι}6 οὗ 
ΜΙ λχάο]ο095 οΥ Μεριἀάο. Ἴ7νο ροϊπίϑ δ ον τὸ Ὁ6 
οὐδογυοὰ :-- 

1. Τοῖβ δαρίυτο ἰοοὶς ρἷαδα Ὀοίοτο (9 Του τί 
γοαν οὗ ΦδοϊιοἰακΚίπι, (86 ὉΔ1116 οὔ Δίορίἀἀο οο- 
δσαγτγίης ἰη Β. Ο., 608 (ςοπιρ. υνσκεβ, 8. 817). 
70 8 Ῥουίδοι γ ̓πι6} 1016 (πὶ Νοομο, ψ]10, 88 Μ 6 
ἢᾶγθ βοῇ 8ΌΟΥΘ, ἰππιοὰ νι Π8. ΥΓΩΥ ἰῃ {δ 6 
ὍΔΥ οἵ Δο60, Βουζῶῦ ἰο ΚΟΘΡ ἷ8 γοίγοδὶ ρθη ὈΥ͂ 
Βυ )υσεῖίης {86 Ἰᾶτχο ἔοσιϊ εἀ οἶὐ168 οὗὨ ΡΒ ]Ἰϑι18, 
Θβρθοϊα} ν ἄκζϑ, {9 ΚΟΥ οὗἨ ἐμὸ τοδὰ ἰο Ἐχυρί. 
Ης νουϊὰ Ὠκγὸ Ὀ66 ἰοϑὶ δῖον [86 ὈΔ.116 οὗ (δν- 
οἰιοπιΐβι, ἱ Β6 Δα ποῖ ἰαἰκο [8686 ΡΓΘοδυ ΟΠΑΥΥ͂ 
ΤΘΆΒΌΓ68. ΑσσογάϊηΙΥ (86 Ῥγοδβθηΐ ὈγΟΡ ἸΘΟΥ 
Ὀο]οη 8 ποί ἰο ἴπο86 Ψηῖϊσὰ Φογοαιίδ ἢ Ρι Ὁ] Ἀπ οὰ 
ἱπ 186 γον 6004, αἴἴονῦ (0 Ὀη(116 οὗὨ δυο θι 5}, 
δι 18 οἱάογ. [ῖ αρῦϑοβ νι {Ππῖ8, ὑπαὶ ἴῃ {}}}5 
οδαρίογ {86 Ομ δι ἀθδηβ δηὰ Νουυο Δ ΘΣΖΔΥ ΔΓΘ 
ποὺ πιοηϊοποά, Ὀὰὺ 8} ΘΠΘΙΔΥ ἴσγοπι Π6 ΠΟΥ 15 
Βροίκθῃ οὗ ψζϑῃογ Υ. 

2, Ἰῦ πον ἰ9 ψδίοτβ τ θη ἤγουν ἰδ 6 ποτὶ 
(νον. 2) ἃσγϑ πὸ Ο]νδ] ἀθαπβ, 88 δοοογάϊης (ὁ Ψ6Γθ- 
ταὶ ἢ 5 σοηϑίαπὶ υϑᾶρα [ΠΥ τὺ Ὀ6, [18 ΒΡ6Υ- 
βου ριίοη ἰὰ8 πο (88 Βθη86 ἰπαὺ 1ὺ ΔϑΒουίβ (ἢ 6 
ζαϊθὶ πιοηὶ οὗἨἩἨ (89 ῬγΟΡΊΘΟΥ ὈΥ̓͂ ἰΠ6 σοηπαυοϑὶ οὗἁ 
αλσα νῖσὰ βοοη [Ὁ] ον οἀ οα {π6 ρΡατί οὗὁἩ Νϑοῦο, 
Ὀυϊ οα (10 ΘΟΠΙΓΑΓΡΥ͂ ἰῷ 18 (0 ἀθοΐατθ, (δὶ 96 Γ6- 
τοὶ Ρτορ]ι βἰοα ἀοραιγοίοη ἰο {π6 ΡΣ 1501π65 ὉΥ͂ 
δ. ΘΠΘΠΙΥ͂ ἔγοπι (6 πογίἢ, δὖ ἃ {ἰπὶὸ θη 6Οἢ- 
αυ68ι ὉΥ Δἢ ΘΠ ΠΥ ΤΓοῦ {ἢ 6 δοι ἢ γγὰ8 ἱπηροηάϊηρ. 
1 πὶ χαὶ ἰμἀοοα Ὀ6 Δ]16σοὰ ὑπαὶ Φογοι δῆ απ ογ- 
ϑιίοοά ὃν (80 ““νδίϑγβ ἤγουχ 0:6 ποῖ᾽ {116 
Ἐπγρίίαηϑ, Ὀθσϑι.86 (ΠΟΥ 6 Γ0 (Π 6} τ κίης {πον 
δἰίαοὶς οα ΡΒ1181184 ἔγοια ἰμ6 ποτ, Τἷβ, μον- 
ΟΥ̓́ΘΥ, Δ. ΟὨἿΪΥ πῇ δοοϊάἀοσηίαὶ οἰγοιπιϑίαποο ἢ 16 
Φοσγοΐδῃ 'νουἹὰ σογιδίηΥ πὰνθ ἀοβιρσηαϊοὰ ἃ8 
Βυαοῦ. [ τγδβ παίυγαὶ πὶ αἱ ἃ (6 θη ἰπ6 
ἘπΥΡ ϊδἢ ἴοτοοβ, αἴϊον (10 θ4{116 οὗἩ Μορίἀο, νγοτο 
ἰυγηθα δραΐηδὲ Ρ} 1818, Φοτοαιδὰ δου δηά 
θασιϑίοπ [ὉΓ ἃ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ σαϊπί {1.15 σουηίγγ, Ὀυΐ 
{181 αἱ ἐπὶ8 ὑἴπι ἢ 6 Β ου ἃ ἀοδί σηαῖο 1(8 ἀδείσ οἱ 'οἢ 
88 ἴ6 ποῦὶς οὗ ἃ πογίλεγτι ΘΠ ΘΠΥ͂, ΘΟΥΓΘΒΡΟΙ 8 
ῬΟΥΓΘΟΟΥ ἴο (86 σπαγδοίον οὗὨ (Πδὺ Ρσγορποὶ τ ῆο 
Ὀυγ5 Ἰδηὰ ψηϊο ἰ8Β ἴῃ ροββοββίοη οὗ ἰδ ΘΠ ΘΙΩΥ 
(ὁ. χχχὶ!.), δηὰ φῥτοοϊδίιῃϑ (ὁ ὑπ0 68 ἴῃ Τὰ}}- 
Ῥδηἶ 685. {πα 86 {Π ΓΟῺΘ οὗἉ {}}0 Ο]ιλ] δῇ ἱκὶπρ ψ}}} 
δίι πὰ Ὀεΐογθ ἰμ9 ζαῖθ8 οὗ (6 ΤΟΥ] Ῥδῖδοθ (δ. 
ΧΙ.) Εξ[1 ἀο ποὺ τπΐηῖς {πα {πὸ σαρίατο οὗἩ 6 κ28 
ὙΔ8 Ὠδὰο Ὁ {Π6 ἀΥΠῪ οὗ [16 Εργρίϊληβ γοϊαγπὶης 
ἀοίορκιοι ἔνοι ΟΔΥΘἢ Θηνϑἰι. ΓΔΥ πὸ ρσΓοδὶ νγεϊχοι 
οὐ Ηετχοιϊοί α8᾽ ρῥ]δοίηρς ὁ ἱπιπιο δίο  αὐἴονῦ (86 
ὈΔΓ16 οὗ δία χίο}05, γοῦ ἰΐ 18 ἴπ 1861 Στ ΡΟ ΔὉΪΘ 
(Ἰὰὶ Νοοῖο οουἹά μανο ἀοἔεγγοαὰ (6 οαρίατο οὗ 
“(86 ΚΑΩΥ ἴο ΕΥΡυ 8ο Ἰοηρ, οΥὐ 'ᾶΥθ δοοοιῃ- 
φ ἰϑιιοὰ ἴθ ἢ 818 εἰ οἔθαι θα ΥΠΙΥ. 

γενβ. 2-4, τα δαὶ τ οοαβῖβ οὗ 
Οαρδῖοσ. Τῆι ἤἥρσιγο οὗ ἂπ ονοτῆονηρ 5ίγοηπη 
15 Τγθα ΘΓ υἰϑο4 οὗ ἀτηλἷ68. (ὐοτηΡ. 42. στ., ἴ88. 
Ὑἰ}}. 7; 76Γ. χὶνί. 7.--ΕἸοῖλ ἴδ Ὡοσί. Οσοπιρ. 
ὶ.18-11.-.,᾿αοΟδπᾶ ονοσῆονν. Οοπιρ. νἱϊ!. 10.-- 9 
οἰῖν, εἰε. Οοηρ. χἰνὶ. 8.--Οἡ ἴαχε ποῖ. ΟὈπιρ. 
χὶνὶ. ὅ. Το ὀχ αυβίϊοι οαιιβοὰ Ὦν [ἢ 6 ἴΟΥΤῸΡ οὗ 
{αὐ ἀαΥ 1} δἰ Π 6 Γ ονοπ ραγθηῖ5 ἔγουῃ σοΐῃρς ἰὸ 
(116 Ἰιοὶρ οὗ τοῖν ΟΠ τη, Α δἰ Π Πὰν ΘΧργοβϑίοη, 
Ρυΐ ἴῃ ἃ αἰ δθγοηῦ βοηδο, 18 Γουπ ἴῃ δῖΑ]). 111. 24: 
1ὰΚο 1. 17.--Τὴ6 φῥγοαϊοιϊϊοι οὗ γϑγ. 4 νγλ8 βοϑῃ 
δίιλοσννασὰβ ζ01811ὁ6ὰ, Τ7]16 Ῥμοραϊοί δ ἰὼ τλ6 α18- 

[Γ688 σϑυϑοὰ ὈΥ ἰ6 Ομ δ᾽ ἀθαπβ π ῖσ ἢ ἐο]ονγοὰ 
{π6 ἀφδί οτίοη οὗ  ογυϑδίθιη, πιιϑὶ αν σΥὶ ΘΥΟΟΒΙΥ͂ 
πιϊββοαὰ {Π6 κἰὰ οὐ μοῖρ ῬΒἢΠΒι πο πο ΖἸ ΌΟΥΒ. --- 
ΤῺΘ σι δηἷ, είο. ΟΡ. Ατι. ἰσ. 7; θη. χ. 14; 
ευι. 11. δ: Εχοὶς. χχυ. 10: Ζορῇ. 1. ὅ. [ὑ 18 
σογίαίη {πὶ ἃ ρητὶ οἵ {πὸ ῬΒΙΠἰδ 65 οτἰ σι ηδιοα 
ἴγοῖὰ δρῃίοσ, Ὀαὶ πο ΒΟΟΣ ὈΥ ΟΔΡὨ(ΟΡ τν9 
ΓΘ ἴο υηἀοτδιαηὰ Οτοία οΥ (110 σοδϑί οὗ ἴπ6 Εργρ- 
ιἰδῃ ἀεὶῖα (80 ὅταμπκι, ααζΖα, ὅ. 18). Οοιῃρ. 
Ηεπς. “.- ἔπος ιἰλ6 ἀγί16 168 “«ῬὨΣβι1.,᾽" “«Οτοίδ,᾽ 
δηἀ ““ΟΔρ ον." 

γον. δ-1, Βαϊᾶηοδα:. . . δρροϊηϊϑᾶ 1ϊ. 
ὙἘΪ6 ἴῃ ὑμ6 ργονίουβ σοπίοχί {)}6 σαί ΒίγΟρΡ ΒΟ 15 
ἀεὶ χηδιθα 88 8{}}} Γαΐ γο, [1 ΔΡΡΘΟΟΓΒ ὮΘΓ6 ἴῃ στοαί 
Ραγ ἰο δύ οοουγγοά, Τδθ φτοριοὺ ἰῃ βρίγὶς 
8665 {16 ΘΟΏΓΓΥ ΑἸἰγοδὰν ἱπ ἰδ6 Βαηά8 οὗ 110 
ΘΙΘΙΩΥ͂. ὅἝαζ8, ἰἰ6 Ββίγοης βουίβογη ογιἰβοαδίίοη, 
16 ΚΟΩΥ οὗ {Π|6ὰ ΘΟΙΕΙΓΥ 18, 828 ἰὑὺ Μ6ΓΟ, 8. μΒοδὰ 
βίιασθα Ὀδτα (σοιαρ. ἰϊ. 16) ; ΑΒ ΪκοΊοη, (9 568- 
γρογῖ, {16 πιο οὗἉὨ ἰλθ βίγϑοδαιῃ οὗ ἰσχαῖο, ἰ8 8 
του διγαοῖς ἀσα Ὁ. [Ιὑ ἰδ ποί γοῖ, ἱπά ο6ἀ, ἀ6- 
βιγτογοα ᾿ἴκα ὅαζα, Ὀυΐ 118 ζαῖ68 ἅτ οἱοβοά. Νὸο 
ΟἿΘ ΒΔΗΩΥ͂ ΙΏΟΓΘ (068 ἰῃ ΟΥ Οιμ, Ὁ [116 ΘΏΘΙΩΥ 18 
Ὀοΐοτο τμ6ῃ|.--- Θυλη δῖ οὗ ὈΠΘΙΣ ν8]}|160 7. [0 
(89 ἰοροζγαρὮν οὗἁ Ρ)}8ι18 ἃ ΒΕΠΠῚῪ σου ΥΥ (ἰπ 
{[Π6 6481), δηἀ αι 'ονν ΘΟ ΠΙΓΥ ΤΠΔΥ 6 ἀἰ8{1η 5} 8}16ὲ}. 
Οοιιρ. ΥΑΙΗΙΝΟΕΕ᾿Β ατί., ῥλέἑιδίϊα ἰὰ Ἠκπ2. Κ.- 
ἔπε. ΧΙ, 5. δὅ8.Ὀ. ΑἸΙπουρῖὶι 0116 ῬΓΟΡΟΡ παῖηο οὗ 

0185 Ἰονν Ἰδῃὰ 18 Ων, ἶν 18 γοῦ ΡοΒ818]16 μαι ΡΣ 

ΑἾδΒΟ ἸΔῪ ὍΘ Ραΐ ἴοτ 10 (σοπρ. 1 ὅδηι. χχχὶ. 7). 
1 πιυϑὺ ΤΌΣ ΠῈΣ Ὀ6. δάἀαϊ(ιοἀ ὑμαὺ ΑΒὨΪΚΘ]οὴ διὰ 
ὅδτ8 δῦ Ὡοΐ ἱπαδρτορτίαί ον ἰοτγπηθα {6 τοπι- 
πδηΐ οὗ (Π6 γ4]|1 6, [ῸΣ (ΠΟΥ ψ6ΓΡΟ 6 βίγοηρσαοδί 
οαἰκἰ68: π6 ΘΏΘαΥ σοπιίηρ; ἔγοια [86 δον ἰπτουρὶ 
7υάοα, Β48 Ὀεδβοὶ {1 811} τερίου (ΠΥ, 505}. χ. 
40; χὶΐ, 8. Οορ. ΥΑΙΗΙΝΟΘΕΒ, κέ δωρ.}: ἴῃ {89 
ἸΟῪ σου ΣΥ͂ αἀἀΖὰ δηὰ Αϑμκοίοη γΓοϑἰϑὺ [ἢ 6 Ἰοηροϑβί; 
τ θη ἰΐθ80 8γὸ Ζ18]|16 ἢ, ἴὴ9 4951 σγοιπηδηί οἵ (ἴα 
Ἰονν Ἰαπὰβ, δοηϑοαιοηῦγ (6 Ποῖα Ἰδηι, 8Β ἴῃ [116 
Ρονογ οὗ (6 ΘΠοΏΥ.---ΘΙΣ δηὰ (ἢ Το] ον ἱης 
Βοηΐθῃοθ Βονν ἸΟΏΚ, ἐἰο., τοῖοῦ ἰο ἰὴ ψΠοΪΘ 
ῬΒ 8.14. ΤΊ 686 Βε611- σοι παρ 6 ΓΘ ἃ Ὠοδί μη 
Θυαϑίοπι ἴῃ δοπἸ ποίου 1 ἢ Θαγηθϑὶ ΒΡ 1σδιΐοπ 
οὗ (Βεῖν ἀαίε168 (οορΡ. 1 ΚΙ. χνυὶϊ. 28; ΗξΆΖ. 
ΚΙ - πο. Ατὶ. βααϊ). πο ῥτορδοὶ ποθ ΤΟΡρτο- 
Βθοηίβ8 ἰπ6 ῬἢἢΠἸβι η68 ἤοτΘ 88 Βα Ὀ] Ϊπρ ἐν 6πὶ- 
βοῖνθβ. ΤΊΘΥ Ρογοοῖγο (Πδὺ ἰ ἰ8 ἐμ 6 αοα οὗ [ϑγι6], 
ὙΠῸ 15 Ὀτγυρσίης {π|8 υά ρηηοπί ἀροη (ἢ οπὶ (σοτΡ. 
1 ὅδτῃ. γ.}, 1860. ἱβογοίογθ Ἀρρϑαὶ (ο Ηϊπι αἴϊουῦ 
(οἷν ΠΙΔΉΠΟΥ ἴὉΓ στο. πα ΡῬτορίὶποί [6}}5 (ἢ 6, 
Βονόνοῦ, (μδὺ ἐπ 8 απ πὸ ἸΟΏΡΟΥ Π6ΙΡ {ἢ 6π}, [119 
ιυάᾳπιοπί νης αἰγοαῦ όσα τὶλ (Π 6 ἤποι 3 
Ἰηιἰπιαιοα ἰῃ τον. ὃ, αβ. 15 Θχρ διαί] ΡΟ δΙ8 
δι ἰϑ δου. Ιοαπηοί, ἰΠοΓΘΟΓο, σοποϊὰθ ἴο 
τοδὰ νἱϊὰ ΟΕΒΕΝιῦυ8 (7148. 8. υ., Ὁ} ΠιτΖια 

οπά ΟΔΑῪ αἴξ ἴμὸ ΩΧΧ., ὉΠ» (Απακίτα), πατοὶι 
ἃ8 (ἷ8 χολαϊης ᾽η8 ἴῃ 18 ἔανοτν, δον ἢ ρ, ἃ8 1ἰ 
ἄἰο68, ἃ δ 14 0Ὁ1]160 ΒυρΡ᾿ οπιοιίδιϊο ἴο “Το ηληΐ 
ΟΥ̓ (Π6 σοιδβὶ8 οὗ Οδρλιίοτ,᾽ νον. 4, ἀπά δὴ ρργο- 
Ῥτγίδι δ]υβίοπ ἰο αδιλ, (μ6 σαϊοῦ τοϑίθημοθ οἵ 
1)0 ἸαΒί. οὗἩ (ῃ 686 ρ'ληΐϊβ (1 ὅδπι. χυΐϊ!, 4: 1 Ομ τοη. 
χχ. δ-8). ΑἸἰἑογαϊίοπβ οὗ ἰδ τοδάϊηρς ἃ ἴο Ὀθ 
νου 6 ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 6865 οὗἨὨ Ή Θχίγοπιθ ὨΘΟΘΒΘΙΓΥ. 
ΤΠ νοτάβ οὗ νοῦ. 6 σοπίδίη ἴδ6 προτὶ οὗ τ0 6 
ΒΌΡΡ᾽] σα Ἰ0 ἢ δοσοιῃρδηνίηρ (ἢ 6 Βο] - σοι Πα ἢ 8. 
ΤΊΟΓΘ Β6οῖΠ5 ἴ0 Πη6 ἴ0 ὉΘ δ ἰηιἰπιδίϊοη (δ δὲ {Π|086 
ἭΘΓΘ {Π|6ὸ οτ ]β οὗὨ (6 ΡΒ ΠΙ μι 165 ἰὼ (0 ΟΧΡΓΙΘ8- 

βίου οὗ ὕὅϑβονδβ (ΠἼ1}2), ἴοσ ἱμβουχὰ ποῖ δὰ 
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Ἡδοῦτγον, ἴ 88 ἃ ἰογοΐση ϑουπὰ δηὰ τρλῖκοβ ἰδ 6 
ἐπηργοβϑίοη ἰδὲ (ἢ. 6 Βρ δίςουβ δἰἰγι θυ 186 βιυογα 
Ταρκίης δρδϊηβίὶ ἐμ θι ΟὨΪΥ 111 Χ}Υ δὰ ᾿νἐδι(8- 
Φἰηκὶν ἴο Φοιοναῦ. [Ιἢ υἱ. 2ὅ; χίϊ. 12, 1.6 οοῆ- 
διγσυοσίίοη ἰ8 αἰ όγοηίῖ.---ἴὴ γον. 7 τ Ῥγοριοὶ 
ΔΏΒΜΟΘΓΙΒ (δ ροἰἰἰοη ΟΥΤΟΡ. 6. [ἢ (Π6 ἔτϑι οἴδ 186 
διϊδοδϊης Ἀϊ 86] οἸοβοὶν ἰο ἴπ6 αὐθϑι1 0}, 8 αἰ η ζὸ 
ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟῚ 15 ἢ 118 οσσαϑίοη θα, 88 80 οὗ θη ἱπ 6 γ0- 
τοϊδ. Οορ. γ΄ 14; χὶϊ. 18; χυῖὶ. 18: χχί. 12 
(σμει 108), χχχνὶ. 29, 80; χινὶ, 8, 9.--- 86 δ568- 
ΒΏΟΙΥΘ ἰ5 υϑοὰ ἰπ ΕΖοκ. χχνυ. 16 4180 οὗ ΡΒ 8118, 
Ὀυὶ ἰὺ ἰβ ηοὶ ἱτρυβ5] ὉΪ6 Πμαὺ, 88 ΟΒΑΡ ΒΌΡΡΟΒΟΒ, 
ἀϊ ΠΠΔῪ τοῖον 8180 ἰ0 2:0 Ῥῃθηὶσί8η8 οἵ τοῦ. 4. [1ἰ 
δἰβο ἱπιϊηδίο8 μδὺ {116 ΘΏΘΙΙΥ ΜὙ 11] δάνδησο ἔγομι 
ἴ9 Εδδὶ. ΟὐΩΡ. χχίϊ. 19, 20; χὶνὶὶὶ. 10 ; 188. 
Ἶν. 10. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ἈΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

Ατηοης 81} (9 πο ον ηρ παίΐοηϑ {πΠ6 ῬἈ1118- 
ἰἰὴ0ο8 σοτο ἰμ080 ὙΠΟ βοννοὰ δῃπιὶ ιν ἴ0 {80 
Ιϑγδοὶ θα Ἰοηροϑὶ δηὰ υχὶι πιοϑὶ βυσσοβ8, ΕῸΥ 
ἔτοπι {πΠ6 (ἴπ|6ὸ8 οὗ ' !βϑπιρὰν (Ψ υἀ, 111. 81) ἄοινη 
ἴο Ηο:οκῖδῃ (2 ΚΙ. χυ]. 8), [6 Ὺ ἡ οτ6 ὈΟ1]1 Βο511}6 

(δοπιρ. Ὁ» ΠΣ, ΕΖοὶς. χχν. 1δ), δηὰ ἀδληροτ- 
οὐ ποὶρῆῦοτβ. Εσθῃ βγδο}} 8 στοαὶ ᾿θυοῖο δά 
υἱοϊοτίουϑ Ῥογὶοα, ἐπ (ἰηχ6 οὗ διιαθ οὶ, 88] δὰ 
Ῥανίὰ, ἀἰὰ ποὶ σϑϑυὶὶ ἢ σοπιοτῖπῷς {Π 686 ΟΡΡο- 
ΠΘΩΪ8Β Ρουθου  Υ ἱμποχίουβ (οιρ. 1 Κὶ. χνυ. 27; 
χυΐ. 1δ; 2 Οἤσοη. χχὶ. 16, 17; χχυἹἹ[οθ 18). ΕἰζοΚὶ εἱ 
ΟΥΘΕ ΣῃΘὨἰ0}8 ἰμοῖλ Θιροης ἰδο80 0 ἀε]ἰριιιοὰ 

ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕῚΤ ΠΕΒΕΜΙΑΗ͂. 
-- 

ΨΓ[ τη]! οΐουϑ ΟΥ ἴῃ ἰδ ἴμἰϊ οὔ Δογυβαῖεπι. 
ϑίπσοθ ποῖν ἰν ἰθ ρου παίαναὶ ἰδ [ἢ 6 11160- 
ογαῖΐσ Ῥγορι θοῦ δδουϊὰ ἱποϊαθ ὑθβὸ ΔΙ δι 1 65 
Ἀπ τϑοκοῦ 6 ἀσϑιγυσίΐ 90 Οἵ [ἢ 686 οἱὰ ΘΦη ΘΠ }68 
διηοης (86 Ὀγίχιὺ ροΐϊῃ!Β ἰἢ [5.615 ἑαυ το (ςοαΡ. 
88. χὶ, 14: χίν. 28, 29: Ονδά. 19: ἀπ. ἰ. ὃ: 
ΖΘΡΆ. 1. 4; Εχεῖς. χχυ. 18), οὺῦ ῬγοΟρΡίιθΟΥ 15 ῬΓῸ- 
ὈΔΌΪ {πΠ0ὺ φδγϊοβί οὔ Φθγθηϊα ἢ ΒΒ Ῥγθ οἰ ἸΟΏ8 
δ Ζυϊηδί ἐογοίρη πείΐοη8. 48, βονούον, “ΓΘ Δ ἢ 
ἴῃ νον. 6 ρῥγϑάϊοιβ ἃ δυ Ὀ]  ης οὗ 1.1.6 Ῥ}}}} 1511} 68, 
80 Ζεομαγίδιι ὑποῖς σοι ρ]οῖθ σοηνουϑίου 10 [80 
οτὰ διὰ ἐμοὶ τοοδρίώοη ἰηΐο 8.86] (ἰχ. 1). 

ἨΟΜΙΜΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1, Οχυ χ]νὶϊ. 1. Ὑ8ὸ ἱηνυ]οϊδ Ὁ] 6 τη) 6 δι ν οὗὁὨ (ἢ 6 
ἀϊνῖπα νογὰ μη5 ποίῃΐηρ (0 ἔραν ἴγοπι Δ ΒῃρΡασοας 
Τὴ ΟΠ ΘΏΓΆΓΥ Υἱοϊα θη. Φογοι ἢ ργράϊοίβ ἴοο [86 
ΡΒ δι] 68᾽ ἀοϑιγαοιίοῦ ὉΥ δὰ ΘΏΘΙΩΥ ἴγοτῃ ἰἢ8 
πογίἢ, αἱ (9 πιοιηθῆΐ ΒΟ 8 ΘΏΘΙΩΥ ἔγοωι [86 
ΒΟ ἢ νγ88 δΌοιιϊϊ Βιι  ΟΒΒΓΠΥ ἰ0 48841} (Βοτ. 

2. Οἱ χὶνὶϊ. 8. ἃ ποῦϊο ρΡίοίυτο οὗ οχίστοπια ἀ6- 
Βρα1ν! ΟομρΡ. 88. χὶὶσ. 15. Υοί 1 88 οοουγτοὰ 
ταν ψνοθ μδγὸ 1116 απὰ οδίθηῃ {μον οἰ] τ  : 
2 Κίηκϑ νἱ. 28, 29. Οοιαρ. δι. χχνὶ. δ8-6 7; 
[π. ἰϊ. 30 ; ἰν. 10. 

8. Οὐ χὶνὶϊ. θΘ. ““Ἴ|16 ἰονγι ὈΪΥ ρῥδίβοιῖῖο ἀϊ8- 
δοῦτγβο νυ] οὶ ἴη6 Ῥσορμθέ ΒΒ γΘ 018 τυ ἢ ἀοὐα᾽ 8 
δνογά, Βῃου]ὰ σϑυνηαὰ 8; 1, ἰμᾶὶ ΠῸ σἈ]Δα ΤΥ 
σοῖιθ8, Ὀαὺ ὉΥ {Π|ὸ Ιοτὰ 8 νν1}}; 2, 1π80 10 ζοε8 Ὧο 
Γαγτ αν ἰ8η Οοἀ ν}}}}: 8, (μὲ 1ὲ νι }}} ποῖ σοαβδο 
Ὀεΐοτο αοὰ π|}}}.᾽ ΟΒαμκκ. 

δ. ῬΒΟΡΗΈΕΟΥ͂ ΑΘΟΑΙΝΒΤ ΜΟΑΒ (ΟΒΑΡ. ΧΙ). 

αΑἰιλουσὴ Ζεγαεῖ λαα τεοεϊυοα (δε σοπιπιαπα ὃν δίοϑεν, ποὶ ἰο ΟΡ, 88 οὐ ππαζε ταῦ ὁπ ἰδέ Ἵοαδίϊεε (Ποαέ, 
11. 9), ἐλὲ Ἡοαδίίεδ, οπ ἰἠεὶτ ρατέ αοἰεα ἵἴπ α πιοδί ἀολίϊε πιαππεῦ ἰοιταταα ἤεταεῖ, απαὰ ασοοτάϊησ (ο 
Βαίααπι᾽ 8 εομπδεὶ (Ν Τα. χχχὶ. 17), αἰ ἰλεπι στεωίεῦ ἐπῦιτν ὃν δεαμεῖησ ἰλεπι (ο τἀοίαίτψ, (λαπ (λὲν 
εουμὰ λαυε ἄοπε το τσεαροπὸ οὔ ιοατ. ζπ| σοπϑεφμόηςε οὗ δὲ σοπιπιαπα σίυεη, ὃν οδον, ἰΐλε ]Πετυεἶ τεσ 
ἑοοῖς Ροδεεϑδῖοη ο7 ποπδ ο7 (ἠδ οομπίτν οὗ (δὲ Δοαδιίεα, δωί ἐλδ Αγποη. ωὠλϊσλ λαά Πογπιεα (ἦς δουπάαγν 
ἔπε δείισεεη (λε Μοαδίίεδ απαὰ Απιπιοπῖίεδ (ΝΌτα. Χχὶ. 18 ; Φπἃ. χὶ, 18), ποῖ δοτπιεα λαί δείισεεη 
Ἀοαὸ απά Κεμδεη (Ἰοαὶ. 1. δ6; 2088. χὶΐϊ. 9). ἥγοπε ἐλὶδ ἐίπιε ἐλ6 λιδίοτψ ο7 ἰλε τείαίζίοπδ δείερεεη 
]1εταεὶ απά Μοαὸ 7αἰὶς ᾿πίο ἔσο ρεγιοάβ. Τὰε ἢγδί ἐχίεπαάϑ ἤγοπι δε οςσμραίϊοπ οΥ λὲ ἰταπεγοτααηῖς 
ἐουπίτῳ ἰο (λδ διὀγωφαίϊοπ οΓ (Λε Μοαδί(εα ὁψ δαυϊά (2 ϑδτα. Υἱϊϊ. 2). Ζυτίπρ (ἠϊὲ Ρετίοά πιατν 
δίσιισσίεδ ἰοοῖ ρίασε δείισεοεπ ἰδ ἐϊσο παίΐοπδ υυἱἱὴ υατγψῖησ δυσσενδ (δ ἃ. 1ιλ. 12 8644ᾳ. ; 28 δβαᾳ. ; 1 ὅδπηι. 
χὶν. 47). ΤᾺε δεεοη ρεγιοα ἐπιδταςεδ ἰἠο διιδ7εοίίοπ ο ἰλὲ Μοαδίίεσ ἐπάν 2αυϊὰ ἀπά λὲδ δμσσεδδοτδ (ΣΕΥ 
ἐλ αἰυϊδίοη, ἀπάοτ' (ἢ ε Εἴησα ὁ 7ϑγαρ.) [ὁ (δ εἰγ τευοίξ αὔίεν (δδ ἀδαιὴ 9 Αλαὸ (2 ΚΙ. ἱ. 1; 1. 4, 6). 7Άε 
ἐλίγαὰ ρεγϊοα αφαὶπ ἰδ ὁπ ὁ δοοίψ εὐ νατμίη ϑιοοεδδ (2 Ἰλ. ἰϊ. θ-27; χί!, 20), δειέ οἶοδ8ε6 «τοἱίλ 
ἐλε οσομραΐίοπ οΥ (δὲ τοσίοη ἰο ἰὴς πονίἡ οὔ ίὴς Αγποη ὧν ἰδ6 Μοαδί(οϑ ἱπ σοηδεφμεηοο Οὗ (δὲ ἀερροτίαίοπ 
οΓ ἰδ Εαει-)οτααηὶς 1ογαοϊ ε56 ὃν Τισίαιὰ Ῥιίσδεν (2 ΚΙ. χνυ. 29: 1 ΟἸιτου. ν. θ, 20). 7ὲ 7οιγιὴ 
»εγῖοά επιόγασεδ (ἠοὲγ ΦηΓἴγ6 διε δεφιεηί ἀϊϑίοσν. 71π|1λὲὶ5 (λὲ οπῖψ αοοομηΐ 06 αν οὗ τσαγα δείτσεξη ἐλδ 
ἔισο παίϊοηϑ ἴδ, ἰλαὶ Μοαῤί(ἰκὴ ἰτοορϑ ἰσεγὰ δεπέ ασαϊπεί «“εἰοϊακέηι αὐεν ἐδ τουοῖς ἤγοπι (λε Ολαϊάεαπδ 
(2 Κι. χχῖν. 2). ζύηαον Ζεαεκίαλ τσε 8εε ἰλε Ἠοαῤῥἐ!ε5 ἐπ ἰεασωδ τοί(ἡ Ἰδταοῖ αφαϊπϑέ (λὲ δοπηποη ἐπεπιν, 
ἐλε Ολαίάεαης (7167. χχυὶϊ. 1-8), οΥΓ ιυὐλῖιος .οδερλιθ (Απ|. Χ,, 9, 7) τεσοτάφ ἰλαί Νιεδηςλαάπεζδατ ἴπ 
ἐδλε ΠΡ γνεαν αὔεν (δε ἀεϑίιτωοίίοη οΓ “ εγισαίοπι διιδ)ισαίεὰ ἐδδ ΑἸπιριοπίίεε απαὰ ΔοαδιίεΦ. 1πἰλὶ 
Τουγιὴ ρετιοά {αἰ ἰδὲ οίλεν Ῥγορλεοῖεσ αφαϊπδί λοα, υὐἱἱὴ ἐλ ἐχεορίϊοπ οΓ δε ὀτὶς ογαοῖε, Απι. ἰὶ. 1- 
8, υἱΖ., ἰάοδε 97 79αἰαλ (οι. χν. δὰ χυὶ. ο01}]. χχυ. 16-19) Ζερλαπίαλ (ἰϊ, 8-11), “εγεπαλ (οὮ, 
χὶν 11.),  Ζεκιεὶ (χχν. 8-}1). 

Νο νου ἐσ πεοαεαά ἰλαί ϑεγεπιαῦ λα οσσαδίοη ἰοὸ αϊγεοί α Ῥγορῆεοεν αφαΐπσί (λί8 οἱα ᾿εγεαιίατν 706. Τὴδ 
αεεομηί ἴπ 2 Κὶ. χχὶν. 2 δδοισϑ δαί εὐον ϑρεοϊαἰἰψ αἱ ἰλαὶ {πὲ (λὲ αἰδροδιί(ἰοη, 97 ἰδὲ Μοαῤί(οϑ τοαϑ 
λοδίϊίδ ἰο Ψμααλ ; 70ζ᾽ ἐλὶϑ Ργορδδεν σεγιαἰπί ὀείοπ78 ἰο ἰδ {πες ο΄ ὕελοίαζὶπι αἀπα δείοτε [ες 7ομνίλ 
ψοαν, ἰλὲ Ολαίάεαηβ απὰ ΔΙοδηολαάπρΖΖζιγ ποί ὑεὶη) πιο οπο, Τὰς ὥντιπ οὗ ἐλ6 διιρεγδογίρίϊοη ζαυοτα 
{6 σοπίεπιρογαπεοιμϑη688 τοίἡ ἰἠε ἤγδί ργορλεον ασαϊπδί ἔσυρι (κινὶ. 1. 2). ρηιρ. τεπιϑ. οβ (λα! »α8- 
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ϑασα.---οῦ ἐγ ἐπιὶα λ᾽ 4 οὐ7εοί ἱπ ἰλίϑ ργορλεοεν τοαϑ ευἱάεηίἶν ἰο τεαπὶπιαίε, αἢ ἴέ τοεγο, ἐδ ὕζονγπιον ἀεεϊατα- 
ἑϊοπα ὁ δἰπιέανγ ρωγροτί, απα σοπιρτίδο ἰἠξπι ἰοσείλεν 7ογ (λό δαζε οὗ α Ροιοετζμὲ ἰοἰαΐ οὔεοεί. ὅγοπι γον. 
29 οπισαγάξ, ἰδέτε ἐ8 α ςοπδίαπί, πιογξ ΟΥ̓ 88 7Γε6, 86 07 οἷεγ μίίεγαπεεα. ΟΥ̓ Ὡρεειϊαξ ἐπιροτίαηοε αρ- 
»εαγεά ἰο οὗν »γορλεὲ (λὲ Ῥγορήεον οΓ 7εαϊαλ, ἐἰδεῖ τεργοαμοίηφ απ οἷάενγ ογαοίε ([88. χνυὶ. 18). 1716 

πιαζει ϑέγῳ ἐχίεηεῖοα μ8ὲ 07 1], ρατιϊοιαγὶν οΓ γετϑ. 290-88. Απιοϑ αἶδο (Ἑοτιρ. ᾿ Ν-23, γοῚ. 458, διὰ 

ΓΡΆΡΙΊ, νϑτβ. 24 δπὰ 41, τὶν Απὶ, 11. 3). Ζερλαπίαλ (Θοτιρ. ὨΝ), τϑσβ. 26 διὰ 42, τί! ΖΘρΡΆ. 
11, 8, 10) απ εὐεπ οἱαεν ευἱἱἱεγαποοδ οΓ {λῪλ6 επίαίεμες (Θοτρ. γοσβ. 40, 46 νι ὶϊὰ Νυπι. χχὶ, 28, 20 ; 
χχὶν. 17) λασε πο δὲεεη ἰφ ἀπεπιρίομεά. Ζλιι ἐλε ργορήξεον λα8 ποί οπῖψ δεοοπια ὑεέτῳ ἴοπσ, δεέ 
πιαπν ὠπευεηπέ85ε8 λαὺό δεοπ ργοαμοοά ἐν (ἂς ᾿πίγοάμοίίοη, ο 7οτγοῖση πιαίίετγϑ. ΜΟΥΕΒΒ απᾶ ΗΙΤΖΙα 
λαυε ἰλω8 δέεη πιϊδίεα (0 αδδι)π8 υαγίοιιδ ἱπίεγροίαίίοαϑ. ΟἌἍΔἙΑΣΡ, Λοισευεν, λα8 δαϊεαοίοτιϊν τεδμιεα 
ἐλοδε αἰίαοῖε οὐ ἰλε ἱπίεγτιψ οὗ ομν ἰεχί. 444 τεγαγαάδ (δὲ δίγμοίιιγα 00 (λ6 αἰδοοίγδε, ἐξ οοπδιδίδ, αο- 
οογαιπ ἰο (ἠδ Ῥεομϊατιψ ὁ υετεηιαλ᾽  δίψίε, ἐπ ριείαγεδ ο7 ϑατγίουδ ἐχίεηὲ, 97 τολϊοὐ τοὸ πεπιδὲῖ εἰδυεη. 
Τὰς ἥγεί ἤνυε ατε ργεαοπιϊπαπίὶψ οσουρίδή ιοἱ(ἀ ἰλε ἀεδογίρίϊοπ ο ἐλε »ιωπη θα ἡμάσπιεπί ὀγεακίη ἐπ ὑροὸπ 
Δίοαὸ (νοτϑ. 1-25), οὐὲἑς ἰλ6 γοὺν Γοϊοιοίπφ (γοτ8. 260-42) λαῦα (δε τεαδοπε 9 (λὶδ γμάφσπιεηε 707 ἐἠεῖν 
διιδγεοί. Τῆε ἰαδὲ (ἴσο ρίοίμτεδ (γ6γ8. 48, 44, δῃὰ υϑγβ. 4δ, 40) αγε γεἰαίεα (ο λέ (τσ ππαΐπ αἰοιϑίοπα 
(8 διιρρίεπιοηίδ, ἴπ 80 αν α4 (λδῳ σοπίαΐπ ποί(λιίπ πεῖσ, δμέ ἄγαιο οπῖὶν οἡ ἰιτσο οἰκεν δουγεεδ, υἱΖ. ; 1, α 
ἀγαφίϊο »α84η7ε ὃν 7θαϊαῆ, τολὶοἶ πιογεουεῦ ως ποίλϊπο ἰο ἀο υἱϊὴ Μοαδ; 2, δοπιὲ ἀεοίαταίϊοης οΥ ἰἢ6 
δοοῖ οΓ Νωυπιδεῦδ γεεστιπῷ ἰο ΔίοαΘ. Τὴδ ἰαδέ υεῦδ ἐδ α οοπδοίαίοτῳ σίαποε ογηπιῖπο α οοποίμδίοπ ἰο 1} 
τολοίε. 

1. Τὴ9 Ὠοδβοσίρίίου οὗ [80 Ῥυπὶϊίνο δυδρηιθηῖ (χυναι. 1-28.) 

ΟἽ, 7λ6 2ουαδίαίίοη Τγοσεεαϊπσ ζγοηι ΟἸίν ἰο ΟἾίψ. 

ΧΕΥΊΙΠ. 1-ὅ. 

1 ΑΟΑΙΝΒΥ ΜΟΑΒ. 
ΤΊυ βαῖ ἢ Φοῆονδῃ Ζουδοίι, [86 αοἀ οὗ [βγϑοὶ: ᾿ 
Ἶγοσ υπΐο Νοῦο, ἴον 1 1814 ψαβίϑϊ 
Οοῃίουπαρα δηα ἰδίκοη 18 Κα τ μαῖμ 
Οοπίοαηάορά δηἀ ᾿τοϊκθη ἴο ρίθοθϑ 18 {δ οἰἰδά6] [Μ|ΊΒΡΔὈ]. 

2 ΤῺθ ρΊ]οΥΥ οὗ Μοδῦὺ ἰ8 ἀορεαγίοα. 
Ιη Ποελδοη, ἰΒ6Υ͂ ἢδγθ δϑριπ 6Υ11} δραϊηθυ ΩΘΓ. 
“Ὁρ] δπὰ ]εοῦ ὺϑ ουΐ ΒΟΥ οΥ̓ ἔγοπι Ὀοΐπρ ἃ παίϊοι [ἢ 
ΤΏου 4130, Ο Μαάπιδη, ατῦ ταδάβ πιαὰ [[660]9] : 
Βεμὶπὰ {Π66 σομῃοίῃ δ 6 βτγοτσα. 

8 Ηδεϊκ! Οὐγίηρ ἔγοτα ΟΠΒοΟσΟ; 1 λ--- 
ΤΠ εβοϊδίϊοῃ δηὰ ρστοδῦ συΐη. 

4 Βτοίρϑη ἴῃ ρίθοορβ ἰ ΜοϑΌ! 
ΤΏΘΥ ΟΥΥ͂ δἰοιιὰ ἰοναγαβ Ζοδτγ. 

ὃ Ἐογ [86 δβοθηΐ οὗ 1] ἢ 18 ἀβοοπἀθα τ} πϑορίηρ, τὶ πτοορίηρ." 
ΕὸΥ οα [89 ἀοβορηΐ οὗἩ ΟΠΒοσγοηδῖπι 8τθ μθασὰ [8.6 ὀρργχοββοσβὸ οἵ (86 ΟΥΥ οὗὨἨ τοσ. 

ΤΕΧΤΟΌΛΙ, ΑΝῸῺ ΟΘΟΕΠΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψσ, 2-Δ Ὁ. Οοπρ. ΝΆΣΟΣΙΔΒ. Ον., ὃ 106, 6. 

3 γοτ. 2.--ὙΓΒοῖμον "9:13 9 αὶ οὐ ΝΊΡΒαὶ, ἰ ἀοαθεῖα!. ΒοΙα ασθ ροδαίθ]. Το ΝΊΡΒΔΙ τωοδηίης πουἹὰ οοττοδρουὰ 
Ὀεδὶ ἴο {πο σοηηθοϊίίοῃ. Οομαρ. ΟἸ2Η., ὃ 343 ὦ, ἢ Ἐπάν, ὃ 140 ὃ. 

δ γε γ, 3.-ῷς  σοησὺΣ τ τ ΚΑῚ ἰῃ τοδβάϊης ΡΣ, [υἹἱονίῃς {0 υΧΧ΄, ἰπδίορὶ οὗ ΡΥ. [πῃ δᾶ. χνυ. δ, πὶιὶςδ Ρναϑ- 

δΑρὸ (Π6 Ῥτορδοῖ Ὠδὰ ἰῃ γυἱϑγ Βαγο, ἐ9 ζαχίεἰνοβ οὔ Μοδὺ ἤ66 ΨΥ ἽΝ. δηᾶ ἰῃ τοῦ. 21 οΥΓὈἮ {19 σΠδρίογ. ἋΣ 16 τποητοηοά 

ψ  ὉΠπογοπαίῃ. Τη6 τοελάϊμςς ΠΝ Υ ὙΠΙΟΣ ἈΡΡΘΔΙΒ αἴβο (0 πανο δὰ {πὸ ΟΧΧ, δοΐτηυ, δὸ (αὶ (ΠΟΥ τγίἰθ Ζογόρα ἱπαϊεια 
οὗ Σηγώρ, 88 ΠΟΥ ΟἰΒΟΎ Π6ΓΘ Του οΣ ΒΡ (ἄθη. χίν. 2; χίχ. 22 βηῃῃ, ; [δᾶ. ΧΥ. ὅ) βϑοιῃβ ἴ0 πένθ δυίβοῃ ἰῃ ἃ δἰ πιΐ]δν τοδι ποῖ 

8 γ» 5), Ἰ ΣΝ", ἐο. ΟοαιρΡ. τϑπιδ. οἢ χυίὶ. 23. ΤῊ Δα ον οἵ χίν. 8 ἤμα ΠΥ ργοάποοά [ἢ αἸέοταϊίου πο ΡΥ. 
ΙΔΥᾺ δ.--τ γοῦν» ἰῷ ἃ Ραγοηοτηδεία τ ἱ ΠΟΡ5: Ετατπιλίϊοδ!}}ν ἰδ ἰ6 ἦμοὸ (ἰἰτὰ ῬΟΓΘΟΠ δἰ ρΌ ΔΓ ἱππροσθοπα!. Οοιηρ. 

ΝΆΈΘΕΙΒΒ. αν, δ ΊΟΙ, 2 ὃ. Ἰπδίοαά οὗ ἴΠο δοσοηὰ 23, 6 πάτο Ἷ2 ἰῃ [6 ραδδασὸ ἰῃ [ποῖ 8}. [8 Ὠδίαγαὶ ἴο βιρροβο ἐπαξ 

ΒΟΥΘ 33. δγοϑὸ ἔγοϊω 8 ΒΙΘἰης οὗὨ [16 10] τες ψ τ [80 Ῥγοοοάϊης 3, ἷπ σοπβοαιδηςθ οὗἩ ἰηάἀϊθιίηςξ οΓ ἀοίοοξινο ν᾿ τἰ τἰης 

δ {11 νονοἱ. ῬΕΙΙΤΣΆΟΗ αἷθὸ (ψες., 8. 277) αἰγίδα τοα [Π0 σολάϊηρ ἴο ἃ τηίβῖακο. [{ ἰα ποῖ, Ὠον νου, ἴο Ὁ ἀοηϊοα (ππὶ οτος 
Ἀπ} ΔΥ μΟδϑί] Ὁ αν Ὑ τοι 23. ΤΒὸΣ ἰδ νου] νθ πλοῦὸ μα νίδαυ]θ [0 τΆκὸ ἴμ6. δοοοιμὶ ἐν δὰ θιμμμιίς στ οιυτίοι! γορο- 

τιτίοῃ οὔ [Π6 τοὶ ἢ οπι ϑδίοη οἴ τῆο ργοροβίτίοη (σοταρ. ΝΑΞΟΕΙ͂ΒΒ. συν. ὃ 112. 8), {πππ ἴο μἰνο 1ὲ (Π0 γματέ οἵ τῆ βπδίαςῖ. 
Τυτ, ν λλο ἢ νγῦ σΟΠΙ με ΓΟ οαϑδὴ {ἰ|πὸ 293 τ)οὦνυ, 1.3 Ἰ }), νὸ τουδὶ ποῖ 1Ογχοῖ ὕΔδζ ὨοΓῸ [Δ ἰπλπιοάϊαῖο ῥα χιροδίτἰοη οἵὗἨ {116 

τι Υττ ἀὔἶεε- δι 

ἔγο αὐδοηηπὶ τογάα [5 δαδοη[Α]. 
δ γον, δ. -ᾷἰοπρ. ἼΧ σπῖτι δοσῦδ., δηἃ 10] ονίης ὮΡ 88 ἃ ἀοαεϊτιαϊίοι ΟΥ̓ εἶθ ἐεγην. αὦ φιόπε; Φυὰ, ἰχ. 81; Ιεὰ. χχίχ. 8, 

δηὰ οὐ ἴμο οοῃδίγυοϊ δίαίο, 848 ἃ δι ρει ζ0Γ (86 Ὀτοροοί τίου, ΝΆΞΟΚΙ5Β. Ογν., ὃ Οέ, ὅ σ. Τῃ δοοοσάδῃοθ τί τμ9 ὀχοίζοδίδ οἵ 



814 ΤΗῈ ῬΒΟΡΗΕῚ ΧΕ ΒΕΜΙΔΗ. 

Ἐμἷβ Ῥαδβαχο, 88 βΊ σΘΏ ὈΘΙΟν,, ῬῊΘ ΔΘ ΠΘΙ ἐΠ6Σ ἴο ἴΑκὸ Ὁ" ἫΥ 88 Δ αὐοιγδοιοη -αησμίίπ, πον τ ἢ ΠΤ σῖα ἴο τοαὰ ᾿ὟΥ (ΕΣ ἽΥ), 
δ τ δο 5: Φό οθ 

δηά τοραγὰ [818 ὧ6 (Π6 Ἰἰΐοταὶ παπιθ, δῃἀ σοηῃϑυὶ ἰξ 85. ἃ ακἷοβα πεῖ Ἃ2 15), ιασαλίος {86 δᾶταθ, Ὧοσ ὙΠῈῺ ΟΕΔΡ ἴο ἰδιεο "Υ 

(πο ἀοθα Ὡοΐ οοθ οσσαγ ἰῃ οἱ ΗΘΌΓΘΥ) πῃ σοπποοϊίοι πὶ ῖ ἽΡ δ») ποῦν οΥ̓͂ τιατᾶος, ὶ 
τι 

ἘΧΡΑΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ ρτορμοῖ Ῥσοοϊαΐτβ ἀοδίισαοίΐοη ἐο Μοδῦ ὮΥ, 
88 ἰΐ νγοτο, βΒοι σης ἃ στοαὶ μἱοίατο, ἰῃ τ ϊσἢ 
Ὑ6 Ὠοΐ ΟὨΥ Ῥογοοῖνο ὑπ6 δοπιϊηαιίοη οὗ ἀο8οΪ6- 
ἰΐοα οἰ Ὀγαοϊηᾷ ληά, 88 1 σογο, οηγοϊορίης [19 
Ὑ010 σου ΓΥ͂, Ὀυὺ 4180 αἱδιϊπρυ δ γι σΌ}Δ 
Ῥοΐηίβ ταν κοὰ ὉΥ αἰατίηρ ΘοΟ]ογΒ. [ἴπ ἴῃ68 δημπι6- 
Ταϊϊοπ οὗἩἨ ἰ}16 οἰτ168 {(Β6γ0 ἰ8 ἃ ΖΘΏΘΓΔΙ ΡῬγοζγοδϑ 
ἔγοτῃ ποσί ἰο βου, 

Δεραίΐηβὶ οαρ. Τὴθ βυρογβουὶ ριΐοη ἴθδῃ 8 
Ζου ϑυρροτί ου χὶνὶ. 2. ΟοΡ. ἴδ9 ἰηἰγοἀμποίίοι ἰο 
ολ ἢ, χὶνὶ.--ἰϊ. 

γεν. 1. 88 βαϊϊᾷ.. οἰϊδᾶθὶ. Τῇηδὲ ἰδ 9 
ταοιπίαϊα Νοῦο 15 ποὺ πχοδηΐ, 8 Βοϑὴ ἔγοπι (}9 
γοσῦ, Ὀοὺδ ἴῃ 118 Β6ὴ89 δηά ἴογῃηι (ἴεπι.). Τ}6 
οἷϊν οὗ ΝΟ (σοταρ. νον. 22; Νυ. χχχὶ!. 8, 83) 
8 5Βἰἰυδίοα, δοοογτάϊηρ ἰο 86 Οποπιαεδίίςοπ οὗ 
ΦΈΒΚΟΜΕ, οἰφὶ Βοιηδη τ1165 βου οὗ ΗδβμΌοη, 
8116 Μι. ΝΟΌΟ νγὰ8 βὶχ τὴ}]608 ψοϑὺ οὗ (818 οἱΐγ. 
Οορ. βΒαύμεβ, δαϊῶεί., 85. 200, --ο ΚΙσ αὐ αὶ πὰ 
(οοπὴρ. τον. 28: ὅοη. χῖν. ὅ; Νιιπι. χχχὶϊ, 87; 
Ψο9ἢ. χὶϊ!. 19. Ἐαοϊκ. χχυ. 9) 18 οῃδ οὗ {᾿10ὸ οἰ ἰοβὲ 
οἰ(ἴο5 οὔ {89 Εαρι-Φοτάδηϊο ἀϊδβίγιοί. ΒΟΒΚΗΑΒΌΤ 
(1ταυεὶς ἐπ ϑιυγία, 11., δ. 626) ἰουπὰ τυΐῃβ οὗ ἃ 
Ρίαςο οδ]]64 Εἰ- Ταΐπι, Ἰα] δὰ μουν νγοϑὶ οὗ Με- 
ἀαῦα, 16 ἢ, ἸΟΎΘΥΘΥ, ἀο68 ποὺ Μ06}}] Βδυχηοηὶζα 
τὶ (06. βἰαἰθιηθηὶ οὗ ΦΈΠΟΜΕ, νο ρῥἴδδοθ Κα- 
ριάϑα (Κοτοίδίπα, αἰγ αἰ δἰ πι), ἔθη Βοϊηδη τι} 68 
τγοϑὶ οὗ δίεάιθα. Οορ. βΑύμΜΕΒ, 8. 268, 4 εἰ 
»α85.; [{π82. ΚΚ.- πο. ΥἹΙ., 5. 110. 

Τ86 οἰϊδἅ9] [ΜΠῚ55.807]. [ἐ 18 ὙΘΓῪ ῬΓΟΌΔΌ]9 
ἴγουῦι 6 οΘοπίοχὶὺ (Παὺ α ἀοβηϊίο ἸοσΔΙ Υ 18 τηϑδῃὶ, 
ἴον οἰ συν 89 οἰ μον (η6 οἰἰΔ 46] οΥ̓͂ (μ6 ἰα81 πιοη- 
ἰϊοποὰ οἰἐν παυϑὺ Ὀὸ Ἰῃ θη 6α, ΟΥ̓ (6 οἰ 618 οὗὮ 
Μοαὺ φσοπογαῖγ. [ἴπ Ὀοϊὰ Οα568, ΒΟΊΥΘΥΟΓ, 76 
Βιουϊὰ οχροοῖ ἱἰμ6 ττογὰ ἰο παγθ ἃ βιι ῆχ. [16 0660 
18) 0 οἰλἰοῦ ἔογίγοϑ98 οὐ ἐμ) 6 ΜέοαὈΙ68, Κιν- ΜΟΔΡ, οΥ 
Κιντ-οτοβ (ΘοτΡ. γογβ. 81 δηὰ 86: 1582. χυ. 1; 
χυὶ. 7, 11; 2 Κὶ. 111.. 25) μὰ8 ὈΘθῺ δΟΥΓΘΟΙΪΥ ὩΠ4ΘΓ- 
βίοοά. Νο δᾧῴρδδ) ολῃ ὃ6 τηδᾶς ἰὴ 6 ΑἸ οὗἁἨὨ {μι 18 
υἱὸν ἰο ἴβ88. χχυ. 1:2, δίποο ἰ 18 οχί γι οἷ α1168- 
ἀἱοπαῦϊο Ὑν οί Β 6 ̓ ἃ ἀοβηϊο Ἰοσα!} Υ 5. {Π6γ ἴπ- 
ἰοηάἀο. Οορ. ὈΒΕΟΉΘΙ ΚΕ οἢ 8}. χχν. 15, Οἱ 
Κὶτ- ΜοδΌ, σοαρ. 1πῈπ2. 4Ν.- πο. ΠΙ., 5, δ08 δᾳᾳ. 

γεν. 2. 186 ΕΙΟΣΥ.. . ἴ)6 δννοσχᾶ. Ετοιῃ 
σουϑ. 290, 80, γὸ Βοὸ0 (αὲ ἐδ 6 ΜολΌΙ 65 στο ἰῃ- 
οἰϊηοά ἴἰο ῥχουὰ Ββο] -ρταΐβο, Ὀυΐ ὁ σαπηοῦ Β6ΥΘ 
ἴακο 9 ψοτὰ ἰγαποϊαίθα ΨΊΟΣΨ ἴῃ {116 Βιι Ὁ) οί ἵν 9 
Β6η56, 88 [06 Μ1]1016 81 ΓΟΡ]16 μὰ 8 [ῸΓ 115 Βι. Ὀ]6οι {119 
ἀοπιγιισίὶοι οὗὨΣο4] οΟὈ͵οαῖ8. [1 18, {ΠΟτ οἴοτγα, 6 ΓΘ 
85 ἴῃ θδυϊ. χχνὶ. 19. Ζ26γ. χίϊὶ. 11; 11. 4, (π6 8Ὁ0- 
Ἶ6οῖ οὔ (οἷν αἴονΥ.---- 6 πᾶτὴθ οὗὨ {Π|ὸ οἾἵΥ Η 66}}- 
ΒΟῺ ψΙΥΟΒ Οσοδϑίοη [ὉΓ ἃ ὈΙΔΥ ὉΡΟΩ σογβ. ᾿ἴ9 
(γὐδηϑ]αΐθ “ΒΡ. δου [8.0 Θχλιηρ 16 οὗ ΜΕΙΕΒ. 
ΠΟΚ Όοη τνᾶ8 ἔμοη ἴῃ (6 ρΡοββϑϑβίοη οὗ (16 ΑὩ- 
τη ομ68 (ΧΙ ῖχ. 8). Οἡ δνγὶνίηρ δἱ (π 6 ΟΠ ΙΔΥΥ͂ 
{1|6 ΘΠΟΩΥ Ὀγο͵]θοίβ 18. μἴλη οὗἉ δἰίαοῖκ. ΟοΡ. 
ΤΘΙΏ8. Οἡ γα, 48. Αἰἴοῦ (06 ἀδροτίδιϊοη οὗ (19 
Ἐλοι-Φογἀσπίο τὶ 68 ὈὉγ ΤΊ} - ῬΊ]οϑον (2 ΚΙ. 
χν. 29; 1 Ομγοη. νυ. 20), (9 Μηδ Ὀΐ [698 ἀρΡΡρθᾶν ἴὸ 
ἮδΥθ ἰδ  Ῥοϑϑβοβϑϑίοη οὗ ἐμοὶν ἰουυ!οῦγ. Πθποθ 
Ἰϑαΐϊλη (χνυ. 4: χνὶ. 8, 9) πιθπί ἰυπ8 ΗΘ8 ἢ} Ὀθἢ πιο 
6 Μοαθί 18} οἱι108.. ΤῸ Απιλορίτ 685 τη80 μΒ6. Ὑ9 

ΘΟτη9 ΒΕ ΒΘ ΘΗΝ Υ ἱἰπίο Ῥοβϑοββίοῃ οὐὗὁὨἨὨ ἐδθ οἰΐγ. 
Οοιρ. Οα(Κ,πασῦ, 3. δδ4; ον Βαύμξε, 8. 262 δπὰ 
209, 270.---Α ρῥΐδοο οαδα]]Ἱδὰ Μδάιηοῃ, ἱπ ΜοδΡ, ἰ9 
Ὡοὺ ΟΥΧΡΓΟΒΒΙΥ τησῃ(ἱοηθαὰ οἰδονβοσο, αι (ἢ 6 γ0 
ΒΘΟΙΏΒ ἴ0 Ὧθ ἃ ἰγῆο6 οὗ ἰῇ ἴῃ (Β0 ἔρσυγο οὗἉ [6 
ἀυης Ρἱὲ ([88. χχνυ. 10), ἰο 116 οδμβοῖσα οὗ πο 
᾿ϑαϊδὴ ΤῊΔῪ λΥθ Ὀ6ΘΏ οσσδδίοποι ὈΥ (6 οχ᾽βίθηοθ 
οὗ βυοσῦ ἃ ρΐποθ, 8ἃ8Β ΦΌΒΈΡΗ ΕΙΜΟΗΙ δβιιρροβοά. 
Βεϑί 68 ἃ Γ) 22 18 τηοπιϊοποᾶ ἴῃ Βοη δια, [88. 

χ. 81; 8 Π)512 ἴῃ δυάδα, ὅοβὶι. χνυ. 81; ὁ Π) Ἵ 
ἴῃ Ζοθυϊο,, {08}, χχί. 86. Ηθποο [ ὝἼ2 Πδτθ 
Αἶβο 5. ποί ἰο ὍΘ (Δ Κ6 88 δὴ δρροϊδίΐνθ, ἃ8 ΒΟΙῚΘ 
τηοάθγῃ σοτμηθηίλίοτΒ ψουϊὰ ἀο, Το] ον [86 
ΙΧΧ,, υὶϊς. δηὰ ὅγτ., Ὀυὺ 88 ἃ ῬΡΓΟΡΟΥ πομῆ. 

γετβ. ὃ-ὃ., Εΐασὶς. .. ΟΥΥ οὗ σγοϑθΘ. Ετουι 
Ομοτγοπαίμ (σοιῃΡ. 158. ΧΥ. δ) 5 Ἰοιὰ ΟΥῪ 15 Ποαγὰ, 
δη4 αὖ (Π9 Β8π16 {ἰπ|6 1:0 ΠΟ89 οὗ (μ6 οἵἷέγ 78}}}1πῸ 
Ἰηΐο ταῖη8. Οοπιρ. ἱγν. 6; Υἱ. 1.,]. 22; 15. Ἰἰχ. 7 ; 
ἰχ. 18.---πὰν [88 τηϑὰ 1ὑ ΘΟ ΥῪ ῬτοΟΌΔΟΪο ἐμαὶ ὉΥ͂ 
ΜΟΔῸΌ ἰὰ γον. 14 18 ἰο Ὁθ υπαἀογβίοοά, ποὶ (ἰδ 
σουηίτγΥ, αὶ 89 οἰἱγ (Ναλ, χχὶ. 28; 1β8α. χυ. 1; 
Νυπι. χχὶΐ. 86). Τδ6 πιοηϊΐοη οὗἉ βουοσγαὶ οἱ ἴθ ἴῃ 
οοπῃηθοίϊίοι, δπὰ {Πὸ ἔδενϊἶηθ ζοπά ον οὗ π 6 νοτὺ 
(ςοΡ., οουον, {π6 πη βου} }η6 ἰῃ γΟΓ. 11) ἴϑΥῸ 
(19. ]Ζ ΓΧΟΙῸΡ 880 ἰο Νυπι. χχὶ. 1δ, θυ νΨ 

ΔΪΟΠΘ ΒΕ 6 1Ὼ8 ἰ0 ὈΘ ρσΊΥΘΏ 88 ἢ} 6 πδῖῃθ οὗ ἰδ οἶΥ. 
--Τῦο γί Βιϑανϑιϊοἢ οὗἁὨ τον. δ 'ἰ8 ἰβκϑὴ α]αιοϑὺ 
υετγδαίϊπι ἔτοτῃ 188. χν. δ, ἔπ γὸ Ὀοΐηρς ἃ αἰβογθησθ 
ΟὨΪΥ ἴῃ {Π9 ἰαβὶ γσοτάϑ. ΑΘ γὸ δανὸ [811 ἴῃ 
ϑαΐδ, νυνὶ ουΐ δὴν αἰ θγ ποθ ἰῃ σοϑΐῃρ, νν6 8 ΓΘ 
λαδιϊδοά ἰῃ οἸ]οτὶη κα 116 Κοτὶ, νυ ἰσἢ ἢ 85 (6 Β8πι9 

Βοσθ. ΕὙοῦὶ 89 οἶμον σοδάϊης (ὑπ ϑεξι Ό]ο5, 
ὈΟΔΓ(Β) ἃ Βιυϊ 8. }]6 Β6η80 6Δ} Ὀ6 ἮΓΙΩΩ ΟὨΥ Ἡ1Ὲ 
ἀἰβουϊγ. “εὶ μδηυο λοάϊε υἱσις ἱπίεν Ατεοροῖπ 
(ὦ. 6...4τ- δοαϑ) εἰ Ζοατωπι ποπιὲπο 7, μὶιλα,᾽" ΒᾺγ5  κ- 
ΒΟΝΒ ἰὰ ἰμ6 Οποπιαϑίϊσοη. ΒῪ ἘῸΣ (0 ἀοοϊαταϊΐου 
οὔ μ6 Ῥτοσοοάϊης νογβο, (ἢ δὲ 6 ἸΠΒΠΔΌΪ πη 8 οὗἁἩ Ατ- 
ΔΙΟΔῸ οΥΥ τονυδσ 5 Ζοϑσ, 15 οχρίαἱποὰ, οἱζΖ., ἐδ 
δβοοηΐ οὔ ζῈ 8 10}, νυ Βῖοἢ 8 οα {16 χοδὰ ἀοϑίρηαίοά, 
{Π60Ὺ 8ΓΘ Β60} ἰο 88σοῃ!ᾳα ψΘΟΡ᾿ἢς.---ἰη ἰΠ6 δοσοηὰ 
μι] οὗἩἉ89 γθῦβθ γὸ πὰ δ πιο Δ] ογαὰ ΘΟΡΥ οὗ 
ἴμ6 βθσοηά ΒΑ] οὔθ γ6γ86 ἴῃ 188. χυ. ὃ. [πϑιοπὰ 
οὗ “ἴῃ ἴΠ6 ΜΔΥ οὗ Ηοτοπδι" Σὺ 18. ἴῃ Φογοι δα, 
“ἴῃ ἰη9 ἀοβοθῃί οὗ ΗἩογοπαὶη.᾽᾽ ΤῈ ργοβοηῖ ἔοστι 
οὔτ ἰοχί ΔΡΡΘΔΆΓΒ ἴο [26 ἰο0 ὈΘίΤΑΥ δὴ οἸοτί αἴοΓ 
στϑαίον αἀἰβιϊ μοί 688 πὰ ΟἸΟΒΟΥ σοΥΓΟΒροπάθηοσο (ο 
(06 ἱΟρΡοΟσΤΓΆΡΗΥ. Ηδποθ ἰδ αβοθηΐ οὗ 18} ἢ 15 
ορροβϑδὰ ἰο {10 ἀρβοϑθηΐ οὗ ΗἩοτοηαίΐ. Ηρ ψ8ο 
ννουϊὰ ρὸ ἔγοτη Ατ- ΜοδῸ ἴἰο Ζοαγν, σουϊὰ Βανθ ἴο 
ἔο ἀον ἃ ἀθοὶ υἹγ αἱ Ηοτοπαΐα), ἀῃ ἃ δβοθηὰ δὴ 
οἰονδίου δὖ ἢ, ΒΥ] ΥἹΤΕΙΝΟΑ οὐ [8Ά. 
χΧΥ. ὕ, ΟὨΪ {παὐ ἢ6 τηαἶςθ8 8 1{}} οοῖηο γϑὲ αἰΐον 
ΑΥ-Μοδὺ δὰ Ἠογομπαΐπι αὐϊογιναγὰ, ἡ ἰοἢ, ον - 
ΟΥ̓ΘΡ, οὐ π ἸΥ͂ οοηίγαάϊοί5. (86 οοπηοοίίοη. ἴπ 
15αἰ Δ ἢ 1ὺ ΓΟ818 “(ΠΟΥ͂ ΓΑΪ86 ἢ ΟΥΥ οὗἉ ἀοϑίγιοίϊοη,᾽" 
αιὰ οτοὸ ἰ0 πιϊχῦ Ὀ6 οἰν͵οοίδα, Βονγ δοιὰ (086 
ὙΠῸ 50 Ὁ ὉΥ ΓΔ 1 γΘ 6 Ρ, ὈθΟδιι89 ὑΠΟΥ͂ ΓαΪ86 8 
ΟΥῪ δὶ Ηυτοῃαϊπι δα (6 αϑοοπὶ οὗ 1} 18 
ἰακίης Ρἴδοο, ἰῆ9 ἀδβοοπὶ οὐὗἨ Ἠοτουδίτα ᾿γίηρ ἰη 
(6 ΓΘαΥ 15 τδοδηΐ. ΟΥ̓ δζτθ {110 ρΡ60}]6 οὗ Ἠοτο- 
δ΄ πὶ ΒΕ ρΡροβοὰ ἴο ἢλγο σοιμαϊπο Ὀδηϊηα, τ ΒΘἢ 
{116 βέγθδπι οὗ ἔπρὶ ον 689 ραβ86ἀὰ ἰπτουρὶ ἔσο ΑΥ- 
ΜΟΔῸ ΠΙονν οοιὰ (Πἰβ8 δίγθηπι σα ΐθθ 8 ΟΥΥῪ δὲ 
Ηογχοηδίπι νυν 110 δϑοοη ες [κα Ὑ ἸΘῪ ταὶ ρλί, 



ΟΗΆΡ. ΧΙΥΙΙΙ. 6-10. 87 

Βονν νοῦ, [6 ϑηχίουβ θη (ΠΟΥ͂ οαγὰ (0 ορ- 89 ΟΡΡΓΘΒδοῦ; ἴον ἫΝ 18 φγέπιεσγε, ὑσσέγε αἰΐσωεπι 
Ῥτοβ80γ8 Ὀθμϊπα ὑπο δὶ Ποσοπαΐ. 1 ἰδογϑέοσθ λοδίδὶ πιοάο. Τδο χουϊιῖνο 158 ἰο ὉΘθ ἰαἰίζθη ἰπ 18. 
ἐπϊακ (μαι ᾿Χ, τυ ίο Ἀ88 αίσϑῃ (μθ οοπιπιθηία- ὙἱάΘΣ 8η4 ἔγϑοσ 8086, γ οι [86 Θοπδίγυοι βίδἰθ 

80 Τα ΘΏΠΥ μΒ88. ΤΌΘ ΟΡΡΥΘΒΒΟΙΒ οὗἩ {16 ΟΥΥ οὗ 
ἰογβ 80 τριοἷι ἰγοιῦῖθ, διὰ ργοάυοθᾷ 8ὺ ΣιϑΏΥ οο δΣΘ ἐμοῦο ὙΠΟ ΟΒΌΒο (δ ΟἹΥ ὉΚ ἐμοῖς Ορρσοϑ' 
ουΣ]οβἱἐἰε8 οὗ ὀχοβοϑὶβ, 18 αὐἷΐ9 οοσσθοί. ὋΣ 18 βθῃβ. 

2. ϑιενιονε ἰο ἤρλί, ωλίολ ψεί υἱὲ! ποί δεσυγε φαζείψ. 

ΧΙΕΤΥ͂ΊΙΙ. 6-10. 

6 ΕἾοο, βανὸ γοὺγ ᾿ϊγοϑὶ 
Βαῦ [Π6Υ 888} θ6' || ἃ ἤοσβαίκθη ομϑθ᾽ ἴῃ (86 πὶ] άοση 688, 

 Ἐὸοτ οὐ δοοουῃῦ οὗ [ΒΥ σοηβάθηοθ ἴῃ (ΠΥ θυηρΊ] ἰὴ που κῦ 
Αμπὰ ἴῃ [ἈῪ ὑγθάβυγοθ 8.8}0 [που 8180 Ὀ6 (Δ Κθῃ, 
Απά ΟὨΒθιλοβὶι 888}} γὸ ἰηΐο οδρειν γ, 
ΗΙδ8 ργίϑθδίϑ δηα ἢ ΐ8 ΕΊΡΩ ἰοροῖμογ." 

8 Απά [86 Βροΐ]θΓγ 8881} Θοῦλθ Ὁροῃ ΘΨΘΓΥ͂ ΟἸΜΥ͂, 
Απὰ [86 ΟἹΕΥ͂ 5884}} ποῖ Ὀ6 ἀδ]γογαὰ ; 
ΤΟ ν8] 16 4͵80 58}}} ρϑγίβῃ, 
Αμὰ [60 ΡΙ δἰ Ὡϑ 88}8}} Ὀ6 ἀογαβίδιθα ---οῦ σϑουδ μδίἢ ΒροΚθῆ. 

9 Οαἷνο Μἱηρβ᾽ απο ΜοδΌ, ἴον ἰδ ν}}} 866 ζοσί. 
Βυὲ ἰϊ8 οἰδίοβ 8881} Ὀ6 ἀδβοϊδίϊοη 
ὙΠ Βουΐ 8ΔῺΥ ἴο ἀν 6}} ὑμογοΐῃ. 

10 Ουγβοα Ὀ6 ἢθ γδο ἀορίδ Φ μον 8 ΟΓΚ ΤΟΠΛ ΒΒΙΥ, 
Αμὰ ουγβοῆ Ὀθ ἢθΘ Μὴ0 Κοορϑί ὑ8οκ ἢἷβ βυογὰ ἔγοπι Ὀιοοᾶ, 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. θ.--ΠἼ Ὁ ἋᾺ.. ΙΓ 6 οοηάϊπ οι ἰο Ὀο6. οχροοῖθά,δδ ἃ Θομϑϑαῦθῃοθ οἱ ἔδο δ χ  ἩΘΣῸ ἴο Ὀ6 ἀοαϊ χπαιοᾶ, αν ΟΥ̓ ΠΡ 

Οὐ] ὉΘ σΙΒΙΘΙ ΔΙ ΟΔΙΥ̓ ΤΏΟΣΘ οοΙτοοῖ. Ηθηοθ 1] ἰΔΧ6] πῃ 6 δάυογδδαεϊυθ ϑθηδο, δῃἃ [δ6 1πηροτί. 88 ἃ δίτωρ!θ᾽ δπηούδοο: 

τηϑοῖ. ἴδ ΡΙυΓΔΙ οὗ 6 [δ γα Ρογθο σοΐογο ἴο [ἢ 9 ἰάθδὶ Ρ᾽ ταὶ οουϊδίησὰ ἰὴ ἐδο ΟΟἸ ΘΟΕ γ0 Ὁ9039:. 

8 γ6τγ. 6.--͵Ἴἰ δ8. ὕδο τὶ ΣΟαϑΟῺ δυρροβοὰ {πὶ ἍΣ3 ἐβ ἰο Ὀ6 τοδὰ ἱπδίθαά οὔ Ἢ »Ὲ}3, Βοοογρ ἴο [86 ΔΗΔΙΟΩΥ͂ 

οἵ χυὶ!. 6. Τδο ορίἱπίοῃ [μᾶῖ ἔπ δίσβηρθ ποτὰ τγ88 8180 ἔμ ὕδιϑ οἵβ οἰἔγ, δηὰ ἰηδοοά οἵ 186 ψ{611-:Κπονσῃ ΑΤΌΘΓ, ΤΏΔΥ ΘΔΘΙΥ͂ 
Βανο ρίγϑῃ οοσμοΐου ἴὺ ἴ89 γορίῃᾳ οὗ 89 ἴοχί. ΤῊΘ δποίϑηϊ ἐγβηδιδτίουδ υὙδο]αῖθ: 2:89 0ΧΧ. ἱγαυδίδῖθ ὄνος ἄγριος (7 })). 

τ 

Ψα κα. : ̓εγγίοα (υἱγριέμπι Ἀερητς εἰ ἐρίποεμπε); ϑγτυα: ἐγμπομα αγδογίξς, εἰῖρε. ΑἸΊ ἔΠι6590 γϑῃ θυ ἢ ΚΒ ̓ΔΟ Ῥγοροῦ οἰ γτποϊορίοδὶ 
[ουπααιίοη. ΟΥΘΕΝΙΟΒ (Οὐνιιιεμίαγνν ΟἹ 188. υἱ!. ἢ » δμὰ ἰῃ ἱϑ Ζεεαμγε (3.10, 14), ἄχοδ [0 πιοδπίης οὗ γμάεγα, τίη, ου 

ων" ἰἰδοϊ ἢ, Ὀυϊ ον 1816 1890 {Πϑγὰ 18 Ὧο οἰ γηηοϊοχίοδὶ ὑαϑ.8. 

ὃ γον. 1.-- Τὴο τπιοδπίυς οὗ Ὁ »5 ἐδ ἀοι Ὁ.) --θΌ! πασῖκ, θη αι ες ποῦ ([40] ἰπλα 68), ῬΓΟΡΟΓΙΥ ---ἰθο Ἰδοτ δοσοτά πη ς 

ἴο Ῥαδδβαροῦ [πὸ Ἐχοΐ. χχί!!. 16; 1 βα. χχυ. 2. Βυϊ ἰη ἐοδθο ρϑϑϑαζοῦ 112}. ἀϑῃοῖοα ΟὨΪΥ ἴμ6 ρμαυγδυΐδ οὗὨἨ αστὶ συ! Γὸ δηὰ 

ἐϊα ῬΡγοὰυσίδ, ΑὮ ΘΙΏΡἢ δ 68 οἡ ἰδ 18 ΔΡΌΘΘΓΒ ἰ0 Ὀ6 δυρογῆυοιπ τὶ τ ΠΛΧΊΝ. ̓ Βίησο ἐπιπιθα αἰ δὴν αὐτεγιγασὰβ [6 ἀϊδργδοοζαὶ 

ΟΔΥΤΥΪΏ ἈΓΆΥ ΟΥ̓ {110 ργ ποίραὶ ἰΔο] οὔὐἠἨ ΜοΔΌ ἰδ ΘΧΡΓΣΟΒΟΙΥ πηϑητοηοὰ, ΤῊ τηοπίίοη οὗ ἐποδο τηδηυΐασίαγοὰ ἰὰ019 88 ταίΐῃ Β0- 
Ῥοτίδ ἰβ πιοτὸ βυί4ὺ]9 ἴο ἴῃ σοῃῃοοίου (1.16; χ, 3, 9; χχγυ. δ, 7. Οοπιρ. ΧΙ ΙΧ. 4). 

4γεν. 7.---ἼΠ᾽ (ΟΒΘΓΒ 08) ἀν65 οὶ οσςὺΓ δἰδονγθθγ ἐπ δογοιηίδη. [ἢ 186 Ῥδγδ οὶ ραβδαζοθ, β'δο, τὸ δηὰ ἽἼΠΣ 

δ γον. 8.--- ἼΣΙΣ ἽΝ. Τὶ "ὖν, ὙΠΟΙΠΟΥ γ͵ὸ [ΔΚ9 [1 δϑ΄- πα, ὈθοδῦδΒο, ΟΥὁἨ ἩΔΜΙΟΝ, ἰ8 αἱ 9 ΘΟΠΙΊΓΑΓΣΥ ἴο Ὧμο υδᾶχὸ οὗ 

Φογο ΔΉ, δἰ πο0 ἢΘ ΑἸ ΤΑΥ͂ ἱπδοτίθ ν" ἽΝ αἴοπο (νἱ. 1ὅ; χχχ. 8: χχχίῇ. 11, 13: ΧΙ χ. 2, 18).» “. Ὁ. ΜΙΟΘΗΑΣΙΙΒ ΒΌΡΡΟΘΟΒ [ἰ ἰΦ 

ογίμπηι ἐς γερείτίϊοης ἐπε {εγαγῶηι Ῥνβοεμεηίίε, ΟΡ. 1ι ἰᾳ αἷἴδο πδητίης, δοσοτάϊης ἴο ἰπι. ἰῃ (οά. 72. 
4 γον. 9.-͵ΊἩῸν τ ἴμ6 γδάΐοϑὶ τηϑδηΐπο πιίσαγε, ργοπεΐσαγε, μ88 Α180 ἴῃ6 τηϑϑηίῃκβ οὗ "ΤΟΥ 66.|-ΡΙ|Δῖὸ ᾿" Ὧοῦ ἴδο ὨἰκὮ- 

Ῥτίοοι, Εχοά, χχνυ] δ. 36-38), “ βονον," δὰ “πίηκ,᾽" [ἢ ὙΠ ς ἢ δὲ ἰξ ὁσσυτβ μθτο. [1}π ΟΠ δ] οο ἴτ ἰᾳ τϑοὰ 10Γ αἴα, Ῥε. οχχχίχ. 

9; ἴον ἤῃ [ωονἡ. χί. θ. Οορ. ΒΟΧΤΟΙΚΡΒ Ζεχ. Οιαϊα., ἡ. 1907. Το οδμοίοο ὈΟ(Ὼ οἵ (πἰ8 ψοτὰ δὰ [89 ΤΟ] ον πρς δὲ 5), Βθο 8 ἴο 

Βδτοὸ ὕθοη οοοδδίοποα ὉΥ δὴ οἤοτέ δὲ ρβαγοποιηδείαβ, ΕῸΓ ΝΥ αἶδὸ (ρτορογῖν ΓΚ). ΟορΡ. ΣΧ}, νης; ἔσοϊ. χυΐ!. 8, 1; 900 

χχχίχ. 13---ειο δὲ [οζ΄ 180 δὰχο οὐ ἀπίοστα εν ψ τὰ δὲν Γ.. στρ. ΝΑξοκιδα, Οτ., ὃ 98 ὦ, Απῆν.), ἰ8 ἅπαξ λεγόμενον, 

{89 86τη8 {{π|6 ἀἰβϑι᾿Πο{}ν ἀθοϊατίη {παὶ 1818 πουὰ 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ποὶ ναὶ]. Τ|}}8 ΒΠιΠπΟἢΒ ἰΒ τηλὰθ ἴῃ ἃ ἀου]θ 

: ᾿ ταἀαδιΐοη: 1. ΜοδῸ 18 β' πὴ ΡῚῪ σα] ὑροη ἰο 860 
ΤῊ18 Βίγορ ἢ 6 βοτίγαΥϑ ἴλ6 ἀοδίγποίίου ἰμτοδίοη-  (γοτ. ὁ α), δαὶ 1 18 ἀἰ ΘΟ Υ τϑιηδγιθὰ 88 ΜοδῸ 

ἧπᾳ Μοδῦὺ ὉΥ δυο [Β6 ΡΘΟΡΪΘ ἰο Βίκἂυ, Ὀαὶ εἴ νου] ΟὨΪΥ ὈΔΙΘΙΥ Θθοδρ6 διὰ ἱμβθὼ Ὀ0 ζοοδρίυγοὰ 
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(τνοτβ. 6 ὁ--Ἴ α): πὰ (πδΐ ἴῃ Θοηδοαῦθηοθ ἰδο δἢ- 
ἐἶγα ΡΘΟΡΪΙθ6, ἰᾷο18, ὑγίθϑίβ δηὰ ρῥυΐϊησοβ δὐ (61 
μοδὰ, νουϊὰ Ὀ6 σαντο ἰηΐο οδριϊνῖγ, νυν }}]6 Δ}] 
ΤΟΙΠΑΙ ΠΣ ἰΠλΠ]ΟΥ̓ΔΌΪΘ ῬΓΟΡΟΓΙΥ νουϊὰ 6 ἀθ- 
δἰγογοὰ (γογβ, 7 ὁ, 8). 2. Τὸ πιϑθϑῃβ οὗ Βιχεὶ 
ΔΙῸ οὔογοα ἰο ΜοΔΌ ἴῃ ἃ ἔχιυγθ (9 α) Ὀιῖΐ, 88 186 
Βοοοηὰ μι] οἴ 16 γϑῦβα Ὀγὶοῆν ἱπιϊδῖ68, (6 ὁπὰ 
Ψ1}1 γοῦ 6 {86 ΒΔ 6, Πδι ΟἾΥ, ἀοναβίδιϊοη (Υγογ. 9 
ὁ). [ σδῃποῖ 8180 ροββϑί ΕΪΥ 06 οἰον ν) 186, [ὉΓ {}}6 
1οτὰ τῇδ }κ6 5 Κποννῃ ἢ 18 ἅχοα γοϑοϊυϊὶου ἴο ἀΘβί ΓΟΥ 
Μοαῦ, ὈΥ ἱπτοδιοηΐη Γι 88} 688 ΟΥ ΤΟΥ ΌΘΔΥΠσ6Θ 
ἷὰ ἰμ0 ΜΟΥ. οὗ ἀοβίγιοίΐοη τ] ΗἾ8 ουγ86 (ΥΓ. 
10). 
Ν θ-.8. ΕἾΘΘ. .. δδῖιἢ βροΐσϑῃῃ. Τὶ 

64]] ἴο 866 18 οὐ θηι)})Υ ἰρἰοπά οὐ ἱγοηϊσ!!}, [ον (116 
δηπουποοαθῃϊ ἀἰγ ΟῚ ἤο! ον 8 ἰδ αἱ [ἢ6 σοπαϊιϊος 
ΟΥ̓ 16 ἔιιρχιοἶνο8ϑ ν1}}] Ὀ6 δὼ ΟΧιτοι οἷν ᾿υγοϊοποα 
ὁ86, δαὶ 1860 ν7Υ0]}} ἰηἀ 664 ὃ6 δραῖῃ [Δ]κθΏ. --- 11}. 6 
ἃ ἰογβαῖςθῃ ΟὨΘ,---Ἴκὸ Ατοοσ, Τθγοθ ΑΥΟΘΥΒ 
δἃγο Κηόονα ; ἰῃ Ψυσδὴ (1 ὅδ). χχχ. 20), ἰη αυὰ 
(Ναπι. χχχὶΐ. 84; 408... χὶ!Ἱ. 26; Ζυἀ. χὶ. 8ὃ ; 2 
ὅαῃλ. χχὶν. δ), απὰ ἴῃ Βοαθοη (ουΐ. 11. 86 11]. 
12; ἵν. 18; Φ4οϑἢ. χὶϊ. 2; χὶϊὶ. 9; Φυά, χὶ. 26). 
ΤΙιῈ ἄγϑί σδῃηθοὶ ρΟΒΒῚ ὉΪΥ Ὀὸ τηθαηὶ. Ηον οἢ6 οὗὨ 
ἴὴ 6 νγο οἴμογβ, ψ οί οΥ (αὐ οη τ 9 ΑΥ̓ΠΟΙ,, ΟΥ {ἰϊαὶ 
Γαγίθοῦ ἴο 106 ποτ, ἴῃ πο νἱοϊηῖν οὗὅὨἩ δΌθδι- 
Λιυάοῦ, δαῃ ὃθ σ6Α]1|6οἃ “ΑΥΟΟΣ ἴῃ [.6 ὙΠ] ἀΘΓΏΘΒΆ,᾽᾽ 
ὧι 15. αἰ ῆσυϊε ἰο ρΡογοοῖσθ ΕῸΣ ἱἢ ὄνοη οὐ (ἢ6 
᾿λαϑὶ8 οὗ ἴβα. χυϊὶ. 2, (ὴ6 ΟἷΕΥ ὍΘ βΒυρροϑοὰ ἰο ὈΘ 
θη ἀοδίγογοά, ἱΐ ἰ5 γοὶ βίσϑηρο (δαὶ ἃ ἀδβίγογο 
ΟἾΟΥ β᾽ιουϊὰ 0 ἀδδὶ χηαίθὰ 848 δἰ θὰ “Ὁ ἰη [6 
ὙΠ ΔΘΓΠ 655,᾽ Βίηο6 1118 ΘΧΡΤΘ,ϑ0 ἢ) ὈΥ͂ ΠΟ ΠΙΘΛΠ5 
ἰηνοἶγ 5 {86 1468 οὗ ἀοσβίγιιοίίοη. Ηθησθ] αν θ 
δἀορίοα (Π6 ΔἸίαγπαίθ γοδϊρ ργοροβαα, νυ 6} 85 
ἴανογοὰ ὈΥ δῦ ἔοϊϊογθβ. Ν ΒΟΥ 8 ΟἸΓΥ͂, ὯὨΟΤ ἃ 
γα, ΠΟΥ Γυΐη8, σὴ 866 δηὶ ὃδ6 ἰδκοαη, Ὀι {118 
ΤΩΔΥῪΥ ΘΑΒΙΪΥ ὨΔΡΡΟΩ ἰοὸ οὔθ πμάδαίμϑ εἰ ἀεδεγίμ8 1 
(9 τνῦιϊογηοαθ. 7116 οδυβα] βαηίθῃσο, γον. 7. ἢ88 
Π6η [86 86η86: (ἢν δ κιὺ τν }}} μῸ ΟΜ ΘΥ ῬΓΤΟΘΌΓΘ 
Π6 0 Ρῥτοίϊθοιϊΐομ, 88 ΟὁΠ6 ἴογβηθ ἴὰ ἴμπο ἀδβογὶ 
δηἀ5 ουἱ, ἴον μου 8180 (1119 οὔ μοῦ ἢ8Δ10}8) νυν 1] Ὀ6 
ἰδ κοῦ. Απὰ (δ᾽β νν}1}} Ὀ6 186 Ρυπ᾽Βῃτηοηί οὗ Μίοδ Ὁ 
ἔον αν ς ἔουπάοα ἰϊ8 ΒΡ 6988 οὔ ἴ8]86 Β0- 

Ρογίβ.---Ομϑιαοβὰ (86 Ομ οἰ μέ Ὁ 0922 ἰβ ροσίθοι! υ 

ΤῊΕ ῬΡΒΕΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

ππΐᾳυ.6) ἯΔ8 ἰῃ6 πδίϊομαὶ ροά οὗ [6 Μοδθὶίεβ 
δη( Απιπμοηΐί68 (1 ΚΙ. χὶ. 7; 2 Κι. χχιιὶ. 18; Φυὰ, 
χὶ. 22). Μοδὺ ἰἴβ, ἐμβογοΐοτθ, σ4116} {}ὸ ῬΡθορ]θ 
οἵ Ομοπιοδὶι (τον. 40; Ναπι. χχὶ. 129) ; δοοοτά- 
ἰηἿ μόγο, αἷβο, δὶβ Ὁγίησο8 ἃγὸ δ] οὶ ῥγίῃοεβ 
οὗ ΟΒβδιηῆοβϑῃ. Τ|ι6 ἰάοἱ σοσϑ ᾿πῖίο ΘΑ ΡΙΪΥΥ π] θῇ 
᾿ν18 πιο 18 σαγγίοα ἀναγ. ΟΟΏΡ. χὶϊσ. ὃ; Απι. 
ἱ. 1Ἰὸ; Ηοβ. χ. ὃ, Θθ.ὡἁ. μὸ γϑββᾶρο Απὶι. ἱ. 1ὅ 
ϑύΘ 18 ἴ0 δύο Ὀ6Θη ἴῃ {116 ῬΓΟΡί νοι Β τϊη ἃ ΠΟ ΣΟ, κ6 
ἴῃ χὶϊχ. ὃ.--- ον. 8 ἀθβουὶ 65 πὸ ἀφβίσυοιοι οὗ 
{86 ἰῃηπιονδ Ὁ ]6 ῬΓΟΡΟΥΙΥ ; οἰ(Ἶ 68, γ8}16 γ8 (48}} γἶγοῦ- 
ΥΔΙ1ΟΥ5 ἴἢ δη 1 {Π0εὲ9 ἴο οἸαγαι θα Ρ] δ᾽ ἢ8 διὰ υγουῃ.- 

(615), πὰ ρ]αίηϑ (72 186 ρίαἴεδυ οὗ ΒαῦθαΙΒ- 
ΑἸμιποῖ, 80.}}} 88 ἴλτ' 88 (9 Ασποῆ. Οὐτηρ. θευί. 
:,.10; ἵν. 43, ΨΦοβῇ. χὶδὶ. 9, 186, 17, 21; χχ. 8; 
Βαύμεακ, αί. 5. ΤΊ 8) 

γεν. 9. αἷνθο σνἱηρα... τμβϑσϑίῃ. [1ἢ οοπις 
Ραγίϑοι νν11}} νϑῦ. ὁ ὑπό γῸ ἰδ ουἀθῃ ΠΥ ἃ ῬΥΟΡΤΟΒΒ 
ἰοῦ; ἴμογο ἰὺ ἰ8 8 ΙΏ6σ οδὶϊ τὸ βί ιϊ, μοτο (86 
04}} 8 ἰο αἴοτὰ Μοδὺ {116 ΟὨΪΥ δι}}} ἐπι 86 
ἸΠΟΒΏ8 [ὉΓ (8, υἱΖ., πὶηχβ. Τίια ΟὯθ 68}} 18 85 
ἰγοηΐοΆ] 88 1116 οἵου. ἘΠ ΟΓΟ ἴδ ἃ βίγθη ι ο πίῃς 
οἵ (} 8 ̓ΓΟΏΥ͂ ἴῃ ἐδ6 ποτὰ “10γ,᾽ πῃ οι ἀθϑὶ σπαίο5 
[πΠ6 δοοίπς ΔΎΎΔΥ 88 (μ6 ΟὈ͵δοί ποῖ οὗ {᾿|ὸ ΒΡΘΑ ΚΟΥ, 
Ὀυϊ οὗ Μοῦ. Οομρ. 188. χνὶ. 2.---Τ ὁ. βοοουὰ 
4} ΟΥ̓ [9 ΤΥ ΒΘ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙΒδΒ ἃ8 8 Ὀσίεῖ ΘΥΠΟΡΒὶΒ 
ἴο 8}1 {αὶ 88 Ὀδθ τηϑῃςἰοπμθαὰ ἔγοπι νὰ σ. ὁ ὁ ἰὸ 
γοΓ. 8, 88 86 Γαδ] οὗ ἰμ6 ἔγϑί βυ το (το τ. 6 
α). Τὸ ΟΧΡΥΘββίοη 1β 88 ἰπ χὶνὶ. 19; χ]ὶχ. 17; 
1ι. 48 . ἱν. 9, είο. 

γεν. 10. Ουτποᾶ ..... ἔζοπι Ὀϊ]οοᾶ. Τμθ8θ 
ὙΟΥὰδ ΔΓ (86 1011} ἰο 8): ζογοχοίηρ ἀοδβοσὶρίϊοη. 
θη (8 Ὀδοκρτγουμὰ ὑπ ἸΤΟΏΠΥ ἈΡΡΘΑΥΒ ἰμ ἰ18 [0}} 
Βίγοησίῃ. Ετοπὶ {116080 ποτὰ8 »γ͵Ὺ Ρδγοοῖτο τὴ δὲ 
ν 88 1.6 ἰγὰθ τπηϑϑηΐϊης οὗὨ ἴῃ Βιπηπιοη5 ἰο δίραι, 
δηὰ Ποὺ 0 τηογα Ὀἱτ[6Υ 6 ΒΟΥΘΙΙΥ͂ 18 ΓΘΏ- 
ἀογοὰ ὈΥ ἴμ680 δοηίγαβίϊηρ δου ποθ  ἰ8 (Υ6 Ὁ. 
6 ὀπνοῦ. 8; νοῦ. 9 ὁ)δ. Μοδθ᾽8β ἀθειγιοιΐοι ἴβ 
ἀεβὶ σηαίοα 88 (6 ψοΣΚ οὗ {ἴ οτὰ, Ὀδοαν δα ἐμὶδ 
8 Ω0 ΤΏΟΓΘ ἔθδὴ (6 δχαουίίου οὗὁὨ ἃ ἀδογοο οὗ 
λιάριμοηῖ ρῥτοπουποοα ὈγΥ Ηΐαι.. Οομρ. χχνυ. 8]: 
εν ρα ὶϊ. θ.--Ἐθελδαὶν. Οομρ. Ρχου. σΣ. 4; 
χὶὶ, 21. 

8. 7λε Τταπειμῖολ. 

ΧΙΥ͂ΙΠ. 11-18. 

11 
Αμπὰ Βο ᾿ΑΥ͂ 8|}}} οῃ ιἷ8 1668, 
Μοδὺ μαίμ Ὀθθῃ δἷ 6856 ἔγομι δἷ8 γουΐ, 

Απὰᾷ ν88 ποὶ ἀγϑνῃ οὔ ἔτοτα οὴθ γ6856] ἰο δῃοίμοσ, ἢ 
ἽΝ ΙΒΟΡ δῖ ἢ6 ροηθ ἰηΐο οχὶϊο: 
ΤἼοδτγοίοτο μα 18 ἰαδϑίθ σϑιδι θα ἴῃ ᾿ΐπ), 
Αμπὰ ΗΪ8 ἔγαργδῃοθ βϑίΒ ποὺ ομδηρθα. 

12 Τμοτοίοσο θθμο]4, [6 ἀδγβ δγὰ οοιηΐηρ, β8: 1} ΦόΒμονδὮ, 
ΤΔΟΙ Μ|11 βομα ππῦο Ἀἷπι {106 8, ὙΠῸ 888} {ΠῚ πὰ ἃρ 
Αμὰ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ ἰνῖβ γ6886}8 δηα ἀδδῇ ἷ8 αἰβῇ!68 ἴῃ ΡΊΘΟΘ8. 

18 Απὰ Μοβδῦ 5881] Ὀδ6 ρΡαῦ ἴο Βῃδιηθ ὈΥ̓͂ (ΠΟΘΙ Ο88, 
ΑΒ ἴδε μουβθ οὗὨ [ἴβγϑϑὶ ν88 ραΐ ἴο βῃϑιὴθ Ὁ. Βοίμοὶ, ἐμοῖσ οομβάθησο, 



ΟΗΑΡ. ΧΙΥΊΙΙΙ. 14- 17. 8Τ] 
-“-ὦἀἄετττᾶέΨἔΠέἔσΨἔῆΨτσ τ’ ὺῦΡῸὈΓὯ1τ,Ὸ τὺ. -ς-------ς-.-----.-.-ς--------ρ -ρ---ς-ς-ς----ς-- τ ὈἨττ---- οςὖῦῸΘύ ς6:ο-ο6οὦὍὕὍὅἩὨὃὸΡ΄᾽΄΄..θϑὉϑὉΤΤΤορπ|1,0,οΜΤττ--᾿Τ τσ. ΣΞἉἥΣἪ«-----“ 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ. 

1 γον. 11.--οὐ ὃν ἴος Ὧν ΘΟΙΏΡ. ΣΌΣΩΒ. ΟἹ Χ, 1. 

8. γος, 12.-ἼΥ, ὑνοϊέπαγε, ΟὨ]Υ Ἀθσο δηὰ [1. 20 ἰῃ Φογοταίαμ. Ιῃ ἡ Ὁ" ΥΧ [86 οἵήοος ἰ6 ἈΙοΔῦ, οὐ μο τηθ ΓΟΡΥΘΒΟ ΠΩ 
ὙΤ 

ἐξ; δίποο ἰΐ ἰβ ἰο ὑυδ ταθῃτοποα τ δδὲ ἰ8 πηδὰθ ΘΣΩΡῚΥ ἴθ γ9 τη δὲ ὈΘ ΔΠΟΙΠΟΣ οὐὐοοὶ ἴο Ῥν διὰ 88 2) (οὐ κι Δ} ἃ Ἰδέ ΠΟΣῚ 
Ν᾿ 

Ῥοτεϊο, απὰ ἐμθη φαάως, μροεκδ; σοΡ. χἰΐ. 12. 1μιπὶ. ἱν. 2; 188. Χχχ. 11) οὔεγοάί ἰ[891{ δ5 ἃ Ρατοηοιηαϑία [411|πτογαϊἱο} ἴο 73), 

π|8 κί νϑῃ δβ ἴπ0 [ἰγτὰ οὐ͵οςΐ, ἐπου ἢ τ α ! }γ ἴδ ΟὈἦδοῖ τοπιϑί 8 {110 Βδτηο,. 
ΟΒΟΒΉΘΕΒΤΕ] “ ΕΠ00Γθ" δηὰ “ εἰ1ϊοὰ ;" [ΟΟἾΜΕΒ: ΘΙρΙΥΘΓΕ; πὰ {110 ζΌΤΊΩΟΥ ΔΙΌΟΥ Ἰαϊοὰ, εἴἴοῦ ΌΎΒ εκ, [Βυωλυύνεν ΝΟΥ͂ΕΒ, 

Μειδκ, τϑθάοσ “ ἀββὰ " διὰ “ αἰδίνοϑ."---. Β.. Α.} 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

πη οτάδγ ἴὸ τοηιον (ἢ6 αἰ} οτατίοη γὸ αν γ ἢ 9- 

816 Αἰβιϊησυϊδῃρα : 1. ΑΒ. 8 ὈδΔ58 ὑμ9 ἴδοί δαί 
Μοαῦ ἰἰ8ὰ8 παυοῦ ὈδΘη ἰγδηβίυβοα. 2. Τὸ ρῥγὶ- 
ΤΏΔΙΥῪ σοηῃϑοαιϊοησο (μα 1.8 ἰα810 δηὰ ΟὐοΥ ἰδ ῦθ 

ΤῊ ἃ ὙΟΥῪ Ρϑίρδοϊο ἄχισγο [86 ρῬγορῃοὺ ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ Σοιηαΐηθι. 8.0 ἔδν 88 (8 Γϑίσβ ἴο (86 ουϊνατὰ 
Μοδὺ σψἱτ τῖηθ, νοὶ ΒΔΒ ὩΘΥ͂ΘΡ 60 ἀγάν  δίαίμα γόγέπι, ἃ στοαὶ ἀοχτοα οὗ Ὠδίϊοῃδὶ ῥγοϑ- 
οἵ πο δῃοί μος σδβὶς δῃὰ μα8 ὑβογοΐοσϑ σοϊδι ηϑὰ ᾿ βου Υ 18 ἰδιι8 ἀοδὶ χηαῖοά. 

Τὴθ, 88 ἰὸ ψογὰβ Τοῦ ἰὸ 890 ἱππταγαὰ λαῤίῥίμδ, ΟΥ ἴ0 1.8 ἰα8ι6 δηὰ δοθηὶ ππομδηροὰ (τος. 11). 
τὰ ν]}} ἰγδηϑῆαβο Μοδὺ δηὰ οϑιιβθ ἷ8 οἱ οδϑβϑὶκ 
ἰο Ὀ0 ὈγΟΚΘῺ ἰπ Ῥΐθο08 (γον. 12), δηά ἰμπθὰ, ᾿ἰκο. 
18νδοὶ, Β6 11} Ὅ6 ρυΐ ἰο ΒΔ ὉΥ Ϊ8 ἰάο]8. 

γοτβ. 11.18, ΜοδΡ.... τμοὶζ οομϑᾶθῃοο. 
Βίαοθ ἐμ6 Μοβδίϊϑβ ἰοοὶς ἐμ ἰδπὰ ἔγοπι (88 ογὶ χὶ- 
ὯΔ] ἱπμδὈἰ Δ 8, ὑ89 Επιΐπι8 (θθαϊ. 1]. 10), {Π|Ὸ 0 
δὰ σΘΏΘΓΆΊΙΥ τϑαιδὶ αϑα ἴῃ αυΐοῖ Ροββθβϑίϑῃ οὐἉ ἰΐ. 

ΤΏΟΥ δὰ ποτὸν Ὀθοη σαντο ἱπίο οδραὶΥἱν, 8.8 
δὰ Ὀδοα ἰμθ ὁ686 ψῖϊ [βγϑϑὶ ἴῃ ὑπ 0» Βίδ ἴῃ 
ἙἘσΥρὶ πὰ (πα ἀορογίδιϊοη οὗ ὑἰμθ ἔθῃ ἰὑγὶὉ68. 
Ταὶς {μ18 18. 80 τιδδρΐϊης οὗ [86 ἄχυτο 15 οχ- 
Ῥγοβϑβὶν ἀθοϊαγϑα ἱῃ γον. 11. Ὁγ ὑπ 'τνογὰβ ΔΘ ΟΣ 
Βαῖῃ Β6 βο;θ ἑμπῖο οχίϊθ. [Ι βοοιὴβϑ (0 χὴ6 
ἀουδίζα] τ ον Φογοιαῖδ ἢ88 γοίδγοποο (0 88. 
Χχγυ. θ: δἱ ΔΏΥ γδίθ, οὐ δοσοιηὶ οὗ (6 αἰ θοῦ σδ6 
ἰῃ [9 πηδῖα ὑμου ρα δ, {80 ΤΘίογθσ6 δ ὯΘ ΟὨΪΥ͂ 
ΘΌΓΒΟΥΥ δηὰ σνϑῦῦα].. ἘἘββθη  }}}γ 10 58Πὶ0 
ἰβουρῆϊ, ΒΟΜΘΟΥ͂ΘΡ, 18 Οχργοδϑοὰ ἴῃ ἐμθ 88Πὶ0 
πογὰβ ἴῃ Ζορῆ. ἱ. 12, βθαοο ἰὶ 18 ῬΓΟΌΔΌΪ6 τμ αὶ 
Φοσθιιδ μδὰ ἐμΐ8 Ῥαββᾶχο ἰὴ ζαϊμὰ, Εουν Ροϊηῖδ 

Ϊῃ 80 ἔδυ, ὨΟΨΘΥΟΣ, 

ὑπ οῖν σοϊαιϊου ἰο αοἀ δηὰ οδοηποοίθα υνἱτὰ (ὨΐΒ ἰ0 
Ηΐβ Ρθορ]α, ΠΟΥ͂ ΟΧΡΓΘ88 8 Β6η86 ἈΠίΔΥΟΤΔΌΪ]Ο ἰὸ 
Μοδὺῦ. ΤΟΥ ἀδοίαγο (μὲ ΝΜ οΔῸ διΆ8'᾽ ΠΕΥΘΣ ὈΘΘῺ 
τὨΟΓΟυΖὮΪΥ Ρυτὶδοα, θυ Ὀδθη ἔγοοὰ ἔγοπι 1.8 
ΘΠ γ᾽ ἰὼ ἰμδ6 οτὰ δηὰ Ηΐβ8 ρθορὶθ. 8. ΑΒ 8 
ΒΘΟΟΠΑΔΥΥ͂ ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟΘΟ, ἰὺ 18 τηθηἰϊοποᾶ, ὑπαὶ 8 
ἐϊπχθ οὗ νἱβὶ ἰλτο ἰδ ἱπιροπάϊηρ οὐ ΔίοΔΌ, β'π69 
ἰιϊ σδπηοῖ ΡῬΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 ρῥΥτὶνϊοχοὰ δραϊηϑὺ δυο 8 
Βθᾶ8ο0ῦ. Τὴ6 ᾿ῃϑίγυμηθηῖβ οὗὨ ἰμ6 Υἱβί δι 870 
ἀοβί χῃαίοι, ἴῃ δοοογάδησθ ψὶΐ ἰἢ6 ἤχιτο ἴῃ Ὑ0 Υ. 
11, 88 ΘΟΟρθυβ, 110 ἃΓῸ ἴο {ΠῚ ὰρ ἰμ6 οἷά 6α81Κ8, 
ΘΙΩΡΙΥ͂ δηι ἰμ6η Ὀγθδῖκ ἰ θη ἴῃ Ρΐθσθβ. 4. ΑΒ (δ9 
δη4] γϑβα ὶὺ 1ὲ 18 πιθπιϊομθὰ ἰδὲ ΜοΔῸ νν}}} Ὁθ ναὶ 
ἰο δίιδπια ὈΥ ΟΠ ἢ 85 ἰϑγβοὶ ὉῪ Βοίμοῖ. ΤῈ0 
ἰοὴς υπάϊϑιιτ θὰ αὐἰοδὶ γ88 ΡΒ γ 5 οα}}Ὺ σοπδβί ἀογοα 
ἃ Ὀσηοῆὶ ἴο ΔΙοαΌ, Ὀὰὺ Βρί τὶ }}ν ἃ χυβοϊοιβ οΡ- 
Ῥογία ΠΥ πῃ ϊοὶι 1 ἀἸὰ ποὺ πηι κὸ 56 οὗ, Ἡθησθ 
Μοδὸ πιυϑὶ Ὀοσδοῖηθ νυ ΐ86, ᾿ἰϊκὸ [5γπο], ὈΥ͂ 1085 δὰ 
βυθοτίης (ΘοΡ. 1 ΚΙ, χὶὶ. 28-88). - 

4, 7 Ῥαπῖϊίν 97 Ηωπιαπ Οἴογν. 

ΧΙΝῚΙΠΙ. 14- 17. 

1{ ἩΟΥ͂ οδῃ Υ Β8Υ͂, ἯὙΘ 8ΓΘ ΠΟΓΟΘδΒ 
Απὰ βίτοηρ; τιθῃ Ὁ. [86 γ8. ὃ 

1δ Ἰ)εβοϊδίοα 18 ΜοδΌ δηά [18 οἰ[168 γὸ υρ,] 
ἈΑπα μιἷβ θαϑῦ γοι ΤΆΘ ρῸ ἀοτῃ ἰο {π6 88 ΡΠ 6 Ὁ, 
βδι [86 Κίηρ, Φοθονδὰ ΖΘΌΔΟΙ ἰβ ἷβ ἢ 116. 

10 Μοδὺ ἀοβίγιοίϊοη 18 ΠΘΔΓ ΒΡΡτοδοδίηρ, 
Αμπά 18 σ᾿ δ. Υ͂ μδδύθῃβ ΟἹ Βρδ8οθ.ἦ 

11 Βοιλοβδῃ Ἀπ, 811 8 ποῖ ἢ ὈΟΓΒ, 
Α]] γο, γο ΚΗΟῪ διἷ8 ΠΆΠΙΘ, 
ΒΥ, ΒΟΥ 18 [86 τι Υ δίθιι ὈγΌΚΘΩ, 
ΤῊΘ Βρ]μαϊὰά τοὰ ! 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟσΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΤ,. 

1. γον. 1δ.---Τ8ὸ δἰ σΌΪΑΣ πὴ» 8 οονίδὶ ὩῪ δατρτγίβί πα, Ὀπὲ ἐμο αἰ οταϊίου οἵ πο ἰοχὶ ἴο Ἐκ“ (89 δροῖϊοσς οὔ Μοδὺ δηᾶ ἢ: 

οἴπίοβ ζοϑϑ υρ) [45 7. Ὁ. Μισα., Ἐπλιν, ΟΒΑΨ, ΒΙΛΑΥΝΕΥ,, βθθῖη5 ἴ0 π|6 ὉΠΠΘΟΟΘθαΉΓΥ. 1 6] ονο {Ππ8ὶ Φογϑιαίδἢ πδά ἰῃ νίϑνν [89 

Ῥαδδδ᾽Αροὸ ἰῃ 7υά. χχ. 40 (50) ΒΡ ΑΝ Ὁ πῸΡ ΤΣ), δηἶ δῖ (τ τ. βίη. τηηδβο. 15 ὀχρίαἰηοα, ἩΠΙΟὮ ΤΠΟΓΘΟΥΟΣ 
στ δ τ 

ἴηι ἰδο ῥγὶ πείρ]6 οὔ [86 ἰάραϊ ὨΠΙΏ ΘΓ (ἔπ ΘΠ ΓΟ οἵ (ἢ6 οἰεἶοϑ σοριγαθὰ 85 ἃ Ὁπϊῖ. 
οὐδε Φ ϑεῖ 

Οομρ. ΝΆΣΑΚΙΒ. Οἵ... ὁ 105, 4 α) 886 8, 
ὉΡ 

γος. ἸΣ πδον: ἴοα. ΧΙ. 22; [νἱ.1; ΝΔΚΟΣΙ5Β. Ον., ἢ 96, 3 ὃ. 
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ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΑΙΊ υπιδη ΦΊΟΤΥ ἰδ ἰαγηοα ἰο δβδαιθ, ΒΘ ΒΟΡ 
πο κου νγ δἰ αι86]ζ, 88, δοοογάϊηρς ἴο σοῦ. 14, 

Μοδὺ δι ἀοῃο, τὸ ψεϊοὰ [86 ἀοβι γα οιΐοη οἵ 8]]} 
ἷ8 ψΑΥΪΪΚ6 ΡΟΜΟΣ Βίϑδπἀβ ἴῃ βίγουρ σοηῃίγαβὶ 
(τον. 16), ον βοοά ἔγίϑηἀβ δηὰ πο θοτθ Ῥγδίβθ 
8. Τί 680 ΓΩΔΥ͂ Βοοη δηὰ ΘΕΒΙΪΥ πα οσολϑίοη 
(τον. 16) ἰο ἰὰγὴ ἰμοῖν Βοὺρββ οὗ Ρῥγδῖβο πο 8 
Ἰαπηιοηϊείίοι. 

νοτβ. 14, 1δ. Εῖονν οδῃ... ἢΐβ Ὡδθ. ἴῃ 
οΡρΡοϑίιἴοῃ ἴο Μοδθ᾽ 5 Ὀοδϑια] φ]ογγίης ἴῃ δ ἷ8 
ἀγα ΪΚ δίγοηρίι, ἀπβοϊαϊίου ἰ8 δηπουποοὰ ἰη' 
ἄθῃοταὶ δηά ἀδβιταοίίου δοσοτάϊηρ ἴ0 8 080 Νο- 
Τη 6818 οὗὨ 0 τηϑίη οὐ͵οοὶθ οΥ ἷ8 ρσἱογγίαρ : [0 
ἑοτιΠ 6ἀ οἶκ168, νυ ἰοῦ βοθαιθα ἰο τϑϑὶ ἱπιπ οΥΔὈΪΥ 

(16 δίγοης γοιί 8, νγο δἰπιθὰ εἰκῆ, πιιϑὲ (8 
ἀονη ἴο βἰδυρδίοσ.-- -6ο ἄοννῃ, εἰς. ΟΡ. [88. 
χχχίὶν. 6,7: 96Ὁ. 1]. 27; ᾿ἰ. 40.---Βέαι τα, εἰς. ΟομρΡ. 
χὶνὶ. 18: ||. δ7. 

γετβ. 10, 17. ΜοδΡ᾿ 5 ἄϑθαεϊσυοϊίου.. ... 
Βρ᾿Θηἄϊᾷᾶ τοᾶ. 8.0 πρῶσγ δηΐὶ οογίβἰη 8 (6 ἀ6- 
βίγυοίίοη οὐὗὁἩἨ ΜοδΔῸ ὑπαὶ μὶ8 ποῖ ζῇ ΌΟΓΒ δηὰ ἔτη 8 
ἃ σα] Ἰοὰ ὕροὴ ἴο0 Ὀδαιοδη ἰδ ΟΥ̓ΘΤΙΠΥΟῪ οὗ {πὶ 
ΡΟΝ ΘΓ 80 δΙ ΚΕ Υ οχίο] θὰ δἰ μοσῖο ὈΥ ἐμϑιηβοῖγοθ. 
--ΨΒοιροδῃ μη. (ΟΡ. χν. ὃ; χυὶ. ὅ; χχὶϊ. 
10.--Νυυϊᾳ Όοτα (οοπρ. χὶνὶ. 14; χ]νὶϊ!. 89 - 
ΧΙΪχ. δ), ἐς ΓΔῚΪΥ (080 τουθπὰ δοουΐ δΐπι, {Π 6 Γ6- 
ἴοτο τηοϑὺ ἐπι ππδίοΥ Δοαυκλίηἰοὰ τὶ Ὠΐπι, γ͵8 
Ὅ8Ο ἰξῇονν 5 816, Ὀοΐηρ ἰΠ6 τηοτγο ἀἰδῖαπς 
δοαυδίπίδησο5. (Οοπιρ. [Π6 τοϊαϊθὰ οχρυθββίοβ 
ἴῃ Ρ. Ἰχχχυὶ. 4: “οὐ χὶχ. 18: χὶϊ!. 1]; 5. Ἰνὶ. 
14. ᾿Ιχχχυϊϊ. 9, 19).--Τ)Ὡθ τοὶ ΓΥ αἴθ. 

οὨ ὑμοὶρ Τουπάδίϊοῃβ, τυδὺ ΝΥ ΔΎΔΥ ἴῃ δαιοΐεθ ; 1 ΟοταΡ. ΡΒ. οχ. 2; Εζοϊς. χίχ. 12, 14, 

6. Ἡεδεαρο ἰο ἐλὲ Τισέϊἑυεν οπ ἰλ6 ΑΥ̓ΠΟΉ. 

ΧΙΥΙΙΙ. 18--2ὅ. 

18 Οὐπιο ἀοτῃ ἴτοπι [ἢ ΕἴοΣΥ δηά βοδὺ {Π γ861} ἴὴ [86 ἐμϊγείγ, ἢ 
ΤΒου ᾿πμαρϊίδηΐ ἀδυραίον οἵ Ὀίθοη [5 
ΕἘῸΓ [86 ΒΡΟ1]ΟΡ οὗ ΜοδῸ ͵β8 δαγδῃοίηρ; δρδίηδβὺ [Π66, 
Ηὸ ἀεδβιχογοϑί [ὮΥ βγο:ρ 168. 

19 ΡῬΙδοθ ἐμ γ86 1} ὈΥ ἴΓἢ}6 ψαγϑίάθ δηά Ἰοοκ ουΐ, 
ΤῊοιι ἐμ: Γο88 οὗ Ατοργ; 
Αβὶκ οὗ [86 ἔυρίνο δὰ μοῦ ψ}ο 8 οδοδροὰ ἵ 
ΒΑΥ, Ὗ αὶ δίῃ}! Ὀθθὴ ἀἄοῃθ ὕ' 

90 “Μοβδθ ἰβ8 οοῃΐουπαρά, [ῸὉΓ 886 ἴβΒ Ὀτοΐκοὴ ἀοπτη, δ 
ΗΝ] δῃὰ οἿγ "5 
Ῥτοοϊαΐτα 1 οῃ ἴπ6 Ατσθοῃ, ὑμαὺ ΜοδῸ 18 ἀοϑίτογοᾶ ; 

21 Απὰ Ἰυάδρῃηιθηΐ 888 σο1Π6 οἡ ἴΠ6 ἰδπὰ οὗἉ ἴδ ρ]Δΐπ, 
Ου ΠοΐΪοπ δηὰ οἡ Ψ84δδζαῖ, δηὰ οὐ Μορδδβϑίῃ, 

22 Απά οὐ Πίρθου, Νοῦο δπὰ Βοιῃ- 1 Ὁ]  μδίαι, 
23 Απά ου Κινιδίμαί, Βοίμ- ρα] δπα Βοίμ-Ἰηθοη, 
24 Απὰ ου Κογίοί δῃα ΒοζΖγβϑῇ, 

Αμὰᾶ οῃ 81] {86 οἰ[168 οὗὁἨ 186 Ἰαπά οὗ Μοϑδῦ, ΔΓ ΟΥ ὩΘΆΓ, 
25 ΤὨΘ Βοσῃ οὗ Μοδὺ ἰβ Ὀγοΐκθη οἷ, 

Αμὰ Βἰ8 ἃγχλ 18 δῃδίίογοα "᾿---ϑαῖ ἢ Φ 6 Βον δ. 

: ΤΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΪ, 

1 γοῖ. 18... ὕυδρίπς ἔγοσῃ [86 ΡΒΓΔ11οἷ ραϑϑακο (168. χΊτ !. 1) 6 τασδὶ σοδὰ ἢ [μ6 Κοτῖ ΡΟΝ, ΜΟΥ ΘΥΘΓΥΝὮΘΓΟ οἷθθ 

δἰ κυ! δο8 [Ὠἰτθῖ. “ ΤῸ βεδῖ ὁῃμϑ᾽Β βο} ἰῃ {6 γι," ΒουΘΥΟΥ, βου δ ΤΘΣῪ δίσκο. 76 ταῦ [6 ἢ δἰεδε ρυδοιααίο ΣΟΥ, οΣ σο- 

ξατὰ ΝΕΟΝ 85 ἃ ΘΟἸ]αΙΕΓΑΙ ἕοστα οἵ ΜΙΝ (οοταρ. 13} σ!μ ἢ 3}, ἄοη. χ!ίχ. 12; 2} σπὰ ὉΠ, Ἑκοᾶ, χχι!. 19). [π Ιδέΐῃ 
8160 εὐγίεμέξα [6 υϑοὰ ἴον γερίοπμσε αγίαα. Οοταρ. ΡΝ. Ηίεί. Ν. Χ. 3, ΧΙ]. 23; ΧΧΥ 1]. 

8 γον. 18.-- 2 ὙΠ 8 ΓΔ). Το ἴογῃλ οὗ ὀχ υγοδϑίοῃ ἰ6 (υσπὰ ὑὕθ81 468 ὮΘΓΘ ΟὨΪΥ ἰπ χὶνΐ!. 19. ΤῊΘ Θοπδισυςίοη 8 8.5 ἴῃ 

Ῥγ ΓΞ ΓΠ2, 156. χαχν!!. 22. Οὐπιρ. ΝΆΣΟΕι 58. Ογ. ὃ θὲ, 4, 
8 ΜΕΥ. 10.-- Ὁ 722} Ὁ). ΤῊ ἀϊδέσεηιϊ ζοηᾶογ ἰδ ἴο ΟΧΡΥΟδ5 [80 ὙΑΊΙ ΘΙ. Οἱ 80 ἰγτοσοϊασ δοοθηϊυδίίοη οὗ Δ. 

τυ Σ" 
ΘΟΡ. ΟἸ8Η., 3. 253 δηὰ 863, 

4 ΨΥ, 19.--οὺ ΓΙ ΤΣ δὰ ἰ(α ἀϊογοηοθ ἤγοσα ἐμ 6 πιδϑδς. (186 ἰἄδα οὗ ΤῈ] ΡΙ ΠΟΙ ΕΥ ̓ πνοϊνθᾶ ἔπ 186 ἔδει πΐ 6) οοσαρ. 

ΝΆΞΟΣ 58. Ον., ὃ 60, εἶ 
6 γον. 20.--Ἴτηο ἴοια. ΓΙΑΤῚ ὁδῃ ΘΟ. ν6 τοίεγτοὰ ἴο Μοβῦ, ἰπ δρίθ οἵὁὨἨ 186 ἱταταϑά!δίο! Υ Ῥσθοθάϊηρ Ὁ. ΤῸ 6 [λ9 πδατὴϑ 

ΟΒδΏρθ ἴῃ ροπθΓ 88] ὙΟΓ. Ὁ, νοῦ, 11, τόσ. 16 ΨᾺ Ὁ ὙΠΖ, δὰ ἔλθῃ ἀραίη 1.Π2) Υοσα. 38 δηὰ 89. Οὕδοστο Ὀοδίοσ 
“τ Ξ-᾿ ν - 

ἐμαὶ 2. Ρτϑοθὰθβ ὃ8 τῷ ἄοαα. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΥ͂ΠΙ. 18--2δ. τὸ 

ΨΥ, 20.--ἸῈὸ αἸξοτακτίου οὗὨἨ πὸ Κοτὶ (ἴο δοσοζὰ ὙΠ} [86 10] τες Ὁ ΔΓ) (8 ἘΠΉΏΘΟΘΒΘΑΓΥ, δίποο ἐδμὸ ἔφ. ἔοσιῃ οὗ (16 

ἱπιρστί. οἱ ἀθ ΕἸ δ ΐβο ιοβ {861 ἴ0 {110 Ῥγϑοθάϊῃς "Ὑ2.}), εἴθ. Αοοογάϊηρ!ν ἰξ (5 Ατοθτ, ἡ Ὠο ἰα δὐἀτοβδοᾶ, ποὶ Μοθῦ, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΑὩ αοπἰπμαἰοὰ ρμἱοίατοί Εἰγϑὺ βοῖὴθ σοῃογϑίθ 
ἔοΥπιΒ οὗἩἨ οἰ[165 ΔΥῸ ἀἰγθοῦΥ δἀ ἀγοββοα: Ὀίθοη 18 
ἰο 2οὸ ἀονῆ, Ατόοοῦ ἰο αιοδβιΐοῃ 6 ἔπριῖλνοϑ 
(τνουϑ. 18, 19). ΤῈ δῆβννογ οὗ {1.6 Ἰαϊίδν 18 βαὰ 
Θηουρ. Αὐγίνοι οὐ ἐδ 6 ἄσποι, γθγῸ ΑΥΟΘῚ 18 
δἰιυδιοι, απὰ ὑμ88 οὐ 6 ὈογάοΥβ οὗ {6 πιίδλονυ, 
Π6Υ ρῥγοοσϊεΐπι (10 1 18 αὐ δῇ δπὰ νν ἢ ΜοδΌ, [ῸὉΓ 
Δ] (116 οἰι165 οὗὨ 110 πογίμοτη μδ]Γ οὗ {86 οΘου γῪ 
δτα (αἴθ (νογβ. 20-24). Ετοπὶ ὑμὲθ 10 01] ον 8 88 
(.ὸ ἰοἰᾳ] γχοβαϊί, ἐμαὶ ὑμὰ0 γονον οὗ ΜοδΌ ἰ8 
Ὁτόίκοη (τὰν. 9). 

γεγ. 18, Οοϑ ἅοννῃ.. .. ΤΏΡ δισχοῦβ- 
Βο]ᾶμ. 188. χὶνιὶ. 1 8 '6γθ 1 ἴΠ|9 ῬΤΟΡΒοΙ 8 
τηϊηι, ““Οοηθ ἀοννῃ δηά βἰὺ ἰὴ {16 ἀμ5ὶ, Ο νἱγχίῃ 
ἀδλυχιίον οὗὨ Βδῦν]οη. "--Οὐ θίθοη, ἡ Βῖο ἢ, 88 νγ786 
οσοποϊαο ἔτουι ΤΏ βίσοι β ΒΟ] δ, ννλϑ ἃ Τοτυϊδοα 
οἷτγ δηαὰ νδ8 βἰυδΐο 8 Ἰοᾶσιθ που οὗ 89 ΑΥΏΟΏ, 
δοΡ. Ναπι. χχχὶϊ. 8, 84 ; 708,ι. χὶϊ!. 9, 117; [δ88. 
χυ. 2. Ἰξαύμεκ, Μ}αί. 8. 26]. 

γον. 19. ΡΙδοθ ᾿ὰυδοὶέ... ἅἄοηθ. Τὸ (ἰ19 
ἐμ ϊ δη 8 οὗὨἨ ΑΥΟΘΓ, 1110 δου ΠΟΥ ὈΟΧΠΟΔΓΥ ΟΙΥ 

οὗ ὑπὸ 2 (οοιαρ. τϑπιϑ. ἢ Υ9Σ. 8) }10 584 δι τ- 
ΤΩΟΏΒ 8 δ ἀτοϑϑοὰ ἰο ροὸ ουϊ Ἰηίο ἰδ βίσϑοί, [0 ΒΥ͂ 
ουαὐ (σοπρ. ΝᾺ. 1]. 2) δηὰ {Πὸπ ἰο πιάΚοὸ ᾿παυ το 
ἔτγοτα {8.9 Δρρσγοδοβίηνς ἰγαὶῃ οὗὨ 186 ἔιισίοῖνθ8. 

γεῖβ. 20-286. ΜοδΌ ... βαὶῖϊ8 Ζϑδονδδ. 
ΤΏ 686 γ Υ868 σοηΐδίη (6 ΔΏΘΨΟΥ οὗὨ ([16 οβοδρϑά. 
--Ζυᾶρταθῃῖ. Το ομοΐοθ οὗ {110 Ἔχ ρυβϑϑίοῃ 18 
οσσαϑίομοά ὈΥ {86 πιΐδλογ, ρίαίπ, νι σὰ βὶ καἰ ἢ 68 
ποί ΙΩΘΓΟΪΥ »ίαϊπ, σὰ φουμίίαϑ, )μδίἰἰὰ. ΟΡ. 
Ῥ8. χχίχ. 11; χὶν. 7; Ιχυὶϊ. ὅ. Ψυάριηοηὶ ἰ8 
{π9 ἰο δοπθ ὩΡΟῺ {110 Ἰδηὰ, 089 πϑῆ9 8Ϊ80 
βἰχηϊθοθ ““Ἰαπὰ οὗὁἨ σὶῃίθουδϑῃ 85." 786 οἶτ168 
χπθηϊϊοποὰ αἴϊοσναγὰβ δὺο 8}} ἴῃ ὑμ9 ΜΊβμου. 
Ἡοΐοη (ἀϊθοτομὶ ἔγομι δηοῖμον ἴῃ Δυύδβ, “ο8}ι. 
ΧΥ͂. 61) 18 τηϑῃἰἱομ θα 6 Γγ6 οὔἾγ. Φδδὰζα ((οΡ. 
1838. χυ. 4: Νιυηι. χχὶ. 28 ; 409... χἰἰϊ. 18; Φυἀ, χὶ, 
20) γ΄, δϑοσοτάΐϊης ἰο ΕὐδΕΒιῦΒ δπὰ ΨΦΈΒΟΝΕ, ἴῃ 
{10 νἱοἰ π᾿ Υ οὗ Μοάδθα. Οοιρ. Βαύμεβ, 8. 200, 

--ΜορΒδδῖδ ἰθ οἰϑον ΒΒ ΣῸ σα] ϊεὰ 59 (9 08}ι. 
χὶ. 18) ονΥ ΡΞ (ϑοβὶν, χχὶ. 87; 1 Ομγοη. νἱ. 

θ4). Αοοοτάϊπρ ἴἰο {19 ῥϑββαρθ8 οἱ ἔγοτῃ (ἢ6 
Ῥοοὶς οὗ Φοβυδ 1ὲ Ὀοϊοη 5 (ο μπ6 ἰγὶδ6 οὗ Βουῦοη 
δὰ ἰοὸ {16 Σ΄ δλον.---Ὡ Δ ο. Οορ. σϑϑ οἢ 
γοΥ. 18.--Ἰ Το. Οὐμρ. ΤΟΠ8. ΟἹ ΥΕΓ. ].-- 
ἘΘΊΕῈ- ἀΙ Ια  μβαίχ ἰθ μοὶ τοι ἐοηθα 6]ΒΘΉ ΒΟΣΘ 

ἷπ {80 ΟἸἹὰ ἸΤ᾿οδίατηθηὶ. [8 ροβί(ΐοι 18 οἶθδν ὕγους 
(80 Βίδιοιηοπὶ οὗ ΦΕΒΟΜΚΕ, πεῖ Φ64828 τγἋοὦὸΕ» εᾷκὶ 8[1.- 
αἰοα Ὀοίνοθη Μοάδθα δῃηὰ Ὁ: Ὁ] αι αἰ. (Ῥὲα. 
Οποπιαϑίίσοη 8. Ὁ. Ζ26Ἀ].--- ΣΕ τατλαία. Οορ. 
ΤΘ28. ΟἿ ὙΟΥ. 1.--- ΒΘΌΒ.- 8111} Οσ σι ΓΒ 6 Υ6 ΟὨΪΥ. 
ΠῚ ΡΟΒΤΕΕ ἰ8 οοτγοοὶ ἴῃ σοσοορηίζης Βοσγδι, Κο- 
τοι δηὰ Βοιῃ-ζαῦὰϊΐ ἴῃ ἰδ ῥγεβθὴὶ συϊποὰ 
οἰιὶο8 οὗ ὑπο ἤδυταῃ, Βοϑτα, Κυγοίγοῖ δηὰ ΕἸ 4796- 
τηδ], ὁ ἢδνθ Βοῦοὸ ἰἤἴγθο οἱζ᾽68. ποὶ ἰα Μοδῦ, Ὀσὲ 
Βοραγδίβα ἔγοχῃ ἰὰ ὉΥ 86 ΘηϊγΘ ΤΟΥΣ ΟΣῪ οὗἩ (ἢ 9 
ΑἸἰητοηΐί68Β. ΟοΡ. ΒΑΌΜΕΒ, “αί. 8. 261, 2. 
ΤῊ ΒΥΡΟΙ 6818 18, ΒΟΤΘΥ͂ΟΣ, τ ρΓΟΌΔΌΪΘ, 5 66 
Το 8] Μοδοϊ ἰδὲ οἱθ8 οο ὍΘ ΒΟ ἴῸΓ ΒΟΣΖΓΔῺ 
διὰ Κογϊοίῃ. 8.60 δοῖον.---ΒΘΌΒΘΟΙ τν88 
Ὠϑιηθα ἴῃ [11 Βοιἢ- θΔ4]-Ἰηθοπ (7 08}ι. χὶϊὶ. 17) ; 
οἰβούθοσο Β88]- θη (Νυ. χχχὶΐ. 88), διὰ ἱβ 
ἀοβὶ σηδίοα διηοηᾷ {110 ΟΟΥ Ρΐδοθ8 88 ὈΘΙΟΩ σης 
ἴο ἐμ! Μίβιουῦ δῃηὰ ἴο ἴμ9 ἰγὶδθ οὗὨἨὨ Βοιυῦοῃ. 
(οαρΡ. ΒΑῦμΜΕΒ, 35. 2ῷ9 δπὰ 262.-- -Ἰ ϑεοῖδ. 
ΟΡ. Υογ. 41 βηὰ Απ. ἰΪ. 2. Ξὅβετζεν ἴουπὰ α 
Ρίαδοθ ου Μί. Αἰίδγυβ (θορ. ΔΘ» Νυπι, χχχίϊ. 
84, 86) οΔ᾽]οἃ Ἐ]- Καντὶᾶῖ, τ πο ἢὸ ἀφοϊ 6 γ 
γοχϑτ 5 ἃ5 Κοσίοί ποὶ Κιγίαι βαΐω, Οοαρ. Βαυ- 
ΜΕΒ, 3. 281], 2.--Βοζιϑδἢ. Τῃοτο ἰ8 8 Βοζγλὶ 
τα ἰοη θα 848 πῃ Βοαι (ΘΟΙΏΡ. Σοτη8. οἢ χὶϊχ. 18) 
δΔη οὁη6 88 ἰὴ ἰ6 δατγαῃ, Ὀύὺ ὑπ ἰδἰίον ποὶ πῃ {1.19 
ΒΙΌΪ6. 1 85 (116 Βοϑβίγα οὗἁἩ ἰῃ6 Βοιηδη8, [116 Ὀϊγι ἢ - 
Ρίαςθ οὗ ῬμἰρΡρυβ Αταῦβ. πτθη86 γυΐη8 8{1}} 
ἰο5}}7 ἰο ἴ6 ἱπιροτίδησθ οὗ 88 οἰΐγ. ΟΟΠΡ. 
ΒΑΌΧΜΕΒ, 5. 244. Κ΄'λΨΗοο, Βοιν νοῦ, ἃ ρίδοο ὝΥΞ ἴῃ 

1Πη6 Μίδλοῦ 18 ΧΡ ΘΒ5}Υ τηοπἰϊοηοὰ (θοαὶ. ἱν. 48; 
Φοβὴ. χς. 8; χχὶ. 80), δηὰ βίποο 89 υχχ. δἰννδγ5 
ΥΟΏΘΔΟΥ (δὲ πΠ8ῆ10 ὈΥ Βόσορ, ΝΟ ἀο ποὶ Βοϑδὶϊαῖο ἴο 

Τοοορβηΐζο ΤΣ3 ἴῃ {μ18 ἼΧ3.---Απᾶ οἱ 8}} 89 
οὐκὲθα, εἰς. τοι [86 σοηίεοχὶὺ ἰΐ σα ῃ ΟΠΪΥ Ὁ6 ἰδ 9 
οἰτ198 ἴο ὑμ6 ποσὶ οὗ Αγοόοοῦ σῇ ΔΓ τηθϑηί, [ὉΣ 
δοσοτάϊηρ ἰο τον. 19 βΒαᾳ., ἐδ δι κί ἶν68 δα ου Π66 
ἴο {89 ΡΘορΐα οὗἩ Ατὐόϑῦ [πὶ Ὀοίἢ {16 οἰἰἶ68 ΣΕ ΒΟΓ 
ἴο ἐμ! ποσί, δῃηὰ αἷβο {}1ο86 τηοτο (0 {6 βου ἴῃ 
1η0 νἱοϊηγ ΟΥ̓ ΑΥΟΘΡ 6 ΓΟ δγοδὰν ἰδίθη. ΕἼΟῺΣ 
(8 ἴξ ζο]]ονν8 {μὲ [8.86 τ ΒΟ]6 που τη μ 8} οὗὨ 116 
ΘΟΘΒΙΓΥ ΜὙ͵ὦὸϑ ἴῃ {116 δαπαβ οὗ ἰΐΐὸ δῆϑυ. δηὰ 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΠΥ ΜΟΔ᾽Β Βογῃ δηὰ δύ (( 6 Ὁ10]16 4] 
{γ0}68 οὗἩ ἀομιϊηΐοη δηὰ βἰγοηρί, οοπρΡ. ΡΒ. Ιχχυ. 
δ, 11, 1 δδιι. 1ἰ. 81; 8. σ. 1δ) ὅσ Ὀγοκθϑῃ. 

[0π ἐμ Μοδθϊϊἶο βίοηθ σϑοθηιὶν αἰβοονοχθά, 
ὙΠΊΟΒ σΟΠΗ͂ΓΠΙΒ ΤΩΔΩΥ ΟΥὗὨ ἰδ 6 ΠΆΙΠ68 ΠΟΓΘ πηθη- 
εἰοπδά, 8Βο9 διῤῥἰοέλεοα ϑαοτα, Οοἰ. 1810. Απάογον. 
-- 8. Β. Α.} 



880 ΤΙΣ ΡΒΟΡΠΕῚ ΦΕΒΕΜΙΑΗ͂. 
«ἰὐπππππαπασ παν ει αααπαπαιιπανμααααμ αιπαμ σα παπσουέμμεΕέΕΨἝἜἘ͵ᾳᾳὕ ὕ  οΤΤορϑοοῦτρ τ τΤΤττττ;0Ὀ[ἃ[Ρ᾿τ’ο-ςὌ----- --ῆὩΦ, 1ςὼὲ.ϑᾳθ.;΄΄ῆῸῇ-ῸῸπὲΦᾷΔΛέΈἘῸΠΠ1πππτ|2ὼΨσ..ὅὙὍὙσὅτοἱἱ θ τοστο τστοσστστστονσσσπσσσ΄“«΄αὐθδυση, 

1. Το Ἡθϑαβοηβ οὗ [89 Ῥαπίιίνο Ταδριποηῖ (χυγσιι. 260-42.) 

1, οαδ᾽ε Ῥηίάα απά λὶξ Γυαπίδλπιεπέ ἐπ Οεπεναΐ. 

ΧΕΥΙΠΙ. 26-80. 

ΜαΚο γὸ Β᾽πιὶ ἀγύπκοη, [Ὁ δραίηδί Φθμονδὰ μδίμ δ0 στρδρι ῆθα ̓ ἰπιΒ6 1] 
Αμα ΔίοδὈ πΔΥ ψ8]] ον" ἴῃ Ὦ18 νομϊῦ, 
Απά ἢ 8180 ἸΘῪ ὈΘΟΟΠΙΘ 8 ἀστίϑίοῃ ] 

27 Οὐ νᾶβ πού ἴβγϑ8] ἃ ἀδυιβιοηῦ ὑπίο ἴ866, 
ὝΒοη 6 γ͵ὰ8 [ουπα" διηοηρ [ῃ6 Γίογο9 ἢ 
Ὕ68, ἴὉΓ δὖ 6ἐδο οὗ [ΠΥ πογὰϑ οοῃοθγηΐης Εἶπ [μου Βῃοοϊκοβί ὑμυβοὶ 

28 1,εβγο [86 οἰνί68 δηἀ ἀν6}} ἴῃ {86 τοοῖϊκ, γο ἱπμδὈϊίαηίβ οὗ Μοδῦ, 
Απᾶ δ 88 {μ6 ἀονθ {μδ΄ τη κοῦ ἢ ΠΡ πθβϑῦ οἢ [Π6 Μ2δ}}8 οὗἁἨἍ ὑῃ6 γανγηΐΠρ' ΓΆΨΙΠΘ. 

29 ο δαγθ ποαγα [86 Δγγορϑῆοο οὗ ΜοβδΌ, [Π6 ὙΘΓΥ͂ ἀγτορδηΐ," 
Η!8 Ἰοξδιάηο88, δηὰ ἢἷθ Δγγόρϑηοο δπὰ Εἶθ ΡΥ δῃὰ (89 Βδιιρ ἢ 1688 ΟΥὨ δἷβ Βοαγί 

80 [ Κηον, βδϑῖἢ} Φομονβῇ, ἢἷ8 ἰΏΒο θη 66 
Αμπὰά (δ6 ποίβίηρηοδδ οὗ δἰβ Ὀοδϑίϊηρβ ; ποίβίπρ αν [μ0Υ εβδοιοα." 

20 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑῚΙ, 

1 Ψον. 26.-ὴϑῷ ΔῊ οΟποϊπηδίοροδιϊς σψογὰ, ἀθιοῖΐοα οὐ κί ΠΑ ΠΥ “ ἴο δραῦκ, ἴο οἷα." Οοπιρ. ΒΝ ἣν ΡΒ, Χχχί 1 

ΦΏ ΘΙ ἴἰ ἰ5 ἰΓοα ὈΘΏΓΥ πδοὰ οὗἉ δἰγὶ κί ηρ δά: Ναμ. χχίν. 10; ΦΟΌ χχχίὶνυ., 37, 1..π|. ἰΪ. 16 -Ρρϑῦ ἶε ὑδοὰ ἰῃ μᾶγί ἴοσ ρ39 

(Τοῦ χσυϊ!. 23), δπὰ ἱπ ραγὶ 88 δὴ ἱπάοροηάϑῃϊξ τοοῦ νἢ πιοδηίΐηρ, ἐμ ϑίσεγε. Τὴ ἴΠ6 Ἰδοῦ αἰ κοι δοαέίοι { ὀοσισβ, ΒΟΎΓΘΥΟΥ, ἰἱπ 

[18δὸ Ησῦτγον οἴτδο ΟἹ Τοδίδιωθηϊ ΟὨΪΥῪ ἰὼ ἴμο ἰπηρογίδοϊ Ρ9᾽ (1 ΚΙ. χχ. 10), δῃὰ (ρου ρ8) ἰὴ [00 ΠΙΡΗΙ] (148. ἐἱ. 6), αὰ ὕ6- 

αἰδο5 (Ρογ ἢ 05) 180 δι ὈϑίΔη εἶν Ρ97 (οὉ χχχνυὶ. 18). Ὑοῖ ἰπ σοῃδϑηῦθποῦ οὗ ἴπο ἰπιογοβιηρο οὔμο τσοϊαϊοα γα ]ςα] Ρ30 

ΟΟσυΓᾺ ἰῃ Φοὺῦ χχ. 22, 85 α͵80 ἰὼ) 116 ΑΤϑχωδὶς δῦ διὰ Ὁ) 099 ἰῃ ἴδιο 56:66 οὗ Βυ 8] ΙΘΏΓΥ πὰ δυρογηυΐϊίγ. Ηόοτοὶξ ἰδ ονϊάςης 

ἐμαὶ ἴ86 του ἀογίης " τμὰϊ ΜοΔΡ μδὰ βυιρογδυϊ ἰπὰ Ὠΐα νοπιὲ " ΟΕΙΣΕ) ἰα ἴθ0 010, Δα ΠΙΟΣΘΟΥ͂ΟΣ υηδαΐο, βίηοο ἴπο Ρῥτοῖχ ΚΕ 

εοἰτί κί πς, δηὰ 1ξ [5 ποῖ ργουϑὰ ἐπαλῖ {Ππ6 τηδδῃΐῃ κα οἵ δυ ΛΠ οἴϑηου (οἵ {9 ἐπί ΠΧ 5) δηὰ οἵ βαυΐης αὶ ι ρογΠ ΟΥ̓ (οὗ [ἢ 9 ῬΘΓΒΟ 5) ἃτὸ 
αὐτοὶ πη το νοσῦ, {206 σοπλοῃ Σχμάϊοιϊ ποαπίης οὗ Ρ9ὺ ἴο βιγίκο, ἴὸ οἰαμ, ξίνϑε ἃ ρμο σίου ν βαιϑίβοΟΓΥ θοη8ο. (ὐρ. [88. 
χὶχ. 1|, 

84. γον. 27. --Ὀ νι). -ογ Οὐσιρ. ΝΆΣΩΟΚΙ5Β. ΟΥ., ὃ 107, 4. Τῃ {16 βΒοοοῃὰ οἸαυδο οὗ [πὸ ἀἰδῥ πηςογο αποδίίοῃ Ἧ (ἰδ ἃ Τ0]1ὁν- 

ως Ῥαρ. 7οτίε. Οοωρ. ΝΆΚΟΣΙΒΒ. Ον., ὁ δ8, 3 4πηι.) ἰδ τοροδιϑὰ δ ἰη θη. χυὶὶ. 17 ; Ρα. χοῖν. 9, 

8 γι. 27.--- Ὁ} σου] οοί οἵ ἀογίϑιοι δα ἴῃ Φοῦ χῇ. 4. 

4 ες. 21 .--- Τὴ ἕθσωη. ἼΝΥ 2) [6 ὈΠ᾿ ΒΕ ϑυδροοϊοὰ Ὀγ [8:6 Μηαδοτοῖθδ. ΟΡ. ΓοΙΏ5. Οἢ ΤΠ, γοσ, 20. 

δ ον. 29.--Ἴν ἷ5 δ Δα ϑοεῖνθ (ΟοωΡ. ἴδε. ἰϊ. 12 ; Ῥβ. χοῖΐν. 2), δῃὰ ἰο 9 τοζοστοὰ ἴο Μοαῦ. 

ὁ Υογ.30.---ἴδα. χτί. 6 οοποϊ 68 τί τἢ 3 13- -κὸ στο [80 πογὰβ Ὁ 13 νεἾ), ἴδ ατὸ δὰδοά. Απὰ ἐπο Μαβογοῖθδ 
Ῥυροίιυδῖθ 80 ΔΆ ἴο οοπηθοΐ ἸᾺ3 δ 111} "να 8 ἰΐ(8 δαυ͵οοῖ. 76 Ἄσδῃδοί, ον ένον, ἀουδὲ {μεὲ 1.3, ἢ δοοογάδηοθ ὙΠῺ ἐδὸ 

[υπάαιηοη δ! Ῥαϑϑαρο, νοϊοπζα ἴο 15... 11 πουϊὰ ἐβοὸθ 6 “ (ἴἸὸ ποι] χζινο88 (οι. 2 Κὶ. ΤΕΥ: 9; γον. χνυ. 7) οὗ ἷφ 

Ῥοαδίϊη ρϑ (188. χιῖν. 256; σοὺ χὶ. 3),.) τ8119 [9 ᾿ψοτὰβ 2. 19 Ὁ δόόῖὰ ἴ0 ἀδεῖασθ ἰμ6 ποϊέ μι η688 οὗ μἱ6 ἀεεάε. 

γενβ. 26, 27. Μίαϊκθ γὸ Βίπηι ... ββοοϊχγθαδαῖ 
Βγ5915. Α πιδῃ, γγ}}}0 18 ὈΘαΒ(]Υ ἱπίοχίοαϊοά, [4118 
ἰηῖο ᾿κ18 ΟΥ̓ γοπ, δηὰ ἰονν ἀ068 6 Ῥτόνοκθ ίο 118 
[}} αχιϑηΐ [86 ἀογίϑῖνο δὰ ζιῖοσ οὗ {μ6 Ὀο]ο] ον ἢ 
δο 884}} 10 6 ἰο ΜοδΌ ἴὺΣ [ι18 Ὀοδδίϊηρς ἀρζαϊηϑὲ 

ἘΧΕΘΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Το νοῦ. 42 (ἢ ρτορδμοῦ ἀθϑοῦ 68 ΒρΘοΙΙΪΥ ἐδ 9 
)υαάσιιοηὶ οἵ αοἀ οἱ ἴθ ογἰ πλὶμ 8} δυγοόράποα οὗ 
Μοινῦ, νοι Β6 πιδηϊοβίθα ρϑγιϊου ΥῪ ἰοννατ 8 
Ἰϑγδμοὶ ἀπὰ [8γ86}᾽5 οαὰ. ΕἸγβί, ξϑῆθγαῦ γ, (νεγ8β. 
206-80} (πλ0 αἀἰβρτασοῖα] ἔλθ οὗὁἩ 8 ἀγα κθῃ πηλῃ, 
Ψ|1}0 18118 ἱπίο δὶβΒ οὐ υτοτηἱϊΐ (τοῦ. 20), ἰ8. δῃ- 
πουποθὰ δἃ8 8 8ὺ ΡΒ τηδηϊ ἴογ (9 ΒΟΟΤΠ, τ 1 
ψοἢ (ΠΟΥ ΔἸ ΑΥΒ ἰγοαίοα δυο τ ἤθη σἢ αϑι156ὰ 
ὉΥ δῖβ αοἀ (γεν. 27), δῃὰ ζαγύμοσ, (89 ἕδί οὗ 0}|6 
ἄονο ἀτγίνοη ἰηΐο ἰδ6 ἔοατγίαϊ οἱοϊθ οὐὗἨ {πὸ γσοοὶς 
ἀμ β 28) 88 ἃ Ρυπίβμιηοηΐ [ῸΓ 8ἷ8 1η80]θηΐ δηὰ 
80 ΔΓΤΟζδᾶπ09 (Υ6γ8. 29, 80). 

Φοιονα. Τῖ8 πιακίης ἀτπκ σοι ϊπὰβ ἃ8 οὗ [ἢ 9 
ἤρατο οὗ (ἢ οὰὺρ οὗ Ὑτδῖ ἢ ( χΧΥ. 10 00]]. χ᾿!!. 18). 
ΑΒ ἴ!ατα, ἰοδα νἢο πιᾶῖτο ἀγαηὶς ἅτὰ ἰμο86 τ Τα 
{π᾿ ᾿οτγὰ )88 δρροϊηιοὰ 1115 δρϑηΐβ ἰὴ οχϑοι πῃ ρς 
{86 Ῥιυη Βα πηθηὶ.---ΜΆΡηΣ Πθἃ τα 5611. Οοπιρ. 
νοῦ. 42. Το οχργθηβίοη 866Π|8 ἴο ὃ ἱΚο 
ἔγοπι Ζθρὶν. ἰϊ. 8, 10, δῇ οἱάδὺ Ῥτορ ἢ ΟΥ διῴζαϊπϑὲ 
Μοδὺῦ. Οὐοιηρ. 8180 206] 1ϊ. 20.---Τὴο. οὈ)θοίϊ ἢ 
οἢ {86 ρᾶγτίὶ οὗ Μοδὺ ἰμδὺ ἐπὶδ 8Β 00 Βαύθτο 8, 
Ῥυπὶβδτηθηΐ 8 ταϑὺ τὶ 086 ᾿πὐϊτηαίλοι (δὲ ΜοΔῸ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΨΥ͂ΙΠΙ. 81--86. 881 

δὰ ἄοπο ἰδ 586110 ἰο {Π6 ϑταο] (68.---Ὁ 6 ὮΘ 
885 ἰουπηᾶ, εἰς. 7.15 18 ϑ}}} 4150 (θῇ 88 8 
αὐυοϑιίοη. Βυὶ νδ8 ποῖ ἴβϑγϑεὶ δ ν οἴϊοη οδυρῶὶ 
πῃ ΠΊΟΥΟΥΥ δηὰ Ῥυη 1864 ἴον 17 Φογοι δὴ 6Χ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ Δγθ (18 ἴῃ 1. 26.0- αι σϑᾶβοῃῃ 
νοῦ ὰ ΜοΟΔῸ οἰδογνίθο δᾶτο δὰ ἴοπ βοογῃΐης 

16γ80}} 1ἰπογοΐοτο τορασγὰ Ὀδὲ 85 ἃ Ῥαγίϊοὶϊθ οὗ 

{ἰπηθ-- θη, 88 οὗϊοηῃ 898 (Νυσι. χχὶ. 9; 6οη. 
ΧΧΧΥΪΙΙ. 9). [ἐ 18 {ἸἸ|6η (805 αἀτιϊι θα (μαὶ [ϑτγδοὶ 
Βδὰ Ὀθθῃ τοτο ἔπη οπσο σαι ρῶί ἴῃ ΟΥ̓ πη ΠᾺ] οοῆ- 
ἀυοὶ δηὰ ρυπίβδεα, Ὀυϊ οὔβεγνο (δὶ ἰὰ ἰβ βαϊὰ 
διηοης ἐλέευεδ. [τ (818 {Π τ 18 δὴ αἰ δίος ἴο (86 
ζαοί ἐπδὺ Ιϑγδοὶ τγὲὋϑ ΟἿΪΥ βδοαυσοαὰ ΌὈΥ Οἴ6ΥΒ, δηὰ 
ἐπὶ ὑδ6 ρυϊποῖραὶ ἰμίθνοθϑ, ἴο νοῦ ΜοΟΔΌ δὃ6- 
Ἰοηχζοά, τότ δὶβ Βϑαίῃθὴ ποῖ ΌοΓ8.--- 88, οτ, 
εἰς. ΤὨϊβΒ 18 {Π0 ΔΏΒΜΟΣ ἴο ἴΠ6 αυθϑίϊοη. Υῇα 

ΒΌΡΡΙΥ Ὧ2΄68.--- ζΞξρτγο δυϊείεπια, »ῦο γαίϊοπε 

(184. ἰχυἱ. 28; Ζοον. χὶν. 16), σον. χχχὶ. 20. 

Ἐτοῖι {π6 ᾿δίίοτ ραβϑαβθ 866 αἷβὸ (ἢδί (3) 
δίτ 18 ἰο ὃὉ6 χοΐογγοὰ ἴἰο τ γ᾽ σσοσᾶα .--- ' ΠοοΙε- 
Θδῖ τ᾿ν8501]0. ΤῊ ]5. ΤΑΥ͂ 6 Βμακίηρ οὗ (16 Ὠοδὰ 
(σομΡ. χυὶϊὶ. 16) οΥ βγυρσρίηᾳς οὗ (86 ΒῃΟΌΪ ΟΥ̓, 
Ῥυὶ Θα. Δ }}} ἴῃ Οἱ ΠΒῸΥ 0886 ἰΒ ὺ δὴ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ οὗ 
ΒΟΟΓΏ. 

γεν. 28. ἴῷοθανθο... γανσηΐπρ τανίηθ. ΤῈς 
Ῥσγοοοίίης ἤσχυτο νγ88 δαἀδρίοα ἰο Βυμῦ!6 ΜίοδὈ᾽ 5 
πδίΐοη 8] ὑσὶ άθ, (86 Ῥσθθϑθῃὶ χοϊδίθϑ ἰ0 ἷ8 τυ} 1} κ6 

Ῥτῖἀθο. ΤΒΟΥ Ὀοαθίθα σΥΘΔΟΪΥ οὗὁἨὨ ὑπο ον σα]ὸνῦ ἴῃ 
γγὯ Ὁ (τος. 14), δηὰ ἀου 1688 αἶδο οὗἩ ἰδ οὶγ Θχοϑ]οηὶ 
οτι  οδίϊ ΟΏ8 (οι Ρ. τοῦ. 18). ΤΏΘΥ 8.0 ΠΟῪ (οἱ 
88. (ΠΥ νν}}]}] Ὀ6 ἀτίγοη ἔγομα ὑμοὶσ Ὀυ] γ Υ κ8 δπὰ 
ἱπίο {π6 το κυ του πηίδίη8, ἱμ 6 γὸ ᾿ἶκὸ ἃ νυ ὶ]]ὰ ρίχζοοπ 
[0 Ρ888 8 ἰσουδ]ο, ουὐοὸῦ ἐμβγοαϊθηθαὰ οχίβίθῃοσο. --- 
Οἱ ἴδ νγὰ}1]8. Το νογὰ 15 ἤουυπὰ Ὀθαὶά 68 ΟὨΪΥῪ 
ἴῃ 1588. νἱϊ. 20, σιβοτσο Ὁ υπάου θα] γ δ᾽ φηῆ68 Ὀ6- 
γοπὰ, ΔΨ, Βονθύοῦ, βἰ χη ῆθθ ποὺ ΤΔΘΥΘΙΥ (116 

5ἰὰ 6 Ὀογοπά, Ὀὰὶ [86 8ἀ6 σοηο γα. (Οοιρ. χὶϊχ. 
82; 1 Κί. νυ. 4; Εχοὰ. χχχὶϊ. 16). Οἱ ἰδ}: ἀονϑβ 
ἴῃ Ῥαϊεοδβίϊῃθ οορ. κεσοοσ, Ζεαΐ- Επο., ΧΥ͂. 8. 
428. 

οτβ. 29, 80. ὅ)70ὰᾺο Βανο μοασζχᾶ... οδϑοιοᾶ. 
ΤΌΘδο ἔνγο ΥΟΓΒΘΒ 8ΓΘ ΠῸ ΟΓὙΘ ἰθ8ῃ 8 Σορτοάυο- 
ἰἴοῃ, οχίοηἀθὰ ὮὉΥ 8 ἔον δα αἰιίίοηβ, οὗ θα. χυΐ. 6 
ἴῃ δοοογτὰ νὴ ΖΕρΡΆὨ. ἰΐ. 10, [πῃ τδϊ8. αυοίδιϊοῦ 
[δ6 ῬΤΟΡΒ Θὲ ΟΧΡΓΟ8865 ἐδ ἱδβουριι, γ᾽ ΐο ἰ8 6Χ- 
Ροοϊθὰ 88 ἃ ἴουπιϊδίϊοη ἰὸ τ γβ. 206-28, υἱΖ., 8" 
ΒΏΘΥΟΘΥ (0 6 αιιοϑίϊοῃ, τ ἢ ΘΏ6Θ ΘΟ 68 Οἢ ἴδ ΟὯΘ 
Βδηὰ Μοβδθ᾽ 5 Βοοτὴ ἰονγδτὰβ 6 ονδ δηὰ Ηἰ8 ρ60- 
ΡΪθ, οὐ {1|ὸ οὔθ ν, ὑ ῬΑ ΥΪΥ Βόυ 6 Ρυ ἢ 8}- 
τηϑηΐ οὗ (9 βδδι!ῃθ ῖ ΑὨΒΨΟΣ: ἴο (Π90 ῥγὶὰβ οἴ 
ΜοΔΌ οογγοβροηβ Ὀοΐἢ ἷθ Βοοῃ δραϊηϑὶ ᾿ϑγϑοὶ 
δηὰ ἰο οἰδδιϊβοιηθηί, τ δὶϊο Ὧθ τοσοῖνοβ οὐ (ἢ 6 
Ραστὶ οὗ Φοβονδιι. Ηδηρο ὑδ9 Ῥχσορμοὶ ἸΔΌΟΓΒ ὈΥ͂ 
δὴ δοοσιι)]διίου οὗὁἨ ἰοΥῚΒ (0 ἀοϑοῦϊῦα (ἢθ 8δῃ- 
ΤοΙβΒΏοθ οὗ ἰμδο Μοβθ 98 88 δυγρδβϑίῃᾳβ 8}1} θουσῃάδ. 

2. οαδ υἱἱεγίν }εοίγονεά, 

ΧΙΥΙΠ. 81--86. 

81 ὙὙΠοτγοίοτο 1 ΒΟῪΪ οὐοὸῦ Μοαδῦ, 
Απά γον Μοδθ, (μὸ σψμο]6 οὗ ἱΐ, 1 ΟΥΥ. 
Ονοσ [896 πηϑῃ οἵ Κι ἱγ-ἤθγοβ ἔμ 6 γθ 18 δι ῃΐϊηρ ἶ 

82 Μγ 6818 ΟΥ̓ΟῚ 7820 Γ ον ὄνϑῃ ἴο 866, ἴμοὰ νἱῃθ οὗ ΒΙ ῬηιδὮ : 
ΤΥ Βῃοοίϑ 8ΓΘ βΡΌΠΘ ΟΥ̓́ΣΡ {Π| 6 868, 
Εγθῃ ἴο (86 868 οὗὁὨ Ψ426Γ (ΠΥ ἀϊὰ ΤΕΔΟὮ. 
Οὐ [ὮγΥ ἔγαϊ! μαγνοϑὺ δπὰ ὑῃγ νἱηΐαρο 8 [86 ΒρΟΪ]6ΓΥ [116 ; 

88 Απᾷα ΟΥ̓ δῃὰ ρἰδάποββ ἰδ (δίκη ἔσομαι 186 ἔγυϊς ἢ6148 διὰ ἐμο ἰδπά οὗ ΜοβδΌ; 
Απά [{Ὄδυ86 (ἢ6 Μ|1Π6 ἴο [41] ἔγοπι [8:6 ὙΪΠΘ ὈΥΘΒΘΘΒ ; 
ΤΡΘΥ Μ1}} ποὺ ἐγεδα τ} βῃουςίης,--- 
ΜῈ 8 βμουϊίηρ δα 18 ἢο Βῃουϊζίης. 

84 Ετοτὰ {δ ΟΥ̓ οὗ ΗΘ οη ούϑῃ ἴο 1.168] 6 ἢ, 
Τηἴο 8842 [86 
Ετοιὰ ΖοαΓ ἴο 
ἘΡΥ οσϑὴ [86 ψδίοθυβ οὗ Ν᾽ τ ηλ 5η8 

85 ΑΠΔ1 ἀσδίσου Μοβϑῦ, βα: ἢ ΨΘῃονδἢ, 

Ταὶβο ὑπο» γοϊοθ: 
οΥΟΠδίμα, ἰδ 6 ὑπ γ66 ΥΝ οἷά Βοϊξον,; 

11] 06 ἀοβο]δίϊομβ. ὃ 

Ηϊπι το ἀβοθῃ 8 [86 μἰρῇ ρ΄δοθδ δῃὰ ὈυγΠΒ ἰρσθῶθθ ἴο ΗΪ6 σοί. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Ἧ Ψογ. 31.--- [)ο οοΥΓΟΟ σΏ ΓΔΤΙΝ, ΒΊΟΣ Μέκιεπ ΔΙ Ίονγ8 Ὠ] πηβο , ἰδ ὉΠ ΘΟΘΘΒΑ ΓΥῪ διὰ ποῖ δυο απ οἰ δοείσοά Ὁ (Ὧ9 6Σ, 

δ Ϊοα αἀἀποοὰ ὮΥ Βίτα (ΜΊο. νἱ. 10, Σὐλὲ τον 1), νοῦ. 11, ΓΙ τον ΤΊΞ7), ἽΝΥΤ του ΔΥἽ. 
8 ΨοΣ. 84.-- Ὁ. Ῥω τοοά οἵ παιίοιο ἰπ σῖν!. 20; 1. 11; Πὸϑ. ν.16; ΧΙ]. ΤῈο ἐσαϊῆνο ΓῺ ἴ9 οχρϊαϊμοὰ ὮΥ διηδίοχίϑο 

{πὸ Ρ2 ὙΠ ΣΟ, απνο σματίέ, ἐ. ε., πωπιεγί (3ετ. χἰγί. 2;}). δ; 2 ΚΙ. χνὶ! 6), ὝΠΝ ΘΟ (ἴον. αχίν. 22), Ἷ ΣΝ 
τ 

ἽΠΙΝ (Σ ΚΙ᾿ χι!. 10} 
τ 

Υ.- 

5. γον, 34.-πῦοό πδυο δάορίοα [πο ἰγαποϊδιίοη οὗ ΜΈΙΞΕ [(ΘΥΤΩΔΗ)--- Λ νεγίπι πίπεηθεν τίμμον [ΝΙτασίτα ψὶ}} λόνοῦ τα, ὙΠ οΝ 
Ἔχργοδδεα [86 ΑἸ} όσα ϊίοι σί ἴμ0 ΠφΌσονν, Ὀὰὶ ἰδ γοῖμοσ ἃ ἔγοο σομοσίης). ΤῺ "2 δὲ ἴμο ὑοχίποίης οἵ ἔδο γοσϑο ἰδ ἐσασιδζοσσο 



882 ΤῊΕΞ ΡΒΟΡΗΕΊ σΕ ΒΈΜΙΑΗ. 

ἤτοι [βαϊδῃ, ψἤοτο [{ [8 (ΠΥ ἴῃ ΡΪδοθ. [0 [.0 ὑγοδοπὲ βαβϑδρθ ἢ δ ΟὨΪΥ ἰδίτοάαοο ἃ δίῃ κίο ροίῃξ πῃ οσοττοδοζδίϊοη οἵ 109 
πιϑὶπ ρῥγομοσίτίοι (τον. 31). 

γον. 85.---19 αν »Ώ 8 Ῥαγίίοίρ!ο οὐ ἃ δυυοίδηςζινοῖ Οτδιλτ 0 8}}γ [16 Ἰαεῖοῦ 8 (86 ϑαδίοσ (οορ. τδγ. δ), πὲ 180 ἀϊφθ- 

ΟΥΘΡΆΠΟΥ πὶ ὙὯΡΩ ἀἰδιυγθίηρ. Υὔϑ τοδῪ ἰΚο [( (Πθπ ἴῃ πὸ ἀἰγθοὶ οδυβαῖγο τηοδηίηρ (ἀϑοόπειης 7αοὐεπϑ. Οοαρ. οἢ 

χΊν!. δ, 2}, θὰ οὔδάγυο ἴδο σϑιιασὶς οἵ ΟἈΑΔΥ ἰμδὲ οοστοδροηάθηοο Ὑ{ἢ ἐμὶ8 πογὰ οοοδδίομοα ἐμὸ ομοίοθ οὗ ἴδ9 Ηρ 
Ῥαγίίο  ρ]ο. 

ἘΧΕΘΕΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΑΥ̓ΤῸΣ (ἢ 6 γραϑοὴ δηὰ τζδηπον οὗ ἰδ Ἰυάχιηοηὶ 
οἢ Μοδὺ αν Ὀθ6ῃ βοὶ ἔογί ἰῃ ΖϑΏΘΓΑΙ, {π6 Ἰαὐ- 
(ΟΣ 8 πον ἀδβογὶ δοα τόσο ἰὴ ρατγιϊσυϊαν. ΤῊ 8 ἰ8 
ἄοπο ὉΥ (6 Ρτορ οι 8 ὅτϑι οχργϑββίηρς (νοῦ. 81 α) 
ὙΠδὲ Γθοἰ ηρ 6 888 ἴῃ σοηΒοαιθη68 οὗἩ 815 ἰζηον- 
Ἰοάχο οὗ ἰμ6 ἀοβίγυοσίίοη ἐμτοαιθπΐης αἱ ΜοΔῸ 
(ὦ. 6.,) 0 ΟΠ 6 Γ ἸΏΘΓΘΙΥ [89 ποτίβογῃ δαὶϊζ 88 ἴῃ 
γογ8. 18-25), δὰ (μθὴ ἰ Γἢ8 ἰ0 β'ηρ]6 Ρμ'δ668 οἵ {86 
«ολοῖς Ἰαυ, τὶ ἢ Θρθοΐαὶ οι Ρ ἢ 8818 ου {μ6 ἀδϑίγυο- 
(ἴοὰ τνυιίοῖι 18 ἱπιροπαϊΐϊης οὐ (86 νἷπα δηὰ ἔγυϊί 
ουυτο οὗ ΔΙοδΌ (γογβ. 82, 88), 88 ψ6}} 88 {116 
ψοΥϑἐρ Οὔ ἢ 1018 σομποοί οα ΓΠοτρο (ἢ (6. 86). 

γογ. 81. Τ᾿ μβοιϑίοσθ.... ἴδϑσχϑθ ἰδ βρη ρ. 
Τ}18 γϑῦβο Ὀορὶηβ Ψἱ8 ἃ ἔγοο γοπαογίης οὗ [β8. 
χυὶ. 7. 116 ἱμότο ὑπὸ [τὰ Ῥογβοη 18 υβοὰ, 
Βοτὸ Φογοπιὶα ΡΟΔΪκ8 ἴῃ ἐπ ἄγβὶ ρογβοη, Ὀοΐης 
δου ἀοητν ἈΪπλ86}7 βμοοϊςοα Ὀγ 116 Τοαγία! ἱτηροτὶ 
οὔ {μ6 τηοβϑδο νοι 6 ἢ88 ἰο ἀοἶνοῦ. ΟΟΏΡ. 
18. χυ. ὃ; χυὶ. 9, 11; χχὶ. 8 δαπὰ ὈΒΕΟΗΉΒΙ,ΕΒ 
α(' ἰος.----Τὰ ἰ)6 τοῦδ, [86 δ ο]6 οὗ ἐξ, ο ἀ6- 
οἰδγοϑ {αὐ ΟΡ ἢ6 δὴ8 ποῦ τπηουοὶν (6 ποτ ΠΟΤῚ 
Βα οὗὐὈἨ {πΠ6 σου ΣΎ, (86 Μίβδον, αὶ [6 ψΠ0]6 
ΘΟΙΒΙΣΥ͂ ἴῃ σίου, της ΟΠ ΠΣ 8 Β6Υ168 Οὗ οἰ[168 
ἔγοταῃ ἴπ6 πογίἢ (0 {Π6 Θχίγϑαθ βου ἢ ὑμὰ 84).--- 
Ονθσ 189 29}, εἰς. [ἴῃ ὑπο οὐχί δὶ ραϑϑάχο ἰΐ 
Τοδὰϑ ""ΟΥ̓ῸΣ [896 ΓΔΒ - 681.68 οὗ Κὶτ- Δ ΡοΒο( ἢ ψν}}} 
γὸ βἰχι, ἀθορὶν του ]οά.᾽"" ΤΒΘΓα 18 0 πορά οὗἉ 
Βοοἰείηρς δἱὰ ἔγοιι ἱπα βυ  πο  Υ νυ ΜΒΞ5., ἴὶ 
Ῥεΐηρ αὐἱΐο ἴῃ Ψοτγθι Δ ἢ 8 ΤἸΔΏΠΟΡ (0 Βυδδ(ϊ(υἱθ 
ἴου ἃ ῃᾶγκοὰ δηά βίτδημχο δαργϑββίοῃ, 0Π6 βοῦϊο 
δη4 ΠΔΟΓΘ υ508]ὲ..0. ἢθ ὰ8β οὐἱάθητ}Υ οτῃϊἰοὰ ἐἢ 6 

οοποϊαάίηρ ψογὰβ δηὰ βυδδβεϊαιοα ᾿ὐλὲ (πιθη) ἴον 

ΟΝ (ξταρε8, τα ἰ βία - 68 }.68). ΤῈ6 βϑοοπὰ ρογ- 
Β08 Ρἰυταὶ ννουϊὰ Ὁ 1 ἰο0 ΒίγΟΠΣ ἃ σοῃίγϑδί ἴἰὸ 
1.16 ἢτϑι ροσβοὴ ἴῃ 1.6 Βοπι βίοι, δηὰ (Πογοίοσο ἰἢ 6 
πϊταὰ ΡουβοῺ 8 Πσι]Υ τη 86] 6 18 ΘΟ Ο8θη, νυν ἰδ ἢ 
18 ἴο 6 ἰδ ,ζοη ἴῃ 118 Π ΡΘΥΒΟΏΔ] 56086. 

γεγβ. 832, ὅ8. Μν ἴϑδιβ... Ὡο δβουζίῃρ. 
ἴὴ [βἃ. χυΐϊ. 9 10 γοαὰβ “" Ῥπογοίοτο 1 τ} } Ὀδινειὶ 
τ 116 ψνοορίηρ οὗἩ ζδΖογ." [ἢ νοίακο .232 οὗ 

(80 ἰοχί ἴῃ {86 Β6η86 οΥ͂ Α Θοτηρητγίβου (ἢ σοῃ- 
ποοίΐοη ἴῃ τπιθδηΐϊης Μ ἢ {Ππ ἰἢ6. οτἰχίηαὶ ννου]ὰ ἀἰ58- 
ΔρΡΡοδγ, δηὰ {ἰἸθῃ Ὡ0 χοοά στουῃὰ ἴον (᾿Ἰ0 ΘΟ ρατα- 
ἰνθ 18 ΔρΡρᾶγοηῖ. ὠδϑζοῦ, δοοογάϊης, ἴο ἰδ 
Οποπιαϑί. (8. υ. Ατὸῦ δπὰ “24216γ), 8 16 σι. »., 
δι θμΔ} ΟὨΪΥ ἄγνο πάτο Ρα668 ἔγοπιὶ ἨδΒμΌοΙ. 
ΠΟΥ ψογθ, ἐμ ΓΟΘΙΌΓΘ, ΠΟΙ ΟΥΣΙΠΣ ἴονγη8 ἴῃ 8 
ἴογι 16 ἀἰϊδιτιοὶ δρουηάϊης ἰπ ἴτυϊε απὰ 'τνῖηα. 
ίηοθ {6 {Π6Υ ΘΓ (ἢ ι18, 88 1ΐ Ἰγ ΓΟ, βϑίασϑ, {116 
σΟΏ ΓΘ5 οὗ δρυιου Υ6. ΟἸΟΒΟΙΥ σοηπροοίρα ὈΥῪ Ββοὶϊ- 
ἀασγὶν οὗ ᾿πἰογοβί, μὰ {μ6 Ὀΐονν ΜΝ} }} οἷ δύ γ 68 οἢ 6 
αἴοοῖβ ἐπ Οἱ Ρ 4180, ὁπ6 8 οὶ ἰο Ὀ6 Ὀονγαἰϊοά 
ΔΙΊΙοηθ, Ὀὰυὺ Ὀοΐἢ 8ὲ ἰδ ββη9 ἰΪ2 6. ὙΤὨΪβ 18 6886 }- 

ΕἾ4}}}0 {86 τηοδπίης οὗ 2322 (ἴὰ (86 ψνΘορΪπρ ΟΥ̓́ΘΡ 

λαζου 18. οοπίαϊηοα 4180 ἰμαὺ οΥοῦ Θ᾽ ὈΙ2)88) δὰ 

οὗ .232 (διθπιδὴ ρατ οἱ ραΐθβ ἰπ 186 θαγΒ πιο ἢ 

βΟῚ ΟΥΟΓ 798η767}.-- τ 6 ἀϊδέγιοι οὗὨ βα]ι, ἴθ (88 
σψιοί ΠΥ οὗ πνϊοσὶι ΦΌΔΣΟΣ τυδὺ πᾶ γὸ Ὀ6ΘῺ δἰζυαιοα 

(οοπΡ. Βαύυμε, 3. 262, 8) ἷβ 8ι}}} ὙϑυὺῪ τοὶ ἴῃ 
Υη68. ΟΟΡ. Ηξβζουσ, ἢ.-πς., ΧΥ͂Τ. 8. 611. 
ΤΙ οἰοιαθηὶβ οὗ ἴμ9 ἔνο 10] ον Βθηΐθμο68 

8180 8 ἑουπὰ ἴῃ 188. χυΐ. 8, “' ὈΣΥΔΏΘΙ6Β ᾽᾽ ΟὨΪΥ͂ 
ἰηδβίοθδα οὐ “"8διοοίβ᾽᾽" δηὰ “868,᾽" Ὀοΐϊηρ δοίης 
Ὀοΐοτο δασεῦ. Το 868 οὔ ὕδ:ϑῖ τω δ  ἀδποία ΟὨ]Υ͂ 
8 Ῥοηᾶ οὗ ρτθαὶ Ὀδβίη. Τβαῦ [μ9 (6 ΓΠῚ ΤΠΔῪ ὉΘ 50 
864 18 ΒΒονγ ΟΥ̓ {Π9 “868 ἴῃ (ἢ ἰ6π|ρ}]ὁ6 (1 ΚΙ. 
Υἱἱ. 28). “1 β8θὰ οὗ ΦΆΣΘΥ ῬγὋ88 ῬΥΓΟΌΒΘΌΪΥ ΒΟΠ16 
οοἸοὈγαϊοὰ Ἰαγζα Ρροπὰ, ᾿ἰκΚο μ6 Ροπάβ οὗ Η ϑϑδϑβῦοῃ, 
ἴῃ τ 1σἢ (Π6 λίΘΥ οὗ με  δάν (ΝΥ) ϑίτ, τυ ἢ 
ΒΡΓΪΏ 29 ΠΘΩΥΡ ὉΥ͂, γὙ88 οΟἸ]οοίοα. Κ'ΕΕΤΖΕΧΝ Τουπὰ 
Βοῖη 6 ΡΟΠαΒ ἔμ οτο βι}}}. ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ, υεδ., 5.21} 
Επᾳ. Ττ., ν. 884]. Βαύμεβ, μαὶ., 5. 268, Απηι. 
6 Βγροίαβὶβ ὑμαΐὺ ἴπ6 σϑροι ἴοη οὗ ἰδ ποτὰ 

Βθ8 ἷΒ Ὀαδοὰ Οἢ 8 Βουρίιγαὶ ΟΥΤΟΥ ἰ8 ἰβ Γ ΌτΘ 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΡΥ. Τ80 ν Ί6}} οχίθπαἀθὰ (ονθὴ 80- 
οογάϊης ἰο 188. χνὶ. 7, 8, οὐδοῦ 86 δεδὰ 868) ψὶθθ- 
ουἰΐατο οὗἩ ΜοΔῸ 18 Ῥοθι σΆ}Π}Ὺ τορτγοϑοπίθὰ υὑπάᾶοῦ 
86 ἄρατε οὗ ἃ βίηγ)ε ντἰπο. Οοπρ. ὨΒΕΟΗΒΙΕΞ 
δηᾶ ἀντ τὰ μὴ ἑαυ οἢ ἴδβδ. χυὶ. 8.--- ἡ τδγ ἔγσα - 

Θϑῦ, εἰςβ. (ἀοπρ. χὶ. 10, 12. [πβιοραὰ οἵ 
νἱηῖεβθ, ν ϊο ἢ Βαϊϊα ἴη6 σοηπηροίίοη Ὀοίίοτ, τ 
ἢηὰ ἴῃ 88. χυϊ. 9 ““παγνυοδί,᾽᾽ δηὰ ἰηβιοδα οὗ 
ΒΡΟΣΙΘΣ ὑπ 6 τ οτο ΓΟγο ὉΪ6 Ὀαὶ 1688 ἀϊθιϊηοὺ “Ὁ Βῃοιϊ- 
ἴῃς." -π᾿αλ) ἃ ἴον, εἰς., ἴτομη 188. χυὶ. 10. Οοιιρ. 
706] ἱϊ. 20; ἱγ. 16. Οπτγπιοὶ (ἔγυ - 8614 8) σα πποὶ 
ῬΟΒΒΙὈΪΥ͂ Ὀ6 ἃ ῬΤΟΡΟΥ που Βαγθ. Εον νῇῆδὶ ο6- 
οδδίοῃ δὰ (μ6 ῥσορὶιοὺ ἴο πᾶ κθ βαοι 8 βργίηρ 

ἴῃ 188. χυΐ. 10, αἶϑο βίϑδη8 ΣΙ 13, θὰ {ΜΒ Σὸ 
τ μοαὺ ὑδο Το] ον πη δη ἃ ἴΠ6 Ἰδη ἃ οὗ Μοδβῦ, 
δηἀ Β6η60 ΟΥ̓ ἀΘὨΠΥ ἴῃ δὴ ΔρΡεϊ]ατὶνο δὶ σοὶ βοβ 66. 
Τὴο ῥγορπεὶ νου ὰ ΒΑῪ : ΟΥ̓ πὰ ρα πο88 Ββαυΐης 
τϑηΐβμθα ἔγοῖὰ ἐμ 6 ΥὙἹΠΟΥΒΓΩΒ {Π6Υ Βᾶγο ἀοραγίοα 
ἔγοῦι 86 τ μοΐο σουπίγγ.- -Α ἃ 1 οαπ869, εἰε. 
ΤΉ ο86 νγογὰβ ἃ γθ δίδου βα ἔγοτῃ 188. χυΐ. 10 ὁ, ἴῃ 
ῬΘΟυΪΔΡ ΠἸΛΏΠΕΓ. [ἰπϑἰθαὰ οὔ ΠΥ τὶ] πος 
ττϑοδαᾶἃ συν τ βου, ν᾿ γοδὰ ἴῃ ἰβαϊδ ἢ 6109 
ἰγοδάογ8 888]} ἰγοδὰ ουῦ η0 τνῖπο ἴῃ ἐπ οἷ Ρ 69868.᾽» 
Το {ο] οί νογὰβ σοπίδίη (86 ᾿πδιὶ δαξίοη οὗ 
{π|0ὺ τοπάθεϊηρς ρσίνθη [ἰ ἰβ Θπιρ αὶ Ζοὰ {ἰπαΐ (ἢ 6 
ἰγοϑάϊης Ὑ|}1} Ὀ6 δ᾽ιοχοίμον ψἱτ μοῦ διιουζίπρ. Α 
Βῃουϊης Μ1]1 ἴμάδοα δ Ἰιοαγὰ, ποῖ, ΠοΊΘΥΟΥ, 
ΒΟὮ. ΔΒ ῬογίδΙ ΠΒ ἴο {6 ἐγοδάϊηρ οἵ γταροϑ (χχν. 
80), Ὀαὲ Θποί ον, ἃ πα γ}  Κὸ Βῃουϊης. μὸ ποσὰ 
18. ΘἸΒΟΉ ΘΓ ΟὨΪΥ ΔΡρΙϊοἀ (0 ΔΥΟΓΙΘΒ, 11. 14. 

γον. 84. ΕἘἾΊΟΙ, [86 ΟΥΥ͂. . Ὀ6 ἀδθβοϊαδιὶοηδ. 
ΤΏ 6589 νοῦ το ΤΏΘὲΣ νοὶο9 δγο ἰυΐκοη, νυ τχο- 
ἀϊβοαιίίοηϑ ἔγοτα 1βᾶ. χυ. 4. Τ|16 οὐγ οὗ Ἠδβθοῃ, 
Δ8 ἴἰ 18 οδ]] θα ἴῃ  γΓ τι 8), ΓΟΡΓοβοη Β δὲ (ἢ 6 Βαῖηθ 
τἰπ0 8 Ρἷδοο, αηὦ σΟὨ 86. ὈΘΗΑΥ͂ ΒΟΥΥΘΟΒ 88 ἃ ἐξγηϊὲ- 
πιὶ8 α φιο. Οπ Ηδβιθοι ΘΟΠΊΡ. Γοίη8. ΟἹ ΥΟΥ. 2. 
ΕἸΘΆΪΘὰ (ον ΕἸ 41) 1168. ΟὨἿΥ μαὶ ἢ δὴ δοὺγ ἔγουχ 
ΗςΒῃθοη. ΟουΡ. Νυϊμῦ. χχχὶϊ. 87. [88. χυὶ. 19: 
Βαύμεμ, 5. 261. ψαμπὴς (ἰἀθη{16 8] τνῖτἢ “98 Ζδ, 
Υ6Υ. 21) πηυδί, δοσοταάΐϊης ἰο Νυπιὺ. χχὶ. 238 ἤλυθ 
Ἰαΐῃ ἰο ἐδ βΒοιίῃ “οηβί,, ἰοιναγὰϑ (Πα ἀδβοτὶ. ὥΖοηῦ 
(σοι. Υαγ. 4) απὰ Πογοπαΐτι (νοῦ. 8) τοργοβοηὶ 
τΠ6 δου ἢ σου ΥῪ οὗ [86 ΔΙΟΛΌΪ 68. Ἦ ὁ ἀἰδι 161} 
ιηθ6.. ἢ6γ (δ ἰάθ8 Οὗ (Β6 τολοία οὗ Μορὺ (τον. 81) 
ἰῃ σουίτγαβὲ ἰο {16 ᾿ἰταϊ αἰ οη, ἰὰ ψῃΐϊοὶ ΜΟΟῸ 8 
ΒΡΟΚθῶ οὗ ᾿ῃ υοῦϑ. 18-28. Τμο ἱπαϊνίά μα] 6]6- 
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ἸΩΘὨΓΒ δΧ6 Δ Κοὴ ἴγομῃ [88ἃ. χυ. δ. ΤΒοτα Εκίδιἢ- 
ΒΑ] ἸΒΕΙΥΔῊ ΔΡΡΟΔΤΒ (0 δβίαπὰ ἴῃ βρροϑβι(ΐοη ἴο 
Ζοαγῦ. ἴῃ (6 ργϑβοῃί ριιϑϑᾶζθ ἰΐ ἰδ 88 ΤὉΥΠΙΔΙ Υ͂ 
οο-ογτἀϊηαιοὰ τὶν (9 πα Ηογοῃδὶπι. Βοί]ι 
ΓΘ ΡΟΒ510]6 ΟἿΪΥῪ ἱἴ ΕΙδίΒ, εἰο., 18 ΟἸἸΒΟΣ 8 οἶδοθ 
ΠΘΑΣ ὈΟΪᾺ [16 οἰἰ68 ἴῃ αυθΒβίϊοῃ, ΟΥ 8 Ὀχϑαϊσδὶθ 
ΘΙ} ΔΡΡΙῚ σα ὉΪ6 ἰο ὈοίῃΒ. Το Ἰδοῦ σίονν ἰδ 
ΤΑνοτοα ὈΥ (6 σταπιηδίϊοαϊ εἰγυασίαγα, (ὉΓ ἴῃ [86 
ἴοΥΟΥ ὁ.86 ὙὍ6 Βδουϊαὰ οχροοὶ Ἵ» ὑπίο οΥ Ἴ))") 

(οοΡ. οα ὅδβΒαξ, νοῦ. 21, εἰ5.) ἴπ ἡ παὺ Β6Π86, 
ΒΟΎΘΨΟΓ, 8.6 (Π686 ΟἸ(108 οσαἰἰοὰ Εἰ Ιας᾿ -8}14}18}}}- 
γΔῈ} Κῦύϑτεε (δίυά. ὦ. Κτὶϊ., 1862, 1... 5. 11 8) 
ῬΘΓΟΘΙΥΘΒ Ὠογοΐῃ ἃ ἰοροργαρ ἶσαὶ ἀοβηϊίῖοι. Ερὶα 
88 ἃ Ττῖρο 8, δηὰ ““ Εκὶα οὔ [086 ἐμϊγὰ ρα ᾽ 18 
Θααϊναϊοηὶ ἰο ἰλ9 (μἷτα ρμαγὶ οὗ ρα. Ερὶα ἰ8 (Π9 
Ῥγϊποὶραὶ ἤδπιθ, Ζοαῦ διὰ Ηοσοῃαΐπ {ἰἰι0 ὨΔΠ68 
Οὔ Π6 ἴπῦοὸο ΟΣ Ρασίβ. [18 ΠΟΘΥΟΥ ΒΌΓΡΥΪ δ πα 
ἐπὶ οὗἁ (18 ΖΥΟῸΡ οΥ αἰ(168, τυ οῖ τη81 σογίδ  ΗΪῪ 
Βαύθ Ὀθ6η Οὗ Βοῃ16 ἱπιροτίδποοθ, 0 δηἃ ΠΟ ἴτδοθ 
οἰβεθοστο. 6 βῃοιιϊὰ 8180 οχρϑοὶ (6 ΥΥθυβθ 
ογάὰουῦ. 8.84} 188 ΔῈ- Είδι, δηὰ 1Γ Ερὶα, Ζοαν δι 
Ἡοτοῦδιπι 9Τ9ΌΓ οὁπέ Οἱ, ψαδὲ 18. [ἢ 6 ΟΥΥ̓͂ ἔτοπι 
Ζοδῦ ἰο ΗἩοτοηδίπι ἰο θ8η7ῇ ὨὈΕΣΊΤΞΒΘΟΗ (ο0η [8Ά. 
3. 206) [Επα. Ττ., Ρ. 8867] δἰΐίδοῖιοβ εἰταβοὶῦ ἰο 
ΟΕΒΕΝΙΓΒ δηὰ Β18 ργθάθοθββοσ (γυὶς., Τάτ.) 
ἰδκίηρς ἰΒ0 σπογὰβ ἰο βί ζῆ Υ ““27ωυεποα ἱεγίϊ, ἱ, 6., 
απηΐ᾽᾽ --- ἱπαάοπιϊία, γωσοφιε πο αδϑμείαά. αὶ ἈΘ 
ἄοθβ ποῖ γοΐϑυ ὑμ9 ργϑαϊοδίθ ἰο ΜΙ οαὉ (τυ ΐοἢ οδῃ 
Ὧο ἄοῃα ἴῃ ᾿βαίβδ ἢ ΟὨῪ τὶ ἢ στοαὶ ΒΑΥΒΠ Ώ688, δη 
ἴῃ Φογθη δ ποὺ αὐ 4}}) θαϊ ἰο Ζοδν “10 Ὀδδαί!- 
ἔα], Τοτιϊ θα, Εἰ ΓΠΘτο ἀποοπαπογοα οἱἐγ." ΑἹἸ- 
ἰπουρ ἢ 6 γθηβοῦ ΨΠΥ͂ ΖΟΩΡ βιουϊὰ 6 80 ο8]]6 ἃ 
18 Ὡοὺ ΥΟΥΥ ἰγαηϑραγοηὶ, (86 Ἰδησυδζθ ΘΟΠΊΡ6]Β τι8 
ἴο κἷνο (818 ὀχοχοβϑὶβϑ (89 Ὀχοίθσθῃοθκ. Ἡ ὨΘΙΒΟΣ 

Ηοτοπδὶτῃ ἀδβουνο {πὸ Ῥτοαϊοαίο ἴῃ (89 βάτο ἀθ- 
ἔτθο Δ8 ΖΟδγ ἴδ ἃ αἰιιορϑίϊοῃ οὗἨ "ΠῸΣ ἱπῃΡοΓίΆ 66, 
10Σ {6 ἐγαηϑίογοησα ἰο Ηογοπαίαι, νν 16 ἢ 18 Π]6}- 
(ἰοηθὰ ΟὨΪΥ̓ οπ6 ᾿ἰπ6 αἴϊον ἰῃ 88. χυὶ ὅ, σδὴ ὃθ 
ΟὨΪΥ δοοϊοηἰὰ].---ΕΟΣ ΘνΘ, εἰσ. Οομρ. ΪἾδ88. 

χνυ, 6. 17 ὉΥ Ὁ ῶ2 Ὦ νὸ δἂζὸ ἰο υπάοτγβίδπα 
Βοι-ΝΙΣδ ἢ, τὸ 814}} τ Ὀὸ σαντα ἐηΐο (μ 9 
δχίγϑοιηθ ποῦ - τοδί οὗὨ {116 ΘΟΌΏΓΓΡΥ, ποῦ ἱΏΔΡΡΓΟ- 
Ῥτἱδι οἷν ἰο ἐπὸ ρυτροτὶ οὗὨ πὸ βίγορ!θ. (Οοπιρ. 
[89 σσΒΟΪΘ, τον. 81). ΤΊ ἥλιο πὰ σὨδΓΒΟΙ ΒΡ 
οὔ Βει- ΝΙ ΓΔ ἤνυον μα Ἰάδητ ν, [0Γ {18 μ͵]869 
αἱ ἴλ ποι} οὗ ἴπ0 αν ϑ᾽ιαἰ οὐ ὅ'ῃΒοδὉ ἴῃ {80 
ῬΙδὶη οὗ ἴπΠ6 Φοτάδῃ 18 8.1}} οοϊθγαίθα ἴοὸσ ἰἰ8 
6 8}1}} ΟΥ̓ ἀρτίημθ. Οοωρ. ἩΊΝΕΒ, Ἀ..- Κ5.-., 8. 
υ. Βοιϊπηίγα. Υαὶ ᾿ξ τυϑὶ Ὀ6 δοῃ ἤ65864, μα 8Δο- 
οογάϊης ἰο (ἰ6 σοηποοίΐοῃ, ἃ Ρ]Δ66 ἴῃ 6 δουίῃ, 
ἃ8 ἰδ συϊποὰ Νιυπιόγο νῖϊὰ ἔμ 9 βρτίης Μογοῖ 
Ναπιότο (ὈΕΙΙΎΖΒΟΗ, 8. 207) [Επρ. Ττ,, Ρ. 821], 
ταῖν Ὀ6 τηοδῃῖ. 

γεν. 85. Αμπᾶὶ ἄσδδίσονυ... ἴο [8 ροᾶβ. Τὴ 
ΡτορΡ οὶ 5 ἰ58. χυ. 2 δῃὰ χυύϊ. 12 ἰὴ ἱηὰ. δὲ 

8.0 ΠΟΔῺΒ ὉΥ͂ {Π6 ποτὰβ8 ΓΙ ΠΟΡῸ ἷθ ποὺ Ῥ6Σ- 

ἔροιν οἴοθαυ. ΤΉΘΥ ΠΠΠΥ͂ ΤΟ ΔΏ, νμο δγϑοίβ (119 
δἰ σι ρδσθϑ, ἰἼσοννβ {᾿ὸπὰ ἂρ (ΗΙτΖΙα) οτ, τ ῆο 
οἴενβ οὐ ἴδ δοῖρσιιλ (ΠἸΟΓΆΙΥ: ΟΓΘΥΒ οὗὨἨ 1[ἢ9 
δαὶ), ΟΥ Ψ]Ὸ δϑοοπάϑ το {Π6 μοῖρ; οΥ, Απ4}}γ, 
Π6 δδοθιάϊηρς ἰοὸ (᾿ὸ ποῖ. Εδ 6} οὗὨ {}|686 ΧΟ - 
ἀογίη κχβ ἢ88 ἰ(5 ᾿ἰ σι πὰ 115 βΒῃαάον. [ἢ 188. χυΐ. 
12, Ββονονον, ὑμ0 ἰάρα οὗἩ σοϊηῃρς ὉΡ ἰο {10 Βγ4Π6- 
ἰΔΣΥ ἰ8 ἀχργοβϑθὰ, Ηρῃορ 1 μἷὶνθ {(Ἰ|ο89 οχρὶδ- 

πδιϊοηΒ {Π|0 ῬΓΟΘΓΘΩΟ6 ἩΔιϊο ἰ8 Κ0 ΠΩΣ ἷὰ (89 

ΒΘΏ890 οὗ δϑοθῃάϊηᾷς. 

ᾷ, Τῇὴο Ζιαπιοπίαίίοη ζο᾽ ἰλε εαά, 

ΧΊΥ͂ΙΙΙ. 860-88. 

86 ὙΠοΓϑίουο τὴν μοατὲ δὲ 8 οὐοσ Μοδὺ [1ὸ θυ 068, 
ἈΑπὰ τΩΥ͂ Ὠοαγί δἰ ἢβ {πὸ υΐοβ ονϑὸγ [86 τηϑῃ οὗ Κ΄ ἰγ- 6 Γ68 ; 
Βοοδιιβο [86 γϑαχηϑηῖ, οὗ πμδΐ 8 σαϊηθα ἢ88 ρουβῃθα. 

87 ἘΠῚ ΘΥΟΓΥ Βοδα 18 Ὀ414, δηἀ ΘΥΘΥΥ ὈθΑγα ουΐ Ββἰιοτῖ, 
Ὅροπ 81}1 Βδῃηαβ ου{ηρϑ, δμα οἢ (Π9 Ἰοἷῃ8 βδοϊκοϊ οἱἢ 

88 Οη 8ἃ]] {δο τοοΐβ οὗ Μοδὺ β8ῃά ἴῃ ἢἷβ βϑίγϑαίβ 841] 1β Ἰασηθη ϑίο :Ὦ 
ΕῸΓ 1 ανο Ὀτγόίκθη ΜοδῸ {[ΠΚ6 8. νϑεβοὶ 
Υ Βοτϑῖπ ὕΒ6 ΓΘ 18 ὯῸ ἸΏΟΓΘ Ρ]ΘΑΒΌΓΘ, Βα 10  ΘΒΟΥΘΒ. 

ΤΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸῺ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. 86.--Οὐ [86 οοπείτηοί δίδίο οὗ 2} ΓΛ" οοταρ. ΝΆΞΟΕΙ,5Β. Οἵ. ὁ δδ, 2, 8, 
ΤΥ 1: 

Β ον. 38.---Ἴη τορβασὰ ἴο [1:9 ςοηοίγτο(ου, 80 δὐοῖγαοί εἰδημὰθ ἴον [80 οΘοποτοῖθ. Οὐοπρ. ΝΆΞΘΕΙ8Β. Ογ., ᾧ δ8, 1. 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ ῬγορΒοῦ 966]8 ἷὶ8Β Βοατίὶ ἰο Ὀ6, 88 ἰξ Ὑ6ΓΘ, 
8 τηουγπίηρς δυΐο ἴῃ Υἱὸν οὗ ἰδ στοιαὶ 1058 οὗ 
Μοδὺ (νϑγ. 86) δπὰ ἰμἷ8 8}1 8: τῆοτϑ ἐπὶ μ6 μδτ- 

ταπίοα, ἴον πο ογὰ ᾿88 Ὀγόοκθη Μοδ 1 ἃ γ68- 
βοὶ ψῃ σὴ 85 Ὀδσοπιθ ΜΟΥ 1088 (Υο 7. 88 ὁ.) 

γεν. 86. Τἱπβοσϑίοσθ.. ροσίβῃοᾶ. Τιιὶβ υϑτβθ 
8 ῬΑΓΆΪ]6] ἰο γον. 81, ΕῸΓ 1, Ὀο( Ὀαρίη πῖϊΒ 
τοσθϑίοσθ; 2, πῃ Ὀοΐἢ τ[Π6 οὈ͵δοὶ οὗ (86 υἱἱοτ- 
Δη06 οὗ ἰδοἸΐηρ 15 ἀοϑ παῖ Δἃ8 ΜοδῸ (ματα ϊγ ΑΥ 

ΟΟΙΥ͂ΘΒ 1ῃ ΜΙΟΘΌ [86] Οἢ ΘΥΘΥΥῪ Παπὰ ἰδιηθηίδιίο  ΜοΔῸ Υο Ὁ. ὁ, οα ποσοιηὶ οὗ ““ὙΠ|016,᾽ τον. 81--- 
ἴον ἰμ9 ἀοδὰ (τεσ. 87, 88 α). Τὶ 18 6190 νγϑῖ- ἰ δῃὰ ΨὮῪ βιὰ Φογθπα ἢ ΒαΥΘ σΟὨΒίΘΏΓΠΥ οἴαΐΐ 



88έ ΤΗΒΕ ῬΒΟΡΗΒΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἰεα {10 Ὕ» 7) δῃηὰ Κίγ.:ογοβ; ἴῃ Ὀοΐδ 68368 ΔῊ 

δηδ)οβουθ ἱμου ρα 18 ἰηϊγοάσσοι ΟΥ̓ 6 μαᾶγίϊοὶθ 
“4 {ΠοΓΘΙΌΓΟ:" ὑμ070 106 Θχργθηβίοη οὐὗὁἁὨ δον 
δηὰἀ οΥγίηρς, Ὦθ γα (86 δ᾽ χζῃΐης οὗἩ ἴπ6 Βραγὶ σοαι- 
Ῥαγοὰ νἱτ ἰμ6 ἰοπο οὗ ἃ [ποτ] θιἴ06. “Τίιοτο- 
ογο᾽ 'ἴπ τ. δ (ἤθη τοΐοτϑ ποῖ ἴὸ ἴθ βρϑοία) 
οαἰ δ πα {165 Θαλ γος ᾿Σηπ] αἴ οἾγ Ὀφίοτο, Ὀυϊ [0 
ἐμαὺ σοΏΘΓΑ4Ι ἀοϑοτὶ ριίοη, ψϊοὶ ψὸ ἢάνθ γολὰ 
ἴῃ τοῦβ. 28ὅ-80.ὡ ΜΌΓΘΟΥΘΣ 6 γΘ 8150 18:6 δὶ πρὶθ 
οἰοιηθηί8 οὗὨ {0 ἀἰβοοῦγβθ δἃτῸ ἰμίθη ὈΓΙπιαγι 
ἴγομῃ ἴϑα. χν. ΤΗϊΐδ ὀπιρ] οΥοηὶ οὗ ἰοτοῖσα ὑγο- 
ῬΘΟΓΙΥ ΟΧΡ᾿δἰηΒ τ ]0Ὁ οὗ (ἢ 6 απού θη 6585 ἴῃ (ἢθ δ᾽- 
Ταηροπιθηΐ οὗἩ (6 βοηίθποοθ. [48. χυύϊ. 1] δηὰ 
ΧΥ. ὃ τὸ ἰπ ἴθ ργορίνοι 8 τηϊη, Ὀιὺὺ Βα οἴδῃρο98 
ὑπὸ ΒδΥΡ, βροίκθῃ οὔ ἰὴ 188. χχὶ. 11 Ἰωἴο ἐπ δια, 
8.8 18 ΘΟΥΓΘΟΟῪ σοπματκοα, Ὀσσλι89 ἴπ6 ἤπιο ἰ8 0.16 
ἐπβίγυμηθης υϑοα ἴῃ τηουτῃΐης, δὰ ἰμ8 δοπίοῦ- 
ταὶ 18 οὐἰαϊηοα τὶν ἐπ 9 ΤΠ 6 ΓΔ] ουΒβίοπ)89 ΔΓ 6Γ- 
ὙΟΓῚΒ ἀοπβουὶ 6. Οὐ (89 80 οὗ (60 Βιιῖο ἴῃ 
ἹπουγΓηΐηρ8 ἴῸγ (0 ἀοδὰ δορ. Μη. ἰχ, 23. 
ΦΌΒΚΡΗ. δεἰϊ. “υά. 111., 9, δ; Ονιρ 4. ΥἹ., 
666: ΗκπζΖοα, Κ.-πεο., ΧΥῚ. 5. 8031.---ΒθοαΌδ59, 
εἰς. Ἴποὸ νοτγὰβ δ8Γ0 ἔγοπι 188. Χυ. 7, Ὀαὶ {16 τ {ΠΥ 
ΔΙῸ (δ6 ΟὈ)θοὺ οἵ {86 ΓοἸ]οννίης τοτὺ (Ὁ 7.) 1η- 
διοδὰ οὗ πο τὸ ματὸ δηὰ ρεγίδλεά. ΤῸ οτὰϑ8 
σου δηῖ, εἰς., πιιδὲ {Πογοίογ Ὀ6 {16 δυν᾽οοί οὗἁ 
86 νοῦ, βίποθ Ὑϑὲξ ΠΟΥΟΥ ἸΏ 68 Π8. “(0 1ο99" πὶ 

ΟἾ]Υ ““ἰο Ὁθ Ἰοβί, ἰο ρον 88." Τὴο ῥ]υγαὶ οὗἩ 86 
Ῥτγοάϊοαίθ 8 ὀχσρί δἰ ηϑὰ Ὁ (80 οοἸἸθοιλνο τηϑδηΐῃρς 

ι οὗ ἐδ βα )εοι.---ὐ 9. Ὁ» ἷθ δἷθο μοσο ἰδίκθῃ ὕχζοτα 

.188. χΥ. 7, Ὀὰὺ 10 σαηθοί ΡοΒϑὶ ὈΪΥ͂ δἰ ΚΓ “ΒΘ Χ6- 
᾿ἔ0γ6 ᾿᾿ 85 ἰΐ ἀοο8 {Π|6Γ6. ΝΟ ᾿η͵685 '᾿νὸ δδβδιιπι6 8ἢ 
ΘΥΤΟΤ ἴΠ6 10 ἰ8 ποϊδίης ἰοΐυ θαι ἰο ἴ8|κ9 ᾽ξ 88. δαυϊ- 

ψαϊουΐ ἰο Ὑνιιὶ 13: 8 τιοδηΐϊὴρ ΜΠϊοῖ 18 δΟΣ- 

(8. Η]Υ ποὶ ῥγονϑὰ, ϑίησθ (δὶ8 ὙΌΣ Ῥϑββδβα 18 δὰ- 
ἀπσθὰ 88 116 Βιγοηχζοϑὶ δνϊάθηθοθ (οορΡ. ΟΕΒΕΚ., 
Τὴε8. ρασ. 609). Α ἀουῦϊθ τϑαᾶβοῖ ἷἰβ ἴβθῃ μἴνθῃ 
ἴον 116 τηουγπΐης οὗ {6 Ῥτορδοὶ ἴῃ τον. 86: 1. 8 
πιοζίαίθ, τον 80 ὁ; 2. 8ὴ ἱτπῃηπιοι ϊαίθ, το ΓΒ. 87, 
Ὁ8α. Ἦδοηοσο ἀοβὶ δου ἰκποῦ ὑμπδὶ 84}} 18 1οβιί 
Ετοαῦι ἰἰο ἔβοὶ ἰδ αὶ 411 ᾿Ω ΟΌΓΏ8. 

Μογβ. 817, 38. ΕὧῸσς δυϑὶῦ πμοδᾶ... ϑοβον δῇ. 
1588. ΧΥ. 2, 8 18 80 οτἰχίιυδὶ ραϑϑᾶζο. Οου δαϊᾶ 

' θοπιρ. Υἱ!. 29; χυΐ. 6. [πβιϑϑὰ οὔ οὰϊ βιιοσὶ ΟἼΣ 
ΙβΑ 18} 88. “ σαἱ οὔδ᾽' (ΠΡ) 5» οπϑα). [π 86 Ἰωι- 
ἰ6 Ὁ Ῥαβϑᾶβο ΒΟΎΘΥΟΡ (86 οαἰ οη8 γατγ. ΟΟΤΏΡ. 
ῬενιτΖϑοη, 3. 206 [Επρᾳ. ΤῊ., ν. 82Ὁ].--οὐτ- 
[ἰηρα. Οσηρ. χυὶ. 6: χὶὶ. ὅ.---ΘΔο]κ ο] ΟΙὮ. 
σοπιρ. ἰν. ὃ; νἱ. 26; 4οεὶ ἱ. 8.--οοΐΒ. Οοπιρ. 
184 χχὶΐ. 1: Ηξβζοα, ἃ.- πο. ΧΥΙ., 5. 868.----ΑἹ} 
5 Ἰαταϑῃτδιίοη. [ἢ 5 δι “"ουουυ ἱορ τνΔ1]9, 
τη οἰτηρ ἰηίο ἴθ 8." - --ΕῸΣ Σ Βανθ ὍΤΟΙΪΚΘΙΙ, εἰς. 
Το στρουπαὰ οὗὁὨ πο ἔδοίβ τσ σαιι80 {πὸ Ἰἰδτη 6 ἢ “- 
ἰδιΐοη 18, ἐπεὺ (ποῖ ΘΠ 69, ΟΥ̓ ΔΏΥ Βυηδη ΟΥ ἀδιηο- 
το ρον Ρ, Ὀα1) Φο ον ἢ 85 Ὀσοόῖοη Μοδῦ. [ἢ 
ππ ᾿ ν 6886], εἰο.,) Φοτοιιὶδὰ αὐοίθ8 διἰπχβο]ῖ, 
Χχὶϊ. 28. 

4, Ῥηϊάδ οοπιοδ δείοτε α Ταξ. 

ΧΊΥΨΊΙΙΙ. 89--.49 

89 Ηον ἷβ βι!6 Ὀγοίκοη ! Ηον ἀο {Π 60 ΒοΝ]] 
ον 88 ΜοδῸ ἰυγηοα {μ6 ὕδοῖκ δμιδιλθία ν 1 
Απά ΜοβΌῸ 584}] Ὀδθοοπλθ 8 ἀογίβι ἢ 
Αμὰά 8 Βουγοῦ ἴο 8]] ἢιἷ8 ῃηθὶρ  ὈΟΓΘ. 

40 ΕῸΓ (δ 8610} Φ6ῃονδὴ : Βοῃοϊἁ 1κὸ δὴ οδρίο δ 8168, 
Απά βργϑϑαβ ἢΪἷϑ8 ΜΊΠρΒ ΟΥ̓́ΘΡ ΜοδΌ. 

41 ΤΑΚΘη δγὸ {86 οἰἐ168, 
Αμπὰ [86 ἔογίγοββϑοβ οδρίυγοα,ἢ 
Αμὰ {86 ποδγί οὗἉ ὑπ ἤϑγοθθ οὗ Μοδὴ ἴῃ {πὶ ἀΥ͂ 
5}4}1 Ὀ6 Π|κ6 τ7π6 Ὠοϑτγί οὗ ἃ ραγίαγιθηξ τόοπλδῃ ὃ 

42 Απὰ ΜοδΌ 8181} 6 ἀοϑίγογθα ἔγοπι Ὀθίηρ ἃ πδίίοῃ, 
ΕῸΣ διζαίηϑὺ Φομονυδὰ 60} μ6 πιδρηϊβοα δἰ πιβο! ἢ, 

ΤΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψοσ. 41.-ΠΡ ἢ σδημοὶ Ὦ6ΤΘ 88 ἰῃ νοῦ, 14, Ὁ6 6 ΡΓΌΡΟΙ Ὠδῖ)6 ΟἹ δοζοπηΐ οὗ ἴδ6 ΚΟ] στη ΠΊ»0. Το "] νοΐ 
ἽΣ τι 

ΠῚ  ἀοοδ ποῖ ἱπάοϑά ὀσοὺγ ἴῃ δ Δρροὶ ἸαΕἰ Υ 6096 οἰδονιοτο, ὈπῈ [814 ἴογταβ ἢη0 οὈὐοοξίοῃ, δἰποϑ ἔμ ὑσορϑθὲ ΔΥ ανθ 

ὁμόθοι ἐπ 8 ἕοττα γί ἢ Ροίθγοποο ἴο {Π9 ὨδΠΊ68 οἵὗἉ ΤΠ 6 Μοκοϊ εἰ 8} οἰτῖο8. Οοαρ. Οὐ8η., ὶ 146 ὦ ; 162 α. 

ΔΨ τ, 41..--0 186 δἰπχυϊαν Δ) σοπιρ. ΝΑκοκιϑβ. Ο»., αὶ 106,4, ὃ; Επλιο, ἢ 811, α. 

δ γεν. 41.--ἴο ὀχρτοοϑίοῃ ΤΥ ΓΝ (πιρμδέαν ὠἰεγνμην οὐπερτύπνθνι) ὁοσατε Ὠθτο διὰ ἰὼ χΠχ, 332 σα). ΟὉ (δ σαδ- 
-'}1 τ᾽ 

Ἀφοΐ-λδίοσ ΤΟΙ. ἹΥ̓́ςω 81. 



ΟΗΑΡ. ΧΕΨΊΙΙ. 48, 44. 

ἘΧΕΘΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ὝΙ νον. 88 ἰδ ᾳυοίϊαἰΐοηβ ἔγουι 188. χυ. δηὰ 
ΧΥΪ. οοα86; ἰμ6 Ὀοσίηηίϊηρ οἵ γον. 89 γοιμ δ 018 
οὔ ἐδ Ὀοχί ππίης οἵ γογϑ. 8] δηὰ 26; νϑῦβ. 89 δὰ 
4] διὸ οὐ ἀθηῦ)ν οἰοβοὶν σοὶ, τοργοἀυοσίης, 88 
δὶ τόσο, ὑπ ἑμἀδηχοπίαὶ ὑμβουρὶ οὗ νοσϑ. 20, 27 
ἐδεὺ ΜοδΌ 8 ἰο Ὀθοοῦιθ 8 ἀογίβίοη, Ὀθσδυ8θ ἢθ 
885 τπιδρσηΐβοα ἃἰπι560}7 δζαϊπϑὶ (6 ᾿οτὰ, 1 86 γ0- 
7ογθ ἴδ κὸ νϑγβ. 89-41 88 οπδ βίγτοριϑο. Τ|ιῖ8 Ὀ6- 
δἰθ8 νὶτ δὴ Θχοϊαπιδίϊοη : ΒΟΥ 18 ΜΙ οΔ Ὁ Ὀτοίοη, 
εἰνοη ὑρ ἰο βδιαπιοῦα] δίχα, δηὰ {}π|ι5 Ὀθοοπλα 88 
ΟὈ͵)δοὶ οὗ τἰάΐδα]6 δηᾶ Βογτοῦ (γον. 890) Τὶ8 οἵ- 
ζοοι σοτγοϑρομβ οχδοι Υ ἴ0 ὑπ 6 δα0.860, [ὉΓ 8 Ρον- 
ΘΓ] ΘΠΘΙΩΥ͂, ΘΟΠΠΡΑΓΔΌΪΘ ἰ0 8 ρον ΓΙᾺ] οαρίο, 15 
ἴο ὁοπι6 Ὡροὺ Μοδὺ (γτοσ. 40). ἴῃ δομῃβοαιθηοθ 
{πὸ ἔογι 6 Ρ͵δσθ8 ΔΓ βίοι, (80 δουγαμο οὗ 8]] 
ἐδο ἩΔΥΓΙΟΥΒ ὈγΌΚ ἢ (γον. 41), δηὰ ΜοΟΔΌῸ διγίοῖτ πη 
ἔγοτα ὑΠ6 ΤΟ]] οὗ παίζοῃβ. Τιΐβ 18 ἢΐβ ραηἰϑῃιηθηὶ 
ἴον μαυϊης ταροϊβοὰ μἰτλ586}7 ἀραϊπδὶ Φ οἰ ονδὶ. 

γον. 89. ον ἰδ 889... δα ποὶ  ΌοΙΒ. 
Μοδὺ ἰ8 Πδγθ δρδίῃ οοποοὶ γϑὰ οὗ 88 δι ηΐηθ. 
ΟοΡ. γϑπι8. οἢ γον. 20. ϑίποοϑ (818 ρα 8816 "785 β6- 
ἈΘΓΆ]ΙΥ ἴπ 86 ργορδοί᾽ Β παϊπὰ, ΓΙΡΓῚ 4180 πυϑὺ ὍΘ 

ἔλθη ἰη (Π9 τηοϑηϊπΣ Μΐοῖ ἰξ Ὠ85 {ἢ 6ΓΤο, υἱΖ., οἶ 
Ῥεΐηςζ Ὀγοόκθῶ. (Οομρ. 188. νἱὶ. 8). Το ἤγϑὶ το- 
Β}1 οΥ̓͂ (18 Ὀοὶπς Ὀτοκοη 18 δον]. [6 Βον- 

ΘΥ͂ΟΡ ἰδκο γι 88 84 ρμογϑ. ροτί., ϑίποο ἐδ 1πὶ- 

Ῥοσζδαιίγο Β69, 88 δύζου γαγά58 ἴῃ 3, 4968 ποῖ Βαϊΐ 
ἊΠ0 σοπῃθροϊΐοη. Τὰ0 ζυγοῦ ΘΟΠΒΟΩΏΘΠηΟΘ 15 

ΒΕ ΔπιΘΙα] δὶ ραὶ (ΟἿ3 ἰο Ὀ6 τοραγάβα 88 1 {16 80- 
ουβϑαῖϊγο. Οομρ. Μὶο. ἱ. 11). Ετσοιῃ 41} 1115 { 0]- 
ἸΟῪ 8 Ἰ4ϑι]γ (κι Μοδὺ 158 Ὀδοοπιθ ἔνγο [μη ᾳ8, ἃ ἀ6- 
χἰδίοπ (νοτβ. 26, 27) δῃὰ ἃ ἰθσσγονῦ (χυϊὶ. 17) [0 8]} 
δῖ8 πο ζῇ θοΥ5. 

γον. 40. Εἰς [808 δαῖ δ... ονϑσῦ ΜοβδΌ. 

--οσ ἰβ αγρυιηθηίαίϊνο. Τὸ οἴἶοοί ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ Δα 
ἴο (86 σα11886. Το οδοῖσθο οὗ ἤἄσιτοβ 18 Τουπάοὰ 
ου Ὦουϊ. χχνὶ!. 49, πόσο ἰδ 6 Ρ6ΟΡ]6 οὗ [δγδοὶ 
ΓΘ ᾿ϑϑυγθὰ ἴῃ σ480 ΟὗἨ δροβίαβυ οὗ βούδγο ᾿υἀρ- 
τοθηΐ, ἴο Ὀ6 οχοοιίοα ὈΥ 8 παίΐοῃ οοπιΐῃρ ἔγοι 
δίαγ. ἴῃ ἰν. 18 180 ἔποτο ΨᾺΒ8 δὴ 6οδο οὗ [ΐ8 
Ῥδββαβᾷθ. [{ 18 ροβϑβὶ Ὁ10 {μδὺ 88. χὶνὶ. 11] τγὰ8 ἴῃ 
189 πιϊηὰ οὗ {ἰ᾿0 ρτοριοί, θύϑῃ 88 (8 ργοϑϑηὺ ρα8- 
ΒΆβΘ ΙΔΥ Ὀσίοτο (ἢ ῥγορμοὶ ΕΖο οὶ, ν ἤθη ἴῃ χυϊί. 
8 ἢ6 υϑοὰ {(Π6 88π|90 ἄσυτο οὗὐἨ ΝοὈυσδάοΣΖΑΣ. 
ἯΔο (μ6 68ρ]6 18. Β6ΥΘ {10 Ῥσορμοὶ ἀοθϑ ποὶ βαηῦ. 
1{πἡνἱὰῦ νγὸ Βαῦϑ βαϊά ἴῃ ἰμθ ἰηϊγοάζασίίοη 6οη- 
οογηϊηρς ἴδ ἀαΐθ οὗἉἩ οοτπροϑίτἰοη οἴ ἰἸιὶ8 δηὰ (9 
ΟΟΠΙΘΙΙΠΡΟΓΘΓΡΥ͂ Ῥτοροοΐο8 δρηϊηϑί ὑπ 6 Ναιΐοηβ ἰδ 
οογγοοί, (6 Ρτοβϑθηΐ Ραβϑῆζο 18 ἱῃ ΒΟῸ ΔΓ αἰ Βϑ᾽)}- 
αν ἰο χὶνῖ. 18 ἴῃ {πῶ ἔποσρο ΝΕΟΟυσδἀηοζαγ ἰδ 
ταθῃἰϊοηδα 7.5. Ὀοίοτο (γον. 18). Ηδτο (86 που- 
τηθητΐοη 8 ἀμ ἴ0 1:6 οἰτουτηδίθηοθ ἰδὲ (μ6 ῥτγο- 
Ῥδοὶ αἱὰ υοἱ γεοὶ πον 0 ψγ͵γὰβ (89 σμοβθῃ ἰη- 
δίσαμχοηΐ ἴοΥ [ἢ6 οχϑου(οη οὗ ἴμ6 ἱπαάρημθῃί. -- 
Αι: δρσϑϑᾶβ, εἰοϑ. Ἡδγα 6130 ἃ ραβϑᾶχϑο ἔγοιη 
Βουίογοποηιν (χχχὶϊ. 11) Θθ 05 ἰο ἰἰᾶνο μονογοά 
Ὀοίοτϑ [6 ργορἤεῖ᾽ 8 πιϊπά. Τἷἶθ ΒΟ ΟΥΟΥ ΔΡΡ 168 
ΟὨΪΥ ἴἰο 86 Ἔχ ῃγθβϑίοῃ, ἴῸ 6 τὸ [ῃ6 Βργοδάϊηρ οὗ 
νϊη 8 15 ἰπίεπάρα ἰῃ δὴ ΘΧΔΟΙΪΥ Ορροβίϊθ 86η80. 
ΟοΏΙΡ. αἷβὸ ΦοὉ χχχίχ. 26. Α σοροιἰοη οὗἉἩ ἐμὶ5 
ῬΆΒΒαμθ δηὰ οὗ (δ ΤΟ]ἸΟΝ Ως ὙΟΥΒῸ 18. ζουπὰ ἴῃ 
χὶὶχ, 22. 

Μασ. 41, 42. Τα... σα ροϊδοᾶ Ὠίτ- 
8Βο1ζ. Το ρῥγορῆ οὶ ἤθγθ Ῥ85865 ἱπῖο ἔῃ Ἰἰογαὶ 
βίγὶο οὗ ἀΐδοοιγβο.--- ΕἸΟΤΩ ὈΘεΏ(, εἰς. ΟΟπΡ. ΥοΓ. 
2 απὰ ἴ88. νἱὶ. 8.---ΕοΥ δραϊηδὶ ον δΈ, εἰο. 
Τοῆῖΐβ ροϊηΐβ ὈδοΙς ἰο νου. 26, δηἃὰ ἤογο 8 ἰἴθτὸ 18 
ἴο Ὁ6 Σοχζαγαά θὰ 88 ἃ τοιηϊηἰβοθηοὸ ἔἤγοτῃ ΖΘΡΆὮ. ἰἱ. 8, 
106. Τὸ ῥσγορποὺ ἤθγο ὈΓΙΏ ΖΒ [0 8 61050 ᾿Παΐ ρᾶτὲ 
οὗ Ηἷ ῬΓΟΡΒΘΟΥ, τ᾽ ἱο ἢ 88 (λ0 ῥχσὶὰθ οὗ λίοδῃ 69- 
Ῥθοΐδ} 1 ἴοσ ἐϊ8 οὐ)θοὶ, 

ΣΙΙ. το ΑΡρρϑῃᾶίοϑϑβ υυἱτἢ ἃ Οσοποϊαᾶίηρ Ὑ)οσᾶ (χῖγιι.. 48-..47). 

1. Αρριϊοαίζίοπ ἰο Μοαδ οΥ α ραξξασε ἤγοπι 7εαϊαλ. 

ΧΙΥ͂ΙΙΙ. 48, 44. 

48 Τοστου απ ἀϊοι [Ρ117] δηά ἐγαρἦ οῃ (166, 
ΤΕοῦ Σ᾿ ΔὈϊδηΐ οὗἩ Μοβδδ,} δαῖτ ΨοΠονδ. 

44 Ἠὸ ἐπὶ ἤσ6ο. ἢ} ἔγοια {Π6 ἰδσσου 8}41}} 811 ἱπίο {π6 ἀϊ οῖ, 
Απά ἢθ ἐμδῦ σίβοί ἢ ἔγουλ {πὸ αἀἰΐοἢ 541} ἨὈ6 δ]ζθη ἰῃ [ἢ0 {γ8} ; 
ἘῸΣ 1 Ὀτίηρ ἀροη {Π6π|, ρου ΜοΔ, ὁ 
ΤῈ γοδγ οὗ ἐμοῖσ ρυῃιϑῃσηθηΐ, 810} Φ6Βουδῇ. 

ΤΕΧΤΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ἅ Ψοσ. 4.--ἼΠ9 ἴΌΔΙ, ἴοστοσ, 16 ἰουπὰ Ὀδϑδὶ θα πῃ όσοι δῆ ΟἿἹΥ ἰῃ χχχ. δ βπὰ χῖΐσ. δ. 

8 Υον. 43.-- ΠΠΠ 3 Ρἱδ, ΟὨ]Υ ἰὰ γοσ. 28, ΓΞ) βῆδατο, ΟὨΪῪ ἰῷ {πο μ᾽ υτϑὶ, χυΐ!!. 22, [ΤῊο σοῃμδοσίῃρ ἀΠ ΟἿ ἴοτ ᾿]Ἐ δηὰ ἔσαρ 

ἢ ΟΣ βηατο [9 ρσίνοῃ ἴο ΘΧΡΓδ88 ἴΠ9 δ᾽ Πἰτοταϊίοη οὔ ἐπ οτ κίῃδὶ ρα βι ἢ, ρα βδίῃ, ρα Ἔ.-- 8. ΒΕ. Α.] 

δΎοΓ, 43.-- ΝῚ 2.0..1ν. ΤῊΪ ΟΧρτοδείοι ἰ9 Ὠ ΙΓΟῚΥ ΘΟΒΕΓΑΙΥ ἴο [89 ὕδαρὸ οὗ ογϑιιίδ, Δ ὯΘ ὭΟΥΟΣ 866 ἐδο δἰπκυϊος 

ῃ 1219 ουὐπποοίίοῃ, Ἰοαΐαῖ ΠΟΎΓΟΥΟΤ π565 [πὸ βἰπρηϊαν ἴῃ ἃ δ τ τ ΠΟ ποοίίοι. 
4 Υγοτγ. 44.-Ἴ  ὸ ΟΒοΙΒΙῸΒ Ὁ Σ7] (οοταρ. ΕὔκΑΒΊ, Οὐποονώ, Ά. 691, 1808) ἰδ ἃ ἥοττα πιὩ]ο ἢ ἀσε8 ποῖ ΟΟΟΌΣ οἰ βουγθοσο, δὸ ἐδ 

Κοετὶ πουἹὰ τοωὰ Ὁ αἴϊος Σβαίδῃ, ΑὮ δοδο οὗὨ ἐΐιὶ4 ραδδαζο ἐδ Ἰουπὰ ἴῃ 1 Σὰ. {1|. 47. 
τ᾿ 

, 

2ὅ 



886 ΤῊΕ ῬΕΟΡΗΕΊ ΕΒΕΜΊΑΗ. 

ὁ γεν. 41.-- τ Ἧς ΓΚ. Οὐοταρ. ἰχ. 14; χὶ. 1δ; χχυί!, 8, αο. Ναβαξιδε, Θν., καὶ ΤΊ, ἃ. [“ ΤῊ ἬΝ ἰο δομοίροεῖνο οἵ 
πο - 88 ἴδιο ῥτγομοζοίηδὶ συ δῆχοῦ ΣΟ ὈΘΏΓΥ ἃζῸ ἴῃ [86 Ατδιοδίο ἀϊδιοοὶβ," ΝΡ ΒδΟΝ.--8. Β. Α. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΕΙΤΙΟΘΑ. 

ΑΡΡ] σδίξου οὗ 8 ρΡϑϑβᾶβο ἔγοτηῃ [86] 8ὲ (χχὶῖγν. 17, 
18). Τβαὶ Τογοπιΐδα ἰδ ἔπ οτἰ σία] μθτο, βῃὰ αἱ 
ταοϑὺ ἰοοῖς (6 τοιοὶθ ΔΏΔΙΟΖΥ οὗ 4). Υ. 19 ἴον 
δὲ τηοάοὶ, ΔΡῬΘδΓΒΟ τὴ9 ΔῺ δ. ΓΟΙΥ τη ναγγδηίοα 
δοβοτίίοη. ππμβ ΡΙΓΌΥ ἀταβίϊο ῥ᾽ ὕὑροῦ ψογὰ8 

ΥΔΥῪ ἰο (0 βΒοῖο᾽ δηἃ τοῦθ ἤαθοϊ δἰγ]9 οὗ ΟἿΌΣ 
Ρτορμοί. [1 δαάϊιΐοι ἰἰὶ '5 ἱποοηοοϊ γα 9 ἐμαὶ δὲ 
180 61059 οὗ μιἷ8 ἀἰδοοιγβο, τγῆθτο δ9 85 ουὐϊ θη γ 
ΔΊΥΓΘΔΟΥ οχδιϑιοα Ηἷπ186}7 πὰ ἢ. 88 ἴοῦ' Βουιθ {ΐπ|θ 
ὈδΘῃ Βροδιείης ΟὨἿΪΥ ἰῃ αὐοϊδιϊοπθ, 6 βιουϊὰ Ββυὰ- 
ἀΘΗΪΥ͂ Ἰηδῖκο δυο ἃ ΡΙΛΕΥ͂ οΥἰχί δὶ υἱίογϑησο. 
Οομρ. ὈΕΨΙΥΖΒΟΗ ἴῃ ὈΒΕΒΟΗΒΙἘΒ᾽ 8 ΟὈπιπι. σὶρ (762. 
1Π1., 3. 406, θ, διὰ ἴῃ δὶβ οσῃ Οὐπιρι. οἡ Ζξαϊαΐ, 

ΘογΓοϑροηὰβ 88 τυοῖι τηογὸ ἰο (86 ΟἸὰ Τοδίαπιοηί ] 8. 271 [Επρ. Ττ., ΡΡ. 481, 2]. 
ἸΩΆΔίΟΣ οὗ δυο δλδ Μογά- ΡΥ, ἰδαΐδῃ, δα ἱΐ ἰδ οοῦ- 

2, Το Τοοίίπιοην 97 ἰλ6 Βοοῖ ο7 Νωπιδετε οοποιγηΐπ Τσαδ, απα οοηοϊμάϊηεσ τονά. 

ΧΙΥΊΙΙΙ. 46δ--47. 

4δ 
ΕῸν ἢγοἦ ροθϑ ἴοσίἢ ἔγοτα ΗΘβΒΌοα, 
Ααηᾶ ἤκπιο ἔἴγοιῃ (δ6 τιϊάϑὺ οὗ ΒΊΠοΩ, 
Απα τὶ ἀονουγοά {86 δἰ46 οὗ ΔΙοδ Ὁ 

Ιη [86 β8ᾶο οἵ ΗοϑΌου {πο ἔιρινοϑ βίδα ΡΟΎΟΣ 688 ἢ 

Απά [86 ογτοχῃ (οὗ [μ6 Βοδὰ) οὗ [π0 Βοη8 οὗ ἰπ10]}.5 
40 Υ͂οσ υπΐο ἴποο, ΜοδΌ 

Τεβιγουθα 18 {Π6 Ἰ 80 οὗ Ομ οβΆ, 
ΕΥ [ἈῪ ΒΟΠ8Β 816 ἰδα ΔΎΘΔΥ ᾿ῃἴο ὈΓΪΙΒΟΏ, 
Απὰ ΠΥ δι ύογβ ἰηΐο 68 . 

47 Απά1 ἰυτη (δ6 σἀριϊν γ οἵ Μοδὺ δ ἴμ6 δῃὰᾶ οὗἁἉ ἄδγθ, βαῖ {8 Φοβουδῆ. 
-- Τυ ἴδε 8 αἀριποηῦ ου Μοδ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

1 γον. 4δ.-- Οὐ 180 ρτίνβεινο [12 ἴῺ ΤΊ 39 οοπιρ. Νάξασι.σβ. Ογ. ἃ 113, δ, ἃ; ὅτ. χ. 14. 
4 Ψογ. 45.--ῶὴὶ ἴθ πιἰϑοὰ ἰπ ΝΌΤΩΙ Ὀ6Γϑ 8.5 ζοτα πίῃ, 88 1ϊ ὉβΌρ!γ ἰδ, θὰ ἰλοτὸ δὸ τωδου πο, 86 ἰπ Ῥβ. οἶν. 4. (ἸῺ 2ὸὉ σχ. 26 

ΓΙ) τεχηγάϑα δϑ ἤθυϊογ ἰδ ἰῃὰ δρροϑί(ίοπ. Οὐῶρ. ΝΆΕΟΕΙ8Β. Ον., ἢὶ 60, 4 “011. 3οτ. χχ. 9). 

ὃ γος. 45. , Νυρν. χχίν. 17, ὑοὶ θαίῃς δρρσορσγίδίο ἴο ἐμοὸ ργοϑοζιὲ ραδδαφϑθ (ἰ1 δἰφηίβοο σε οάεέ, γαατοίίωμν ἐπετίϊξ 

ἤτοι 10 "οαϊδ πο οδῃηποῖ δαῪ ἰπαὶ ἽΡΙ ͵ε [πο οτἰ χί πα] τοοδί πᾷ, δἰ Ββοπκὰ 1ἴ 506 Π|8 ἴο δτὶξ ἐπ ραδδακοὸ ἰῃ Νυτοῦοτα Ὀεῖ- 
4“ΤΥ͂ 

(εγ, δπά ἰ8 γθϑΠῪ [9 τολάίης οὗ σοά. ϑαπιαγὶῖ. “οτοπιίδῃ, ἀσα! ἢ ΥΘΓΣΥ ΓΙΓΟΘΙῪ δἴζον Ὠΐ5 ἸΏ ΔΌΠΟΥ ΜΓ [πο ἴοχὶ ΟΥ̓ 815 βΒουτοοα, 
ΤΟΔῪ Ἀμγο βυυδι [ἱρὰ ἃ πογὰ οἵ αἰ πὶ! δν ἴόγτα. πε [8 οὔ "|Κθ τωϑβιίαᾳ τι Γὗ, δ ἴδ Ἰδιϊοσ βίαν ἴοσ ΓΝ, Ἰατὰ. 1. 

41 (ὦ ᾿λι Ψοῦ χι!. 16 ἴον Πρὶΐ, Πλὲ) χα. 11) διὰ ἐμ] ἴον νυ. σοτρ. Οι88., ὁ 168, 

4 σον. 46.---ΤΠὸ ἴογηι τ [8 Ἰουπὰ ἰπ Φοτουλίδῃ Ὦθτο ΟἾΪΥ. ᾿βἴποθ ἢ6 πϑϑα γὩ (ΠΣ. σεἱγ ἴῃ μο οσπποοίίου οὗ 

αὖ 10) ᾿δ ταῦ οὐ] οά, ἰῷ Ἵσᾶδσ ἴο μᾶνο ἃ εοττοδβροηάίϊης ποτὰ ἴο δ2ζ, ἐο οὔοοθο δἰ μοῦ ΒΙῸΣ οΥ ΤΡ 2), τδιοδ Ἰαϊτοσ 

ὉΘΟΏΤΣΒ ΣΏΟΓΘ ΓΆΓΟΙΥ μα ἴδ οστωϑυ, δίῃοθ ἰἰ ἰδ ἰοαπὰ ΟΩ]Υ ἴῃ 168. 11]. 2. τς 

ἈΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

Μι {δ Ἄὁχοορίΐοη οὗ νοῦ. 4δ αι, {6 ΤΟ ΓΒ6 8 ΔΓΘ 
ἃ ἴγοο τοργοαυοίίοη οὗ Νυιῃ. χχὶ, 28, 20; χχὶν. 
17. Ὑπὸ ργοριιοὶ πὸ δΔἰσοδαυ ἴῃ 19 Ῥγουΐοι 8 
δοηίοχὺ 85 Ὀχουκίς ἱπίο 860 οἱὰ ῬγορΒοοΐοΒ 
δέκϊηβὶ ΜοαΡ, ἄοοα ἐμ βϑπιθ ἤοσθ Ὑ]{ ΒΟ. 6 
Ῥάδϑαροβ οὗ 106 ὈοοΐΚ οὗἩ Νυπιῦοτβ. [ὑ 15 ΟΠΪΥ 
πδίυγαὶ ὑπαὶ δογοπια βου ἃ ποῖ ἸοδΥθ π|η6π|- 
Ῥἱογοὰ ἐδοβθθ δηοίϊθηὶ αἰἰοτάποοβ οσσηβίοηθα ὈΥ 
(86 ἥτϑί σοπῆϊοὶ οί νψαοη ἰσταοὶ απαὰ ΔίοαὈ. Τὰ 
150 8 ΟΥ̓ ΟΠΕΥ [8.9 πιαΐῃ ἱπίοη(ίοη. ἀπ 0 6πὶ- 
Ῥθαδὶβ ἰ8 ἐΟσ ΟΣ 10 ὃὉθ Ἰαϊὰ ὁἢ ἰ1μ9 1688 δι γὶοὶ 

σοπηθοίϊου οὗ 6 στον νι (ἢ 6 Ῥχονυΐοιβ 60Ὲ- 
ἰοχί, δηὰ ΣῈ Θαοἢ οἰἰοτ, Ο.ΙὕΛΑΡ 48, ΠΟΥ ΓΘ, 
ΓΙ ΧΙΠΥ τοὐοοίοα {89 Πγροί πο 585 οὐὗὁἨ ον κα δηὰ 
Ηιτζια, μὲ (686 Υ6 Υ868 ἅτ ἃ ἰαίοσ (1098. 

γογβ. 4δ, 46, Σῃ ἴ86 διμαᾶθ... οαρεἱνίῖγ. 
Λϑ (86 Ραβϑβᾶρθ ἰο Ὀ6 υϑοὰ Βρϑη}8 οὗ ἃ ροὶπρ ἴοτί ἢ 
οΥ̓͂ {106 ὅτο ἔγοπηῃ ΗΘΒΌΟη ὑροπ΄ἰδὸ Μοαῦὶϊοα 
(Ναπι. χχὶ. 28), (89 Μοβοϊ(65 τηϑὶ Ὀ6 γοργεβοηίοᾶ 
858 ΒΑΥΪΠ ΘΟΙη0 ἰπίο {μ0 ἀἰϊβίτὶςὶ οΣἡἹ ΗδϑὈος. 
ΤῊ ῖθ 159. ἀοηθ ὈΥ̓͂ ἀαβυτηΐπης 8 δ᾽ ρἐὶ οὗὁὨ {πὸ ΜολΌ 69 
ἴῃ ἰπαὐ ἀϊτοοίίου, (ἀου Ὀΐ}6 88 6150 τνἱτ ἢ 8. Του 6 
ἰο “0 ἐπαῦ Βεοοί,᾽" νοῦ. 44). [ὑ ὰ8 ἱπάοοά 
ὈΘΘ ἢ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ͂ Γοπιαυκοὰ {πηι 85 (86 ΘΠΘΤΩΥ 18 8ὃὉ- 
Ῥτοδοδίης ἔσοτῃ ἐμὸ πογίϊι, (86 δὶ ᾳῃϊ οου]ὰ ποὲ ὈΦ 



ΟΗ͂ΑΡ, ΧΙΥΠΙ. 46-47. 

ἰογατὰθ ἨθβῃΌοη (σοΙΏρ. ΤοΙΏ8. ΟἹ Υογ. 19 844.), 
αὶ δἰἱ (δὶ ΘΟΠΟΘΓῺΒ (110 Ῥτορ!οὺ 15 (0 ΒΒΟΥ͂ τὰ 
4116 ἀποϊδηῦ δϑηΐθῃοα ὙΓ}}} Ὀ6 νον θὰ πον ἰπ (ἢ 18 
)υάγσιηοπὶ οαἡ Μοιδῦ. [ἴ0 ἰβ ββϑυγοϊγ ποῖ |ν}8 
τιολοϊης (μδῖ {1.18 νν}}} ἰΔ}κ9 ρδοθ ᾿ἰλογ ἢν ἴα {1λ6 
ἴοτιι οἰιοβθιὶ ὈΥ. ἃἰπι (ἴον Μοὶ ἰβὰ. χχχ. 2, ὃ, 
880 "88, ῬΟΓΙΆΡΒ, ἴῃ ι18 τιἰπι). αν. 48 α ͵8 
4Ἰιὺ8 ἃ ΙΏ6ΓΘ σοπηθοίίηρ οἶαυ8ο, οὗ τ]ισὴ ὑπ 6χ- 
ΡΓθυβίοηϑ 8ΓῸ ποῖ (0 ὃὉ6 Θιηρ]1851260ι.---ονσθτ- 
1665 ἀοροΐαγθβ ὑπαὶ {86 Τὰ χ᾽ ἶνο8, τ 0 ΤῸΓ ρὈγοῖθο- 
ἰἰοὰ δε Ὀοίδικοι (μδϑιηβοῖνοθ ἴο ὑῃ9 βδὰθ οἵ 
ΗΠ ΘΠ υη, ΤΘΟΟΙ͂ΥΘ ἔγομι {θη 66 ΠΟ βίγοηρὶὰ Ὀυϊ 
(09 οοηίτασγ. 180 ζο]] ον Ως 3 16 18. 8180 

ἐδ κϑη ἤγοπι Ναπι. χχὶ. 28, ποοὰ ποὶ ἐμ ϑη ὃδ ἰλἴκθη 
ἴ ἀπ ἀν υϑλ τ γ Β6680 (Ὀυ1).---ΕἸΤΟΙΩ ἘΒ6 τὶ ἅδ᾽ 
οἴ Βίμοιη. ἴα Νιιηι. χχὶ. 28 ἰἰ σοὶ ὰβ, “" ἴσοι (89 
οἷτν οἵ διμοη." Ηδθθοα 18 68]]6ὰ ἰη χχὶ. 26.}9 
οἷν οὗ διίοα [86 Κίης οἵ ἰμ0 Απιογὶθβ. Ονὶπς 
ἴο ὑπὸ οὐγίβ8ῖοη οὕ ΟΙΌΥ ποῦ, 1 τγου]Ἱὰ ποῖ 6 Ὁ ΔἸΙῸΣ 
Π:|ὁὸ ἑοχὶ νυν ἢ ὅ. ἢ. ΜΙΘΗΑΕΙΙ5, ΕπσΑῚ Ὁ πὰ ΜΕΙΕΒ 
2 ἕον 7.32) 80 ἃ8 ἰοὸ σοϑὰ, ἴγοπι {μ9 ἀοιμ6 οὗ 
ἰῆοη, ποῦ πὰ ὅ ΒΑΓ, ΘΟ σοΥθ δὴ ἰἀθ8] ργθβ6 60 

οὔ δίπου (τίτἢ σοΐθγθηοθ (0 θη. χ]ὶχ. 10), Ὀὰὶ 88 
ἴῃ τοῦ. 4, δῃ ἃ ποῦ ἔγθα 6} δοσογάϊης ἰο 6 ΒΑΡ, 
Μοδῦ δβίδη δ ἴῸΣ Αὐ- Μοαῦ, δῃὰ οἰϑονν Βεγθ 08} 
διμοσίιθπι ὉΓ οἷἵγ οὗὐἠἨ βμθοβοα (6 6π. χχχὶϊὶ. 18), 
Β0 6 γο 8180 {86 ἢδιὴθ οὗ ἱμοτὰ οὗ (δ9 οἰἵγ βίδ πη 8 
ον {86 οἰγ ἰϊδοϊῖ, 7}16 δοῆβο οὗ σοι  ἴπο ταϊᾶδῖ, 
ἰ8Β (μαι ᾶτγο Ὀγοδκϑ ἕογι ἢ ἔγοσιλ Ὀοιγ  6ἢ (6 ΟΡΘῃ- 
ἰη 8 οὗ ἐμ οἰἷϊγ (ἰ. 6., (86 ραΐο8 οὗἉἩ (ἢ νγ8}}8 δηὰ 
ἴονν 6Γ8).--Ἴ 9 δἰᾶθ οὗ ΜοδΌ. Νιιαι. χχῖν. 17, 
“ αἰ ἃ ΒΟΟΡΙΓΘ 8|10}} γ]86 οι οὗὨ [βγϑοὶ, δηὰ 884]} 
διηΐϊῖο (9 Ὀοτάοτϑ οὗ Μοδὺ." ΑΒ8 Βοῦθ (86 βιὺ- 
ἦθοι, ἰ8 ἃ δία τὸ αἰ σἢ δι 68, ἐμ 6 ὈΟΤάΘΓΒ ΘΔ Π πη ΘΔ ἢ 
ΟΕ ἰῃθ 8468 οὗ 6 Ὀοάγ. Αοοσογχαϊηρὶν ἐπ (δὲ 
Ῥάβϑϑᾶρο 8.90 ἰξ ἴθ. ὕογθ δίῃ ταὶ ἰο ἰμἰχ οὐὗἨ {δμ0 
4΄ὧ6 (ΜεΕιΕΒ) 88 Ὀαγηὶ ον τοϑβίϑα ὈΥ (16 ἤγο, Δ ἢ 
ἐμὸ δπὰ οἴ ἰἰἸὸ Βεαγὰ [ΗἘΝΌΕΒΒΟΝ : ΟΟΥΠΟΓ οὗ (}}0 
ὈσαΓγα], ἡ σἢ οι ]ὰ ἰηδῖοι 0 τηδίοτία] ἱΠ]ΌΓΡΥ.-- 
Απᾶ ἴδ οΟΥΤΟύνΏ, εἰς. Ναπι. χχὶν. 17, “πὰ ἀο- 
ΒίγοΥ 8}} (88 σὨ ! άτοιυ οὗ 5Β οι." 60} δ88 8180 
ἐπὸ πιοδηΐης οὗ ἰαπιυϊι. Το ΘΒ] άτϑη οὗ ἰὰπ}}}} ΓΘ 
λοπιῖπθε (μπεμἰμοδὶ. 6 ἀσϑὶ χαδιῖοη σογγοβυοη 8 
Οἢ τ. ὁη6 μδπὰ (0 6 Δτοχδηῖϊ ομδγδοίορ οὗ (89 
Μοδὶϊοϑ πιϑοϊοηθα ἰῃ γογβ. 26-80, δὰ οὐ (ἶ6 
οἶμον δδηΐ [μθγ0 Β6ΘΙΏ18 0 Ὁθ 8η Δ] ϑίοῃ (0 Απι. 
ἐϊ. 2, οτο ᾿ὑ τοδὶ “Δηἀ Μορδῦ Βἰ14}} ἀϊο νυ ὶ ἢ ἰὰ- 
τουΐϊ!.᾿᾽ --᾿- ́ὟἾ7 οϑ πῖο 8}66, είο., ὕγοιῃ Νηι. χχὶ. 29. 
ΜΙΟΔῸ 18 σα] 164 (9 Ρ6ορ]θ οὗ Οἰλοτηοϑὶκ (60Π1Ρ. γ6Γ. 
7) 88 ἰϑγδθὶ (9 ρϑορὶο οὗ Φϑβονδὰὴ (Νυ. χὶ. 29; 
χυιϊ. ὃ: Φυὰ, γ. 11). ἰὯοσ ἸὮΥ 8018, εἰς., Νιιηι. 
Χχὶ. 29: δΒὸ ρἶνγϑβ δἷβ ΒΟΠΒ ἊΡ 88 ζιρί(γ685, δπὰ 
Ἀἷδ8 ἀδυ χἢ6ΥΒ ἰηϊο σαριϊνγ. [{ 18 δρραγϑαὶ ἐμαὶ 
{80 οτἱ κὶ πα] 15 βοίι᾿εποὰ ἄοννῃ. Οομρ. αο6η. χὶϊ. 1. 

γεν. 47. Αηά ίσσῃ... οὐ ΜοδΌ.---ΟἸοβο οὔ 
ἐ8ο ομαρίθσ. ΟοΡ. χἰνὶ. 26: χὶὶσ. ὕ, 89. ---τἰ ΣΙ. 
Οοπιρ. χχχ. 8,18; χχχὶϊὶ, 7,11.--Αἱ ἴδ9 θπᾶ οὗ 
ἅκανδ. ΟΡ. ΓΟΙΏ8. οἷ χχὶϊὶ. 20ὃ. Τα ὀχργθβϑϑίοη 
Ῥοϊηϊβ ἰο ἰδεὲ παὶ ρογίοα ἰπ ποσὰ (ἢ 6 δαί θη 
δἰ8ὸ νν1}} θ6 οσοινογίο ἰο (ἰμ9 αοὐ οἵ [8τ86]. ΟοΏΡ. 
ϊ. 17; 1838. χχῖν. 18.16:; χχυ. 6; δ. ἰἰ. 7.-- 
ΤΒυδ ίασ ἴ86 ᾿υριηθης. ΟομΏΡ. τον. 21; Ἰὲ. 64. 
γι 89 ὀὁχοοριΐοη οὔ 86 ἰαϊίο τ ραϑβαρο (ου τ ἰσἢ 
δοπρ. 89 ΟΧΘΟΙΩ. ΓΘι.8.} {πὶ8 ἔοταχαϊα 18 ποὺ Γουπὰ 
ἐπ Φογοιιΐδῃ. [ὑ ΔΡΡροδΊδ ἰο 6 ἃ ἰδῖοσ δααϊιϊοῃ. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΗΣΟΑΙ,. 

1. «Βροδῦβο ἰπ6 ἀοϑιγυοίΐοη οὗἩὨ (6 Μοδϊὶθ8 
ἐδ οὔὗἤἨ Ὡο ΒΟΣΥ͂ΪΟΘ ἰὸ 08 Θχοθρί ζ0ὉΣ Ῥϑῃϊθησο, 19 

887 
ὡς πῶ ρα ἀκ νων 

τηιϊϑί ποθ Ὑ06}} ναί ρΑγ σαν βίη ἀγὸ βροοϊῆθα, 
οἵ ψν 6} ΠΟΥ ν6γῸ συγ, δὐάὰ ἴοῦ ψῃϊσἢ βυλ 
ΒΘΑΥΥ͂ Ρυῃ ἰδ θη 8 ΓΟ Ὠοαροα ἀροῦ ἰμ θη), υἱΖ. ; 
1. ῥῳωάαϊπ, ἰὰ ὑπ δὺ [ΠΟΥ ζάγνο 0 Οη6 ἃ γχοοὰ νογὰ, 
606 ἈΠΥΓΙΘΏΑΙΥ δηὰ ΟὨΪΥῪ Ὀϊυϑιοτοὰ δυὰ Ὀοαϑιοὰ 
ὙΥὶ ἢ} ΟΥ̓́ΘΓΥ͂ ΟὯ6, ΡΒ. Ἰ᾿ἰϊ. ὃ (1). 2. Οοηβάεηοσε ἰὰ 
πεῖν ον δοδιίοηδ, ἰὰ ὑπαὶ} ΡΟΘΥ, ΤΏΟΠΟΥ δηὰ 
το 68, 2 Οδγοι. χχχὶϊ. 8; 188. χὶ. θ. ὃ. δεοωγέί, 
811} Ὀοὶῃ ΡΓΟΒρΟΓΟυΒ δηὰ ροδοϑίμϊ, τ ἢ] 0 ἢ να 8 {110 
βίῃ οὔ {π61Ὁ βίον ϑοάοῃι, σοὶ. χυὶ. 40; Ζερᾶ. ἰἰ. 9. 
4, Ταἰκὶπρ σγεαί ἰλίπσε, δνιιὰ ἐγ ϑοηὶο βο ἔ- ρσαἶθθ. 
Βαὶ αἰιπουκὰ Οο]ταν ἢ τγὧβ ϑυσἢ ἃ τὶν {ΕἸ ΟὟ 
89 δὰ γοῦ ἰο Ὀἱΐ6 ὑπ ζτα85, 1 88. χνὶϊ. δ0. ὅ. 
ριάδ αὐὰ Αγγοσαποθ Τθοβο ὭσΥΟΣ ἀο νγ06]}}, Ὀυὶ 
δοὶ πιῖϊ νἱοϊθησθ δηὰ ἰπ)υδβίῖϊοο. Βγ νἱοϊθῦοα, 
ἐπ) υΒι166 δηὰ ἀνδυῖὶσθ, ΒΟΥΘΥ͂ΟΓ, ἃ Κη ζάοῃι ρᾳ8568 
ἔγοιλ οὴ9 ΡΘΟΡΪΘ ἰ0 δηοίῃον, 8». 10, 8.᾽᾽ ΟΒΑΜΕΕ. 

2. θα νοῦ. 10. “ Π σετδὶς ἄμο ρεσοσαία ϑευοτγὶδεῖπιδ 
Ῥτολίδεπίωγ " 1. πεσίιφεπίία ἵπ ορεγιδιβ υοσαίϊϊοπὶ, 
ομὶ ορροδίίωεπε σαρ. 89 ϑιγ.; 2. πιϊδεγισογάϊα ἐπίεπι» 
»έείίυα (2 Τίμι. ἱν. 2). ΕΟΒΒΤΕΒ. 

8. Ου τοῦς. 10. Χδί εχ οτο δεὶ πιαϊεαϊείωε εἰ ἴπι- 
»ίμδ εεἰ λὶς Ομὶ οπιϊπὲ ουταὶ οοτάς ἀοίοδα ορμδ. 
Ξ ἐμὴν τι Υ πὶ] ποῖθ ἰῃ ΠΥ ΟΟΡΥ οἵ 86 ΟΒΑΜΕΒ 

ἰδ ἐε). 
4. δα γον. 10. αοἀὐ οαἸονὶἤο8 Η πη5017 ἰὼ δύοῖ 

δυάκπιοπίδ οὐοῦ ἴδ0 πιδ)] σηδοαί δηὰ ῥγουὰ ρον ΓΒ 
οὔτδο ποῦγϊὰ, Ηθ ψῆοὸ ῆονβ Ηἰπι ἰ8 8180 ῃηϑδὰθ 
Βίτοι , 80 88 (0 866 [86 ψογϊὰ ΡΘΥΒῃ δὰ γαῖ ὉΘ 
ΒΌΪΟ ἴο Βἰης ΡΓδὶϑθ8 ἴὸ (οὐ ἐμογθαὶ." ὈΙΕΡΒΙΟΗ. 

δ. Οα του. 11. ““«Μοδὺ σοἰδἰηϑὰ 18 οἷά δῆδγδο- 
ἰετ; Ὀοίης ἔδσ ἔγοι (μ0 ἰγΓϑῆο οὔ {πὸ σγθαῖ νον] 
ἱϊ 8 ν06}} ρ]θδβϑϑά ἰοὸ 'γϑϑρ ἰο 1.861. Υοί (μη 8 
σϑηποῦ σοπίϊῃι9 ὑἐπῈ8 'π (818 νου] ἔΟΥΘΥ͂ΟΣ, ΘΥΟΡΥ͂ 
Ταταὶ Υ δῃἃ ΘΥΟΣΥ πδίΐοη ἰβ δ Βοπὶὸ ἐΐπ|6 συ οἷ Υ 
(ον θα ἴγοπι ἰἰ8β σοϑί, ἴογῦ νῆα 18 Ῥϑου αν, 
πδίυγ8] ΟΥ παίϊοῃ δ] 18 οἱ ἴῃ 86} 7 (6 σοοὰά. ΤῊ 8 
ΘΟΙ.6Β Β6ΓΘ ΟὨΪΥῪ (του οοηϑβίοὶ δὰ ἰγὶ δυ]διίοη, 
δοὰ Ὁ οὐ Β ψοτὰ διμοης θη. ΟὨ Θ᾽ 8 ΟὟ ὙΔΥ 
ἐθ [}} οὗὁ ἸΔο]αίτΥ, δαὰ 4}} 1ὰ 08 τυ] ἴῃ ἐκὸ πηλη- 
ΠΟΥ σοΙηθ ἴο Βιιϑιη6: ἴΠ0 ροϊάρῃ οδ] οὗὁὨ ἰδε [8- 
ΓΘ 1.689 σογίδ! ΙΥῪ ἄγϑι, Ὀυὶ οἴνου ψατὰβ Καιλοβὰ." 
ὈΙΕΌΒΙσΗ. 

0. ὁη νοῦ. 11. “« Ζ)ι[ὃε ποίείων, σεοά λας αἰϊεσοτία 
«ὔεγεπιϊδ πείατγὶ6 εἰ Γαπαίίς6 αδμδιια οἴγοεα ἀππὼπὶ 
ΟἈτιδὲ 16θ4 σμίάαπι ἈΑΓαγίπιΐε διειπδαςῆ, σεοίον υἱη- 
α᾽ὲωξδ δἴυε αοἱίατίωε ϑείεοοδίααϊεηιδία, φωὶ 86 6886 αἰεί - 
ἑαυϊέ “ριγέίωτε ϑαπείωπι ἱποεαγπαίμπι μἱὲ Οὐτίδίι πἰϊμδ 
ἐποαγπαίωξ ἐδί, ἀεγόδέοϑ δι5 ἡμπάαηπιεπίμπε δίαίμεης 
λος ργϑδϑεῆδ εγεηιία αἰσίωπι. Ομπιφε δἰδὶ αδεέεῖας 
7εοϊεδαί οἰγοῖίεν οἱρίπίὶ εΖ »ίεδε, οὐδ εἰ δὲ Ροεί πιοτ- 
ἔεπε αρρατίὠγπε δρίεπάογα ἐμπειὶπὶδ αἰξτηιαυϊί. ιάε 
Τλεαίν. Ζιυιϊησογὲ Κοὶ, Υ΄., .. 4, }.. 1828.᾽ Εδπϑτεπ. 

7. Ου νοῦβ. 20, 27. Ῥσγοιὰ πιο σο͵οϊοσθ ν ἢ 
τοαὶϊϊοἱουβ ρΡ᾽θαβυγο τ ὶθ ὑπ  ν ΘΔ ἰγοδὶ ΟΏ6, Ὑ]1οὴλ 
1Π6Υ ἀο ποὶ 16, 85. 8 σϑυρῃύ τΒἰεῦ, Βυΐ ΐ ΤΑΥ͂ 
ΒΔΡΡοα ἴο ἐμοὶ ὑμαῦὺ ποιν δια πάϊης {ΠΠοἷγ ἄρο, 
ταηῖὶς δα χὰ αἰκη!ν, (ΠΟΥ ΤΩΔῪ γοί ζ04}} ἰπ ἃ 
ἴσα ὈΘΑΒΟΥ ΠΙΒΏΏΘΓ ἱπίο ἰδὺ νν ΙΟὮ ἐΠ6Υ ἢανθΘ 
(Π οπιΒ γ68 γοτηΐο, δπὰ (8 ὈσσΘΟΙΔΘ ἃ ἰδυςιης 
βίοοϊς το (δ) δἰγοϑῖ ζατῃΐη8. 

8. Ου γον. 89. “1 αἷ8δο δοιγϑδβ δθοιϊΐ παῖ (ἢ 9 
Ὠδίυτγαϊ δὴ Β8Πη0.5 δὶδ 684, δηὰ δἱ {118 {πιο Ὀ6- 
Ἰΐονθυβ σομ ΠΟΌΪΥ ἰοοὶς ὉΡ δηὰ ὕαὶβο ὑμὶν βοδάβ, 
Ὀθσδιι89 ὑμοὶς τοαἀθηιρίίου ἀγα γοὶ αἷμ." Ζ:ν- 
ΚΕΝΌΟΒΕ. 

ἩΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. ΦΗΟΥ͂ ἸΩΔΏΥ 81Ὸ 58.}}} 1κὸ ἐμ:9 Μοδϊἐθϑ ὕ 
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ἘΟΥ ΒΟΥ ΠΙΔΏΥ 816 ἰΠόγα οὗ [8086 ψγὙ0 ἀδροηὰ οἢ 
εἰν ῬΟΎΘΙ δηά τἱοίθποο, ἐμὶν Τογ δὰ οἱτῖ68 
δὰ ὈαιἸ]άϊη ζ8, ΤΙ σ 68, ἸΠΟΠΘΥ͂ δι ΡΓΟΡΟΓΙΥ, δηὰ 
βοὶ 41] (μον "οΡ6 δηὰ δοηβάθῃοο ὑβογθυροῦΐ Ηον 
ΙΩΔΏΥ 8ἃτ6 ἰδόγο οὗ ποθ πο, ΜΒ ΘΠ ΠΟΥ͂ μα γ0 
ὈθοΘη βοῦ!9 ἰΐπθ δ Ῥϑϑοθ, Ὀθθοῦ!Θ 866 0Γ0 δὰ 
ἐπΐη}ς ὑμ6γ9 18 ὯΟ ΤΔοΥγ0 ἰγου ὉΪ6 ἔγουι {Π6 τι βίος ἰο 
[80 δΒοιἰϊηρ οὗ ἰ6 βδιη ἢ Ἦον ΔΗΥ οὗ ἴμ096 ν Ὸ 
ΤΟΙΥ οἱ ἐμοῦ ΟΥ̓ Βίγοηρ δη 58 Ύ ,, ἰϑί 080 ΘΏΘΙΩΥ 
ΘοΙη6, ᾿ΠΘΥ͂ ΔΓΘ Ὁ τηϑίσῃ ἴοῦ δα ΗἨΟΥ͂ ΠΙΔΗΥ͂ 
ΠΟ, ὙΠ Π6Π ΓΠΟΥ͂ ΒΌΓΡΑΒΒ οἰμοτβ ἴῃ ὈΟΟΙΪΥ δηὰ 
τηθηίαὶ αἰ Γὰδ οὐ ἴῃ ρου ϑμὉ]6 σοοάβ, ὈΘοοπ19 ρῥτουὰ 
δά ἀεδρίϑο, στ ἀΐσυϊο δηὰ ἰσθϑὶ ὈΔΑΪΥ Πμ 6} ἰη- 
ἔοτίουβ, 88 ἰΥ ΤΠ 6 δαὰ ου πὰ δ 6 ἢ} πιο ἰΒΊ6Υ68, 
88 Θοἀ εἰ|ὸ οτὰ μογθ βϑαυ8' Νοῦ (0 πιθηιΐοη ἰμαὶ 
ούϑῃ 16 ἀθὰν αοα ἰδ ποῖ ὀχοιηρίθα. ΕῸΥ δἰ μβουσὰ 
8}1 χοοὰ διὰ ρεοτίοοί αἱ δ σοπ9 ΟΥ̓ ἔγοπι ΔΌΟΥΘ, 
ἔγοια 9 Εδίδον οὗ ᾿ἰκὶ (9068. 1. 17), γοῖ ΤΠΒῸΥ 
ψ}}} τοὶ δοκηονϊθάρα 18, Ὀὰϊ δϑογῖ θα ἔπ 6 πὰ ἴὸ 
ἐποῖὶν οσὴ ν ϑάοιῃα δηὰ δἰ. }}}, ἀο οὶ ἐπδηῖκ Οοὐα 
ἴον {π6π|, απ ἰδ 18 τα κο ἐπ ιηδοῖνοϑθ δηὰ (ἢ ουἱ- 
ΜΨαΡΓαὰ τὩθ65η8, ὈΥ ὙΒΙο ΠΟΥ ΟὈϊαΐη ΟὁΠ9 πὰ 
δηοῖθν ἐπίῃ, (86 1Δοἱ ψ ῖσ ΤΉ ΘΥ δογγυο." Δ δὶ. 
ϑιυπιπιαγίοη, ΗΠ 4116, 1848. 

. Οὐ τον. 10. δ επιΐϑδηθδδ ἐπ ἰλὲ τοοτκ οὔ δε Γονα. 
1. Υοσοίη ἴῃ δοηϑϑίβ (1ῃ οὶ ἀοὶπρ ογ ἀοΐηρ 1} 
ὑπαὶ πυῃΐοῖ 15 σοῃηπιαπαἀ θὰ, οι. ὅδ] ἴῃ 1 ὅδ. 
ΧΥ., δηα ἀοίΐης ἰμδὺ ψΒ1σἢ 18 ἑογ ὈϊΪἀἀθη). 2. [8 
Οδυ868 (θ᾽ ββμηθββ, Ῥσίάο, ὕπθοὶοῖ, Οοναγάϊοο, 

ΤῈ ΡΒΟΡΗΕΒΊ σΕ ΒΕ ΜΙΑΗ, 

Ιηδοΐοποο, ψου] αν ἱπίθγοϑίδ). 
ταθηΐ (10 Ὀθ9 ουγδ6ι). 

{ῪἜΕΒΕΜΥ ΤΑΥΡΟΒ: 1. Ηο δαὶ βούνοβ αοα νῖ ἢ 
89 Ὀοάγ, νοΐ (86 βουὶ, βεγνεβ Θοὐ ἀδοοὶί- 
αν. 2. ο ἰδὲ βεῦνοβ αοὰ νἱϊὰ (ἢ ϑ8ου], 
πἰλμβουῦ ὑμ6 ὈΟαγΥ, τ θη Ὀο᾿ἢ οαη 6 σοη͵]οϊποά, 
ἀοῦὰ 16 νοτῖκ οἵ ἴμ0 ογὰ ἀδοοίτ}}γ. ὅ. Ὑ ΒΟΥ 
8Ὁ9 ἀθοοί ἐμ} ἰὼ ἐμ6 ζοτὰ 8 νοσὶς {}ν8ϊ ΓΟΒΟΓΥΘ ΟἿ6 
ἔδου Υ ΤῸΣ δ'η, ΟΥ̓ ΘΟ 8'η [ἴὉΓ ἢ ΘΙ 56 ν 68, ΟΥἹ ΟΠ6 
δοίϊου; ἴο Ρ]Θ880 ἔμοὶν ΔΡΡΘίἑ 6 πα ΤΠΔΗΥ͂ ἴοῦ τὸ- 
Ἰϊαίοῃ. 4. Απὰ ὑἐδὸγ ψο ἰδίῃ κ αοἀ βι οἰ παν 
βογνοὰ ψὶ ἢ ΔΟΒιαἰἰ ηΖ ἔγοτῃ οὐ], δῆ σοηγογεθ 
ποῖ ἰῃ πὸ δου δ᾽ (ἰοπ δηὰ Ῥυγδυὶὶ οὗὨ ΒΟΥ ΘΔ ΡΥ 
δηα το]ϊχίου.---Ζὲϑ, Β. Α. 

8. Οη τοῦ. 42. 7΄Λλε τιρογἰα᾽ δοϊάπεες ἰοισαγα Ο οὐ. 
1, Ὑόγοοη ἰΐ 18 Βυρρογίθὰ (οη ἴμ6 ομθ δβαπὰ οἢ 
{890 τεαὲ [πιδί6γ18}} ΡΟΟΓΒ ΔΟΡΒΓΘΏΓΠΥ βδίαπάϊος 
αἱ ἰἰβα. Ὀῤηθοϑὶ 8]0η 6: οὐ (ἢ6 ΟΙΒΟΙ δδηά, οὐ ἴδιο 
ΔΡραγθηΐ ρου  ] ΒΒ 688 Οὗ Οο( δ δογυδιίθ, τ }}0 
δαᾶγα ΟὨΪΥ͂ ἰγυ τ δηᾶὰ τσ οὐ (δοὶν 8.6). 2. 
Ὑμδὶ ἐϊ8 ὁπα ν}}} Ὀς (Πδιγυοίίοπ, ον ἐογιΐ δῖ! ἢ 
οὗ παιΐοπδὶ οχίβίθηοθ). [(ΟΥΡΕΒ: "17 δ}} 89 
Β᾽ϑἰοτίδῃ8 ψῆο τϑοογὰ (ὃ υἱιϊαδῖο οχιϊηοιίοη οἴ 
Ὠδίϊοηθ ΨΘΓΘ ἰπϑρίτοὰ οἵ αοὰ ἰο ρκῖνθ (ἰδ ισὰϑ 
ΓΘΆΒΟΠΒ Οὗἁ {Π0ὶΓ [Ἀ}}, γὸ βου] οἴϊθη ταϑθοὶ ἢ 18 
ἰο50ἰπ|0 0 γ7, "ἐγ β 6 οὗ Πα 1008] ῥΥἱά, ργοάυοϊης 
οοπιοιηρὶ οὗ ἀοἀ δπὰ οὗ ππάδιμθηίΔ) τπογ δ ἐγ.» 
--,. Β.4.} 

8. [6 Ρυπῖ8Ἐ- 

6. ῬΙΟΡΏΘΟΥ δεαϊπμδὲ 86 Αιὐσηοηΐῖθα. 

ΧΙΙΧ. 1.6. 

Τὴε Απεπιοηίίο αἶδο, (λδ ὅγοίλεν παίΐοπ οΓ ἐλὲ οπδὶίεν, (οι. χὶσ. 87) αὐἴεν οὐπίεγῖθ8 07 υατίοιι σοπ Ποῖ 
ἰοθῶν: Δυά. 111, 18; χ. 7 8Βαᾳ.; χὶ. 82: 1 ὅδ). χὶ.; 2 ὅληι. Χ., χὶ., χἰΐ. 26; 2 Οβσοη. χχ.; χχνυὶ. 

ς ΧΧΥΪΊ. δ) ἐπ οσοηδέφμεποο οὗ (λέ ἀεροτγίαίίοπ 9 (δ6 αει-“ζοταἀαπὶς (τίδεα λαυέ ἀρρτγορτιαϊεά α »ατί ο7 
ἐλεὶγ ἰεγτίίοσν. Τὶ 7αοἰ ζογπαα ἰλς ρμοῖϊπί ΟἿ ἀεραγίμγε 70γ (λὲ Ῥγεδεπί »γορλξεεν. Οἰάον Ῥγορλεεοῖες 
αφαϊπδϑί Απιτηοη ατὸ ἐχίαπί οπίψ ὃν Απιος (ἰ. 18-10) απά Ζερλαπιαὴὶ (ϊπ σοδοφιδηοε ΟΓ α ἀεείαταςοῃ 
ασαϊιϑὲ οαὸδ, (ἰλ. 9, 10). 
ΟὈπιν. ἰλε ἐχροδι(οη. 

ΟΥὗ {ἐλεδε “εγεηιαὶ ἠα8 πιαάδ σοπεδίαεγαδίε δὲ οὗ με ρ»γοράδον οΥΓἹ Απιος. 
Τλετε ἰς αἱ πιοδί απ δεἦο οὗ 1λ6 γε μἰίεγαποθ οΓ Ζερλαπιαὴλ ἐπ ἠδ εἰρτγεδεῖοι 

ἃοβοιϊδϊέοι, τοῦ. 2. 901]. Ζορἢ. ἱΐ. 9ϑ. ϑίπος Νεδιολαάπεζζατ απὰ (ἦε Οἠαίάεξαπ5 αγὸ ποί πατπιεή, ἰλδ 
»τορῆξον πιωϑί ὃς οἷάεν ἰλαη λ6 δαί(ἶε 977 Οἀγολεπιδὴ, απα δίπος ἰδὲ δεσίπηπίηφ ἀστεεδ ἐπ ὕότγπι τοὶ τὰς 
δεσίπηίπρ οΥ ἰλε ἢγδί ρῬγοράεον ασαϊπδὶ Εσψυρί (χὶνὶ. 2), απα (λ6 »γορλεοῖεβ σραϊπδί οαὸ (χὶνυὶὶὶ. 1}, 
Ἑαοπι (χἰϊχ. 7) ἀπά Φαπιαδοὼϑ (χὶὶχ. 28), ἐὴ6 δυρροεί(ἑοπ ὦ παίωταὲ ἐδαΐ δε ἀαί6 οὕ ἐ(8 οτισίπ ὦ ἱ 
δαπιε α ἰλαὲ οΥ λε86 Ῥγορλεοῖεδ. 

1 ΑΟΘΑΙΝΒΤ ΤΗΕ ΟΠΙΠΌΒΕΕΝ ΟΡ ΑΜΜΟΚ. 
ΤΏυ5 βδ: 0} Φολονδῃ : Ηδ8 (θη [ϑγϑοὶ πὸ οἢ] σθ, οὐ .89 6 πο ἢοῖγῦ 
ὝΥΥ ἴμθη ἀοοθ Μδίοοτα ἱπδογιὺ αδα δηα ᾿ΐ8 ῬθΟρ]6 αἼ176}} ἐπ ἈΪ8 οἱὐ169 

2 ὙΒΟΓΘΌΓΘ Ὀ6}0]4, [6 ἀδΥβ οοπιθ, Βα ἢ Φοῃονδῇ, 
Τῆδὺ 1 οδαβο (ἢ6 ψαγιϑῃουΐ ἴο 6 μοατὰ δρδίηβίὶ ΕΟ ΔΕ οὗὨἨ [86 οὨ ] ἄγοιν οὗ Διροοι; 
Απα 586 8}.8}1] Ὀθοοπλο ἃ ἀοβοϊδίθα ἤθϑρ, 
Αμπὰ Βοὺ ἀδυρῆῦδν 8.18}} θ6 Ὀυγηθα τι ΓΘ : 
Απαὰ ἴϑγβοὶ βἢ}} Ὀθ ποὶτ ἴο Ὠὶβ ϑῖγβ, βαῖ ἢ} Φομουδῇ. 

8 Ηονὶ Ηοθἤθοη, ἔου ἀαναϑιαιοά 8 ΑἹ] 
ΟΥΥ, γ8 ἀαυρ ίογβ οὐ ΒΑΡΌδΕ, στὰ οἡ βδοϊκοϊ οί; 
Τμδιμθηΐ δηὰ τὴ ἴὸ δπὰ ἔγο᾽ οἡ {86 νψ818 ; 
Εν Μαϊ]σοηὶ τασδὶ σζῸ ἰηΐο ΘΔΡΟΨΠΥ, 
Ηἱδβ ῥχίεϑίϑ δπὰ ἷδ ὑγίῃοθθ ᾿ορθῖθμοσ, 



ΟΗΑΡ. ΧΙΙ͂Χ. 1-6. 

4 ὍὮΥ θοαδβίεϑι" που οὗἁὨ ὑμ6 ν8]]6γ87 
ΤῊΥ γΔ]]6Υ 18 θονίηρ ἀπ ΑΥ,} ἰδοὺ το 6] ]Ἰουβ ἀδυρῃῦοσ, 
ὟΝ Βο ὑτυδίρα ἰῃ ὮΘΥ ἰγθΆβΌ 68 .--“  Βο Μ11] σοτηθ ἴο το Ὁ 

ὃ Βοβμοϊά, 1 Ὀτίηρ ἴϑα ὕροὶ [Π606, Βαϊ. 86 1,οτά, Φοβόνυδὴ ΖΟθδοίς, 
Ετοηὶ 811 [ΠΥ Ὡοὶ ὮΟΙΒ ; 
Αα γάθ 5}8}} Ὀ6 ἥτε ΔΊΔΥ, ὁδοὶ ΟὯ6 Ὀοίοσο δἷπι; 
Απὰ {μ6γ0 888}} θ6 πὸ ψζδίμογοσ οὗ [0 ἔυριῖναθ. 

6 Βυΐ πονογίμθ]θ88 1 Μ{1}} ἑαγῃ (86 σΑΡΟΥΠΥ͂ οὗ ὑπ6 ΟὨΙ]ἄγθη οἱὗἁὨ Ατημηοι, 
βαῖὰ ΦοβονδΒ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

Δ Μὸν. 8.-- ΟΊ ΣΙ. θα ἰδο ἴοττο οοῦρ. ΟἸδΗ., καὶ 61, ἄππη., 2712, α. 

ὁ γον. 4.--ἰὙ)ΓΊ ΛΓ ἰατδσίδο!υ ἀσποίθα ἴο ὑοαδὲ, ἐο ὕσας: 186 οἰγοοξ οἵ ἐμο δοαδίίῃς ἰθ τηοδὲ ἔγοφ μη! οοππθοίοὰ ὉΥ 
Οομρ. ἱν. 2; ἰχ. 22, 23; Ῥὲε. σχίἰχ. 7, εέο. 

8 γον. 4--Ρ8 "»» 21. Τδθ οχρίδιδείου οἵ ΕἾΤΑ." ἀπὰ ΟΒΑΡ, “ οὔ πο Ἰυχυτίδηοσο, δ δυρογδυ υ οὗἩὨ ΤὮΥ γδ]ὸ} " ποιϊ]ά 

δαϊὲ τ[.λ}6 σοπηδοκίου, Ὀσὲ [δὸ δὐροίτδοῖ τοηάογίης οὗ δ ἰδ δὴ οὐΐδοϊίου, δίησθ ἐπ ὶσ ΤΟτῶλ (8) ΟἰδουΒθ το 8 ϑοὰ δΙπλοϑὲ ἩΠΟ]1Υ 

ἴη [Π6 Τοτταδιίου οὗ μασι οἱ "68, ΥΘΣῪ ΓΑΓΟΙΥ οἵ δι υδίδηςγ66 οὗ σοπογοῖθ πηϑδηΐῃᾷ, 88 3 }}) ρϑοορῖο, » οἰἵγ. 2:1 οοσῦτο (ἰὰ [ἢ9 

886. ὉΓΠ1) ΟὨΪΥ οὗ ἃ τῆδη ΜΠ οἵ ἰβδίοη οὗ δβδοοὰ (ἴων. χυ. 4), ἴῃ (ἴ6 ἴοτῃ. οἵ ἃ ποτα ΜΠῊ δταίδβαίοι οἴ υἱοοά (ον. χν. 19), 

Ἅ. 

δηὰ οὔ (βηλδη 84 ἃ ἰδπὰ ον ΐης νι ἱ{Π τὰκ δη ΠΟΏΘΥ (Εχοί. ἐ| 
μὲπε 

οἰϑονογο. 1 σπου], ἐΠπογοίυγο, οχρί δίῃ τὶ ἢ Βοηνεύβθνει: σμίὰ 
εἰοη : (ΠΥ γ ] . ἤοννθ να, ῬΆΒΗΘ8 ΥΥΑΥ͂, ΟΥἹ γεαμηπααὲ ξαπρ 

ἰ, 8, 17: μὸν. χχ. 24; Ναπῖι. χἕϊ!. 27, εἰς.) Ἠθποϑ τη οὀχρίδυδ- 
οδεογαπε, ἀ068 Ὠοΐ σογγοθροηὰ ἴ0 [86 86 οὗὨ (8 πογὰ 

δεῖς ἢ (σμοὰ δοιϊίοοεῖ) 7αοωπᾶα εἰξ υαἰδές 
ἐμα ἢ ἸΤθυδ οὨ9 [ἀδα 6 οχργοδοοᾶ ἰμἀθρ θη ΠΥ οὗ [λ6 ῥτοροαί(οη. 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

Ἑσὺν Ρατίβ ΠΙΑΥ͂ ὉΘ ΡΪδ᾽ Ἶγ ἀἰβιϊη συ δ ιο ἃ. [ἢ 
[0.6 ἤγϑυ (τοῦβ. 1, 2) 89 Ῥγορμοϑί δ᾽ϊυὰθβ ἴο ἐδ9 
ἔαοι, ἴτοιῃ [86 ἰμθοστγαῖϊο ροϊηὶ οὗὨ Υἱον τοχαγάϑα 
85 ἸΠΠΡΤΟΡΟΤ, ὑδαὶ {86 Διπιηοη 95 δὰ δ ίζο ἢ ΡΟ8- 
Βοβϑίοῃ οἵ {06 (Δ 110 ἐθυγ ΓΟΥΥῪ (ΥΟΥ. 1), δηὰ ἀθ- 
οἰάτοβ (μπὶ (18 οὐ πο Γοιηϑῖ 80θ. Δπηπιοῦ ταδὶ 
Ὅσο ἰηγοϊνοά ἴῃ ᾿ναν, (86 οδρὶϊδὶ τὶ ἐμΠ.6 ποὶρῃ- 
δοτίην οἱΠ169 ἀοδίγογ α, δηα [ϑγδοὶ δχαΐη ραὶ ἰηῖο 
Ῥοϑϑοβϑίοῃ οὗ .κ18 δου ὨΙΤΥ (Υ6Ὺ. 2). ἴπ 86 βοσοηὰ 
Ραγὶ (νοῦ. 8) ἃ Ὀγίοῦ βροοϊδοαιίοη [Ο]] ον 5, ἴθ 186 
τοϊτὰ (τ γ8. 4, δ) 8 Γϑάβοη 07 [86 ραηϊῖνο ᾿υἀ ς- 
τηοηῖ, ψῖι ἢ ἜχΧρτο85 ἱπαϊοδιίομ, ἐπα ἰμΠ6 τϑοοπι- 
ῬΡθῆ86 που]ὰ σογτγοϑβροῃμὰ Ὄσϑοῦ Υ ἴο (16 ἱησυ!ρα- 
ιἰοη. ἴπ ἰμ6 ἤουτί ἃ ρατὶ (τον. 6) (ἢ6 ῥτορδιοὶ 
οουμοϊἀθ8 τὶ 8 ΘΟὨΒΟΪΔΙΟΥΥ͂ οὐἰΐοοῖ ἰπῖο [89 
ζαΐυΓΘο. 

γετβ. 1,2. Ακαΐηπδὲ.... δαῖτ οβονβΆἘ.--- 
ΤΊ ργορθοιὶ μθγ 6 ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΘΒ ἴμ 6 ροβοοϑβίοῃ οὗ 
τῆς ἀκα ϊ6 (οΥΥ ΟΓΥ ὉΥ {{Ἰ|6 Απηπιοηΐϊ 65 ἢ 60}- 
Βοαιιθη66 Οὗ {ἰποὸ ἀορογιεἰοη οὗ {πΠ6 Εδϑι-Φοτάδηϊο 
γι υ68 Ὦγν ΤΊ ΙΔ ἢ-ΡΊΊ8ον (2 ΚΙ. χν. 29; 1 Οβτοη. 
γν. 6, 26. Οουρ. [ηἰτγοά. ἴο 6. χ͵ν Ϊ.), Απἰἴοϑ ΓΘ- 
ἤδγϑ (0 ΦΟΓΠΔΟΥ δἰϊθπηρὶβ ὈΥ (86 ΑἸηπποηἶ68 ΤῸΡ (86 
ΒΆΙΩ6 Οδ]οοαί (1. 18).-- Μα]ΙοοῦΣ. «ογοιλῖδῃ 88 
Αἱ. ἱ. 1 1 νϑυυ. ἴῃ ιεἰΔ18 Ραββα Μαϊσοιῃ ἃΡ- 
ῬΘΑΓΒ (0 π|6 ἴο ὃ6 ϑεὰ ἴῃ ἃ ἀοι! ]6 βοῆ86θ. ΠΥ 
δου ]ὰ {16 ζίπφ Ὀ6 πχοπίϊοποὰ οη͵γ ψῖϊα {6 Ρ60- 
Ῥὶο οὗ ιπ6 ΑἸηπιοη 687 ΠΥ ἀο68 ΑἸΏΟΒ ΒΥ οὗ 
ατιδδουβ (γον. Ὁ) απαὰ Ρ) 1818 (τὸ. 8), ““ Ηἷπὶ 
ἐμαὶ ΒοϊάἀθίΒ {6 Βοορίγο," ππὰ οὗἉ ΔοδΌ (ἰϊ. 8) 
“4π6 ᾿υὐρο }" διὰ διῈ πού ψἱβὰ 1ἰ ἴο Ὀ6 ὑπάοτ- 
δβίοος ιπαὐ (9 Ἔχργοβείοπ υβοὰ ΟΠἿΪΥ οὗ Απιπιοῃ, 
68 (ο ὃ6 ἰάἰζοη ογὰ ἰῇ ἃ δρεοὶ8]) 86η86 7 [Ὁ6- 
Ἰῖονθ, {π6η, ἰπαὶ Δαϊσοα (Δπὶ|. ἱ. 106) τοΐουβ 
ῬΓΠΔΤΙΥ ἰο (μ6 Κίηκ, Ὀυϊ ἴῃ βυσἢ ννῖβο ὑπαὶ δὴ 
ΑἸ  ϑίοη ἰο {80 αοἀ ͵8 8180 ἰπίϑηἀθὰ. Τΐδ δ]]- 
δίοη 'ζἃ8 8]}} ἐβὸ ῥ᾽ αἴπου, 1 ἰμ9 ΑἸ πη οπἾ168 ΤΘΔΙΪΥ, 
88 Μον ΕΗΒ ΒΌΡΡΟΒοΒ (ἤλαπίῖο., 1., 5. 828, ΟοαιΡ. 
Ηξκμζοα, Κεαί- δπο., ΙΧ. 8. 714), οα]]οὰ {μ9 ρμοὰ 

1379, ὁ 6.,) οὐ Κίῃρ. ἩΠΔῺ τοΐοσθησθ (0 (8 Β61 

ταὶ κα ΔΕ ]γ, ἤθη [86 ΑἸπτη οι Ἶὑ08 ΘΓ Βροΐεθη οὗ, 

Ὅ6 οα]]εὰ Ὁ3.}5 Ὁ [86 ΒΓ ]168. [ἐ ἴθ, {μότο- 
ἴογθ, ὉμηθΟΟΒΒΑΥΥ Πογθ, δπὰ ἰπ γον. 8 [0 σοδὰ 

Ὁ30, 88 ΕἼΤΑΙῸ, ΟοΙΙΝΑΡ δηὰ ΜΕΙΕῈΒ πουϊὰ ἀο, 
δον (0.6 ΟΘΧΛ ΠῚ Ρ]6 οὔ ΟΧΧ. δηθὰ ϑγν. Κίηοθ τὸ 
σδηηοὶ ΟΧΡΥΓΘ8Β [86 ΒΡΘΟΙΠ0 τηοδηΐης ὉΓ ὑπὸ ποτὰ 
ὈΥ (86 ἰγΓϑῃδ]δίϊου, γ7ὸ ὅδνο χοίδἰ ηϑὰ Μδίοοτω δ8 
1 ἴὰὶ ψοΥ6 8 ῬΓΟΡΘΥ ὨΔ8Π|6.---Ὡθ Ὑνᾶῖ- δου, 
εἴ... 18. 8, ΤΟΙ  ἰβοθησθ ἤγοτῃ Ατη. ἱ. 14.--- Δ Ό 8 ἢ 
Βϑηὶ Διο. Τη18 νγὰ8 86 σοτμηρὶθῖθ ϑῆιθ 
οὗ {μ6 οἷΐγ (σοπρ. Ὠθαί. ἐϊ!. 11 ; 2 ὅλῃ. χὶ. 1; 
χὶϊ. 20 864): ἴι ν88 οδ᾽οὰ ΒΑ ΌΌΔΆὮ, 1.6 στοαδί, 
186 σαρὶα], ἰῃ οοπίγαβί ἰο [6 ποὶ κ Ὀοσίηςς οἰ τἴ68. 
Οοπρ. Ηκμζ., Κ.- πο. ΧΙ]., 8. 409.---α Ἀῳἄοσπδο- 
"1δῖτϑ Βθαρ. ᾿ἰὐθ ΓΑ} ἢ}}} οὗἩ ἀοβοϊαίϊοη, {ΠΥ οΐοτγο, 
6ΔΡ οὗ γυΐπβ. ΟορΡ. 905}. Υἱἱϊ. 28 απὰ ΖθῥρἈ. ἰἱ. 
9.--ἨΒΒυτηθἃ υνἱὧιῃ θτθΘ. Τμὶθ 8180 σϑη 8 0.8 
οὗ Απ:. ἰ. 14 (οοπιρ. ΟἸμ8Η., ᾧ 242 ὃ). 

γεν. 8. ον ΕΗ ΘΘΒΌΟΩ ... ρῥγεΐίποϑθαδ ἴο- 
βοῖμοσ. 7116 ἱπιπιθαϊαίθ σοηδθαιθησ68 οὗ ἰἢ9 
᾿πατ- δδουΐ Ὀοΐης Βοδγὰ τὸ βροοϊβοὰ. Ἠδβηῦοι 
[18 ἰο ον]. 1ὑὺ τ͵β ἴμθ δὰ Αἰπηοη 18} οἰ(γ. 
Ι Οοπαρ. τ ιϑ. οἢ χἰν ἱ. 2, 48. Ιἰ 18 σίνθη 28 8 
ΓΘΆΒΟῚ ἰδαϊ Αἱ ἰ8 ἀοβίσογοα, Ὑδαϊί οἰἐγ 118 νγὰ8 
8 οὶ ἴο Ὀ6 δδσογίαἰποά, ΨΕΝΕΜΑ᾿Β 8πιὶ ΕΤΑΙ,Ὀ᾽ 5 
ἐχρὶαπαϊΐοι (Δ αόόα ἑία υαδίαία ἐδί, μί 7απι στ {1ε- 
νιμΐωϑ τμάογαπι) ἴθ ἔοσοθὰ, ΟΛἷὃϑΒΑΥ νΝου]ὰ γοδλὰ Ἢ 

ΜΠ} τοΐογοποθ ἰοὸ ΒΑΌΌΔΒ. Βυΐ Βαθῦαὶι οουϊὰ 
90 οἱ] θὰ Ἃ» ΟὨΪΥ ἰῃ 1Π 6 δρροὶ]δίϊνο βθῆβθ, δπᾶ 
(θη ἰΐ ταδὶ ἴᾶνθ (ἢ6 δγίιΐϊοϊθ. Τὸ βίιρροβθο (Πὰς 
Αἱ 15 ἰγσγαηϑίογγοά ΠΥ ἔγοια Ζοβὶν. υἱἱὶ!. 28, Ὅ6- 
δλυ86 6 ΓΘ ΔΙοηΘ [8.9 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ὁ Β6ΔΡ οὗ ἀθ680- 
ἰδιοη ̓̓  οοσυγδ, ἰ8 ἴο διιγίθυιθ ἴἰο ἐπ 6 ῥτορμοὶ 
δἰἴΠοΥ ἱβποῦϑῆσθ ΟΥ σαγΘ] ΒΒΏθα8. ΜϑηΥ οομλ- 
τη οηϊδίοτα ἰπογοΐογτθ (.]. ἢ. ΜΙΟΒΑΕΙ, 5, ΗΙΤΖΙΟ, 
οι. Υ͂. Βαύμεε, 8.108, 4ππι. 100) δγὸ ἀϊβροβοα 
[10 Αϑβιπη9 8Δη Ἐδεί-Φοτἀδηΐο Αἱ, δ οὀχρεάϊθαϊ 
ΒΘΘΠΊΒ ἰ0 Τη6 ἱΠ8 ἴδ (Π6 Ὀθϑί.---Ἴ ΠΥ 15 ὯΟῸ γ68- 
ΒΟΏ [0Υ ἰδκίηρ δἀαρῖθτα οὗ ἘΑΌ ΒΕ ἰπ α αἴΐ- 
[ογοηῦ δθ6η896 ΠΟΙΘ ἴγοιῃᾳ Υ6Γ. 2.---ὁ' δος ΟἹ ΟἿ. 
Οομρ. Σοβ. οὐ σχὶνὶϊὶ. 87.--ΟἹ [8.6 τνα}]8. 
ἀο ποίὶ 860 ὙὮΥ {8680 δοιὰ 9 Σομασγαθαὰ 88 
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δα νὰ 8118 οὗ ἃ ΒΏ ορ- ζοϊ ἁ, 85 δ σουϊὰ ἀο. Υδὶ 
ἦθΒ τὴογὸ πδίυγαϊ 1 8 οἷ, δρδϊηϑδὶ Ὑίοσα (Ὠ6 
ΘΏΘΙΩΥ͂ 18 δάνδηοίηρ, ἰμδὴ ἰο ΤΠ ὑρΡ δηὰ ἄονῃ ὁ 
18:6 νγ»}}8 ἰο ἰδ |κθ ΠηθϑΌΣοΒ [ῸΓ ἀοίεηοο ἢ Τὶ 
186 ΟΥΤΥ͂ γγ8}}8 ἸΏΔΥ ὍΘ τηθϑηΐ 18 ουνἱα θη ἔγοτῃ Ῥδ. 
Ἰχχχῖχ. 41: Εζοὶς. χὶἰὶ. 12.- -Ἐον δι όσα, είς. 
ΤῊο86 ΟΣὰδΒ Δ.Θ ἰδ θη ἔγοαι Ατῃ. ἰ. 16. Οἰ]γ ἰὰ 
180 ργοβοηΐ ραβϑϑᾶβᾷθ 8 δαῦθ ἰδ Ὀσὶθδίδ [ῸΓ 
“ἢς,᾽᾽ ψΒΙσἢ 18 οΥἀ ΠΥ πο ἔγουι το ϊβυηαογ- 
Βἰίδηάϊηρ, Ὀὰΐ ἴο ΘΙΠΡὨΔΒΙ16 ΤΟγ6 Ὀἰδί ΠΥ [89 
ἰηϊοηἀοα πιοδπίης οὗ Μαΐοοθ. Οὐομρ. ΓΒ. ΟἿ 

ΤῊΒ ῬΒΟΡΗΕΒΊ 5ΕΒΕΜΙΑΗ. 

χχχὶ. 22. -ὍὙ02ὼὴ0 ννῖ}} οοσὴθ ἴἔο το 7 Τὴὸ 
Ατοτοι 6 8᾽ Ὀοδδί, ἾΠο ν}}] Ϊ οοπθ ἐῶ υπαῇ Το 
[οτὰ 6}15 (Β6ι, (86 Θηθιηῖοβ ν1}} δοΐὴθ ὑροη 
8 6πὰ, δῃὰ ἐμδὶ ἔγοτῃ 41} δἰ 6β, γϑϑ, ὕύϑη Ὀθϊπὰ 
(θπι, 80 ἐμαὶ ἐἰδθ Αἰῃπιοηΐϊΐϊ65 ἩῊΪΪΠ Ὀ6 ἀγχίνϑῃ 
ϑίγαϊ κῃ Ὀοίΐοτο ἰδ 6πι, Δηὰ ὈθοδΌδο {δ ΘῃΘταΐοδ 
ΘΟΠ16 ΓΟ 8}} δἰ 68 ὙΓΤ}|1] ὈΘ 80 δοδίἱϑγοὰ ἰμαὺ Ὧ0 
ΟὯ6 ΥΥ1}1 Ὀθ ἴῃ 8 οοῃαϊ ἴοι (0 οοἸ]θοὶ {86 ζυ ρσὶ τ γ68 
δζαϊη.--Εἶθασ. Οορ. χὶνὶϊὶ. 48, 44.--- ΕΔ ἢ 
ΟὨΘ Ὀθίοσο ἷπλ. ΟΟἴΏΡ. “ΘΥΘΓΥ͂ τρλῃ δὶ Γαϊρὶ 
Ὀοΐοτο δ᾽π),᾽ 203ἢ. Υί. δ, 20: ν. 18.--Οδίδοσοσ. 

ΧΙ, 7. 
γοσβ. 4,8. ΝΥ Ὀοδβαοῖοδὶ δου... . ἔπκὶ- 

εἶἰνθα. Βοδβοὴ οὗὨ [86 ρυϊ ιἰυνο ᾿υἀφκαιθηί. 
Ῥγΐάθ, [89 βία Ομ 688, (86 ΒΘΟΌΡΙΥ οὗἨ Ατἴηπιοῦ 
σϑὶ ὈΘ ΘΟΣΓΘΒΡΟΒΟΙΪΠΔΙΥ Ῥυπ βηοά. 
χΧΙνΣὶ. 26, 80.-- ἘΞ Ὀθ1] ἑοῦ ἄδυκδμῖοσ. 

Οοπιρ. 188. χὶϊὶ. 14 ; Ἰνὶ. 8; ΝᾺ. 11]. 18. 
γεογ. 6. Βυῖ Ὡϑνθϑσίμοὶθαδα..... ϑϑμονδῇ. 
ΑἸ 8180 18 ἴο 8ῆδγο ἰῃ ἰδ Ββαϊγωζίοη οἵ (80 
ζυίυτο, πϊοῦ ἰδ ἰο ἴβϑυθ ἔγοτι [53γδο] υὑπΐο δ]Ϊ 
Ὠδίΐουδ. ΟΟΠΙΡ. ΣΕ Π1Δ. Οἡ ΧΙΥΪὶ. 47 ὡϑὰ χὶὶχ. 89. 
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ΟοΡ. 
ΟομΡ. 

7. ῬΙΟΡΈΘΟΥ δραΐϊημδὶ Εάοτα (χ]ϊχ. 7-22}. 

Οη αοοομης οὐὨ ἰλεὶν τεϊαιἱοπδλὶρ ἰο ἰδὲ ]εγαοζέίεδ, ἰλε Ἐοπιίίεδ, ἔπ οοπδεσμόποα Γ᾽ απ Ἔχργοδ8 ἀἰοίπα 60π0» 

“παπᾶ, τότ ποὶ ἱτεαίεα α8 ἐπεέπιῖεδ ὁ (λ6 7οιγπεν ἰο Οαπααη (Όθαι. ἰΐ. 4; χχὶϊ!. 7). ϑαμΐ, λοισεῦεν, 
εοπφμογεα ἰλεπιὶ (1 ϑαιι. χὶν. 47). αυϊά διδ)εοιεα ἐλεπα οπίἐγεῖν (2 ϑδταὰ. υἱϊὶ. 14). 7. ἐλὶϑ δίαισ 
97 ἀερεπάεπεοε (λὲν τεπιαϊπεὰ αὐιεν Ηαδαά᾽ 5 αἰἰεπιρὶ αἱ τενοϊμίίοπ λαα 7αϊϊοα (1 Κὶ. χὶ. 14-22} {1} ιὰδ 
γείσπ οἱ σοταπε, ισλερ ἰδαν τευοϊεα (2 Κὶ. υἷι. 20-22; 2 Οῃγοι. χχὶ. 8). Απαζίαὐ απα ζ)εζιαὰλ ἐπ- 
ἀεεά πιαὰδε ὃν πο πιεαπδ ὠπεωοοεδδ μέ αἰίεπιρίδ ἰο ὀτίπρ ἰδεηε ασαῖπ ἱπίο διδγεείϊοπ (2 Κὶ. χὶν. 7, 22), 
διέ ἰλεῖγ διοοοδα τραϑ ποί ἰαείΐπσς. 7π|.λ6 τεῖση ὁ Αλαξ ἰδὲ Ἐάονεϊίε8 ασαΐπ ἱπναάεα ὕμάεα (2 ΟἸτοη. 
χχνίϊὶ. 17), απα ἵπ ἰδὲ ἐπι οΥ ἰὰς Ολαϊάφαπα τοὸ αἰδο ἥηά ἰλεὶν ἀπιδαδδαάογτε ἀπιοησ ἰλοϑε τιολο ξαπιὰ ἰὸ 
Ζεαοκίαλ ἰο εοπδιῖέ ξοποεγπῖπῳ πιεαπϑ (ὁ ὃε ἑαζοη ἴπ οοτπιοη (567. ΧΧΥΪ;. 8); δωΐ αἱ (λὲ αεείτμεἰϊοη 
ο᾽ «εγωϑαίεπι ἐλεὲν ατὸ οπ ἰλε δἰ ὁ ἰλὲ Οἠαίάεαπξ, σγοοίϊπσ ἰλ6 ἀεδιγωμο ὁ. οΥ ἰλ6 ἰοηρ λοδίἑϊε οἱΐψ 

(σον. Ὁ» ΠΕ, σοῖς. χχχν. δ) το δοογηζωὶ ἐσίωπιρὰ (διὰ. ὧν. 2] ; Ἐζοὶς. χχχνυ, 1δ; χχχγυιίὶ. 
δ; Ῥβ. Οχχχυύϊ, 7). 

«4 γεσαγάς ἰλε ἀαἰε ο) ΟἿΓ γ»γορῆδον, ἰδδ οοπειγμοίϊοη οὕ (λ6 διρεγδογίρί του (Ὀὐτνῦ, α8 τρεῖξ α5 ἐδ πο"- 
πηδηίΐοη ΟΥ̓ (λε Ολαϊάραπϑ, ροϊηί ἰο ἰλ6 ϑαπιδ ἀαίε αἱ ιυλίοἢ (δε οἰδετ ροτίϊοπδ ιοϊ(ἢ δἰπείϊατ' δι εΥ̓δοτΡ- 
ἐΐοη, αἱ ἰλε λεαα οΓ υλὲοὶλ ἐδ ἰδὲ ἢγδί ασαϊπδὶ δἶγυρί (χὶνὶ. 1-12), οτγὶσιπαίεα, ἑ. 6... (λ6 {πι6 ἐπιπιεα αι εἶν 
Ὀοΐοτγο {λὲ δαίίἰ6 ο,Γ7 Οαγολεπιδὴ. Οὐπιρ. τεπιδ. οη χὶνϊ. 1, 2, απὰ 7ηϊγοά. ἰο ἰλ6 Ῥγορλεεῖεδ ασαϊηδέ 
ἐλε Ναίίοπϑ. 

ΟΥ «»εϊαὶ ἐπιρογτίαποθδ ΓῸΥ ΟἿὟΡ Ῥτορῆδον ἴδ ἐδ τοϊαίΐοη (ο ἰδέ »γορῆξεον ο7 Οδααϊαλ αἀἰϊτγεοίεά ασαίΐπεί Εἄοπε. 

Γλαὶ “εγοπιαλ ἄγε ὕἤοπι Οδαάϊαλ, 

Τῆεν οογτεβ»οπα ἰο ἐαοὴ οἰδέν α8 7οϊίοινϑ: 

ὅογ. χὶὶχ. 7 δὰ Οραά. 8. 
« -«ζ 9. εἐε « δ. 

ες “« 10 [ 6, η. 

ἐε ἐς. 14 «ε- ἐ Ί. 

ε « 15 4- ες Ω͵ 

[7] “ 1βᾷβΆ εε [7] 8, 4. 

απά ποί υἱοθ υογδᾶ, ἀα8 δοέπ δῆλοι ὃν ΟΑβραδι (2 εν Ῥγορὴ. Οδαῷζα 
αὐδρεὶ. εῖρτίσ, 1842) τη δυοῦ αἡ ἐχλαμδιΐυθ πιαηπεῦ (δαί δέτε σαη δὲ πὸ {εγίδλεν σωεείϊοπ ὁπ (δὲ 
»οϊπί. Τλε φωοίαίίοπδ ἰἦεπ ἤγοπι Οδαασϊ!αὴὶ εχίεπά οπῖν ἰο ὑετ. 8 ο ἀὶδ Ῥγορἦεοψν. Οπ (ἦε οἱὰέεν λαπά, 
ἐλ 7οϊοιοίηρ εοπίεχί (ΟὈδα. 9 5344.} ἀκα ἡγεφμεπί μοϊπίβ οὗ οοπίασί ιοἷἐλ «οεί, τολὶολ ἐδ ποί ἰλε σα86 
ἐῃ ἰλε Ῥγουίοιιϑ εοπίεχί, απαὰ τί ἐδ 7μπὲὶ ἴπ ἰἦεδ8ε υότ8.8 (δαί ἰδὲ ἱπάμῥϊτίαδίθ τεβγεποσδ (ο (λὲ σσρίμγε 97 
«εγεϑαίεπι ὃν (λὲ Ολαϊάεαπε αγε 7ομπαᾶ (σορ. ΟὈδά. 10, 10). Πἥεηος τϑοοπίψ οἰδεν ἰλε οἱά ἰλεοῦν 
λα ὀεεη γε αἱπεά (λεία ὃν Αυαῦϑτι, Κβαημεε, ἔσαν, ΜΕΙΕΒ ἐπ ΖΕΙΕΝ᾽ 8 «“αλτγό. 1. 8, 8. 626) οὗ 
ἐλε δὲ οΓ απ οἰάεγ δοιγος ἵπ σοπβπιοη ὁπ (ἠὲ μαγί οὗ υεγεπιαὴ απα Οδαάϊαὴ (οοπιρ. ΜΈΙΕΒ, αἱ ρτορῆ. 
88. ἀ. Α. Τ. ὡδογδείσέ μ ἐγᾷ., 5. 868 [7Τλε Ῥγορὰ. Βοοῖε οὐ τὰ Ο. Τ. ἰγαπεὶ. απα εχρίαϊπεα}}), οτ᾽ (ΐ 
ἐς διρροδεά ἰλαί Οαά. 9- 21} ιοσας α ἰαίεν αὐαάιίίοπ, σοπιροιθα αὐίον (ες Ολαϊάεαη, οσαἰαδίτορλε. Ταὶς ἡ 
ποί (δὲ ΡῬίασε ἰο ἐπίφν ἵπίο (λί8 ἀἰβέσιε ἐπυοείγαίίοη ἐρεοϊαίέψ οΥ εοἱὴ ἐὴὰλε Ῥγεοϊδίοπ τολὶσλ ἐΐ τεσυΐνόϑ. 
1 εοπίεπί παγδοι ἰλεγείογο υὐἱἹὰ ρμμίπσ (ἴσο φμεείϊοπα : 1. 79 ἐξ ἰλεη δοὸ ἀεδοϊοαἱψ ἀστποησδίταίοα ἰλαΐ 
Οἰαάϊαλ φιοίε8 υοεὶ απά ποὶ .]οεἱ Οδααϊαὴ 3 2. ἤοιο ἴδ ἐϊ, ἰλαὶ ἐπ νεγδ. 12-14 Ἑάοπι ἴ6 οπῖν ιτοαγπεά 
ἀσαϊποί οοπυπί πο λοδιζ 8 ἀσαϊπδί ζυηαὴλ “ ἐπ ἰλὲ ἀαν οὗ ᾿Ιλεὶγ οσαἰαπείν 3" διωςὴ λοδι τ λαὰ 
οεγίαὶπῖν δεεη αἰγεαάν σοπεπεμίεα (γοτϑ8. 10, 11, 16, 16). βωί ἐδ ἐξ ποί οἰδατ ὕγοπι ἰὴδ ἰωγη ὐλίελ ἐφ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΙΧ. 7--18. 891 

ἀΐδοοιγδε ἰαζεδ (τοὶ ἡ ἢ) ἐπ υεν. 12 ἰλαὲ ἰλ6 »γορλεὶ αϊδέϊπσωϊδὴξδ ἰισο ροϊπίδ 0. ἰἕπιε, α ραεί απά α 

ἡμιμγεῦ Οποε αἰγεαάν λαυε ἰδε Ἑάδοπιὲίεα φτεείεα ἰλε ξαϊαπιϊίν οΥ ετυδαίειπ τοϊ(ἦ πιαϊοίοια 7οψ. Ἡγλέη 
ποῖσ (λὲν ατὸ ιϑαγποά ἀσαϊπδὶ ἀοίησ (λὶδ ἀσαΐϊη, ἰδ ἐξ ποί »γεδυρροδεά (δαί .εγιβαίεπε ἐδ δ(ἐἰ ὃν πὸ πιεαπᾶ 
«ὐλοὶΐψ ἀεδίτοψεά, δωὲ ἐλας ἐλ6 τγεαἰΐν στοαί ἀαν ο7 εαἰαπιϊίν ἴδ εἰ ἐπιρεπαϊηφ (οὔδεγυε ἰλ6 " ὉἿ3 τε- 

»εαἰεά εἰχλέ {ἰπιεα ἴπ γοτϑ. 12-141}7ἷ Ἡϊομά τέ ποί ἀοοογαϊποὶν δὲ ὀχερείεαἰίψ πιοτὸ ἐχασί ἰο ΦρΓοβὲ 
 ἐλαὶ ἰδὲ »τορῆεί, βπαϊπ οσσαδίοπ ἴπ ἰλε6 λοδιϊἐψ αἰδρίαψεά ὃν ἰλε Μ᾿ ιἰοπιῖίο5 ἔπ α ἰγαπδίεπί οσσυραίίοη, 

97 «εγιμδαίεηι, τσατη ἰλέπι ζγοτι α τορείἱἰοπὶ ὁπ ἰἦ6 στεαί ἀαν οΓ ϑεγμδαίεηι, ιολϊολ ὧδ 7οτέβοεα α ἴπ- 
ευϊίαὐΐε, απὰ οπ ἐδλὲ ρτεδμρροείίἴοπ ἰλαὶ ἐλὶδ τιοσαγπὶπρ υοἱϊέ ποὲ αυαϊΐ, τλτεαίεπεά ἐλεπι εὐἰὴ ἃ 7μδὲ τε- 
ἐοπιρεπδε ἢ 

Οὗ ἰλε οἰλεν οἱάεν »τορλεοίεα ασαΐπδί Εάοπι (188. χχχὶν. ὅ-17; Απὶ. ἱ. 11, 12; 206] ἰν. 19) ὡεγεηιίαἢ λα 
πιαάδ ἨΟ 1,86. 

Τὰς υυὐἱοίε ῥγορλεον ὦ ρίαϊπῖἷψ ἰο δὲ αἀἰϊδογιπιϊπαίεα ἐπίο ἰἦτοα ραγτίϑ. Τὰς ἥγοί (τοτϑ. 7-18) λας 7ον ἐΐ ἰορὶς 
(λε )ωμάψπιεπί ἐο δα ἐχεομίεά οπ άοπε ἀεεοτάϊηρ (0 (ἠὲ εἰεπιεπίδ ο 18 ομιοαγα ἀρρεάαταποε (τοτϑ. 1-10) 
απά τἰς οὈ)θοιΐνθ ἐπισαγά σγομπά, εοὐλϊοῖλ ἱὰ (λ6 ἄεξοτεα οὗ ὕελουαῆ. 7ῖ|ι6 ἑεοοπά ρατγί (γϑτδ. 14-18) ἐδ 
»γε(ἀοπεϊπαπίν οοοωριεα εοἱἦ (λ6 δἰαίεπιεπί ὁ (λ6 Βα] οιγο σγομπά ΟΥ̓ ἐδ υἱδί(αἰΐοπ, ἰ. 6., «εοἱ(ἦ, ἐὰλϑ 
φυΐε ὁ Εάομι. Ζ7ὴι6 {λιγὰ ρατέ (γοτβ. 19-22) ὀγίησε δέίοτε ει (λ6 Βα Ὁ7θὁοὲ ο, ἐδς ἀδείπαίίοη; ἰλαΐ ἐε, 
ἐδε ᾿πείγμηεπί ἰλεγεοῦ, οὐοϑοη ὧν “ελουαλ. 

1, Τῆς: )μάγπιεηΐ ὁπ Εάοπε πὶ ἐΐα ἐχίεγπαϊ ἀρρεαταηοο αηα οδ)εοίίο6 τεαδοΉ. 

ΧΙΙΧ. 71-18. 

1 Α᾿ΑΟΘΑΙΝΒΤ ΕΡΟΜ. ΤΒυβ Ββαῖυἢ Φ 6 Βονδὴ Ζοθδοία : 
18 ᾿Ώ6γθ Ὧ0 Ἰοῆρονῦ σίβάοι ἰπ Τϑιηδη ἢ 
ΗΒ σουηϑοὶ νβη θη 6α ἔτοπι ἐδ ἐπ 6 ]]Πρσοπὶ Ὁ 
13 1Π6 1} τίϑάομι Ἔχ ρθη θα ἢ 

8 ΕἾ6ο, ἰαγη, ὈΟῪ ἸΟΝ,} γθ ἱμΔὈἰἰδηΐ8 οὗ Ὠοάδῃ 
᾿ ΕῸν ἴδο ἀδϑίγαοίίϊοη οὗ Εϑδι 1 Ὀγίηρ ὕροι ἷπι, 
Τὴθ ἔθ, σι θὴ [1 υἱϑὶὺ ἰμη. 

9 [ νἱηΐα ϑυβ οοτθ ἴο {806 {ΠΟΥ͂ Μ|11] Ιθᾶγθ ΠΟ ψ]ΘΒΏΙΠΡΈ, 
ΤΡ (λῖονοϑ ὈΥ πὶρὺ (Π6Υ ἀοβίγον ἐμεῖνγ Ε]]. 

10 ΕῸΓ 1 Βᾶνο βίτρὶ Εϑδι Ὀᾶτο, ἀιβοονογοα ἷ μἰἀΐηρ Ρ]ΔΟΘ8, 
Αμὰ ἢθ οδῃῃοῦ 8146 Βἰμ561 5 
Ἠ!3 β6θα 18 ἀοϑίγογϑρα δηᾶ [.ι18 Ὀγοίμιγθηῃ δπά εἶθ μοὶ  ΌΟΙΡ, 
Απά ἢ 9. ΠΟ ΠΊΟΓΘ. 

11 Τϑανοῦ (ΠΥ ΟΥρηϑη8,  Ὑ{1}} ργεβοσνο ἐμοῖς 1166, 
Απα Ἰοὺ ΤΥ σιάονβ οοηβάθ5 ᾿ῃ τη6. 

12 Εν ἐπ βαι ἢ Φομονδῇ, Βομο]α, 
ΤΉΘΥ, ὙΒΟΒΘ σὰ ]ο 1ὺ ψ͵ἃ8 ποῦ ἰο ἀγίηἰς [Π6 σὰρ, ταυδὲ ἀσίηκ ἱξ, 
Απά διὺ ὑπο [ο τϑῃχαὶη ΠΡ ἰβθα ὃ 
Νο, θυΐ ἴπου βῆ]: ἀγίηῖ. 

18 ΕῸΓ 1 μᾶνθ βποσῃ ὈΥ͂ τ γβο ἢ, βαῖ ἢ Φομονδῇ, 
Τρδὺ ΒοΖΥΔἢ 8}}8}} Ὀθοοπγθ ἃ ἀθβο αἰ! η, 
Α ΤΟΡΓΟΌΔΟΙ, ἃ ἀοβοσγί " δῃὰ 8 οὐγβθ; 
Αμπὰ 8]] μοῦ οὐϊἠ68 88.4}} Ὀϑοοιὴθ ἀθβϑο]δίθ ἔὺγ θυοσ. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Τόν. 1.--8 222 Ῥασέ. Καὶ ἔγοτ 1.2 ἰπβέοαά οὔ 89 τῶογϑ πδῦδὶ Ῥαγί. ΝΊΡΒ. Ὁ23) (ἄση. χ!!. 88, 89, εἰσ... Το ὕἕοστα 
“Ὧοοδ Ὡοξ ΟΟΓῸΓ 6Ἰ ΒΟ ΏΟΓΟ. 

8 γογ, ἰϑλλ ἰ5 ἰο ογτοσῆον, οὐοσβδης. 380 Ἐχοά, χχτγί. 12 οὔ [86 ουεσβαηχίης οὐτίδίη; Ἑξοῖς. χυἱ!. 6, ΠΟ 18), 

οὐδείς Ῥαίμϊα, ἰαίε «μεά. Ῥατὶ, Ῥαδὶ ΤἼ} Ἴ0, Ρουτοὰ ουΐ, δεγοϊοιοὰ οἂὲ οα 1:6 δοῦσα, Απα. τἱ. 4, ἴ. Ὁ 3 ὙΠΟ, Ἐξοῖς. 
τ 

.ϑ . 

ΧΧΙΙΙ. 15, γε απέεᾳ τείίγίς ἀ. {. ϑεείανίεε νεϊίταες ἴοησε ἀερεμεπέεε. σπου ΝΙΡΒ. (ὙΒΙοἷχ ὁσοῦτΒ ὮθτῸ ΟὨ]Υ), φγοΐμδιηι, 
“ἤιειρὴ ἐε8ς, 033 ἔγοῖα Ῥ03, [4α. χὶχ. 8 0011]. ον. χίχ. ἴ, 

τι στ 

8 ΨΥ, 8,---Α.5 10) ΘΔἢ ΟὨΪΥ͂ ὯΘ ΙΣΩΡΟΓΒΗ͂ΤΘ, ΝΟ δᾶ 255 Τηῦϑὲ 8180 ὯΘ ΤΑΊΚΘΏ 88 ΒΒ. ΤΏ ΤΌΣΤΩΘΓ (οη ἔδο οοὨ- 

διγασέϊοι τὶ τὰ {16 αἴ, οοταρ. ΝΆΞΟΣΙΖΒ. ν΄, ὃ 95, 6) ἰα αἷϑο υδοὰ ἰῃ τογ. 80 88 δὴ Ππωρογαῖϊίτο. ΟἿΒΟΓ ἰωϑίβῃοδβ, ΤΠ, 2 Κι. 
1.8, δ; Δ ΠΧΠ, σον. χὶϊ. 19; οοαρ. ΟἸ3Η., κὶ 256, α, ὁ. Ἀ2ΘΤῚ [5 Π|Κονσί8 ἃ τασο ἕοστα, ὑ ποῖ ἱπροδβ1 0} οἵ πὶ πουὲ ΠΟΉΕΞΕΙ 
ΟομΡ. Γ232), ἘΖοῖς. χχχὶϊΐ. 19: 4329), Φοῦ χχὶ. δ; Ο19η., ὁ 260, ς0]]. 8. 631. 

4 7οτ. 10.--ΠΩΓΠ[[Ἐ. «ἢ οῸΓ εν, ΘΟΙΏΡ. ΟἸ5., ὃ 268, ὁ. Ὑδὸ ροτίοοϊ που]ᾶ δτὸ ἴο ὕὉθ ἐγα:ῃ)δ]δίθα : δηὰ ἄοοα ἢ δ ά9 

ΒΙΠΔ86 17, Βο σδῃποῖ, τ ὨΪΟὮ ἰ8 ἰοσοοθά. 7 δῃουᾷ οχρϑοΐ αἱ ἰοδδὲ " κἶγ.. ἘΎΔΙ δυᾷ ΟΒΑΡ πουϊὰ ραποΐυδλίο ΣἸΞ), ΟΌΣΩΡ. 



802 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΊ ΠΧΕΒΕΜΊΑΗ. 
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ἔστιγο 1ΠκῸ δ), ΓΠ2). ὈΥΆΤῚΣ (τη. δ 206, ο), διὰ ὧδ τοβαγὰβ ἴδ οοηδέσυσείοῃ, τος. 23. ΤῊΐΦ οχροάϊθωηξ τοϊωοτο αἱ 
ἰοαδὶ 16 ατοαῖ κταταπιδίίου! ἀ{Π ἐα] 66 τ]ὰ ΓΠ3Γ1) αὔοιάε, 3Π|2 

δ ΎοΓ, 11.-- Οπ εἴπ Ππηρογαϊίνο ἔοττα οοταρ. Οὐϑη ῦϑΕΝ, δ234͵ α. 
8 γετγ. }1.--- , 122}. 

ΦΙΏΡΪὁ8 οὔ {6 αὐποόγηλλ! αἰδιοπιεείνο,. Οομρ. Ο1,3Η., 5. 40. 8. 
(ὐημρ, ἄχοϊς. χχχνὶϊ. 7. ἔχουμε ἰῃ σομῃθοίίοη Μ᾿ Βυίϊδιχοβ, τὸ δηὰ ΟὨἸΥ τμ6 αὐὰ ΣἽ ΤῊΎ δ εχ- 

ΤΥ, 12.--ὐξ! Ἵ ΤΣ. Ὁπυα, δυομ ὧὰ οηο] χἰν. 22; Ρβ. χἹίν. δ, οοαιρ. Νακώκιββ, Ογ., ὃ ΤΌ, 8. 
8 γος. 13.---Ἰροϊοοὰ οἵ 5 ὙΠ) νο διά ΣΙ ἴὰ ἔλο Ραγβ!!οὶ ραββαξεβ. 

"“ἶ τε 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤῈΟ ἀοδίτγαοίΐοη οΥὁ Εοαι 19 ἀφϑογί Ὀθ4, 1. 89 ἱΐ 
ΒΡΡΟΔΓΒ ουϊνατάϊΐγ, 2, δοσοτάϊης ἰο 115 'ΠΠ 6 Γ Σ68- 
βοὴ ἴῃ ἰη9 ἀϊνίπθ ἀθσγθο. Εἰγϑί [86 ἰγγοβϑίϑιῖ Ὁ] 
πϑίαγο οὗ (..λ0 αἰἰδοὶς 15 βοί ἤογί, ἴῃ ορροβί(ἰοη ἴο 
ὙΠΟ ἢ δ] 16 τον θὰ νυἱβάοω οὗ Είοια νυν} }} Ὀ6 
Ὀηϑγαϊἰηρς (τοῦ. 7. Το Ὠοαάδηίΐϊθ8, {}|ὸ ἠοῖ σὴ - 
ὈοτΒ δη( οοπιπιογοΐαὶ 8}1165 οὗἩ Εάοτ, ἃγο ψαγηϑά 
ἰο σοηϑυϊῦ {π6 ]Ρ οὐ ϑεΐθιΥ (γογ. 8). {110 6π6- 
ταῖοβ ΜΥ1}]} σοι, δα, ᾿ἴκὸ νἱ δ σουθ οὐ {ἰΐο  ο8, 
ΤΏΔΚΘ ἃ οἷθδῃ 5.000 (γ6Γ. 9). [ἐ ψὶ}} τατη οὐἱ 
δι Εουλ᾿Β πιαιονίαὶ πηθδη8 οὗ ἀοΐδησο, 8 τοοῖς 
ζοτίγοθβοϑ σοραγάθά δ8 ἱπιργοβηδῦϊο, ἰοχζοίϊιον 
ψἱ1} Β18 οὐ δηὰ 8 8}}Π0 04 οΥδηβὶνο ἤΌΓΟ68, 6Δἢ- 
ποῦ ἀνογὶ ἀοϑιγαοίίοη (τον. 10). Ταΐβ παπὶ 6 
80, Ὀδσαι80 ἰξ ἰ8 ἰῃη0 1] οὗ ΤΦοδοναῖ. Τ18 18 
Β66 ἴῃ ΦοΒΟΥ͂Δἢ᾽Β ἰαἸἰκίηρ ΘἾΔΥΖΘ, 85 0 ΓΘ, οὗ 
(6 νίάοτβ δηὰ οὐ ἄγοη οὗἉ 6 Εἀοπκῖῖ 69, τυ ἰδ} 
ῬΓΘΒΆΡΡΟΒΘΟΒ ὑ89 ἀδδί οὔ ἐὑμεῖν χζυλτάϊδῃ5 (γογ. 
11). ΦΨΦοδοναῖ πιυϑὲ ρογιαϊῦ ὑμοῖσ ἀραὶ, ἃ5 νι ἱι ἢ- 
ουἱϊ δοΐηρ αη͵αϑί, Η9 οδηηοῦ Βρᾶγὸ Εἄοαι {ἢ} 6 οἰ 
Ὑἱοῖ 5786] δὰ ἰο ἀγίηϊς. Εἄάοτ τηυϑὺὶ {110 γ0- 
ἴοτο ἀγαίῃ ἴὁ ἱΡΥΟνΟσΔΌΪΥ (γον. 12) ἴον Φομοναίι 
(ἴη δοσογάδησα νυ ἰδ 6 ἱτπηροταίϊνο ἀδιηλη 9 οὗ 
Ηἰ8 }.81166) 888 βίνογῃ, {Ππῖ Εάοπι νυ }}}] Ὀ6 ἃ ΡΤΟΥ 
ἴο ΟΥον]αϑίϊης ἀοβοϊαιίοη (τοῦ. 18). Τὰ 5 116 
δίσορμ! σοποίϊα 65, δηά ἔἴγοπι ἰδ. 6 δι ΠΥ ν οὗἁ 
(ἢΐ8 σοῃοϊιδίοη νἱϊἢ γον. 18 1ὑ 18 βαϑῃ, ἰϊαΐ ἴῃ 
Ὀοτἢ Ο4868 ἷ7 ΒΑΥ͂Θ 8 ἰΔΥΖΟΣ Βοοίΐοη οὗ ἐμο ἀΪ5- 
ΘΟΌΓΒΘ. 

γενγ. 7. Ακαΐηβὶ Εᾶοα.... οχροπᾶοᾶ. 
 βάοτα δηὰ ἱμι6] ]Π  σοῆοθ 8ΓΘ ΠΘΟΘΒΒΗΓΣΥ ἴῃ σἂΥ- 
ΥΥΪΩ οἡ πγὰῦ (γον. χχίν. 6) δῃὰ ψ  ΟΓΘ ἰμ 686 
ἔα}, 81} 15 1᾽οϑύ. Τ}18 Ἰδοὶς 8 ΟοΌϑογυδῦϊο 'η Εο,. 
ΤὨΐϊ8 168 ὑ86 τἸρογὸ βιγι Κίηρς ϑίηοθ {86 ψίβϑάοπι οἴ 
Βώοπι δημὰ οβρθοΐ!γ οὗ Τοδη νὰβ σοἰουταίοά 
ἴτοιῃ οὗ οΪά, Οομρ. Οὗ. 8; 200 ἱϊ. 11 (1ο- 
τὴ Δ 8 ὑῃ6 Βοηη6 οὗἉ ΕἸ ΡΠ 12); Βατυσι ἰ1ϊ. 22, 
28. Οηἡ Τοηδὴ δορ. ΗΕΒΖ., .-ης., 111., 5. 
θῦ0. [ΟὟ ΚΕΒ8 ὁπ (818 γ6γ88.---ῆϑ, ΒΗ, Α.] 

γεν. 8. ΕἾ6Θ.. νἱαὶϊ Εἰτα. Οἡ Ὠεάδηῃ σοι. 
ΤΟΙΊΒ. ΟἹ ΧΧΥ͂, 223. ΤΟΥ 619 ποὶ ΕΒαοηία8 Ὀσΐ 
πο οτβ (Εζοϊς, χχυ. 18), δηὰ αἱ 8}} ουθηΐβ δοῦ- 
ποοίρα νῖϊ ὑμοῦλ ὈΥ̓͂ ᾿ποτοδης 9 ἰηίθυσοῦγδθ 
(οοταρΡ. 188. χχὶ. 18). Ηθησθ ἐμ 60 ΒΓ 8530 ἢ γϑδ- 
ἰοποὰ ὉΥ {116 ἰοπιροβῦ ψμϊσὰ 18 ὈτΘΑ ΚΙ ἢ ΟΥ̓́ΘΣ 
Ἑάοπ!. ΤΈΟΥ ἅγῸ {ΠΥ οἴΌΓΟ δάση 964 ἰο Ἰοοῖκ 
ἰο ὑμοὶν οὐνῃ ΒηῖοιΥ.-- -ΕΟΥ, δίο. ΟομΡ. γον. 82 ; 
χὶν). 21: νἱ. 1ὖ. 

γεγ5.9, 10. Σνἱπίαβοσδ... ποσῆοστθ. γογ. 
9 15 (ἀκοὴ ἤγοπι ΟὈὐδά. δὅὁ. Τ6 8θῃ89 8 οἴθαγ. [ἰ 
σουϊὰ ποῖ 68 80 ἰἔ το Βῃου]α σοηάον ἴ6 Βαη[ΘΏ66 
ΣΟΥ γο γΟἾΥ, 88 ἸΠΔΩΥ͂ ὅο, ἴῃ ἰ00 ΒΟΥΥΪΪ 8ἀ- 
᾿ΙΘΣΥΘΩ6Θ ἰο (86 Ῥάββαρο ἰῃ Ορδάϊδῃ. Υεγ. 10 σϑ- 

τΪπἀθ τι8 οὗ Οὐκ, 6, ἐπουρὰ πόσο νὸ τεδὰ 
“ὁ Βρδγο θὲ οι δηὰ “ βουρλΐξῤ ἀρ’ ἴον βισὶρι 
ὈδᾶχΘ δῃἃ ἄϊδοονθιϑθᾶ. Τθθβθ τοσπὶϑ δρριἰεὰ 
ἰο ἔϑαι γοῖθνῦ ἴο [16 ὉΠ ΟΟΠΙΠΊΟΏΪΥ ΒίΓΟῺ; ΤΟΥ Γ688- 
ἀνθ! ἶηκ8, οσουρίθα ὈΥ (86 ΕΒἀοιμῖε8. ΟΡ. 
ΥΘΏ18. ΟἹ Υ͂ΘΥ. 16. .---ἘΓῚ 5. 8064 ἰβ ἀδεβίσου δᾶ, εἰς. 
“Βοιδ {μ6 Γθὰ] ΕΔοια (68 δη 86 ἀφβοθηδῃῖ οὗ 
τοϊδίθα δὰ οἰὸς πδίΐοηϑ, ἡ Βΐο ἢ πο γθ ταϊηρί οὰ 
Ὑγ ἢ ἐμ ΘΓ, 88 [9 ΑἸῃδ]οκίθβ, ἄθη. χχαχγὶ. 1}: 
Ἡονίίοθ, ὅθῃ. χχυχυῖ. 20; βἰαιδοῃίίθβ, 1 Οἤγοα. 
ἷν. 42 δῃὰ πεϊχιθοσίης ἐγίθ68, 88 θδάδη, τοὺ. 8. 
Τοῦιᾶ δηἀ ΒυΖ, 76ν. χχυ. 28 ᾽᾿ δγὸ (ο ὃ6 ἀσβιγογοά 
ΒΥ 5 ΒΑΡ. Ηδ 4180 7.80} ΤοιηΔΥ ΚΒ (δαὶ (6 6Χ- 
ῬΓοββίου ΒΪ5 Ὀσθῖβσθῃ δηᾶ πἷ5 πϑί ρ ΒΌΟΣ δρ- 
ΡθΑΓΒ (0 Βανθ Ὀθθῃ Οὐσοαβίοποά ὈΥ ""τηθὴ οὗ (ἢ 
σου ρἀογϑου "᾿ δΔηα ““πηθὴ οὔ (ΠΥ Ροδ66 ᾽" ἴῃ Οδαά, 
Ἰπ- πᾶ 89 ἰδ πὸ οσθ. (οπιρ. [88. χίχ. 7. 

γεγβ. 11-18, ὥίϑανϑ ΤΥ ΟΥρΡδηδ.... ἅθδο- 
Ιαῖθ ἔοσθνθσ. ΗΊΤΖΙΩ 8608 ἰὴ σον. 11 ἃ ρῥτοὶὶ- 
ἸΏ ΏΔΡΥ͂ ΟΟΠΟ] αἴ 0). ΡΆΓΔ}1]61 ἰο γοσ. 6 δηὰ χ]νι. 
47. Βαϊ γογ. 11 ἰβ πὸ σοποϊιιβίοη, Ὀοΐπς ξοϊοσοὰ 
ὈΥ ἔνο βθῃίθησθβ ψἱἢ} ΤΟΣ, γογβ. 12). 1, οὗἁἉ βυσὰ 
ἃ Ῥυγροτὶ (μδὺ πὸ ἰμέδγθησθ ἔτ ουδ]. ἰοὸ Βάοαι 
ΟΠ ῬΟΒΒΙ ὉΪΥ 0 ἀγαῖνῃ ἔγοτα μὴ. [9 1Βοτοῖοῦθ 
(κΚὸ τοῦ. 11 νἱ ΤΉΚΟΡΟΒΕΙ, Νεύῦμανν δηὰ 
Οἵ 6γ8, 88 ἴσον. {89 Εἀοπιΐί68 τὸ οδὶ δὰ ὑροῦ, 
{0 τη6ῃ, παπιοῖν, ἰο Ἰοαύθ ἐμ ὶνρ νυῖΐονβ δὰ οΥ- 
Ρίαη8. ΟὈβοῦνο ἐμαὶ ἰξ ἰβ ποὶ βαϊὰ, νῖνοβ δηὰ 
οἰ] άτοη. Ἐπ ἀθδίῃ οὗ ἐπ ππθη ἰϑ ρΡγεβιρροβοά. 
Βοη ΦοΒονυδὴ ἱπιπιοαϊαί ον δὰ 8 ἐμαὶ Ηδ νιιὶ 
ΟΔΓΘ ον (8:6 ΒΡΥΪΎΟΤΒ, {818 18 8 ῬΟΟΥ σοπβοϊαίϊοα 
ἴον {μ6 Εἰἀοπιῖ69 ψῆο ἀο ποί Ὀο]ΐονα ἰπ Φομονδῆ. 
ΕοΥ ψἢδὲ Οἶδοσς στο δαὶ Βιιο ἢ 85 βίαν Ῥϑοοῖνθ, 
σα 6 οχροοίος ἔγοπι Ηΐιη, ὙΠῸ ΒΗ ΠΟ Π668 88 118 
ἈΠΑ]ΘΡΔὉ]6 ἀοί Υϊ μδίϊοη δὸ ἰοίαὶ 8 ἀοβίσαςοι; οἢ 
οἵ άοπι, 88 'ῃὰ γϑυβ. 18, 17, 18, 20, 21--- 1 τ;}}} 
ῬΙΘΒΘΙσΘ, εἴθ. ΟομΡ. Εχοά. :. 17,18: 2 ὅδε. 
χὶϊ. 8; 1 Κὶ. χυῆ!. δ; 188. υἱῖ. 21. Ἧι βοο ἔγοῃ 
(689 ΡΆββηοβϑ ἴπαὶ (Π6 πιραπίηρς οὗ ἰμθ ψοσζὰ ἰδ 
ῬΥΪΠΊΔΥΠΥ ποχϑίίγο: ποὺ ΚΙ]1, Ὀυϊ βοσοηάαυ 
Ροϑιίϊνο: ἀο ψηλὺ ἴθ ΠΘΟΟΘΒΑΣΥ ΤῸΓ (6 Ῥτόϑοσυδ- 
ἰἰοῃ οὗ Ἰϊΐς,---Ὁ 896 συ]6 1ϊ υσδα ποῖ, εἰς. 1ἰ 
ΨᾺΒ 8ὴ ΔΌΠΟΡΠΙΑΙ (πη ἴον ἴβγδϑὶ, 119 σβοβθα 
ῬΟΟΡ]6, ἰο θ6 ΟὈ]ϊρεὰ ἰο ἀγίηὶς 88 δΌΡ οὗἩ νσϑίῃ. 
Ιἐμογϑίοτο ἰακο ΘΒ.) ἴῃ [86 ΒΘΏ86 οὗ πόσπι, δῦ, 
τὰ]6. Οὐὐμὰρ. χχχ. 11]; νυἱΐῖ. 7.-- -ῆὸ οὔρ. 
ΟοΡ. χχν. 18 βαη.---Ὀπραπἐβιθᾶ. Οοπιρ. χχν. 
29.-- αν βυυοσΏ, εἰς. ΟομΡ. χχὶϊΐ. δ.---᾿Αφἥ͵ ἅθ- 
Βοϊαϊίοι. Οομρ. χχυ. 11, 18; χὶΐν. 6, 22.--- 
ἘΟΣΙΘᾺ (1538. χχυχίν. 6; Ἰχὶϊὶ. 1; Αα’:. ἱ. 11, 12) 
88 ΟὯ6 οὗἩ ἰῃ6 χηοβί ἱπηρογίδηϊ οἰζΐ68 οὗὨἨ Ἑάοπι. 
(Θοπιρ. χ]ν δ. 24) οὗὐ νϑΐῖσῃ ἰπογθ δῖ β(1]} σὰ- 
πΔ 1 ἢ8 πον ἰδ 6 πᾶπιο οὗ Βϑββουσβ, ἑ. ε., ϊ{{19 
Βοζγδῃ. (οπιρ. ἸλΑῦυμεβ, ἤαϊ., Κ. 218.---θ5ο- 
Ιαὶθ ἴοσ ονϑσ. ὕοπιρ. χχυ. ὃ. 
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8. ΤΆ υάσπιεπί οη Ἑάοηι ἀεοογαάϊπ ἰο ἐξα φυυδγοοίἑοΘ ΓΟΟΦΟΝ, 

ΧΙΙ͂Χ. 14-}8. 

14 1ανο Βολγά 8 τοροσί ἔγομι ϑμονϑδ, 
ἈΑπά 8 τλθββθηροῦ 18 Βοηΐ διποηρ [86 ὨΔΙΪΟΠΒ: 

“ΑΒΒ80Π1 09 γΟΌΓΒΟΙ γ68 δη ἃ ΟΟΙ.Θ ὉΡ δρϑίηβι [6 υ, 
Απὰά τίβο γ9 ἔοσ ἰδ νϑγ.} 

16 Ἐογ Ὀ6Βο]ά, 1 πλαῖκο [866 Β:18}} διμοὴρ (ἢ. ΠΑ.ΟΏΒ; 
Τεβρ βοα διμβοηρ Π6ῃ. 

16 ΤΆΥ οδ]θοῦ οὗ Βοττοῦ᾽ ἀθοοῖνθα (96, 
ΤὨο ῥγιάο οὗ (8γΥ Βοασί, 
ΤΕου ἐμαὶ ἀπο ϊοϑι ἴῃ {86 οἰ 68 οὗὁὨἁ 89 τοοῖ, 
Τμου ὑπαὶ οοουρίοϑ᾽ 86 Βεϊρῶι οὔ (86 Ἀ1}]. 
Ἑνϑη ὑμβουρῆ, Κ δὴ ϑαρίϑ, ἰβοὰ θυ] θ8ὲ ἐμ γ ποϑὺ Βίρῃ, 
Ι “111 Ὀτίηρ {μ60 ἀονη ἔγοτα ἴμθηοθ, βαῖ  Φ μου δἢ. 

11 Αὐὰ Εάοπι 888} Ὀθοοτηθ ἃ τψ 1] ΘΓΏΘΒΒ ; 
ΕΣΤΟΓΥ ΟἿΘ {πδὺ ραββϑί Αἱ 88}4}} Ὀ0 Βονυβοα, 
Αμὰ 166 οὐ δοοουηῦ οὗ 811 μοῦ βίγοϊοϑ. 

18 Α5 ἴῃ [80 ογογίῃτον οὗ βοάοιῃ δῃα (ὐοιμουτϑἢ, 
Απὰ ἐδιοῖν πο ογίηρ οἰἐ1θ8, βαὶ ἢ Φομονυδὶ, 
Νο τῆϑδὴ 11} ατ6}} ὑπ 6Γ6, 
ΝῸΡ ἃ Βοῃ οὗ ἸΏ88 Βο͵]ου ΣΤ ἴῃ ΠΘΓ. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΥ̓Ὸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΤ, 

1 Τοῦ, 16.--ΛΥ 9 Ἑ ἄοοβ Ὡοΐζ ΟΟΟΌΣ ΘἰδΟΎὮΟΤΟ. [1ἐ ἰδ ὈΒΌΔΙΙΥ ἰΔθ ἰῃ ἴδ Β6Ώδ6 οἴ ἔσγγον "αὖ Ὰ Ὁ (ὅν. χχί. 4) 

διὰ πηδογείοοά ιὸ ὐκή 1) ἰϑστοῦ δῖοι Ἑάοτῃ ἰηδρίσοδ. Βυΐς Ὀθόδαδο [80 [0] τὶς ΤΟΡῸ ἰ6 ἰῃ (9 ταδδο. δοτῦθ ὮΔΥ͂Θ 

τπουσῆῖ [ὁ ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ͂ ἴ0 δοραζωαῖθ ΧΩ ἤτοτα [ἰ δηὰ τεραγὰ ἰδ δὴ δῇ ἰϑοϊδίϑα Ἵχοϊωτιδίίοη (οορ. Ὁ ΘΘΓἽ, [β8. 

Χχίχ. 16), πίοι ΒΟΗΕΒδνεπ σοηοτε Ο αγγοραπίίαται ματα; ἩΊΤΣΙα, “ ἔρδασ ἰο ἔἶοο." ΟΙΛΑΥ, “ΠΟΥΙ͂ΤΟΥ δὲ ἔποο.." Βαῖΐ {ΠΝ 
ΦΧΟΪαπ ΠΟ ΔΡΡΘΆΓΒ ΒΟΙΠΘΥμαΣ οχαζχοτγαῖοά. ΨΥ δῃου αὶ ροορῖθ, μῸ αγὸ ἀοσεϊνοα ὈΥ͂ ὑστίο, 08 Θθρος ΠΥ ἰηδρίτοα 
ψἰτὰ ΤραΓ 18. μοῖ 18]6 ὙΘΤΥ σοπιου ἢ ὮὯ88 ὑπο γί οὗ Εὐοτῃ ατγοαίογ δὴ τμαΐὶ οὔ Μοδῦὺ (χ νι. 29); Οοτ νὰ ἰὲ τη γοαῖ- 

οηοᾶ υνἱτἢ α πόογϑοὸ [αἰ 7 1 δηᾶς τότ δβυϊϊ Ὁ]0 ἰο ἰδῖκο ἈΥΠΩΠ ἴῃ [πὸ 86 ῆϑο οὗ ἈΥΠ795. ΤῊο Ἰδοὺ ποτά ἰη 1 Κὶ. χυ. 
13; 2 ΟὨγου. χΥ. 16 ἀοβίκιδῦθα δ [40], δὰ ἰάἀοἹ-ἰπιαρο. ΤῊ 8 ἰα ομ!]ϑὰ ἃ ἰογτυσ, δῇ οὐ͵οςῦ οὗὨ ᾿ιΟἹ } ἰιογτοῦ, Δ8 ὕγθαυθηιν ἽΓ5, 

οι. χχχὶ. 42; δὲ}, 126. υὙἱ}}. 18; Ὁ Ν, ον. 1. 38 ἀσὸ υϑοὰ ἴῃ δὴ διρδίοβουϑ δθηθο. ΤῈ6 ΥΧ. τῊΔῪ Βαυθ [86 δβατηο ἰ(6δ, 

τγαῃδ᾽διΐης ἡπαιννία σον, {.6., τίμια, 7οσις ἔμμε. Αοοοτάΐηρ ἴο βοηιῦΒβ5. εκ, {ΠΟΥ δὰ Ῥγίαραθ ἰΏ τιϊηᾶ, ἴογ τί ἢ 6180 95- 

ΒΟΧΕ μοί 8 ὨΧῚΞ9 ἰλ 1 Κι. χν. δῃὰ 2 Κὶ. χυ. Ἐδρυὶδ αἷδο, δοσογάϊης ἴο ΕΙΜΟΗΙ Β ἰΘΒΕἸ ΔΟΏΥ, Βᾶνο υηάοτγϑίοοά ἴδ Ἰ᾿γοτὰ οἵ 

ΤΥ ΤΊΣ». ἑ, ἐ.,), ἰδοΙαέσγ. Ατοὴς (86 τιοάοχης, 7. Ὁ. ΜΊΟΒΑΣΙ18 πὰ ΜΈΙΕΒ δὐορὶ (δ ἰκ γΥἱθν. Ὑηὸ ρσοπᾶον οἵ [89 τογὺ 15 

δὲ πα 566, ἴον ἔνο ὑτορδοξ οουἹἃ ΡῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ 80 [9 τη886. θη ἰδἰηἰκίης, οὗ {89 ρογβοῦ οὔ [89 ἰἄοϊ. Οομρ. ΝΆΕΟΣΙ 58. 

ἐδ δἰἑογδίϊοη οὐ “τὸ Βαῦθ δοδγὰ" (18.861) ἰὸ 
«1 ἤαγνο μοατα,᾽᾽ δηὰ “"δυῖβϑθ γ6᾽ ἴο “" Δβ80τ ὉΪ9 
γουγϑοῖνοβ.᾽" Τὰθ γοροῦὶ ψ ΐο (ἢ6 Ῥγορμῃοῖ 
ὈΘΆΓΒ αἰγοοιν ἔγοια ἴδ ᾿οτὰ δηᾶὰ {μὸ τοδϑαρθ 
(ΟὟ υἱαίον, πυπίίμδ, ῬΤΟΥ͂. χὶϊ!, 17; χχυ. 18; [88. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Φογοτηϊδἢ Ργοοϊ απ ἰὴ ἰδ9 πογάβ οὗ Οδαάίδῃ, 
δὲ παι ουβ νν1}} Ὀ6 δϑυτηπηοηδαὰ ἰο πη Κ6 ΔΓ ὉΡΟῚ 
Ἑάοιι, ἰο πᾶ Κα ΒΓ βϑπια}} δὰ ἀθβρὶβϑα (Υγ6 γ8. 14, 
1δ). Το δβυσἢ ἃ Ῥτοσοάυσο 888 Βκίοιι ρίνοη ο0- 
ξσαϑίου ὈΥ ἤορ ἰάἀοϊαίγουϑ δοιαὶ 8 απ ΠΡ 
Ῥγίάο. Τΐδ ρυῖᾶθ 5 ον ἴο Ὀ6 Ῥυἰϑῃθα (γον. 16) 
δηὰ Βάοπι 18 ΠΟΥ ἰο ὈΘΟοῦ!θΘ ΒοΥΥΪΌ]6 τνϑϑίθ δηὰ 
11 ϑοάοπι δῃὰ Θσοιμογγδ (τοτβ. 17,18). ΤΊ θ86 
ΥΟΓΒ6Β 8Γ6 ἰβίκοη ὙΠῈ τηοαὶ οδιΐοηΒ ἤγοτα ΟΡᾶ- 
ἀϊδι 1-4. ὙΠῸ τδΐη ἱδουχηΐ ἰ8 ον άθηιν 6χ- 
Ῥτοββϑὰ ἴῃ σοῦ. 16; 189 βἰαἰθιμθηὶ οὗὨ ἰδ βι0760- 
ἐἶντο οαυϑ9 οΥ̓͂ (6 ρυπὶἰἶνο ἰυἀριηοηί, ἱππροηάϊης 
οΟΥ̓́οΡ Εάοπι. 

Ψογα. 14,16. Ψ βανὸ Βϑασχᾶ.. δ ΟΣ Κ ΣΏΘΏ. 
Βοχαϊδίλοι 1 18 ἱδίϑῃ ἔγοιι Οὐδά. 1 ομἱγ σψἱϊὰ 

χυΐἱ. 2; ᾿νἱΐ. 9) νι ῖσοῃ 15 δοηΐ διηοης [86 πΠΑΙΊΟΏ8 
ΓΘ οὕ ἰἶ βδῖη9 ρυγρογί. ᾿ἥθ πιυϑὺὶ τοραγὰ ἐδ9 
τερον ΒΟΥΘΥ͂ΘΡ 88 ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΠΩ ποὺ ΟὨΪΥ͂ [ἢ 8 Θοτης 
πιλπὰ ἰἰδϑοῖ, θὰ αἷ58ο ἰἢδὺὶ ἰΐ ᾽δ88 Ὀδοη ἰβδιθα. 
Ηαπιΐδβι. 2 ἰ8 οχιθηαρὰ ἴῃ Τογοιιΐϊδ. [Ιὲ τοδβ ἴῃ 
Οὐδάϊη ἢ “Αὐγίβο γα, δηὰ Ἰοΐ 118 Γ1 80 ὉΡ δζαϊ πϑὺ 6 Ὁ 
ἴῃ ὈΔ116.᾽ Τὰ ;Σ. 1δ, ἰδίου ἤγοπῃ Οὐαά. 2, βίδίοβ 
ἰμ6 οὐ͵οσοὶ οὗἩ( 6 8 τ, [Ὁ [86 δι δἰ Πηχθηὶ οὗ γ᾽] ἢ 
[η9 παῖ[ 08 ΔΓ6 ϑυπιηοηοά. Τὴθ ννογὰβ ΘΟΣΓΘ8- 
Ῥομὰ ἰο γοσβ. 11-18, ὀχργοββίηρ (68 ἄθογϑδ οἵ 26- 
μονῇ σοποογηΐϊης Εάοτ, (μα οχϑουίἰοη οΥ ἡ Β1ΟΒ 
5 {πη6 ΟὈ͵δοὶ οΟΥ̓Π9 τγὰγ. “ον 15 σδηϊης ἴῃ 
Οὐδαάΐϊδι. ἴῃ 8:8} δὰ ἅϑθαρὶδθᾶ ἰἰογο 18 οΥὶς 



894 ΤΗῈΕ ΡΒΟΡΗΕΊ 5σ“ΕΒΕΜΊΑΗ. 

ἀΘΏΓῪ δὰ δηΐ} 6518 ἰο Εποπλ᾿ 5 ὑγίαὰθ (γον. 16). 
Ηριμΐβι. 2 σοϑὰβ ἰῃ Οὐδάϊα, ““ἰμοὰ δσί χγϑαιὶγ 
ἀοδρίβοα."" 

νον. 16. ῬῈΥ οὈ͵σδοῖ οὗ Βοστσοι... βαὶ τὰ 56- 
ονα. Υἥο ουϊ ἀθη!ῦ Βᾶτο ΒΟΥ (80 Κογηοὶ οΥ̓ 
886 ΒΙΓΟΡΙΘ, ἐμαὶ ὉΥ πΒὶσὰ 1ὑ 18 ἀἰδθιλη συ δὶιοὰ 
ἔγοτῃ (.}0 οοπίοχί, υἱΖ., 6 συ} οὗὁἩὨ ΕΟ 18. Β6ΥΘ 
βίαια, 06 φωῤ͵εοίζυα τολβοη οὗ ῈΣ ἀδδίγαοίίοη, 
1296 Οὐδ δ] τιθης 008 845 ὑμὶ8 Γϑϑβθοὺὴ ΟΠἿΪΥ 
486 ῥτίάθ οὗ ἰδῖπο Βοατνὺ "ἢ (τοῦ. 8), Φογοιΐδ ἢ 
ΣηΘΠ ἸΟῺΒ αἷδο (86 ““ ΘΙ 8 ἰογγογ,᾿᾿ ΟΥ, 881 υὐ- 
ἀοτβίαηἀ {μ6 ποτά, 6 ΒΟΤΤΟΥ͂, ἵ. 6., ἐιο ἰάοἱ. Υἦ 6 
ἸΩΔΥῪ Μ6]}] οοησοῖτθ ὑμαὺ τϑϊης ἰο οχίθηά [80 
ἰοχί οὗ 8 βΒουγοθ [026 Ῥγορμοὺ νου] ἰπβοτί 8 
ποτὰ νι ἰοῦ πουἹὰ βίδίθ ἰμ9 σγουπὰ οὗ Εἀοιη᾽ Β 
ΣοΥδὶ οογγυρίίοη. θη60 4068 δγῖ56 ὑμ9 το χα] 
οἰἸαιϊίοα οὗ 6 δοαίμοη ποῦ]ὰ ἢ Ασοοτγάϊης ἰο 

ἔοι. ϊ. ἔγοιαι ἰοῦ. Ηθγθ 8180 Φϑυϑι δὴ ψουϊἹὰ 
ΒΑΥ͂ ἐμαὶ ἰὑ γγἢ8 ΓΘΔΙΪΥ (86 140] πιο ἀθοοίνοὰ 
Ἑάοπι, ρυϊὰθ Ὀοΐηρς ἰηνοϊγοὰ ἴῃ Ἰἀοϊίσγ.--- 1 9 
τὶ ἂθ οὐ τ Υ μϑασῖ ἰβ θη ἰῃ δρροϑί(ϊοη (ο ΒΟΣ- 
Τοσ. [1 8 ἰῃ δοοογάδῃσϑ ν ὶι} {πὶ8 ἐπα ἰπ86668- 
δ᾽ Ὁ10 Γοοῖκ-οα 5.168 ΔΓΘ ἀοδὶ παι 88 μ6 στουπὰ οὗ 
Ργὶάθ, ἔον, ψγϑσο ποὺ 8} ἰνθδί θη 1018. 1068] ἀοὶ- 
ἰϊ65) Υὰαβ ποὺ ἔποπ ὑπο ἰάοἱ ψῆο Βα Ὀυ1ν (ἢ 6868 
ΤΟΟΚ5 δηὰ σου} ῥτοίθοϊοα ὑβοῖὰ (ἢ 9 γΓθαδ] 
Ἰογὰ οὐ ψ Βοῦὰ ἐ ϑἷν Ῥγουά σοη δάδθηοος γ88 ζουπά οὐ 
--ΟἸοῦ5 οὗ [8 ΤΟΟΙΚΒ, εἰσ. 10 ἈΡΡΘΔΣΒ ἴο Πιθ 
Ῥογοπά ἀουδὶ {}γαΐ 7 τι Βα Πότ ἰη Υἱθνν {Π6 
Ῥϑου αν ομασαοίου οὗἩ 89 Βάοιηῖθ οἱ(1689, 68ρ6- 
οἶα! (19 οαρίία], ψν οι 88 σα] θὰ ὅ6]α (2 ΚΙ. 
χὶγν. 7; 186. χυϊ. 1). ΟομρΡ. [89 ΓΔ Σ ΚΒ οἡ ΒοΖ- 
τοῦ, νοῦ. 18. ΤῺ βαοοηὰ Βοιλ θυ ὶσἢ 18 ΔΌὈχαονὶ- 
δἰοὰ ἔγοα Ονδά. 4. Οοπρ. Ατὴ. ἰχ. 2. 

[“Τλο ἀδβογὶ ριϊνο Ῥοΐ 8 1 (818 γ0Γ80 8.9 Ἴ0Π- 
ἀργία 7 δοουγαίθ. Ῥοίγα, 8η6 δποίθηῦ οδρὶίδ] 
οὗ Εἄοπι, ἴῸΓ διζθβ {89 τιδὶῃ ἱβογουκΐδγθ οὗ [86 
ἔτοοὶ ἰγϑὰθ δῃὰ ἰγανοὶ Ὀδίνϑοη παϊὰ πὰ Δ659ο- 
Ῥοίαπϊα οη 80 Εδδί, δῃὰ Ερκγρὶ δηὰ Νοσγίῃ Αὐσίοδ 
οὨ ὑἐμο ϑουϊ"-  οδῦ; (λ9 Βοαὺ ἱμογοίοσο οὗἠἨ ψϑα] νὰ 

δηὰ δτί, Ῥουῆδρ8 οὗἨ υἱβάοιῃ εἷ8ο, δῃὰ ουϊίυγο, 
Βοϊὰ ἃ ροβί(ΐοι οὗὨ ψτϑϑὶ πὰ ἰΑΥῪ διγοηκία. 1 88 
Ὀυ11 ἴῃ ἃ ναϑὶ ΥΑΥΪΏ 6, ῬΔΥΓΥ ΟἹ (80 Ὀτγοδα δγοδ 
ἱῃοϊοβοα ὈΥ ἸΟΙᾺΥ Ῥγθοϊριϊοιβ νγν8}}8 οὗ γοοὶς, τ Βῖο ἢ 
ΌΥ Βοπιθ οὗἩ δίῃ σϑ᾽ Β ταὶ ΚΟ σοηΥυ]Ἰβίοῃδ μδὰ Ὀ6 θα 
γοηὶ δδυπάρν, δηὰ ῬδΥΟΥ ἴῃ {8080 Υ̓ΟΓῪ ἔγοηίδ οὗ 
ἸΟῪ σοοῖς, οἰ βοϊϑὰ οὐἱν τὶ ἰτωτοθμθο ἰΔΌΟΣ, 80 
ἰθδὺ (6 ΡῚΠ|δτβ. οὗ (Π6 (ΘΙ 0168 δπὰ (ἢ) δρατίπιθηίδ 
οὗ 15 ᾿Ἰοτ 8 δηὰ ἀνγο} 8 ΓΘ Ὑ8Ο]]Υ οὐἱ ἔγοιι 
(ηᾳ 8ο114, οἰοσπμαὶ σοοκ. Ηρτγο--- ον προδί8 Ὀυϊ 
ΒΙσἢ ἴῃ ἰλ686 ΟΥ̓ΔΩΒ |ἰκὸ {86 οδᾳ᾽6᾽ 8.---οἱὰ Ῥείγδ 
δδὺ ἴῺ ΒΟΥ ὑσὶ θ διὰ [57 δίσηρι, σου ϑΐπρ (89 
γδΐη ΤΙΔΠΟΥ͂ (Πδὺ 0 ῬΟΝΘΥ σουϊὰ ΘΥΟΡ ὈΤΙῺΖ ΒΟΥ 
ἄονῃ. Βυὶῖ 86 ΑἸ Κν δραῖκα δπὰ 1ἰ νγ88 ἀοηοὶ 
--Ἴο 819 οὗ δηοϊθηΐ Ῥϑίσα, ἴὉΣ δρθ8 ἈΠΙΚΏΟΜΏ, 
Ὧ88 Ὀθ6ἢ Ὀγουχδὶ ἰο ᾿ἰσπὶ ἀπγίης ([Δ0 ρτοβοηΐ σθῃ- 
ἴατγ. Α ΒιπηΌΟΣ οὗ ἰγαύυθῖοσβ ὕδγνα Υἱβί(οὰ δηὰ 
Ἔχρὶογοὰ Δ. ἱδρθογάθ, ἢγ. ΒοΌ᾽ βοὴ δῃὰ οἰ σδ, 
Βαγο χίνοη ζ0.]1.Δηἃ ῥγϑοΐβθ βία θιηθηίβ οὗ 118 τ ου- 
ἀογίυϊ συΐϊηϑ, Ρ]δοίης Ῥοίτα ἴῃ [86 ἔγοηὶ σβηὶς οὗ 
{Π080 ἀποὶθηὶ ἩΪΏ68808 ὙΠῸ ὈΘΔΡ (Πμοἷγ δ᾽] θη Ὀυὶ 
ΤΟΝ Β.16 98 ἐθΒιϊ ΠΟΥ ἰο {δ6 ργϑοϊβίοῃ οὗἁ {86 οἱὰ 
ῬΤορδοιΐο ἀθβουὶριΐίοηβ, δηὰ ἰο {88 ΤηΔΡΥΘ]]ου8 
ΘΟΥΓΘΘΡοΟη θη66 ἴῃ (δ6 τηοϑὺ τηϊπυΐϊθ ἀοἰ8}}8 Ὀ6- 
ἰνοθῃ ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ δηὰ Βἰβίονυ---ἰἢ 9 ῬΤΟΡΒΘΟΥ οἵ 
ὑπ σοηίυ το ἃρ0 δπὰ ἰδ ΒΙΒίΟΥΥ οὗὨ ἰο-ἀδγ.᾽" 
ΟοΥΚΕ8.---8. Ε. Α.]} 

οσβ. 17, 18. Διυὰἃ Ἐάοιμα... βοΐοῦσῃ ἰῃ 
ὮδΣτ. ΤΏ686 γ0 γ808 ἀο ποΐ σοπίδιη ΒΗΥ Σοτρϊηἶδ- 
66η668 ἔγοια ΟΡΔά ἢ, Ὀὰὺ {ΠΥ ἀο ἔγοιη ΨΥ πιΐδὶ 
ΗἰπηΒ6 17 δηα ἴγοιῃ οἵ βοὸῦ γι η28.---Αἡ ἃ Ἐἄομι, 
εἰς. ἰ8 ξοτηθὰ ΔΙ͂ΘΓ χχνυ. 11, 88.Ὀ. Οὐ. ]. 18.-- 
ἘΝ ΘΙΥ ΟἿΘ ἴδαῖ Ραβαϑῖῃ!ῃ. ὕοπιρ. χὶχ. 8.---Δ 8 
ἐὰ ἴμ6 ονοσίβσον, εἰς., ἰ8 ἔγομι 1)9.. χχῖχ. 22. 
ΟοΡ. 88. χἰὶδὶ. 19; 26γ. 1. 406, ΤῊ Θχρσαββίου 
ὩΘὶὨοτίηρ οΟὐτὲθ5 ρμοϊηπίβ ἰο δι. χχῖχ. 22, 
ὙὯ6ΓΟ6 Αὐμηδὰ δηὰ ΖοΌοϊπι δγὸ τηθηἰϊοηοα ν}1} 
ϑοάοιι δῃὰ ἀομλοσσαβ. Οομρ. Ηο. χὶ. 8ὅ.--ΜῸ 
Δ Ὑ11}} ἅνγθ !]}, οἰο. Οομρ. γοὸρ. 88; 1]. 40; 
Ἰ1. 48, 

8. 7:6 ἐπείγυπιεπέ ολοδεη ὃν «ελουαὶ 70᾽ 1Ἰλ6 ἀεείγμοίζοπ οΓ άοπα. 

ΧΙΙΧ, 19--22. 

19 ΒΒο)οϊ]ά, 88 ἃ ᾿ἴοῃ ἢθ σοπηϑί ἢ ὕὉ 
Ετοπὶ {Π6 ΡΓ]46 οὗ Φοτάδῃ ἴο [ῃ9 Θυουζγθθη Ῥαδίυταρθ, 
ΕἘὸογ ἴῃ ἃ ὑπὶη ΚΠ] ηρ Γ ἀτῖνο εἰμι (Εἀοτα) ἔτοπι ἐμθηοθ.ἢ 
Απᾶ γ80ο ͵ἴ8 οἰοβϑὴ ἴ32 ΗΠπὶ Μ11}1 βοῦ οὐϑὸσ δῖτα. 
Εὸγ γθο ἰΒ ᾿|Κ 67 Απαὰ σὃδὸ {11} δρροϊῃί τη6 {86 {πιο ῦ 
Απά πῆ ͵ἴΒ ἴμο Βῃορδογὰ ὑμαὺ ψου]ὰ βίϑμα Ὀθίοσο πηθ 

20 ΤΠπογοίοσο μθᾶν ὕμ6 οοπηδβοὶ οὗ ϑονδῃ πο δ δ δου 86116α ἀρεῖπϑὶ ΕοτΩ, 
Απὰ ΗἰΝ ἱβουρμϑ, τ] Οἢ Ἀ6 μ88 ὑπουρῦ ΘΟΠοΟγρ [86 ἱΠ ΒΔ Ὀἰ δη (8 οὗἁἩ Τ ΙΔ ς 
ΜΟΙ ΘῪ Μ{1}} Ὀ0 ἀγαχρβα δ]οηρ, [Π6 ἔθθ]9 110110 ΒΆθθρ ; 
ΜΟΥ ὑπ ὶγ ραβίισαχθ Μ|}} θῸ αϑίουη θα αὖ {μι θ 1}. 

21 Αἱ [86 βουηά οἵ ὑμοὶν 1411" 1.6 Θαυῦἢ ἰγϑι Ὁ ]68. 
Οτγίηρ 6 ΤΠ βουπὰ οὗ 10 19 ἢραγὰά ου {μ6 Εοά 8468. 

22 Β6Π0]α, 88 8η οδρὶθ 86 β80θῃ 68 δηὰ ἢἶΐθ5, 
Απᾶ οχίθηαβ [ἷβ. τὶ 8 ΟΥ̓ΟΥ ΒΟΖΙΔῈ ; 
Αμπαὰ [δ6 μοαγί οὗ [6 Ὠθγοϑϑ οὗ Εἰάοτα οἱ ἐμαὶ ἀδΥ 
Ἅ] Ὀ6 88 89 μοδτΐ οὗ ἃ ποϊϑῃ ἴῃ δηρ θα. 
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ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
Α 

1 γον. 19.-- ὙΠῸ Θομδίγαοίίοη 86 ἴῃ ΖΘΡΆ. {ἰ|. Τ οοἶξ. ῬτοΥ. χί!. 19θ. Οοτρ. ΝΆΕΟΣΙΒΒ, Ον., ὃ 9δ ν, 45ι.--- Κ}ῦῷ "ἩῬΏ ἰδ ὑὩ- 
Ττοῖτο 

ἀουθίοα!γ ἴο Ὅθ τοίοττοὰ ἴο 77}, δ ἐμβόοῦρὰ [μϊ8 πογὰ ἰ8 οἰ οΎ ΒΟΤΟ 80 88 ἃ Σ2850. (158. χχυΐ. 10; χχχίιὶ. 209), δίποο ἴδο ἰάοϑα 
"Ἢ 

οἵ“ σΟΌΠΙΤΥ " 1165 δὲ ἰδ Ὀαδ 8. ΟοΙΏΡ. Γ6Π|8. ΟἹ ΥΩ ΓΔ τυὰοσ. 16. 
δ ΎοΣ. 19.-- Ὁ ἰδ υδοὰ 85 6.9. ἰῃ Εχοά, χχίν, 14. Οοζρ. ΝΑΚΟΕΙΙ͂Β. ΟὟ. ἃ 19, δ. γὲ ἴον ΠῸν. Οοταρ. σοσμδυῖκθ ᾿ 

οὐ Χ.]. 
δ οι. 20.--Ὁ }89᾽ ΗΊΡΆΪΙ (οπ ἴδ ἔοττῃ οοτρ. ΟἸ8Η., 5. δ7Τ, 8: ΝΙΩΌ. χχί. 80) 15 ἴο 6 βοὴ δ [9 ἀϊτοοὶ σαιδβαῖίνο : 

δἰμρογεπι οΠίοεγε, ἴο Ῥτοάμοο ἀϑιουϊδῃσλοπῖ δθὰ μοῦτὸγ ἠοΐ ἰῃ οἴμογα, θυ [πῃ ΟΠΘ᾽ 8 δΒο] , ἑ. 6., ἰο "Ὀ6 Ἀοττ δοὰ, Οοιρ. ΝΆΑΣΟΞΣΙ,58Β. 

ον. 2 18.8. [“ κε )τ-Ὸ ΣΝ ὑ ποί, ἃ εἰτοης τοοὰθ οἵ δδδουθσδίίου [ὉΣ ἰδ ῬΏγροθο οὗ οχρχοβοείης ἐμ οὐγίδίη!υ οὗ Δ ουϑης. ἢ 

ἨΈΝΡΣΕΒΟΝ.--Ξ. Β. Α.] 

«Ὑογ. 20.--Ὡ 72) ἰφ ἰαϑοίεῖτο. Οοταρ. 2 βαπ. ἱ. 10; ΟἸΒΉΛΟΒΕΝ, ὃ 246 ὃ. 
7." 

δΎοΣ, 21:.-πΠῸ» ΕἸ [9 πυδίη ἰάθα ρ]δοϑὰ ϑιωρῃδιίοαΠυ ἰπ δάνδηοο, Ὑ ποῖ ἐδ ΙΏΟΣΘ ΔΟΟΌΓΑΙΘΙΥ ἀαδησὰ ἴῃ ἰδο 90] της 
τι 

οομίοχί. Οὐσρ. ΕΤΑΙ, ἢ 800, ὃ. 

δ Ύ εν. 21.-- -[“ Εογ ΠΡ ὙἘΙΟΝ ΣοΐοΓΒ ἴο ΡΝ, πο δηὰ ἰδὸ 1668 δΔρρτορτίδίο τοδάϊης ὈΠῚΡ ἰπ οἰκἰγ-ίουΣ ΜΒ5, : ἰξ 
τ τι τ 

μιλ5 Ὀθϑῃ οτἰχί 811} ἐπ Τουτέθθῃ τόσο; ἰξ ἰ6 ἰῃ ἴμγθο ὉΥ οοττοοϊζίου, δηὰ ἰδ ἴῃ πο ἰοχέ οὔ ἐποηΐγοθ ῥτγὶπίθὰ δἰ ἴοπβ. 
ΗΙΤΖΙΟ ΒΟΎΤΟΥΘΓ ΔΡΌΓΟΥΟΘΘ οὗ [δὶ ΦΏΪΥ Ὑδγδίοι νυ ίσὰ ΒΙΡΡοΟΥΒ [1 ἰω 6 Ταγχζαπι." ἨΈΝΡΕΒΒΟΝ. 

ΓῺθ 
τοράδϊης 85 [9 τϑοτο αἱ 

ουἱὲ, τοίοσσγίης ἰδ ἴο Υ δ, ἴ.9 Ἰαπά, ἐ. 6. 19 Ρορυ)αξλίου [ογθοί,---Ά. Βὶ, Α.] 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

Ταΐδ βίγορδϑ 4180 ἀθβοῦΐ 68 ὑμ6 ἀδδίγαο 0} οὗ 
Ἑάοαι, Ὀυΐ 1 566} τννῖϑο {αΐ {Π|ὸ ἰπηδιγαμμοοΐ ἴῃ (90 
Βδπὰ οὔ μὸ [ογὰ 18 ργοωϊποπί, νἱμοαϊ Ὀεϊης 6 ἢ- 
Ὡοπδα ὈΥ παπιθ. ΑΒ ἃ Ἰΐοῃ ἔγοιῃ (16 σϑϑὰ τ 10}- 
οἱβ οὗ 16 Φογάδῃ [818 ὕροῃ ἃ ἤοοῖϊς, νυν ΪΘ ἢ 18 Ρα8- 
ἰυσίης οα ἴδ Ἰαχυγίδηϊ, ΘΥ ΟΥ-ΖΥΘΘῺ πιοδ ον οὗ 
Ὧμο αν, 80 8881} Βάοιι Ὀ0 Βυγρτὶβοὰ ἰῃ 18 σοσὶς- 
ἀν  ηρ απ ΡῈ ἀγίγθ ΔΥ͂ΔΥ ἰὰ 8 ἐν ΚΙ. ὅ0 
8.81} ἃ ΠΟῪ ΒΡ Πμογ, οἰοβοα αὐ λοο ὉΥ ἰδ 6 Ϊογὰ 
Ἡ πι86] ἢ, Ὀθ Βθὶ οὐδὺ Εἰάοαι, ἴον 86 Ῥτϑυΐϊουβ Β6Ρ0- 
μογά5 οὔ Εάοιῃ Βᾶνθ Ὧ0 ρῥγογοζδιΐγο ἰο τηδὶ ἰδίῃ 
ἐΒοἷγσ ροβί(οη ἴῃ βρίιθ οὔ ιμ6 Ἰμογὰ (γον. 19). ΤῈΘ 
ΠΟῪ ΒΘΡΙογά, ονθυον, ΜὙἩΠμΠ ηοὺ ῬΡαϑίαγο ἰδ6 
Βοοῖς ἴῃ ἴμ0 οἷά ὙΔΥ ΡΘΘΟΘΔΟΪΥ, ὈὰῚ ψ}}} ἀτὰρ 
ἐπ αἸΥΔΥ͂, 80 ἰμδὺ ἱποὶς ραβίυγαχο Ὑ|1| Ὀ0 838- 
ἰουπάρα αἱ 1Π6 ἀἰδαρρθαῦδῃοθ οὗ ἵἱμθ βοοῖ (γθσ. 
20). Τδὺβ [86 [411] οὗ Βάοιτμ Μ}1}} Ὀ6 ἃ υἱοϊ δι 009, 
80 τηϊοἷ 80 ἰπδὺ ἰῃ9 δουπὰ οὗ ἰΐ ν.}}] ὈῸ ποαγὰ 
δία (το. 20). Αμαίη, ἰῃ σδοποϊυδίοη, [8:6 0Π6 Ὑ7}10 
ἐδ σ6]16 ἰο (86 ἀοδισαοίϊοι οἵ Εάοια ἰΒ οοπιραγοά 
ἩΐΠῚ} δὴ οαρῖο (ἴον θοθυϊ. χΧχΥ]. 49), πὸ Μ|}} 
οχίοῃι δἷ8 ἢ 8 ΟΥοΡ Βοζγδὶ, νὶο 18 ἑογι 8 οὰ 
ἰμάδθά, Ὀκὶ ρον 6 Γ1688 διζαϊηϑί 800} ΔΠὰ ΘΠΘΙΩΥ, 80 
ἐδδὲ οὐ {ῶΐ ἀν οὐϑὴ ἰμ6 μοτγοθῦ οὗ Ἑάομι Μ]}} 
θ 88 ἑαϊηι- ποαγίθα 85 ρασίυγι οηΐ ΟΠ 6 Ὲ. 

γεν. 1θ. Βοδβοϊ]ἃ 865 ]οι.. . Ὀθίοσθ τΏ9. 
Α5 ἴῃ χὶνὶ. 18 ψ τ Οδυιλοὶ, δηὰ ἰὰ χὶ νι. 40 τι εἰ} 
8 δαρὶο, 80 Β6Γθ 86 ἰαϑιγιαπιοηὶ οὗ {||ὸ [ογὰ 18 
σομῃρεγοα ψῖτἢ ἃ ᾿ἰΐοη, ὁη9 ἯΒΟ Ἰυγ ΚΒ ἱπ (ἢ ΓΟΘαΥ 
τηλτρίη οὗ (Π6 Φογάδη (186 ργὶὰθ οὗ Φοτάδῃ, “(89 
Ἰυχυτίδηῦ Ὀ018}108 δη ἃ ΓΘ 8 σΤΟΥ ΚΖ οἢ 18 ὈΔΏΚΒ, 
γ νοὶ ᾿ὲ 18 Θηο]οβοὰ 88 ὉΥῚ ἃ σγθο) καυϊδηᾶ." 
ΚΟΗΚΕΒ οὐ Ζθο].. χὶ. 8 οοἱΐ, Φ6γ. χὶϊ. δ; ΒΑΌΜΕΒ, 
αὶ. 8. δδ; κπζοα, .-πεο., Ν]Ι1., 8. 8) δὰ 
ἔγοπι (ἢ ΘΏ66 Π1Ὶ8(65 Β͵Β ᾿ῃγοδ 8 οἡ {πὸ ἤοοἶτϑ ρ68- 
ἰατίης οὐ [89 Ἰυχυτγίδηΐ ΟΥ̓ΘΥΖΥΘΘῚ τηΘΔΑΟ8 οὗ 
16 Φοτάδῃ γ8]}16Υ. ΕῸΥ 116 ον, ἱπουρὰ ἴῃ μκ6- 
Π6ΥΔ]) δυὰ δηὰ ἰηΐουι 6, ν ἤογα Ὀγοοῖ8 ον ἀόνγη 
ἔγοῃ {π6 πιουηϊδὶπ ἴο ἴΠ6 Φογάμηῃ [88 ΟἈ5868, 

Οὔδ9 Ἰδπὰ ον οοπίυτίοβ. [ἰδῖθ ἰἐ ἱπ 89 Ἰδοῦ 
ταθαδΐηζ, Ὀὰ0 1 (Βέηκ (μὺ ἰ(ὄ0.6 οχργοϑδίοῃ 18 οἷο- 
Β6ηὴ Ὀσόδιδο ἰἰ δαιὶὶβ οὗ 4 ἀοιιδῖὶο γοίογοησο, (0 
[86 οα868 οὗ ἰμ6 Τοτάβδηϊο νδ᾽]οῦ δῃὰ ἰο Βάοαι 1ἰ- 
Βοὶ ἢ, το ΤΑΥ͂ Ὀ0 {1ὰ8 ἀοδίσηδίοα Ὀοίδ 88 [89 
δησίοηΐ τοδί θηοο οὗἁ ἐμβὸ Εὰοιαὶϊία πδίΐου, δηὰᾶ 
νἸἢ τ ούίογθῃοο ἰο [6 Βίγου κί δηὰ πα οβίτυοίὶ Ὀἷ- 
ἘΠ Υ οὗ 18 παιϊϊοηαὶ ἀοίθηοοϑ (σοΡ. Ναυη. χχὶν. 2] ; 
Μίο. τἱ. 2). [ἴὰ σοϊοσγίης ἴΠ9 οχργθβϑϑίοη δὺ ἐῃθ 
Βθ61η0 ἐΐπ6 ἰο Εάοαι, ἃ ἰγηαπδβί(ϊοη 15 ογιηθα ἔγοτλ 
ι.16 δΘοπιραγίβου ἰο0 ἰδ 6 ἐἰἰη σοΙρΔΓΘά.---ΕῸΣ ἐπ 
8 ᾿υν Ἰκ]ηᾳ. τοι ὑπὸ “ΕοΥ᾽ Μ9 866 ὑμαῖ 10 
ῬΤΟΡΒοὺ 8 ἴῃ Υἱοῦ (6 βυἀἀοηηῃ 6885 οὗ ἴδ80 δἱ- 
δος 45 ἃ ἐεγίέμπι οοπιραγαίίοπίδ. Ετοτα {86 (Π] οἰζοίδ 
οὗ {10 ΖΦογτάδη Ἰἴοῃβ σου]ὰ ΘΑ 5}}γ [1] ἀροη ΒοΓαΒ 
Τοράϊης πον {116 ὈδῈκ (οοιαΡ. Ηξπζοο, }ἐ-Φης. ΧΙ. 
5. "} Ι͂ἢ 1116 ΣΔΏΠΘΡ 8}}8}} Εοπιὶ Ὀ9 ΒΔ ΘΗ} 
αϑβαϊϊϑαά δηὰ ἀγίνθη ΔΊΥΔΥ ἔγοηι [18 ραϑίυ ΓΑ 9.-- 
ΔΑμᾶ ψΒο 5 ὁβοβθ ἡ Αο βθὸ ζιοῖη [18 ὁΧ- 
Ῥγϑββίου ἰμδὺ ὑπ Ῥγοριιδὶ δὰ πὸ ἀθῆῃϊι9 ρϑύβοῃ 
ἰμ τον. Ηο ἀο68 πο γεὶ Κπονν Ψ}ιοὸ 116 σῃΟΒ6ἢ 
ΟὯ6 ἷ8, Ὀὺπ ΟὨΪγ (δὶ ἱμο τὸ Μ1}]1 δ0 οη6. ἩΒΟΘΥΟΡ 
ιν 18. νν}}} ΤΣ δΙΪΥ οὈἰδῖη ἰλ} 9 ΒΙΡΓΘΙΩΔΟΥ͂ ΟΥοῦ Βάοπ), 
ΔΡΡοϊηϊθαὰ ἰο δίπι. (χγ. 8; 1]. Ἴ Τὸ οἷον 
δοτϊηπηθηίαίοσγβ υπᾶἀογβιοοὰ ΝΟ σα σσατ, ΟΣ 
οΥ̓ΘῺ (ἱπίεγργείς Πμίλετο, ἃ8 ἘΘΤΒΙΘΓ Βα Υ78) ΑἸθχδῃ- 
ἀν ἰἰ10 ατοϑί.- - ΟΣ 8 ἰΒ 1156 τιθ 7 Εὠομ δ 
Ῥγΐμσοβ οὗ δῃηοϊθηί δπὰ 1]]υϑίγιοιιβ ἀοβοοηὶ (ἀθ8. 
ΧχχΥΐ.) τοὺ . 61} Ὀ6 οδα αὐ ἴῃ {Π6 ἀθ]αϑίοη οὗ ἢ- 
γ᾽ οἾ80]9 δοουτγὶίγ. Ηδσο {Π6Υ δγὸ ἰο]ὰ μαι {Π 6 Ὁ 
μανθ 8 δίκιο ῦ ΡΟΥΘΣ ΒΌΟΥΘ ἔμθῖη, 0 οαῃ ΓΘθ- 
ΤΩΟΥ͂Θ ἔμ 6 πὶ, δπαὰ Βοὶ ΟἴΟΓΒ ΟΣ Ρ᾽ ΘΒ η( 0 Εἶτ 
ἴῃ {μοῖν Ρ]866---Φ ΘΠ ον 8}}, ὨΛΠΔΟΪΥ, ὙθῸ [1.88 ΠΟΏΘ 
Ι|κὸ υπίο Ηΐπι, (Οορ. ΟΑβραβι, ἀπολα αδν Ἀ{0- 
γαδί, 8. 14 58αα.; Εχοά. χγ. 11), γ᾿ οπὶ 0 006 σδἢ 
Ὀνίης ἰο δὴ δοσουπὶ (οὉ ἰχ. 19), νυ οτα Ὧ0 ΘΑΓ(ΒΙΥ͂ 
ὨΔΙΙΟΏΔ1] ΒΡ Βορὰ (χ. 21; χχυ. 84; χχὶϊ!. 1) σδ8 
ἀοίγ. ρος “ΔΡροϊῃὶ οὔθ 6 ἰἰπ|9᾽ 18 [80 ΔΏ- 
οἰθαὺ ῬΏΓΤΑΒΟ [ὉΓ 8 ἰοραὶ ἱπάϊοίμμθηῦ δπα δβιιτ- 
ΙΏ0η8. ἯΠΟ 8}}8}} Ῥγοβθουΐθ τὴ6 ὈΘΙΌΓΘ ἰδ 6 οουγὶ 
ἴοσ (818 ργοοθοαϊπᾳ, ἡ. ἐ.. 560 ἈΪτη]561[ οβδ1η8ὶ Σὴ9 
ΔΒ 8 ΟΡΡΟΒδμΐ, ΟΥ Δ δηίδροη δι. ΟΟΥ"Ε8---θὶ 

νὰ] οἢ ΠΟΥ [86 ἰηδυθποο οὗἩ (Π6 ὑγορίδΑ) οἰϊπιαίο ΒΕ. Α 
8ΔΓ6 ΘΧΟΟΟαΪ ραν ἴοι 116. Οομρ. ΑΒΝΟν ἴῃ Ηκπ- 
κοῦ, Κ.-πο., 83.. 10, εἰς. 1 αἴὰ ἐμογοίοτγο οὗ ορὶ- 
πἰου (μαι ΠΝ ΠῚ) ἀο68 ποὶ αἀἰτθοῖ]ν δἰ σα ΓΥ {110 

ἰδηὰ οὔ Ἑάοαηι δηὰ ἐμ8 18. ποῖ ἴ0 ὯΘ Δ ΚΘἢ 88 
“ γοοῖ- ἀν᾽ 1 (Σ ̓᾽ ΠΟΥ 88 ““ ΘΥ̓ΟΓΡΊΘΘἢ ραϑίυγαρο᾽ 
πὶι} 8019 τοΐοσγθμοο (0 (89 υπαϊδίυχ 008 ροΒθοβδίοῃ 

γογβ. 30, 21. ῬΒοσχϑίοτο ἤθασ... Ἐρϑα 868. 
ΑΒ 1ἰ 8, ἰπογοΐογο, υπἀοηϊδΌϊο [η4ἱ ὑπ 6 ογὰ ἢδ88 
ῬΟΥΘΣ ΟΥ̓́ΘΡ 8}1 Κἰ ράομιϑ οὗ 6 πδίϊοῃβ, ἰὺ ἰδ 
ΒΟΪΘΙΏΪΥ τηλὰθ ποινὴ ἰο0 81} ἰῃ9 του] 88 {86 ἀθ- 
6ΓΘ6 οὗ (πὸ Βἰκίιαδὺ Μα)θβίγ; 189 Εάἀοιἶ 68 58 4]} 
δῖον (δ 6 δδιιθ ζδιθ ἔγοια Ηΐπ, 0 Β.18}} αἰϊδοῖς 



890 ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἐμοπὶ ἴκὸ ἃ Ἰΐοη, δϑ {80 Ἰίοη Ὀγΐηβθ ὕροὰ ἐδ6 
σον απἰμ}8, ἡ, 6., Π6Υ 888]}} Ὀ6 ἀταχζοά ΤΑΥ͂ 
χυ. ὃ; χχὶϊ. 1θ9)---ανγί θα Ἰηΐο σαριϊνὶγ. Τθυκ 

ψ 1} (06 Ἰαπὰ Ὀ6 ἀοϑοϊαἰθά, 85 18 ργορδοί ροοίΐ- 
6ΑΪΥ ΟΧΡΓΘΒΒ68 ἰὑ ἰῃ (Πὸ ψοτάβ, ἰὴ 6 ἰᾶπὰ νν}}} Ὀ6 
δοττί οι αἱ (6 βυάάθῃ 5801} 8868 δὰ ἀεβοϊδίΐοη. 
ΤΠ6γο ἰδ ἃ δ᾽ αν ΡΟΥβου βοδίϊοη ἴῃ 206 Υἱῖ. 10, 
(5. οἱἰ!. 16). Ετοιυν (μὶ8. ἱὲ [0] ον 8 1. {80 {}}0 
Θηῖγο γοργϑϑϑηΐδίϊοη οὗἩ [8 680 ὑὉὑ7 ὙΟΥ868 ἐβ Ὀαβοὰ 
ὁ ἃ ἥριτγο οὗὨ ἃ ρίαδσο οὗ ραδβίυταμρο; 2. ἐμαὶ ὉΥ 
86 πεῖ ΒΡ βογά, ἃ ΘΟ ΌΘΓΡΟΥ 18 υπἀογβίοοα ν᾽ ΒῸ 
ψ}}} ἀοβοϊαίο 1Πη9 Ἰαπὰ απὰ σαγγΥ (ἢ 9 ῬΘ6ΟρΙΘ ἰηϊο 
οΑρίἰνιγ ; 8. ἰδλὺ [86 Βοηίθησθ Ὑ{ΠῈ ἘΠΒΘεθέοσϑο, 
οσσαβιοηθιὰ ὉΥ͂ (6 οἰπραιὶο σλιι881 βοηίθησο οἵ 
(γοο οἴλιιθθα, γον. 19, ὁ, δοηίαἰῃβ ὯῸ τογθ ἐἤ8ῃ 
Δ ΟΡ Δι 16Δ}}Υ τοροδίθα ᾿πίογοησθ (Α, ἰθθη Β, 
ἰπογοίοτο 4), σοῃηϑϑα θη [8.6 βαῖιθ ὑπουρμὶ ἰη 
Βι. Ὀϑίη ποθ, ν᾽ δῖ ο ἡγ8 ΔΙΓΟΔΑΥ ΘΧΡΥΘΒΒΟαΪΠΙ 11] 
ἅτὶνϑ ἰδ ίσοσ ἸΏ ΘηΟΘ. Οη νοῦ. 20 α σοΠῚΡ.ΥὙΘΥ. 
8υ: χνυὶϊὶ. 11; χχίχ. 11; 188. χίγ. 26, 27; χίχ. 12 
---Τοδ, σοτρ.γοΓ. 7. ΤῈ οἱτν ΔΥ δοσογαΐϊης 0 
Ψογουιθ, ἅγνο, δοοοτάϊης ἰοὸ Επιϑο 5, Βἔίοοη Βοδη 
Ῥλὶοδ ἔσοιῃ Ροίσζϑ, οοῖρ. ΒΑΟΜΕΒ, Ῥαΐί. 5. 219. 

ΤῸΘ 1 {Π1Ὸ 660. ΟομΡ. χὶν. 8; χὶ υἱ τὶ. 4, ΤῊΘ 
“4 5π)8]} 68 οὗἨ (86 ἥσοοϊς " ἃγθ ἰδ τοαϊκοβί, τηοδὲ 
Β6ΙΡ1]688, γῆ ὁ 8.6 ἰοαϑί δάἀυρίοα ἴοὸΣ δβἰχιὶ ΟΣ στὸ- 
δἰδϑίδῃοθ, δηὰ τηοϑὲ ἴὉΥ Ὀοϊῃς ἀγαρχοὰ αὐγαν.-- 
[ΠΠΈΝΌΕΒΒΟΝ ΔάδοΓ68 ἰο (6 Α. Υ΄., τπιακίης 186 
8:2} 1] οϑὺ οὗ (86 οοκ᾽ μ6 ποπιϊηδιΐνο.---ῶ, Β. Α. 
--Αἴἰ 1896 δβδουῃᾶᾷ, ᾶοσ., ἱπηπιοάϊαϊο οἴδοοί οὗὨ 89 
ΟΥ̓ΔΓΙΠΓΟΥ οὗὅὨ ()}0 ρονγοῦ οὗὐἨ Βάοῃ. Οοπιρ. Ἐσοκ. 
χχυΐ. 1ῦ; χχχὶ. 10: ἴβ4. χὶϊὶ. 18; 961. 11. 29.--- 9 
016 Ῥαβϑαζο, ΥΈγΒ. 190-21, 18 σοροδίοὰ δπὰ δρ- 
Ρἰἰοα ἐἰο Βεαῦγϊοη (Ἰ. 44-46). 

γεν. 22. Βοβοϊᾶ.... ἐπ δβδηριὶβῃ. Τηδὲ 
ΒΊΟΝ 18 ἴῃ ΥὙ6Γ. 19 ἀθοϊαγοὰ ὈΥ ΠΙΘΆΠΒ οὗ 8 ἤρυτο 
(Κϑη ἔγοπι ἃ ᾿ΐοῃ, 15 μοσθ σγορϑηϊορα ἰὴ (9 ἴογαι 
οὔδ ἥσυτο ἀογίνοὰ ἔγοιῃη δὴ δαρίο. ΤῊ γϑί 4} οἵ 
(6 γ6 Ὑ86 18 (αἰ ἔσγοπι σχὶυτἶῖ. 40, (ἢ 6 Βοσοῃὰ ἔγοαι 
ΧΙ Υ. 41, ΤΠ6 Γοαβοη οΥ̓͂ [8 Δ5ϑαὶϊον οὗ Βοσζτδὴ 
ΒΡΡΟδτΐ ἢ Π6ΓΘ 88 ἢ 6. 5]6 ΙΩΔΥ ὃο {ῃ81 (ἢ 6 “"689- 
(6}]ἰ6α τοοὶς᾽ οὗ {μ18 ΟΥ̓ 8 ἀοδίχηδίθαὰ 85 δ0- 
ΟΘΒ510]6 ΟἸἿΥ ἰο δὴ δαρὶθ. Οορ. ΒαΑύμεΕπ, Ραὶ. 
ὴ 7.0: ϑοΗῦβεβι, Κεδα ἱπ ἀαε Ἀοτσεπίαπά, 1]. 

8. ῬΙΟΡΊΘΟΥ δραΐμδὶ Ὡδι ΒΟΤ. 

ΧΙΙΧ. 28-27. 

Ουί οΓ α ἰατσε πιηιδὲῦ ὁ δπιαϊΐ ξίπσάοπιε ((λὶνίψ-ἰισο ατε πιεπίἱοπεα ἐπ 1 ΕΊ. χχὶ. 1, 16) εοὐλ «εολίοδ (Ὺθ 
7εγαοὶϊο6 αἴίεν ἰἣδε Ῥεγιοά ὁ ἰλὲ ωάσεοα δλαά ἰο ἐπάμτε πιαὴν σοπήϊοία, (Φαὰ. 111. 8; 1 ὅδιη. χίν. 47: 
2 ὅδ. Υἱϊὶ. ἀπὰ χ.), α ἔαγρε οπὲ τοαϑ γζυγπιεα αἴεν δαυίά᾽ 8 ἀεαιὴ ὃν εζοπ, ιοἱίλ Παπιαδομα 7 {ἰδ 
εαρίιαὶ (1 Κι. χὶ. 28, 24). ἹΡΗᾺ τὐὶδ στεαί δυγίαη κίπσάοπι αἶδο (λὲ ίισο κίπφάοπιδ οΥ ]δγαεῖ λαά ἰο 
ἐπάμιγε πιαὴν απᾶ δευεγὲ σοπῆιοία, (1 Κι. χν. 18 8βαα.; χχ. 1 βηᾳ.; χχὶϊΐ. 1 βᾳᾳ.: 2 ΕΚὶ. νυ. 1 84ᾳ.; 
Υἱ. 8 5ᾳᾳ. ; Υἱῖῖ. 28, 29: χ. 82, 88 ; χὶΐ. 17: χίίὶ. 8; χῖν, 20 ; χυ, 87; χυὶΐ. δ, 6), εἰ αὐ Ἰαδέ (ἠξε 
«Αδευτίαπα, δοἰ εἰ εα ὃν «(λα οΓ μάαΐ, (2 Κὶ. χνὶ. 7-10), ,μεἰξ ὡροη ϑυγία απὰ ὁτοιισὰξ (ὰς σομπίτῳ 
νεγπιαποπίίψ ὠπάον μεν ἀρηιϊπίοπ (2 Κὶ. χυὶ. 9). Ἧΐε περ ποί δεοῖ τὴς γζωἰβίπιεπί οΥ υἱεγεπιΐαλ᾽ 8 
»τορλεον ο (λὲ ἀεδίγμοίϊοπ ο7 1απιαδβοιδ ἵπ α μαγίἰσωΐαν “4 σοπφιεϑὲ απα ἀευαδίαίϊοη ὁ (λ6 οομπίτῳ ὃν 
ΜΝεδμελαάπεζζαν," (ΟΒΑ:). ΖΡ εὐοη {Γ Νιεοδοολαάποζζαν αϊά 8δεῖζε ϑυτία απαὰ Παπιαδοι απαὰ ἱγεαΐ 
ἰλεπι εοἱἰὴ α εοτίαὶπ ἄεστεο ΟΥ̓ λοδίϊ ίῳ (τολείδετ α8 απ Αδοντίαη ρῥγουΐποθ ΟΥ αα απ Εσνρίίαη ἰσέδιίαγν) 
ψεὶ ἰλ6 ργορλοί᾽ 4 ρεγδροοίίυε ἐχίεπ 8 οὐεν ἰἠε τολοίὶς ἐμίμτε 9.7 7)απιαδοις (οοταρ. ἰδ 1πἰτοά. ἰο 6}. 
1. 11.). 714 Ἔεε8 ἐπ οπε ρίοίωτο ιολαί ἐπ (λεὲ γωε{πίπιεπὲ εοἱϊξ δε αἰσιαεά ἐπίο πιαπῷ δίασοδ, οοαρ. ἨΒΒζοα 
Κ.- ἕπεο. 111.. 5. 260. 

Α. τεγατάς (ἠὲ ἀαἰε 9} ἰλὲ Ῥγορῆεον δοίλ ἰλ6 διρεγδοτίρίίοπ, ἀπά ἰδθ6 ρωγρονί οὗ 1ὲ ἱπαϊξαίε λαί ἐξ 7οτηιεᾶ 
»ανὶ 6 ἰλαί ϑερλεν, δεσιππὶπρ εοἱἱϊὰ χῖνὶ. 1, τολίολ οισοδ {8 ογἰσὶπ Ιο ἐδ6 »ετγῖοα δείογε ἐλ δα(ίἴα ο 
Οατολεπιδλ. Οὐηιρ. Ϊπἰγοά. ἰο ἰλ6 Ῥτορλεοὶδε αψαϊπεί ἰλὲ Νιαίίοπε. 

2. ΑΟΘΑΙΝΒΥ ὨΑΜΑΒΟΤΙΒ. 
Αβδϑιηθα ἃγὸ Ηδιηδίῃ δῃᾶ Ατρδά, 
ΕἘὸς ἃ Ὀδα τϑροσγί Βδυύθ (ῃμ6 0 Βοασὰ : {Π6Ὺ δ΄ὸ ἀἰββοϊ να. 
Ιη [6 8δρ84 {66 18 ἕϑσσοσ, 1 οδῃῃηοῦ γεϑί. 

924 ἘΠ ΟὈ]οα 58 Πϑαπηββοῦθ, Β.6 ἰυχῃ8 (0 Η66, 
Αμπὰ ἰουγοσἣ Β612Ζ68 ΠοΓ," 
ΑὨρυ θη 8πα ΒΟΓΓΟῪ [ΑΥ̓͂ ΒΟ] ἃ οῃ ΘΓ |||κ6 ἃ Ρασίατσιθηΐ. 

25 Ηον! [8 ποῖ {86 ΟἸΕΥ̓ οὗ τθρότῃ δραπαοῃοά, 
ΤΠ ΡΪδ866 οὗ ΠΥ ἀοἰ ρα ὃ 

26 Ηδφποο [6 γουΐιβ [8]} ἴῃ (δ Βύγθοίβ, 
Απὰ 8}] πιθὴ οὗ ψὰῦ 888}} ρογὶϑῃῃ: οὐ ὑπδύ ἀδΥ, βαὶ [ἢ Φοβονδὰ Ζοῦδοι, 

27 ΑὩᾶ 1 Κιπα]6 ἃ ἔγο ἰπ [ῃ6 ψ8}} οὗἉἨ Τα ΒΟῦΒ, 
Υἱοὶ 584}} ἀόνοόὺγ [86 ρβ] 8068 οὗ Βοημβάδα. 

πασσαασαααααοον ΡΝο 



ΟΗΑΡ. ΧΙΙΧΣ, 28--27. 897 
Γ παν σσσασπασπαποσασ σα“ ““πτπασσσσασα“““ππαϊσπαασσσ“““ππππσυινασσσονς 

ΤΈΕΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 γον. 23.- 5) πδοὰ γοφηθηὶῖγ οἵ ἴδ οἴοςϊ οἵ ἔδδσ ἰῃ ἰοοδοπίης (80 οοπιραρίηεε οογρονίξ; Ἐχοᾶ, χγΥ. 1δ᾽; Ζοδῆ. ἰϊ. 0, 24: 

Ῥο. Ιχχυ. 4: 158. χἰν 
4 γεῖ. 23. πε το Ὲ Βίηοο Ἐ86 Ζ0]]οὙἱς τογὰδ 0.53" "ἢ ὈΡΦΣ ΔΙῸ ἰδίκϑῃ γτογθαιϊτα ἴσοι [μ8. 1νυ]1.20, [89 ργουϊοῦϑ 

τ 

πο ἴῃ πα δ πᾶν ττιὶα ἴπ6 ργουίουβ πογὰβ θσθ. Ὑδοῖθ Ἧ6 γοδᾶ Ὁ.) Ὁ ὈΨΥΤ. 1 πουἹὰ ὕονγ Ὀ6 οογίδί Ὡ]Υ 

πιοσὲ οοηγοιίθηξ ἰο τοδὰ Ὠ "3 ἴῃ [89 ῥρσχοδο;ΐ ρδύδαχο ἰηβέοαὰ οὗ Ὁ). γι ἢ ΒΟΎΤΘΥΟΣ ἄρον ποῖ ᾳυοΐίο ἴδο ἰωαδὲ νογὰδ δὸ- 
τ' 

συΓγδίοὶγ ἅ5Δ πῆο010ώ. Απὰ Ὁ 3 αἷεο [6 ποὲ ψἰπους ἀΠ δου ν. 9 δοιὰ οχροςοὶ ἰξ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἴδ σοπδέγαοί πἰαῖ6. [ἢ θτο- 
ἴοτο ταϊηῖκ ἐπὶ ἔμ τολάϊης ἰμ ἴμ6 ἱοχὺ ἰα 19 σογτϑοὶ Ο᾽6 “Υ Ἵ 8. ΘΆΓ, ἸΟΥΓΟΓ, Ὀηγοδῖ. Οοὰρ. “οδβὰ. χχίΐ. 24 ; Ῥτοῦυ. χὶί!, 

25. Ἐζοῖκ. ἱν. 16: χίϊ. 18. 19. ΤΏ δηυῦσδι. [ἢ Φογοτηϊδἢ ἢ οτΘ δαὶ, [86 γοτῦ ἰὴ χυΐΐ. 8, χχχυῇ!. 19: χτ!. 16. 
8 γο τ. "4---ϑδ. ἄπ. λεγ. ἃ ϑγτίαιι “οτὰ, που ΐ ἀοαὺς ΟσΟΒθῃ ῬΌΓΡΟΒΘΙΥ. Οοιάρ. ΠΏ, Ηόϑ. χἰὶ!. 1. 

4 ον. 24. -ΠΡῚ ἼΠΙ 5 8ο Ρυποίπαϊοα ὈΥ ἐδ δῖαποτοίοϑ [δὲ 1Ὲ 16 ονἱάϑῃς [867 ἰοοῖκ Ῥαιαδϑοῦδ ἴου [6 δυὐ᾽οοὶ (ἐΥΥΟΥ ΗΝ 

»τελεπαϊῃ μδυίης ἴα Ὁ Υἱθὴγ Ραββα χ8 |Κὸ 168. χίἱ!. 8; ΖοὉ χυί. 20; χχὶ. δ. Βαὲ ἐδο ρυποιπδείοι ΡῚῪ ἘΠ ΤΟ] ἃ ΟΟΣΤΟδ- 

Ῥοπὰ Ροεϊίον ἴο 2ὁγϑιι δ 5 πρασθ. ΟΟΏΡ. Υἱ. 24; τἱι!}, 21; 1. 43, 

ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑῚΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

ΑὮ ΘΏΘΠΙΥ͂ σοπιΐηρ ἤγουν 86 πού ἐμγθδίθῃ 5 
ἂτβιὶ ΗἨαϊαιὶὴ δηὰ Ατρδά, νυ σἢ τὸ ἐδ π8 ἑπτονη 
ἰηῖο οοτητηοίΐοῃ, 1110 8. ὑδπιροϑίου8 Β68 (ΥοΣ. 28). 
Τῆΐθ αρί δίΐοι σθρ ΟἿ 165 8180 ΘΔ πιβουϑ, ἈΘη60 α18- 
οουΓαρΘηϊθηίΐ, δηχίοιγ, ἴῃ φαγὶ δίχις (τον. 24). 
ΤῈ οἷἱγ 18 ποὶ δ δηδοποα ὉγΥ 8]Ϊ {1)6 ὕγοορϑ (Υ6Γ. 
26), Βοῆ66 8 στοαῦ Ὀϊοοά- 41} δηὰ ἀοϑιγαοίίΐοη οὗἁ 
6110. ΔΥΒΟΥ͂ ἴῃ 1116 ΒΓ 6618 (γον. 20) δῃηὰ ἀοδίσαοιΐοη 
οὗ ἰμ9 οἷν Ὀγ ὅτο (τον. 27). 

γον. 28. Αραίηίὶ ϑαθδβοῦβ.... οδῃῃοῖ 
τοδὶ. Το Βυ ρουβουρίοη 18 ἃ8 ἱπ χινὶ. 2: χΙνὶ!. 
1; χίϊχ. 1, 7. ΕἃξΪ σδῃποὶ δύ 4]}] ἀΐϑοουθν ἰδαι (δ 
Βα ρον βοτί ρίΪοα 15. ἴοο ᾿ἱπαλϊιοα, 838 ΟΒΑΡ ΒΌΡΡΟΞΒ65, 
ἴον ἰῃ ἴδοῦ {}}16 Ὀτὶοῖ αἰίθσβῆοθ ἰδ οσσυρίοα ΟὨΪΥ͂ 
ἱ Ῥαπιδβουβ, [86 οἰ(ἰο8. Ηδιμδὶμ δὰ Αγραὰ 
Ὀοΐης πιοπιϊοηθὰ ον ἴο ἀοϑ᾽ ζπαίθ ἰδ 6 Βιιθσο5ϑῖνθ 
δάνδησο οὗ (86 σδ απ Υ δηὰ ἰμὸ αἰτοοίΐοη ἴῃ 
ψ ὶοἢ [8.9 ΘΏΘΙΑΥ ΘΟΙη68. [Γἐ 188 τηλίϊοῦ οὗ σΟΌΓ89 
(δα ἐμ ζΔ}} οὗὐὁἨ τ06 οδρὶ 8] ἱηυοῖτνοβ δαὶ οὗὨ (86 
κἰηχάοιη, δθησο ἐδ 6 διυρογβογί ρίϊοι 8 ἱποογγοοὺ 
Βοῖλμον ἴῃ ἰ(Βο]  πὸΥ ἰῃ τοϊδιΐοη ἰο ἰμ6 ρῬυγρογί 
Οὗ 9 ρῬαβϑῆρο. δΔοοογάϊΐης ἰο Νυπι. χχχίν. 8 
Ηδιμαίῃ ἰβ ἰο Ὀ6 {6 ποτίβοτῃ Ἰἰαιὶΐ οὗἩ ἐμ 9 ̓ἰδηὰ 
ἰο Ὀ9 οσσαρίοἃ ὈΥ ϑταοὶ. Τὴθ Ὀουπάλν 68 ὙΘΓΘ 
αἶδο γϑϑὶ Ὁ οχιοπάθα ἰμπὰ8 ἔδὺ δἱ ἰϊπιθ5. ΟΟΙΡ. 
2 Εἰ. χὶν. 28 τὶ 2 (δ τοη. υἱἱϊ. 4. Τὴθ ΟἿ 
Ὑ8.5 Βἰιἰυδιοαὰ οὐ 9 Οτοηίο8 ἰο ἐδ Νοτίῃ οὗ θ)8- 
Ἰηθϑοι8, 8πἃ Μ͵8 ΒΟΥ Β οα]]0α ΕΡΙῚρΡυδηΐδ 
ὉΥ ἴμο ατοοκβ. Οορ. ΦΕΒΟΜΕ οἢ Δηπι. Υἱ. 2, 14, 
Ατραὰ, νυ υΐο ἴθ αἴνγαγθ πδιηθὰ ἰομοίβοῦ σἰιἢ 
Βδιμαὶ (188. χ. 9, Θοπιρ, ΘΕΙΙΤΖΒΟΗ οἡ 6 Ραᾳ5- 
Βαμα; ΧχχΥϊ 19: ΧΧΥΧΥ͂. 18), πιυιϑὲ αΥθ Ὀδοη 
δἰιυδίοά ἴῃ {δ 9 πο ουβοοὰ οὗ ι]9 οἱἷίγ. Ὑἥθ 
{πὺ8 8560 ἰδδὶ {89 Ῥγορθϑὶ ὀχρϑοίϑ {88 ΘΏΘΙΩΥ͂ 
ἔτουι (6 Νογί, 88 1 νγχὰϑ παίαγαὶ ὑπαὶ (ἢ 6 ΔΓΠῚΥ͂ 
οὔ τ80 ΕΖΥΡ απ 8 π6ὴ ἰὼ πογίβοση βγγὶα βμουὰ 
ἰυτη ἷ8 5829 ἴῃ ἰδαὶ αἀἰἱγθοϊΐοη, Ηδπιὶ ἢ δπά 
Ατρϑὰ βἰδηὰ σοηήοιηἀοα ἰῃ οομβοαῦοθποθ οΥ̓͂ [86 
ΟΥΪ εἰἀϊημθ. ὙΠΟΥ ΗΟ ΔιΎΘΥ, αἰββόῖνθ, 9888 
ΔΎΔΥ στ δη συ 8},--- ἼὯο ζο]] οί πνοτὰβ ἃ 
ἰδ κοὴ νογδίϊτη ἴΓοῖλ [88. ν᾽]. 206ὅ. Φογθαιΐδὴ 65 
ἀοιιθι1688 ἔγοσα (18 ρΡαδβῶρμο ἰι9 ἰάθα οὗὨ ἰδὸ δθ8 

ἴῃ ΖΘΏΘΓΑΙ ἰπ ἷδ τη. Τὴ6 ΟΧΡΤοϑδῖοη 3222 

δὰ ἀϊτοοϊοὰ πἷθ ἐπουρθ ἰο ὑπαὶ Ῥαβϑϑαχζο δηὰ 
Β{|1 οχογὶβ βοῆηθ ἱπῆἥιθησθ. Ηθ ἰδ ἐπηαίηθ8 
{8680 Οἱ(Ἶ08 48 δ ἩΔῪ αρίἰαἰοὰ 868. [Ι͂ἢ (ἢθ9 
ΒΥ ΠΣ ΒΙΓΒΟΥ δηὰ {πὶ {Π6 οὐ ὑπ 9 ΤΑΥ͂ΘΒ 8 ταὶγ- 
τογοὰ (6 ἱητυυασὰ υηγοϑὶ ἀπ δηρυΐϊϑῃ. [0 15 ποί 
ἰδ θ 186 Υθ6] 868 ἐμδὺ ἰ8 τιϑδηίΐ (ΗττΖια), δαὶ (89 
δα πηδὴ τη] τὰ ἀ0 σοπιραγοὰ ἰο ἃ βθᾶ. (ΟΡ. 
ἴ88. χυὶϊ, 12: Ὑἱῖϊ. 7, 8). 

γοτβ. 24.271. ἘΠΙΘΘὈΙΘᾶ... Βοῃμαᾶαᾶ. 
ΤΟ δά στϑροσί γϑϑο νθϑούθῃ (89 σϑρίτδ], δηἀ {18 
ἴῃ σοηβοαῦθη09 ζ81}8 ἰηΐο οὐ ἴσα] ααὶἰαἰοη. 8)6- 
ΒΡΆΪΤ Β01268 ΟὨ {86 ἱπη Ὀϊ 8 η15. Α Ρϑεί ἰὕΓη8 (0 
Βῖχαι. (Οορ. τϑῖλβ. οὔ χὶνὶ. ὅ, 21). Δηρι 8 
ἰδ Ἰκ65 Βοϊὰ ὕροῦ ἰδ 6ῃ.---Εἰονν ὁ [15 Ὠοῖ, εἴο. 
Ἦγὁ δγὸ ποί υϑι1δθα ἴῃ χοχαγάϊηρς 6 ποραίῖνο 
88 8 δίγοῃρ δἰδτιηδίίοη, οὗ ἰδκίης αρδη ἀοηθᾶ 
ἰη (μὸ 86η86 οὗ, Ἰοἵν ἴγϑϑ, βραγτθὰ. δίῃ ὺ ἀοϑϑ 
86 Ρῥγορμιοὲ Βϑὺύ ΧΘΔΙ]Υ : ΒΟΥ ἴμδῃ 18 {118 οἱ Υ͂ 
ποῖ ἔογβακοη ἢ (Οὐ. 2 ὅδῃ. ἱ. 14). Ηθ 18 
δδιοηἰδῃθα διὰ σοι ρἰδίη8, ὑμδὶ 10 88 ποὺ ὈΘ0Ὼ 
δοδηἀοπθά. Τἷ5 που]ὰ μᾶγὸ Ὀθοη Ὀοίίον ζοτ {19 
ϑγχίδηβ. ον 7υδί Ὀθοδυ80 ἰΐ Ὠα5 ποῖ Ὀθθῃ, (μον 
γουίβ ζ]] ἴῃ ὑμῖν βίσϑοίβ διὰ ἐμιοῖν Ὑ11010 ΔΤΙΩΥ͂ 
18 ἀεϑίγογθὰ. ΕἸ οὶ ταϊχϊ μα ο βαυθὰ ἐμ χ.---ο 
Οἱἣν οὗ σϑῆονν, εἰς. Οοταρ. Ἰ᾿ὶ. 41; 188. ἰχ. 
18; Ιχὶΐ. 7.-- -ἸῪ τοΐοσϑ ἰο ὑμ6 Ῥσορ δὲ δὰ ἢ θγθ 
18 ὯΟ ἸΤΟΙΥ ἴῃ 10. ΗΘ Ἰαπιθηιθα {Π|8ὺ [86 οἰ(γ νϑ8 
ποί οϑαπιοηθᾶ, Ηθ 888 ἃ Βυϊηδῃ ΡΥ ΤῸΥ (ἢ 9 
ἀοϑίγονγοά ΟἿ 828 ἤθ δ᾽δ8 8 Βυϊμδῃ ἸΟΥ͂ ἰὴ [ἰ{8 
Ὀεδαΐϊγ. Οὐοπιρ. ΓΟΠ.8. ΟἹ χἰὶνϊ. 8]. [1ὸ Ψ ΟἹΚ., 
ϑγν., ΟΒα]ά., οτἱΐ τῆν. ΒΟΟΤΗΒΟΥ͂Ρ πιλϊηίαΐ 8 
μαι ἰμῖ8 οὐιϊϑδίοπ ἰ8δ πθοθΒβΑΡΥ ἰὸ τηδκο βοοᾶ 
86η868,---ΟΘ, ΒΕ. Α.].--- 9 γουῖμβ. Οοωρ. ᾿χ. 
20.--ῖνον. 21. Δῃᾶειείπϊθ. Το 8016 Υ6 Γ89 
ἴῃ 118 ταδί σοηϑι 6:18 8 ἰδ ,κθη ὕγοτι Απ. '. δηὰ 
ἱϊ. Οομρ. Ατὰ. ἱ. 4, 7, 10, 12,14; 1]. 2, δ.-͵ ἢ 
[1.6 νγ8]}, ποὶ οὐ 86 ψα[ὶ!, ἴον {6 ν.2}1 ἰἰβοϊ 
ἄοαϑ ποὺ Ὀυτγη, Ὀυὶ ιεοἱξλίπ (Π6 νγχ8}}, δο ἐμαὶ 4]} 
Μ ΒΙΘὮ ἰδ 6 ὉΔῚ} Ἰποϊυ θα 18 δομβαπιϑὰ ὉΥ (ἢ ὅΓα. 
ΤῊθ ραΐδοοβ οὔ Βοηδβδάμα δγθ {πὸ ΓοΟν] Ῥ8]8668, 
ϑῖποθ Βοηδβαάρδά (16 γ9 ΓΘ εν οἔίδοω, 1 Κὶ. 
χνυ. 18, 20; χχ. 1-8; 2 ΚΕὶ. 24; υΥἱιϊ. 7, 9; 
ΧΙ, 8, 24, 26) τδ8 ΠῚ ὟΝ Ἵκθονα μδῖρο οὗ 
Βγτῖδα Κίηςϑ. 
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9. ῬΙΥΟΡΒΘΟΥ δικδαῖηδὲ Ἐζοᾶανς δβηᾶ [860 ἘΞ πα οσαδ οὗ Εΐαποςσ. 

ΧΙΙΧ. 28-88. 

ονα Τϑαηιαεξοι ἐλ6 ῥγορλοί ἑωνπδ λίδ σαζε εαεἰισατα ἰο (δὲ δογάετίπσ Αταδίαπε, οοπιργεα ἐπ ἐλε ἀεεσπα- 
ἐΐοπ οὐ ἰλὲ ((ἰ64Δ΄ 1π χχυ. 23, 24 “εγεπιϊαλ πιοη(ἰοπη8 ἀπιοπσ ἰλε Ῥορωζαίίοηϑ ίἰο δὲ φωδαμεα ὃν δεδω- 
ἐλαάπεξζξαν δευεγαὶ Ανγαδίαη ἐγιδεΒ. ἮἩΐῈ {εεἰ ἱπερεἰ τα ἰο διρροες ἰλαί ἰδλε ἐϊηεϊίς 977 ἐλ6 Αταδίαπ ον» 
φμεείε οὐ Νεὀμολαάπεξξαν τοέτε μπαάεβηεά ἱπ (λὲ πεϊπὰ ο7) ἰδὲ »τορλεί, 707 τοὸ δλαϊξ δὲ οδίς(ρεα ἰο ἀϊ- 
ἐϊπσμΐδὴ α τεαὶ απα ἰάεαέ ἀοπειϊπίοη οὐ ἰλαί γωΐεγ, ἰλουσὰ ἰλε δοιπάατῳ ἐπε δείισεεπ ἰλε ἐτοο ἐξ α νασωξ 
οπε. 14 ὁ ὠπκεσεδδαγν (0 ὑισωίγε αἰὲν α δροοϊαΐ οοσαδίοπ Γ0Υ (λὲὲ ργορῆεονψ. ΝεδυολαάπέζΖζα δεὶησ 
ποῖο μηϊυογϑαὶ τωΐεν, ἰλ6 Αταόε, δεὶπρ (δ ἱπιπιεαϊαίς δομίλέγπ πεισάδονα οὁ7 λὲς παίϊυε σουπίτψ, εαπηοί 
φῬοϑεϊδίψ δὲ οπαϊ(ἰεαὦ ἥγοπι διιῤ)εοίϊοη, (ὁ ἀϊδ Ροισεγ. Ἀδογεουον, (ἦδ6 Αγαδε λαά ἐπουσὰ ἰο ἀο τοείλ ἐλ 
7Ζοταείἑεε ὕγοτι (ἂς ἱέπεα οΥ αἸάεοπ (οοταρ. δ υἀ. νἱ.--τὴνί. ; 2 ΟΒγου. χυΐΐ. 11; χχὶ. 16, 17; χχνυὶ. 7).--- 
Α: τεγατάε ἰλε ἀαίε οΓ ἐλ Ργορλεον τοὸ λαυε ἐπ ἰδὲ πιεπίίοη. οΓ Νεδιιολαάπεζζαν᾽ 8 πάις α διιγὸ τοῦ 
ἐλαί {ἰ ιοαϑ ιογἱ{ἰεπ ἰαίον ἐλωπ πιοδί οΓ {8 εἰδίεγδ ἐπ ἢ. χὶυὶ.--χ)χ., τὼΓ οηἷψ α εἰπσίθ οπε ὁ ἰδεδε (ἐφ 
δεοοπά αφαϊπεί Εσυρί, χὶνὶ. 18-28) πιεπίίοπα Νιεδιυολαάπεζεαγ. 170 λ ἐχρεαϊέοη αφαϊπεί ἰλε Αταδίαη 
(γίδες τοϑγὸ τεαϊϊῳ (λα ἥτγεί, τολὶοὴ λ6 πιαάδ αὐιεν ἠδ αϑφοεπδίοη ἐο (δὲ ἰλτοπε (οοπαρ. ἰλὲ ἐχεσ. γετπδ. οὁἡ 
γετ8. 28, 29) ἐλὼ »γορῆδον πεϊφλέ δά αεοτίδεά πεοεί βιεὶν (ο ἐὴδ ἐΐπιδ ἐπ τολίολ λ6 τοῖν ρτερατγίπς ζὸν ἐλ 
υπαάεγίακίπσ. 

28 Αμραϊηβὶ ΚΕΡΑΒ δῃηά [Π6 Κίηράοπιβ οὗ ΗΑΖΟΒ, μοι ΝΟ δαποζζατὶ (μο Κίηρ 
οὗ Βαῦν]οι βηγοίθ, 

ΤῆυΒ δα] 0} θβονυδα: 
Ατῖίβο, ῶο ὑὉρ δραϊηπβδὺ ΚΕ ράδγ, 
Απὰ βροὶ! γα ὑἶ6 Βοῃ8 οὗ {86 οϑϑβί. 

29 ΤΒοῖν ἰθηΐϑ δηά ὑμοὶν ἤοοἶκϑ 888}} (ΠΟΥ͂ (86, 
ΤΠοῖν οαγίδι 5 δηα 81] (Ποῖν αἰ 6 }81]8 ; 
Απά ἐμοῖς 681160]8 Β8}8}} ὑΒ6Υ ἰΔ͵κο ἴῸΣ ὑμοιγβοῖγοδ, ἢ 
Αῃὰ 88}8}] ΟΣΥ͂ οὐ σ ὑμθηι, “ ΤοΥΤΟΥ τουπὰ δρουΐ.᾽ 

80 ΕἾΘ66, Γὰα δρΡ806, δίοορ, γ9 ἱπμαὈἰ Δηΐβ οὗἨ ἩδΖΟΥ, βα ἢ ΦοΒονδῃ, 
Εὸν Νοδυοδδάηοζζαν Κιηρ οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ δ ρ]δμηθα ἃ Ὀ]8Δὴ δρδϊηδί γοῦ, 
Απάὰ Βείὰ μαὰ ὑπουρβ ἃχαἰηδί γοα. 

81 ὕρ! Μονϑ αζαϊῃμβὶ 8. πϑίιοη δὖ 6886," 
Ταδι ἀπο! 1608}: ΒΟΟΌΓΘΙΥ, Β8} 0} Φ μον}. 
ΤΠΟΥ͂ μᾶνο ποῖον ἀοογδῦ ΠΟΡ ὈΟ] (8, 
Τοογ ἀν 6}} ἀρϑγί ὈΥ̓͂ {μοῃΒ  ν68. 

82 Απὰ ἐμοῖν οδιη6}8 818}} ὈΘΟΟΠῚΘ 8 ΡΓΟΥ͂, 
Απά {μ6 πὰ 46 οΥὗὉὨ (μοὶν οοῖκθ ἃ Ρ] απ θυ ; 
ΑὨΔ1 βοδίίοσ ἴο 411 ((μ6 ἔουγ) τὶμάϑ, [μο99 τὶ ΟΓῸ Ἔ"“ ἘΔ ΘΟΣΏΘΙΕ, 
Απὰ ἔγοιι 8}] βία οϑ 1 Ὀσγίηρ ὑμοὶν ἀδβδίσγυοσίίοῃ, βα 10 ἢ τὰ ΟΥ̓Δ. 

88 Απὰ ΗᾶΖοΥ 888}}] Ὀθοοτηθ ἃ Βα  αύϊοῃ ΦῸΓ 80 |Κ4]8, 
Α ἀεοβοϊδίίοη ἴῃ ΡοΓΡοίΌΪΥ : 
Νοῖ ἃ ἴδῃ 888}}] ἄγ6}} {ἢ θγο, 
Νον ἃ βοῃ οὗ πιϑη βο)ουσῃ ἐμογοΐῃ, 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψον, 28.-- ΤῊ. Ὁ τ ἨΏΣ ἴδ6 Κἰ κ᾿ 8. Ὠδπὶθ ἰα Ἡτ δ 1π ἴ6 ΘΒ ΒΙΌΣ ἰ6 ἀπο ἐο0 ἃ ΒΟΥ ΡΕΌΣΒΙ ΘΥΤῸΣ οοολδίομϑα Ὦγ ἐδ 
Ἡοτὰ ἜΠΥΧΓ ἐἰαπαίηρ [υδὲ ὈοίοΓο. 

ΦΎΟΥ, ὑ8.--ὙὙ 0}. ΟΘὩ (89 δίπχυϊδν ᾿τρογαϊίγο ἴοττῃ σοΏΡ. ΟἹ,5Η. ἢ 236, θ, 

8 γον. 29.--ὉΠὋὃ ἡ). ΤΟ ρσοποιῃ ἰδ βταπιτ αἰ ΟΑΠΠΥ̓ ΤΉΟΓΘ ΟΟΥΤΘΟΙΥ τοΐογτοᾶ ἴο [ἢ ϑῃθτηΐδα οἵ ἴπο Ατδ Ὁ (ΘοτΩ Ρ. 
Νύυτα. χνὶ. ὃ; ϑαῖ, 11. 8δ ; ||}. 7; Νκαειι5, τ. ἃ 81, 1 ὁ) δἰῃμοθ [19 τοίογθῃςο ἰο [116 Αταὺσ πυδὶ αυθ ὕθθὼ οχργοδαυθά Ὁ 2. 

4 γον. 81.---ΤῊο ἴοττω γὯγ) [οττηϑά [ἰξπὸ “" »Ἱ (οοΡ. Ο138. ὁ 180, 450.) 6 ἰοαηὰ ὮΘΙΘ ΟὨΪγ. ἘἸΦΟΉΠΟΣΟ Ἰ᾿) ἴον χνΐ. 

12; χα. 20) ον γ) 0 οῦ χχὶ. 28). ᾿ ἐν 
.Ὃ 

δ γο:. 81.--Ὁ 7 "ἢ ὉΥ (δ 6 δῖὸ τωϑδτΐ ποὶ μΒβουφθ-ἄοοσα, Ὀαὲ οἱ ᾳεΐθα. Οοιαρ. Ὁοπί. 1. δ᾽ 1 βαζω. χσχιὶ, 7. 
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ἘΧΈΕΘΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΡῬΙυηάον, ἀοϑοϊαιίίοη απ ἀἰϊδρογβίοη ὈγῪ Νοῦα- 
ΟἸΔάποΣΖαῦ ἃτθ Ὀγοοϊδἰ θὰ ἴο 6 ρϑϑίογαϊ ὑσὶ 065 
Ἰινῖπς ἰαὰ Αταδία ἴο 116 Εδϑί οὗ Ραϊοϑίϊπθ. ΕἸγϑὶ 
Πα. Θῃηθπιΐθ8 8Γ6 ο8]]6ἃ ἀροη ἰο δάναηοο, δηά νυ ἰτἢ 
υγητ-οτοβ ἴο [811 ἀροὸπ (86 ΑΥΔῸΒ δηὰ βροὶϊ ἐμ θῖὰ 
(νονϑ. 23, 29. Ὑμ9 Αγδῦβ, Βόον θοῦ, ΔΓ δά- 
ταου θα ἰο 860 δηὦ διὰ ὑπ οπιβοῖ γα, ἴο 6568 }9 
86 ρίαιιβ ἔοτπιοὰ ἀραϊηδί ἴμ6 πὶ (γογ. 80), Ηθτο- 
ὌΡοπ {16 ΘαΘαλΐ68 ἈΓῸ ΒΠΙΠΙΟΠΘα ΒΏΘΥ ἰο ἰδ6 
δἰϊδοῖς, πὰ ἅτ ἰοϊά, 848 ἰἦ ἰο δἰΐαγο (ποῖα, ἐμαὶ 
(πὸ ανο ἴο ἀβα] σι 8 ῬΘΟΡΪ6 δὺ ρΡθ809 δηὰ ποί 
ἱηϊγοποιιοά Ὀδμϊπὰ Ὀσύὶνναγκ 8. (τὸγ. 81). ΒίοΣ 
ὈΟΟΙΥ 15 ρασοὰ Ὀθέοτθ ἔμθπὶ ἴῃ ργοβρθοί, δ) 19- 
Ῥογϑίοηυ οὐ δὲὶ ϑἰἀθ8 γ7}}} ὍΘ 0.9 γϑβ]ΐ, σΟΥΤο8- 
Ῥοπάϊηρ ἴο (Π9 δἰίδοϊς ὁπ 4}} βία. 68 (γον. 82). Τ}}8 
Ἰδηὰ 8ἰι.}1 Ὀ6 ἀογαϑίαιϊθα δηῃὰ οϑδ8θ ἰο ὃὉθ ἃ ΒδὈϊ- 
ἰδιΐοη ἴον πιδῃ (γον. 88). 

ψενβ. 28, 29. Ασαίῃδβῖ Ἐζοᾶαδσ. .. Θσσοσ 
τουπὰᾶ ἀροῦυῖϊ. Κοάαγ 18 παιμοᾶ ἴῃ ὅθῃ. χχνυ. 18 
89 6 δβοοοῃὰ δβδοιῃ οὗἩ ἰβῃπ,δαοὶ, νυνὶ τσ {86 
Ατανδία ἰγαάϊἰοη ἀρτοοθ. Οομρ. ΗΚΒΖΟα, Κ.- 
ης. 1. 8. 468. [Οοιιρ. Κεῖ, δηὰ ὈΕ.ΊΤΖΒΟΗ, 
Οοηιπι. οα ἐλ επίαίεμοὶ (ἔπε. ΕΑ) οὶ. 1. ρΡ. 
204]. ΤΟΥ ᾿ἰνϑά “᾿π ἰδ 9 ἀθβοτὶ Ὀοθίνθοη Αγϑία 
Ῥοίγεθη δπὰ Βδογίοηΐ᾿᾿ (ΚΝΟΒΕΙ, Οἷηπ. 3. 212), 
δηά δγὸ γα θη ΕΥ̓ τηοηϊϊοηθα 859 σοὶ ἰὼ ἢοοΪκ8, 
Ἰϊνίης πα ἰθηίϑ (ϑοης οὗἉ 8.)]. ἱ. ὅ; Ρβ. οχσ. ὃ; 
188. χὶϊἱ. 11; Ιχ. 7; Εζοϊς. χχυΐὶ!. 21) δπὰ οοΐο- 
Ὀταιοα ἴον [8.61 5Κ1}} ἴῃ ΔΡΟΠΘΓΥ ([88. χχὶ. 16, 17). 
Οοπιρ. γοῖλβ. οἡ ἰΐ. 10.-- - απκοσ, ἀπ εγοηῦ ἔγοιι 
{0 Ἰοσα {168 οὗἨ (18 Ὥδῖηθ ἱῃ Ῥα]οϑίΐηθ (9 08}. χὶ. 
1-8. χίϊ. 19; χὶχ. 86; 2Ζυά. ἰν. δηᾶ γΥ; 1 Κὶ, ἰχ. 
16; χυ. 29-- 7088. χυ. 28, 2ὅ---Νο ἢ. χὶ. 88), 18 
ταοηϊϊοηθὰ Βογθ ΟΠΪΥ͂ 88 8 αἰϑιίγοὺ ἴπ Ατρδϊα. 
Αοοσοτάϊηρς ἴο ΝΊΕΒΟΗΒ (4444. ὦ. δαδ., 5. 210 60]]. 
438), Ηπσζον 18 “(86 ργεϑθηΐ Ἠδλάβδαν, ἃ ἀϊβίγιοί 
ποῖ οσσυρὶθ8 86 γι οἷθ ποσί - Θ᾿ ϑίθ ΘΟΥΠΘΡ 
οἵ Νεάβιοά, δηὰ ἰο τ ϊοῖ ἰῃ 86 ΣΟΥ Β6η86 (ἢ 9 
οοδϑὶ Ἰδη 45 οὗ 6.88 4150 Ὀοϊοη.᾽" ἘΤἈ18 ΘΟΓΠΟΡ 
ἐβ Τογπιθὰ ὈΥ ἴμ6 Βουί ποτ σουγϑ9 Οὗ ὑπ 9 ΕᾺΡὮτα- 
ἰ65 ππὰ (80 Ῥογϑίδη αυ ἢ. Δ τοραγὰ ἴἰὸ ἐδ 
ταθδηΐης Οὗ ὑπ παπὶθ ἰΐ 8 παίῃγϑὶ (9 ἰμὶηὶς οὗ 

186. χὶϊὶ. 11 δῃὰ ἰο βᾷρροβο δαὶ ὝΣΠ ἀφηοίδβ 
ἀπο παν ἰη 8 οὗὨ ἰμ6 Ο ὝΥΤΊ, ἱ, 6. ὙΠ] χ6 8. πὶ "ἢ- 

ουὐ ν͵α}}18 ἀπ ραΐθ8 (σοπαρ. θη. χχυ, 16). Ὁ :- 
111 ΖΞ 0Ὲ ΓΟ 8 ΓἾκ5 ΟἹ [58. ΧΙ ΣΙ. 11, 1.9 8ο 16 ΑΥδῸΒ 
ΔΙΘ 80}}} σα! δὰ ΤΖαάαγῖζε ἰκν αἀἰθιϊησίξοι ἔγομπι ἢ7α- 

δατγῖζε, 0Ὰ6 ἰδπὶ Αγδθβ; λαάατ, ἽὝΣΠ ἴθ ὑμ9 ἔχθρα 
ἀνθ! ]ϊη-οἶδοθ ἱπ σοηἰγαϑὶ ἴο δεαϊ, {89 βίβρῃο, 
ὝΠΟΓΟ ἴμ9 ἰθαΐϊβ δγο ογοοίθα ἰθηιρΟΥ ΔΓ ΪΥ͂ ΠΟῪ 

μοῦ δὰ ποῦν {μ6γθ.᾽" Ασσοτάϊ πρὶ ὙΡ ἀπὰ ὝΣΠ 
ΔΙῸ χοϊαίεὰ ποὺ 89 ορροβίίθϑ, Ὀχξ ΟὨΪΥ 858 ἐδθ 
ΤῊ0Γ0 ᾿ἰτϊ 6 δηα πιοτὸ οχιθηἀοὰ 1468, δηὰ 76Γ0- 
τοϊδὰ χοῦ δαὐάγοθβ δὶ8Β τοΓαΒ ἰο Καάαν δηὰ ἰο 
αἰΐ οἱδε ΑΥδῸβΒ ἀνο]ἕπα ἰδ ὈἽΣΠ. Ὕ ἐπὶο 

πουϊὰ δοοογὰ ποὺ ὉΠ ἰδ6 ὉΠ ΑΙ θα ἰπουγϑίοι 
ΖΟΌΘΤΑΙΙΥ, Ὑ Εἷσ ἢ 1 ἰβ οαϑῖον ἴο γοραγαὰ 88 ἀϊγοίοα 
δζαϊδί ἃ Βοιι]ο ἃ ρθορὶο ἴθ δὴ ἀχζαϊηϑὺ Ποιη8|8, 
Ὀΐι οϑρϑοία! ν (86 «(ἰοδοτὶ ρἰΐοη οὗἩὨ ἰ 0 ἀογαβίαι 08 
ἴῃ νοῦ. 28, ννπϊσἢ Β6ο8 ἴο ὈγδθιρΡοΟΒθ ποὶ ἐδ 
Ραβίιγαρο οὗ ἃ ρῬαβϑίῃς Βοτὰθ Ὀαὺ (16 δ] ρ- 
Ρἶβοθ οὗ πιὰ ΨΠλι0 διὰ Πουθ68. [ΓΠ' βαϑί!ϑ ὁρ- 
Ῥοϑοὰ ἰο (ῖ8, Βονγονον, ἰπαὺ ἴῃ σοῦ. 29 (ἢ ἰοηἰδ 
δηιϊ ουγίαϊη5 οὗἨ (Π6 δἰἰΔοἰκοά ἃτὸ βροΐκοη οὗ, 8ο- 
σογάϊης ἰο νι ο ρματγὶ οὗ ἰΒοπιὶ δ ᾿ἰοαϑὺ τῦοσθ 
ἰοηΐ-ἀγ 16 ΓΒ. [ὁ ἰβ 4180 βυγρυίϑίης ἰπαὺ ἴῃ 188. 
χ]ὶ. 11 (9 Κϑάδσθῃθβ δγθ ἱπβαδιίδπίβ οὐ Ὁ ὙΥΤΠΊ, 
Ὑ Δ 116 Θ᾽ 8 ΠΤ (σοῖρ. 09 ῬΆ5βδρ8 οἱἑ 64) (ἢ ΟΥ͂ 
ΓΘ ἀοβουῦι 6 88 ἐθηϊ- αν] ]γ8. [  ο]ΐονο ἰμδὲ 
81 ΤΑΥ͂ ὈΘ υπἰοὰ ἴὰ ὑπὸ Ἀγροίμοβϑὶβ (αὶ (Π 6 γ9 
ὙΟΓΘ ΒΟΏ)0 Κϑάδγοηο8 ᾿ἰνὶης ἴῃ ἰδ 9 Δ Βοπιο ἴῃ 
ΥἸ]]α ζ65, ἀπά ὑμαὺ (86 ἰοχὶ 88 πῃ Υἱθν ΟῚ ἢ {}}680 
δηὰ α'80 {9 ΟἶΒΟΡ ἰγὶῦ68 βοιι]6α ἱπ υἱϊϊα 68 οὗ 
ΒΟΥ τὴ Ατδθὶδ.---Ὁ δἰ ΝΟΌΘπομδἄποςζεοσ, 
εἰς. 089 ΟΥΒ ΔΡΡϑαν ἴο Ὅδ ἃ ἰδίου δα ἀϊίοη, 
88 Οὐ Βογνγίϑθ [ἢ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΟἸΔΥΔΟΙΘΥΪΖΘΒ [86] 85 
ἃ υα(ϊοϊπίιμη, »οϑβέ ἐνεπίμηι. Ὑοὶ οὐοη ΗΙΤΖΙα Γο- 
ΤΆΔΓΚΒ, {110 δα οι 15 5" σοπίαἰηοὰ ἰπ ἰμ0 ΧΧ, 
Δ Ὀγοϑουυΐϊης (86 οἷον ἕογπι οὗὁὨ ἢ 9 ΡῬΓΟΡΟΡ 
ὨΒΠῚΘ 88 ἴῃ χἰΐν. 80 15 τοῖα ΟῚ ὙΘΓΥ οἷά, ἀπὰ ργο- 
ὈΔΌΪΥ κοηυΐπο ἀμ σογία! ΠΥ σοη! αἰη5. ἰδίου! σα] 
ἰσα ῃ, πιο ἰ8. ποῦ δαπιοαὰ ἀονη οἰβονν θτγο.᾽» 
ΝΊΒΒΟΗΒ (4468. ὦ. Βαδ., 5.309, 10) ἀπὰ δυνοκεπ 
(Οεπῆ. ἀε8. Αἰιεγιὴ., 1. 5. 827) ὅτὸ οἵ ορϊπΐοι 
ι8δὺ ΝΕὈΟΙ Δ ΠΟΣΖΑΓ, αὐτὸς τοϊαγηΐης ἔγοιυ ὑῃὴ9 
Υἱοίοτυ οὗ Ολγοποπίβη, μδὰ βίτοηχι νοποὰ 15 ἰἢ- 
ἰοτπδὶ ἀοπιϊηἴοη, ὅγϑι ἱδκίης ἰηΐο σοηϑιογα 08 
“9 οχίθηβίοη οὗὁὨ .ιἷ8 ἀοπηϊ ἴοι ΟΥ̓ΘΡ 116 ΑΥΔῸΒ 
05. 86 Ιοτγοῦ ΕἸ ΡΉΤαΐ6Β, ἰὴ Νοῦῖἢ Ατλθὶα δηὰ (Π9 
ϑγτίδη ἀοθογι" (ὈυΝΟ ΚΕ). [0 15 ἴο Ὀ0 γθυαγκοά 
ἴῃ {Π8 σοπηθοίΐου, ἐμαὶ δοσοτάϊης ἴο ΟΤΎΈΕΒΙΛΒ, 
8086 Βίαἰοιμθηῦ ὈὨΌΝΟΚΕΒ ΤΟΖΆΓ5. 88 ΓΘ Ὁ]9 
(5. 804, 806 4πηπι. 2, εἰς.)}, 6 Βα ]οπὶδη8 Βδὰ 
δἰτολὰγ Ὀσουχῃῦ Αγ νυ [ἢ ὑθ θὰ ἴο {Π9 βἰθκο οἴ 
ΝΙΒΘΥΘὮἢ.---ἼὯθ ΘΧΡΓΟΒϑίο ἢ. ὁ80Πη8 Οὗ ὑπὸ Εἰ 8. 
ἴθ {00 ““ ΖΘΏΘΓΔΙ] ἀθδὶ παίϊου οὗἁὨ [86 ΑΥ̓ΔΌΒ, 650ρ6- 
οἶδ}ῖὶν ἐἰ6 ποιηδἃ ὑγὶῦ68 οὗὨ πουίβοτῃ Αγδθϊα 
ἐπομϑο ἴῃ Ηξβζ., ΚΚ.- πο. 1. 8. 460). Οοαιρ. 
υά, νἱ. 8, 88; υἱὶ. 12; Υἱῖ!. 10; 1 Κὶ, γ. 10; 

Φοὺ ἱ. 8; 184. χὶ. 14; Ἐζοϊς. χχυ. 4, 10.--- ΟἿγ- 
ἴδῃ δσὸ (86 τηδίβ ΟΥὁ σϑῦυδϑ οὗ ὙΔΙσὮ (δ (θη 8 
οομβίϑι. Οομαρ. ἱΥ. 20: χ. 70.---Ῥϑσσοσ, εἰσ. 
Δασον πιϊδεαδιὸ. Οοτρ. τἱ. 1ὅ; χχ. ὃ,10; χὶνί. δ. 

γον. 80-38, ΕἘἾΘΘ.. .. τποτθίῃ. Οη 866, 
εἰς., σοἴρ. Υο 7. 8. Οη ρ]᾽] Δ ῃπθᾶ ἃ Ρ]8 οοπιρ. 
γον, 20; χυΐ!. 1]. Αἴ θ656. ΟοΏΡ. Ψυά. χνιὶὶ. 
Ἴ.π--ἰΑΡατὶ ΌΥ ᾿ὈΒΘιΏΒΟΙνΘΒ. (ὐπιρ. συ. 17: 
Ναπιῦ. χχὶϊ!. 9: ει. χχχιϊ!. 28.---ΑὩα ἱ βοδῖ- 
ἴΘΣ, εἰς. Οοπιρ. Εξοὶς. νυ. 12; χὶὶ. 14.---Οσορροᾶ 
ἈΑΙΣ-ΟΟΥΏΘΙΒ. ΟὐμΡ. Τοη8. Οοἢ ἰχ. 28; χχυ. 
28.---ΕἾἸΟΣΣ 811 βἰ 958. ΟΡ. Σϑῖ8. ου χἰυ] ὶϊ. 
28; 1 Κι. ν. 4---νοὸοῦ. 8; χὶνὶ. 2]1.---Ε1 81} Ὀ6- 
ΟΟΣΏΘ, εἰο., γα Υ. 88. ΟΟΠΙΡ. γογ. 18; ἰχ. 10; χ, 
22; }1. 817; 1. 40. 



ΤΗΒ ΡΒΟΡΗΕῚ σΧΕΒΕΜΙΑΗ. 

10. ῬτΙοΟΡΏΘΟΥ δκαΐηῃδὶ ἘΠαπ. 

ΧΙΙ͂Χ. 84.890. 

Ἐίανι ἴδ πιεπίἰοπεαά ἐπ ἰδε ΟἹ Τοείαπιεπί ἐπ αοη. χ. 22; χὶν. 1,9; 188. χὶ. 11]; χχὶ, 2; χχῖϊ, 6. 76ν. 
Χχνυ. 2ὅ: ἔσζαϊς. χχσχὶϊ. 24; ἤδη. υἱἱὶ. 2 ; Εζγα ἷν. 9, Οὐπιρ. δωρτα αα χχγ. 2δ. 7ὲι 16 λέγε τηῆῖπο 
ἐϊοπεά ας (δε τοργεδεπίαίυα ὁ 1λ6 πιοῦε Τενιοίς ροριίαίϊοπε, δεψοηά ἰλ6 Τιργίδ, αἱξ ἰλοδα εὐλο ἀγε ἐπε- 
4πογαίεα ἐπ ἰλ6 οσαἰαίοσμς οὗ παίίοπϑ δεψοπαά ἰδε Τισγὶα ἐπ χχυ. 2δ, 206, Μ. ΝΊΒΒΟΗΒ ἀδειέπιεῦ αὲ 
οσεγίαὶπ α υἱοίογίοιιδ τσαῦ οΥ Νεὀμελαάπεζζαν οὐ ἡ Εἴαπι δείιρεεπ (δὲ πἰπίλ απα {ισεηζείλ ψεατα 97 ἀξ 
γείση (.458. ὦ. Βαὸ. 85. 312). 75 ἰλίδ, λοισευον, ὧε τεἰϊε8 ποὶ ὁπ ροδι(ἴυ6 ἀϊδίογίεαξ ἰεδίπποπν ὁ οπὶψ 
οἢ ἵηζεγεποες, ἰλ6 οογγεοίη 88 ΟΓ τολ᾿οῖῦ τιν ὧς ἀἰρμίεάα, Ἧδὲ αγὲ μερίδλεν ἐπ πὸ πεεά ο7) απ αοἰμαὶ οὐετ- 
ἑλγοῖσ οΥΓ Εἰαπι ὃν Νιεὺμολαάπεζζαγ. 7.6 Κεγπεὶ οὗ ἰδδ »τοράξον ἴδ απ ἴάεα τοὐλϊοὴ τείαὶπα τ(86 ἱγιὰ 
ἐυεη 1 Νιεδμελαάπεζζαν ἀλαά πουεν πιααδ ισατ οη Εΐαηι. 

Ἡγλν “εγεπιίαλ οὐοδϑε Πίαπι αδ (δὲ τερτεδεπίαίἴυε 97 δε εαδίεγτι παϊίοης ἐς ποί ἀρραγεπί. Τ7.λὲε συρροϑείίοη ο 
Ἑπαινὺ (Ρτγορῆ. ἀ. Α. 8... 11. 8. 130), ἐλαὶ ““ἰλὲ ιοἱά σαγίϊχε ἰαπιϊίεα λαα αοἰεα αα αὐχεϊατίεῦ 
σλογίϊν δεοίογε ἴπ (λε ἀοροτίαίϊοη 90 “ελοϊαολίη απά ἰλε ἤτδί σγεαί ἀεροτίαίίοη 977) ἰλε ρεορίε, απά ἐπ (λὶδ 
λαά δλοιοη ἰλοπιδοῖυεϑ ραγίϊομίαγὶν ογμεὶ,᾽" αὅ068 ποί ἀρρΡδανρ ἰο δά ιοοἰ -οὐπαάεά, 2 τ 1. ὑ ἰλε Ἐϊαγαῖίες 
αἰγεαάν δεγυεα ἴπ (λέ ἀγπιν οὗ Ν᾽εδ μολαάπεζΖζαν ἰλεν πεεαρα ποί ἰο δὲ διιδ)ισαίεα ; 2. (λε διρετδογὶρίϊοη 
αὔοναάδ πὸ βιιγα ογίϊοτίοη οὗ ἐλο ἀαίΦ. ΓΤ τί ἴδ ἀϊισλίν Ῥγοδαῤίοε ἰλαὶ 11 6 ρίασοα ἤεγε ὃν πιϊδίαζο, αἬ τοῦ 
δὴαϊΐ δλοισ οη σοῦ. 84. 7λὲ ρ»γορῆδον αοε8 ποί πιοεπίίοη Νεδιοἠαάπεζζαν ὃν παπιθ, απαὶ τσὲ τηιξί 
ἐλέτείοτε τεσατα {τί α8 οΓ δε δαπιε ἀαἰθό αϑ (δὲ οἰδετϑ τπ οἰλῖι. ΧἸ]Υ].- ΧΙ] χ, ἀφαϊπεί ἐλ6 παίϊοπα (ἐχοερὲ 

παπαυσπωτωνα κπααν,.ὦοὃὌὦἔονὌΨοὔ..ν.ς τῶν 

χὶνὶ. 18 δ,α4ᾳ. δὰ χὶὶχ. 28-88). 

84 Το ποσὰ οὗ Φϑβονδὰ πβ]οἢ οᾶτηο ἴο “  γολ δ ἢ {86 Ργοροῦ ὙΠ} τοβρθοί ἴο ἘΣ] 6 τὰ, 
ἴῃ [06 Ὀερίπηΐηρ οὗ (86 ταῖρῃ οὗὨ Ζοαδκίδι, Κἰηρ οὗἩ Φυάδ, βαυίηρ, 

85 ΤὨυΒβ βαϊ(ἢ Φϑθονδὴ Ζοθδοίῃ : 
Βοθο]ά, 1 1} Ὀγοαὶς (ὴ6 Ὀον οὗἩἨ ΕἸΔ1), 
ΤΙ οἰϊοῖ ρατγὺ οὐ {Π61Ὁ βίγϑηρίῃ. 

86 Αὐάὰὶ μ1}} Ὀτίηρ ἁροὴ Εἰἶδπὶ ἴον τὶμαϑ ἔγομι (86 ἴὉ0Γ ΟΟΥΠΘΙΒ οὗὁἨἁ μοαῦϑῃ, 
Απὰ Μ|}} βοδίθος {μ6πὶ ἰ0 8}} ἑ.οϑ6 ψ ὶπ 65 ; 
Απά (μογὸ 888}} 6 πο πδίϊοῃ ψ ἈΠΟ {86 αἰβρογβοᾶ οὗἨ Ἐ]δσαΐ 8841] μοΐ οοσῃθ, 

87 Απάὰ 1 π1}} ὑογγ γ᾽" ΕἸ τὰ Ὀοίοτο ὑπο ΘΏΘΠ1168, 
Απὰά Ὀοίοτθ ὑμοβ6 0 βϑοῖκ ἐμοὶγ 1Π|8; 
Αὐάὰ 1 μ|}1} Ὀτίηρ σα δι ΠΥ ὉρΡοῚ ἔθη, 
ΤΠ ἤθγοθη 688 Οἵ ΙΩΥ͂ ΒΏΡΘΓ, Β41(} ΦΘΒοΥΔΕ ; 
Αὔάὰῖ σπι}} βομὰ {Π6 Βποζαά δἱζονγ ἔῃ θη), 
Τμι} 1 παν υἱνο ]γ οομβυπιρα ἐμοια. 

88 ΑἼΔ1 ν|]}} βού ταῦ ἤἤγοηθ ἴῃ ΕἼ] Δ ΠῚ, 
Απὰ ἀθϑίτγονῦ Κίηρ δηὰ ρῥγίμοο ἔγοπι {πΘΏ 66, ΒΑ 1} ΦοΒου δ, 

89 Απά [ὃ 88}8}} θ6 δὖὺ {86 οηὰ οὗ ἀδγ8, 
Ι ν|}} ἴαγη (86 σἀρυν  ν οὗ Ἐ]δαι, Βα 1 ἢ ΖΘ Βονδὰ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Ψον. 36.-- ὉΠ} ἴῃ [89 ΟΠ ΒΙΌὮ ὰδ ΘΧΡΣΟδΒΘΙΟῺΒ Βις ἢ ἃ5 γυεγ, 13; χχυ. 2; 11. 26, 62, εζό.., πὶ Υἱϑοῦν. 
τ 

8. γόοσ, 837.-..0θ. {}8}1] σΟΩΡ. ΟΙΔΗ., 5. 663, 2,---ΣΙνὶ. 28, ἰχ. 1ὅ, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Το ον οὔ {π᾿ ΕἸαταἶ (65, γν ΒΘΡΘΙ ἢ ἐπ 6 1} Βίγθη ρ  ἢ 
ΘΟ 5ἰβί5, 8Β[4}} Ὅ6 Ὀγοῖθηῃ (γον. 8). ΤΟΥ β.νᾺ}} 
6 δἰϑποκοὰ δηὰ 8οδίἰογοαὰ οἡ 4]] δἱἀθβ (νον. 80), 
δηυὰ ὈὉ6 ριιγϑιιοὰ ἰο ἀδϑιΓυοίίου (γον. 87). [ἃ {6 
ΘΟ ΏΓΡΥ (861 {πὸ Τοτὰ ψν}}}] Βο]ὰ ϑδιγοἱ ἡ σπιοηΐ 
διηἀ οχιογπιϊηδίθ Ἀ]}} {110 ΓΌΪΟΥΒ ες 88). Υοὶ ᾿π 
ἔμο αἀἰείδην ἔπτατο ΕἸ πὶ 8.80 Β88}} Ὀ0 Ἰ᾿ἰογαίοα 
δια οὗ δἰ βαϊναίίοη (Υ6Γ. 89). 

7ον. 84. Το νοζᾶ... δυάδα. ἸΤθοΓΘ 8.0 

γγ6}1-ουπἀ οα ἀουδίβ ἃ8 ἰο {88 δα ϊδοηί οἷν οὗ ἐπ ΐϑ 
ΒΌΡΟγβοτ ρίίοῃ. ἴα μαγο Βἰ{Ποτῖο Του πὰ τὶ ας 
8 Θχοσρίϊοη, (δαὶ ἰῃ 4} Ῥτορμθοῖίαβ τ ϊο ἢ 8 .Θ 
ὉΪά6Γ (δὴ (6 ὈΔ.11]0 οὗ Οδτοϊιοηιϊβῃ, Φογθτ δ ἢ 
ὨΘΥ͂ΘΡ ΤΟ Ὠ 008 ΝΟ ΘΒ ΔάΠΟΣΖΑΡ απ (μ6 ΟΠη]- 
ἀφαηδ, ν 8116 ἱπ α]} (6 Οὔ86168 βΒυρβοαποηΐ ἰο {π18 
σαι βίγορ Βο ἢ6 ΚΠΟΤΒ δηἃ πδπι68 ΝΘΌΙ ΒΒ ΠΟΣΖΩΥ 
858 6 ογι 8 οἰ οϑο ἰηβίταιθηῖ. ΙΓ ποῖν {15 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΤΟΔῚ ἀαίοβΒ ἔγοιι ἰδ Ὀορίπηΐϊης οὗ 
Ζοαοκί ἢ 8 τοῖχη, ΨΥ ἰδ δοὲ ΝοΌυσμδάποσσαν 
τηρηἰϊϊομοα ἢ ΒΥ ἃγὸ 88 δροηίδβ οὗ Β9 ραρίβη- 
ταθαὶ δΒρΟΪέθα Οὗ ἰῃ 88 χοπθγδὶ 8 ἸΏΔΏΠΟΣ 85 ἰὼ ἴδ 6 
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ΟἿΣ Ῥγορμϑοῖθϑ ῖ ΟΥ̓ τουϑί ποὶ ΝΘΌΘ ΘΒ ΘΏΘΣΣΑΣ 
Ὀ6 ΠΟΟΘΒΒΆΥΙΥ τοραυγάἀοα 88 6 αρχοηί, 88 ΟΒΑΡ 
ΒΌΡΡΟΒαΒ (8. 6160) 7 1 μοϊ]ὰ 11 αὐ ἱπηροββῖ Ὁ]6 ἴῸ 
Φοσγοπιϊδὴ τ (86 Ὀοχίπαΐηρ οὗ μι τοΐχη οὗ Ζεά6- 
κί τὸ Βανο ἱμουχἂϊ οὗ ΔῺΥ οὐδοῦ ἐμὴ ΝΟΌυοδδά- 
ὭΘΣΣΔΥ 88 δὴ ἰῃδίγυμπιοπὶ οὗἨ ἴμ0 οὀχοοιί(ἰοὁη, ΟΣ ἰο 
διδῦο Ἰοῖν ἐμ18 Ροϊηὺ ουϑ ἐπ δρεηδέ. ΟΟΡΔΣΟ 
ΟὨΪΥ χχυϊὶ. δ Β84ᾳ., ἩΒΘΣΤΘ ἰδ0 ψ 8} 01]60 οδύίμ, 1 
811} ὑπαὶ 18 ἰβογθοῦ, 18 αἴθ ΟΥ̓ ψἱιουΐ ΘχοοΡ- 
τοῦ ΟΥ Τόβόῦγο ἰο ἰδ9 Ομδί θδῃ Κίῃς. Αἀὰ ἰο 
818 δὰ οχίογηδὶ οἰγουμηϑίδησο. ΣΟ] 180]6 ἃ [ἢ9 
ΑἸοχαηαγίδῃ ἰσϑηβ]δίϊοι 'ῃ σΘΠΘΥ Δ] 18, γοῖ ἱῃ ΒΟΙΏΘ 
οἱχουϊηδίδῃποοδ ἰΐ ΙΩΔῪ ΒΟΥΥΘ ἰ0 ἱπαϊοδίθ (86 οτὶ χὶ- 
ΒΑ] Ὅτι οὗ ἰἰ9 ἰοχὶ (οοΡ. 6ΒΑν, δὶπί. δ. 5.11.) 
ΤῊΐδ 18 θγὸ {86 6880. Α8 18 ν 61} -Κπόνα (δ 6 ῥγο- 
Ῥθδοϊοβ ἃζαϊηδὶ (89 πδίϊοηβ ἢδνθ ἰπ 80 ΧΧ. 
ἐμοῖς Ρ]δσ6 ἱπιπιθα δύο} δίϊοσ ὑμδὺ ἱπάϊοδίΐου οἵ 
ἃ ϑοροσ, οοπἰδι ἰπρ ἰμοπι, ἰῃ ΧΧΥ͂. 18, δηὰ (8 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ δραϊπϑὶ ΕἸδπὶ 15 δἱ (μον βεδ. [1 18 
ἱηιτοἀυσοὰ -τἰ ἐἰθδ9 τνογάβ: ἃ ἐπροφήτευσεν 
Ἱερεμίας ἐπὶ τὰ ἔϑνη τὰ Αἰλάμ. Τὺ ἔα. Σ οἷοβο5 
ὙΠΕἔΕ (86 πογάβ: ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος Σεδεκίου 
βασολέως ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος περὶ Αἰλάμ, ἀπά 
ἐδε5θ ννόογὰδ ἤογπιὶ ἴῃ δα ἴοι ἐμὸ δορί ππΐης οἵ 
6. σχσυνὶ. ἩΟΤΘΥ͂ΘΡ ΒΟΥΘΓΘΙΥ γ7ὸ ΠΙΑΥ͂ ᾿ἀκο ἐμ 6 
ΔΡΌΪ Γαγί 6988 οὗ {18 ἰΣδηϑ᾽αΐον, ἰὸ υδὲ ὉΘ δά- 
χηϊ ἰοὰ ἐμδὲ (818 οχοθθαβ (89 ουϑίομματν ἀοζτοθ 
(ποτοοῖῦ, τυ 16 ἢ 18 δι Ὀϑδη118}}γ σοη ποιὰ ἰο δυγὶ ἀρο- 
χωϑυῦ (οορ. ΟΒαν,  ἰπὶ., 5. Χ1.Χ11.). ΥὙδαὶ 
οουὰ δανὸ ἰπἀυοεά Βἷπα ἴο ἰηγθηί [158 Ῥοβίβογ) ί, 
Βίησο ἐν Ὀγίο οσγϑοῖθ τν88 β0 ΠΠ οἰ ὁ Ἶ σΠδγαοίογ- 
ἱξοὰ Ὁ (9 ὑγεοῦχοὰ νογὰβ τὰ Αἰλάμ (ον θη} 

οοτγοβροπάϊης ἰο 89 ΗδΌγον ὈΔ}), Ὀαΐ οἱ 80- 

οουπὶ οὗ ἰἰ8 ὈΓΟΥΣΥ δἀάἀοὰ 88 'π δρροβί(ΐοη ἰο ἐδ: 6 
Ῥσεοσοοαίΐϊης ἐπὶ τὰ ἐϑνηῖ ὝΠοΠσα πον (Βαϊ ροϑί- 
δοτὶρι ἢ [18 ΓΘΙΔΡΙΚΔΌ]6 ἰδ ἴὰ (6 χΧΧ. ἐδ 6 
βγδὶ σοῦβα οὗἉ οὗἢ, χχυὶ. (Η160.} 18 νδηϊΐησ. [ἰ 1ᾶ 
16 σοσβὸ ψὶ ἢ (ἢ 9 ὑπαουδίεα]ν ἴα180 ἤδη οὗ .96- 
Βοϊοκίαι} ΝΟ οἷ. Σχυϊ!. βίδπάβ ἰὰ (6 οἰοδοδί 
ἰορὶοαὶ σοϊαϊΐοῃ ἴο οἷν. Χχύῦύ. ἴη ἰδὸ δυιῃῦο]ὶο 
βοπάϊης οὗ [Π9 γοΐζο 1ἰ ἰοτ 5 δὴ δβοίιιαὶϊ σοϊηπ6ῃ- 
ΑΔΥῪ ἴο [9 ΒΥ πιδοὶ οὗ (86 σΌΡ οὗ ΙΑ, χχυ. 1ὅ 
84αᾳ. ΟΝ". χχυΐ. οἡ 80 οἶος βαπαὰ Ὀθ]οη 8 ἰὸ ἃ 
τη σἷ ΘΟ] ΟΣ ἀδίο, δῃὰ 18 τ τον ἱηβογίθα 6 γθ, 
Ὀδσαυ86 ᾿ἰὲ ᾿ἰἰκον δὸ (48 ὁΒ. χΧχυΐ!.) 88 [Ὁ ᾿ΐ8 
Βιιδ᾽]οςοὶ (16 σοπῆϊσί τὴ (16 ἔμ ͵ 86 ργορμῃοίβ, δηὰ 
ὈΘΔΓΒ 88 ἀδίο (6 Ὀερὶπηΐϊης οὗ ἰΠ6 τοίχῃ οὗ 926- 
Βοία και. Οοιρατο  [ηἰτοἀποίϊΐοα ἴο τμ6 Νίπ ἢ 
Ὀ βοουτβα (οἢ. χχν.), ἀπὰ {1180 Γεπι8. οὐ χχυϊϊ. 1], 
ΤῊΪ8 ροβίβογρὶ πον σἂ ὑμ6 ΤΧΧ, δ. Ὁ] οἷ ἢ 8 ἰοὸ 
(86 οΥδο]6 ηξαϊπϑὺ ΕἸδτλ 8.}18 ΘΧΔΟΙΥ (ΟὨ]Ὺ τ] 1ἢ 
16 οτχ ϑϑίοη οἵ ἴῃ ψογὰβ περὶ Αἰλάμ) ἴῃ (ἰδ ρῥἷασθ 
οὔτ γ ῦϑὸ Μαηιὶης δ τ  Βοχὶ πίῃς οὗ οἢ. ΧΧΥΪ!., 
δηι, νἱ]ιῖοῖν 18. ἃ ταδί ον οὗ ἱπιροτίαποο, ἃ οοηϊαὶπΒ 
ἐἰι6 τἰχῆν Κι᾽ 8 δπι6, υἱΖ., (δὶ οὗὨἨ Ζεαοϊκεῖδῃ. 
ΤΟ διιρροϑι(ἰου 18 {18 Ῥτοϑϑοὰ ὕροη ἃ ἰἰπαΐ 186 
Ῥτορίιθοῖοβ Ἀβδίηδβὺ {6 παῖϊοη8Β οτγὶ κί παν παὰ 
Ῥίαοο ἱπιπιοα 6] τον οἷ. χχυ., (δαὶ οἢ. χχυὶ]. 
88 ΟΟΠΏΘΟΙοα ΟἸΓΘΟΙΥ πότον ἢ (νι Βουΐϊ {86 
ληϊογγοηίοη οὗ οἷ. χχυΐϊ.), (πὸ 86 ῬΤΟΡΊΘΟΥ 
δφιϊηδι. ΕἸαπὶ Τοτη θα (6 σοποϊαβίοη οὗ ἐμ 6 οΥὐβοὶα 
αχιϊηδὺὶ 86 παιοη8, πὰ ταὶ ὈΥ͂ τηϊβίακο ἴμ 6 
Τὶἱαβικομαβί νΠ0 αἸιογοὰ ἐμαὶ οΥ χίηδὶ ογάου, γοὸ- 
Τρογοὰ σχχυῖὶ. 1, δηὰ αδἰἰδοιιοὰ ᾿|, 88 ἃ ροβίβοτιρί, 
ἰο (Π6 ογβδοῖο αχιϊηϑὲ Εἴδπι. [π 118 ὈΘΠ Δ] 1ἢ 6 
ποτὰ ““ἀχζηϊηϑι ΕἸδπι,᾽" δά ἰο Ὀ6 ἰπβογτίοὰ, Τῆὶθ 
αἰιοταϊϊοα τηϑὺ ΒαΥθ ΘΟ τπδάὰθ ἴῃ ὙΘΓΥ͂ ΘΑΥΪΥῪ 
ἀἰο8, ἴον ἢ τα ῖκοϑ (8610 [611 ἴπ Ὀοϊὰ (6 ἨδΌτον 
ἰοχὶ δὰ ἰὰ (8ὸο υχχ, ΟΌΪΥ πὲ {μ18 αἰ ογοῦσα. 

20 

ἐπδὲ ἐπ (86 ἰοχί, οὐ δῖοΒ ὑπὸ ΧΧ. νῶβ Ὀδϑοὰ, 
(18 το βρ᾽ δοϑὰ νογάβ β.}}} δίοοά δὶ {π6 οἷοβϑ οὗ {86 
σψοτὰ ἀϊγοοίοα δραϊηδὶ ΕἸδαι, 8ὸ ἰδὲ {]|8 δά ἃ 
ΒΌΡογβοσὶ ρίἰοῦ δῃὰ ἃ ροβίβοσὶ ρί, ψΠ1190 ἴῃ ΟὐΡ 
Μδβογοῖῖο σοσθηβίοη ἰδ ροβίδογὶ ρὲ ἰδ πιδὰθ ἱπίο 
86 (1110 ὈῪ 89 αϑδυϊηρίΐοι ἰοΐο ἀὲ οὗ ἐμ ψογὰβ 

Ὁ». ον ἰμ18 ρυγροβϑ ἐδμ9 ἴοσμι οὗ ὑπ 805- τὰ ἢ 
ἰθῆσο8 τηυδβὶ 8180 δυο ὈΘ66ἢ δἰἰοσοά, 50 (δαὶ ᾿ξ τῶ 
ἴῃ σογγοϑροηάδηοθ Ἡ 0} 1110 Βυρογβογίριίου, χὶνΐ. 
1 διὰ χίνὶϊ. 1, ψν α1}]9 ἴπ {86 ατθοκ ἰοχὶ (χχΥϊ. 1) 
Π9 οἷα ἔοτιι 18 8.1}} ρΡοσοοριϊ 6. Τῆυ8 δβυδβίδῃ- 
(4 }}Ὺ ον ΕΒΒ δὰ ΗἸΤΣΙΟ, τὶ τ ποδὶ 1 769] οοτα- 
ΡΘΙ θὰ ἰο ᾶζγϑο ἰη (10 τῃηλ] ἢ. 

γόοσβ. 8δ-89, Ῥ ΒΒ δαί... βαῖ τ ϑ ονδΏ. 

[νὰ βοθῖαβ ἰο πιὸ ἔβγ-[οἰομθὰ ὑὸ ἰβκο ΠΡ ἴῃ {89 
Β6η86 Οὗ υἱγὲ ζοτί68 88 ΗΙΤΣΙΟ δῃὰ ΟΛΛΙΑΥ που]ὰ ἀο, 
δΒοΣ (Π86 ΘΧΘΙΏΡ]0 οὗ ἴῃ9 Ταγζαῦι δηὰ β6Ύ ΣᾺ] 
Βαῦθΐὶ8. Τὶδ τὰοδπὶηβ᾽ 8180 098 ποὶ δ6οθῃ) ἰ0 [20 
ἴο Ὀ68 Ῥγουθρὰ. Εσογ ἰῃ ἴδθ8. χχὶ. 17 9 ποτὰ 18 ἴοὸ 
Ὀ6 υπάοτϑιοοα ΘΟ ΙΑΥΪΥ (σορ. ὈΒ.ΙΤΖΒΟΗ, αὐ 
ἰος.). ἴα 1 ὅδ. 1ΐ. 4 δὰ ἢοϑβ. ἱ. ὃ, ἰΐ βίδῃαἀβ ὈΥ͂ 
ϑυποοάοοὶο ἴον 811] 86 Ιη68818 οὗ δἰίδοῖὶς ἀπὰ ἀθ- 
ἴοθροθ. Απὰά ἰἰ ἷ8 ἰδυ8 ἰο Ὀ6 Σοπαάογοα πογθ [9 
ΤΑΙΒΘΡ 88 Ὑὁὸ ΚΩΟῪ ἔγοσι ἢ ἰϑίοτΥ, ὑπαὶ [μ6 ΕἸΔΙ 168 
ὝΘΥΘ ΤΟΙ σα] Ὀταίοα 88 ΔΓΟΒΘΟΥΤΒ (ΠΟΠΠΡ. 88. 
χχὶὶ. Θ: ὑνγ ΧΧΧΥΙΙ. 27; ΗξπΖοα, 4 .-πο.. 111. 
8. 748). Τὰο ον γα8 ἴμὸ σἰἱοΥ ραγὶ οὗ {ποὶσ 
ΒΙΣΘΏ ΙΒ (σορ. ἰϊ. 8; Απι. νἱ. 1, 60). ὙΒοη 
ΗΣΤΖΙα ἱπαυΐγοδ 4 ὮΥ ᾿ἰτϊ. ὑπὸ Ὀγοακίηρ ἴο (Π6 
Ὁον ἢ 186 ΒηΒΎΟΥ ἰ5, Ὀδσδιι8ο ἰὰ 88 (6 τηδῖη 
οἰουθηί οὗὨ ὑπ οἷν ΡΟΝ. Τὸ τοδὶ (ποἷγ ὈΟΥ τὴ 8 
ἰστοδάον ἴθ θπι ἀοίθησοοίοβθ. Ἡ μθὴ (18 19 ἀοη6, (ἢ 9 
δάγνδῃσο 18 τηδὰθ ὕροὴ πὶ ροδὶ (ἰν Εἷγ ; ἔγοπι (ἢ 6 
[ΟῸΓΡ σονΠ τ οὗ Π6 Ὠδάνοῃ ἀγὰ (ἢ 6 ΤΟΥ τη (0 
ΓΆΡ αραϊηϑὺ ποῖ δηὰ ἀγίγο 6 πὶ Οη6 ἴο9 ΠΟΙ ΠΟΥ, 
ἴ. ε., (6 ἴουῦ τῖἰπαδβ 8}}4}} βοδιί ον ἢ θη ἴο 106 00} 
τη δ (οοΡ. γον, 82; Ζοοἢ. ἱ;. 10; νἱ. δ). ἍἼΠ0- 
ουὔὐ ἃ ἤρυγο, [ΠΟΥ 81|4}} Ὀ6 εοἰἰδοϊκοὰ οἡ 4]}] βἰἀ68 
δηα βοδιϊθγοὰ οἢ Α]] βίἀ68, 8δο (δὶ ποτ ΜὉ1}}}1 ὉΘ 
ὯῸ πδίΐοῃ ἱπ ψὶοΒ δυο ΕἸδιἑ 65 ἃσὸ Ὡοὶ ἴο 8 
[οαθὰ. Τα {π18 8 (ἢ 6 Β6η86 Β Ο᾽6 87 ἔγοπι ΥῸ Σ. 
87, ψ Βότο (ἢ δβαῖηθ (πίῃς ἰ8 ὀχργοβϑϑοα νἱΐῃουΐ 8 
ἤρυγο.---ἰ π8 σου ΠΕΡ [{86]7 νν}}} (6 Μοτὰ ογθοὶ 
Ηἰ5 ἰ(γο;ῦθ (δοιιρ. (86 τοϊαϊθὰ Ὀαὺὶ ποί ἰᾳοηιολὶ 
οχργοββίοῃ, 1. 16 δπὰ χὶὶἱὶὶ. 10), ἡ. 6., Η9 Μ}}} βἰϊ 
 ἡυάᾳτηθηῖ, δηὰ ([ἢ6 δα β οὗ (6 Ρθορὶο πτυδὶ 
ἈΌΡΘΩΡ (0 τοσοὶνγα {πο ῖν βοηίθησοθ. Βεὶ ΕἸλτὰ 
δἷβο δἰ ἰἰἴπὸ πὰ οὗ ἀκΥβ 51}4}} βῆατ ἴῃ 18:9 δαϊνδ- 
ιἴοη ψεϊοῖν (6 οτὰ 5}.}8}} (θη Ὀτίπς ἰὸ 4}1 η8- 
τἰοπβ ὈΥ {τ Μοβδίδἢ (οοιρ. χὶϊχ. 6; χὶν. 47). 
ἴι 18 αἰ8ὸ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀουδίοα ὑπ εἰ 1}}8 ττνοτὰ οὗ 6δοἢ- 
Βο]Α 10 ΔΡΡΙΪ68 ποὶ ἴο ΕἸδη δίοῃηθ, Ὀαὺ [0 411 (86 
δίϊοη5 Ὀδίονθ πιοηἰϊοῃαὰ, 

ΒΟΟΤΕΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ΕἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. θὰ σ]ϊχ. 1. δα (θη ἴδυϑοῖ πο Βοῖγ ἢ 850 (ἢ 
ΡΤοΡδοὶ 6118 (6 Διηπιοπίϊοθ. Βιιΐ ἴο [5γ᾽86] ἢ τ)- 
Βοὶῖ ἢ ἈροπΚ8 αἸΟΥΘΏΓΥ:; [Γκν}}} σα81 γοὺ ουὖἱ 
ἴΓΟΠι ΤΩΥ͂ ῬΥΌΒ6Π66, 88 Ϊ οδβῖ οιμ 4] γουν ὈΓΟΙ ΠΥΘΏ, 
16 Ψ δ οἿ6 βερά οὗ Ἐρῃταΐα (Υἱὶ. 16), ΤΠ 5 (89 
ΑἸαπιοη 68 ἤαγο πο γἰρῃὶ πὶ 1δγδοὶ, πὴ [8.80], 
ΑἸ μΒουρ μ6 ὯΔΒ ογίοϊ δα ἷ8 οἰδίταη ἢ Τοβροοὶ 
ἴο Φομονδῆ, 811} 88 ἃ σ χαϊ ἰο 18 ΘΟ ΠΊΓΥ ψ 11} 
Γοϑρϑοὶ ἴο {Π|ὲ Αἰημηοπίϊθδ, τυ οὶ ᾿ι6 νν 111 οὴ 6 ἋΔΥ, 
᾿πτουσἢ αοά᾽θ σῖδοο, ΔΚ χοοὰ αχζαΐη. “[5γαοϑὶ 
ΝἾ]] 0Π6 ΑΔΥ͂ ΡοΟΒ8688 δηπ σιιΐο δἷ8 ῬΟββΌβ80γ5 δηὰ 
ΤΌΪοτθ. ΤῊ}8 8 [8γΓ8 6} 8 θίθυ ῃ8ὶ οδ Πρ, Ἡ Ιοα, 
πῃ δρὶ(6 οὗ ΟΥ̓́ΟΣΥ δίῃ, τουδὶ δρδὶῃ 0 τ,δηϊοδιθὰ, 
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δά 6 [16|1.ς ὦ ἰπ (86 Ομ τ δι δὴ ὁπ υτοῦ ἰο τ ΒΙ οἷ 
ΘΙ] παιΐοῃ8 αγὸ συ ἢ 88 ἃ ροββοϑβίοῃ. ΕΘ ΠΟΥ͂Ν 
Φετοιιίδ Ὁ Θοά᾽Β ψογὰ, οὗ ννϊοἢ ἢθ 8 {86 
ὍΘΔΓΟΓ, 888 ῬΟΝΘΓ ΟΥ̓́Θ ΑἸΏΠΊΟΠ 88 ΟΥ̓́Θ 8]Ϊ (}}6 
Βοαίμοη νοῦ. Ηδ βύγνουα {πον ν ΒοΪ6 ΘΔ Γδο- 
ΟΣ, πὰ δἰγοδαν δοϊὰβ Ἰιάσιηοθηί. Ι͂ῃ δἷπι ἰδ 
1808.6}᾽ 818} 6 5.7 δηΐ (τἰ πὴ ρ ἢ ἀνθη (δουρὶ οὦ {818 
δοσουηξ 6 18 πιοϑὺ τηοικοὰ ὈΥ (0 {6178.᾿" 
(θικῦΒιση). ΑΒ ἴμθη (89 Βουυϑῃίβ οὔ Μαϊοοτη 
οοσυρίοα ἰἢ6 ἰοΥΥΙΟΣΥ οὗὨ Ιβγδοὶ, 8Ὸὸ βίπεθ [ῃθῃ 
μβαῦθ ἰμ9 βογυϑδηίβ οὗ Μοϊδιμτηθὰ οοουρὶοὰ (ἢ 6 
ΤΟΥΥΪΓΟΥΥ οὗ 6 (Ἰμγιβιϊδ οὐ αγο ἴῃ Αϑὰ δηά 
Επτορθ. [ἢ ὈοΐὮ σα868 ἰἰ τν88 8 ᾿υὐδχιμοηΐ οἢ (86 
Ἰδιίον ψὶτουΐ Θολθυτ ἢ Σ ΔῺΥ γἰ κι οὴ [ἢ 6 ΓΌΓ ΠῚ 6Υ. 
Αἰἰο, Βονγουοῦ, Χν}}} σοι θη ἴΠ6 Υοϑιογί  οἢ 
οὗἨἩἨ 15γ86] δπὰ οὗ Ομ Υἰϑι ΔΉ ΠΥ ἰο {πο ΘΟΙΠΙΓΥ, 
δὰ (μον εἰσ ν᾿ }}} ἰαἶκο ρἴδοθ δἱ 1}}8 βατη6 {{π|6. 

2, 0ἢ τϑγβ. 4, ὃ. “ἼἸο στοαὶ σοηδάδηοο οὗὨ [ἢ 6 
πονϊὰ 15 δἰσαγβ οὔ Μδιῃθου. ΤΊ που]ὰ 
Βαϊ ἴ16 ἀοὶγ ψῖι ἰμοὶς ἀρδβὰ βοὶ-ἀδυϊβοα 
φοσκα, δὰ τὶ ἀοσβῖτο αηὰ {6 ἐθηβίοη οὗ δ4]] 
ὑμοὶν ῬΡΟΊΤΟΙΒ ἀ0685 6 νοῦ] Β6ΥΥ͂Θ πιαίογὶαὶ 1ἢ- 
ἰογοϑίβ, 88 (ΠΟΥ͂ ΓΘ ΠΟ -8- γβ σα] ἢ ϑβοοῃ, 
ΒΟΥ ΟΥΟΥ, ΑἸρϊηοη 5 ΘΟ - οὶ 8 ᾶγ ονεγβον θα ὈΥ 
Θηοΐθβ, ἰμ θη ούθη {861} οΘουβάθῃρσα ΚἾΥΟΒ ἯΔΥ ἴο 
ἀδβραῖν.᾽" ΙΚΟΒΊΙΟΗ. 

8. Ου τϑγ. 7. “" ὅδ 8606 Ὦθτο, ον αοἀ ρμυΐα ἴο 
ΒΌΔΙ6 [086 0 ἀδροπά οἡ {μοῖρ πὶβάοιη δῃὰ 
ΟΥΑΙ 688, ΒΟ ἐμϑὺ τῦἷῪ ἸΠΔΥῪ δδὶς : 18 (66 ΠῸ ΙΠΟΤΘ 
νι ἰθάοπι οΥἩ ΘΟ η80] διποῦρ ἴῃ πίβοῦ [5 (μοὶγ 
ν Ἰβάοτη σοθ ἴο πϑδυριῖ δὰ] δἷβο Ἡτγὶῖο8. οὗἁ 
(18 (1 σον. ἱ. 19, 20) ἔτγοπι {ν ῥγοριιοὶ ᾿βδίδῃ 
(χχίχ. 14 εοἱϊ. 2 6γ. ἰχ, 28, 24). Διὀίϊδελε ϑδιιπι- 
φιατίεη, ἐἔς. 

4, Οη γνοσ. 7 εαα. “ΑἸιπουρσὶ Ἐδοπὶ τγὰ8 (86 
παι ΐοη ποδσοβὶ ἰο 1βγϑοὶ Ὀοϊ ἢ ἰῃ στο Ομ δἷ δὰ 
δοαυασὶπίδησθ, 1 ἰ8 {Π8 ΟΠ]Υ 8 ΡΥΘΟΌΓΒΟΥ οὗ Απίϊ- 
σὨτὶβί, ὙΠῸ Θπάθανοῦβ ἴο ἰδ ἃ νου ]γ ομδᾶγδο- 
ἰοῦ ἰη Ομ γὶθιϊδη ἕοτϑ. Εάοπι ἰ8 Ἰγτυϊ(αἰθαὰ ὉΥ {86 
οχίϑίοηοο οὗ 15τγαο], ἴη6 ρσόβθῆοο οὗ ἰδ 6 ρυτὸ ψοτὰ 
οἵ αοἀ ἰβ αΑἸνναγ8 8 ἔπόγὴ ἴῃ δἷὶβ σοῃβοΐίθῃσθ. 
Ετοῦὶ Βάοιῃ σλβ Ἠοσγοὰ ΨΠῸ τνδπίοα ἰο τηυγά ον 
{16 αἰνὰ 6505, δΔηα το 8180 τηοοϊοά ἰΠ6 Βυδοῦ- 
ἵπζ ϑαυίουῦ. Ἑάοπιὶ 88 σϑ᾽ Ὀτα θὰ [Ὁ νν186 
Ῥτονοσῦβ: 10 ροββοββϑὰ Βἰρἢ πιϑηΐα] δηἀονπιοπίβ 
θυῦ Ἀγ ἡοὺ δὐθ (688 ρα ἰο Βῆδπιο, ΒΘη ἠοὶ 
δοοοιηρδηϊοα ὈΥ (ἢ ἔραν οὗἩ Θοἀ ᾽᾽ ὈΙΕΚΡΒΙΟΘΗ. 

δ. Οῃ τοῦ. 1.2. 8γ8δο] νψβ ἴηὴ9 σὨΟΒΘῺ Ππαίΐοη, 
ἰη6 βοὴ οἵ (86 ἢουϑθ (σοπῖρ. Ἐχοά. ἱν. 22; 76ΓὙ. 
χχχὶ. 9), δπὰ γοὺ ''6 ψὰ8β βούθυοὶν οἢδβίϊβϑά. 
ΕτΊ ΟΣ, {πΠ 6 γ6 6ΓΘ ἰῃ ΒΓΔΘΪ ΙΠΔΠΥ 708. δηἀ Ρἱου8 
τθη, Ἴο αἰά ποῖ ΒΌΔΓΟ ἴΠ6 δ'η 5 οἱ ὑπδὶν Ῥθορ]ϑθ, 
δυὶ Σο δ] ουϑ)γ οοπίθῃ δα αραϊηδί ἰμθπὶ. Βαΐί Ἔσθη 
ἀμε88Ὲ 8180 δα ἰο ΘΑ ἴὯ6 ΒΟΥΟΓΘ ΟὨδδίθη ἢ ρ. 
“ῬγΟΡΒΟΙΒ βηα ῥγϊοϑίϑ 6 Γ6 αἶβὸ συγ θα ΔΙΊΥΔΥ ἴ0 
ΒΑΌγϊοπ ; αϑπίοὶ, Εξοκίοὶ δὰ ρίουβ τηθὴ ἰὖκθ 
Απαδηΐδι, Αζαγίδῃ, Μ΄53. 86], δῃηὰ ὑῬσγοῦπ ὈΪΥ ὙΘΥΥ͂ 
ΤΙΔΩΥ͂ Οἰ ΠΟΥ 5,᾿ ΒῚΥ5 Τηδοάογοῖ, Ηον (ἤθη σου ]ὰ 
ΔΠΟΙΠΟΓ παίΐοη Ἔσχροοῦ ἴο 6 ἰγοδίοα αἰ θην ἢ 
σοπιρ. τον. χὶ. δι; 1}ὈῈῸοι. ἰν. 11, 18. Τῇ ΘΓΘ 
ὙΠ, πονοῦν, Ὀ6 8 δ᾽ ΠλΙ ΑΥΙΓΥ 4180 ἴῃ {18 ἰμαϊ 
βπα!ν (16 οἰναδιϊβεπιθηὶ, οὗ ὈοΐΒ, {Π 6 σοβθῃ Ὠλ- 
ἰἴοη δπὰ πὰ οἱμον, ὙΠ] τοἀουππαὰ ἴο ἐπ οῖν οἴου παὶ 
ψοϊίαγο. Οορ. γον. 89. "ιέωδ ἐδἰ 7οπιίηιιδ εἰ 
φεοίμπι οπιπε 7μαϊἸοίωπι Ομ) Οὐμδ εἰΐαπι ἐγαί ᾿ο0ἢ- 
εεὶο Μαμριϊ ἱπιρεταίοτῖα, φιαπι εαεδαῖ, ομπὶ υἱαετεί 
δαποείιμπι δύαπι πχόγέπι σίασιο ζεγισὶ ραμίο ροσί ζετὶ- 
ἐπάμε εἰ ἱρδε.᾽" ΕΆΒΤΕΒ. 8. οχῖὶχ., Ἴχσχχυῦϊ, 

6. Ου γτοσ. 16, ““ ον ὶβοδίϊοπ8 ΠΥ Ὁ6 6οῃ- 
εἰγυοϊθα διὰ τη8δἀο ἀυς 180 οὗ, θυὶ (ΒΘ τη. ποῦ ὈΘ 

ἀοροηἀοά ὕροη. ΕῸΓ πὸ ον ἰ δοδίϊΐοη 18 ἴ00 δίγουΚ 
ΟΥ̓ ἴ00 ἢ} ν θη οὐ 18 ΔΏΩΤΥ, δπὰ νν}}} ρυ ἰδὲ, 
Απὰ ὃδ 88 γασίοιβ ὙΔΥΒ οὗ ὈΓΙ κί πκ ἰδοῦ ἰηίο 
186 αδηὰβ οὗ (1.6 ΘηΘαι65 88, δ οδῃ σδι}56 ᾽Γζο- 
ΥἱΒίοΩΒ ἰο ἔδὶϊ; ΟΥ 8 Βρασὶς ἰοὸ 141} ἴῃ ἃ ρον ἀ6}- 
λαραζίῃθ; ὙΔΙΘΙ ΤΏΔῪ Ὀ6 ἩΔΗΚΙ Ωρ; ὑΠΠ6 ΓΘ ΠΊΔΥ δ 
ῬΘΒΓΠΠΟΠΟΘ ΟΥἩ 6 ἀΥ̓ΒΟΠΙΘΕΥ ΟΥ̓ ΤΠ ΠΥ διοης [890 
Βο] ἀἰογβ, οὐ ὈΓΪ ΘΒ ΤΠΔΥῪ 6 υμβοὰ 88 δβοδ]ηρ ἰδἀ- 
ἀεγβ. Τμδ 4]} 18 ῃ υδίη.᾽" ΟΠΑΜΕΒ. “ἢ δὶ 
186 νοῦ] 68}16 ὑῬγοίθοί: οῃ, οδῃηοὶ ὑγοίθοί δραϊηδβί 
Οοά᾽ δ )υὰχιμοπὶ; ἀδαὶἢ τηουπίβ οὐοσ 81} σοςοῖκβ.᾽} 
ὈΙΕΒΌΒΊΟΗ. . 

1. Οὐ τον. 19. “ἀοἀ αἶτνεβ 8}} δ που Υ δηὰ 
τοδρθοί, δηὰ ἰδ }|κ68 11 8}} αιναυ. Εον ἢδσ 1ἰ ἰ8, το 
Ῥουγϑί σοπίοτηρὶ ὉΡΟΣ ῥτίησ68, Φο0Ὁ χὶϊ. 21; Ρδ. 
ΟΥ̓́. 40; [88. χὶ. 28,᾽" Οβάμεξκε. [58 προὰ ποῖ 
Ὀ6 Βυγργὶβοὶ ὈΥ δυοῖ 8 βϑαγοδῖηρ αὈ ΘΒ Οἢ 88 
δαὶ πη (86 ργοβοηῖ ραϑβῆᾶρθ σοῃσουηὶπηρ ΟΗΕΙ5Τ, 
ψ 6 6 ΓΘΠΙΘΙΌΘΥ δαὶ Βάοαι 18 (ἢ. 6 ΡΓΟΡὮ οἰ168] 
ἴγρα οὗ ΘΒ νἰβι᾿ δ Θῃθιηΐθ8,᾽" εἰς. ῬΤΟΒΟΒΎΟΕΤΗ.--- 
5. ΒΕ. Α.] 

8. θη τοὺ. 2δὅ. ““.σοὐ δοαἢ βυῦεον τοοάδοταῖα ογ- 
Οὐδηο88, Ὀὰΐ ἰο 6 ογουβ ΟΠ ΒΟΟΌΓΙΥ δηι ἴα 
δὴ ΕΡ᾿ΙΘΌΓΘΔΏ ΤΠΒΠΏΘΥ, 18 ΘΟΙΙΙΠΟΙΪΥ͂ ἃ ὈΤΘΙ τιΪ- 
ΠΆΤΥ (0 ἀεοϑίγιοίίοπ, Μαίί. χχὶν. 89. ΟΚΑΜΕΒ. 

9. Ου τοῦ. 80. ““ ῖοπ ἐδί ηυο πιφίαε α 7)εο ἵταίο, 
πἰεὶ αὐ ειπι ρἰαεοαίωπι, ΑὐαΥΒΤΙΝ ἐπ 1.8. Ἰχχὶν."- 
ΕΌΒΒΤΕΒ. 

10. θα τοῖ. 88. ὕβογο ᾽υάδριημοπὶ 18 Βοϊὰ [ὮΘΤΟ 
18 1:6 ΓΚοτὰ 5 (ἰτομθ. ΕῸΣ ουὐϑὴ (ἰπ6 ἰάεδ οὗ λυὰρ- 
τπθηΐ 8 ἀϊνίπο, δῃὰ δὶ Ἰυάρεοβ ἃγτ [86 ἸοΘΡ 
ΤΟΡΓΟΒοη(διΐνο8 οὗ 186 Εἰ ρῃοδὶ Ἰυάχο. οο ἴο 
[8ο88 ᾿υάχοι ν ῆο ῥγοσδϑϑά 80 88 [0 οἴϊαος (ἢ. 6 ἰά68 
Μ ΙΘὮ ΠΟΥ ΓΟργοβοῦῖ. 611 10. 0 ἰμδὶ ἔἤ 6 ΣῈ ἰδ 
ἃ Βυροτίοτ ἰσὶ θη] τ ΒΊΟΝ ΜΝ }}1 τόνογδα 8}} δὲ 
λυάριηθηϊβ, δὰ ἴῃ 8]}} ροϊηϊβ Ὀσίπρς ἴτιιο 7.61106 
ἴο 1.6 Ἰἰχιιί, θοΐογο τ ἢ 8180 δωηιπιμπι 786 ἘΠ] 
ποί Ὀ6 φωπιηια ἐηγωγία. 

11. Οη τϑὺ. 89. “" 7η »γοπιδείοπε βροηἀείμν Τετεὶ 
υοταίίο αὐ τεσπιρη Οὐτγιείὶ, οὐ7ι8 τὶνιϊ δε Ζωεγιιπΐ 
Ἡασὶ (Μαῖι. 11.), σμὲ εἰ οὐ τά α Οἠτῳδοείοπιο Ῥαίτί- 
ατεὴδε σεπίίεπι σρρεϊϊαπίμν.᾽" ΕΒΒΤΕΒ. [Το [Ὁ]- 
δ᾽ ποηΐ οὗ (818 ΡΤΟΡΙΘΟΥ τγ88 δοθῇ, ἰἢ Ῥδγί, τυ ἤθη 
ι6 Μαρὶ οδπιϊς (ὁ ουὺν [ογὰ δἱ Βεοιβ)θθ: δηὰ 
81}}} τηογο οὐ [86 ἀΔΥ οὗ Ροπίθοοϑί, Θὴ " δτγι- 
ἰδη8, ΜΙ οἄ θα δηὰ Εἰαπιϊίεε᾽ ᾿ἰϑιδηοά ἰο {Π6 ΡΤΘΔΟΝ- 
ἰπρῷ οὗ 5ι. Ῥοίον δὶ Φοσυβαίοπι, δὰ το γὸ τοοοὶνϑὰ 
ἴηῖο 116 Ομνβιίίδη οὔσγοῦ (Αοίβ ἰ. 9, 14)." 
ῬΤΟΒΡΒΝΟΒΤΗ.---8, ΒΕ. Α.}ὶ| 

ἩἨἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. Ου γνοσβ. 1, 2. 1δυηθηὶ δα Βορο οὗὨ {89 
σἤυγο τνῖ{| τοδρθοὶ ἰο Ἰοϑὺ ἰοστίίοσγ. 1. ΤῈΘ 
Ἰαπιθηὶ (τοῦ, 1). 2. Το πορο (α) σὴ} γεβρϑοῖ 
ἴο [6 ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΆΙ ἢ οὗ Ορροηοηίδ; (ὁ) {8 σεϑροοῖ 
ἴο (86 τοδοαυϊβίικίοη οὗ {Π6 Ἰοϑί. 

2. Οἱ τϑῦβ, 4, ὅ. δῬ᾽ατγηΐϊης δβδϊηϑὲ ΔΥΥΟΖΒΠΟΘ. 
1. μογοου ἰὺ ἀδρομαβ (γογ. 4, ἰγιβίοα 1ὼ ΒΟΥ 
ὑγϑαβιιγοδ, δίο.). 2. αἱ 118 οηὰ νν }} 6 (ἀοβϑίγαο- 
τοι οὗὨ [18 ΒΟ ΓΟΘΒ οὗ Β6Ιρ, ἤϑαν, 1.1}. 

8. Ου τϑν. 7. ΤΊιο ἰπβυθηοίθπου οὗ ἢ πηθῃ τνῖδ- 
ἄοπι. 1. [108 δίσϑηρίῃ ((Π|6 τοποινῃηθα ψιβάοτῃ οἶ 
6 ΕΔοπΙΪ 98 88 ποῖ απίουπαἀοα). 2. [18 τνοαϊς- 
Π688 (ἰϊ τπιυϑὶ [δ1} Ὀοΐοτα [86 Βίγο 68 οὗ (89 Ϊοτὰ). 

8. Ου τοσ. 1]. Α νογὰ οἵ σοτηΐογὶ ζ09Γ νὰ ο5 
δηὰ ΟΥΡΙΔΏη8. 1. ΤΏΘΥ ἢδγο Ἰοϑὶ ἰμοὶνρ δυπιδα 
Ῥτγοίοοίοῦβ δηὰ βυρρογίοσβ. 2. ΤΒοῖν δῃϊοϊὰ 18 
180 ογὰ, ΣΥ (ὯΘΥ ἰγυϑι ἴῃ δἷηι.--- ρον ὈΪ]οΒδοα 8 
αοἀ᾽Β κἰπὰ ῥσχοιαΐβο ἰο ίᾶάονβ δπὰ Οσρθδῃ8. 1. 



ΟΗΑΡΆΗ. Ϊ,.., 1]. ᾿40Σ 

Τὶ οαϊτιβ ἐμ 9 μοατὶ οὐὁἨ δύθὺν ἀγίηρ ἔδίμου; 2. 1 
σοιιΐοτί5 ἰἢ6 Ὠθατῦ οὗὨ 8}1 ννὰο ἃτα ον ΟΥ̓ΡΆΔΏΒ: 
8. 1 ὁποουγαροβ 08 8]}] ἰο ἰγυϑὺ οὐυγβοῖνοβ ψ ἰ[ἢ 
Οὐγ οἰ άγθη ππόγὸ ἔδιυ αι ἢγ ἰο αοα. ΕΟΒΕΥ, 
Βιδιιδεῖλ. Ἡγεσιοείδον ΓὰΡ σεϊϑί,. αγαὀγεάπεν, 186], 
3. 101. 

δ. Οη τοῦ. 12. Τ86 7υδιϊσο οὗ ὑπὸ ογᾷ. 1. 1ἰ 
αἰγοοίβ 18 βίγοϊχοδβ υνὶ{}} βίγιοἱ πραγ 141} ὺὺ διζαϊηδβι 
ἐδ6 ΘἰΣ] άσϑῃ οὗ 89 Ἀου80 διὰ δρχαΐηδβί βίγδη ζοσ. 

νου σοηίθηἃ δραϊηϑὶ αοἀ, 
ἴΐ (ρτῖάθ, θαυ Ἀγ Ρουθ γ). 2. 118 αἰ (ον ΒΚΟΥ 
δηα ἀορϑίγαοίίοη ὈΥ ἀϊνγὶπθ οτηπ!ροίθΠ66). 

2. Τὸ ΑἸ ΤΑΥΒ δ88 ἴῃ σίου 86 ἰτιιθ τ ] Ὁ Σὸ οὗἁὨ {8086 
00 τὸ βιιἰ θη. 

θ. Οη τνϑσγβ. 1δὅ, 16. ΤῊ ΓῸ]Υ οὗ (086 τῆοὸ 
1. Τὴ στουμὰ οὗ 

7. Οα νοῦγβ. 88,89. Τ89 ᾿ογα᾿ 8 }υά πιοαίθ. ΤῊΘΥ 
ΔΓΘΙ, ἸΡΡΟΒΙβιὉ1]6; 2, αἀἰγοοίοα ποὶ ἰο σοταρ]οἰθ ἀ9- 
βιγαοίίου, Ὀαὺ [0 Δπιο] οσϑίϊοι δὰ ἰσὰθ γν9}}- δοίη ρ, 

21. ῬΙΟΡΏΘΟΥ δραίμδὶ ΒαΌΥ]οΣ (688. ]., 11.). 

ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

1, Βοίοτο (86 ὈΔι{16 οΥ̓͂ ΟΔτο θυ δ “το ἶδἢ 
Ῥτεϊςοιοα ἰο 8 Ῥ6ΟΡ]6 ἃ βϑύογϑ υἱδίϊαιἱο ὈΥ͂ ἃ 
ῬΘΟΡΙΘ οοπιηρ ἔτγοτῃ (80 Ὡοτί ἢ, νοπὶ ἣθ αἴϊοῦ- 
ΑΓΒ ΣΘΟΟρηἶΖθα 88 ἰδθ Ομα] ἀθδηβ, δὰ (π θα 
ΘΟ ΒίβΏ{}Ὁ Ργοο]αϊπιοδα ἰδὲ 15Γ86] δῃηὰ (886 οὐδὸν 
ὨΔ[Ϊθἢ8 του ὰ 6 Βαύθα ἔζοιῃ οοπιροίθ ἀρσβίσγυο- 
ὑἰο ΟὨΪῪ ὉΥ͂ βυ)]οοίίοα ἰο ΝΟΌυΘὨδάποζζαυ. [ἱ 
ἴλαν, ἰμογοίοτο, Ὀ6 δαϊά ἐμαὶ ἀυτὶπς ρασὶ οὗ δἷβ 
ΤΑΪἸΒίΓΥ μ6 Βροΐζο οὗ ὑμ6 Ομ δ᾽ 688 πη νίαν 
ἰῃ ἃ ΠΙΔΏΠΘΥ ἔδυοσδ Ὁ] ἰοὸ ἴμβοι. Τμοτθ ἰδ 50 
σοηὐγδαϊοίϊοο, ΒΟΉΘΥΘΡ, 88 ἸΠΔΩΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ, ἰῃ 18 
ὮοΣΘ ῥτοαϊοϊίης {86 ἀοδίταυοίϊοη οΥἨ ΒΑΌΣ]ΟΩ ᾿ἰ86 17, 
δπὰ ἰῃ [Π:9 8810 ΠΙΒΠΏΘΥ ὈΥ͂ ἃ ΡΘΟΡ]6 σομηϊῃβ ἔσγουλ 
ἐδ ποτίμ (). ὃ, 9, 41; 11. 48). Εοτ Φεγοιαίδε 
ΜΟΙΪα ΟὨΪΥΚ ΒΑΥ (δδὶ ἔον ἰμ9 ργοδοηΐῦ, ἢ ἐμ:6 ῥσοχὶ- 
τιδῖθ ἑυίυγο, ΒαῦγΙοη 18 {89 ᾿πβίτυμηοηΐ οὗἨ ᾿υρ- 
τηθμῦ ΟΠ 8}} πδίϊοηβ (]. 28; 11. 20 844ᾳ.}, Ὀὰὺ (86 
(λπ16 18 σοπιΐϊηρ ΒΘ ΒΑΌΥΪΟΣ ἰἰ8617 τυδὲ ἀταὶη 
16 οὰρ οὗ νψγχαίδ, ἰῇ ρῥυπὶβπιοπὺ ἴον (80 δΒ᾽85 
ΜΓ ἰσὮ 1ὺ 68 ἱπουγγοὰ ἴῃ 89 Θὁχϑουζίοη οὗ [18 πι15- 
βίου (Ϊ. 11, 24, 28, 82; 1. 0,11, 24, 86, 60). 76γ6- 
στη .᾽8 ἀροϊα γί! 05 [ὉΣ δηὰ δζαϊ ηϑὺ ΒδΌΥΪΟΏ ἃ ΓΘ 
ἐμὺ8 τοϊαιοὰ ἰο ὁδοὴ οὐδοῦ, 88 ἰῃ χχυ. 27 ἰδ9 
Ὀσίοῦ ἀθοϊαταίζου, “διὰ ἰδ κΚίηρς οὗἨ β΄ θθ 86} 
88.8}} ἀτῖπῖκ αὐΐοσ ὑπ ϑ,᾽ 18 ἰο (86 Ῥσούϊουβ δῃ- 
Σου πσοιλθηίβ ἰδὲ ΒΕΑΌΥ]ΟΙ 8}18]} ΟἿΣ (116 σὰρ οὗἁ 
ΓΙ. [0 ἰΒ ποὶ βίσδῃρθ ἰο πὰ 8 ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ 
διζαϊηϑί ΒαΌγΙοΣ ἴῃ Φογοταῖθμ, Ὀυΐ πηυϑὺ Ὧθ Σο- 
ξιυτἀοὰ δ5 ροτγίθοι Υ δία, 

2. ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἀραϊηθϑι ΒΑΌΥΙΟΩ Β88 8 δἰβίουυ. 
Εἰγϑὶ, 1888, γοῦν τπονϑὰ ΟΥ̓ {ἢ 8 ΘΙ ὈΔΒΒΥ, 
ψἰ9 Μογοάδοι.- Βα δάδη βοΐ ἰο Ηοσο δ ([88. 
Χχχὶχ; 242 Κι. χχ. 12 84ᾳ4ᾳ.) φῬτοοϊδί θὰ ἴπ6 
)υαάριηοηῦ οὗ ἀοδϑίγασιίου. ὁ ΒΔΌΥΪΟΠ (188. οδ ἢ. 
ΧΙΪΙ., χίν., χχὶ.; σὶἱ, 14; χὶνὶ. 1-2; χῖνὶ!.; χΊνλΐ, 
14 βΒαα.). Ηαδ ἴ8 ζο!])οννοὰ ὉΥ Μιοδῖ, νῇο, ἴῃ ἃ 
Ὁσὶοῦ ἀφδοϊαγαίΐοη, σου ρτὶβο5 δ]} τυ ἰοὰ γα ἢ 
..88 βαϊὰ 1 18 016 ὈΟΟΪ 0 ἀπά αχζαϊπεὶ Βδῦγ- 
Ἰοῃ, “ἴδοι Βῃ.411 ἀννο}} ἱη {80 δεϊὰ, δπὰ ἰῃου 58]. 
ο ἰο Βαῦγϊου ; μοῦ 584}} ἰοὺ Ὀ6 ἀεϊϊνοτοὰ: 
θογο 6 [ωοτὰ 584}} γοάϑϑιχ 60 ἔγοτη 8 6 βδπὰ 
οὗ ν δηλ 168.᾽᾽ Μίο. ἰν. 10. Ηαῦδκίυκ ἐἸοη, 
1:0 οἰ ΘΠ ΡΟΓΆΤΥ οΟὗὁἨ Φογο Δ}, Ῥτορ οι α Ὀοίοτο 
πὶ, Ὀαὺ δἴνονρ {Π6 Ὀδι (10 οὗ Οδυοὶ θη β, αραϊηδί 
ΒΔΌΥ]οη, οἰαγδοίονι χης ἰὑ ποῖ ΟἿΪΥ ἰῃ (δ πὲῦ- 
ΤΟΥ͂ΘΓ 8686 88 ἃ ῬΟΤΟΡ Ποϑίῖϊα ἰο (6 Ῥ6ΟΡΪΟ οὗ 
1βγδοὶ, Ὀυϊ 8180 ἴῃ ἃ δίρῃου δπὰ τποῦθ σΟΙΡτΘ- 
ἈΘΏΒΙΥΘ 8686 88 αι ΨΟΓΙΪΥ ῬΟΊΟΥ, 561{-Ἰεὶ Γγίης, 
δηὰ Π6 ΘΠΘΩΥ͂ οὗ Θοὰ. «Φ6γοπϊ ἢ ἤΠΆΪΥ ἀρρτο- 
Ῥυϊαίοβ πἷ8 ρΡγθάθοθββοσβ ἃ ὃ σϑρσοβθῃῖβ [ἢ 6 80π|0 

οὗ ΟἹ]ὰ Τοβίδπιθηῦ ῬΣΟΡΠΘΟΥ δρδαϊηϑὺὶ ΒΘΌΥΪΟΙ. 
Ηὸ ἰδ ἔογπιβ (6 τηδΐη ζουηάἀδιίΐοη ἴθ ὑμ6 ὑχο- 
ῬίιΘοΥ οὗ (889 ΑΡοσῖγρϑα οσοπσογηϊηρ ὑμ6 ΒΑΌγΙΟΣ 
οὗ 186 μα] ρογϊοά, [Ι{ἰ 8, βοναυον, ἰο ὍΘ οὗ- 
δουυϑὰ ἰμδὶ πθ μαἶνϑβ σοϊδιϊ οἷν 1688 ῬΥΟΙΪΠΘΏ60 
(δὴ ΗΔΌΔΚΚυκ ἰο (μ6 1464] βἰζηϊβοδηοο οὗ Β8- 
ὈΥ ΟΩ 88 8 ἰγρ6 οὗἨΛΟάΪγ, 8610- οἰ γί πῃ, τνου αν 
Ρονεσθ. Τμο Ἰαϊίον ἀο68 (15 ἴῃ Ὀγιοῦ θαΐ ν οἢ- 
ἀγουδῖν ῥτοίουπά δπὰ εἱχηϊβοαμὶ υἱοῦ ϑ 668. 
“Βογ, ἰο, 1 ταΐβο Ὁ ἰδ 6 Ο] Δ] 68η8, ὑπδὲ ρον ον} 
δηα ΥΥΘΡΓΣΘΒΘΙ ὉΪ6 παίΐοη, ν᾽ Ϊ ἢ (068 88 [ΔΓ ΔΒ [ἢ 8 
οαεὶ οχίϑμαβ, ἴο ΟσοΌ Υ αν ] ἢ 8 τ αἰ σὮ δ το ποί. 
ΤΟΥΣ Ὁ]Ϊ0 δηὰ θαυ αι δγο ὑμ6Υ ; ἔγοτα ὑπ ον 68 
Ῥτοσοϑὰ ἱβμοὶν Ἰυάρπιοιὶ δὰ ὑπο ῖν αἰ σηΐ " (]. 6, 
7). “Ἴδθὴ δθ οὐογβονγΒ τυ ἢ σουταρο δὰ ΓΔ ἢ 8- 
ἄτοβϑοθ ἃπὰ Ὀθοοΐοθδβ σΌΪΕΥ; (818 ἈΐΪ8 ῬΡΟΥΤΟΣ ἰδ 
ἀπο ἷ8 αοά" (ἰ. 11). “μο, Ἰπδαιοά, ποὶ ἃΡ- 
γῆς 18. ἷθ 800] τὶ ϊη εἶπαι, θὰ  ὑπ6 }υδὺ ὉΥ ἔδι ἢ 
888}} Ἰῖνο᾽ (ἰ). 4η.- ““Ὑ07ϑοα αἷδο Ὀδθοῆσβθ νἷῃθ 
δ. 1ῆ 68 8 δ, ννῦο 18 δτσορμηὶ δπὰ ἰ8β οί 60Ὴ- 
ἰοηἰθα, το Θηϊαυζοίν 18 ἀοβίγθ 88 861}, δηὰ 18 
ἘΚ6 ἀδδίῃῃ:. δηὰ οδπηοί Ὁθ βαϊὶβῆοα, Ὀυΐ ἀγατγοί ἢ 
ἰο Εἰτα 56] 811 παι: 8 δβηἀ χαί οΣ ἢ (ὁ ἈΪπι86} Δ]] 
ὨΔίΪ0Π8 ᾽" ὼ δ).--ὐογ ΔῈ ΕΥ̓͂ ΠΟ ΘΔ 8 Ρ88368 
οὐοῦ (μΐἷδ οἰ θυγοαΐ, Ὀυΐ Ἀ9 γδίμ ον ᾿ἰλιπαθβ ᾽ΐ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ βίηρί!ο νογάβ, ἰὴ (π 086 βἰσηϊβοιληΐ πᾶπι65 Μ ὨΪσἢ 
Βο ψίγοβ ἰο ΒαΌσΙου θη μῸ 06118 1ὺ Βοιῖο ἀ6- 
ἤδῃοθ (1. 21), Ῥυϊὰθ (88 ρογβοηϊδοδίζοη ἰῃ]. 81, 
82), Ηδατὶ οὗὁἨ ΠΥ Ορροπϑηίβ ἐν 1), ἀοἸάθῃ οὰρ 
τηδικίηρ [Π6 τ 019 φαντί ἀταηκ (Ἰϊ. 7). ,͵ο ΔῪ 
{0 887 ἰῃδὶ οὗ (πὸ ὑγχὸ δοῃ ΟΠ ΡΟΓΔΕΥ͂ ῬΓΟΡοΙθ6, 
80 ᾿ἰνθὰ ἰο 860 {μ6 ουἱηγϊηδίϊου οὗ ἰδ 6 Βεαὺγ- 
Ἰοιΐδῃ ῬΟΤΟΣ, Φογου Δ ἀταννβ (6 ρταπάρϑί δπὰ 
ταοβῦ σοτῃ ] ἴθ ρὶοίατο οὔ 86 ἀοϑίγυοίίοη πιοηδοΐη 
ΒδΌγϊοη, Ὀαὺ ἴῃ δυσδἢ Μν 1836 ἰΒαὺ Β6 ΟὨἿῪ ἱπιϊπηδῖθ8 
186 1464] οἰοηθην ΒΊΟΝ ΤΟρτϑθηῖϊβ ΒΑΌΥ]ΟΏ ἃ8 
{89 σθῃίΓθ δηὰ ἰγρο οὗ 81} ννου] αν θηπιὶϊίγ ἰο αοἂ, 
ΜῈ ΒδὈΑΚΚαυϊ, τ 80, ποι πϑιδηαίης (δ6 οχ- 
0 ΓῺ] ἱπδὶ χυϊβοδησο οὗὨ δἷβ 1{||}|0 ὈοοΪΚς, 88 8 
ῬΡονοῦα! δπὰ φῥτγοίουμα τηἠἰηὰ, αἰνο8β υ8 ἀθΘ ΡῈ Ὁ 
ξἰαηοοδ ἰηἰο [6 ἰηηθγ ᾿ἰἴο οὗ [μ9 Βα γ]οπίδη θηι- 
Ῥίσο. 

8. 1 ἴθ. ποὶ, ΠΟΎΘΥΘΥ, {86 ῬτΤΟΡΌοΙΒ πὸ ἤγϑβὲ 
βἰδιηροα ΒΔΌΥ]ΟΩ 88 ἃ σοῃίγα δη4 ἰγρ6 οὗ προ ῦ Υ 
Θυρίγο, ΤΗϊ8 ὁμαγδοίον γἃ8 ᾿ρΥΘΒΒθα ὑροη ἐΐ 
ἔγομι ἴη6 Θην ἰοδὶ ρογὶοά. [ὑ νὰ8 (86 Ἰοσδ}  γ οἵ 
(9 ὅγσβί θυ] ῥυϊποοάοῃ. Τ1μαὶ Νπγοά, 
γ ἢ 086 ΠΙΘΙΠΊΟΓΣΥ 18 ρΓΘΒοσυοὰ [0 ὑμ6 ρτγοϑϑηΐ ἀδΥ ὈΥ͂ 
186 ταϊηοαὰ ἰονον οὗἩ {μὸ Β'γβ Ν γυὰ, δὰ τ ῆο 
81}}} 1ἶν68 ἱπ ἱμ6 ὑγδαλιῖοῃβ οὗ [89 Εδϑὶ 85 ἃ ζτϑδὶ 
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δηα 18 {Ἰ6|1ο ὦ ἴῃ (86 ΟἸ τ βιδη οὨατοὮ ἰο Ἡ ΒΊΘἢ 
ΘΙ} παι Ὁ ἀγὸ χΊΥΘ ἢ 8ἃ8 ἃ ροββοδβίοῃ. ΕΥ̓ ὨΟΝ 
Φεοτγοιιίδὰ ὉΥ Οοὐ᾽Β ποσὰ, οὗ ννϊοῦ 86 18 {86 
ὍΘΔΑΓΘΡ, 88 ῬΟΊΨΘΙ ΟΥ̓́ΘΣ ΑΠΊΠΠΟΏ 88 ΟΥ̓́ΔΡ δἰ (6 
Βοδί θη του]. Ηθ ΒΓ Υ8 ἰποὶσ 8 ο]6 οὔ Γδο- 
16, δὰ δἰγοδαν μοϊὰβ Ἰιάσιηθηί. [Ι1π ἷπι ἰδ 
16186}᾽81}8} 657 δὰ σὶρ ἀνοη (που οἱ {818 
δοσουμὺ 6 8 πιοϑὲ τηουικοὰ ἈὈΥ 1860 Ψεν8.᾽ 
(θιΕΡ ΒΑ: σ6η). ΑΒ ἴμθη ἴΠ6 βϑγύβδῃὶβ οἵ Μία] στα 
οσσυρίοα {Π6 ἰοΥΓ ΟΥΥ͂ ΟΥ̓ Ἰδτδαὶ, 80 δίποθ ἰμ θῇ 
Βατθ ἴῃ βογυδηίβ οἵ Μομδιηπιθά οσουρὶοα (ἢ 6 
ἰοΥΓ ΟΥ̓ οὗ ἐμδο (τι ϑίϊδη οδυτγοῖς ἴῃ Αϑἰα δηά 
Ευτορο. ἴῃ ὈοϊὨ σ8868 ὑ νγ88 8 ᾿υάχα οηΐ οἢ [86 
Ἰαϊίον νἱτουί σοπ θυ γΊ ἢ ΔῺΥ γἰχῦϊ θη [ἢ 6 ΓΟΓΙΏ ΘΓ. 
Αἰ τἰπι6, ΒΟΎΘΥΘΓΙ, Χν}}} σοιηα θη ἴδ 6 ΓΟϑι γί οἢ 
οὗἩ Ιϑγδοὶ δῃὰ οὗ ΟΥἸϑι Δ ἰ Υ (ο 1Π6]Ρ ΘΟΌΠΙΓΥ, 
δπὰ ἐμοῖς τσὶ Μ011] ἰαἶκθ Ρ͵]δοθ δὲ [86 Βαῖη6 {{π|6. 

2, ΟἹ γοσβ. 4, ὅ. "ἼἼἸηο6 στοὰ] σοηδάσησο οὗ ἰδ 6 
πον ὰ 185 δἰνγβ οὐ Μαιθποῆ. ΤΠΟΥ ψουϊὰ 
ΒΑιΒῪ ἰδ6 ἀρ Μιὰ} ἐμποὶν ἀοδαὰ βοϊξ-ἀουιβεὰ 
ψοῦκ8, Ὀὰϊ νι ἀοδβῖίγο δηὰ {μα ἐθηβίοη οὐ 4]] 
ἰμοῖν ΡΟΎΟΓΘ ἀο068 (Π6 ννογϊὰ Β6ΡΥΘ πηδίογὶ αἱ ἰῃ- 
ἴογοϑίϑ, 88 (Π6Υ ἄγ πον -ἃ-ἀαγ8 ΘΔ] 64 7 βοοῃ, 
ΒΟΝΘΥΘΡ, Απποη᾽ Β Θ0Γ- 6105 ἃγὰ ονεγβονθα ὉΥ 
ΘηΘΙἾ68, ἰβ θη οὐϑη ἐμ ῖν Θοηβάθηοθ ρἰνῈ 8 ὙΔΥ 0 
ἀεβραῖσ.᾿ ὈΙΕΒΡΒΙΟΘΗ. 

8. Ου τοῦ. 7. “" 8 8690 Ὦθτο, ον αοἀὐ ΡῬυΐβ ἰο 
δα [0586 80 ἀοροηὰ οα {ποῖ τὶκάοιη δηὰ 
ταί 688, 80 [δ γὙὸ ΠΙΔῪΥ͂ δὶς: 18 {ΠῸΥ6 ΠΟ ΙΠΟΥΘ 
τ ἰθάομα ΟΥ 6Ο.η860] Διο  (ἴ6 πο [8 {6 ὶν 
πὸὺἰβάομπι οοὰθ ἰο πδυριι 7 αὶ 4180 Ἡγὶοβ οὗἁ 
ιἷα. (1 Οον. ἱ. 19, 20) ἔγοτα {1)}ὲὸ ργορδοί 1588ῖα) 
(χχίχ. 14 οοἷδ, Φεν. ἴχ. 28, 24). Διὀίίδελε διωπι- 
“πα, η, εἰς. Ἃ 

4. Οη τοῦ. 7 βαα. “ΑἸ πουμὰ Ἑάοτη ψ88 ἰδς 
παίΐοη ποδί ἰο ἰβγϑδοὶ Ὀοὶἢ ἴῃ γοὶδι ΟΠ} ἷΡ δηὰ 
δοαιαϊηίΐδησοα, ἰΐ ἴ5. (ἢ τι8 ΟὨ]Υ ἃ ῬΥΘΟΌΓΒΟΥ οὗ Αηἰϊ- 
ἢ τὶβί, 0 Θηάἀθαυοτβ ἴο δἰ 8 ψου] αἰγ οἤδγδο- 
ἰδ γ ἴῃ Οἰιγ δι ἴδῃ ἔοσπιβ.Ό Εάοπι ἰ8 Ἰγγι αι ὮΥ {86 
οχίβίοησο οὗὨ [8τδ6], {6 ΡΤΘΒοη66 οὗ (6 ριγοὸ ψοτγὰ 
οὔ ἀοὰὐ ἰβ αἰνναγϑ ἃ ἱποῦπ ἴῃ δἷ8 σοῃβοΐθῃοα. 
Ετοῖῦ Βάοι ολιηθ Ἡδγοὰ ψΠῸ νδηϊθα ἴο τυ 6 Γ 
{π6 οἰ Ἰὰ 9688, δηἃ ννῖ0 8180 τηοοϊοὰ ἴΠ6 βυῇον- 
ἴῃ ϑαυίουῦσ. Ἑάοπιὶ ᾿ϑ σοὶ ταιοα ΓῸΣ 186 
ῬτοΟΥ ΓΒ; ἰῦ ροβϑοββϑα πἰρῃ πιϑηΐὰ]ὶ οπἀοννπθηίβ ; 
Ὀυΐ Δ. ποῖ δὐϑὴ (.)} 680 ραΐ (ὁ ββδιαθ, ἢ ποὶ 
δοοοιιρδηϊοα ὈΥ (6 ἔραν οὗἩ αοα ᾽᾽ ὈΙΚΌΒΙΟΗ. 

δ. ἢ τοῦ. 12. ἰβτδθὶ ψδ8 ἰΐἴ δῃοβθη ΠΑίΙΟΠ, 
ἴηι βοὴ οὗ [86 Βοιβο (οοπρ. Ἐχοά. ἵν. 22; 76. 
χχχὶ. 9), πὰ γοὺ μβ ὰ8Β ΒΟΥ ΪΥ οἰ δϑιϊβοά. 
ἙΘτΙΒοΣ, {Ππ6 00 ῬΤΟΓΘ ἢ 8ΓΔ6] ΤΠΔῺΥ }08ὲ δη Ρἷουβ 
το, ὙΠῸ αἰά ποῖ βΒί)8. (116 δἷῃ5 οἱ {πο ῖγ Ῥϑορὶθ, 
Ὀὺὶ ΖΘ Ιου ΒῚΥ σοηϊοη ἀρὰ Αραϊηϑί ἰοῦ, Βαϊΐὶ ὄυθὴ 
(686 8180 δὰ ἰο Ὀθατ ἴΠ6 βϑυθῦο δ δϑίθηϊης. 
ἐῬΥΟΡοί8 δηὰ ρῥυίοδίϑ χοῦ 4180 αυτά ἃ ΝΔΥ͂ ἴ0 
ΒαΌγϊοπ ; δεαπίοϊ, Ἐξοκίοὶ δῃὰ ρίουβ θη 1|Κ8 
Απαπίαῃ, Αζαγία], ΜΙβῃδοῖ, ἀπ το ὈΪΥ͂ ΥΟΡῪ 
ΙΏΔΩΥ ΟΠ 8,᾽᾽ Βα γ8 ΤΙ οάοτεί. Ηον (ἢ 6η σοι] 
8 ΠΟΙ ΠΟΥ παϊΐοὴ οχροοῖ ἴο ὉΘ ἰγοοίει αἰ τ πΠ)ν 3 
Οοιρ. Ργονυ. χί. 81; 1 Ὀ οί. ἰν. 11, 18. Το 
ΜΠ. Βονονον, Ὀ6 ἃ Β᾽ ΠΙΙΪΑΓΙ(Υ 4180 ἰη (186 παι 
ἤπΑ}ν (86 οΠϑβιἰβοπιοπὶ οὗἩἨ Ὀοίῃ, 10:6 σ΄ ο56 ἢ ἢΑ- 
ἰἶΐοη δηὰ {π6 οἰμογ, ΜΠ] τοἀουπὰ ἴο {π εἷτ οἴ ΘΓ 4] 
ψοϊίγο. Οουρ. τον. 89. ““ωσέωδ ἐδὲ 7)οπιίπιιδ εἴ 
φοοίμπι οπῖπς 7μαϊοῖεπι ο,μ5.) Οὐδὲ οἰΐαπι ὁγαΐ σοπ- 
Ἰβδεὶο αι ὶ ἱπιρεταίοτίδ, φιίαπι οαεδαῖ, ομπὶ υἱάοτεί 
δαπείωπι δίαπὶ ππόγεπὶ σίασιὶο 7ετιχὶ ραμίο ροδί ξτὶ- 
ἐπάμς εἰ ἵρ8ε.."" ΕΌΒΒΤΕΕ. 88. οχὶχ., οἼχχχυύϊὶ, 

6. Οὰ τὸνρ. 16. “ Εονιβοδίϊοηϑ ΠΥ δ 6οῃ- 
βἰσυοϊθὰ δῃηὰ πι846 ἀπε 180 οὗ Ὀυΐ {Π60Ὁ τηυϑὺ δοὶ Ὀ0 

ἀορουάοά ὑροπ. ΕῸΓΡ πὸ ζοτιἰβοαίΐοη 18 ἰο0 ΒίΓοῸ ΚΣ 
ΟΓ ἴοο εἰᾳ 6 Οοἐ ἰδ ΔΏΣΤΥ, δπὰ ν}}} ρα ἰΒἈ. 
Απὰ μ6 [88 τασγίοιβϑ ἯΔΥΒ οὗ ὈΓΙηρΊπρ (ποτ ἰηΐο 
(86 δπὰβ οὗ ἰδ ϑηθῇνΐθδβ 88, Η6 οϑῃ σϑιι56 ὑΓῸ0- 
νἱβίομβ (0 δ]; ΟΥ̓ ἃ ΒΡδΥΚ ἴο 141} ἴὴ 8 ρον ἀογ- 
πιδραζίηθ; ΜαΐΟΓ ΤΏΔῪ Ὀ0 Ἡδπίΐηρ ; ΓΘ ΓΠΔῪ ὍΘ 
ῬΘδυ ΘΠ 66 ΟΥ 1) ΑΥ̓ΒΕΠΙΘΤΥ͂ ΟΥ̓́Τ ΠΥ δηοης ἐδ9 
ΒΟ] ἀἰοσθ, οὐ ὈΤΙΌΘΒ ΙΩΔΥ Ὅ6 υδρὰ 88 βοδ)ὶηρ ἰ4ἀ- 
ἄεγβ. Τθθη 4}} ἰβ 'ἱπ ταΐῃ." ΟΒΑΜΕΒ. “Ὑδεϊὶ 
10 τοῦ] 66118 ργοϊθοι: οΏ, οδῃποὶ ρτοίοοί αραϊῃ πὶ 
(οά᾽ 5 υάκιγμεπι; ἀφ τουπίβ οὐοῦ δὶ σοοὶκβ.᾽ 
ὈΙΕΡΒΙΟΗ. : 

1. Οὐ τεῦ. 19. “αοἂ ρεἶνοβ 811 δ ΠΟΥ Ύ δᾶ 
τοβρθοί, δῃα ἰδ |κ68 1ἰ 81} γᾶν. ΕοΥ Ἠαὶϊ 5, ν ΒῸ 
Ῥουτοί σοπίοτηρὶ ὉΡΟῚ Ῥτίη668, 7οὉ χὶϊ. 21; Ῥα. 
οὐ, 40; 188. χ]. 28, Οβαμεβ. [ὃ 8 ποορὰ ποῖ 
Ὀ6 Βυγρτίβοά ὈΥῚ βιυο ἢ ἃ Ββοασοδίηρ αιοϑίϊοπ 88 
{Παὺ ἴῃ [0 Ρτοβοηῦ ρΡϑβϑβῆρῖθ σοημσογηΐηρ ΟΗΕΒΙΗΤ, 
6 6 ΓΟΠΊΘΙΌΟΥ (μαΐ Βάοτῃ 18 [86 Ῥτορβοίϊ σα] 
[γρ6 οἵ Οἰιγὶβϑιβ ϑῃθηλὶθβ,᾽᾽ εἰς. ῬΤΓΟΒΡΟΒΎΟΕΤΗ.--- 
5. Β. Α.} 

8. Ου τον. 2ὅ. ““.Θοὐ οδῃ βυ Ἔν τοοδοταῖθ ου- 
Οὐβῆθβα, Ὀὰΐϊ ἰο Ὀ6 ογουϑ ἴγοιῃ ΒΟΟΌΓΡΙΥ δηὰ ἰπ 
δὴ ΕΡΙΘΌΓΘΆ ΏΒΠΏΘΓΙ, 8 ΘΟΙΩΙΠΟΏΪΥ͂ 8. ὈΓΟΪΙΪ τα ϊ- 
ὨΆΤΥ ἴο ἀοϑίτυοίίοη, Μαῖϊ. χχὶν. 89.᾽᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

9. Οχη υϑσυ. 80. “Δ οπ εδέ φιο ζωσίαε α 7)ε0 ἱγαίο, 
πἰδὶ αὐ ἤευπι ρίασαίωπι, ΑὐαΥΒΤΙΝ ἐπ ἢ. Ἰχχὶν.""- 
ΕΌΒΒΤΕΕΒ. 

10. Οα τοῦ. 38. οσο ᾽υδριμοπί 18 Βοϊὰ [6 ΤῸ 
8 π6 Κοτά 5 (ἄσοῃο. ΕῸΣ ουϑὴ ἰδ ἱάθα οἵ υὰρς- 
ταθηὺ ἰβ ἀἰνίηθ, δῃὰ 81} ἰυάχοβ δγὸ ἰδ6 ἴονγον 
τοργοδοηϊδι ἑν οὗ ἰδ6 πίσιοβί Ἰαυάμο. οθ ἴο 
[8086 ᾿υάζοι 80 Ῥγχοοθθα 80 88 ἴ0 οἰἴἵδοθ ἴῃς 1468 
ΨΥ ΒΙΘὮ (ΠΟΥ Τοργοβοηῖ. ᾿76}} ἴ9Υ 8 (δὶ {0 γ 18 
8 ΒΌΡΟΤΣΙΟΣ ὑγὶ Δ] ἩΒΊΘὮ ΜΥ1}} σόνογδο 4}} αη͵ϑὲ 
7υάρηγθηϊβ, δὰ ἴῃ 811 ροΐϊπι8 Ὀγίηρ ἴσιο }υ 8.109 
ἴο 1:6 Ἰίχμιί, Ὀοΐοτο Ὑὶο ἢ 8180 δωπιπιμπι 7γὼ8 Ὑ1]}} 
Ὡοί 6 δεπιπια ἐπγωτία. 

11. Οὐ νοῦ. 89. “" 7η »γοπιϊδδίοπε βροηπ είν Ῥετϑὶδ 
υοταίϊο σά τέσπιπη Οὐγιδίῖ, ουϑὲι5 ρτὶπιι ἴδ 7μεγ πῆ 
Μασὶ (Μαῖι. 11.), σμὲ εἰ οὗ τὰ α Ολτνεδοδίοπιο Ῥαίτί- 
αγοὴδ σεπίίωπι σρρεϊαπίμν.᾽" ΕδΒδτεπβ. [786 ἴ0]- 
δἰπηθηΐ οὗ (8 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ τῦ88 866}, ἴῃ ρϑᾶτί, ὙΒ6η 
(86 Μαρὶ οαπνα ἴο οὖν [ογτὰ δἱ Βειί]θ θη: δὰ 
811}} τἸῶοτο οἡ {86 ἀδΔγ οὗἩ Ρεοηίοοοβί, θη ὁ Ρατί- 
ἴδΔη8, Μοᾶρα δοὰ Σἰαπιείίεδ᾽ ᾿ἰδίοηφα ἴο {ἢ 8 ῬΤΟΔΟἘ- 
ἰης οἵ δι. Ῥεῖον δἱ {6 υ Βα] τη, πα 6. τοοοϊγρά 
ἰπίο 80 Ομυϊδβίϊδη οδυγοι (ΑοίΒ 11. 9, 14)." 
ῬΟΒΡΒΝΟΚΤΗ.---κβ. ΒΕ. Α.]] 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΤ,. 

1. Οπ τοσβ. 1, 2. δθηὶ δᾶ πορο οὗ (88 
Ομ ασοΒ ΠῚ τοϑροοὶ ἰο ᾿Ἰοϑίὶ ἰοσσιίοσγυ. 1. ΤῺ 
Ἰαϊτηθῶῦ (γον. 1). 2. Το δορε (α) ψ τ} γοβρθοῖ 
ἴο ἰμ6 οὐϑυσουηηρ οὗ ὁρρομεηίβ; (ὁ) 1} γοϑρϑοὶ 
ἴο Π|᾿ὸ τοδοαυϊδβιιοη οὗ [86 ἰἸοϑί. 

2. Ου γοῦϑ. 4, 8. ατγηΐης δζαϊηϑὶ τσ 06. 
1. ὙΒογθου ἐΐ ἀδροπὰβ {τὸ γῦ. 4, ἰγιιϑίθα ἴῃ ΒῸΡ' 
ὑγολβΌΓΟΒ, είς.). 2. δαὶ 118 Θῃα νν}}} ὈῸ (ἀοϑίσαο- 
(ἰοη οὗ 18 ΒουτΟΟΒ οἵ μ6]ρ, ἔϑαν, 81). 

8. Οχ τοῦ. 7. Τ9 ἱπϑυ οί ΠΟΥ οὗ υπδὴ ννῖ8- 
ἄοτα. 1. [{8 βίγοηρσί ((Π 6 τοπονπθα ψ ϑάοπι οὗ 
μ6 Εἀοπιῖ.68 τγὰ8 ποὶ υπΐουπαἀθ4). 2. [18 τήν δα]ε- 
Ὠ688 (ἰΐ τιυϑὺ [41] Ὀδίοτ 116 βίγοϊ 688 οὔ [116 Ϊοτγὰ). 

8. Οκ τοῦ. 1]. Α νοτζὰ οἵ σοπιίογὶ [1ὉὉΓ νϊάονδ 
δηἀ ΟΥΡδηΒ. 1. ΤΉΏΘΥ πᾶγο Ἰοβδὶ ἐμοὶ υπΠι8Ὲ 
Ῥτοίοοίοτβ δῃηᾶὰ βυρρογίοτβ. 2, ΤΒοῖσγ βῃϊοϊὰ ἰδ 
186 ᾿οτὰ, 1 Β6Υ ἰγυϑὶ ἰη Ὠΐτπη.--Ηοῦν Ὀϊοβδοα 18 
οὐ Β Κίμὰ Ργοπιΐβο ἴο ψίονβ δῃὰ ὁσρθϑῃβ. 1. 
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7 σα] 6 πιααγὶ οὗ ΟΥ̓ ἀγίπρς δι μποῦ; 2. Γ᾿ 
δοιϊηΐογίβ (6 ποατὺ οὗ 4}} ννῦο τὸ ἰοῖϊθ ΟΥ̓ΡΏΒΏΒ; 
8. [0 Θῃμσουγαζοθ ὺὑ8 8]}} ἰο ἰγιαϑὺ οὐγβοῖνγοθ ψ Ἰ ἢ 
ουν δ] ἀγθη ΤΟΤῸ δι  ύΪΥ ἰο αἀοα. ΕΨΟΒΕΥ, 
Βιδιϊδεῖ. Ἡγερευοεῖδον ΚΡ σεῖδίί. Οτγαὀτγεάπεν, 186], 
3. 10]. 

δ. Οη τοῦ. 12. Τ86 7υδβιἴσθ οὗἩἉ ἰμ6 ᾿ογτὰ, 1. 1ὶ 
ἀἰτϑοίβ 1.8 βίγοϊζοβ τυ τ δ νιοὶ ἐπ ρατγιϊδ} γ δραϊηβὶ 
ἐδ σὨ]άγοῃ οὗ ὑ86 Ὠουδο δῃὰ δγχαϊῃμϑί ϑίγδῃ ζο  ϑ. 

νου ]Ἱὰ σοπίοπα βραϊηδὶ αοα. 
ἱλ (ργιάθ, θαυ ν ρον). 2. [8 ἴαΐθ (οὐ οΥ ΒΤΟΥ͂ 
δηα ἀοδιγαοίίοη ὈΥ̓ ἀἰνῖπο οτη πὶ ροί 666). 

2. 1ὶ αἰ γγαγβ δ88 ἷῃ νυἱον (86 ἰσὰθ ΜΘ] δΓΘ οὗ (8 089 
80 ἃγο βαηχι((θη. 

θ. Οη γνϑῦβ. 1ὅ, 16. Τὴ ΓῸ}1Υ οὗἩἨ ἰμο80 ψ8ο 
1. Τὴ9 στουπὰ οὗ 

7. Οὐ νϑῦϑ. 38, 89. Το Κογα Β)υάχηιοπίθ. ΤΉΟΥ 
ΔΙΘ], ἰγγοβίβι 1 16; 2, ἀϊτοοίοὰ ποῖ ἴο Θοπιρ]ο 9 ἀ6- 
βιγυοίΐοι, δα( ἰο διλϑιοσδίίοῃ δὰ ἰσὰθ Μ6}}- δοΐπ ας. 

11. ῬΙΟΡΏΘΟΥ αραίηδὶ ΒΑΌΨ]ΟΣ (688. 1., 11.). 

ΙΝΤΒΟΒΌΟΤΊΟΝ. 

1. Βοίοτο (86 ὈδΔι116 οὗἨ Οδγοπϑι δ δογθι 8} 
Ῥχοαϊοϊοα ἰο ΒΪ8 Ρ6Ορὶθ ἃ βϑύϑγο υἱδβί(αἰΐοῃ ὈΥ͂ 8 
ῬΘΟΡΪΘ οοιΐηρ ἔγοτῃ {89 ποῦ, οπὶ μ6 αἴνοῦ- 
ὙΟΓαΒ τοοορηΐϊζοὰ 848 ἰδ Οδαϊάθδῃβ, δπαὰ ἰπθα 
ΘΟ ΒίΔΏ Υ Ρῥτοοϊαϊπηοα ἐμαὶ [Βγ86] δῃὰ ἰδ οἴμ᾽ 
παύϊοη8 ψου]ὰ 6 βαγνοα ἔγοπι οοῃρίοίθ ἀρβίγιιο- 
ἰἰο ΟὨΥ ΌΥ͂ βυδ]οίΐοι ἰο ΝΟ σμδάποσζαν. [ἰ 
ἸΩΔΔΥ, ἰθογοΐοσο, Ὀ6 βαϊὰ ἐμδὺ ἀυτίπρ ρατὶ οὗ πὶ8 
Τὶ ἰδ ΤΥ 6 ΒρΡοΪκ6 οὗ π 8 Ομ δ᾽ ἀθδὴ8 ΚΟ ἰηῪ 
μι ἃ ΤἸΙΒΏΏΘΣΥ ΤΑΥΟΥΘῸΪΘ ἰ0 ἴμθπι. ΤΠΟΓΘ ἰδ Π0Ὸ 
σοπίγϑδαϊοίΐοη, ΒΟΥΘΥ͂ΘΥ, 88 ΤΠΔΗΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἴῃ Β18 
ἢόγο Ὀγοαϊοιίης (6 ἀοϑίγυοιΐϊοη οὗ ΒαΌγϊοη ἰἰ8ο ζῇ, 
δηά ἴῃ 8} Βδ 16 ΙΩΒ ΠΏΘΓ ὉΥ͂ ἃ ΡΘορὶα σουμίῃς ἔγοιῃ 
ἐδὸ πον (1. 8, 9, 41; Ἰϊ. 48). ΕοΥ Ζογοιαῖδὰ 
Ὑ0014 ΟἿΪΥῪ ΒΑΥ δαὶ ἴ0Γ (9 ργοϑϑηΐ, ἰῃ (μ9 ρσοχὶ- 
ταϑίθ ἰυίατο, ΒΑΌγΙοη ἰΒ ὑπὸ ἰηδίτυμηοπὶ οὗἨ υἀζ- 
ταθηΐ οὐ 8}} πδίϊοηβ (]. 28; Ἰΐ. 20 84ᾳ4ᾳ.}, θὰν δ9 
ἀἰπιο 18 σομηΐης 6 ΒΑΌΥ]Οη (861 τηυϑὶ ἀταΐη 
180 σὰν οὗ τγδίδ, ἰὰ μυπίϑιμοηῦ ἴοῦ (η9 ϑἰῃ5 
ΜΒΙΟᾺ ἰὺ ἢ88 ἱπουγγθά ἰῃ ἴΠ6 Θχοσυίϊοη οὗὨ ἰἰ8 Τα 18- 
βίοη (]. 11, 24, 28, 82; Ἰ1. 6,11, 24, 86, 66). 46:θ- 
ζηὶδ ἢ ̓ 8 ἀθοϊαγαι 008 [ὉΓΥ πὰ δραϊηδὶ Βα Όγ]ΟΩ 8.0 
μ8 τοϊαϊοα ἰο ϑδοῖὶ οἰμοῦ, ἃ8 'π χχυ. 27 (9 
γιοῦ ἀρφοϊαγαίϊοη, ““Δδηὰ ἰδ9 Κίηρς οὗ ϑ'ΒοΒμδοἢ 
Β}4}1 ἀγὶ πἰς δέϊον ὑπιϑτ,᾽ 158. ἰο (86 ῬΓΘΟΥΪΟΙ 8 88}- 
ΠΟΙ σΘΙΏΘΗ(Β (δι ΒΑΌΥΪΟΣ 8}18}} οΟΥ̓Υ {Π6 Θὰ οὗ 
ταὶ. [Ι{ 8 οὺ δβίγδησο ἰ0ὸ δηᾶά 8. ῬΤΟΡΏΘΟΥ 
δραϊηδὶ ΒΑΌΥ]ΟΩ ἴῃ Φογοΐδῃ, Ὀυὺ τηϑὺ ὉΘ Γ6- 
διταρα 85 ῬοΥΘΟΟΥ παίυ γα]. 

2. ῬΥΟΡΉΘΟΥ αἀραϊηϑὺ ΒΔΌΥ]ΟΣ 888 8 ἰδίου. 
Εἰγβί, 188184}}, ῬΓΟΌΔΌΪΥ πιονθὰ ὈΥ͂ ὑμ86 ΘΙΩΌΔΒΒΥ, 
ὙΒῖοἢ ΜΙ οτγοάδοι.-ΒαἸδάδη δβοηΐ ἰο Ηοσζοκίδῃ (188. 
Χχχίχ; 2 Εὶ. χχ. 12 βᾳ4ᾳ.) φτγοοϊδϊποὰ {ἢ6 
)υάραιοηΐ οὗ ἀοϑίγαοιίίοη ὁ ΒΘΌΥ]οΟΠ (1886. ΘΒ ἢ. 
ΧΙΪΙ., χίν., χχὶ.; χὶ!, 14: χὶνὶ. 1-2: χνὶϊ.; χὶ νι. 
14 58α4ᾳ.). Ηδ ἴδ6 [ο!]Πονοὰ Ὁ Μίοδῃ, ν 8ο, ἰῇ ἃ 
Ὀτγιοῦ ἀροϊαγαίομ, ΘΟΠΊΡΥ 868 841} τ αἰσὰ Φογθαι Δ ἢ 
848 βαϊα ἰὴ ἷ8 8 016 ὈΟΟΙΚ ἴὉΓ δηὰ αχαϊηδὲ Βδὺγ- 
Ἰοη, “ἴδοι Βα} ἀχ6}} ἰῃ 110 δα] ἃ, δπὰ (που Βα]. 
ο ἰο Βαῦγϊοα ; ἰθ6 γ0 984}]}0 ὑβοὰ ὯὈ6 αοἸ]ϊνοτοὰ: 
86γὸ (86 [ωοτὰ 5888]} γαοάθοιῃ ὕπ66 ὕγοταῃη (6 Βδηά 
οὗ (ἢν οπϑι θ8.᾽᾽ Μίο. ἰν. 10. ΗδΔΌΔΚΚυκ ἰμοη, 
{8:9 σοί ΘΠ ΡΟΓΑΥΥ͂ οὗἁ 6 ΓΘ Δ}, ῬΤΟΡὨοβί θα Ὀοίογο 
δῖπη, αὶ δέον {π6 Ὀαι.}]6 οὗὨἨ Οδνομοηι8ἢ, διζαϊηδβὶ 
Βαῦγ]ου, ομαγδοίογισίηρς ἰὖ ποῖ ΟΪΥ ἰπ {Π6 Δ Ὁ- 
ΣΟΥΘΥ Β6Ώ86 88 8 ῬΟΥΤΟΡ ΠΟΒΙΣΪΟ ἰο 6 ῬΘΟΡΪΘ οὗ 
ἴβσγδοὶ, Ὀυΐ 8180 ἴῃ α ἶσον πα ΠΟΡΓῸ ΘΟΙΏΡΓΘ- 
ΒΘΏΒΙΥΘ Β6Ώ86 88 ἃ ΨΟΡΙΑΪΥ ρόονον, βο] -ἀοἰ ἔγίης, 
διὰ (86 ΘΠ ῺΥ οὗ αοά. ΦΖ76γοπ δ ΠΠΑΙΪΥ ἀρρτο- 
Ῥτὶαίοβ ἷ8 Ργθάθοθββουβ " ὃ σορύοϑθῃίβ [ἢ 8010 

οὗ ΟἹὰ Τοδίδιθηΐ ῬΧΟΡΠΘΟΥ͂ δραϊηδὶ ΒΑΌΥΪΟΣ. 
Ηο τἰδυβ ἔοτγπιβ (116 τηαΐϊῃ Τουηἀαϊοη ἔοΣ {μ6 ΡΓο- 
ῬΆΘΟΥ οὗ (86 Αροσαῖγρβο σοποθγηΐϊηρ ἰἢ 6 ΒαΌνΙΟΣ 
οὗ 180 ὅπαεϊ ροσγίοὰ. [ἐ 15, βονονοῦ, ἰο Ὀ6 ΟὉ- 
ΒΟΤΥΘΑ ἱπδὶ π6 κἰυθβ Γο  δ ἰ υ Ἶν 1688 ΡγοτΪΏΘη69 
(8ὴ ΗΔΌΔΚΚαυϊ τὸ (86 ἰά68] βἰχηϊδοδηοο οὗὨ Βαε- 
ὈγΪΟῚ 88 8 ἴγρε οὗ υπροάϊγν, 8610- οἰ γίηρ, νου] ἷἱγ 
ῬονΟσΒ. ΤῊ ἰαἰοΥ ἀο68 (μῖ8 ἱῃ ὈγΙοῦ δαὶ ννοῦ- 
ΑΓΟΥΒΙΥ͂ Ῥγοίοιυπά δηὰ εἱρηϊβοαηῦ εἰ γα Π 668. 
“ον, ἰο, 1 γαὶβο ἀρ 6 Ομ δ] θϑδῃβ, (δἰ ρονονία] 
8Πηα ἱγγοργθββί 16 ἢδίΐοη, τ᾽ αἰ σὴ. ΧΟ6Β 88 [ΔΥ 88 {89 
δου ἢ οχίθηαβ, (ὁ ΟΟΟΌΡΥ αν] πη ρ5 τ Εἰ Οἢ ἃ Γο ποί, 
ΤΟΥΣ ΌΪ6 δηά ἔθανυ] ἀτὸ ἴΠ6Υ; ἔγοτα ὑπ θη Βα ῖν 68 
Ῥγοοθρα ἐμοῖν ἡυάρσαιοηί δπὰ ἱμοῖν ΑἸ ζο γ ̓ " (ἰ. 6, 
7). “ΤΒθα ΒΘ οὐ ονβ υἱτὰ ὀουγαζο δηά ἰσϑῃ8- 
ἔτοββοβθ δῃὰ Ὀδθοοηθ8 σα γ; ὑμ18 ἢΪ8 ῬΟΤΟΥ ἰδ 
ἀπο πἷθΒ αοα᾽" (ἰ. 11). “1μο, ἰηδαϊοα, ποῖ ὑρΡ- 
ταῦ 18. ἷ8 80} τὶ  ΐῃ εἶτα, Ὀαὺ (δ δὲ ΌὉΥ ζΔ.0 ἢ 
884}} Ἰἰνο᾽ (1. 4η.: “ΟὙοὸ δῖ80 Ὀθοδιθθ τ ΐῃθ 
βίυ 1.68 ἃ τη, Ὑ10 18 δυσορδηί δηὰ 18 ποὺ δ0ῃ- 
ἰθηϊθα, ψγ8ο δη]δυζοὶβ ΠῚ5 ἀοβῖγο 8 μο]}, δπὰ ἰβ 
Ἐκ ἀθαὶῃ δηὰ οδηποὶ Ὅ6 βαἰϊἰδῆθα, Ὀαὶ ἀτατοῖἢ 
ἰο εἰ πι586]} 4}} παίΐ 008 δπὰ σαί ῃ γί ἴο Βἰτα 861 4]} 
δ 08 ᾿" : δ).-- οὐ σι δ ὈΥ ΠΟ ἸΘ8 8 Ρ885368 
ΟΥ̓́ΘΡ {18 οἰοτηθῃῖ, Ὀαΐ μ6 ΓΑΙ ΘΓ ̓ π πη .68 ἰΐ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ βίη σὶθ γογαβ, ἱπ (ἢ 086 Β᾽ χα δοληΐ π8Π165 τ ἢ] ἢ 
Βο κῖνοβ ἰο Βαθυϊοη θη ἢ 6 68}}]5 0 Ποῦ ]6 ἀ6- 
ἤδῃοο (]. 21), Ῥγΐάθ (88 Ῥογβοη  βοδίϊοῃ ἰη]. 81], 
82), Ηοδατί οὗὨ ΠΥ ΟΡροποηΐβ ( 1), ἀο]άθῃ οὺρ 
ταδί [86 νν}}0Ὸ0710 οατίῃ ἀσυηῖκ (11. 7). 9 ὭΔΥ 
{Β6ῃ ΒΑΥ͂ ἰΠδὺ οὗ [89 ὑνῸ ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΥΆΓΥ ῬΓΟΡΒΘΙΒ, 
80 ᾿ἱνοὰ ἰο 8606 ἴ[.6 ουἱπιηδίϊοη οὗ (6 Βαῦγ- 
Ἰοηΐδῃ ῬΟΤΟΥ, Φοτουλδὴ ἄταν (6 σγϑηἀοϑὺ δα 
τηοϑὺ σοι ρ]οῖ6 μ᾽ οἴυτο οὔ 86 ἀοϑίγαοίίοη τηθηδοίη 
Βδυγυϊου, Ὀαὺ ἰἢ δ} 186 ἰδ δὶ 6 ΟὨΪΥ ᾿πυϊπηδίοα 
16 ἰά664] οἰθιχθῆῦ τσ ΓΟΡΥΟβοηϊΒ ΒΑΌΥΪΟΠ 88 
186 ΘΘῃΓΘ δηὰ ἰγρ6 οὗ δ} νου] ϊν δητϊίν ἰο αοα, 
6 ΗΔΌΔΚΚΟυΚ, το, ποῖν δια παϊηρ ἰμ9 ὁχ- 
ἰθτηὰὶ ᾿ηϑίχηϊβοῦποο οὗ δὶ8 11:16 ὈοΟΚ, 88 ἃ 
Ῥον Υ δηὰ ρῥγοΐζουπαὰ ταϊπὰ, χῖνοβ ὺ8 ἀθοροσ 
ξἰδηθοβ ἱπίο (86 ἱππογ 116 οὗἩ (86 Βεαγ]οηΐδη θπι- 
ΡΙΓο. 

8. [ἰ ἴδ ποὶ, Πονγονον, 86 Ῥτορ οἰ8 ὨὰῸ δγβί 
βἰδιηροὰ ΒΑΌΥ]ΟΣ 88 8 οοπίγο δπὰ ἴγ06 οὗ ὑπ ΟΔΪΥ 
οπρίσθο. ΤΩϊ8 οδδυδοίοσ 88 ἱργ βθοα ὕροὰ 10 
ἔγοιῃ (80 ΘΑ] οϑὶ μοσὶοά. [ὑ ψὰ8 [86 ἸοσΑ] 1 γ οἶ 
86 ὅτβί θδυίῃ}] γ ρῥσγϊποοάοῃ. ἸΤμαὶ Νίωτγοά, 
γν Ὦ086 ΠΙΘΙΠΊΟΓΥ͂ 8 ρΡγθϑθρυϑα ἰο (6 ργϑβοηΐ ἀδΥ ὉΥ 
(86 γυϊηοὰ ἰονον οὗ 6 Βίγβ Νιασυὰ, δηα το 
8.1}} ᾿ἶνοβ 'ἴπ [η6 ἰχδαϊ(ομβ οὗ 86 Εδβὶ 82 ἃ ζυϑδὶ 
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οΥἸπλΐηα] πὰ ΘΏΘΙΥ οὗ οἷ, πδὰ, δοοοτάϊηρς ἰοὸ 
αθῃ. χ. 88644ᾳ., ΒΑΌΥΠΟΙ 88 1ῃ6 δερίπηΐπρς οὗ δἰ8 
ἀοπιϊηΐοι!. 78 δγδὶ αν δίοογαὶ, ἤθγο οὗ (}6 ον α.86 
διὰ οἵ ΜαΥ, ΘΟΒΘΌΘΓΟΥΡ, δπὰ ἀοβροί, ργοοσοοοά 
ἤτοι Βδογίουῃ. Ααὰά ἰο ἐ8ῖ5, ἰμδὶ ἐμ ΒαΌγ]ουΐ Δἢ 
ον ογ-δίγαοίαγο 18, δΘοοοταϊῃς ἰο 1.8 πηοδὶ Θββϑηί 8] 
Ὡδίυγο, ἰο θ6 Τοζαγαθα 88 8ὴ υπάογίακίηρ οὗ δυ- 
ΤῺ ΓΪά6 Ὀοχιη πνὶ]ιΐδουὶ αοα δὰ ἴῃ τϑη᾽ 5 ΟὟ ἢ 
δίχοησίῃ. ΤῸ ΟὟΤΟΙ Ἧδθ (0 ὉΘ ἃ ΤΠ ΟΣ αὶ οὗ 8 
Ῥογίοα οὗ αἰχαηιίο οἴοντὶ δῃ!ὰ δβρίγαϊϊου ἰοναγὰβ 
(86 Ρο] {1681 δοποΘη ΓΔίΙ0Ὲ οὗΪΠ 6 Δ ἢ Γ866 ἰπίο 
ΟἿὯΘ ἰΓΓΘΟΒΙΒ.101]10 Ρονογ. ΤῈ ᾿Ἧ'ψ 866 ἰδεῖ (ῃ6 
14688 οὗἨ ΘΑΡ ΠΥ ῬΟΤΟΡ δηὰ α,ἸΟΥΥ͂ τγοτο ἔγοπι (ἢ 9 
ἄγϑὶ παίἷνο [0 (890 80]] οὗ Βαγίοη. Οοωρ. ΝαΑΕ- 
ΟΕ1.8Β., 7ὲγ. ὦ. αδ., 8. δ 8ηᾳ.; ῬΕΒΙΖΟΝΙῦΒ, 
Οτῖὶσφ. Βαὀυίοπίςω, αν. 10-12; 5ΑΗΝ, Ατελφοίοσν 
Ι., 1, 3. 80, οοἱἶἑ. ῬκΥυεινο, Οὗδεντυ. ϑαοςτω., Ῥ. 111., 
Ῥ. 198᾽.-- -Ββιαν ΆΑΙΤΟΝ ἴῃ ἷ8 ῥοίψρίοιί, Ἰοπὰ., 
γοίεσφ. 1., νασ. ὃ: ἤξττεει, Οεάαπζεη δεν ἄτη 
δαὀδυνιίοπίδολεη Τλιγπδαμ, ΗἸ]ἀὉ., 1778; αὕκἈΒΕΒ, 
δὲς γοϊκονία ζεῖ ἀε6 Ῥεηί., Βα σοηΒΌυνς, 1845,1, 3.61. 
ΤΠ Βε60α βονοθα ἰῃ ἰμδΐ ῥσγϊαὶ ἶνο ρογὶοὰ γοδομδὰ 
115 {}} Ὀ]Ϊοοπ θὰ ΝΟ οζζασ. Βγυ πἰῃη Βα- 
ὈΥ]ΟῺ γ͵δβ ΓΘ πδὰθ ἴμ6 γβὺ "4 41} -ἀουουγίης " 
ὈΠΊΨΟΣΒΔΙ ΙΩΟΒΔΤΟὮΌΥ, ὈΥ ψϊο; 1 πθδη ἰδαὶ ἢΪ8 
ῬΟΥΘΙ ΔΒ σγθδίοῦ ἐμδη δαὶ οὗἨ [6 ΑΒϑυγῖδῃ8Β 
Ὀοΐοτα δῖαν, οΥ 80 Ῥογβϑίδῃβ δηὰ Βομπιδὴϑ αἴΐϊον 
δῖα. Βυὶ Βα αἷδὸ ἀθγουτγοὰ ὑμ6 ἐμ ΘΟΟΥΔΟΥ, {. 6., 
{89 ΟἿΪΥ Ροΐϊηΐ οἱ (δ 18 θαγί μθγθ (89 Κἰηχάοιι 
οὗἩ ἀοἀἂ νγ88 Γαργθβοηίθα ἴῃ (86 ἔογτῃ οὗ ἃ διιπλῃ 
ῬΟΡυΪδν δηὰ οἷνὶϊ 16. ὅϑ΄΄ποο ὑμδί (πὶ (86 Κίης- 
ἀοπι οὗ αοὰ αϑ ϑφισὴ 8868 δὰ πο Ρ]8Δ66 οη οατιἢ. 
10 18 8.11} ἃ58 {πὸ σα ΓΟ ἴῃ ἰ ἢ 6 ΘΔ ΌΤΔΟΘ οὗἩ που] αὶ 
Ῥονγοῦ. Βαῦγ]οη, ον ΥΟσ, (ὴ9 ἤτνγθί σοῦ] αν 
Ῥονον ψ ΐο Ὀτουρδὶ ὑπ κΚίηχάομ οὗἩ Θοάὰ ᾿ἰηίο 
1815 οοπαϊ το, ΔΡΡΘΑΥΒ ἴγοιῃ ἰδδὶ {166 ἴῃ (ἢ9 
Βογὶρίυγοθ 89 (86 που] ἀἶἱγ ρον τ, κατ᾽ ἐξοχήν, 80 
πδὺ πού οἷν ψγῆδί ὑμ6 ΟἸἹὰ Τοδίδιηθηὶ Ῥγορμοίβ 
ἀβοΐαγο οὔ πο ἀ! δδγοηὶ ΤΟΡΓΕΒΘΩ Δ ΕΪΎῈΒ οὗ νου] αν 
ἀοπιϊπΐοη, οὗἨ Ἐφγρὶ (ον. χὶ. 8), Τγγο (ον. 
ΧΥΙΙΙ, 11 οοἰἑ. Ἐτοκ. χχυἹ].), Νίπουθι (ον. χυίὶ!. 
8, ὅ οοἰϊ. Ν4Ἀ. 111, 4; Ζοῃ. ἱ. 2), 19 ἰγαῃβϑίδγγθα ἴῃ 
18 Νονν Τεβιϑδιηθαί (ο ΒΑΌνΙοΣ, Ὀαπὺ ὁνθῃ (1.6 ὨΔΠ6 
οὗ Βδθγίοη 1.86} 18 αἰϊγὶ Ὀυϊοὰ τὸ {πὸ 8ὅπ8] Του πὶ 
οὗ ἐμ νον] αἰ ρον ΟΣ, δηιἰο γἰβιϊδῃ οπιθ. ΟΡ. 
ἈΟΘΥ. χυϊ!. 9, 18. 866 ἰῃ ζοπογαὶ Βονυ. χίν. 8; 
χυὶ. 9, δηὰ οΒροοΐδν ΟὨἢ. ΧχΥ͂Ϊ., συ]. Τΐ8 
Βυ )]οοὺ 8 ὑγοαίθα τογὸ ἰῃ ἀοίδι] ἰῃ ΝΆΚΟΕΙΒΒ. 
7εν. (. Βαδ. 

4. Ὑ 11} τοραγὰ ἴο {86 οὑγτπ ο] ΟΟΎῪ οὗ [16 πδῖηθ 
ΒΌγϊου ἔμ γο δΥ Ὀ66η 0 ΟΡροβίί υἱθνσβ. Α6- 
οοτγαϊης ἴο οΏ6, τ᾽ ΒΙοἢ τγλϑ ἅγϑι ὈὉτορομ θα Ὁγ 51ΤῈ- 
ῬΗΑΝυΒ ΒΥΖΑΝΊΤΙΝΟΌΒ δηὰ ἴἢ6 δ ψπιοζοσίοοη δαση. 
8. υ. Βαβυλών, (6 πδπιθ, ἀοβὶ ζηδίοβ Βοὶ 88 (ἢ 6 
ουπάογ οὗ πο οἷϊγ. ΕἸΘΒΗΟΚΝ (Διῤδίἑο(λ. ἀ. διδὲ, 

1ππ|. 1Π1|., Ἃ.. 1001} δοδογα πρὶν Θχ Ἰαἰπϑ 33 88 

δυἰβίηρς ἴγοπι ΒδἂΡ Βεὶ, ἑ. 6., ρογτία οὐ αὑϊα Βεῖϊ. 
ΟΕβενιῦθ (7λεέδαι., ρα. 212), Τυοη δηὰ οἱμτβ 
το  ἶγ (818 γῖϑνν, ἰπὰ 80 ΖΡ ὑμδὺ ΠΟΥ ἰγδηβὶαίθ 

Ὧ23 ἄοπιμδ Βεῖϊϊ, βίηῃσθ {6 ψοτὰ 18 σι (θη 1 

Ατϑυϊο ὈδΌοϊ, απὰ ὈΆ 1Β ΓΓΘαῸ ΘΗΓΠΥ υϑοὰ ἴῃ ΑΥΔΌϊο 
ὭΘΙΏ6Β ΟΥ̓ Οἰἰἶθ68 7090 Ὁ, Ὀδ,. ΚΝΟΒΕΙ, (Ο6η., 8, 
128) ἀονῖνοβ Βαδοὶ ἔγοπι ΒδΡ- 9], ἱ. 6., αΥΖ (βᾶρις, 
3) Δεἰΐ. 10 ἴΒ ορροβϑὰ ΒΟΥΘΥ͂ΘΣ ἰο {8686 οχ- 

Ῥἰδπδίϊουβ (πὶ ὑπῈν Δ.τ0 βυρροτίθα οῃ Ῥδυιὶ 
Ἱπ]6 ἢ} ἰοο γοοθηΐ πα ΡῬΑΓΕΥ ΔἸορ 6 ᾿ΒΘΟΌΓΘ 
Ἰιηχυΐϊθιῖο ἀπδϊοσίθϑ. Τη6 ΟἾΘΥ Θχρ] παι ΐοη 19 

Ἰουπα θά ου αθῃ. χὶ. 7, 9 (ὈΔΘ 2); γον, 7 δπὰ 
ττι: τιν 

γΝ τ ποῦ " ὯὉ3 ὈΣ 33). Αοοοτγάϊηρ ἰο {δῖ 

53 8.080 ἤγοϊω ΕΝ Μ Ῥυποίιδιίίοη οὗ ἐδ9 
δῖϑι 8Υ}1Δ Ὁ]9 18 ἰο ὃ6 ὀχ ρ]αἰ πὰ δον (8 8 δπα]ορ οἵ 

2212 ἴον 3323, ΠΊΘΘῚΘ ἴον ΠΡΟΣ (Ἐπ. καὶ 168, 
ΕΗ ΟἸδη. Σ 14, ἃ 189, α)ὴ. ἕοτ ὟΝ ϑ6ζ0) οὗ 189 

ΒΘΟΟΒα 8018 0]0 Δρροδὶ ταὶ Ὀ6 τδὰθ ἴοὸ ἘΡᾺΡ 

(πεῖ τΈδοη οα αομ. χὶ. 9). Ὑ8ὸ τηθδηίΐηρ πουϊὰ 
Ὧθ οοπήμσδίο. ΟΟΏΡ. ἔχοα. χχὶχ. 2, 40; [,ογ. ᾿ἰ. 

4-6:; ΣΙΒΟΣ, Ὴ3, αγτασο; ΚΣΤ ἰγου ὉΠ, 

ὈΙοταΐ88 (μον. χχὶ. 20). ΤΏ 686 Ἔχρ  δῃ  ἰ0Π8 δ᾽ 
8160 ἔδυογοὰ Ὀγ (80 δηοϊθηὶ ὑγδηβὶαιῖομ5. ΟΝΚΕ- 

ΨΟΒ ἐγδῃβ8] 8.095 ΠΏ2), θη. χὶ. 7, ὉΥ Ὡ5.)3), 3, 

ΥΟΣ. 9, ὮΥ 33, ἘΟΡΒΡΗ ΟοιιΡ. ΒΌΧΤΟΒΡ, ἊΝ 
Μαδὸ. εἰ Ταῖνι., ρασ. 809. ΤῈ εελὶίο σοτβίοῃ 
.88 ἰῃ χὶ. 9 ΒΑ Ι θοὶ (σοι. ΟἌΒΤΕΙ,, ζοχ., Ρορ. 
100); βαάρι ΑΗ Ὀ4]Ό081α οοη μα ϊ.----Ο Ομ. ΟΑΒΙΕΒ, 
ὕερσεεολίολίε 11. 2, 5. 228.(. ΗΑΛΕΨΕΆΧΙΟΚ, ΕΕἰπίεἰ. 
ῖ, 4. Τ, 1., 8. 141, 8.--Τ 6. Βαγ]ομΐδη τηοηυ- 
το η18 ἰοδὰ ἰο 8ι}}} δποί μον οἰ γα] 5.7. Ασοοτγά- 
ἴῃ ἰο ΟΡΡΕΒῚ, Βδπιοὶν ( 12. ἐπ. λίοδορ. 11. 8. 46), 
{η6 ννογτὰ γχοδὰβ οἢ {86 τποηυπηθηίβ ΒΔὈ]-Ἶυ, Β6- 

Ὁ1ὰ. ΒαὉ ἰδ ἐμὸ ϑΒοπι ὑϊο 23 ἀοον, Π1ὰ {μθ΄ Ηλος 

ἴῃ Ὀιοάογυβ, ὑῃ6 Κρόνος οὗ ἰδο γαῖ, ϑδίυση, 
(80 χοὰ οἴ ἰηε ἀε)]ιιχο. Τὸ πιλοδηΐϊηρ οὗ (86 πϑδιηβ 
νοιϊὰ ἤθη Ὀ6 Τογία δεὶ αἰϊωυϊ. Οοταρ. [Ὁ., 8. 
67, 167, 289. ---Τ ]ΟὮ οὗὨ [Π 6886 ἜΘΧΡ] δαί 0.5 18 (ἢ6 
σοΥΓΘού ΟὯ6 18 ὈΥ͂ ὯΟ ΤΠ 68}}8 ἀεοϊά θα, ἴὉΣ ὄυθὴ (86 
ΘΌΠΟΙΓΌΥΤΩ ἰΠΒΟΓΙΡ(ΪΟΉΒ, ῬΓΟΒΙρροΟΒῖπρ {αὶ (Π6Υ 
ΓΘ ΘΟΓΓΘΟΙΥ ἀθοϊρμογοα, γορυοβοηὶ ἃ Ἰηῖ6 ἀδίθ 
ἴῃ τοϊαϊΐοι ἰο (9 οτἱ χίη οὗὁἨ 86 ἢδῆνθ, απὰ ἰὺ 18 8 
αυοδίξοη ψ ἢ ῖ ΒῸ Ὁ [06 ΒΑΌΥ]οπί δ ΒΟ 18 γα {ἢ} 6 τ- 
Β6͵γ 68 πον (8:6 σοΥΓοσί ΟἰΥΙΔΟΪΟΘῪ οὗ (6 ποχὰ, 
Οοπρ. 6180 ΞΞΜΙΤΗ Β δ ιείϊοπατν ὁ ἰλε Βιὀξε, 8. υ., 
δΔΌοΙ, ΒΑΌΥ]οΙ ; ΒΑΉΓΙΝΒΟΝ, Αποίεπί λοπατολίεε, 

Ι., ρ. 149: ἴν., Τεγοαοίμδ, 11., ν». ὅ714; θκ. Ρυ- 
ΒΈΥ, 7ιεοίωγεδ οπ Ταηϊοεί, Ὁ. 271, π, αὐυοϊοὰ ἰὰ 
ὙΠΟΒΌΒΤΎΟΒΤΗ αὐ ἴος.---8., ΒΕ. Α. 

δ. Τ)ο ξΟὨ ΠΘΠ6Β8 οὗἩ (818 ῬΓΟΡΒΟΟΥ͂ 85 Ὀ66Π 
ΒΟ ὉΥ π|6 ἴῃ ἀοία}] ἰΏ ὩΣ ΜΟΥ δεγεπεῖα πᾶ 
Βαῤυνίοπ, 8. 09 δ΄. ΟΑΥΕ 4180 δοϊηον)οάροβ ἰΐ 
(8. 680 8.). Οπὶγ ἔπαιρ δηὰ ΜΕΙΕΒ, 80 ἔα 89 
[Κπον, 8.1}} ρουβϑιϑὺ ἴῃ τηδ πίδἰ πἰπρ 18 ἀπδὰ  οἢ- 
ιἰοϊϊγ. ““ἼΤὨΪΒ ρογίϊοη οὐ ἀθη εν Ὀθίοηρθ (ο [896 
Ιαϑύ ρογὶοὰ οὗ ἔπ Ἵχὶῖΐϊα, βῃῆὰ οδῃμποί τΠοΥοουθ 
Ῥτοσοοᾶ ἔγοτῃ 6 γ τ 8 }},᾽ ΒΑΥΒ ἴ89 Ἰδιίοσ (Ὁ 
»τορλεί. Βώελεν ἃ. 4. Τ΄, 8. 880, 2). ῦϑΟ}]1 τιγϑβοὶῖ 
ΤΟΡΠΙΟΥΪΥ Τορατα θα {Π6 ΡΆΒΒαρο ]. 41.-4β 88 5 ϊοΒδ, 
πὶ 1 ΒᾶΥθ ΠΟῪ τοϊγαδοίθα (Ὠὶβ ορἱπίοη. Βιιὶ δἵ- 
ἰῈσ σοροδίθα ἱμηυοϑιϊ ζαίοη 1 σλπηοὶ Γοσατὰ (0 
Ῥδδβϑαρβο ]Ϊ. 1ὅ-19 85 ογὔἱχίηδὶ. (ὑοηβυΐν 186 ΘΧΘ- 

βεϑῖ8. ἴῃ σοϑροοῖ ἰο ἰμ νογὰ 7), 11. 41, 4180, 
ΤΩΥ͂ ϑυβρίοἴοΠ5 ὨΔΥ͂Θ ποί γοί ὈΘ6Ὶ ΓΟΠΟΥΘά. 

6, ἴῃ νι μϑὺ ΤΆ Π ΠΟΥ {86 ῬΓΟΡὮΏΘΟΥ 18 το]δίϑα ἰο 
118 18] πηθαϊ 48 Ὀθο ἔα} Βηοννῃ ἢ ΝΑΚΟΕΙΚΒΒ. 
εν. ει. Βαδ., 5. 18δ.. ὕ[11Σ}.διἰὰ ἴο {6 ΓοχμδΥὶκ (Π6ΓΟ, 
{παὺ δοοογάϊηρς ἰο ΤΗΞΟΛΟΒΕΤ υεῖσα 6͵Ὸ (86 ἰ4δὲ 
ἸδΒΔὈἰ Δ 18 οὗ (μ6 ἀοϑιτογοὰ οἷν οὗ ΒΑΌΥΪ]οΗ, [89 
[ΟἹ] ον ῖπς ποίΐοο ἔγοπι ΟΡΡΕΕτ (Δ. 1., 8. 186): 
“ΗΔ ἔυϊ ἴοπάόθ ρὰγ ϑεϊξεα δυο γογ8 1᾿δῃ 
1100 ἃ 16 Ρ»ἷδοθ ἀθ 1᾽δηίίαιθ γ}}}0 ἀθ ΒΔΌΥ]ΟΠΘ, 
τὸ ἄστν. Ζιβαπο.-]ὰ, ἀο85 718 ἀναῖθαὶ Βα ἰ16 86 0}9 
Ια υ1}16 οὐ ρὶυἱδὶ 198 Γυ 65 ἀθ ΒΘΔΌΨΙΟΠΘ:; δα 1080 
δργὸὲβ ζ765608- ΟἸγῖϑὶ 118 αυἱ ἰδοῦ 668 ᾿ἰἰθυχ. ἢ 
ΔΙΔῺΥ Ἰαΐον τὶ ἢ 65568 (138 ΘοΟΥΓοΟΌοτδία {16 8(810- 
τωρὶ οὗ ΤΉ ΚΟνΟΒΕΤ, ὑμαὶ ἰμ6 μϑορὶθ οὗ [δγϑϑὶ 
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δοιὰ ποί βορδαγδὶθ ἰμϑιμβοῖυθα ὕἤγοιῃ ἐμ ΘΟΥΡ50 
οὗ ἰμο ον, τυαΐοι δὰ ἀοδίχογοα 9 οΓυδβδὶομι δηὰ 
(89 ἰθΏ}Ρ]6. 

7. ἴῃ τοχαγὰ ἰο ἐπ ἀϊνί βίοι οὗ πὸ ρονγίίοῃ, ] 
δπι ΠῸ ἸΟΏΟΥ οὗ Ορ᾿ ἴοι ὑπαὶ (86 γᾷ ]6 ἰ8 ἰο ὈΘ 
ἀἰβοταἰπαιοὰ ἱπίο ἰῃ γ60 τηϑὶῃ βϑοίϊουβ 10 {μ|γ- 
ἰθθῃ δυ δἰ Υἱϑίουβ. [8.}}} ὑμῖη}ς ὑπαὺ (το σἴτο- 
ποϊοχίοδὶ βίδοδ πιδὺ Ὀ6 αἰθιϊηχυΐϊθῃοα, ἱῃ 80 ἴδ 
88 ἰὴ ἀρείχιοίΐοα οὗ ΒΑθγΪου 18 γοργοβοηϊθα 
ΘΓ 88 ζαΐυτθ, ΠΟῪ ἰπ 86 Βίαζο οὗ ργθρδγδιίοη 
(οοταρ. 1. 9, 21, 26, 41) ῬΑΥΓΠΥ 88 Ῥγοδϑοῖ, ἱῃ (19 
Ῥγοσοθβ οὗὁἨ οχοου(ίοα (σοπιρ. 1]. 14, 24, δῦ, 48, 
είς.; 11, 1, 11, 27), ΡΘΣΌΥ 88 δἰγοϑδαὰγ δοοοιιρ) δϑὰ 

(οοπΡ. 1. 2, 1ὅ, 46; 11. 89, 41, 46, 67). Απ 
ἰλιθ80 ἐδ γθ0 βία χ68 δἃγ0 80 ἀἰδβίγὶ Ὀυ(6α {(1αὶ [η6 ὅτβέ 
8 σμϊοῆγ ἴῃ {μ6 θοσίποΐης, (μ6 Βθοοπὰ ομἱοΗγ ἴῃ 
89 τι 4416, (0 (μἰγὰ ἐονναγὰβ 86 οἷοδβθ: Ὀυὶ ποί 
80 ΒΒΔΡΡΙΥ ἀοῆποα ἐμαὶ 1]. 2] ---Ἰῖ. 88 τηλὺ Ὀ6 Χθ- 
ατγαϑά 65 ἐπ βοοοπὰ δπὰ ὑπ Ζοχοχζοΐπς δηὰ ζ0]- 
Ἰονσίης δ8 6 ἔτβὶ δηὰ ἐμὶγὰ ἀἰνἰβίοθβ. ΤῈ 
Β'ῃσ]ο ἰΔὈ]οδὺχ οὐ ρἱοίατοβ, οὗ πῖον, ἀσοοταϊης 
ἴο 86 ῬΘΟΟΪΙ ΔΓ Βιγ]0 οΥ̓͂ Φογοτηΐδῃ, ἰδ 6 ἀἰβοουγδθ 
σοηϑίϑίδ, ΓΘ ΙΏΟΓ6 αἰδιϊποῖ. 1 δηὰ πἰποίθοη οὗ 
{ππθ086, ὀχοϊιιϑῖνο οὗ {0 βυρογβοσι ρίϊοη δπὰ ἰῃ9 
ἰδίου 68) οἷοβο. 0 Ἔχ θα δὶβ Μ1}} Θχ 1 ἱν {8.689 
ἴῃ ἀοίδὶ]}. 

1, 7λ6 δειρεγεοτίρίϊοη. 

1.1. 

1 Το νοζὰ νἈ]ΟΝ Φοβονυδὴ Βροκο δραὶπβί ΒΑΌΥ]ΟΙ, δραϊηϑὲ (6 απ οὗ [π0 Ομ α]- 
ἄδβῃβ, ὈΥ Φοσοιαῖδ [86 ργορδιοί. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ ἔοστα οὗ ἰδ 9 δΒυ ροιβουὶ ρίΐοι 8 ᾿ἰκοὸ ἐμ ο80 ἴῃ 
Χὶν. 1: χὶνὶ. 18. ΤΙ Ἔχρυθϑβίου 3 ἰδ μοί ἕουπά 

ἦπ ΔΩΥ ΟΥΟΥ Βυρογβουϊρίϊΐοη οὗ Ζογθιηΐθ ἢ β. [1 
Οσσυγθ ἴα ἐμ Β0Ώ80 ΟΠΥ͂ ἰΏ ΧΧΧΥ͂Ϊ. 2. [πῃ ΤΩΥ 
ἙΟΥΪ, ὦεγ. ὦ. Βαδ., 8. 22,17 Βανο φργοροβοὰ ἐδ9 

Ὠγροίδοβίβ ἐμαὺ ὑπογο ἰθ ἴῃ {818 δὴ ἱπεϊτπϑίϊοα 
(μαι ἐμπὶβ8 ΡΥΟΡΉΘΟΥ, δοοοσγάϊΐηρ ἰο Ἰΐ. δ9 544., τῦδβ 
Εἰνθῃ ΟἿΪΥῪ ὈΥ̓͂ ἰδο απ, ποὶ ὉΥ {88 πιουτἢ οὗ 

(86 Ῥσγορμοί. 2 γΕ ΣΝ ἀοῦηθβ τοτο Ῥᾶσίϊου- 

Ἰασὶγ ὑμο ἰάθα οἴ 23 διὰ ζυδγαβ ἀραϊηδὶ ἰ00 Ὡ8Γ- 
ΤΟῪ 8 ΣΟΠΘΟΥΐΩ,. ΟΟΏΡ. ]. 8, 4δ; Ἰΐ, δ4. 

2. Τλο οογά ὄγοκεπ; 7εγαεῖ 7γε6 (ῬΕ. οχχὶγν. 7). 

ῷ ΤΌ θοῖΐδσο ἰΐξ διθοηρ [Π6 ΠδίΪΟΠΒ, 
ῬᾺ 158} 1Ὁ δηα ογθοί 8 β' 98) ; 
Ῥα 18} 1, σομοθδ] ἰδ ποῖ. 
αν “ΒΑΌΥ]ΟΩ 18 ἰδίζθη, τ] ΒηδΙ19 βίδηβ Βο], 
Μογοάδοι 18 σον ον, νἱτὰ βηδηηθ δίδπμα ὮΟΥ ᾿ΠΔΘρΌ8, 
ΤὭτοστη ἀονῃ ἃτο ΠοΥ 1408. 

8 ΕῸΓ ἃ πδίϊοη σομηϑίἢ δρϑίηϑί ΠΥ ἔγοσα (86 που, 
Αμὰ ψ1}} δ ῖκο μοῦ Ἰδηὰα ἀεβοϊδίθ, 
Πηδὲ πο πῃ δ ὈϊΪδηὶ 8881} Ὀ6 ὑΠοτγοίῃ. 
Ετοῖὰ δὴ ἀονη (0 Ὀοαϑὺ ὑΠ6 Υ δα; ὉΡ, ἀναγ 

4 Τὴ {μο80 48 γ8 8η4 «αἱ {πα {ἰπ|6, Βα: ἢ ΦΘμονδὶ, 
ΤῊ οἰ] άγθη οἵ [ϑγδϑὶ 888} οοϊῃθ, 
ΤΊΘΥ δηὰ {πὸ ομ!] άτθη οὗ Φυάδιι ἰοροίμον ; 
ὙΝϑορίηρ 8}4}} {ΒΘ Υ͂ Θοπιθ 
Απὰ βθοκ Φοβοόνδὰ μοῖν αοά. 

δ Αἴον Ζίοῃ 888}} {μοὺ ἱπαυΐίγο, 
Τμοῖν ἴλοοθ ἰυγηθα τ Πογτασὰ : 

“Οομη60, ἰθὺ υ8 οἴῃ ΟὐγΒο  νοϑ' ἰο Φοδονϑι, 
0 αὶ ρεγροῖιδὶ οονθηδη ὑπαὶ 8}}8}} μοὶ Ὀ6 ογροίίοι, 



ΤῊΕ ΡΒΕΟΡΗΕΊ ΦΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. 6.---γ 1} ἾΝ 3. Βοίδ ΌΣΣΩΒ διὸ ᾿τρογαίΐτο, μὰ 8670 8 ὯὩ0 Ὠθοϑᾷ οἰἔποσ ἴο ἴαἶκο 3} ὲ 3 δὲ Ῥοσί. οὐ ἴὸ δἰ τοῦ 20) ἰδὶϑ 

ΤῊ) (θπαν.λ. Οοπιρ. Ἑνταιῦ, δ 286, ὃ; Οἴδη., δ 264; 706] [ν. 11; 14. ΧἹΗ!. 9. π 
2 γος. δ.--Ὁ Ὁ} ΠἼ2. «4σὔιμ. πεοάαϊέε. Οοταρ. Νάξοκιδβ. Ον., ὃ ΤῸ, τ; χαχὶ. 81, 82; χχχί!. 40. 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ Ῥτορδοί ἰῃ {1.6 ἄγϑὺ ἔτντο υ6 γ865 ζορθ8 ἴο τους 
ΔΗΔΙΥ ΟΑΙΥ, γϑί (νον. 2) οδιυιβίηρ (80 ἀοβίγυοίΐοη 
οὗ Βαθγίομ ἰο θ6 ργοοϊδί πηθα δ]ουὰ ἰο 84}} πδίϊ 0:8, 
δὰ ἰμθῃ (ΥΟΣ. ὃ) ΒΑΥΪΠΖ, ΠΟῪ δηἃ ὈΥ ΏοΙ (818 
ἀοδίταοίίοη νν}}}] Ὀ6 δοσοιιρ  ἰδιθὰ. 718 δ δὶ γιὶο 
ἀδβογί ρ(ΐοἢ Βοῦυοδ Ὠἷαι), ΒΟΎΘΥΘΥ, ΟὨΪΥ 88 8 Ὀα5185 
ΤῸΓ 8 ῬγοΙαἶ80 ἱπιρογίδης ἰο μΐτη δΌογο αἷϊ, υἱΖ., 
παὺ ἴῃ (8080 ἀδΔΥβ 86 ΘαΡΟΥΘδ οὗ ἰϑγδοὶ δηὰ 9ι0- 
δ οΐης ἸἰὈοταϊθαὰ, ν1}} δοῦλο μοῦ δηὰ ὃ6 
ππϊοα ἰο μοῖρ αοὰ ἱπ δ οίϑγῃν)ὶ δηὰ ιἱπίοτοίδ- 
10 δονθηδηί (ΥΟΥ8. 4, δ). 

γετβ. 2,8. Ὥθοϊδεθ ἰξ... Ὅρ, ανσαῦ. Τὰ 
δια ρογίδοσο οὗ [86 πηι ον ἱβ8 Βῃονη ἴῃ ἢ8Π6 στϑπά- 
ΘῸΓΣ δηἀ δηϊπηδίίου οὗ {μΠ6 οροπίηρ, ἰὼ το ἢ {89 

. ΒΤ Π]Ο0Ὼ8 ἴ0 Ῥτοοϊδίηι δηὰ ἐδ ἀθοϊαγαίϊοη οὗἩ (ἢ 9 
ἀοδίγαοίίοη ΔΓ ὅν {ΐπ|605 Γορϑαίοα. (οιρ. ἱν. 
δ,6; γν. 20; χχχὶ. 7; χῖνὶΐ. ]4.-- - σϑοῖ ἃ βὲθ: 8], 
ἑ. ε., ἴον 16 τρία βργοδὰ οὗ ἔμ (1 πῶ8. ΟοὐμΡ. 
Ἰϊ. 12, 27. ἵν. 6; γτἱ. 1; 88. νυ. 26: χὶὶϊὶ. 2.-- 
Οομοθαὶ ἰδ ποῖ. Τδὸ δάάσοβϑ βθθ1η8 ἰοὸ Ὀ6 ἰο 
86 Γτἰοηάδ οὗ ΒδΌΥ] ΟΣ, ΒΟ ταϊρσαν Ὀθ ἀἰβροβϑὰ ἴο 
πὶ μο] ὰ {818 9 0Ὁ᾽8 Ροϑί. --- ῬΔΊΣΘ. ΟομΡ. Υἱῖ!. 
9; χ. 14: χ]γνὶ. 24. χῖυἱ[ἱ. 1.--- οὶ] απ ἃ Μογοάδος 
ΔΙῸ ποὺ αἰ ογοηὶ ἀοἰ 1168, θὰ ὁη6 δηὰ ἢ Β8ῃ)6 
(οορ. ὈΚΙΙΤΖΒΟΗ οἡ 88. χὶνὶ. 1). Το ἰθιηρὶθ 
οὗ Βοῖυβ (σοιρ. “Ζεγοά. 1. 181, 2) γγῶβ δἷβο [89 
ἰοαρὶο οὗἨ Ματγάυκ, 88 ἢ 18 οδ]]6ὰ οἢ (6 πηοπιι- 
Ιηθηΐθϑ. Ηβδσο ἢ0 ν͵ὰβ ὙΟΤΒΙΪΡΡΟα 88 (9 Βιὶὰ 

ται (9. Ὁ}) 88 ἄειι8 αυσωγαίϊοπΐ δα Ῥγοί οοἰἷγο 
ἀοὶὶγ οὗἩ Βαγ]οηΐα. “Τοῦίθ ὰ ἀγηδβίῖα ΒαΌγ]ο- 
ΠΙΘΏΏ6 (ΒΔ 778 ΟΡΡΕΒΤ, Ζ 1}. εἢ λ΄ε50»., Ἴοτι. {1., 
Ῥ. 272) 10 πιοί (Μετγοά δ 6}) ἃ 1 ἰδὲθ ἀ68 Ὀίεδυχ, οἱ 
}Ἰμβοσ ρου ἀθ Βοσβῖρρα 196 ποωὴθ 16 σοὶ ἀὰ 

οἷοὶ οἱ ἀθ 1 ἰεασσθ. Νϑθο Ῥγοπὰ 16 βοοοπὰθ ἢΪ869 
οὐ 1609 δυίγοβ ἀἰνίἶϊ68 μ6 ραγδαϊββθῃηϊ 409 γαγδ- 
ταθηΐ.᾽ Οομρ. Τοπι. 1, ἢ. 178, 9.---Τὰαιῖ [6 ἰδ 
ποὺ Μίαγβ, 859 1 ΤΟΓΙΔΘΣΙΥ βυρροβοὶ βπὰ Ἡλην ἴα 
ὈΒΕΟΗΒΙΕΒ᾽Β ὕξεεαγα οὐ χχχὶ. 1 (1{., 2, 5. 213) 
αἰγΘΟΟΥ πηδϊηἰαΐ 5, 15 ἀδοϊ Θὰ γ δ τπιοὶ Ὀγ ΟΡ- 
ῬΕΒῚ (Ρ. 271).-͵ΠἍὔΓ 6 γμυτροσί οὗ {πὸ ῥσγοοϊδιηλίΐου 
18 ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ ΥΟΣ8. 2ὁ δῃὰ 8 οἷγ. Εσοσὰ ΥΟΓ. 
4 ψὸ ιᾶαύὸ (6 ψοσὶβ οὗἨ ἰδ ρσορμοὶ, 8 ῥχθ- 
αἰοίβ ἰπ ὙΠαΐ ἸΩΔΠΠΟΥ ἔμ 680 ΓΘΒι}18 νν1}} 6 δἱ- 
ἰαϊποά. Τ}}8 ἰβ βοὴ ἴγτοῃηῃ ἰδ ᾿τωρογίοοὶβ 
ΤΠ, ΠῚ), εἰς.---Αὶ παϊίο ἔχοσς [89 ποσίβδ. 
ΟοΡ. τοσ. 9θ. Τὸ ἀοδβίγουουϑ οὔ ΒΑ Ύ]Οη δΓα ἰοὸ 
6οῃ16 ἔγοπι {6 πογί, δῃηὰ ἴῃ 11. 27, 28 παίΐοπϑβ ἰὸ 
π6 ποτί δῃὰ πον μ-ϑαβί οὗ Βαδθγυ)οηΐα ἅτ πη 6ῃ- 
ιἰομθά. Οομῃ. 89 2:8 ἷἱπ ΝΙΕΒΌΗΕ᾽Β 4442. ὦ. 
ΜΒαὸ., δὰ 8. 18δ, Απηι. 1; 427, 8..---Μογοογυοῦ, 
(ῃ9 ΤΟΙΣ ΚΑΌΪΟ Ῥδγδ]]ο] δ βμουϊὰ 6 ποιϊοοά, 
ΒΔΌΥΪΟΙ, ομ69 {6 πϑίϊου ἤγοιη ἐμ πογίϊ, χη8- 
Ὡϑαοΐῃρ 8Γ86], 18 ΠΟῪ δἰίδοϊοα ὈΥ̓͂ Βυ 0} 8. παίΐοῃ. 
ΟομΡ. ἱἰΐ. 16; ἰν. 7; ἰχ. 9; χχχιϊτὶ, 19. 11. 62. 

γογβ. 4, ὃ. Σῃ ἴΒοδο ἅδυβ..... οσβοιθῃ. 
1.9 ἀοϑιγυοίίοη οὗἨὨἁ ΒΔΌΥ]ΟΩ 18 ἱπηπηοαϊα ον ζο]- 
Ἰονϑαὰ ὮΥ ἐμ τοὰἀθιηρίίΐοη. Τμ9 ῥγορβθίβ βὸ γϑ- 
Κατὰ 1ὶ 88 ἰο σοι ρΥἶΒ6 8]] (86 Βίδ ζ68 ΟΥ̓ 118 [018]- 
τηθηὐ ΓΒτουρῇ ΒΟΥΘΓΔῚ] ἰπουϑαπμαὰ γὙΘΩΥΒ ἱπ ὁΠ6 Ρἷο- 
ἰᾳγο. Το 1818 ρἱσίυγο 6] ρΒ δθουο 8}} (86 Γ6- 
απΐοῃ οὗἁ ἐῃ9 ἐγ 068 οΥ̓ 8 πογίβϑσῃ δηὰ βουϊβοση 
κίηχάοτῃ (οοιαρ. ἰἰϊϊ. 14.160) δρᾶ ἐμ θη ὑμοῖν Βομεβὲ 
οομγϑγβίοι ἴο ἐμ0 [οτὰ (φοιΡ. ἰϊΐ. 21]; χχχὶ. 9-19:; 
Ηοϑ. 111. δ), 86 τοίιση ἰο Ζίοη (χχχὶ. 8), (89 
σομοϊυδίοῃ οὗ 8 σογεηδηΐ πὶ Φομονυδ ἢ, τὶ σἢ 
8}8}} ποῦ 6 Ὀγοκθῆ δὰ ἔογχζοίίθη ᾿ἶἶκο ἢ ἢγχϑβὲ 
(οοπιρ. αεμἱ. χυΐ!. 10; [μογ. χὶχ. δ-.7; ει. χχὶχ. 
δηὰ χχχ.). ΟὍΙἿΩΡ. 4180 061. Χχ. 11; χχὶϊ!, 40. 

8. Τῇὴε Ολαείϊδοπιεηί ο77 (λ6 Ολαείἑδεν. 

Ι,.. 6-18. 

θ6θ ΑΙοβὺ Βοταϊ τγαβϑ᾽ ΠΥ ῬΘῸΡ δ: 
ΤῊ Βῃθρμθγὰβ μδα θὰ {Π6πὶ δϑέγαυ οὐ βοά ποίῖγο ταουηίδίηθ," 
τοῦ τηουπίδ᾽η ἴο Ἀ1}} (ΒΥ ψϑηΐ, 
Ἐογρϑί (μοὶν [0]. 

7 Ὕ ΒοονοΣ ουπά ἐδοτ ἀσνοιυτγοᾶ {6 Π, 
Απὰ ποῖγ ΟρΡῥγβββοιβ βαϊ4 : ἥ]Ζ αε ἱποὺγ πὸ συλ, 
Βϑοδυβο Π6Υ Βαγα βἱμῃηθα δρϑιηδί θυ δ, 
ΤΏΟ ὑσγὰθ ραβίιγαρθ δηὰ ἐμοὶγ ἈΠ γ᾽ Βορθ, Φθθουβ. 

8 ΕἾ66 ουὖἱ οὗ ΒαῦγΙοη δῃά--- 
Τ1,οὐ {πθπὰ ρο" ἴον ουἱ οὗ [0 Ἰδῃὰ οὗ ἴπ0 ΟΠ ΔΙ άΘΆΏΒ, 
Απὰ ὃὉθ 88 [86 ΓΒ Ὀδίογο {86 ΒΏ66ρ]!] 

9 ΕῸΥ ὈΘδο]ά, 1 γαῖϑο δῃᾶ 1οδα" δρδαϊηϑί ΒΥ ]οη 
ΑἹ ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ οὗ ρτοδῦ Ὡδίϊοηβ ἔγοτα ὕΠ6 πογιἢβ. ΘΟΙΠΙΓΥ ; 



ΟΠΑΡ. [,. θ-18. 

ΤΆΘΥ οαυΐρ ὑμοιοβοῖνεβθ δραίηϑέ μθγ, ἐμ γθλ ΒΒ 8 ἐδ )κθῶ--- 
ΤΉΘΙΓ ΔΙΓΟΥΒΙ {Π͵ὸ [080 οὗ 8 Βυισοοβ5}" Πόσο, 0 σού γηθί ἢ ἢοΐ ΟἸΩΡΙΥ, 

10 Απὰ Ομα]άβα 8.811 ὈΘΟΌΙΩΘ ἃ ΡὈΓΘΥ͂; 
ΑΙΙ ἐμὲ ρ᾽ απο ΘΓ 8}}8}} Ὀ6 βδαι 1884, βαῚ ἢ Φοβονυδ. 

11 ΕἘὸγ δου τοὐοϊοοαϑί," ἴοσ μου ϑχυ τοιάδε, ΓΟ ΟΣ οὗὨ ΣῪ ΒοσιίδΚθ, 
ΕἘὸν ἴδοι βκὶρρϑάβι {κθ ἃ ὑμγαϑῃϊηρ σδΙ 
Απά πεοϊρσμοαδύ {κὸ (μ0 δίγοηρ, βύθθ 

12 ὙΟΥΥ τοῦθ 6 Γ 18 ρυΐ ἴο ρτϑδΐ Βῃδῃηθ, 
Βση0 {πα ὈδΓΘ γοὺ Ὁ]. 8.68. 

“Β680]4 {πὸ ἰαβϑί οὗ [86 πδί[οη8, ὙΠ] άουπιοβ5, γαϑίθ, δηα βίθρρα, 
18 Βοοαυθα οὗ [80 τυ οὗ 6 }ονδὴ 1δ 8411] Ὀ6 απ ΒΔ Ὀϊ θα, 

Απά 8841} ὈΘ ὙΠΟΙΥ͂ ἃ ἀοφβο]δίίοῃ : 
Ὕ ΒΟΟνΟΡ Ῥαβϑοίῃ ὈΥ̓͂ ΒΑΌΥ]ΟΙ ἰβ διμδζοά, 
Αμὰ σβοοκβ ὮΟΡ ΟἹ δοοουῃηΐ οὗ 8]] ΠΟΙ βίγοϊκοβ. 

ΤΈΕΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ψος. θ6.--ΤῊ 9 ΟΙΜΓΕΙ ΤΥ Ν ἀοροηάδ οὐ ἰδ 6 ἰάοραϊ ΡΙαγαὶ ἴῃ ἸΝΥ. Οοσρ. ΝΆΣΟΣΙΔΒ. Θν., ὃ 106, 8; ὅ6η. χχχ, 38: 96.«. 
Χχχίϊὶ. 132. 20}}.1 

4 οι. 8.-- 8 ΟΒΘΙΒΙΌᾺ ΤῊ ΤΊ ἰ5 τοΐογτοὰ ἴο [89 δυῦὐοοῖ 88 ε. 9.) ἰὼ θη. χχχὶ. 8. Τὴὸ Κετί ἰδ ἐβογοίοσθ ΠΏ ΘΟ θΘΆΤΥ. 
δ Ύοτ. 6.--Ὀ 22 ὨΣ ἽΠ. Τμο ΟΒΘΕΜΙ ἰδ ἀδΌα!ν τεαὰ Ὠ" 2217 (Π|. 14, 22) 1:0 Κοτ Ὠ32 2). Σ ἸΒΙΩΚ, Βοντονος, 

ἐμαὶ τὸ τουδὶ σεαὰ ἴῃ ΟΒΘΙΒΠΌᾺ Ὁ 5},.) (οορ. χχχί. 8; χιῖχ. 4), δὰ υπἀοτοίδῃά ἰδ ἰπ [δ 6 τοϑδηίης οἵ “ δἰἰομαϊίης, δοάπο- 

εἶνο του δ 5." Υγὔ7ὁδ [Πθη ἴδ Ἰτθ 16 ποτὰ ἴῃ 106 δή Β6η80 ἃΆ ἴποξο ἯὯῸ (ΟἸἴονν ἔπο Κοεγί, δὰ δὰ Οὐγ βυρροτί ᾿ἐἶχο ἔθθσα 
1ῃ ῬΒΒΒΗΚΟΝΒ {Κκὸ 188. χὶνὶ. 10. Οοτρ. τοπ8. οἢ χχχί. 8. 

4γογ. 8.--Ο λοι "ἢ ϑδέγ). ΤΗΐδ δυάάθῃ ομληκο οὗ ῬΘΓΒΟῺ ἰδ Ὡοἱ Ὁποοτοσῶοπ. (Οοτρ. Υ. 14; χίΐ, 18, χυὶ]ὶ. 13; χχί, 14 

ΟΠ ὉΒ); χχχὶ. 3; χχχυὶ. 29, 80: χὶϊυ. 8-6; χὶυὶ 1. ΝΆΚΟΣΙΒΒ. Οὐ. ὃ 101, 2, 4π|ν. 

δΥοτ. 9.-- τ} Ἄ»Ό. Οὔϑοστο ἐμ Ῥασομπογμηδδία δῃηἃ σοσρδγο ἰἰ. 1, 11; 166]. χὶ!. 17. 

4 οι. 9.--Ό 5. 17. (δ15 ποσὰ ἰδ χοχαγάοα δὸ Ἰοοαδὶ, ἐξ ἰ9 ἀἰ δῆς αὐτὸς πν; 395 } ἴο δηὰ ἃ βυ Δ 0]0 ἐεγηείπ α χμο. 1 

Ἐδογοίοτο ὑτοίου ἰο πηδογπίδηῇ ἰδ νεῖ ἢ ἘΟΒΕΝΜΌεΙΙΕΝ, ὃς ἥεττε, ὈΧΒΆΕΙΤ, οἵ εἴτα. ΟοτΡ. Ἦϊϑ. 1. 17; 9“οῦ Χχχυ. 12. 
Τγεγ, 9θ.--Ἰ ὙΠ. Τμὸ δυπἔχ ἰδ ἴο ὑθ χοΐογσγοα ἴοὸ 189 Θῃ Εἰ ΓΘΙΥ οὗ [086 παι. γοκαγάθα ἃ8 056 [219 ῬΈΓϑΟη. 

δζον. 9.--λ9 Ὁ. ΘΟ». χ. 21; χχ ἱἱ, ὅ. 

᾽ν γ. 11. -οηΒο Κοσὶ ΠῚ Ὁ)., εἴο. ἰ5 οοσααίοποα ὉΥ Αἢ Ὃν, Ὀ0ϊ [5 ὈΠΗΘΟΘΒΒΟΓΎ, [ὉΣ (80 ῬΤοΟρΒοὲ σοῃοοίγος ἐδο Ομ δ] ἄθδα 

ΒδίϊοΩ 88 ΟἿ ἐ ἴθ π18}9 ἱπάϊνίάυΑ]; 88 ἴῃ ἸΝΓῚ Π16 ΘΏΘΙΩ 65 88 ΟἿ. Σ2816. (ΟΙΩΡ. ἐ. 9. (ἰ]. 8:10, ηὰ Ὁ Φ)9ὲ)ὲ ἴῃ τὸσ, 12. 
τ .ο ὑἶῳ γε ΕΓ 

10 γος. 11.---ὐξ 7) 1. Ῥαγί. ἤγοια 00) ἴο ἑμσαδὰ (Εοα. χ. 11), δὲ ἴον ΣἼ δδ 6. φ., [δσὰ. δ}. 12 ; οοωρ. ΟἿἱϑη. ὃ 108, 6, ἄτην. 164, ὃ. 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

18.801] [88 οουίδί ηΥ βίῃῃϑα συϑδιὶν ὉῪ ἰἀοϊδ συν 
(τον. 6), διὰ 88 ἐμ ογϑίογθ θθθη ἀθβογυϑαὶν οἄδβ- 
εἰϑεα ὈΥ ἰδ ὁηομθ8 (νον. 7). Βαϊ πον (88 ΒΟῸΓ 
οὗ ἀο] ἰνοσαηοὁ9 Βιγ 1} 68 (Υ6Γ. 8), ἔοτ {0 [οτὰ βοπ8 
δεδίηϑὶ Δ ΌΥ]Ο; στοαὶ 058 οὗ πιδίο 85 ἔγοια (ἰ16 
ΟΡ, 80 Ψ|}] διίδοὶς 1ΐ δι σσ ΒΒ. Υ (γογ. 9). [η 
ΘΟΠΒΘα.6Ώ66 ΒΑΌγΥ]οΙ 1186] 888}} ὈΘσοΙ,θ 8 ῬΓΘΥ͂ 
ἡ 10), δπά σϑοϑῖγϑ ἐΐ6 Ῥυπὶβῃπγθηΐ ὉΓ πανίης 
Ἰϑομαῦβθα ἰ18 ΟΒΟΘ 88 Ῥυη 56. οὗἨ 5.86] νν]1} 

Βιγορδηΐ δηα τηϑ]οΐουϑ ΟΥ (ν6γ. 11). [ἱ 884}} 
(8.8 ὈΘ {110 Ἰαδὶ οὗ ἠδ οη 5, δηὰ ὑμ6 σουπίγυ 6 ἃ 
Βογγὶ Ὁ1]6 νν ] ἀθΓ 688 (τοτδ. 12, 18). 

γεν. 6, 7. Α Ιοβῖ Ὠοσχᾶ... ΒοΡΘ, ϑϑβονϑδῇ. 
Οομρ. Εζεϊ. χχχὶν. 4, 16; Ῥβ. οχίχ. 11: [00 
χνυ. 4, θ.--- ῬΒΟΙΣ Βορ Βοσᾶδβ. Οοπιρ. χ. 21]; χὶϊ. 
10; χχὶτὶ. 1 βΒαᾳ.--“3᾿οἅποῖϊνθ. Το πιουηϊ δὶ 8 
ΤΩΔΥ Ὑ6}} ὉΘ ("18 ὁ41164, νυ ἱσἢ ὈΥ͂ πηϑδπβ οὗ [Π6 
ὍΟΥΒ}}}Ρ οὗ δὲ κ!ι- ο΄ ο68 ργδοίβθὰ ὑροῦ {}16π|, 6Χ- 
οτίεα βυοἢ 80 ἸΣΤΟΒΙ δι 1 0]6 σμαγπὶ οα ἴἢ6 Ὠδατὶ οὗ 
σδγπη] 15γ86]1. Οοιαρ. ἰϊ. 20: ἰ1ἰ. 2; νἱ. 28; χυὶϊ. 
2.---ϑ Ἀοϑνθσ ἑουπᾶ ἴθ. Οομρ. ἰϊ. ὃ ; χ. 
2δ; χχχ. 106. [Ι͂ὼ {ἰν8 ΘΧΡΓ ΒΟ) ὑπ 8 6Υ]- 
θη ]γ δὴ ἰμιἰπηατϊοη (δ ὺ 8γα6ὶ 88 Ὀδθὴ οἴϊθη 
ἀονοιγοά. 7|16 δ θῖοϑ δὲ ἃ σοτίαϊ ἀοργθο οἵ 
ιυβιϊβοκίίου ἴὰᾳ (18, Ὀυΐ ἰῃ γίοϊϊης ἰο 186 1}1- 
βίου δ αὺ ΠΟΥ οουϊὰ ποῖ Β'ῃ αρδιηϑὶ Ἰβδγϑοὶ, ἴοσ- 
ΒΑΘ ὉΥ 18 αοἀ, δηὰ οοὐϊὰ ὑμογοΐοσο ἀο δΔῃΥ͂ 
ἰλης ἰο ἷπι, 6 ᾿πουγσοὰ σγοδὺ κα, 88 18 Β66 ἢ 

ἴῃ τῦαι ζ0]]οτν8.--- σι ὈαδίσαΘθ. Ζίοη ἰδ 

6411. ΟἽΥ Γ) ἴῃ χχσχὶ. 28, στο Φομουδὰ Ηϊπ- 
Β601 5 80 68]]6(, 88 686 ὙΠ 6ΓΘ 8 ἔοτί 688 (8. χυ 
8) Βιη, 81 οὰ (8. Ἰχχχίν. 11), βδάθ (8. οχχὶ, 
δ).-- ΑἸ Βοσ᾿ 5 ΟΡΘ. ΟοΡ. χὶν. 8; χυἹἱ. 18. 

γόογθ. 8-10. ΕἾΘΘ... βΒαίῖ8 ϑοβονδῃ. Τὴθ 
ἰ6. 0168 ΓΘ ἰυχποά. ΒαΌΥ]ΟΣ πιυϑὲ ΠΟΥ͂ δυο (89 
Ῥυπίβηηθηί οὗὨ ἰη)αδιϊσθ. Τὸ Ποὺ οὗὨ ἀοῖϊνοσ- 
ΔΏΟΘ δ88 ϑβίγιιοῖς [ἴὉΓ 1βγϑοὶ δηὰ (6 οἵβὸξρ παίϊ ἢ 8 
δΒοϊὰ ἴῃ Ὀομάλχζο. Ηθηοσθ {μ6 Βυμηποῃ8 18 τηδὰθ 
(ο Ιβσγδϑὶ ἴο 96. ΟομΡ. 88. χ νυ ἱ. 20: 11]. 11; 
Ζ6οἢ. ἰϊ. 10.--Α5. [0.6 Τϑ28, οίςβ. ΤῈ 56η89 18 
ποῦ Ὀοιὶ ἐμαὐὺ ΙΒγα6] 158 0 ὑΓ688 0 Υ ψαγὰ ἴῃ οὐ Ρ 
ἴο ϑᾶγ9 Β΄ 156] ὈΘίοΓο 61}, θαΐ ταί μον ἴδ 1 15 ἰο 
ο ὈοίογΘ δῖ (σοιῃρ. Υ͂6Γ. 16) 88 8 ΘΧδι0}9 δηὰ 
Ἰοδίίδν ἴῃ ἴῃ δὶςιιὶ.---Ἰ ΟΣ. Οομρ. Τοπη9. οἢ 
γον. ὃ.--ΠἾ1ς 9 1056, εἰς. ΟΟμΡ. ἱν. δ] ; χὶνὶ. 22, 
ΝΑΞΟΕΊ,5Β. Οτ., ἃ δ, 8 4ππ|.---Ὁ ο σοτσ 6 Ὦ, 
εἰς. Οοπιρ. 2 ὅδ. ἱ. 22.-- -Ο με] ἅθϑ, Καβϑά τη 88 
{Π6 πδῆλθ οὗ {8 ΘΟΙΠΙΓΥ͂, 48 ἴῃ Ἰὶ. 24, 8δὃ ; ΕΖεκ. 
χὶ. "94,---Αὶ Ῥρσϑυ. ον. σχὶϊχ. 82. 

γεγβ. 11-18. ΕΣ ἴδοῦ σϑὶοἱοθᾶβὲ.... 

δἴσοῖζο.---ἰ Δ, 2 βἰ ΠΡῚῪ 85 “"ΤῸΥ,᾽᾽ 80 (Ππαὺ γον. 

11 σἶνοβ 89 τϑῦβοῃ ΨὮΥ ΟΠα] θα 8 ἰο ὈΘοΟΙηΘ 8 
ῬΓΟΥ. Τμὸ ἱππροτγίδοιϊβ ἤθη ἀδπϊχηαίθ 86 δΔοιΐοι 
88 σοῃίἰηυΐης ἰὰ ἰμ6 ρῬϑδὶ. Οὐρ. ΝΑΒΟΕΒΒ. 
Ον., ἃ 81 ὅ: Φ4ὲτ. χν. 9; χχχυὶ. ]8.--- γϑ. 12, 
18 οοποϊυὰο ἐμ ἀϊϑοουῦγβο ψἱτὶ ἃ 1 ΤΟ] ἀοϑοτῖρ- 
ἰἴοῃ, ϑκοιοδβοὰ ἴῃ ἃ ἴδνν ρονϑγίαὶ δίγοϊκοβ οὗ 89 
οοπάϊιϊοι οὗ ΒαΌΥΙΟΣ δἵοσς ὑἰμθ αἰΐδοὶς ρσχοἀϊοιοὰ 
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ἴῃ νοῦβ. 9,10. Ἐπ ρτορμοὶ Ὀ680148 ιἷ8 85 που ἢ 
ἴς Βοὰ Ὀδδα Ῥτοάἀυσοὰ ἱπ ἷ8 ργϑϑθῆοθ. Ἠοσμοθ 
Π9 ρΡογίεοίβ ἰα ρα ἴο δβδιηθ, δῃἃ ὈΪ]υ5}65 
(συ. 9). Οὔδβονγνο (δ δί (89 Ῥγορμοὺ Β6γὸ δά ἀγϑβδβ- 
86 ἰμ9 βἰηρὶο ἱπάϊνί 815 οὗ ἰμθ μαϊίΐοῃ. Ηθῃοθ 

ΥΟΌΣ ποίμον δπὰ ἐαεί οὐ" (λ6 παίίοπα. Οοπιρ. ῬΒβ. 
οσχχὶσχ. 9: Απὶ ἰσ, 1; 926γ. χσχὶ. 7.--Ν  δδῖθ 
(1). σοτηρ. 1ϊ. 48.-. Ὁ πίπβαδιτοᾶ. ΟοπιΡ. 188. 
χὶϊ!. 20: Φογ. χυὶΐϊϊὶ. 6, 258: χχσχ. 18.---ὕ] δοονοῖ 
ραββοϊῃ. ΟομΡ. ΧΥ͂Ϊ. 16; χὶχ. 8; χὶϊχ, 17. 

4, 7ὴὁε Ῥεπσέαποε οὁ7 «“ελουαλ. 

1,. 14-10. 

14 ΑΥΤΑΥ͂ γουγβοἶνοθ δραϊπϑὶ ΒΘΌΥΙοα τουπὰ δρουΐ, 811 γ9 ΔιΌ ΒΟ ΣΕ, 
Βμοοῖ' δὲ μου, βΒραῦο ποὶδ (ῃ6 ΔΥΓΟΥ͂Β, 
Εὸν δρδίπβὺ Ψθ μονα μαι 886 βἰπηϑά. 

16 ΟΥΥ δρδίηβι δῈ 7 τουπὰ δρουΐ 
ἢ δὐγοίοθϑ [γί " ΠῈΓ Βδῃα ; 
ἘΔΠ]6 ἢ ΔΙῸ ΠΟΡ ὈδϑίϊΟΏΒ," 
ΤΏτοτη ἀοτπ 8γ θυ Μ8]]8, 
ΕῸν Φόβον νθῆρϑϑῃοθο ἰὉ 14. 
Ασὑγϑῆρθ γοῦΓβο ν 68. Οἢ ἢ6Υ] 
Α5 β0 αίῃ ἄοῃθ, ἀο 8130 υπΐο ἢν. 

16 Εχίθγηιηαύο ἢ βονοῦ ἔγομι ΒδΌγ]Οα, 
Απά δία ἐμαῦ μη ]θ (86 δἰ οΚ]6 αὖ {Π9 {ἶἰπιο οὗὨ Βαγνοδί. . 
Βοίοτθ {86 ἀοϑίγογίηρ βπογὰ 1οΐ ὅ,τ 086 ΌΓΠ ἴο ΜἰΒ ΡΘΟΡΙΘ, 
Αδπὰ ΘΥΘΓΥ͂ ΟΏ9 866 ἰηἰο 8 οὐ δὴ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 γον. 14.---ἨὉὦ«ὕὙ. 
φροΐ. ἰἰ. 4. 

ΦΎΟΣ, 14,-ῦ2Π “ἰἰὰ Ὀνς, κϑ ἴῃ 11. 3; 166. ἰχ. 18. 

ΤῺο ΚΑῚ ΒΕΤΘ ΟὨΪΥ. ἘΠΕΟΉΎΒΟΙΘ Ῥίοὶ ΟἿ ΟσσῦΓΒ; 2061 ἰν. ἃ; Οδαά. 11; Νὰ. ΗἹ. 10; Ιδσὰ, Ηἱ, δ8; 

δ γον 1ὃ -ποσίὰς ἴο [86 δηϊπιβίίοη οἵἉ βίγ]ο, 89 ροσγίοοίϑ δϑ πὶτμουὶ [89 οοπηδοίίηρς δα, Οοτορ. Ζοδδ. Υἱ. δ, 10, 16, 20 : 
1 βαπι. χυὶϊ. 20. 

4 εσ. 1 -" γῦΝ ΟΣ ΕΝ}... (ΟΒϑο Ὁ) οοσαγα ὮθΣσΘ οὔ. 1 ϊκοννίδο ἴμο ἔοττω οὔ ἴ8ο Κοσί ΩΝ. ΤΏ σοοῖ 

ΔΡΡΟΔΙΒ ἴο ὃὉθ ἜΝ, (τοῦτα ψ ΠΟ Ν δὲ πιοαὲ ἴῃ Ποῦσονν [86 Ῥγοροῦ Ὠδῖσο τσ" [6 ἀοτίτοὰ, Ἐοϊαϊοά, ΒΟΥΤΘΤΟΙ, [5 ὕες, ἴο ὃθ 
τ" 

δίγοῃς, ἧστο 
νυ 16: υἱ. 3), πο ἢ τπ0 Ργορῆοῖ σἤο80 ῬαΣΡΟΒΟΙΥ. ΟὐπΡ. Ὑοσ. 22. 
ἀοτὶνοὰ ἐμαῖ οἵ τυσεἱδοαῖιου, ἀοίομοου, υωδιίοη. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Τρ ΐδ ρἱοίατο 15 ἃ Βυρρ᾽ οσηθηὶ ἰο (Π 6 ἤογοοϊῃκ, 
8 ἃ Γυτι 9 ν ἀο]Ἰηοαιίοα οὗ μδγι]συ αν ἔδαία 68. 
( Τιια αἰίϊδοῖς ἰ8 ἀοβογὶ 6 πιογο ἴῃ ἀ 6.81} (ν 6 ΓΒ. 
4, 1δ α); (δ) {μς δυπποοίίοι Ὀδίνν Θ6ῃ {π6 [4]] οὗὮ 
ΒΑΡ υ ]οῦ δὰ 118 ταὶ κιβηῦ ὑυὶἂθ (γον. 11) ἱγαοϑᾶ 
«σου Π6 ἰάρα οὗἨ το σορθηδο δπὰ Ὑϑηρθδηο0 
οὔ Φομβοναῖ (Υ6γβ. 14 ὁ, 16 ὁ); δῃά (6) {1|ὸ ἀθβο- 
Ἰαϊίοη οὗ Βαθυ]οη, ἀοβοσί δοὰ ΒΕΠΘΡΑΙΙΥ ἴῃ νοτϑ. 12, 
18, 18 γτοηἀογοὰ τ 076 ῬΔΙΡΔΌΪῈ ἴῃ γογ. 16 ὉΥ (86 
βοίτίης Τογί ἢ} οὗ βίῃ χθ οπαγδοίου ϑιϊο ἤρα Γ68. 

Ψογ9. 14, 1ὃ. ΑΣΙαῦ... ὑπο Ἐ6ὲ.---ΑΥΤΩ 
ουὐϊάθηιΥ γοΐογϑ ἰο ϑἀαΐν (9 Ψ)), γογ, 9, Ὀυΐ 88 

1Π 9 διδοῖ τγᾶ8 ΟΪΥ ογάονοα (ογὸ ἴῃ φοπογαϊ, (116 
ΤΏΔΠΏΘΥ Οὗ ἰΐ 18 6 ΓΘ ΠΟΤ ΒΡΟΟΙΆΪΠΥ ἀοϑίρπαίοα, 
Οομιρ. γοτ. 29 : χἰνὶ. 9 -- -βοι ἢ {986 ΥΟΥΒ6Β 60Ὁ- 
ΓοΟϑρομα ΘΧΆΘΑΟΥ ἴῃ {Ποὶτ δἰστυασίυγθ. Εδοῖ ὈΘρὶΠ5 
0} ἃ Βιαπιποηϑ (0 Δἰίδοϊ, δια ο]08685 ψῖῖἢ ἃ 
διιι841] Βα6ῃ 6 Πη66 ΟὗὨ 186 Ῥυτγροτὶ (παι {1.18 ΑΓ] 6 
ἘποοοΈ ΠΕ ἷθ δὴ δοί οὗ Ψοϊιουλ ἢ 8 ΥΘΏ ΘΝ ΏΟΘ. 

οἱ ποτα 18 ἃ ργδάλίίοπ 'π [86 {νγ70, ἴον νι ἶϊο ἰἢ 
γὸόὸγ. 14 ἰδ αἰϊδοὶς 18 ἀοβογὶ θὰ ἰῃ ΟὨΪΥ ἐδ δτβὶ 

ἄστα (Ατάῦ, 4.888) ἔγοζῃ τε οἢ ϑῦκ (1μὰ. χνυὶΐ. 7) 89 Ἰυυπηάδιίοη- δ ο δὰ 89 Ασδιω. λξ, Ρ]ηγ. ᾽ὲ (σε ἷν. 12; 

Ττοῦῦ 89 σαάϊοαὶ ταοδηΐης “ 10 ὃ δΒίσοη ς," ΙΔΔῪ αἰἷδὸ ὃὕὉθ 

βίαρο, γον. 16 Ὀτίη 9 θΘΙΌΓΘ 08 ὑδ9 145 ἀδοϊδβῖνθ 
βίου ἴῃ (6 πογὰάβ ΟἿΥ δραϊη δὶ ΠΘῚΣ, πὶ ἢ 685 
(ὴ6 ΒυΣΓΟΠοΥ [ῸΣ 18 ἱπιαγοραΐαὶθ ΘΟ ΒΟ] ΘΏσθ. 
Τοδὺ (86 τογ 8 τὸ ἰ0 ὃΘ υπἀογβίοοα ἴῃ (ἢ 18 ΒΘΉ 86, 
ΒΘΘΙΏΒ 0 Πη9 ΟἾΘΔΓ ἴγτοπι σοῦῃὰ αροιῖ. Οοτρ. 
γον, 14, Το ἰγ απ ρ δ ηϊ ΟΥὙ ϑουπὰβ ηοἱ ἤγοτῃ 189 
οανίγοΊΒ, Ὀυΐ ἤγομλ τὶ ἶπ (Π6 οἷ(γ.--- ΘετοῖοΟΒ 65 
Τοσ δ ἢΘΣ Βαπᾶ. ΤΗ 5 8 ἃ ἰοκθϑη οἵ βιδ᾽ εοἰϊοη. 
2ει πιαπις υἱποίσψιια 86 ρα(ϊαίμγ. ΟἾΘΕΒΟ, 22 Α πεῖς. 
Ουρ». 20 πα. Οορ. 2 Ογοῆ. χσυχ. ὃ; [,Δ2}. νυ. 6. 
--Εἰοσ οβδονδδ᾽ 'β, εἰς. Τηΐἷ5 ροϊηΐ δἷδο ἰ8 6 σα 
ΟΧΡΓΙΟΒΒΘΑ ΙΩΟΤΘ ΒΙΓΟΘΙΥ ἰπλη πῃ τοῦ. 14 ὁ, δηὰ 
{08 ΌΓΙΩΒ (6 ἰγαηϑι 0 ἴσγομῃ γορ. 14 ἐἰο 89 
ὑτοαϊοηΐης οὗ υάκιαοηί. Βαγ]ου δ 88 οδ᾽]οὰ 
ἰοῦ 186 γῆ ζοδηοθ οὗ ΦοΠονϑ ὈΥ 1.8 χηδ] οἱ ου8 
Ῥοαβυτο δηὰ δγγοραηί υἱοΐθηθθ (ΟΡ. γον. 28 - 
Ἰϊ. 6, 11, 86: χἰνὶ. 10.--Αδἀ δῷϑ Βαϊ ἄοπθ, 
Οοπιρ. Υογ. 29: ΡΒ. οχχχυίὶ. ὃ: Βου. χυὶὶ. 6, 7. 

γεν. 16. Εἰχιθσιαίηδῖθ. ... ἰδ οὐὴ δᾶ. 
ΤοΐΪΒ ὙΟΥ86 4180 Βρϑοΐα 265 ἃ βΌΠΟΓΡΆΙ ἰάρα δ6χ- 
ΡῬγοβδοα ἴῃ (μα ῥσγουΐϊουβ οοπίοχί, υἱΖ., ὑπαὶ οὗ ἀ68ο- 
Ἰαϊίοη, δπὰ {18 ὕγοιῃ ὑνγο ροΐϊῃίδ οὗ τἱον. [ὑ ἰ5 
βτϑὶ βαϊὰ ἐδαὺὶ ναὶ δὰ ΒἰΠποτίο ἤθΘ δὴ ογηδ- 
τηϑηΐ οὗ ἐδ οἰΐγ, δῃὰ μαὰ ἱπογοδϑδοὰ ἐμοῖσ ΡΟ 
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οὗ τοβίβίδησο, υἱΖ,, (86 δ61459 ᾿ἰπϑἰ8ὰ90 (ἢ 6 νὴ}}5 
(θιου. ὅ8ι1σ., Π1. 9; Οτὐκτου. 4; Ῥειν. ει. Ναῖι., 
ΧΥΠ. 17), ν1}} Ὅ6 σίνθῃ ᾧἃρ ἰο ἀοϑοϊαιίϊοι ἔοτ 
1δοῖς οὔταθῃ. [1118 ουϊἀθπὶ ἰμαὺ {86 ργορποὶ δὰ 
(680 86145 τι τη (Π}9 ΟἾΤΥ ἰπ νἱονν ἤγουν (86 ἴδοι 
(δι Π6 18 ἀοβουι ΐης (16 δίοχο οὗ [89 εἱέν οὗἁ 
Βδῦγϊου ἰμσουρθουϊ. ΤΉ θη, ΒούΤΘΥΘΡ, μ9 Ῥτϑα ϊοὶϑ 
{116 δὲ κὶ οὗ 11 ψῃὸ Αγτ0 ποὶ ΒΟΥ ]Ο Δπ8 (ἴοτ ἴἢ}9 
ΒΑΌΥ]ομἶδΔὴ8 {0111 {41}} ὉῪ (86 βιγογα), ἰϑγϑοὶ δἱ 
ἐμοὶν οδὰ (τνοσ. 8). ΟὐμρΡ. χὶνΐ. 16 ; ἴδ. χἰϊὶ. 14. 

409 
᾿ψαυσπκσκαμεκαν τμτασαώ, 

--βοοισουγίηρ βδυυοσᾶ. Οὐρ. χχν. 88; χὶτὶ]. 
16. [π ἰμ6 ἰδί[οΥ ΡῬαββαρθ δ υχχΧ. γα ϑ᾽αίθΒ ἃ 5 
Βογο, μάχαιρα ἑλληνικῇ, νὶιϊο Τ οοάοτοῖ ἜΧΡΙ ΔΙ 8: 
πρὸ τῆς Βαβυλῶνος Λυδοὺς ὁ Κῦρος κατεστρέψατο 
καὶ Ἴωνας καὶ Αἰολέας. Αποίπον οχρ]απαίίοη ἐδ 
εἰνο Ὁ ΑΥΤΟΝ (οἐψσίοίί, Ἰ,οηά., 7οπι. 1., »αφ. 
47. Τηϊτοά.): 7γα οοἰπηιδα (χχν. 88), σίαάϊιξ 
οοἰωπιδεο ἀεείσπαηί ἰγαηι εἰ σίααίμηι Ολαϊάεεοτιπι, ἐπ 
φμογμηι ἑαδατο ἐγαΐ οοἰμπιδα ἀγφεπίεα Ρεπηΐδ ἱπαυγα- 
(2 δεπιϊγαπιίάεπι Γερτοδοπίαπδ. 

δ. Τὴ αρρν Τυτνω. 

Ι.. 17-20. 

17 ΑΔ βοδίξογοὰ βῆθορ ἰβ [8:86], σι βίοι (86 ]ἸἰοηΒ ομαβϑοά. ἢ 
Εἴγϑι (86 Κίηρ οὗἨ Αβδυτὶβ ἀϑνουγοα Ὠΐπι, 
Απὰ ᾿αϑὺ (18 ΝΟυοΒδαηοζζαρ Κίηρ οὗἩ ΒΑΌΥ]οη Βαίμ Ὀγοῖκθα ἰδ Ὀοποδ.ἦ 

18 Ἰμογοίοσο ἰδ δα: [ἢ Φοθονδ Ζουδοίμ, (6 αοἀ οὗ ἴβ:β896]; 
ΒοΒοΪά, 1 νἱδίῃ ἐμ9 Κίηρ οὗ ΒαΌγΙοη πὰ 8 Ἰαπά 
ΑΒ11 Βανθ νἱϑι θα {πὸ Κίηρ οὗ Αβεγσίδ. 

19 Απά1 Ὀτίηρ [βγϑθ] μοπθ ἴο 18 ραβδία αρΘ, 
Τὸ ρδβίυγθ οὐ δγιμοὶ δηὰ Βαβῆδῃ, 
Απὰ οἱ πιουηΐ ΕἸ γαΐπι δηὰ ΟἹ] οδα ἢἷ5 βοὰ] 8881] Ὀ6 βαιδῆϑά, 

20 [ἢ {Ποβ6 ἀφΥ8, δὶ ἰμδύ {ἰπι6, Β6}} Φϑῃονϑ, 
ΤΘ πα Υ οὗ [βγ86] 88}8}1 Ὀ6 βουριῃῦ ἴοτ,"--- πὰ 10 8 ροῃθϑὶ 
Αμπὰά ἐδ6 5ἷη8 οὗ Φυἀδῃ---Ὀυΐ ἴοὰ Πηάοϑὶ ἔμοιι ποί." 
ΕῸΓ1 Μ111 Ῥαγάοῃ ἷπὶ μοῦ ἴ ΓΘΒΟΓΥ͂Θ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
1 Ψον. 11.-- τὰῖν ἴα ἴο Ὅο τοχετά θᾶ 86 ἃ σοϊδίυο δοηίδηοο τι δἰ μὴ ποδοχαίοοα, Οομιρ. ΝΆΞΟΚΙΖΒ. ΟὟ, ἃ 80, 6. 

δ Υοτ. 11.--ὈΝΝ Βότο ομἶγ. 1ὲ 6 ἑοσταϑὰ ηκο Ὁ 2, ἀδποτιϊπδέίτο ἔγοπι Ὁ). Α [μ|6 αἰφτιίβον “ἰο δίγίῃ οἱ, τὸ ΕτιδῊ 
οὔ" (Νυσι. χχίν. 8; Εσχοῖκ, χχ . 84), δβο {8:0 ΤΌΤΤΩΘΥ τ 6885 “ ἴ0 ὈΟΏΘ, ἴο ἀδδί του Ὧδο ὕυοῃαδ.᾽ 

8 γον, 20.---.}}} ΠΝ 705". Οὐ. χχχί. 84; χχχ !. 8; χχυχυύϊ. 8, 1 σοχαγὰ ἴο ἴδιο οομδίτυ οἴ 0) ΘΟ». ΝΑΚΟΣΙΔΒ, 

Θν. 8100, . 
ΨοΣ. 20.-- Ἴ ΝΥΌΏ. Οοιαρ. Οὐδε. ἃ 266, α. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ἩϊΙδβοσίο ἴδγδοὶ ἴ88 Ὀθθὴ 8 ῬΟΟΣ ἔτ χξοπϑὰ 
ΒΏΘΘρ, ἀγίνϑῃ δηὰ ἀδυουγθα ὉΥ͂ ὑνο σΐϊχιν νυν] ]Ἱὰ 
δηΐπι.}8, Αβδυγὶα δ ΒΘΌΥ]ΟΣ (ΥὙογ. 17); πὶ (Π6 
ἰδ 0]68 ἂὔῦ ἰὸ Ὀθ ἐπγηθὰ. Αββυγὶδ 8885 Δαν 
τοοοϊνοα 18 ομαδἰϊδοιηοηί. Τμαὶ οὗὨ ΒΑΌγΪοπ ν]}] 
ποί Ὀὸ ἀοΐογτοα (γον. 18). Τθη π|}}} [5Γ86] ἀζαὶῃ 
ἴδε ῬΘΔΟΘΔΌΪΥ οἡ ἢἰ8 ΟΝ Ρϑδίασο (νοσ. 19). ΤῈ0 
ΤΟΘΒΟΏ οὗ (818 πο ἀοΥ ]} σἤδηζο ΘΟὨ ΒἰΒ(8 ἴῃ (18, 
ἐμαὶ (0 ογτὰ ν1}} Θῇον Κι μάπο88 ἰο Ηὶπ ρϑορὶβ 
δηὰ ἐοτχῖνο ἴΒ6πὶ 4]} (πο ὶν ἰηϊααὶϊν (τον. 20). 

γογθ. 17-10,. Α δοαιϊοτϑᾶ... ὈΘ δειἰ5ῆσᾶ. 
Αβδγνία ἀοϑίγσογοὰ ἐμ6 πογίβοση, Βδογίου (ἢθ 
βου πότ Κἰπσάοιιμ. [π Ὀοΐἢ σΆ5868 {86 ἀοβίγυο- 
ἰ(ἰοῃ 88 σοι ρ]οὶθ, δῃ! ἃ δομΒοα ΠΟΥ τοργοβοπίθα 
Ὁγ ἰμ6 ἄχυτο οὗἩ  ἀογουγίηζ, ΟὨΪΥ υυἱτὰ (18 αἰ ΐον- 
Θ:ι66 ἰμαὶ 848 8 8ι1}} ΒΙΧΒΟΥ ἄοστοο ὑμ6 Ὀγοακίης 
δῇ (89 Ὀοη68 18 τηθῃἰοηθα πῃ ἰδ 6 βϑοοπα Ο0886. 
Αἴϊον ἰμ9 ἀοδίσποιίου οὗ ἰδ κίηράοιι οὗ (δ ἰθῃ 

ἰγῖδο5 (86 Κίηράδοια οὗὨ Φυϊδὰ δἰ}}]} τοι ηθα ακ5 
ἐπ βκοϊθίοι οὗ (8 ἱμβοοόογασυ. [ἢ ἀοϑίσχογίηρ 99- 
Τυβαῖθα δηἃ (9 ἰορ]6 ΝοΟΌΌ ΘΒ ΏΟΣΖΔΓ, 88 ἱἰΐ 
ὝΟΙΟ, ὈΓΡΟΪΚΘ 8 ὈΟΠ65.--ΟΑΣΊ ΒΙ Βανθ νὶἱαἰτοᾶ. 
ΟοωΡ. χὶνὶ. 28. ΤῺΘ {Π6ὴ δἰγοδαν Ἰοὴς Ραβὶ ἀο- 
βιγυοίίοπ οὗἁἨ Νί πονϑὴ 18 1}.1.5 {80 ἴὙρ6 δῃὴὰ μ᾽ δάβο 
οὗ [86 ἀδειϊγυοίϊοπ οὗ ΒεαΌΥΪοΙ.---Β Κ᾽ 16:86] 
ΒοῖΏθ. Οομρ. Εζοϊκ. χχχυὶ. 4: χχχὶχ. 2.-- 
Ῥαδβίυσεξθ. Οοιαρ. χχίϊὶ. 8; χχὶϊ. 6; Μίο. υἱὲ, 
14: ἴβὰ. χχχὶϊὶ. 9: Νὴ. 1. 4. Ἐχοὶς. χχχίγ. 
18, 14, 

γόεσ. 20. Ϊὼ ἴΠ08590 ὅδγα.. . σϑβϑύνϑ. Οοπιρ. 
γ᾽. 4. ΑΒ ἷπ (6 πιρῃϊοι οὗ Αϑδυτὶα δηὰ Βδαὺγ- 
Ἰοῃ, γοσβ. 17, 18, ἰβοῦτο 8 8. γοίδγοῃηοο ἰὸ (ἢ9 
ΘΟΠΙΤΩΏΠΪΥ οὗὁἩ 86 ὑνγὸ Βαῖγθβ οὗ ἰδ 1μοοογαιΐο 
Ὠαϊΐοη ἰῃ πτηΐϊδήοτέσηο, 80 Ὠ6γΘ ὑποὶῦ Ὁπΐοη ἰἢ 
ῬΓΟΘΡΟΥΙΥ 8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δοὺ Τουτὶ. ΟΟΤΩΡ. ΤΟΙ. 
ΟἹ τοῦ, 4. ΤῊΘ Τϑϑβϑοη οὗὨ {ποῖὶσ γοϑίογαι 9 ἴὸ 
ῬΓΟΒΡΟΥΪΥ ἰθ θτὸ πιϑηϊ πο; ΖΘ ΟΥ̓Δ᾽ 5 ρτ860 
ὙΠΟ} Μν}}} στϑηὶ ἔοτυ ζίγθῃ δ8 ἴο {Π}0 ΒΥΥΪΥΟΥΒ, δη 
889 ἱποῖν χυΐ ὑοὸ αἰθαρρθασ τιἰίποιξ 8. ἰσϑοθ. 
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6. ὁπ Σασμεπιον ογιμλεά ὃν 1λ6 Οἰλον. 

Ι,.. 21-28. 

21 Αραϊπβὶ 86 απ οὗ ΟῦΒΙ,ΕΡΕΕΙΑΝΟΕ ἢ 
ὅουρ ἈΒΕΙΠΗΙ ἴδ δηὰ δραϊηβὺ {Π6᾽ 1 Δ ὈΪ Δ η.8 οὗὨἩ ΨΙΒΙΤΑΤΙΟΚ 
Β᾽αγἦ δὰ Ὀυγη δου (θη, Βα ὶ τ} Φθμονδὶ, 
Απὰ ἀο δοοογάϊηρς ἴο 411 {μδὺ 1 σοτητηβηαοά {μ66] 

22 οὗ ψδγῦ ἴῃ 186 Ἰαπὰ δηά ρτοδί συΐϊῃ 
29 ἨΟΥ͂ [5 {Π|0 δα ΟΥ οὗἁἨ [πὸ σι 010 Θαγί οσυβμοᾶ δηα Ὀγοΐκθῃ 

Ηον ἱβ ΒαΌΥ]Ομ Ὀθοοτθ ἃ ποσοῦ οὗἩ ἀθβοϊδίϊοῃ διλοηρ (λ6 παίϊομβ 

ΤΕΧΤΙΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 γον. 21.--ἘἘπ 10 ὯΔ Ὑγυ6]] τοτηδεὶκοὰ ἐμαὶ ἐμο νοτγὰ 5 ν}8}}» [6 υδοά ἰὴ δπεἰιμοεἰδ ἴο ὈΠΠΣ ὨΝ, Μεθοροίδειηἷδ. Νοὲ 
τι ω ς 

Ῥουθ]ο- σίτου, θα ου]ο-. ἀοῆθηοα (οοπιρ. Ζποίογοκ 6 η [3 θηπ{5ε) ἴῃ οΥτηδγ) γα ἴο 00 ΒΑΌΥ ΟΙ 5 1186. ἘΕῸΥΤ δἰ} 11αν 
ὨΔΙΏ68 ΟΟΙΏΡ. ἐ. 9., Δ1ϊἰο. ἱ. 10. Τὸ νυτγὰ ἀοθα ῃοϊ ΟΟΟΩΣΓ 6 ἩὮ6ΤΟ. [ζ ΤΊΔῪ ὉὈὸ ἀοτγίγοα ἔγομλ Ὁ, αἰ πους} (6 πο του οἵ 

Ἰοτδοὶ ὉΥ ἐμ ἤδη (Εσοῖς. 1]. Τ, σἱϊν. 6) τα  ὃθ τοζαγάϑα δ δῃδιοβζοῦ ἴο, οσ δὰ ἰσυ ἰδείοι οἵ (ςοπΡ. 9, τον. 21, διὰ Εζοκ, 

χχ ὶ, 23) εἰ οχρτοδαίοη. Α βίηχυΐδν ΠΛ τοι ΓἽἼ , γεδεϊδές ζμΐΐ, αἰφοὸ ἄσσον Ὡοΐ οεςυτγ. .}}}}}} ἰδ 8 ΠΟΥ ἴογιω τοδὰο. Ὦ᾽ 

πὸ ὑσοριϑὶ. ΕὝΚΕΆΒῚ που]Ἱὰ ἀοσίγο [ἢ (τοτὰ Δ, ιὖ ὙΒΙΟΝ 89 δϑουίθοθ 86 σιοδηΐῃς οὗ “ Ἰοτάδὶρ." Βαὶ (ἰδ διδιοκίο 

ΤῊ (δου χχανί. 32; Ατατὰ. δ Ὑ2, Ἵ2), Ὁ Ὕ5, ΠΥ (ΔΠο. 1. 12) ἀτο γοῦν ἀποοτίαίη, μὰ δάχοϊε οἵ δῃοίμοσ Ὄχυ ἰδπιδείοα. 
ΤῊ ποτὰ ΤΥ Ὑ72, τοδεϊζέν γμΐς, ἰδ δἰ ταγβ ἀδοᾶ ΘΙ ΎΏοσο οἵ 1ϑγαδὶ, δαὶ (αἰ "πε ἐδείοη οὗ ἐδ Ὧδ6 ἰδ ποὲ Ὡϑοθββαγγ ἑσαπάσὰ ἴῃ 
186 τδάϊςλὶ] εἰ χη δοδίίομ. ΤΏΘΓΟ [6 Ὧ0 τϑδδοὴ που ὙΠῪ ἃ "ὑογὰ Τοτταοϑα ἔγοτη ἴπο σοοῖ, ΠΘῪῪ δηὰ δσρϑοΐδ!ν αὐ ἦοο., διου ἃ ἠοὲ 
6 ΔρΡΙΙοὰ ἰπ ποίου οδδθ. 1ὴ γοκασὰ ἴο ὅπ ἀυμ! ἰὰ ἰ8 Ὡχταηλτδίϊοδὶ ἴο διισγίθυΐο ἴο ἐξ [89 οἰχηίϊδοδηοο οὗ 8 οἸπλαχ, τ ίολι 
1ϊ ὭΘΥΟΥ 885 ΕἸϑον ἢ το. 

3 γτ, 21.-- Δ ἃ ἀδηοχιίηδενυο ἔγοϊα ΔΤ. Οοπρ. νοσ. ΖΙ ; 2 ΚΙ. 1. 23, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ. 

Α οορϊοίθ ρῥἰοίυτο, ἴπ6 βροοϊῆο οἱοηθηΐ οὗ 
ὙΓΙΟΩ ἰδ ἰὴ 9 ῬΤΟΡ οί 8 βιιονίης ΒΟΥ {89 ]οτὰ 
Βοη8 ἃ Θἤοβοη ἰηδισυπιοηί ἰο οτυδβὰ ΒΔΌΥΪΟΩ, 
ὙνὨ]6ἢ 88 Εἰ μοσίο βογυοὰ Ηΐηπὶ 85 βο ἰῃ {10 
οδαϑιϊϑοιαοηὶ οὗ τδη κι πα, [Ι͂}η Ὀτγὶοῦ Ὀυὺ ρονοτίυϊ 
1168 18 ἀθβουὶ θ6α [10 Βυμητηοηϑ ἴο [Π9 ᾿ηδίγαμηθηΐ 
γον. 21), ἴδ οχθουίΐοη οὗὨ {86 δομλπἸΒβίοῃ (Υ6 Γ. 

ν᾽ Ὑ [89 χοβυϊὺ (τον. 28). 
ΘΒ. 21-28, Αραΐῃδὶ ἴθ Ἰδῃ!ᾶ.... δ:Ώ Ὁ. 

[80 παϊίουβ. Ὑμαῦ 18 τηϑδηῖ ὈΥ (86 αἀομόέε ἀ6- 
ἤδηοο ἰΐ 8 ἀἰβῆοι!ν ἰο δα. 8 τὴν τοραγὰ 11 
ποὺ ἱπαρρΥΟΡ Δ ΘΙ 85 06 ἀου]6 γἱβὶιδιίοη οὗ 
86 (βοοογαιὶο πδίϊοῃ ὉΥ͂ Αβϑγσγία δὰ Βαθυ οι 
(νογβ. 17, 18). Τὸ πδῆϊο, βΟΎΘΥΟΡ, 18 αἰσθῃ 
ΟὨΪΥ ἰο ΒΑ Υ]οΩ, Μοὶ δοσοταϊπα ἰο0 {818 Υἱθ 
ΣΟΡΥ ΒΘ 8 ΟὨΪΥ δα] (0 ἀοῆαποθ. 10:9 ΘΟπηθο0- 
ἰΐοη βθαπιϑ ἴο γοαυΐγθ δὴ ἱηοτργοίδιίϊΐου δοοογσάϊης 
ἴο ψ ϊο ΒΑΌΥ]ΟΩ 186] σοοοῖγοβ (86 ὙΠοΪ6 Γο- 
ῬΤΟΔΟΙ, δηαἃ ΠΕΓΘ, 88 1 Βθϑῖῃβ ἰὼὸ 116, {07 Ῥοὶπίϑ 
ΤΩΔΥῪ ὉΘ οὐδοτυοὰ: 1. Το ἀοᾶδῃοο ψΐοῖ ΒΑ ]ΟΩ 
τηδηϊοϑιοὰ Ὀοϊ ον τα 8 δὴ δα αοά, ἰη σγογυοὶί- 
ἰης ἀμαὶϊηδβὶ (Π9 Κὶπρ οὗἨ Αβδγχγία 118 τη δϑίθῦ, δὰ ἴῃ 
δἰ πίῃς δρδίηϑί 76 ΟΥ̓ΔῈ ὈΥ͂ 18 ἀττορηηὶ ἀοΙΘΆ ΠΟΥ 
ἰοατβ ἴϑγαοὶ. 2, Τα ἀουῦ]ο ἀοῆδησο, ΜΒΙσΘὮ 
ΒΑΌγου τηδηϊοβἰιοὰ ἴα {86 Θατ]οδὶ ρετγὶοα πὶ [89 
οΓγδοίίου οὗ {86 ἴοτγον οὗἨ Βδ06] δηά {π6 ουπάϊης 
οὔ πο ἄσβι σου αἶγ Κίπράοπι (α6ῃ. χ. 8 544.), δπὰ 
ἴῃ Ἰδίον {ἴτη68 ἘΥ 118 Ὀοδανίουν ἰονατὰδ {π6 {π60- 
ΟΥΔΟΥ͂. [ΠΟΥ ΠΙΘΥΪΥ ἱποϊ  ποὰ ἰο [86 1αἰΐον υἱον, θυ 
ὉΟΥ σῖνθ (Π9 ΤΟΥ 9. 89 ὈΓΘίογθποθ, Ὀ66δι186 ἷ( 18 
ΤΩΟΡΘ δίῃ γα] δηΔ ῬΥΘΒΘΠΙΒ ΙΠΟΥΘ ΟἰΘΔΥΪΥ (Π9 6]6- 
Ἰωθηΐ οὗ ἀου]θηθ88. ΕῸΣ ἰμ9 βίῃ οἵ ΒΑΌΥΪΟΣ 

δρδίπδί ἰμ9 Τογὰ ἰπ ϑαυϊΐοῦ δηὰ ποῦ χοοοπί 
(ἶπι68 18 ἴοο δ ΡΟ ΙΪΥ οη6 δπὰ ἐἰμ6 Βδπὶ0 ἴον 1ΐ (ὁ 
ὍΘ Σορσοβοηἰθὰ 88 6 ἀουδὶθ οῃ6.--Ο βαϊῃδῖ {ϊ. 
Οοωρ. τοῦ. 8. ΤῈΘ βίη συν ΒΡΡΘΑΓΒ ἴ0 τη (0 ὃ9 
ἄυφ ἰο ἃ ἀϊδετοηὶ γϑϑβοη ἔγοπι ἰδ ἱῃ ΥῸ Ὁ. 8, [ὉΓ 
μοῦ τὸ δηὰ 3,2, μαίΐοι, οι δοοογαϊηρ ἰὸ 
ὙΝδὲ 790]]10τν8 ἰ8 ἐο ὃθΘ ἰδίκοα 88 οο]Ἱοοϊδνο. Ηδγο, 
ΒΟΝΘΥΟΥ, ὑπ δυδ)]οοί ἰ8 Ἰοῖν ἱπάοβηϊίθ. Τ}ι19 18 
10 ἸΠΟΤΘ ΒΟΓΡΥΪβί, 88 ῬΤΘΥΪΟΙΒΙΥ ὑπ 6 Θῃπιΐοδ 
οὗ ΒΑΌΎ]Οπ Δ. αἰ Δ Υ8 6816 ἀροὶ ἴῃ ἐδ Ρ] αζαὶ 
(τοσβ. 14-160). Ἥπθη ὑμθὴ ἴῃ {89 ο]]οσὶ ς γεγ. 
28 ΒΑΌγϊο ἴα ἀοβὶ ρπδίθα 88 ὑμ9 ογυβιθὰ δΒατι- 
ΤΩΘΓ, ἔ, 86. 88 86 ᾿ἰπϑίσυτηοηί οὗ Φοβόνϑ, τ Εϊσἢ 

Η6 Ηϊτηβο  Γ 88 ἀδείγογοά, ἱβ ἐΐ ποὶ πιοβὲ πδίυγαὶ 
ἰο τοχατγὰ δβ (86 βυδ]εοῖ οὗ {89 ἐπι ρογδιΐνο ἴῃ Ὑετ. 
21 116 ἰπδίσυτηοπὶ οὗἩ ποῦ ὑμ6 μοτὰ 11} τ κα 
0.80 ἱῃ (86 ἀοδισυοίίοη οὗὨ Η18 ἔογτιμοῦ ἰηδίυταθηὶ ἢ 
Τ6η, Βου Υ ον, ἰὑ 18 παίυγϑὶ ἴο ὉΪ866 ΟΥ̓ΘΥ ρα Ὠδὲ 
80 Βαργ)οπίδη λαπιπὸγ (Ὁ 29, οορ. Θβοτιῦβ 

σα ἴος.}, υἱΖ., ΝΌΘΟΙ ΔάΠΟΣΣΖΔΡ, δποίμ. Ὁ λαπεπιον, 

ἡ. 6. ΟΥ̓́ΘΣ διζαϊπϑὶ {119 δἰ γοδὰῦ Κυόοσῃ ὡπὰ τηϑῃ- 
(ἱοποᾶ (γον. 17) τοργθβθιίδιϊνθ οὗ (ΒῈ ἄγϑθὺ δτὰ- 
Ρἶτϑ, 119 τορσϑβϑηίδιίγβ (Θορ ΔΙ ΠΥ ΟΕΪΥῪ Βοιῃθἐἴπι68 

Ῥτθβθηὶ ἰὼ 1498) οὗὨ [80 ΟΥ̓ δι ρίγα ση]]θα ἴο 1(8 
ἀφδίσαοιοη. (ἰοπιρ. Ἰὶ. 20.--- |οἰταῖίου 18. 8150 
ἃ πϑῖηθ ζογτιηϑᾶ αὐ λος, δπὰ φσίνοῃ ἰο δα Υ]οη ἴἢ 
Δη 6815 το ἰἰ8 ἀου]6-ἀοῆδπηοο, ΜΔ 10 ἀθβεῦν 68 

υἱβ᾽ἰαιΐοη. ΤΏὰΒ {π0 ΤΌΓΙΠΘΡ πδμθ αἀδβισῃδίοβ 

ΒΑΌΥ]ΟΙ᾽ 5 συ ϊὶΐ, {89 Ἰδίίον ἰ(8 Ῥυπίβμιαθηῖ. ΟΟτΏΡ. 

γογβ. 18 δηὰ 81 δηὰ Ἐξζοὶς. χσχὶδὶ. 28, οι Ρδ8- 

Βαβ6 ἰ8 Ὀ88θ0α οὐ ἰμῖ8. ΟομΡ. ΗΠΑΕΥΚΒΝΙΟΚ οἢ 
86 ραββαρο.---ΒΌσῃ. ΟομΡ. Χχγ. 9.--ΑΥΥ οἵὔὗ 

ννϑι, εἰς. Οομρ. ἰν. δ; τἱ. 1; χὶν. 17: χινῖὶῖ, 

8; 1. δά.---Ἑξζονν, εἰς. Οομρ. 188. χὶν. 12; 29 :. 

Ἰ1, 20, 41. 
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7. Βαδγίοη ευτρτιεεα απὰ ἀεείγογοῦ, Ζεγαεὶ ἐϊδεταίοά. 

1.24.9... 

24 1πᾶγο ρἰδοθά ἃ ποὺ 07 (860 δηὰ ἐβοὰ δχί αἷβοὸ ἰδκϑῃ, 
Ο Βδρυΐοη, δμά ἔμοὺ Καονοϑί 10 ποῖ. 
Τῇοαυ τὺ ἔοαπὰ δπὰ 4130 οδυρδί, 
ΕῸΣ δραϊηϑι ψΦϑβονδὰ μαδϑὺ (μου βίγίνθη. 

25 Φομονϑα μα ορθϑηθά ἢΪ8 ΙΣΒθδὶ, 
Απά Ῥτουρμύ ἴσα (μ9 ψοδροῖβ οὗ μἷ8 Ὑτϑία ; 
Ἐργ ἰδ6 10ΒΡ Φομονδὰ Ζοῦδοι ἃ Βα 8 σοΥῖ Ἰὰ {80 ἰΔηὰᾶ οὗὨἩ {16 ΟἸδ᾽ ἄοβιῃβ. 

26 Οὐπιο Εἰΐπον ουθῃ ἐμ6 Ἰαδβί, Ορθῃ ΒΟΥ βίοσεουβεϑ," 
Οὐδὲ ἰῦ ἊΡ 88 μ6808 οὗ τυ 8} δῃα Ὀυχα 1), 
Τ,οὐ ἔμοτο Ὀ6 ποίδίηρ Ιοἷ οὗ 10. 

21 ΒΙΑΥ 411 δ6. Ὀ.]]ΟΟΚΒ, 
θόονῃ πιὰ ἔβοιῖα ἰο ἐἢ)6 Β᾽διιρ Ὠίου- Βοῦβο] 
γα υπΐο ἔμοπηι, ἴῸΓ {Π6}} ΑΔΥ͂ 18 ΟΟΠΊ6, 
ΤῊ (1π16 ΟΥ͂ (μοἷν ν]Β᾽ [8 0] 0ῃ, 

28 Ηδικὶ {μ6 Βοοίηρ δηὰ οβοαρϑὰ ἔγομι {86 ἰαπά οὗἨ Βδουϊομ, 
Τὸ ῥτοοϊδίτῃ ἴῃ Ζίοη (86 σϑθῆρθδῃοθ οὗ Φϑβονδα, ουγ αοά, 
Τὴθ σθηρθδηοθ οὗ Ἀ18 Βα οί Δ ΥΥ. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

᾽ γοτ. 24.--Τὴο γοτῦ “νὰ ἰ5 τοῖ Του οἰβουγθοσο ἰῃ Τοτοτοίαμ, Βαΐ σοιηρατο 0533)", υ. 26, 
Ύ 

4 σου. 24.--- ΔΓ. ΤΗΐ8 οτὰ ἀοθϑ Ὡοΐ οοσὺΣ 6ἰ ΘΟ ΒΟΣΘ ἰπ Φοσϑγαίδῃ, Οοσαρ. Ὀϑαῖ. ἰἰ. δ, 19, 24; ῬτογΥ. χχυ . 4 

δ γοτ. 26.-- Ὁ Ν. Ὑμίο ψογὰ ἰδ ἄπ. λέγ. 

4 γογσ. 26.--Τὴὸῦ δυ χ [ἢ 3 )0 διὰ ΠΗ ΤΏΔΥ Ὁ6 τοίοστοά ἴο [Π9 Ἰδῃηὰ ΟΥ ΙΏοτο ΔΙΕΙΥ ἴο 89 οοηίθῃ! δ οὗ [9 δῖογθ-: 

Ἠοῦδοα. Οομρ. χχσίϊ. 2,8: ΝΑΣΟΕΣΔΒ. Ον. ἃ 60, » ὃ. 

ἘΧΕΘΕΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ,. 

Ιὰ ἰδΐρ γἰοίατο (ἢ οἱδταθηί οὗ ΒΘΟΥΘΟΥ͂ Δη βυγ- 
ῬΕεθ5 88 δχοϊυαάϊης 8411 χϑβϑἰβίδποο, Ὑδῖομ ψῇ]}]} 
Ῥτουδὶϊ αὖ (6 σαρίῃτο οὗ ΒδΌΥ]οη, 18 τηδθ Ῥτο- 
τηϊηοπί (γον. 24). Τ 8 ποθ οΥ̓͂ οαρίυτο 18 γϑῆ- 
ἀοτοα ροββϑί ὉΪ6 ὈΥ͂ {16 [οτὰ 85 Ββανίηρς οροῃθα Ηἰβ 
ΒΥΙΠΟΥΥ͂ δπὰ Ὀγτουχηὶ ἰπίο 186 811] (89 τπηοδὴ8 οὗ 
δἰίδοῖκς τ ΐσὴ ἰΐ δἴοτάβ. Ηο 88 ἀοπθ {8185 Ὁθ- 
68.839 Ηα πνουϊά ηδηδρὸ (δ 9 Ὀυϑίη 698 τὶ ἢ} ΒΘῸΥ- 
Ἰοπ 88 ἃ πιϑδίίεν οὗ 86 πἰχῃοδί ἱπιροτίβηοθ (Υ6Γ. 
26). Α8 ποῖ, βουνοῦ, (86 ογὰ [188 διαρίϊ 
Ηἷβ δὔϑϑῆδὶ ασαϊπδί ΒΑΌΥ]ΟΠ, 80 8190 88}8}} δὴ 
Βίογϑθ- βου 868 'ὰ Βδύγϊοη Ὀθ οπιρίϊθὰ κπὰ δὶ ᾿ἰνὶπς 
δηὰ ἀοαὰ ἰγοαβυγοῦ οοηίαϊηθαὰ ὑμογοὶῃ Ὀ6 ἀθ- 
δἰγτογοὰ (γογβ. 26, 27). Τὸ οβοαρϑὰ οὗ Ζίοη, 
ΒΟΥ ΘΥΟΥ, 8118}} Ὀσίηρς μοῖηθ (.6 Ἰογζυϊ ὑἱάϊηρδ οὗἁ 
Φόβον ΒΒ ὙΘΏΡΘΘΠΟΘ ἵγβν 28). 6 8060 ἱπαδὶ 
δοδὸ γ γϑ68 8180 ἔμ Ἶδὲὶ ἃ οοπιρίοὶο ρῥἱοίατα ῥγο- 
ατοβϑίηρ ἔγουι 6 Ὀοαὶποΐης ἴ0 (Π6 ο]086 18 
δροοΐδὶ Ῥγοϊηϊ ΠΘΏ06 οὗ βίῃ μ]θ βρθοὶῆο οἱ] απιϑῃΐϑ. " 

γόον. 24. Σ Βανϑ ρὶ]δοδθᾶ... βἴσίνθιι. [ἢ 
(δἰ ῥἱδοίηρ οὗὨἩ ἃ ποῦ οὐ 5π8γ 1168 (80 οἱετηθηὺ οἴ 
Θοπιπιθησοπιθηΐ οἢ δοσοιηί οὗ ψΕϊοῆ τὸ Τορανὰ 
18 ΥΟΥΒ6 845 πὸ σσπμηθηοοπιθηΐ οὗ 8ἃ ΠΘῪ 
νἱοίαγο. ΤῊ Ϊΐβ τυϑὺ ὉΘ Β0 {0 ΤΑΙΠΟΥ 88 Υγ6Υ. 28 
ΟΥ̓ ΘΠΕΥ οοηίδίηϑ ἃ σοποϊυδίοη. ΤῈ ργορδοὶ 
ἴῃ δρίγῖὶ 8068 ΒαδΌγίοη ὑποχροοίθαϊν σϑυζὶ ἴῃ 8 
ἌΘΓ ΟΣ ΒΏδΙθ. ΗΟΥ ᾿ἰΐοΓΔΙῪ ὑμὲ8 που] Ὀ9 ἔμ]- 

δΙΙοἃὰ Φοτγοιιῖϊδῆ Ἀἰπιβο ἢ τϊσῦ πᾶν πὸ ἰἰθ8 
(φοπιρ. 1 Ῥεῖ, ἱ. 11). Ὑνίοθ ν89 Βαγοι ἰδ κοι 
ὉΥ δισδαίαζοηι, δηὰ οί ἐϊθ8 80 ἰδαὶ δ οἷν 
885 ἷπ {80 ῬΟΥΘΙ Οὗ 8 ΘΗΘΠΐ65, ὈΘίΌΓΘ ἱὲ νὰ8 
ΔΜΔΤΟ. Ηοτοάἀοίυβ ΒΔΥΒ (1. 101), τὶ τοίη σθ 
ἰο {6 σαρίιῃγο ὉΥ Ογγυβ, ὑπαὶ 1 [89 Βα γ]οπὶ ἢ 5 
μεὰ Κοντὰ ΟΥ οΟὈδογυθᾶὰ δἷβ ρἷδη (86 αἸνογβίοι 
οὔ {89 ΕᾺΡΓαἕθ8) ἔμ ο γ οου ἃ μᾶνθ ἰη οἰ οα ρστοδί 
ἰπυγΥ οα (λ9 Ῥογβίδῃβϑ. Βυΐὺ ἔπθ80 οᾶπη!θ ὌΡΟΠ 
μοὶ αὐἰΐθ ὉποχροοίθαΥ (ἐξ ἀπροσδοκήτου σφε 
παρέστησαν οἱ Πέρσαι), ἰλ 6 οὐἱον Ῥαγὶβ οὗ {16 οἱΐν 
Ὀοΐης δἰτοδαὰν ἰδίζοη Ὀδίογο ἔμ ο86 0 αἀὐὑγοὶ]ὶ ἐπ 
(0:6 ὀρ; ΓΤ] Ῥαγίϑ πβαὰ οὐδβογυθὰ ναὶ 8 σοΐηῃς 
οἱ (τοὺς τὸ μέσον οἶκεοντος οὗ μανϑάνειν ἑαλωκότας). 
ΙΝ τούογοησο ἰο 6 σαρίυτα ὈΥ θαγίυ5 Ηγεβίαβ- 
Ρἶβ, Βοτγον ον, ἢ6 Βα Υ8 (111. 168) ὑπαὶ ἃ ρμϑτί οἴ 
86 Βαυγ)]οηΐδηβ, 0 δι [86 δηΐίγαμοθ οὗ ἐμ9 
Ῥεσχβϑίδῃβ ἰβσουρὰ ὑμ86 ρζαΐθ Οροῃθα ὉΥ ΖΟΡΥ͂ΤΙΙΒ, 
βοὰ, {10 τοϑί σϑιῃδ Ὡἱη ΘΥΘΥΥ͂ 006 ἴῃ δ Ϊ5 Ρ͵Ϊ869 
1111 {ΠΥ αἷ8ο ρογοοϊνοα ὑπαὶ (ΒΟΥ ψοτὸ Ὀοϊγαγοὰ 
(ἐς ὃ δὴ καὶ οὗτσι ἔμαϑον προδεδομένοι). 

γογβ. 25-28. ϑϑβονδδ... βαποῖυσασν. ΤῈθ 
οϑρίυγο οὗἉὨ ἃ ΟἿΤΥ |κὰ ΒΑΌΥΙΟΙ ὉΥ δῇ οὐ ν οἾπι- 
ἴῃς ΒυΓΡΥΐβο ἷ8 ποὶ ροββί Ὁ1]60 υὶπουΐ στοαὶ τη 685. 
δ 8Γ6 ΠΟῪ γον θὰ ὉΥ ΨΦομοναῃ, ἴοὸῦ Ηθ 
ΟΡΘη5 Ηϊβ δυβοπδὶ (οοΡ. σχ. 18; Ἰϊ. 16) ἰο ἴδ Κ9 
ἔγοπι ἰΐ 4}} ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἱπη Ρ᾿ ΘΠ] 6 ΠΏ [5 Οὗ ΜὙἈΣ (6 ΟΡ. 
18}. χὶἱἱ. ὃ). Τμΐϊθ Ηθ ἀοο8 Ὀθοδυ80 Ηδ μδ8 ἃ 

ΟΝ, ἃ Ὀαδίῃθ88 ἰῃ [80 Ἰδπὰ οὗ 16 ΟΒΔΙ4 68:8. 



412 ΤῊΒ ῬΒΟΡΗΕῚ “ΕἘΒΕΜΊΑΗ. 

Α Ὀυδβίη688 ΟΥ Μοτὶς οὗἨ 76 οΥ δ 18 ΔΙ ΎΔΥΒ ἃ στοαὶ 
δηὰὶ ἱπιρογίδβηί τλαἰίον, δηα 18 ὑπογθίοσε ποὺ ἰο 6 
φῬογίογαλθὰ πο ΚΘ ΒΟΥ (χ]ν 1. 10). Τὸ (89 6χο- 
ουιίοη οὗ {18 νοῦ ΗΘ ΠΟΥ͂ βυϊηλοῦϑ Ηἰΐβ βοῦ- 
γϑυὶ8 δηθὰ ᾿ἰηϑίγυπηθπίβ (γον. 20), 0 το ἰο 
οοπιθ Κ᾽). ΠῚ στὸ τοίου {1118 ἰο 110 οἱἱγ (αἰἱαοϊκοὰ 

ἤτοι ἐμ 9 ὁπ, ποῖ ἵγοπι {π6 τη 16) ἐπ 9 τηϑδηΐϊης 
8. 266 0190 αῃὰ πηβυϊ 8016, ον ἃ οἰἱγ οδπ ΟὨΪΥ ὉΘ 
αἰϊδοϊκοῖ ἔγουι τ ἱμοαῦν δὰ ἐμὺ5 ἔγουχλ ἐδ 6 οη 
οὗἶι. 11 θ6 γοπαογθὰ “ ἔγοτα 8}} δηἀβ᾽᾽ (σοιηὰ 
δὺὈοιυΐ, γοτβ. 1δ, 239) γγχὸ τιΐθϑ (80 γογὰ ῸΥ “ 41]. 
Ηδηοο ἐὲ 18 Ὀοδὲ ἰο ἰδῖκο ἐὺ νι ΕἸ ΤΑΣ δὰ ΒΑΡ 

-Ξ-εαᾶ ὠπῶπὶ οπῖπε. Τί ἰδ6 οαἰἱογτιηοϑὺ σοπιθ, 8]] 
σοιῆθ. Οορ. θη. χίχ. 4; χὶνὶϊ. 2 ; 188. ἵνὶ. 
11; Ετοὶς. χχαχὶϊὶ. 2. Τὸ (μ0 ορϑθηΐϊης οὗ ἰδ 
ΔΙΒΟΏΔΙ οὗ Φο μου 15 ἰο σοΟΥΓοδροπὰα ἔμο Υἱοϊθαὶ 
Ὀγθα κε ηρ ΟΡ δηὰ δυρίγί πς οὗ ἰμ6 βίοσϑβουβοβ 
οὗἩ ΒΑΌΥ]ΟΏ.--- ΕἼ Ων 811, εἰς. ΤῸ Ὀυ]Ἰ]ΟΟΚΒ ἃγὸ 
(80 χεργοβϑηίδίϊγοϑ δηὰ οἰἱθε Ῥογϑοηδίοβ οὗ (890 
δυδη Ῥοριυ]αίλοθ. Οοπρ. ἴ88. χχχῖυ. 6, Ἴ; 
2 6Γ. χΙνα!. 15 ; 11. 40.-- 9 τίτλθ, εἰς. ΟοωΡ. 
χινὶ. 21.-ΕἸθϑίῃρ. ὕΟοιιρ. γοσβ. 4, 8.---7 882» 
ξϑϑῷοθ. Οομ1}Ρ. Υοσ. 1δ; Ἰὶ. 11. 

8. 72 Ῥωπίδληιεηί 9.7 Ῥγίαδ. 

Ι,.. 29-82. 

29 (411 αραὶπβὺ ΒδΌΎ]ΟΙ ΔΙΟΠΘΙΒ ἢ 
ΑἹ] γο [δαὶ ὈῬεπμὰ 186 ΒΟΥ σδτὰρ ϑρδίηϑί ἰδ τουπᾶ δρουῦΐ "ἢ 
Νὸο δβϑοδροὶ ἘΘΟΟΙΡΘΩΒ6 Π6Γ ΒΟΟΟΓαΙῺρ 0 ὮῸΣ ΜΟΥΚ, 
Ψυβδὶ 88 56 Βδίῃ ἀοπθ, ἀο γ8 818ὸ υηΐο ΠΟῚσ, 
ΕῸΓ δρδϊηβϑῦ Φϑβονυδῇ γ͵ὰϑ β86 ρσχουᾷ, 
Αραϊηδὺ {86 ΗΟΙΥ ΟὨο οὗ [Ι5γϑ9]. 

80 ΤΒΟΓΘΙΌΓΘ 8.18]1 ΒΟΥ γουηρ; πη6 18] ἴῃ ΘΓ Βίγθαίβ, 
Απά 8}} μοῦ δυσίοῦβ β.18}} 9 οὰΐϊ οδ᾽ ἴῃ [δύ ἀΔΥ, βαῖμ Φοθονδα. 

81 Βεβμοὶὰ 1 οομλο ἕο ἐμθο, Ο Ῥυίάθ, βαῖῦ 8 {86 1ωοτὰ, Φόβον ΖοΌδοί, 
ΕῸΓ ΟΟΠῚΘ 15 (ΒΥ ἀδΥ, {86 {1π|0 οὗἨ (ΠΥ υἱβι δ οη. 

392 ΤΆρΩ Ῥυϊάο ἰοΐζοσ δηὰ 18118, 
Απὰ ποθ Β6ΙΡ8 Ηἶπὶρ ; 
ΑΔ 1 Κιπά]δ 8 ἔσο ἰπ Ἢ οἰτ168, 
ὙΝΒΙοΣ 888}1 ἀονοῦγ 41] σουμά δρουΐ. 

ΤΕΧΤΤΑᾺΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Δ ον. 29.--Ὁ} 2. Α4 ἴποτο δ ἢο δα ϑίθηςγο Ὦ6ΓῸ 85 ἰῃ τοῦ. 4] ; χυἱ. 16, [9 πλθδηἑηρ ΔΡΌΘΘΙΒ ἴο Ὀ6 ἀἰδοτουξ. Ἰοσί γε 
ἤτοια 5 Ἵ (ἄθη. χΙσ. 23; Ῥβ. χυἕ!. 16 οοἵξ. ΓΔ Ἢ θη. χχί. 29) 2 [5 ἐοσυπα σὴ ἐμὸ τϑαηίηρ οὗ κ᾿ ΔΊΌΒΟΥ,"" δἰδὸ ἰὰ “οῦ χγΥΐ. Ξ δ - 
18; Ῥτον, χχνυΐ. 10. 

δ γος. 29.-- γ-ὴν. ΤΏ Κοσὶ ὉΏΘΟΟδδΑ ΣΙ διὰ ἢ ) ἔγοσα υϑυ. 26, 
τ 

ἘΧΈΘΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ, 

ὙΑΥΥΪΟΙΒ 8ΓῸ βΒυϊμητηοπῃοὰ ἰ0 ΓΘΟΟΙΡΘΏ86 ΠΑΌΥ- 
Ἰοι ἔον (9 ργὶάθ τ ῖοὶὰὶ ἀὺ 88 τηδηϊίοβίοθα ἰονγατ 8 
Φόβον (νον. 20). [8 τηϑθη 814}} ρουΐβδὰ (γον, 
81). Τὺ Μ1}} ὑπὸ ογὰ οὐ {μ6 ἀδ οὗ γϑοοῖι- 
Ῥθηβο Ὁτγίης ὑμοὶγ ῥυὶὰθ ἰο ἰοίίο δῃὰ ζ74]]; ἢ0 
Ο.9 ὙΠ γαὶϊδβθ 1ὁ Ρ, ὅτ Ὑ}|1 οομδυσηο 8}1 ἰἰ8 
ῬΟΤΟΣ (Υ τ. 81, 82). 

γόον. 29. ΟδἹ].... οὐ ἱασαϑὶ. Οὐπυοοαίϊο πεῖἰὲ- 
ωπιὶ ἱπειίωπι δεῖ, Οορ. τοῦ. 14. ἸΥΣΣΣῚ 18 
ἰδ ικθῃ ὈΥ͂ τηοϑὺ Θοτατηθηίδίοτβ δη ὑγϑηβίδι σα ἰἢ 
{116 80η86 οὗὁὨ νοσατε, δοπυοσαγέ, 8.8 ἴῃ ᾿ὶ. 27. 1 Εἰ. 
χΧΥυ. 22 οοἱΐ. 1 ὅδ. χγΥ. 4.----Α}} γθ, ἐς. ΟομρΡ. 
γον. 14.-- ΘΟΟΙΏΡΘΩΒΘ, εἰς. Οομρ. τον. 1ὅ; 
Χχχυ. 14.--Ρχουᾶ. εβογσυθα ΒυμὶἸϊδίΐϊοι οὗ (86 
Ῥτίἀθ οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ 8 Ῥγοαϊοιθα ὈΥ͂ ΘΟΥΊΣΟΣ Ῥτο- 
μοίβ: 188. χὶϊ!, 11; χίν. 18 βαᾳ.; χὶνὶ. 7, 8; 
Δ, ἱἰϊ. ὅ, 8.---ἘΟΙ Ομθ οὗ Ιδσα9]. Οοτρ. 

Ἰ. δ. Τὰΐϊθ οχρυοβδίου 8 Ῥϑοῦϊίδν ἰο 1βδΐδῃ. 
“«ΑἹ] Ιβαϊδμ᾽Β Ῥγορῃϑοὶθβ ὕδαν ὑμὶ8δ πδπιθ οὗ αοὰ 
8ἃ8Β δον ῥϑου δῦ ϑίαιηρ. [1ὲ οσσιγβ ἰνγ το ἐἰπη68 
ἰῃ οδἢ. 1.-χχχῖχ., βουθῃίθθῃ ἐΐπι68 ἱπ ΟὨὮ. χΧ].- 
Ιχυἱ." ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ οα ἴδ. υἱ. 8. 
- ογβ. 80.-82. ἘΒοχθίοσθ.... του δῇουϊ. 
γον. 80 18 γορϑδίθα δὶπηοϑὶ υϑυα πὶ ἔσο χἰϊχ. 
206. Τὰ ΟἿΪΥ αἰ θθσγομοθ 18 ἰ)ὖ ἸΘΤΘ ἯὙΠ6ὺ΄͵ ΠΔΥΘ 
δεν ὙΤΘΣΥ ΟΣ ἴον ἐλ Ὑατυΐοσθ. ΤΠ6 ΥΟΥ56 18 ποῖ 
ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ, ὑυΐ ΓΔΙΠΟΡ αἰδιυγ ΐηρ, ΤῸΣ γον. 8], 
8 ΟἸΟΒΟΙΥ͂ οοπηροίοα ὮΥ Ῥτίᾶθ νἱΐϊβ γερ. 29 
(Ρεου ἃ). Ιὐ πᾶν πᾶν 66 ἃ ρἷο089.--ΒΘΒΟΙ] ἃ 
Ι: ΟΟΙΏΘ, εἰς. ΟὐομρΡ. χχὶ. 18; χχὶϊὶ, 80 β8ᾳ4.: 
1. 2ὅ.--Ρτὶᾶθ. “15 ποηιϊπῖδ ργορτίζ ζογπιαπι 
ἰγαπδῖϊί.᾽"" 1. Ὁ. ΜΙΟΗΛΕΙ8..---ΤῊΥ ἅδγ. ΟομΡ. 
νοῦ. 27; χὶὶχ. 8.---Τοῖῖοχα, εἴθ. Οὐ. 188. 
Χχχχὶ. 8; 960Γ. χὶνὶ. 0.--ῷ} νἰκὶ π αϊ]θ, εἰς. Οομρ. 
χχὶ. 14. χυὶ!. 27: χὶΐχ. 27.-- -ἘΠΤᾺ ἴῃ τὸν. 82 
Τοΐογθ ἰο Ῥη1ᾶθ.---Βοῦγίοη 18 γσοζασαθὰ 88. ἐδὸ 
ΙΑΘΊΓΟΡΟΪΪ8. Οορ. ΥοσΣ. 12; 11. 48 ; ἰχ. 10, είς. 
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9. Ζταοῖ ἔγεο, ἰλο δϑιοογά ὡροπ Βαδυ7ϊοΉ. 

1.. 88--40. 

883 Τδυ βαῖιὴ Φομονδὰ ΖΘΌΒοΟΙΝ : 
Ορργοβϑϑά τὸ ἴθ οὨ] ἄγη οὗἨ 18γ86] δῃὰ 89 οἰ] ἄτϑη οὗἩ δυάδα ἰοροίδος, 
Αμὰ 4]] ὑμὶν οδρίοτβ δοϊὰ ἰδμδπὶ [αϑί, 
ΤΟΥ͂ γχοΐαθο ἴο 1ϑὺ {Πθῖ ΡΟ. 

84 ΤΟΙΣ Εϑάθθηιου ἱβ βίγοηρ, Φοβονδὴ ΖΘΌΔΟΙΝ 18 ᾿Ϊ8 ὩΔΠΊΘ. 
Ηὸ «1}} ν6}} ῥσοβϑουΐο ὑπο ὶγ οδι80, 
Τμαῦ Ὠ6 ΤΩΔΥ͂ γίνο Γοβίὶ ἴο 189 ἰδηά, 
Απὰ ρσοσαγο αἰϑααϊοῦ ἴο {π6 ἸμμϑὈϊδη(5 οὗἨ ΒΑΡΥ]ΟΙ. 

85 Α βιποζγὰ ὕροι ἴμ6 Ομ] ἀθδῃϑ, βαῖνῃ δ μόουϑα, 
Απὰ ὑροὰ {86 ἰδ Ὀϊ δΔη8 οὗ ΒΘΌΤΙΟΙ, 
Απὰ ἀροῦ ΠΟΥ ῥγίμοοϑ Δηἀ ΠΡΟ ΠΟΥ Μ᾽ ͵86 τη Θῃ. 

86 Α βϑποσὰ προ [86 οΘοχοοιλῦϑ, (μδὶ ὑΠ6Υ ὈΘΟΟΙῺΘ 008, 
Α βὐπογὰ ἀροὴ ΘΓ ΒΘΓΟΘΒ, ὑμαΐ {Π6Υ Ὀ6 ἀἰβηλαγθα. 

871 Α βιπογὰ ὑροὴ (οἷν ἤοσβ68 δηὰ {6} ΘΠδτὶοίϑ, 
ἈΑπὰ ὑροὰ 8}} ΟΣ δι. χ!]}] 14 168 ἴῃ μ6Γ ταϊαβί, μι {6 Υ ὈΘΟΟΙΏΘ 88 ἼΤΟΙΏΘΙ, 
Α βπογὰ ὕροὴ Β6ΓΡ ὑγθαϑγοθ, (μδὺ {ΠΘΥ ὯΘ Ρ] πα οΓοα, 

88 Ὀτουσ ιν" ὉΡΟΠ ΔῈ ταῦθτβ, ὑμδὺ ὑΠ6Υ ΑΥΥ ᾧρ ; 
Εὸτ ἴὖ ἰβ ἃ ἰδηὰ οὗὨ 140]58, 
Απά ου οδ]θοίϑ οὗ Βοσγτογῦ [Π6Υ ΤΌΟ] ΒΕ ]Υ ὑσυβί. 

89 “Γμδγθίουθ 88.811} νι 1] α-Ὀθαβίβ' ἀ16}} {πὸ γὸ ας {π6 780 1Κ818,6 
Απά [86 ἀδυρἢοῦβ οὗἨ ἔῃ6 οβϑίσϊ οι 5884}} ἀ6}} {Π6 γα ; 
Αμα ΠΘΥΘΣ ποτ Μ|]] 1 6 ᾿πηδὈϊοα ἔαγ δ οΣ, 
Νον ἀνοὶῦ ἴῃ ἔγομλ σοπογαίϊοη ἰο ρϑηῃθγδίίοῃ. 

40 4.5 αοἀ ονογίιγονν ϑοάοπι δηα (Δοσιοσσϑ δηά (ΒΘ ῚΣ πο  ΌΟΥΙΒ, Βα τ μου, 
Α πλϑῃ 8.18}} ποῦ αἀγ6]] ἴπογο, 
ΝΟΣ 8 80} οὗ τχ8ῃ ΒΟ)]ΟΥΤΏ ἴῃ ΘΓ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑῚΙ,. 

1 γον. 34.--0 0 [86 Τηδηϊἶνο ἔογτῃ δὰ 51 σοαρ. Ο18Η., ἢ 195 ζ; ΕΤΑΙΡ, ᾧ 298 ἀ. 

8 Υοσ. 38.- ΤῊ. Μαβοτοῖϑδ γοδὰ “ Ὑ7Ὶ ου ἀσπε]γ Ὀθόδαβο Ὁ ὙΓ, διγογά, ἄοθα τοὶ δ. ἐο νγαέοσ. Το [ἄρα οἵ ἃ συγοτά τδδσ, 

ΒΟΊΤΘΥΟΥ, ὈῸ υδοὰ ὈΥ ΒΥποοάοσδο ἴοΣ ΑΓ (οοΡ. χὶ. 6) οσΣ 2Π ΤΩΔΥ͂ ἰἰδγὸ ἃ ἀοι Ὁ ]9 τοϑαηΐης. Νοῖ ἃ ἴδον οχοεροίοα δεβτη ὯΣ 

Ὅοαϊ, χχν !. 22 α ποσὰ, 2 Π ἀοτγίνοὰ ἤγοσω 2Π, πιὰ π9 τηϑαπίης “ ἀγοῦρδί, ἀσγποθθ." Οὐτωρ. ΕΞΕΒῚ 2. νυ. ἍἼΠ. 

8 γον. 38.--Ο Ὁ Κὶ 6. υὐϑοὰ ἴοτ “ ἰάἀοἷδ᾽» μϑτὸ ΟὨΪΥ. Οορ. ὅσῃ. χίν. δ; δοαὶῖ, 11. 10, 11 ; ῬΩ. ἸχΧΧΧΥΠ}. 16; Ζοῦχα. 256. [1ὰ 

Ῥα. Ἰχχχυί!!. 16 πα ποτὰ 5 ᾿Ἰταπδϊηαξοα κ ἸΟΤΤΟΤΑ.᾽, 
4 Υογ. ὅ).--Οὐο (ἴα ὁ ὀγθυλ δ μθγὸ ΟὨ]Υ, ὁπ. θοδίἀοα ΡΒ. [χχ!!, 9; δῃ. χί. 80) ἔτουι ἸΥ, ἀεδεγέμι, Σὸ ᾿ἸὈΠΔΌΪ Δηΐο οὗ [89 

ἀΔοδογῖ, ὀβρϑοίδ!ν τ]ὰ Ὀοιδί9. ὉΝ Ν᾽ ἴγοιῃ τ) (ἽΝ ἰο λοιοῖΐ, σον. ὈΣΙΙΤΣΒΟΗ οἱ [π4. χἰΙὶ. 21) δῖὸ ᾽ϑδοῖκαῖβ. :'θη-Απὶ ἰ8 ἐπ9 
9. . Τ ᾿ ἡ 

ΑτΌΪο ὨΔΠῚΘ Τ0Υ ͵λοκαὶ. Οὐ ἘΓΑΠΗ] δ οη “ Βα }ι9 δη ἃ ΤΠ τ|5᾽" [ποτηοά ΟΥ]8], 19 θαβο ΟἹ ἰογτηδὶ στουηάθ, [ΌΧΒΕΈΚΙ δηᾶ 
ΒΙΛΥΝΕΥ͂ τοι “ ὙΠ4-οαῇϑ πὰ δοϊωλ!α " οὐ “ λα -ἀυρα.᾽" 

ἘΧΕΈΟΡΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΠΙΤΊΟΑΙ, 

Ῥγοοοοάϊηρ ἔγοτα ὑπ σοῃάϊ(ΐου οὗἩ Ὀοπάδρθ 1π 
νι δῖοι Φαδι δηὰ 15Γ86] ἃτθ Τουπά (γον. 88), ὑμ6 
Ῥγορδοῖ ργοάϊοῖ 5 ἀ δ] γοσδησθ ὈΥ {Π9 δΒίσουςς πὰ 
οὗἨ Φοϊιοναι (γον. 84), νοι ἰο ΒΑΡΥ]οῦ δἰ σηΐβο8 
ἀοϑίιγυοίίζοη οὗ αἰ {πὲ ΒΌΡΡοΟΥί5. 118 ρον δηὰ 
ΦΊΟΓΡΥ : [86 ΠΟΥ 4019 ἔαίο οὗ δὴ ἰΔἀο]αίγουβ ΘΟ} ]6 
(τετβ. .8δ-88). [ω σδοηβθαυθηοθ οὗ ἰδὲ5 ΒΗΡΥ]οπὶδ 
Ὑ}}} ὈδοοΙΏΟ ἃ ἀοϑογίθα δῃὰ Βογυὶ 9 τγδϑὶθ (Υ 6 Σ8. 
89, 40). 

γοτθ. 88, 84, ΤΠπα δαῖϊῃ.... ἐπ μαθἑτδηῖα 
οὗ Βαῦυ]οα. 1.19 ῥσορμῃοί, γἢὸ ΚΗΟΥΒ ἐδ9 

Ηιττῖα ἃ ἰῃ ἴΠο ἰοχὶ.--8. ΒΕ. 4.} 

Θχὶϊο οὗ 1βγ86] 88 8 δοδοῃρ  ἰϑμοαὰ ἴδοι δηὰ 85 
Ῥτγοάϊοιθα ἴῸΓ γϑδῦβ 186 οσὶϊο οὗ Φυἀδἢ 85 ἰηι- 
Ῥοπάϊημ, τὰν νγ.6}1 ἀοϑοτῖ 9 Φπἀδὴ δηὰ [9τγηο6] ὁ 9 
ΟρΡΡγϑβϑβοὰ, μο]ὰ [αϑί ὈΥ ὑμοὶγ σδρίοτβ (Ὁ 3), εαρ- 
(ἰυαίογεδ, 188. χῖν. 2; 1 ΚΙ. γΥἱῖ!. 46 βᾳη.; ῬΒ. 
σχχχνυῖϊ. 8). [0 18 89 δβαῖηθ πουραϊ τυ ὶολ 1108 
δὲ 1:6 Του ηἀδίϊοη οὗ (6 Βυπητηο8 [0 Βαϊ (γοτ. 
8 οοἰΐ. γο19. 4 δηὰ 28).--- 9. σϑίαδο, εἰς. Α8 
ῬΒΆγΔΟΙ, Εχοά. Υἱῖ. 14.27: ἰχ. 2.---ΤῊ9 βίσοηζ 
ΘΆΡΙΟΥ 18, ΒΟΥΘΥ͂ΘΡ, Ορροβθὰ ὈὉΥ ἃ 8.}}} βίσοη ο 
ἀοἸίγ Ρ οΟὗἩἨ ἴβτδοὶ,- -- πον. ὙΨΠῈ ἐδ Ὅχοο 
κτἰοα οὗ (6 ψοσὰβ ““Φοθον ἢ ΖΟΌΔΟΙἢ ἰβ ΗἸΝ 
πϑηθ᾽ (χ. 16; χχχὶ. 86; χχχίϊ. 18; χχχίϊὶ. 2), 
ἔιὸ γος μδὶῦ οἵ τόσ. δ4 19 ἰδίθῃ ἔσχοπι σον. 



414 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ͂, 

ΧχΙΪ!. 11 οοἱϊ. χχὶϊ. 98. ἴβα. χῖὶνΐἹ. 4: χν!. 20. 
-- δῖ ὯΘ Ὧδν κἰνο σϑϑῖ, εἰς. ποθ ἐδ ΤΑΥ͂ 
6 Δρργοργίδιθὶυ ἀθοϊαγοὰ οὗ Βαῦγϊου, 85 10 
“ ΒΑΠΙΙΟΓ οὗἁὨἨ ἰῃ6 Ποῖ θα, τον. 28, {μδὶ ἰΐ 
819 ἀϊβαυ! οἰ θα (89 θαγὶ ([88. χίν. 10), δπὰ ἐμδὶ 
ΠΟΙ ΞΟ] ΘΏΥ ἰἰ8 ἀἰδαυϊοιίηρ δὲ οοηίγὶ θυ 6 (0 
(86 ροδσθ οὗ 9 δαγίλ, ἴ ἀρτὸϑ τὶ (089 ὙΠῸ 

ἴδκο Δ ἴῃ 118 1804] τηθδοΐϊηρ, “ἴο πᾶ Κο Γαϑί, 

αυΐεὶ" (θθυΐ. χχγϊὶΐ. θῦ ; 188. χχχὶν. 14; 11. 4; 
δον. χσχὶ. 2). 

γεν. 890-38. ΑΔ α'νὙνοστᾶ. ... ἔοο ΒΥ ἵστιδῖ. 
ἴῃ {659 γϑγεθβ ἰΐ ἰβ Βρασίδαν δον ΠΟΥ͂ [116 
Ἰοτά νἱ}}] οοπάποὶ Ηἰ5 οαυ8ο νι ΒΑΌ]οΩ δηὶι 
τίη ἀϊἰδαυϊοῦ ὑροπ ἱ. 7110 βιυοτγὰ ἰβ 88 ἐΐ ῬΟΤΟ 
οἰϊοὰ ἰο ὀχογοΐϑθ 6 οδῖσο οὗ δὐϑῆρον, Ὀοϊ ἃ ἴῃ 
θηογηὶ δηὰ ἱπ ραγίἰουϊητ, ΕῸΣ 88 118 οὈ͵δοίβ 
δῖο (ἰοϑρηδίοα: 1. (80 ΟΠδϊάοδη59 ἐπ σϑΏΘΓΑΙ; 
2. {π6 ἱππδοϊΔηί8 οἴ [89 οδρὶία], νὰ (89 Χοϑὶ- 
ἀοηὶ ρυΐησο58, νυ 189 τη 6} (σου ὨΒ6] 108 οὗ (μ6 ΚἰηρῚ, 

Μαρίαυθ (Ὁ Ἴ3, ““ἰΔ}κ, οδαι(ογίηρ,᾽" χὶνί, 80 ; 
188. χυὶ. 6; Ζοῦ χὶ. ὃ ; ΠΕΡ Ῥδυβοηη] γ {π6 Ἰγίης 
Ῥτορί οἰ8, δϑίγοϊοσοσϑ, 88. χὶϊν. 20, σοπρ. ὈῈ- 
ΤΙΤΖΒΟΗ αα ἰοο.; χὶνὶϊ. 18, χῖχ. 18) δῃᾷ ἩΑΥΣΙΟΥΒ ; 
8. Βοτβοϑ, οδαγίοίβ δῃὰ δυχι] ϊανῖοθ (χχν. 20: 
ΟΡ. ΝΊΞΒΟΗΒ, 4424. με. Βαῤ., 5. 200 4ππηι. 2 ἀπὰ 
ἐμ αγίϊοϊθ “" ἀντι θο θη ἴῃ ἰμ6 “εσίδίενῦ 5. δ19 ; 
Ἰ:. 80) ; 4. ἰγθαβυγεβ δἀπὰ νδίοσ, οὐ ΘΒ Ἰαϑὶ 
ἐμ ρόννοῦ δηά βαΐείυ οὔ Βαύγίου ἱπ σγθαὶ πιοᾶ- 
ΒΌΓΟ ἀοροιαθὰ. (Οομρ. Ἰἰ. 18, 86; [88. χχὶ. 1 

δηὰ ὈΕΠΊΤΖΒΟΗ σα ἴοο.).---ΕἶοΣ 11 156 ἃ 16, εἰο. 
Το ΐδ δϑαίθησθ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠἋδβ ἰο γον. 84. Α58 {8670 
89 ρῬοδίιἰνγϑ σϑᾶβοὴ οὗ (80 ἀδδίσυοίΐοη Ὀγοακὶηοζ 
ΟΥ̓́ΘΡ; ΒΑΌΨ]ΟΙ ἰβ βίδίθὰ, 8ὺ οῦθ (86 ποζδϑιίγο. 
ΤῊ ροϑὶλγο σγτουηὰ ἰδ {186 δβίτοηχί οὗἨ Φεπονδὴ 
(ΤΠ, νὸς. 84), (86 πορϑίϊνο 18 8:9 Ῥον δ] ββῃ 688 
οὗ (μ9 14ο]18β.ὈΌ Οοπρ. ἰ᾿ὶ. 47, δ2.--- Εἰ ΟΟΙΣΒΕΙΥ͂ 
ἴτυδῖ. Το ῥγοῆχ 3 [08}}] τι  ἀοβίχηδίο οἰυμ 6 
{Π6 τἸηθδῃ8 δὰ ἱπδβίγαμηθηί, ΟΥἩ 18 6 ΒΟΥ ΠΡ ΟΥ 
ΤΟΥΪΩΡ Γοᾶβοῦ. ἸΤῃ9 ΖΌΤΙΩΘΓΡ γ᾽ οὶ ἀβ (6 δΟΏσΕΡ- 
ἰἴοῃ ἐμαὺ (6 1Δο]- ἰδ οβ δοσυοὰ 85 ἰπ6 ἱπδβίσι- 
το η(8 οὗἩ τηδὰ Ὀοπδνίουτ, ἐπ ἸΔιίον (μδὐ (ΠΟΥ͂ ΓΘ 
ῃ0 στουπά μογοοῦ. ἩΠμουΐ ἀοι δι {6 Ἰαι1 6 
ἷθ ἴ26 ΙΠΟΤΘ σογγχοού. Τὴ Β6ηδοῖθβϑβ, ἰηδαιοὰ, 
δυγορδηΐ Ὀομανίουν οὗ ἰδ ΒΑΌΥ]οπὶ ἢ 5 νυ 88 ΒὺΡ- 
Ρογίθα ὈΥ ἐμοὶν Ὀο]ϊοῦ ἱπ 14018. Οοωρ. 3ὲ3) τῖτὰ 

Ἅ ἴῃ 11. 8 δῃά ἐμθ ατθοὶς μαένεσϑαι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. 
ξκδον. 1Υ͂. 19. 

γογβ. 89, 40. Ῥοτθίοσθ 8881]... δβοϊοττστη 
ἱπ θΣ:. Τ8Ὸ ἔσγϑβι μα) οὗ τοὺ. 89 ἰ8 σοταροϑοὰ 
οὗ τι ΒΟ Π66Β ἔγοπι ἰβαΐϊδιι (158. χὶῖ!Ἱ. 21, 22; 
χχχῖν. 14)ὴ.- Τὴ βεοοηὰ ἢ Δ]7 οὔτ γϑῦβο 8 ἰδ ίκθῃ 
υεγδαίίπι ἴγοτα 188. χὶ!. 20. Οοπιρ. γοσ. 13 . χυὶὶ. 
ύ. γεν. 40 18 ἃ γοροιϊίΐου οὗ χιὶχ. 18, Ὀπὶ ἰαϊκοῃ 
οτὶ αἰ ΠΑ} ἔγοιι 1838. χ ϊὶ. 19 οοἱἑ. ΑἸ. ἰν. 11. ΤῈθ 
οὐχί δὶ ραββϑαρθ οα ὙΔ1ΟᾺ 4}} {1.686 ῬγοΡΒείΐο υἱ- 
ἰογῶο685 ΤῸ Ὀαδοὰ ἰ8 θαι. Χχίχ. 22. ---ΟΟἸΡ. 
χΙϊχ. 88; 11. 48. 

10. δου ἐω, 6Φεα ἐἰδί. 

Ι,.. 41-46. 

41 ΒΘ Β0]4, 8 ἀν νη οπιοὶ δοτι {86 ποτίῃ, 
Ἀπὰ 8 ρτοδΐ μοϑὺ δῃά τυβηγ Κίηρβ Ὀγοαὶς ὉΡ ἔγομι [Π6 6η 48 οὗὨ [119 ΘΑτίὶ. 

42 Βον δῃὰ ἰϑῆσθ [Π6Υ ὈΘΔΆΓ, 
Οτυοὶ ἀγὸ ὑμογ' δηὰ πὶ πουΐ οομι ΡΔΒ810Ὲ. 
ΤΠΟΙΓ βουηα τοδγοί [1 (16 868, 
ἈΑπά οχ ΒοΥβ68 ἔμογ στ άθ δαυἱρροά 111 ἃ τηϑῃ Ὅν (86 Ὀδ[{10 
Αφγαϊηϑῦ {μ66, ἰΒοὺὰ ἀδυρπίον οἵ Βαυ]οη. 

438 ΤὮο Κίηρς οὗ Βδθγυϊοη μδίι Βοαγὰ [89 σοροῦῦ οὗ {μθπὶ, 
Αμπὰ Ϊ5 δηἋβ δζθ [66}}]6; 
Απρυΐϊθῃ Βδί βοϊζϑα ἷπι, ὑγθι Ὀ]πρ 88 ἃ ραγί σι θη, 

44 Βο6Βο]ά, ||κ6 4 ᾿ΐοῃ ἴθ δβοθηᾶβ 
Βτοῖὰ 89 ρτῖαθ οὗ Φοτγάδῃ ἰο {89 ΘΨΌσρτΤΘΘ ῬαδίυΓΑρΘ, 
ΕῸΣ ἴῃ 8 ὑπ Κ ηρ [1 ἀτγῖνο μοῦ ἔγοτα ἔῃ ΘΠ 06, 
Απηάᾶ--ἌΧ80 'δ5 ὁμβοβθῃ  Ηΐῃ [ βοῖ ουϑῦ μϑύ. 
ΕῸΥ σἘο 15 |κ6 το, δηὰ γῶο Μ1}1 οτάϑὺ τοῦ 
Απὰά σο 18 {89 ΒῃΘρΒοσα 80 ΤΑΥ͂ βίϑηα Ὀθίοτθ τοῦ 

45 ἸΒοτοίογθ μθᾶσ {Π6 οουη890] οὗἩ Φοβονδὰ [μὺ ἢθ μαι οου ΠΒ6116ἃ ἀρσαὶπεὶ ΒΑ γ]οὴ, 
ἈΑπὰ 815 τὐον τι ΜΒΙΟΩ ἢ6 μαίῃ ἐδουραΐ ἀραϊηβί (86 ἰαπὰ οὗ 6 ΟἾΔ] ἀ68Δ}8 : 
Υ 68, (Π6Υ Μ1]} 6 ἀγταρροᾶ ΔΎΘΥ, [ἢ 6 ταῖς 1016 ΒΏΘΘΡ, 
Υο8, (86 μαβίυγαρθ Μ}}} 6 δπηχαζοα οοποθγηΐηρ (ἢ 6Π}. 

46 ὙΠ ἐμ6 ΟΓΥ, “ ΒΑΌΥ]ΟΙ 18 ὑδ κθη,᾿᾿ (86 ΘΑΡῸΒ (τοι 0168, 
Αμπὰ 8 οΥγίηρ ἰδ μοδγαδ διοηρ [δ ΠΑ᾿ΟΏΒ, 



ΟῊΑΡ. 11. 1-6. 41δ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψον. 42.--- 5} ΤΟΝ. Ὅομρ. ΝΆΞΟΚΙ,5Β. Οὐ. ὃ 106, 4, ὃ, 2. ᾿ 
8 γον. 41.--ὈΥ}Σ ἰδ ῬΓΟΌΘΔΌΪΥ ΟἿ] ἃ πιιδίαϊκο, δὰ ἰ8 ἐμβοσοίοσο ἰο ὃο τεδὰ σὰ ἐδο Κοτὶ ὈΥῪΝ (οορ. ἘΣ ΥΥΝ, 

χ] ζ. 19). 
“ὃ γοτ, 48.-)}οὃ2ϑ 2 [6 οοσαδίομοὰ ὉΥ ΧΙ Ϊχ. 21, δῃὰ τπόσγϑουθσ σοτρ. ΝΆΚΟΕΙσΒ, ΟΥ., ὃ 60, 4. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤῊῖθ οπἰΐγο ρῬδϑϑαρθ σοηβίβίβ οὗ αυοίδιϊ 05, 
γογ8. 41-48 Ὀοΐπρς ἰαἰκοη ἔγοηι υἱ. 292-24, υοῦβϑ. 44- 
40 ἴτοηι χ]ὶχ. 19.21. ΑΒ ἰδ ρυόοριοῖ μὰ8 δ γοδὰῦ 
Σοροαί αν ἀοϑίσηαδίοα ἐμ 6 ΘΠΘΙΙΥ͂ 88 006 Οοτηΐπ 
ἥτοαι (86 ποσίι, 1 νψγῶ8 πδίυσγαϊ (0 ΔΡΡῚΥ ὑδμο ἴοτ- 
ΤΩὯΘΤ ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ οὗἩ 9 ΘΗΘΙΩΥ͂ ὑἐμτολίοπίηρς Φυἀ δὴ 
ἥγτοτα {89 που ἰο ΒΑΌΥ]οΙ, δᾶ ἰὐὺ πιυϑὺ 4180 Ὀ6 
δἀπιϊ(ἰοἃ ὑμαῦ ἐμ 6 ργορμοὶ νουἹὰ δηὰ 1 ΔΡΡΓο- 
Ῥγίαιθ ἴἰο ἰγαμϑίου. 89 ΡῬΎΟρΡ ΠΟΥ͂ οὗ (Π)9 σμόβθῃ 
ἐπϑίγαμιοηΐ ἤοτ (6 ἀοδίταοιΐοπ οὗ Εάοτα (χ]ὶχ. 
19.2}1) ἰο [89 5ἰπι }Π]ΠΥγ ομοβὸη ἱπϑιγαπιθαῦ οὗ [86 
ἀοϑίγαοιίοι οὗ Βαῦγίοθ. ΑἸνβουρῃ ἰμὺ5 (ἢ 
αιοϊαϊοη8 ἤΟΡΘ 8ἃτθ δοοιῃυϊαϊοὰ τ0 8 ἀδρτοο 
τοδίον ὑμδη ποτϑίοίοτο, 1 δὰ γ οὐ οοηγὶ ποθ (60η- 
ΤΥΑΤΥ ἰο ΤΩΥ͂ ΓΟΥΠΠΟΣ Υἱοῦ ἴῃ 2267 »χορῆ. «67. ὦ. 
Βαῦ., 8.138 8.) (Βα ἐπ Ῥαββαχζθ 15 ζεπυΐηα δηὰ 
οἰκία]. Τὸ ἰάθα οὗ ἱδὸ αἱ οὗ Θοά᾽ 
ἡυαάρπιοπίθ απά οὗ 7υ8ὲ ΓΟΟΟΠΊΡΘΏ86 ἯὮδ8 ἰ0 ὈΘ 
Τοργοϑοηϊθὰ μβοσθ. Τμΐθ ου]ὰ γϑοοῖγο πὸ ἀοίτὶ- 
τηϑηΐ, ΟΥ̓ Ὼ ἰ ΘΥΘΕΥ͂ 51 ρὶθ Γοδίατο οὗ (ἢ9 ΤΌΣΟΥ 
Ῥτορμθοίθ8 ἀϊά ποὺ βθοπὶ δάδρίβα ἰο ὃθ ΔΡ᾿Ι]6ἀ ἰο 
ΒδΌν]οη. Τΐβ, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, 18 ποὺ (8) 6886, ῸΓ τγ9 
δηὰ ἰπ ἐμ9 ἰοχὶ βϑυοὶ τοὐ! βοαίζ 08 85 80 ΔΡ᾿]1- 

οδίϊοη ἰο ΒΑΌνΪου σοαυϊγοᾶ; ἀδυρηὶον οὗ ΒΑδγ- 
Ιου, γον. 42; Κίηρ οἵ ΒΑΌγ]οη, νον. 48; ἀγχαϊηβι 
Βαγοι δηὰ ἐμ Ἰδπὰ οὗ ὑμ6 Ομ] ἀφδῃβ, γογ. 46: 
ΒΑΌνΙοΣ 8 ἰδ θη, γ0 Ὁ. 46; διηοης ἰμΠ6 Ὠδίΐοη8Β, 
ἴον, ἰῃ ᾽189 δα 8θα, γον. 46, αι 8 ποί α]οτοὰ 
β ποὺ ἐμβθῃ ορροδβϑᾶ, δοοοσάϊΐηρς ἰο ἰη6 δυο Β 
Λυάχιαιοπί, ἰο 118 ΔΡΡΙΙσαιΐοη ἰο ΒαΌγΙου. ΤᾺῈΘ 
ὥσυγο ἱῃ Ὑ6Γ. 44 ἃ 18 ὑπογοΐοτ ποὺ ἱπαρργοργίαΐθ. 
ΤῊ ῥγίἀθ οὗ Φοτάδη δηὰ δυουβγθθη ραβίυγαρθ 
Ὀοίοηρ ἰο δ ρΡἰοίατο. Τὰ Ἰΐοη, τ Βῖσι, ἔγοτα (89 
Γοοα-ἰἰοκοῖ8 οα (89 Φοτάδῃη, [8118 ρου {μ6 Βο6}κ8 
Τοραϊηρ παν 9 ὈΔῺΚ (σομΡ. τϑιβ, οἡ χὶΐσχ. 19), 
18 ἃ ἤρυγο ψ ΐο ΙΠΔΥ͂ Ὀ6 ΔΡΡΙΪ64 ἰο ΔΗΥ͂ 6886 οὗ 
ΟΥ̓ΕΤΡΟΥΘΣΙΠ ΒΟΒ(110 δἰίδοῖ. [1|κονὶ86 ἐμ ἀ6- 
Βουϊρίΐου οὗ [86 που τη ῬΘΟΡ]6 (Υἱ. 28) 18. Ὁ πο 
ἸΏΘΔΠΒ 80 ἐρθοΐδὶ (μδὺ ἰΐ ΙΏΑΥ ποὺ Ὀ6 ΔρΡΙΪεα ἰο 
ΔΗΥ͂ Ρ600}]6 δΔαναποίηρ νῖϊ ἢ πατκο ἱτυροϊ δι γ. 
Μογϑοῦοσ, Φογοπΐδη, ἤθη 6 ψχοὶθ υἱ. 22-94, 
ΠΟΙ Π6Ρ Βαὰ 6 ΟἸια] ἀθϑῃ5 βρϑοΐδ!Υ ἴῃ υἱοῦ, ΠΟΣ 
ΔΓΘ ΠΟΥ͂ 80 ΨΘΟΥῪ ἀἰετοηὶ ἤτγοτα (μοὶν ποῖ ΌΟΥΒ, 
ἐὴ9 Μροάε8. 

ΤῈο δαάἀϊίίοη Βη ἃ ΣΩΘΗΥ͂ εἰ ρα ἴῃ γον. 41 15 
ἰδ8 οχρ]αἰποά, ἐμαὶ ἴῃ ἰδ σοποορίϊου οὗἩ ἰῃθ 
Ῥτορ οί ὑμ6 νΡἱοί 0 τγὰ8 Ῥγοβοηὶ οὗ ἃ μοβὶ οὗ δῆθ- 
τα 68, δοτη ροϑϑα ΟὔΩΔΩΥ αἰ θγθηί δ᾽ Θπλ ΐϑ (ΟΡ. 
Ἰϊ, 21, 28). 

11. 7λὲ Τεανὶ 97) λό ἱπευγσεπία, ἰλε Εχππετο απᾶ (λδ Πιυϊάμαίδ. 

ΨΙ. 1-6. 

1 ὙὩΤλὺϑ βαῖ ἢ Φοβουδ: 
Βοο]ά, 1 ταῖϑθ ἃρ ἀρδίηϑί ΒΥ ]οη, 
Αμὰ δραϊηϑ {86 1Ἰηπιδύο8 οὗ [π|6 μοατγί οὗ ΤΩΥ͂ ᾿πδυγροηίβ 
Α ἀρϑίγογίηρ πἰηα.} 

ῶ Απᾶὰ1 βοηὺ υπΐο ΒΑΌΥΪοΠ ἔβη ογΒ, ἢ 
ὝΒο 8881] ἔβῃ ἰΐ δῃπὰ διηρίυ ουἱ 19 Ἰαπά, 
ΕῸΓ ὕροη 1ΐ ΓΘ {ΠΟΥ ἵτγοπι 81] 81468 ἰη {ῃ9 ἀΔΥ οἱὗἁ οΔ] ΔΠ1Υ. 

8 Αραΐπϑι αἰπὶ ὑμδ0 Ὀαηάοίἢ Ἰοὺ [86 ΔΡοθ ον θδηα 8 ὈΟΥ͂,, 
Αμπά δραϊηϑὺ εἴτα ὅὸ 11 Θ ἢ ὮΪΠ1861 υρὴ ἴῃ ΗἷΒ ΒΆΥΠ6ΒΒ," 
Απά Βρϑ879 Υγ8 ποῖ Ποῦ γουῃρ Ιηθη, 
Βδηϊϑἢ γα {86 Θηςἶγθ Βοϑῖ, 

4 Τμαὶ {Π6 8]αἰη [81] ἴῃ [86 Ἰαπᾷ οὗ [86 ΟἸ ] ἄδβδῃβ, 
Απᾶ {86 ὑρροῖς ΓὨγου ἢ ἴῃ ΒΓ βίγθοίϑ. 

οἱ δπά Φυάεδι δγὸ ποῖ ψἱ ον ἔγοτα ἐμοῖς αοἄ," ΦοΒονυδὴ Ζορδοίδ, δ ΕῸνγ [9τἃ 
Βυΐῦ {μοὶ ἸΔηα ἰ8 {1}} οὗ συ} οα δοοουπῖ οὗ ἐμ6 ΗΟΪΥ Οηθ οὗὨΎ [δ6γβ6]. 

6 ΕἾθ6 ουὖ οὗ Βαῦδγ]οΙ, δηα ἰοὺ ΘΥΘΓΥ͂ παϑῃ ἀο] σοῦ ΗΪ8 8οὰ] . 
Τ,οὐ ποῖ ἀοδβίγυοίοη οοπιθ ὩΡΟῚ γοῦ ἱμγουρσ ΓΒ 6ἱγ βίη, 
Ἐργν ἴὖ ἰθ 8 ἰἴτπη0 οὗ νϑηρόϑηοο 1Ὁ0Γ Φοδονδὰ, 
Ηδ τοράθγοί ἢ ΣΘΟΟΏΡΘΗΒΘ ὑηΐο ΒΟΟΣ, 



410 ΤῊΕΞ ῬΡΒΟΡΗΕῚ 5“ΕΚΕΜΙΑΗ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Ἱ Ὑοσ. 1.--Ἴ} 2 τπιδδβο. δἷδο ἰῃ Εἔχοά. χ. 13; Ρβ. 11. 12; Ἐοςϊοδ '. 86. ΤΠ, οοπιρ. τοῦ. 25; [1. 80; ν. 26. 

4, οσ, 2.--- Ὁ). Τὴδ ΔΏΔΙΟΣΖΥ οἵ χῖν !. 12 δοϑῖι (ο Σοαῦϊσο [9 ΡΟ ΔΈ] 0 Ὁ. ὈΝ1 ἰσ ΎΘΣΥ ἰγοῦ δ] ϑοτθθ, ΑἸΣδουκὰ 

σἱοϊθηοο ὮὉΥ ΒΓ ΘΙ ἰ8 Βροΐίκοῃ οὗ ἴῃ ΤΩΘΔΩΥ Ρἶδοθ5 (ΠΟΙΏΡ. ΤΟΙ. δ1), {5 [468 ἄοοϑ ποΐ δὶ 411 δαὶ (οἷν οοπεοίίου, διυιὰ ἐδ ζχγ- 

ᾳασηΐ οοσῦττοῃοθ οὗ Ὁ ἋΪ ΜὮ119 ὉἽ] ἰδ ποῖ Του οἰϑονοτο (ΟὨΪΥ͂ Δα οὐσῦσ ἰῃ αὶ {{|. 2), Δ ἐπμοοά Πανὸ οσοαδίομοῖ 

πὸ Μασοτοῖϊο Ῥαποίαδείοῦ, Ὧ}1685 Ὁ ἐμβο} Γ ἸΔῪ Ὁθ ἰαἸΚ6} 88 Ῥυσί. Κα!. αἴϊοσ 19 ΔΩΔΊΟΔΥ οὗ ὙΠ, δὲ), δ), εἴς. (οοταρ. 

οὐδα., 245, α). ᾿ ἘΣ ΌΣ 
8 γον. 8.--)ρ Πλ- )9]. ΤῊ [6 ἐῃ6 τοίη ἀἰ ΠΟΥ ἰπ τόρ. 8. Βοσ, 1. [5 ΗΠΡ. ζοσσα ἀοϑδ ποῖ ὁσσυγ δ᾽ βδογμοσο, 2. [89 

δὐνχονίαιθά “πηροτίθος ἔόγπι, {7 89 τοσὰ οοϊῃθ8 ἔγοτα ΤῸ, ἰδ δαγρτίϑίηζ. Αὐοοοτάϊημ ἴο (μὸ ἴδτβ οὗ ἐμο Ἡεῦτον ᾿ἰδηρτδρο, 

ΒΟΎΘΥΟΤΓ, Ὁ» ὯΔ οδὴ ὁοϊῶθ ΟὨΪΥ ἤγοτῃ πὸν (το. Οἰδαι, ὅ269, δ. Τὸ τῶῦυδί ἔλθῃ δἰ ΚὨ Υ “ ΕΠ ομθ᾽ 8 βοὶ ὑρ." ἘΏΘΩ ἴδο δῦ. 

Ὁτγονίαιοα ἕοστι ἰδ δίσκο, ἘΠ ΟΣ ταἰξοϊ ἶνδ ἴω Ρίαοθ αἵδογ δ, πὶ ποὶ αἴδοσ ἴς. Ι ἀο οὶ (δίηκ, μονγόνοσ, ἔπι τὸ πο ὃθ δὸ 

ΒΟΤΌΡΠΙΟΩΝ ἴπ ἴΠ0 ταδίίοσ. Αϑ ἴπ 96 γοτη ἢ (πα οἰ Βουγ ἢ 6 0) (ἢ: 9 Γ}] ἴοστω βίλπἀβ ὙΠ 6 γθ γὸ δου ὰ ἐχρϑοὶ ἴδ βὐτουίδίοά 
(εοαιρ. ἰϊι. 1; Εν, ᾧ 224, 6), 80 ΠΥ {Π|6 Δι τὸ τ “πη το νὸ δου  ἀ οχροσς 111ὸ ἔογιποσ. Οοπιρ. 9267. χΥΪὶ. 8, ΟΠοτ ἢ ; Ἐν- 
Αμρ, Ὁ 298, ο, ΑἨπι.; ΟΕϑ., Ὁ 1.23, 2, ἅπυι. Τμλθὴ (116 τοϑί, δοσογάϊηςς ἴο 1.9 τοι ἰηρ οὗἩ (μ6 ΟΠ ΘΓ ΒΕ, αδοσὰθ πο ἀἰδλουλῖγ, ΕΣ 
τοϑροοῖ (0 [ἢ9 αΌϑοησο οὗ [δ ποία τεϊαίέοπίε, σοιαρ. 1 Οπγοη. χυ. 12; ΝΆΚΟΚΙΒΒ, ΟΥ., ἃ 80, 6, 2, α. 

4 τ. ὃ ͵Ὺ 0. Οσρ. χὶνί. 4; ΕΑ, ὁ 49, ἃ. 

δΎΟΓ. δ.-- 6 τλᾶδο. ΠΡ. Βοτὸ οὨἹγ---ἴἰο ὃὉο τορασάθα δα πουΐοσ. Οὐτορ. Ἢ ἽἼ), ἰν. 80. 
τι- Υ 

4 γον. δ.-- 7)» 2. Ῥτγοχοδηΐ οοπδίχαοϊίοῃ. ΟοαΡ. ΝΑΕακΙδΒη. ΟὟ. ὃ 112, 1. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Βαθγϊοπ, 86 ποαγί οὐὗἁἨἨ Φοβουδ ΒΒ ΟΡΡΟΠΟΙΙβ, 
ΒὯ]1 Ὀ6 διποὰ 1 ΘΔ (γογϑ. 1, 2). πμουΐ 
ἃ ἥσυτο; 8 Βίγοῃρ, γα]  κο ῬΟΝΘΥ 888}} οαϑὶ 
ἄονι Βαῦγϊοη (νογϑ. 8, 4). Εον [βγδ6] δηὰ Ψυ- 
ἄδ ἂτὸ ἢοὶ οσβϑαίθη σίάονβ; ΓΑΙ 6Γ 5}}8}} {ΠῸΥ 
6 ἀοϊνογοα δηᾶ Φειονα}} 5 γϑηρολησθ ὀχθουϊοά 
οὔ ΒδῦγϊοΣς (γοτβ. ὅ, θ).---ΤῊΘ ραϑϑαρ (μ8 ὁο- 
δ'5ἰ8 οὔ ἔπῦὸῸ Βδ1]γ68: Υ6Γ8. 1-4, δῃὰ νϑγϑβ. ὃ, θ6. [ἡ 
{10 ἔτϑι 8} 6 ῥυάρπιαηῦ οὐ Βα γ]οη 8 δῃ- 
πουποθά, (4) ἀπο ν (ἢ 9 σατο οὗ ζᾳ πη, Υ6Γ8. 
1,2; (δ) ἴῃ υπβζαγαῖίγο Ἰαπρυησο, γογϑ. ὃ, 4. 
Τμὸ βϑοοηὰ μα] 18 γοϊαϊοὰ ἰο 16 ἢγϑὶ ἃ8 ἃ βίαίο- 
τοῦ οὔ 6 γοαβοῦ (ΕὟΌΣΧ, γογ. δ). Τῆο )υαρσπιρηὶ, 
ΠΆΠΙΟΙΥ, 8 ἱππροπαάϊηρ, Ὀθσδα80 {86 Τοτὰ νν1}} Βῃ ον" 
ΠΠ πι891 ἃ ἐλιὰ} πυβθαπαὰ σῖ1}}Δ τοβρθοῦ ἰο [8- 
Ταοὶ, ἃ χἰσαίθουβ ΣΟΟΟΡΘΏΒΟΡ ἩΓΔ χοξρθοῦ ἴο 
ΒΑΌΥ]Ϊοη. 

γοτθ, 1,2. ῬΒ5 δαίτ ...... ΟΔΙασαΣ ν. 

ὙΒοΙΪΟΓ ὋΡ 2 [ϑατὶ οὗ τὰν ᾿ὩΒυσρΘΩ 8] 15 

ο ὍΘ Ἔοχρ]αϊποα ὈΥ͂ {πὸ ΑἰΌΔΒΒ [οΥ Ῥγὶπεΐρ]ο οὗὅἁ 
ΔἸΡΠΔὈοΙοαὶ ἱπνονβίου, δοοογάϊηςς 0 ψ ΙΘΒ ᾿ξ 18 
οαυϊνα]οηί το Οαϑάϊπι, (16 ΟΠ ἰοη5] 15 ἀοιὈ(], 
ἴον (16 Θχργοβϑβίοῃ τηὶρῦ Ὀ0 υΒθα ὈΥ (110 ῥτορἰιοὶ 
τἱποαΐ ΔῺΥ τοΐθγοηθοθ ἰοὸ ἔδπαὺ ρογιυίαιίοη οὗ 

.]α(ἴ6γ8. Α8 δ σβϑ]]οὰ Βαγοι θουδ]ς.-ἀοἤλῃοθ 
δὰ γἱβιιαιϊίοη ἴῃ 1. 21 απὰ Ῥυϊάο ἰη 1]. 8], δὸ 
τοὶ σὺ 6 64}} νι Ηθατί-οὔ- Τοῦ -ἰπϑαγροπίβ. 7}18 
ἀφο χπαίίου ψ ἃ8 ἃ παίαταὶ οθθ. [ὑ 18 Τουπηἀοὰ ἴῃ 
10 δἰ χηϊῆσαηςσο ψῃΐϊοι {μ0 ἰά68 οὗἩ Βεανγίοη μ 88 
ἧπ [Π6 σοῃϑοϊου θη 658 ΟΥἨὨ (μ6 οηςγο ΟΪά αηὰ Νοὸν 
Τοβίδιηθηῦ Ῥσορίιθου. Εον ἱπουρσὶι ἰδ 18 ΟὨἹῪ ἴῃ 
186 ΑΡροσαῖγρβο ἐδαὶ ΒαΌγΙοα 18 αι! ποιὶν δβοὶ 
τον ἢ 88 (86 σοι ρτ μη ϑῖν σΘη ΓΘ ΟΥ̓ 8]] Δηὰ ΟΥ̓ΘΡΥ͂ 
ΒοΒΙ ΠΥ ἰο 180 Γοτὰ δυὰ Ηἰ8 κΚἰηράοαι (ΘΟ ΠῈΡ. 
ΝΑΒΟΕΙΒΒ. τ. μι ΜδΒαδ., 5.10 3..), 18 τορτο- 

δοπίαίίοη 18 γοοί δὰ ἴῃ {ἴνὸ γί ον 8 οὗ ἐμ ΟἹὰ Τοβία- 
τιθηΐ ρῥγοροἰβ σοησογηΐϊης ΒΑΌΥΪΟΝ, δηὰ ψν0 8}}Ἃ]} 
ποὶ ΟΥΡ ἢ ν͵ὸ τοραγὰ {1}}8 ῬΑ 898 56 88 86 ΟἸἰἰ οὗ 
4518 οὗ (19 οοποοριΐοη οὔ ΒηΌΥ]οη ὈΥ̓͂ {(Π6 ΝΟΥ͂ 
Τοϑίαπιοηῦ γονοϊλίοσ, ποσογάϊηρ (9 ὙΠΟ 1 18 ἀ6- 
οἰαγοὰ ἰο 6 6 ““ΔΙοί ον οὗἨ ᾿δΡ]οΙ 5 δηῃὰ δθομιϊ- 
παίΐοηβ οὗἩ (π6 δασὶ}᾽" (ον. χυὶῖ. δ). 8111} ἰν 18 
ΣΟΙΠΓΚΔΌΪΟ (μδὲ {0 πδῖπ ὮΝ 103 βμου]ά ἔογπι, 

Δοσογάϊηρ ἰο ἐμ ΟΔΌΡ Δ] βἐἷο οἷδν ὌροΣ ποσάκ, βῃ 
οχρτθϑβίοη Ἡϊτ ἢ 8 βυ 18 Ὁ]6 τηδδ πίῃς (οοηΡ. Βυχ- 
ΤΟΕΡ, 71..5. Ολαϊώ., ν. 248,9; ΗΕκΣΖοα, 1 εαἰ- πε., 
ΝΙ., 5. 200). Τὸ ὀχρσγϑϑβίου Γ} Ὃ Ὕ Ν) δὶ χοΐϊδοβ 
Ἰπᾶάθθα ΘΥΟΥΥΝΒΘΓΘ 6186 (γον. 11; Ηδρς. ἱ. 14; 
Επττ. 1.1, δ᾽; 1 Οβγοῃ. νυ. 26; 2 Οβγοη. χχὶ. 16; 
Χχχυῖΐ. 23) «“ἰο δίνδθῃη, θχοῖϊο (89 δρὶγὶϊ." Βυΐ 
9 ΘΧΡτ βϑίοη 18 ποὺ ὩΘΟΘΒΒΑΥΣΥ γοϑιγοἰθᾶ ἴο 
{818 τηϑδηΐηρ. [Ι͂ἢ (818 ρῬαϑϑαζὸ ὙΏΟΙΘ ζαπηΐηρ 5 
ΒΡΟΚΘη οὗ, ἐμ6 σοηῃίοχὶ χοαυΐγοβ {8:9 Ιη ΔΗ 
“αἰπηὰ.᾽ [0 Βοοῖλ8 Π8ι ὑπὸ οχργοϑβίοι δ γϑὶ Ὀοζ8ῃ 
ἰο δοῃθ ἱπίο υ8δ6 'ῃ ἐδα ἐΐηθ οὗἩ ΦΨογθιία, [ῸΡ 
ῬΓΘΥΪΟΘΒΙΥ ᾿ξ ἀο65 ποὺ οσσῦ, [ἰ 18 ΒογοΥ Σ αὐυϊὶθ 
πϑίατγα! ἰπδὺ ἃ τηοᾶάς οὗ ΘΧρσοϑδβίοη βι}}} ἴῃ ἱἰ(θ 
ἰοττλαίνο βίδίθ βου] δἰ ὅτϑὶ γᾶυοὺ ἰὴ 118 δἰ χηὶ- 
βοαιϊίοη. Οπΐγ τ που ἰΐ μ65 Ὀθοοῦμα ὅχοα Ὁγ Ἰοηᾷς 
υϑδρθ9 ἱΏ 8 ἀοῇηϊίθ Β6η86 ΘΔ ἰδ πο Ἰοῆρον Ὀ6 (ΔΚ ἢ 
ἴῃ δποίμον 86η80 ὙΪΐιμπουῦ χαΐθαρργο θη βἴ0}.-- 
ΒΟ 5888}}1} δ}. Οομρ. χ]ὶσ. 82, 80.---Απἃ 
ϑιωρῖγυ. Οομῦ. χὶχ. 1, 7; 188. χχῖὶν. 1; ΝδᾺ. ἰϊ. 
8. ἴογο (Π9 ρτγορίιοί Ῥᾳ53868 ὕγοιῃ 86 πρυτγδίὶτο 
ἴο {π6 Ἰιλοταὶ τηοάο οὗὨ ΒΡΘΘΟΒ, ἴοΥ (88 ἑβπεῖηρς πὶ} 
σομϑ80 'ῃ 8. (118, (δὲ (9 Ἰαπὰ ν1}} Ὀ6 οπιριϊοὰ, 
ἢ δηὰἀ ῬΓΟΡΟΥΙΥ Ὀοὶπρ οαΥτ θα ἄνγαγ.--- ΕῸΣ 
ὍΡΟΣ ἐϊΐ, εἰς. ΟΟΏΡ. ἰγ. 17; χυὶϊ. 17, 18. 

γογ8. 8-6. Αβαϊηβὴ ἷπα..... απο δ6Σ-- 
Βρασθ ποῖ, εἰσ. ΟΟπΡ. [81. χὶϊ!. 18; 46γ.]. 14.-- 
Ἐ411, εἰς. Οὐοἴμρ. Υογ8. 47, 4909, δῶ; χχχυῖϊ, 10; 
158. ΧΙ, 15.--- ΟΥ̓ οἱ τυνϊᾶονσα, εἰς. Οομιρ. [88. ]. 
1; Ἰἴν. 4-6; [Ὧὰ. ἱ. 1.-- ῬΠΟὲχ 18 ἰο Ὀ6 γοΐογγοιὶ 
ἰο Βαγίοηῃ. Τ|10 Β6ῆ86 οὗ {18 Βα] οὗ (6 γοῦβθ 
15: 10 τπϊρῖῦ ΒΡΡΘΩΣ 88 1Γ {Π0 Ἰογὰ ν6Γο Ὀοί[6Γ αἀ18- 
Ῥοβρά ἰονψασὰβ ΒδΌΥ] ΟΣ ἰμ8η ϑγϑοὶ, Ὀθοαιδ6 1890 
Ἰλίτον 18 8 σηρ ΐγο ἰῃ {89 Ροννοῦ οὗἉ (ἢ ἰοταον. 1 
ἰϑ ηοῦ Β0. δε γ]οηΐα ἰ8 Ἰαάθῃ τνϊΐ} χα] νν11}} τὸ- 
ΒΡοοῦ ἰο Φο Πουλἢ, δηὰ 8 ἐμογοΐουα ἀπάοτ (6 συ χ89 
οὗ (86 Ηοὶγ Οπα οὗ ἰβγδεὶ. 1 ἀο ποὶ 866 τυ]ὶιδὶ 
πογθ 18. ὙΠ᾿} Φοτοιηΐδ ἷἰὰ {π|8 γοσβο. Τρδίὶ 
Ὀὐὲὶ ἴον σα! 1 ἀοο8 ποὺ οσοὺ οἰβο τ  ἍΓα ἰὴ Ψ6Γγο- 
τηϊδ ἢ 18 ποίη ἰο {πο ροϊηί. Το ὁσστγοηοο οὗ 
(16 ὀχργοβϑίοῃ ΕΟ Ομ6 οὗ Ιβ6γ86] μ6γο, 88 ἴῃ 
Ἰ. 29, 19 ποὺ Ββίγαηρο ἰῃ Υἱοῦ οὗἨ ἰ.)ὲὴ ἔγοαυρῃὶ 
αυοίαιίοηδ ἔγοιυ ἰβαΐϊδῃ. ἩΣ τοϑρθοὶ ἰο (88 
ςοπῃθοίϊου Μ 1} ἢ 6 Ρτοοραϊης δπὰ ζο] ον εξ σοῦ- 
ἰοχίϑ, Βούγουον, ἰὑ Βῃου ἃ 6 χηοπιϊοηοά {ἢ δὶ ΥϑΓ. 
δ ἰῇ δῇ δχσθθαϊ]ν ΔΡΡΓΟΡΥΪαίΘ ΠΙΔΏΣΘΟΥ ΚἾΥ͂ΟΒ ἃ 
ἀου]ο ΓΤ 850} [0 ᾽ἴ.9 δπποιυποοιαθηΐ σοπίδἰηθα ἰδ 



ΟΒΑΡ. 11. 7-10. 

618. 1-4: 1. 4 πορδίϊνο οὔθ (βγδοὶ 18 ποὶ σϑ- 
λοοίο4) ; 2. ἃ ροϑίεἶγο οὔθ (ΒΑΌγ]οη ἰδ 1.}} οὗ 
Ευ}}}). Υογ. ὅ 18 8180 σοππθοιθὰ νι γον. 6 ἴῃ 
ἔνο ΤΔΥΒ: 1. 88 85 ἰηίοργαὶ ρατγί οὐὁἨἁ {89 ΘὨΓἾγΘ 
ἀΐϊδβοουγδβο, γοτβ. 1-ὅ, ἴπ 80 ἤν 1μδἱ νοῦ. 6 ἀγανν8 
ἀπὸ ἰηΐονγθησο ἔσομι 8}1 ὑμδὺ ἢ88 ζοη6 ὈΘΙΌΣΘ (Υ978. 
1-δ); 2. βρθοΐδ!γ ὉῪ ἰδὸ πογάβ, ““Ψοὶ ποὺ ἀθ- 
αἰσυοίδοι ΘΟ 9 ὉΡΟῺ γοὰ ἐμσουρῃ ὑμ01 δβἰῃ,᾽" 
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ὙΓΙΟῚ ΔΡΡΑΓΘΏ(ΓΙΥ Τοῖον ἰο “ἐποῖν Ἰαπὰ 18 ζ0]} οὗ 
καῖ." --ΕἼΘ6, ἐἰο6. Οοπιρ. ἴ88. χὶϊ!Ἱ. 14; χῖνὶ. 
20; Δογ. χὶνὶ. 6 ; 1]. 8.-Ἴϑὶ ποῖ, ὁί6. ΟΟμΡ. 
ΧΙ ῖχ. 26]. 80---Α6ῃ. χὶχ. 18.---ΕοσΣ ἐϊ ἰα ἃ τἰτ,9, 
είς. ΟομΡ. 188. χχχῖν. 8; 96 γ. χὶνὶ. 10; 1. 16, 28; 
ἸΪ. 11---Εὶον. χυὶὶ. 4.-Τ [ΘΒ ΘΘΏΟΘ, εἰσ. ΟομΡ. 
Φοοὶ ἱν. 4; 86. ᾿ἰχ. 18 ; ἰχτἱ. 6; Ῥχου. χὶχ, 17: 
Ῥβ. ΟΧχχυὶϊὶ. 8. 

12. 7λε σοϊάεν Οὐ» ὅτοξεμ. 

11. 1-10. 

7.9Α 
ὙΤΒϊοὶ τηδάθ 411 (6 Θαυίῃ ἀγυηκοη: 
ΟΥ̓ ᾿ἰ8 τίηθ μᾶνθ πδίϊοη8 ἀγυηξ, 
Απὰ παίϊοηβ ανθ ὈθοοπιΘ τη8α. 

Ἰάθῃ ΟΡ γγὰϑ8 ΒδΌΥ οι ἰπ (86 μδηᾷ οὗἉ ΦομοΥδ, 

8 βυάάρη!γ 19 ΒΑΡΎ ]οΩ ΓΆ]16 δπα βμδίίογοα 1 
Ἡὸον] ονοῦ Βογ, ἰδ Κθ θ8]βδπὶ [ὉΓ Δ6Γ Ρδίῃ, 
ΤΠ βο Ὀ6 586 πιΔ ύ 6 .68]04. 

9 6 Βαγϑ μιοα]οά! Βδαγ]οη, Ὀυΐὺ 8810 γγ89 
Ἐρτβαθ μθὺ δηὰ Ἰοὺ ἃ8 γὸ δδοὶλ ἰηΐο 18 

ποὺ ΒοΔΙοά : 
ΟὟ ΘΟΌΙΣΥ : 

ΕῸΣ ΠΟΙ Ἰυάρτηθρηΐ τϑδοῃοί ὐ ἀπο ΠοϑΎΘΩ, 
Απά ἰονϑῦβ ὑρΡ Θυθῃ ἴο {δ οΪοι 8. 

10 “Φεδθοόνδῃ μαίῃ Ὀτουρμῦ ἴογί οἂν τ ὐθοῦβ ΤΟΓΚΘΒ : 
Οὐμο δηὰ ἰοὲ 8 ἀδοϊδγο ἴῃ Ζίοηῃ [86 ποῖῖκ οὗ Φϑβονδ, οὧὖν αοα," 

ΤΈΧΤΥΟΑΙ, ΑΝῸ 

1 ον. 9.-  ἴμο μοσύ. 3) )8 8 Ὃ ἰδ ἴο 9 Ὁπαογαίοοὰ ὧδ οὐ αζε. 

3 Υὸγ. 9.- -Οὐ 1) δρϑοίδὶ!γ οοταρ. [γ. 10, 18. 
“τ 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΤΉο86 Υ0Γ868 8690 δοπ δὶπ ἃ ρἰοίατο σοταρ]οίθ ἴῃ 
ἐϊδοῖῦ. Εοτ (μὸ ρῬγορδοὶ βῃον 8 ὅγβί ΒδΌγ ΟΣ 
δὶ (μ6 πεϊχὺ οὗ 118 ροῦγοῦ, τη ἰΐ 8 ᾿ἰκὸ ἃ 
δοϊάδη οὐρ, ἰὼ ψϊσὰ ΦοΏοΥδΒ κζαγνοὸ ἰδ παὶϊοηδ 
16 τίῖπθ οὗ Ηΐδ8 σταῖ ἰο ἀτίπκ (νοῦ. 7). ΝΟΥ 
86 ῬΑΓΒ ἈΤ6 σιδημχοα, ΒΔΌΥ]ΟΣ ἰϑ 186] “(ὁ βἰ οἷς 
Τὴ 8Δ0,᾽ δά {6 Ῥτορμοὺ ἱμοτγοΐοτο σ8]}8 Ὡροῦ ἴἢ 9 
Ὡδίϊ 05 (μη ἤλγθὸ ὈΘοοπια ἰτἱ θα ΥῪ ἰο ἶπι ἰο αἾνΘ 
Ἀΐπὶ πιοάϊοἷπο (Υ6 . 8). ΤΉ686 ΔΉΒΟΥ (δαί {ΠΟΥ 
δὰ ἐγ φὰ {Π|8 1 γϑδίη, δπἃ πυςτ ΠΠ}}γ οχρϑοῦ Θδοἢ. 
Οἴον [6 860 ἴτοιυ 6 σοπηπιοῦ ὈΥΐϑ0Ὲ (Υ6Υ. 9). 
ἴβγϑοὶ ἰθ ὁη6 δμοηβ (686 ππίϊοηβ, δη ἃ (Δ ΟΓΟΙΌΓΘ 
6418 ρου ἴπ 086 ψγο Ὀοϊοπς το 10 ἴο Ἰου ΓΠΟΥ͂ ΒΟΠΙ6, 
δηὶ ἴῃ (εἰν ἤοτὴθ ἀθοαγΘ ἴΠ6 πα ΚΓ δοὶβ οὗ ὑπ 6 
1 οτὰ ἴα (μ6 ἀεὶ] νούδησος δηὰ ᾿ιδιϊδοαίίοη οὗ Ηϊ5 
ῬΘΟΡΙΘ (σον. 10). Νῆθ 8690 ἐμδὺ μῸ ἀἰϑοοῦγβο 18 
εἰγαπιλίϊ σα} δυγαηροά, δηὰ 85 ἰο ἰΐ8 ρυτροτνί, 
Ῥτγοοορθᾶβ ἔγοτῃ ἰδ ποίριί δηὰ σγοδίῃ 698 οὗ Βαὺγ- 
οὶ ἴο ἰἰ8 ζ4]}. 

Υοτβ. 7, 8. Α βοϊᾶθῃ ουρ ... Ὅ6 θδ]6ᾶ. 
ΤΗο Ῥτορμοὶ μδὰ τ χχύ. 18 ἴῃ πιϊπὰά. Τδὶ 
ὙὈσἢ ἰη 1. 28 δηὰ Ἰὶ. 20 18 ὀχργοβϑϑὰ ὈΥ ἴμ ἤχιγο 
οὗ (86 ΒδΙΏΠΊΟΥΡ ἰ8 ΟΣ ὈΓΟΒ56α Ποτγο ὈΥ͂ ἴ}16 ἥσυγο οὗἁ 
1:6 σὰρ, οχοορὶ ὑδαΐ ἰπ ἢ 6 ΒΑ ΠΙΘΥ [Π6 Θ᾽ Θπιθηί οὗἁ 
ἰγγοβίϑυ Ὁ1]6 ΡΟΥΤΟΥ, ἰπ [86 ροϊάθπ δὰ} ἐμαὶ οὗ ρυὶάθ 

ΟσΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Οοπρ. ΝΣΟΚΙΔΒ. Θ᾽. ὃ 100, 4, ἅ'ποι. 3. 

γῸ, 8 ““ἴἶη (δ Βαηῃὰ οὗ Φ μου ἢ.᾽ [Ιἐ 18 ὑπ 6 γα- 
ἴοτε 6 ΒΟΥ 8 ἰηδίγυπιοηὶ, Δηα τ μαὶ ἰἰ Ὀσδίοννα 
8 (ῃ9 ρἰϊ οὗὐὁἩἨἁ Φοιονδῖ. Ετοαι {Π0 οἴἶδεοοί οὗ (Β]5 
εἰδ νὸ 866 (μαι 119 ΟὈ͵οοῖ νγὰ8 ριιβμμοπί. Τ}9 
πδιϊοηθ δγὸ ἰηϊοχίοαϊοα ὉΥ ἰΐ, απὰ Ὀδοοηθ ᾿ἰκο 
τσ (σοπιρ. χχνυ. 16). Τμὶθ ἄσυγο ῬΟΓΙΓΑΥΒ (9 
ΟΥ̓́ΘΡ ΜὙ}} 6] πιΐς {1} 688 οὗ ἀοϑίγιοίϊνο οὔὔἶθοί τ ΒΘ ἢ 
{ΠῸΥ Μ ΓΘ ΟὈ] χοὰ ἴο ΓΘ6ΕΥ6.---Οορ. Βον. χυὶϊὶ. 
2, 4.--[ΒαΌγΙοη, “ἸΚκὸ ἃ ἔδὶν δυὶοῖ, ἢ88 Ὀ6-» 
τὶτομοα ἰμ66 τ ῖϊ {116 Ἰονα ροίΐοῃβ οὗ δον ἰάο0]8- 
ἐγ 108. ΟΒΌΒΜΥΟΒΤΗ. 7116 βάπιθ ἰπλᾶζο ἰ8 υδοὰ 
ἴῃ 1.16 Αροσδῖγρβοθ. Οομρ. 480 ΠΟσΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΝΟΤΕ 
Νο. 17.--9. ΒΕ. Α.]- ΑΟον ΒΑΌΥ]οη 1.861 185 [ἤσόνα 
ἄἀονῃ, βῃδι(ογοα, βίακ υηΐο ἀοαί δ, 716 Ἔχ ρῦϑε- 
δῖοη ""ΒΑΌΥΙΟΣ ἰδ {8116} ᾿ 566 η18 ἴο 6 ἰλΚϑη 
ἔγοπι ἴ8ι. χχὶ. θ.ὡ. Οομρ. Βον. χῖν. 8; συ. ὦ, 
ΤΙ ἄνυγο οὗ (Β6 οἵἷἵρ ἰθ Δ παἀοηρα σγλαάπ}}Υ. 
ει 18 51}}} ρεγοοϊνοὰ ἰὰ {ἰ ποτὰ βμδιιθιϑαᾶ, Ὀυὶ 
186 θα δαπὶ δηὰ [6 Ρδ᾽ἢ ΡΥΘΒΘΌΡΡΟΒΕ ἃ ᾿ἱἰνίηρς οΥ- 
ϑηίϑῃ. ΤΏο86 0 ΔΓ ο8]10 ψροῦ πλυδὶ Ὀθ {110 
ΒΆΪΩ6 10 Αἰλου Γὰδ ΒΡΘΔΚ, Υογβ. 9, 10. [18 
[86 πδιΐοῃβ δοπαυογοα δηὰ πο]ὰ ἱῃ σΑΡΑΪΥΪ ὉΥ 
Βαγοι νι ϊοῖ ΒΡ δῖ, διιοης ἰποτ ἴϑγποὶ. ΤΠΟΥ 
ΓΘ (6 βδ0 ὙΠῸ ΨΟΤΘ Βροίθῃ οὗὨ ἰῃ 1]. 8, 16. 
ΤΏ6860 ΔΓ Βυπιπιοηοὰ 9 68] Βα γ οη, Ὀδοδιι59 
(ΠΟΥ͂ ΓΘ ΠΟΙ͂ 18 ΒΟΥΥΛΏ 9, δηἀ (8 ΟὈ] χαρὰ ἰο 
ΤΟΏΔΘΥ Ἰιὶπὶ 8.855. 8ῃ06..---Β 8 ]δάτ. Οομιρ. χὶνὶ. 
11; υἱῖϊ. 22. 

διά Εἰοῖγι ὧβ ἸΏΟΤΘ Ρῥγοιηϊμθηί. Τὸ οὔὐρ, βονγϑ-} . ὕογβ. 9,10.0. 9 Βανϑ ᾿ϑα]ϊϑᾶ... οὖσ Θοά. 
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ΤΏοΒο ψχο τὸ δαὶ θὰ ἀροῦ 40 ποῖ τοῖαδβθ ἰο0 ΣΘΏ- 

ἀον ἰδ βογυΐῖοα, δαὶ (18 18 βιονση ἴο Ὀθ 'π τϑίη. 

ΤΟΥ ΟΣΡΥΙ688 [8 λον βαυΐῃρ πιδάο ἴπ6 αἰϊοιρί, 

δυὰ θῆσθ ἴδιο ρμογίδοί ἰθῆβο---νίῖ. 14: χυ. 18; 

χυὶϊ. 14. ΤΏΘΥ ἰμὰ8 ΘΧΡΥΟΒ8 (Βαῦ ἴῃ (89 ΒΟΥ ΟΘ 

οἵ ΒΑΌΥΪΟΙ ὑπ 6 Ὁ Β6ΥΘ ΒΟΠΘΒΕΥ͂ ἀοπ6 νγδὶ ἐμ 

οουά ἴον ἰἴ8 ἀο! ἴσοτᾶποθ. ΑΒ 4}} ὑπ ὶν δἰὐειηρὶ8 

μαγὸ Ῥγοσοὰ υδίῃ, (Π6Υ ταΐπὶς οὔ (ΠΕΣ Οὐ ΒΑΓ οΙΥ 

ὉΥ διχσίι ἰηῖο {ποῖς παίῖτο Ἰαπμά8. ΟοταΡ. 1βϑαῖ δῇ 

χιϊ. 14; Ζ6ν. χῖνὶ. 10.-- -Γ 6 γθβοῦ ΒΥ ΒΑΌΥ]ΟΠ 

ὑγχα8 ποὶ ἰο Ὧ6 μοϊροὰ 1168 ἰπ (86 ἱπιπιθαϑιΓ8 Ὁ]0 

ξτβαίμοθβ οὐ {6 6Υ1] συμ ῖο .Δ8 Θοπ10 ΡΟΣ ἷ, 

ΤΠπ6 ραπίἶνο ἡπάρπιοπὶ δνδποθθ ὍΡΟΩ 1Ππ6 πὶ 80 

ΟΥ̓ΘΓΡο τ ὨΖῚΥ ὑπαὶ 1ἰ ΓΘΆΘΝ ΘΒ ΟΥ̓́Θ (0 ἴῃ 9 ΒΚΥ͂. 

ΟομΡ. ΡΒ. χχχυὶ. 6: ινἱὶϊ. 11; οὐδ. ὅ.---ἰδγϑοὶ, 

Μ0 .8 ΘΒροοίδ Ὀθποδίοὰ ὈΥ ἰμ0 Ὀτθακίηρ οὗ 

{89 Ῥγίβοῃ, γοὐοΐθθβ δΌουθ 8}1 ἐμαὶ μἷβ ΒΟΠΟΥ ἷ8 
βανοὰ, ἰμαὺ ΒΘ 88 ποὲ ϑυου δίῃ ον αἰδβαρροδσγοὰ 
δηἀ ρουβῃθα 88. βοπιϑί ῃΐηρ ΘΓ Ὀδα, Ὀὰί 18 
8111} ργοβϑογυϑὰ 85 φορὰ 0 βοιβοι βίπμ. ἴα τηῖϊὰξ 
Ὅο ἰοιιρίοἃ ἰο ἰδκο τἰῃίθουβ σοῦ 8 (ΡΣ) ἴῃ 

{89 80η88 οὗὨ ““ 86᾽ γαίῃ ᾽᾽ (σοιΏρ. [58. 1χίϊ. 1), θαὶ 
{π6 ῥίαγαὶ ἰβ ορροβϑά (ὁ βυοι α σεπάδτίηρ. ΕῸΓ 
(πουσὰ (9 “ τἰσαίθουθηθββοβ οὐ ΨΦομονδὶι" δ1Φ 
ΒΡοΐζθῃ οὗ ἴῃ {88 Β6η80 οὗἁὨ ““Βαυΐηρ δοίβ ᾿᾿ (φοτΡ. 
Φυά. ν. 11; ΡΒ. οἱ. 6) {89 τὶ χϊθου πη 688 οὗ [5Γ890], 
σ σὰ ἐπ Ποτὰ μ88 Ὀσουχμῖ ἰο ἰδ, σΘδμοὲ νοὶ] 
6 οὐδοῦ ἰμδῃ βυοὶ ἔδοίβ 88 ΣΘ ἀ6Υ τηϑηϊξοβί ἐμὲ 
[5τδοὶ 15 8.}}} σόοι γ (89 ΒοπΟΥ οὗ δοίης μ6 Ρ60- 
οἷο οὗἁἩἁ Ζομονδὰ (οοῦρΡ. [8. ἰχὶΐ. 2). ομιρ. Ῥβ. 
χχχυϊΐ. 6; ΦοΣ. }. 20, 

18, ΤΆε ἰγίρ!ε ΤἼτεαίεηϊη. 

11. 11--14. 

1 ΒΚ εἴ [80 δγτόνβ, 811 [06 8816168 [5 

ΤΖοβονδὴ δαϊῃ δπαϊκοποα ἴδ6 βρὶ τὶς οὔ [86 Κίηρβ οὗ Μοαΐβ, 

Ἐὸγ Ηἷβ τυϊπᾷ ἰἴβ αραϊπϑὺ ΒδΌγίοη ἰο ἀαβίγου ἰδ; 

ἘῸὸτ [6 νϑῆρϑϑῃοα οἵ ϑιονὰβ ἰῦ ἰ6, 

ΤῊ σϑῆρθϑηοθ οὗἉ ΒΪΒ ΒΒ ΠΟΙ ΠΔΥΥ. 

12 Αραϊηϑῦ [μ6 Μ,8}1}8 οὗὁἨ ΒΑΌΥΙΟΙ γῖβθ Βίδ ΑΓΒ, 

ΘΕγθασίῃοη ὑμ6 παίοι, ἀρροϊηῦ ψαἰσμπιθῃ, 

Τ1,ΑΥ ἴδθ δια υυϑἢ 
ἘῸΓ 89 σοβονδὶι μαίδι ὑβουρμῦ 8Βὸ αἷ8βο μβαίῃ Βθ ἀοῃθ--- 

ΑἿΙ τμαὶ δ6 μαίἃ βροίκοῃ δραίηβὺ [ῃ9 ἱπμδ οἰ δηῖθ οὗ ΒΔΌΥ]ΟΙ. 

13 0 τποὰ {παὲ ἀπο ]δδὺ οα ρτοαΐ ψαίθγβ, Οἢ βζγθαίῃθαβ οἵ ὑχθαβζοθ ΐ 
ΤὨΐηΘ δηᾶ ἴἰβ οοηθ, ἴπ6 61} οὗ [ΠΥ βοοίϊοη ὃ 

14 β'ίποσγῃ μαίῃ Φϑμονδὰ ΖοΌδοί ὈΥ Εἰ πηΒ6} [τὸ 

(Ήλργο 1 Δ]16ἀ [π66 ψ |ῖτ πηθὴ 88 ὙΠῸ σΥΘΒΒΏΟΡΡΘΙΒ, 

30 Β84}1 [867 βίῃ οὐδὸς [869 ὑμ6 βοῃᾷ οὗἉ [86 νἹηίαρο.᾽ 

ΠΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 Υοτ. 11.-- 2 ΓἽ ἰ8 ΡΓΟΡΟΣῚΥ ἴο »οϊέξδ, θὰν ἀστονιβ ἀγὸ Ρο] ϑμθὰ ὈΥ Ὀοίῃρ Βδροηθᾶ, 9 ποσὰ 16 [Ὧπ6 ταπογϑα ὉΥ ἐπ 

Ομαϊᾶθο δπὰ συκαῖ. 

4 6τ. 11.--Ο δ). ΤΏ9 πιοαπίης ἰ6 ἀουδνεπ]. ΤΆ ΤΥ Ὀ6 ἀΟΪΎΟΤ, ΔΥΓΟΥΝ, ΟΥ διίοϊά, Βοκρισξκ, ἴῃ Οἐς. Τῆδε., νυ. 1418, 

ἀαοίάοα ἴοσ {π᾿ Ἰαπε, ἀηὰ 1 κ]6ο τίς {πα Ὀ0ῚΒ [80 ῬΑΓΆΙΠ16Ὶ ραδδαροδ (σοπρ. βου οἵ Βο]. [Υ. 4 ἢ 2 Οἤτοπ. χα, 9. Ἐξοῖ, 

χχυἝ. 11; 1 Οἤγοη. χυἱ!. 7) ἀπά 1π)6 Ὧ96 οὗ [πὸ ψνοτὰ ἴῃ Ατδιμλαίο ἴΆΥΟΣ πὸ τοοδηίης “" Β ἰ614," ΤῸ 811 [π6 Β 1615 ἰϑ 8 Ρ}1γαθ5 

1κὸ ὁγαολῖο ἐπιρίεγε. ΟὐΩΡ. τ Ὁ Ν 72, ΖοΟΣ. ἰχ. 13, δά Κοσπχεξπ (μβογϑοι. [ὙΟΒΡΟΒΉΎΟΒΤΗ ὑσϑίογ (89 ἰγϑδηϑ αἰ οὴ σεέθεσα 

49 εἴτοπ ὉΓ ἴπο Ὑαῖα., ϑγτίασ, απ Ταγριπι. ΟΟΜΊΕΒ: “ἼΉΟ ἩΦΌΓΟΥ τγογὰ πηθΆτδ ὈΓΙΠΛΑΣΙΙΥ ἰο 1. Θεβεπιῦβ βαρροδου ἱξ 

τποδπθ ᾿όγο, ΕἾ] ἀπὸ 5 ἴοι 5 ψ τὰ (11ὸ συ] Ἰογβ οὐ ὈΟΑΥ. ἵ. 6. Ρυῖ (ποτὰ οἱ ; ΜΠὶ19 ΜΑΌΒΕΚ βιιροδῖβ {16 βοῆδο, " ΒῚΠ {θα 

«τὶ τ οἱ, ̓  πποίητ {Π6πὰ 845 ἃ ῬγΓΟρΡΆΤΆΓἴο πὶ [ὉΓ κογνίςσο, ἀγρίης [μλπ (Π|85 [6 ἐπ ΠΑΤΙΠΟΙΥ͂ ΠῚ πο ῥτοσράϊῃρ οἰδαδο, " ΡΟ 8}. 186 σ᾿ 
4415» 

τον 8, πῃ συγγοβρομς ὙΠ Ὲ Τκιΐμἢ χτὶ. ὃς ΓΑ ποίην πο 8ῃιο] ἀν᾽ . Α..} 

δ γον, 13.-Αὐοοτάϊης ἴο 115 τοι οτίης [4. Υ.: Πι ΑΒΘ οὗ ΠΥ οογοίουδῃο82), 3 ἰο ἰμΐ, αὶ ἔγοιβ ΨΚ 2 (οοσωρ, 
Ἐπ Φ “ἂᾶ 

φΦ. 

ἅ ψοσ, 4.-.Ὁ}22. ΟΡ. Απὶ. Υἱ. 8. 
’ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

Α ὑὐῖριθ 641} οἵ ἐδβτθαίθπίηρ ἀραϊπϑὶ Βα υ]οη 

ζουταΐϊηρ 6 οἰϊπιαχ; ἤτβι (γγ. 11 α) 8 βϑῆογδὶ 

Βα πιο η8 ἰὼ γα, ὶ ἢ τπποπίΐοπ οὗἨ {6 ΜΑΥΙΚΘ 

Ῥονον (8 οἰ ρα ροπ, ἴμθῃ (Υογ. 12 α) δῇ 'πι- 

ταϑάϊδίο διδοῖς οα ἴμ6 νγ8}}8 οὗ {116 οἷν 18. 608π1- 

ταδπὰοά, δπὰ ἰπ ἰδ6 ἰμἱτὰ ρῖαοθ (νος. 18), 118 8Ρ- 

ΤΙΛ3, σιν. Τ, Οὐδ8., ὃ 215, δ) πιο Ως ἴο εἰγίδε ΟἹ, οὐ οἵ", εἴο. 

Ῥτοδοβίηρ πὰ 8 δῃβουποθᾶ, Εδοῖ οὗ {89 68}}9 
8, ΒΟΤΘΥΟΡ, ΓΟ] ονγοα ὉΥ 8 βίαϊθηιοπὶ οὗ Το βοβ, 
ἦπ ψΠΙΘΒ 8180 8 οἰϊπιδχ τηαΥ̓͂ Ὀ6 Ροτγοθῖσοά. ΕοΡ 
γ6Γ. 11 ὁ δῃηποῦῃοοϑ [06 ἄθογοθ οὗ Ψο ον απὰ 
18 σαυδα: γον. 12 ὃ σοηϊδί 8 80 δβϑίγαηος δι 
στὰ [6 ᾿οτὰ ρυγροδίης δπὰ δοίη ρ ᾶγο {ἢ} 6 5Άτωθ 
(δίς. ον. 14 βίσοη ί Β6Ὼ8 189 ἐπτραίθπίης οὗἁ 

γον. 13 ὉΥ τοΐθγθῃσο (0 8 Βο᾽ θη οδί οὗ θῇ οσ ΒΒ, 
γον. 11. ΒΒασρΘΩ. . . δαῃ οῦσθδιν .--- δῖ ἢ 
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αὐναἸϊκϑιθᾶ, εἰς. ΟὐΠΙΡ. ΓΘ π|8. οἢ νοῦ. 1. Τὶ 
Ῥαβθιχα ἰ8 (Κη ἔγοπι [88. χὶϊὶ. 17, ἔγοπλ τ ΒΙΟἢ 
6 5866 (Πδ1 (}9 ἀοῆηϊῖου οὐ (ἢ 6 ΘΏΘτα 168, (Γαδ θἢ- 
ἱπᾳ ἴγοιι [6 ποῦίλ (]. 9, 41), 88 ἴ86 Μίο(68 18 
οἰάον τη Φογοπιῖίδῃ,. Οοιηρ. τοσ. 28. [ἢ {818 
Βοηΐθησθ 6 ΡῬγορμοὶ ἰηίογπβ 08 (0 ἡ Βοῖλ (6 
Βιιπηπι0η8 οΟὗἩἨἉ (16 ῃτοσθοάϊηρ οἰδιι5θ ἰ8 διἀἀγοββοά. 
79 Ββοοοῃὰ δ] οὗὅἁ {119 γ6γϑ86 σοῃηίδὶ 8 ἃ ἀουῦ]θ 
δίαἰοαιθηὶ οὗ σαιῖι80, Βγϑὺ (10 ὑτοχὶ τη δηὰὶ 1ῃ- 
τοί ϊαῖο, (θη [89 τοπιοίθ᾽ δηὰ τηθαϊδῖθ, Ὀα αἱ (80 
ΒΑΠ16 ἰΐπ9 ἀδοροϑὺ αγουπὰ οὗἩἨ ἁ ἰδ9 Βυτημηοῃβ. 
(οαιΡ. 1. 1δ, 28. 

γον. 12. Δραΐῃδὶ 186 ννα]]6... οὗ Βεαῦγν- 
ἴοῃ. Το τλἰ τ β᾽8]5 ΓΘ ἰ0 Ῥγϑοθὰθ ἴΠ0 
αἰΐλοῖκ οὐ ἰπθ ψγ͵ὰ}}8 οὗ ΒδὈυγϊοηα. ὁ δοοουηί οὗἁ 
δραὶϊπδὶ [86 ννυ8116, Ὁ), δἴδιπ ἅδσαδ, βοϑῖῃβ Β6γ0 

ἴο Ὀ6 ποῖ {80 160 βζΌΠΟΓΑΙ 828] οὗ Θοῃηυοοδίϊοη 
ΟΥ πηθϑ8αζθ, Ὀυὺ 8. ΤΠ ΔΥῪ δἰχα ἰηἀϊοαίϊης 8 Ρδτ- 
εἰσι αν ροϊῃί οΥ̓͂ δἰίδοὶ. Τὸ ψοτὰ εαἷβο ἀϑηῃοίθβ 
6 ἥπαμχβ οὗὨ β}ρ8 ([88. χχσχ ἱ. 23., Εζοὶς. χχυ][. 
7). σοαρ. ΜΊΝΕΒ, Κ.- }5.-}.., 8..." αδηπεη᾽" δὰ 
“ ϑολε." ὙΤμὸ νυαῖοῖλ δηὰ τυ αῖο ΒΙΘ ΔΡΡΘδΓ 
ἴο Ὀ6 τοϊαιοὰ ἰο θ86ἢ Οἵ ΒΟΥ 85 ἀθίδηϑίὶνθ δῃὰ οἴρηῃ- 
δἶγθ (σοιιρ. 2 ὅδπι. χὶ. 10, πὰ ΗΙΤΖΙα).---Ατ- 
Ὅυδ. ΟομΡ. “08}ι. Υἱΐϊ. 14-16; Ζυὰ, χχ. 88-8δ. 
-ἘΌΣ, εἰς. Τὸ νὶβὰ δηά ἰὸ ἀο δτὸ ἴο Ὀ6 βΒβονη 
ἴο ὉΘ ἰἀδα 68] τ ἢ Φ ον ἢ. Οὐομιρ. ἰν. 28 ; 18. 
ἰϊ. 17: Ζϑοϊλ. ἱ. ὃ: νυἱῖϊ!. 14, 18. 

γονβ. 18, 14. Ο ἴδου ἴδμαὶ ἅτνοϊ!θδι... 
νἱηῖαρθ. Τὸ μκγοδίθδὶ ΒΌΡΡΟΓΙΒ οὗἨ (86 ῬΟΤΟΣ 
οὗ ΒΑΌΥΪΟΠ ὙΟΓΘ ὑπ 6 τυδίθγβ δυγγουηἀϊηρς 1ὑ (ΘοταΡ. 
ΥΟΥΒ. 82 δἀπὰ 86: 1]. 88. 188. χχὶ. 1; ῬΒ. ΟΧΧΧΥ͂ΪΪ. 
1), δὰ πὸ ζγϑαΐ τγίσμοϑ ὙδΒῖοι ΝΟ δάποεσδν 
δοουμη]αἰθα (σοπιΡ. Βαβυλὼν ἡ πολύχρυσος, ΖΕ ΒοἘ. 
}ετδ. δ2, δὰ ΟΡΡΕΕΊ, δ :ρεά. ἐη. Ἵέδορ. 1. Ῥ. 178), 
δηὰ ψΒὶο ἢ γοπαάογρα ἰΐ ροβϑὶ Ὁ1]9 ἴον  )ϊτπλ ἰοὸ ογϑοὶ 
μἷδ ἱπιθλθηβο θυ] ἀΐηκθ. ὈΌΝΟΚΕΒ ΒΑΥΒ ἰὴ σχϑΐοσ- 
666 ἰο [}189: “ΝΕ ΟΠ Δ ΏΘΣΖΑΓΥ δ Π0 ΠΘ6α ἰο ἔδα ν 
ἐμαὶ Ὠ9 ψου]Ἱὰ ὀχῃδυβὺ {π6 βι ]οοὶθ οὗ 8 ῃδίϊγο 
Ἰδμὰ ὉΥ ἰμο οοβὶ οὗ δΪβ Ὀυ} Δ 58. ΤῈ ᾿πη πη 6 86 
ῬοοΙΥ οὗ ΝΙαονθῖ, ἐμ ργοδίον ρατὺ οὗ σι ῖσἢ 8ο- 
οταρα ἐο ἰμ0 ΒΑΌΥ]οπίδηβ, ἰδ ρ᾽ υηοΣ οὗ 6 Γυ88- 
16πι, (0 ἐγ θυῖϊοθ οὗ ϑυνία δῃηὰ ἰμὸ Ῥῃοθηϊοΐδη 
οἰτ168 Τα γηθθα 86 στοδίοδὶ θϑηϑ. 7816 ἔγαϊι- 
ζω] η 688 οὗ ἰμ0 ΒΕΌΥ]οὨίδῃ ἰοσυὶίοῦυ, ἰδ9 Ρχοάσοθ 

οὔ {μ6 6] 8 ἀοροηδϑα οὐ ἰπ6 ονγευδονίης οὗἩ [89 
ΕᾺΡμταίθθ. ΒΥ ΔῺ ΟΧίθΏΒΙγ6 βυβίθιῃ οὗ ἀδιη8, 
68Π8}8 δηὰ δοπάυΐίβ, ΝΟΌ ΘΟ Δ οΣΖαῦ βιισσοοι δὰ 
Ὀοΐδ ἴῃ οοπμάυοίίηρ (80 γαῖον οὗ ἰιο9 ΕἸΡΒγδίοβ (ο 
ΟΥ̓ΘΡΥ Ροϊηί οὗἩ (09 ΒΒΔΌΥ]ομΐδη ρῥ]δίη, δηὰ ἴῃ 
αἀγαϊηῖηρ (89 ΤΩΔΣΒΠ68 δηὰ δύο ϊης ἰμο νυἱοϊοπξ 
Ἰπυπἀ δ 1 0}8, γ ΒΙΘ ἢ ἡ ΟΣΘ ποῦ ἱπήγθαιθης ᾽ (Θ᾽ εδηῆ. 
ἅ. Αἰιεγίλ., 1., 8. 846). Αἀά ἰο (μῖ58 ἐμαὶ (686 
ὙΔίΘΓ-ΘΟΌΤΒΘΒ ΓΘ Οὗ ἰπ6 ρστγοϑίοδὲ ἱπηροσγίϑῃοθ 
ἴον (80 ἀοΐεποθ οὗ ἐμ6 σουπίγγ. “ΤΠοὶν οὈ)οοῖ 
88 ὈΥΪΙΏΘΥΥ ἰσσί χαϊίϊοη δηθὰ πανυϊσαίίοη: δυΐ 
ΠΟΥ͂ δβογ θὰ δὲ {8:6 Βδῖὴ9 ἰΐπ|6 βίγσοῃρς ᾿ΐποβ οὗἉ ἀ6- 
ἔθῃοθ δραίπβὶ ἰῃ:6 ΘΏΘΠΙΥ,᾿᾿ ΒΔΥΒ ΝΊΕΒΌΗΝΒ (4448. ἱ. 
Δαῦ., 8. 229).---Οπ ἃ ογ) πάθον ἴῃ (Π6 ροββοβϑίοῃ οὗ 
Μν. Τδοπῖδβ ΡΒἢ}}}08, ψ ῖο ἢ 88 Ὀθθη ἀοεοϊρμογϑὰ 
Ὁ ατοιεοίομα, ΝΟΌΘΟΒΔΏΘΣΣΑΥ 88γ8 (δοσοταΐης 
ἰο ΟΡΡΕΒΤΊ, Ρ. 281): “7οιέ αμίοτ 76 " οομἶεν (δ 
ἐεαιι ἀαπ8 οεἰί6 αἴφιιο ἐπιπιέπδα οὐδ ἰεγγο. Αἱ ἰγαῦυεγϑ 
668 σταπάεε εαμ οσοοπιραγαδίες αὧξ αδίπιεα αὁ ἴα πιέΡ, 
76..8 αῖτε μη οοπαάμὶί.᾽" ΟοταρΡ. 10., Ρ. 284.--- ΤΟΣ 
Θῃὰ 5 οοσιθ. ΟοωρΡ. θη. Υἱ. 18.---ἘΠὶ1 οὗ ΤΥ 
δοοϊξοῃρ. ὙΤθοτθ ἃῖὸ ἰνγὸ σοπάογίηχβ οὗ (μῖ8, 
“ἸΠΘΑΒΌΓΤΘ, Θηα οΥ̓͂ (ΠΥ ΓΌΓΥ, δυδσίοο, χαϊῃ." 50 
αβοτιῦϑ, σαρκί, ΟΗΒ. Β. ΜΙΟΒΑΕΙ,18, ἤΟΒΕΧ- 
ΜΌΈΙΕΒ, ΕΑ, Ηιτσια. Βαὺ ΠΡ κΣ 18 (Π6 6}} ΟΡ 

γασὰ τηϑϑϑυγο, δηἃ ἀ068 ποὶ ἱπγνοῖνο {6 ἰάθα οὗ 
α}} τθαϑυγο, ΟΡ οπὰ. Ηρφπηοο ἐπ οὐδοῦ Το 6 Υ- 
ἴηςς 18 ἰο Ὀ9 ῥτοίοστοα, υπῖοῖ, δύϊοσ {86 Ἔχϑτρὶθ 
οὗ Φοτοο (»εααϊὲδ ρμγδοιδ]οπὶδ (8), 8 αἀορίοα ὉΥ͂ 
ΨΈΕΧΝΕΜΑ, Φ. ἢ. ΜΙΟΒΑΒΙΗΙΒ, ΕἸΟΘΗΗΟΒΝ, Ὀκ ἾΕΤΤΕ, 
ΘΕΒενιῦθ, ΒΟΌΤΤΟΗΕΚ (γοδεοη αἰ(εδίαπι. ϑελτιενκὶ., 
5. 289, 4ππὶι. πι), ΜΑῦΒΕΒ, 6παὲ. Το ἰάοα ᾿γίης 
αὖ 89 Τουπαδιϊοη οὗὨ 9 Θχρυθβϑίοη ““{86 οἷ] οὗ 
{86 ουἰέΐηρ {866 ΟΝ 189 (αὶ (80 ἱμγοδὰ οὗὨ 19 18 
ταθαδβυγοὰ, δπαὰ θη 8 ἀο ἴῃ Πυπ ΟΣ οὗ γαγὰβ 
8 τοδομϑὰ, Ὑ1}} Ὀ9 ουἱ οἹ. ΟὐΟΙΡ. 188. χχχυῖιὶὶ. 

12; 500 γτἱ. 9.-- ἶανθ 1, Ὀδὲ 3, δγὸ ποὶ Ἀ6ΥΘ 
Ῥαγίῖο165 οὗ Δβϑουοσαϊίοη, 88 ἷἱῃ 2 ὅδη). χυ. 2]; 
2 Κι. γν. 20, θαὶ οοπαϊ(ϊο!α), 1 Βανο Β]]οὰ (869 
γ] ἢ ΠΠΘ ἢ 88 1} σΥΔΒΒΏΟΡΡΘΥΒ (σοπρ. χὶνΐ. 28), 
818 88 ΟὨΪΥ ἱπ ΟΥΘΡ ἰο Ὧ6 60]6 ἰο ἰγοδὰ (89 
ἸΟΤὸ Βυπάδηῦ Υἱπίαρο (ὙΤ1 7]. Οοπιρ. τοπιβ. οα 

χχυ. 80). Ηδποθ ουθῃ {δ βοῃρ οὗὨ {89 ἰγοδάουϑ 
18 8 δίζῃ οὗ ὑμοὶρ πόσκ γἱοϊάϊης ἀπ άδηϊ σοί ΣΏ8. 

ῬΡαδεαφε ἱπϑεγίεὦ ἥτοπι χ. 12-16. 

11. 1δὅ--19. 

15 ὙΠΟ τρϑ οί [6 Θδσί ὉΥ ἢΪ8 
ἘΔ ὈΠΙΒμ ἢ (ἢ6 φίοῦθ ὈΥ͂ 18 τ ]Βάοτα, 

ὙΟΥΙ, 

Απὰ ὈΥ͂ δἰβ υπαἀογοίδηαϊηρ διγοίομοα οὐδ ἢ 6 ΠΘΑΨΘΏΒ. 
16 Αἱ (δ βουπὰ οὗ δ]8 νοΐορ, ἱβγοηρ οὗἨἩ ψδῦθυβ ἴῃ {8.6 ἈΘΑΥΘΏΒ, 

Αμπὰ σδροΥβ δ6 ὈΓΙρΟΙ ὑρ ἔτοια [Π6 ΘηὯβ οὗἉ [86 ϑδυίῃ; 
Ηο τηδίκοια ᾿ἰρ ἰμἸηρθ ἴο ἴδ γαίῃ, 
Αμπὰ δεησοίῃ 86 ψὶηα ουὔΐ οὗἉ Η͵8 Ομ ὈΘΓΕ. 

17 ΑἹ] πβϑη βίβπα (Βϑγὸ πησΐθ, τι οαΐ πη ογβίδηαίηρ ; 
ΑἹ] (86 ΤὈυπα6 18 οὗ 140] ᾿πηᾶρ68 τὸ ρυῦὺ ἴο Βῃ8Π16, 
ΕῸΓ ἃ 110 15. ἐμοῖσ πο] ἴθ ΜΟΥ Κ, ΠῸ βρί τὶν 18 Γμθγοίῃ, 

18 ΤΏΘΥ 8.6 ΒΆΡΟΥΣ, ἰυτποα ἴο τ άϊου]ο ; 
Αἱ [86 ἔΐϊωθ οὗἉ ὑἐμεὶν νἱβι ἰδίϊοη ὑΠΘΥ ΡΟΓΙΒΒ, 



430 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

19 Νοῦ βὸ 186 ρογίίοῃ οὗ δοοῦ ; 
ΕῸῚ δ ἔὈστηθίῃ 811 ᾿Βίηρβ δηά [86 τοὰ οὗ δΪ8 ἱπῃου 866. 
Φολονδὰ Ζϑυδοι 18 185 Ὡ81|6. 

ἘΧΈΧΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ τ 019 ραββαβθ ἰβ ἃ αποίδιΐϊοη ὕγοιῃ σ. 12-- 
16. [εἱμίογγυρίδ (μ9 Θοπηεδοίΐοη ἱπ 8 αἰδια τς 
ΤΩΔΠΠΟΥ. ΕΒΕῸΡ ουὐοὰ ἰἴ (6 ψΟΡΒ ἰὴ τόσα. 1ὅ, 16 
ΠΠΔΥ͂ Ὧθ τορδγάθαὰ 88 βυ 8 Ὁ]0 0 δυρροσί {δὸ 
βουσὶ ἐμαὶ σομόονϑῃ, το Β88 δ ΤΟΥ ἴῃ Ὑϑῦ. 14 
ἰο ἀοΒι ΓΟΥ͂ ΒΑΌΥΙΟη, 88 8180 (889 ρΟΤΟΣ ἰο ΣΘ8} 129 
ἐδΐ8 (τοδὶ, 86 10] τίς οχροβί(ἴοι οὗ (89 γὙδηὶιν 
οὔ ἰάοἱα ἰ8 4 δυρογβδιυουβ δρρεπάδρο ἰό 86 ργθ8- 
Θπΐ ΡΥΟΡΌΘΟΥ. Ἰδοχο 18 πὸ ρμοΐηὶ οἰΐλοῦ ἴῃ {89 

[οἸ]ονὶ πη Σ ΟΥ Ῥχουΐουβ σοπίοχὲ ἩὙἙῖοΒ χοαυΐτοῦ 
ΒΟ ἢ δὴ Θχροδίιίοῃ. [Ιἱ 18 ἃ ἴθγο αἱρνθβϑίοῦ. 

Αἀὰ ἰο {μῖ8, ἰμαὶ ἴῃ τοὺ. 19 (9 πογὰβ ΧΑΡᾺ 

ἃτὸ οὔϊίίοὰ Ὀοΐοτο 5: (οοιαρ. χ. 16). ΙΓ ιμὶδ 
οὔιϊδδίου ἰΒ ποῖ ἀμ 86 ἰο 8 Π|6γ0 ΟΥ̓ΘΓΕΙρὨζ, ἰΐ Ὀ6- 
ἰγᾶγ5 {89 Βαπὰ οὗ δὴ οιλθπάδίοῦ, 0, ἔο0 ΒΟΠΟΓ 
186 ἰγὶθο οὗ Φυάδ, ννῖϑθβ [0 ΣΘΙΏΟΥ͂Θ ὑπ 6 ΔΡΡΘΔσ- 
ΔῺ6Θ 88 ἐβουκὰ ΟὨΪΥ {86 [δγδοὶ οὔ ἰὴ ἰθῃ {γἰδδ8 
ὝΟΙΘ {80 Βίοοϊς οὗ 6 ΠΟΥ ΔΒ Β ἱπμμου 8006. ΟΡ. 
ΝΑΒΟΒΙΒΒ. οἷεγ. ὦ. Βαὸ., 8. 181 7.; ακαν, 8 
δ90, 1. 

14. Τῆοιν ἰλε Σογά ρυηδλεε Ηΐ οὐκ απων δ. 

11. 20-24. 

20 Α Βαπημπιοτ' δὶ βου ἰο πιθ, ὙΤΘΔΡΟΙΒ ΟΥ̓́ ΨΆΓ, 
Απά νὴ ἴμ66 1 Ὀγοδὶς δύ! οηβ ἴῃ ΡΐθΟΘ68, 
Απά πιὰ (π66 1 ονογίῃγον Κἰηρἀομηβ. 

21 Απά πὲ [8660 1 ὈγΘΔΚ ἰῃ ρίϑοθθ {88 ΒΟΥΒΘ δηα δ Ϊ8 σον, 
Απά Μ|0} ἴμθ6 1 Ὀγοδὶς 'ῃ ΡΊΘο68 [86 οἰδτὶοὺ δῃά 18 ασῖνοσ. 

22 Απὰ 8 [860 1 τοδὶ ἰῃ ρΡίθοοβ τάΔη Δη4 ΜΟΠΙΔΏ, 
Απα νι (860 1 ὈγΟΔΙς ἴῃ Ρΐθοοϑ οἱ] τηϑῃ δηὰ ὈΟΥ͂, 
Απὰ ψ|} [66 1 Ὀτοδὶς ἴῃ ῥΐδθοθθ γουηρ 8 δηα τηδία θη, 

28 Απὰ ψ|0}} ὑμ66 1 Ὀγοαὶς ἴῃ ρίθοοϑ (86 βΒθρῃοσά δῃὰ 18 βοοῖκ, 
Απὰ σἰτἢ ἴμ66 1 Ὀγοδὶς ἴῃ ρῥίθοοδ [86 ΒυθΌδ ἀλη 8ηα ἢΪ8 ἴθι, 
Αμπα νλῖὰ ἐμ69 1 ὈταδΪς 'π Ρΐθοο8 ταϑρίβίγαῖθθ δηα συ] 68. 

24 Απά 1 χσϑοοάρϑῃβθ ἰο ΒδΌΥΪ]οη δηὰ 81] (δ ᾿πμδ οὶ δηΐδ οὗ Ομ] 468, 811 δο οΥἹ], 
ὙΥΒΙΟΒ (ΠΟΥ͂ ἔᾶγθ ἀ0η6 ἴο Ζίοῃ ὈΘίΌΣΘ ΥΟῸΣ ΘΥ68, Βαὶ ἢ Φοθον δ. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸῺ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 γον. 20-ὙΒὉ (8 Ῥδσί οἱ! ρί6] ἕοσττα ἀοσγίνοά ἔγοσα ἴδιο Πίρ11. Οὐ. ἐ. 9., 2 3, δῃὰ δ8 ἃ σοϊδίεὰ δυποστω Υ 55. 

ῬτοΥυ. χχν. 18) ἀοοϑ ποῖ ΟΟΟΌΣ 6 βου στο. 
4 Ὑογ. 2).---ἸΓΠ 5. Οομρ. νότη. 28, 571; Ἐγχρῖκ. χχ. 6, 23, 1 Καὶ. χ.ἕ 1δ; Νοῆ. [|. 7; ἔστ. υὙἱῇ!. 36: Ἐπί, υἱἱ!. 9. Ασςοοτάϊΐης 

ἴο ΒΕΝΥΕΥ (Μοπαίεπανπξη, 5. 195), το ννογὰ σοπλοβ ἴτοιῃ ἴθ βαπρογὶς (ΡΗΙ 8 ἢ, δοοίμε, απεΐσα8), δῃὰ ἰ6 ΠΟΥΔΙ ΠΥ Γο]δι οι τὸ 
πο Αγδδίο βηβοδβ. Οοπιρ. Οκϑὲν., Τλεβ., Ῥαρ. 1100.---Ὁ"}2, τ] ΟΣ ΟΟΟΌΤΒ ΟἿ]Υ ἴῃ ἴ8ο ΡΙ υγᾺ] (18. χιὶ. 2δ᾽; Ἐσγ. ἰχ. 2; ΝΒ. 
1. 16, εἰς.}, ἃσο Ἰκον 80 Ὡγα δείί ὑτονίποίαγωπι. Οἱ [ἢ9 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΣ,. 

Α νἱοίατο ΥΟΓΥ ΟἸΟΔΥΪΥ σομρ]οἰθ ἴῃ 186], ΤῈΘ 
Ῥτορμοὶ 8665 ἴἢ ΒρΡ͵ῚΓὶΐ ἃ ἸγΘ ΠΌΘΟΥ οὗ ΡΘΥΒΟΠΒ 
Ὀοίοτο ἢ. ΠΟ ΓΘ [0 ΒοΥΥθ [86 ἴοτὰ ἴὉΣ ἃ ἢδιὼ- 
ΤΩ ΟΥ, ἴῃ ογάοσ Βόγον} ἴο ἀδ58} ἴο Ρΐ6 668 πα! Οἢ8 
δηα Κιηρχάοτσζαβ, Θβρθοΐ}]ν, πόονόνον, ΒΑΌΥΪΟΣ ἰῃ 
ἃ}1 118 ραγίβ, δῃὰ {μ8 0 ΣΘΟΟΡΟΏδ6 ἴἰο ᾿ἰ νι μδὶ 
ἀν 88 ἰηδίοιθα οἢ Ζίοῃ. 

γοτβ. 20-24,. Δ Βαυτθσ... βαίτἢ “ον δῇ. 
Ϊη 1. 28 Ἰδαγίου ννγλϑ οαἹ]Ἱδοὰ “1029 Βδιηπηοῦ οὗ 
86 Μ80]6 θαυ ἢ,᾽ πὰ ᾿ξ ταῦ σογίαὶ ΠΥ Ὧθ 8ἀ- 
ἀτνϑϑϑοὰ δραΐπ ἴῃ ἢ 6 88Ππ|0 ΨΔΥ 66. Μϑδηγ οχ- 
ΡοβίοΥϑ, {00 χΧΧ,, ΦΕπομε, ΤΗΞΟΡΟΒΕΤ αὐ {πο ὲτ 
Βοπὰ, δῇὸ οἵ ορίπίοη {πὰ ἰΐ 18 βου Βαϊ 1, ἰὶ 
Βῃουϊὰ Ὀ6 οὐδϑοτυοθὰ μὲ δῃοίμοῦ ψοσὰ δηᾶ, ἰ- 

αἰδογοωϊ ἀοχζίναι, οτ8 Οοορ. οαπδεν. 7λεβ., ραρ. 981. 

ἀοοά, οὔθ ἴοτπιθοὰ αὐ λος 18 οἴοβθθ. Οὐ. 
ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΌΤΕ 1. ΜΑΥ δοὶ ἰΒὸ Ῥτορβοὶ δυο ᾿ἢ- 
ἰοπαραὰ ἴο ᾿πάϊδσαὶθ ΌΥ υϑίης δηρόν σογὰ, Βρο- 
οἶδ} ξοτιηθαὰ ἔοὸγῪ (τ οσσαϑίοῃ, (μδὶ 6 πιοδῃῖ 
ΠΟΙῸΣ ΒΔΙΏΠΙΟΣ ἴδῃ ἐμαὶ ΒΡΟΚΘῺ οὗ Ὀοΐοχο ἰὰ ]. 
287 2. Τὴ6 γογΐθοίϑ νεῖ {8 αι: σομβοσυ νθ 
ΠΑΔΥ͂, ἰπάθοά, Ὀ6 ἰακοη ἰῃ ἃ μᾶϑὲ 8608 (6ΟΙΏΡ. 
ΧΥΪΐ. 4. χὶχ, 4, δ: χχχυϊἹ. 11), θυΐ 1818 οοῦ- 
Βίγυοίίοη 18 Ὡοΐ ΠΟΙΙΩαΙ. 10 ᾿παρογχΐοοὶ νου]ά 

ὍΘ τόσο σοττθοί. 8. ΘΌΦΌ, γο 1. 24, τουδὶ δἱ 

ΔῺΥ Ταὶθ ὍΘ ἰδῖκοη ἱῃ 8 Τα ΓΟ Βθη86. δ΄':;:66, πον- 
ΟΥ̓ΟΡ, {818 ποτὰ 18 δ ῬΟΓΙ͂ΘΟΓΥ 5. ΠΑΡ ἴοττῃ ἰοὸ (86 
ῬΓΟΥΪουΒ ρογίθοίβ δῃὰ β᾽ ΔἸ] ΑΥ] οοπδίτγυσά, {Π6 ΓΘ 
8 ἃ ῬΓοβυτηρίίοη ἰμαὺ πὸ Ῥογήφοιβ ἃγῸ 8180 ἴὸ ὃθ 
Τοπάοτοὰ ἃ5 ζυΐίυτοθ. 4. ἴῃ 1. 2] νὰ ἰουαηὰ 85 
ἰάθδὶ βϑσβοι δα ἀγοϑϑϑά, οὗ ἡ μὶσα ἐμ ς ̓οτὰ που]ὰ 



ΓΗΑΡ. 1]. 

ΤΩΑΪ 6 0.859 8285 Ηἰΐδθ ἰπδίσυπιθηὶ ἴα ὑπ6 ΘΒ αϑιϊβοιηθης 
οὗ δα γοα. [Ιἰ ἴ6 ἰο (})ὸ β8πι6 (δαὶ (πὸ Ῥτορ)ιοῖ 
λιονὸ ἴαγ8. Τλμᾶὶ 6 γοΐογγοα ἱπ ἱπβουριῖ ἴο }, 

21, 22, '8. ουνϊ ἀϑηὶ ἔγοσα Κ᾽ 813, νν Βίοβ ἈΘ Τρ Ῥοβοβ (ὸ 
Φ᾽ὯΒ ἰἴοσθ υδοά. Ηοθ Ὦδγο, οτονον, οχίθηὰβ 

ἐδ ἰαϑὶς δρροϊηϊτϑὰ ἴο 86 Βδιατλον, 10 ἰὺ 18 ποὶ ἴο 
υἱϑὶς ΒΑΌΥΟΠ ΟὨΪΥ, 88 ἷπ]. 21, Ὀὺ ἸΩΔῊΥ Ὠδιϊοῃ 5 
δὶ Κἰηχάομιβ. ΥἶΒο (18 ΘὨοβθὴ ἱπδιγυθηϊ νν 8 

ἰο 9 ἰδ ῥσορμοὶ νῶβ ἱρῃογβῃίῖ.-- -ἼῸ ἐδ κθ Ὦ3 

ὌΤΘΑΡΟΙ,, 88 δἰ ρΌΪΐ ΖῸΣ Ὦ, ψὶ ἢ ΗττΖια δηὰ 

ΟΑΕ, ΔΡΡΘΆΥΒ ἴ0 06 Π ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ, Τ|10 ΤΟΥ ΠΊΘΥ 18 
Σοῖ ἃ δίῃ α]ο πθϑροῦ, Ὀυὺ ΘΟΙΩΡΓΘ ΘΠ 8 8}} τ ΘΘΡΟΩΘ 

26, 20. 421 

οὔ νᾶγτ. ΤΊ|ια οὈ͵θοὶβ θηυπιοζαοα 85 ἴο Ὀ6 ὈΓΟΪΚΟἢ 
ἕοτια ἴῃ ἃ δουίαϊ ἢ πθᾶβυγο 8 οἶτοὶθ, Ῥγοσθϑάϊης 
ἔγοια {6 στοδὶ δηὰ βίγοις (0 18:6 81}8}} ἀῃὰ ναῖε, 
δηὰ (δθῃ σἰβίηβ ἴσου (9 γουῃ 8} δηα τηδί 6 
δαδίη ἰοὸ ἰδ στοδὶ δηὰ βίσοῃς.- -ΟἸ δ] ἅθα. Κϑε- 
ἀἰπὰ 85 [09 Ὠλτὴ0 ΟὗἩἨὨ 80 ΘΟΙΠΙΣΥ, 88 ἴῃ 1. 10, οοὐξ, 
Ἰ;. 8ὅ.--Βοίοσθ γοῦσ ΘΥ68, ἰδ ἰο Ὀ6 χοΐογσε ἰο 
ΙΖ ἸΘΟΟΙΔΡΘΩΏΒΘΟ, δίηοο ἰὺ νουἹὰ ὃδθ δΒυροτγβιυουθ 
τοίογγτοὰ ἰο αν ἄομθ, δηὰ οχσργθββοθ (89 
ὑἱβουρί ιν {Ππ|ῶὺ πο86 80 ὩΟῪ θ᾽ οὗ ὑμ90 ἀθδίσιιθ- 
(ΐου οἵ ΒαῦγϊΪοη νν}}} 4180 8660 ἐξ, δηὰ ἰμ8 Ὀ6 60- 
τἱησοὰ ὈΥ οσυΐαν ἀοιμοηδίχαιϊίου οὗ ἰδο ἰσυΐῃ οὗἁ 
Φογοιλίδ μ᾿ Β ῥγοαϊοίλοη. 

16. 7.6 δεείγοψίπσ Ἀοωπίαϊη. 

11. 26, 26. 

ῶὩ5 ΒΒ μβο]α, ἴ οομιο ἰο {δθ6, [μου ἀοδίτογίηρ του δίῃ, 
Ββ΄ϑιυ ἢ Φοθονδα, π ΐοι ἀοθισογοα {86 Μ80]6 ποῦ] ; 
Αμὰ 1 βίγοίοι ἔσσι ΠΥ δηα ΟΥ̓ΘΓ ἴΠ66, 
Απὰ τ0]] ἰδιθ6 ἔγοιαι [06 τοοῖζϑ δῃὰ χτηϑῖζθ {866 8. ὈυΓγηΐ ΤΟΙ ΤΔΙΏ, 

26 Απηά {ΒΥ 5}}8}] ἰδ͵κα δ0 βίοῃϑ οὗ ἴδμι6θ [Ὁ ἃ ΘΟΓΏΘΓ, 
ΝΟΣ 8 βίοῃβ ἴον ου π ἀΔ.]0}8, 
Βυὺῦ ἴδοῦ 58.810 Ὁ6 Ρεσροίῃδὶ συ 8, βαὶ ἢ Φ Βμονδ. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ 

18ο Ῥτορμοὶ δἷβο δαὰ (9 δοττυρίίης βρί τὶ πα] ᾿η- 
ἤσθηςθ οὗ ΒαΌγ ΟΣ ἐπ τϊπα (οομΡ. 8180 1]. 88; 11. 
1, 44. ἴσο τὸ ποὶ, βονϑνδσ, )υ8ι1894 ἰῃ χθ- 

ΒΑΌΥΪ]οΩ 8 ΒοτΘ σοπιραγοὰ ἰο 8 πιουμηίαί ἢ, τ Εἰ ΘὮ | βί γι οπρ Η15 Ὑἱθ ν ἰο {818 βἰηρὶο Ῥοϊηί, {86 616- 
888 8 Ίά ΟῚ] ἀοδβίσογίης ἱμῆπθηοθ. 
ἔοτ ΟὨΪΥ ἴο ἃ γόϊοθηο, δηὰ τὶ {815 ΐ αρστοοβ ὑμπδι 4180 ααΐΐθ ὨδίυΓΩ]Ι. 

Τοῖβ οἂπ τθ- πιρηῖ οὗ ἀοδί ποι γο μ688 ἢ 8 Ῥἢ γ8164] Β6η890 Βοϊη ς 
0 18. Τοροδίθα Υ οσχργοββοὰ 

86 ᾿τιουηϊδίη, ἴον Ὀεδίηρς Ἰαϊὰ Ὀδτο ἰοὸ 118 ΣΟΟΚΥ ἴῃ (ἢ 5 ῬΡΤΟΡΏΘΟΥ. Οοτηρ. 186 Δδιοσ, 1. 28, δὰ 
ιθατί, 18 5814 ἰο 9 8 Ὀυατηϊ-οαί τπουπίαϊ πα (Υ6Γ. [(Π6 σὰ, 1. 7 οοἰΐ, χχγ. 16δ-17.--Ὸ αὶ τθδν (6 85- 
25). 8ο το ἢ, Βονονοῦ, 88 ἰῦ βυβογοὰ ὈῪ {86} βυτηθ αἱ ΒαΌγ]οΩ ἰβ ἀοδὶ σηαἰθὰ 88 ἃ ἀδβισογίης 
ἀοβίτογίης ΘΏΟΥρΙο8 {πᾶ [08 δίομ 8 ἃγὸ ποῖ ου θῇ 1 τηοιηίδίη ἰῃ ἃ δρ᾽ εἰ.8] δα Ῥἢ γβῖο 8] σ ίδγθῃοοθ. 
ΔΙΥΔΙ]ΔὉ]9 ἴον Ὀυ Δ ΐης τηδίοτα).- -ὐὖὐο 860 ὑπ 81} ΟῚ ΡΒ ἴα ἰῃ9 ἰδγὰ ““πιοιπίαἑη,᾽ {ΒΓ ἰβ δ΄ξὸ 
8686 ἴπ|ὸ γΟΥΒ65 αἴὔογά 8 ρίοίατο Ρογίθοα Υ δοι- 8 Εἰηὶ δὖ ἰμ6 ἴον νν αἰσἢ 8 ν᾿ ΟἿῪ Ὑἱ δι 016, δπα 
ῬΙοίθ ἰπ ἰἰβοὶ . [ΟὉοΥνῈ8: “Τα. Ὀϊοπαϊηρ, οὗ ϑογγεβοδα θα ἰο ἐμθ ψ 6 }]γ οχιοηἀρα ἱπῇπθησ6θ. 
{6 ἤσυτοδβ οὗ π6 γνοϊσαπο δηὰ ὑμ9 δυδίηομοΊηαΥ ᾽Α8 ἰο ἐπα ρῥἱοίυγο ἴῃ ἐ(86 17 (86 αὐδϑίϊοι ΔΥΪ868, 
ποί σοηἴογ ἰο {9 πἰσεδβί γὰ]98 οὗ στμείοτὶς, δαὶ  Ἦ ΒΔ βοτί οὗ 8 τηουηίδίη μδὰ {116 ρσορμοῦ ἱπ αἱ 
ὨΟΘΏΘ ΟΠἢ ΒΆΥ [86 ΘΟΠΟΟΡ(ΪΟΏΒ δ8.Θ ποὶ ργαηά δηὰ [Ηον τηυϑῦ ἃ (δία Γ8})} του πίδίη ὃς οοπδίϊ οι 80 
ἐμοῖσ βἰζαϊδοδηοθ Ὀοΐῃ Οἷον δηῃά βίγοηρ.᾽ ---ὖὋΨ΄έο[88 ἴο Ὅς ΒδιΙΪγ ἀορδϊᾳηαιοὰ 6 σον ἀοδιτγογίης 
Β. Α.] 

Ἅαγ9. 96, 986. ΒΘΠΟΙΑ͂, ΤΙ οοτοθ.... δα τ 6- 
Βον Δ} .--- ΒΟΒΟο] ἃ, εἰς. ΟουρΡ. χχὶ. 18; χχὶϊὶ. 80- 
82: 81.--Ε«ΔὈἰὸ ὀχργϑβϑίου ἀθδϑίγογίηρβ πποιιπἰδίη | 

! [9 ὙΠ], οσσαγθ Ὀ651 465 ΟΠ ἴα 2 ΚΙ. χχὶϊὶ. 
18, νἴοσο [9 πιοιιηΐ οΥ ΟἸΐνο8 (οὐ [89 βουῖμοτη 
Ῥοακ τ οτοοῖ, {86 πολ δοαπααἰὲ ΟΥὉὨ οἤεπϑδιοπὶδ οἵ 60- 
οἰ οβἰ δος θα] ἰγδάϊ οι; οορ. Κεῖ, οη Κίηρβ, 3. 
8602). 18. 80 οαἹϑὰ [Ἀ. Υ. ““Μουπίαϊπ οὗ δΘοττυρ- 
ι1ο0η]. Τὸ Μουπὶ οὗ ΟἸ᾽νο8 ον  ἀθ}}}Ὺ τοοοϊγοα 
(818 ΔρΡοΙἸδιΐοη ἔγοα ἐπ οογγυρίίης ἰηδπθηο60 
Ὑ 16 ρτοσοοάοα ἔγοπι 'ὑ ἱπ τοὶ σίου πιαιί 6 Υ8. 
ΜΑΥ ποῖ ΒαῦΥΙου αἷϑο Ὀ6 οδὶϊθὰ α ἀδϑίσογίπς 
χηουπηίδίη ἰῃ ϑρ γι 4] τοϊδιϊοηβ᾽ [{ (Π6η ννὸ Τ6- 
ΤΟ ΘΓ ἐμαὶ 186 πϑῖη6 οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ ἰδ οοῃποοίοὰ 
δύθῃ ἰῃὰ ρυϊθυαὶ ἰγϑαϊτῖομβ τ 1} ἀοβδηὺ νου] αν 
Ῥονον δηα ἸΔοἸδίγυ (οοιρΡ. ]. 290-82, μὰ ΝΑΞΚΟΕΓΒΒ. 
“767. ι. δαδ., 8. ὃ 8.), ΤἢὟ ΠΥ 611 ΒΙΊΡΡΟΒΘ ἐδπιαὶ 

τοουπίδϊ πα ὖ [δὰ οὗ ορίῃΐοι ὑπαὶ {πΐ8 ἀαβ᾽ 5η8- 
(ἴοῃ ολη Ὅο αἼγο ΟὨΪΥ͂ ἴο 8, γο] 6850, [Ὁ ᾿πη6 ἢ Β6οὶς 
180 τ᾽ οἰ ΠΙΙΥ οὗἩ τηουπίδῖηβ ὈοοαυδΒο 8680 δῇογὰ 
Ῥτγοὐθοιίοη ἴο (οἷς Πανὶ πἰ1οη8 δηὰ ἀρτίουϊίατο. 
Ἐγνϑη (6 νἱοΐῃ}γ ΟΥ̓́ ΤΟ]οΔΏΟ68 ἰ8 ηοἱ Βππη64, Ὀ6- 
[680 {Π 680 ὈΘΟΟΙῚΘ ἀδησογοῦβ ΟὨΪΥ ἔσγοπι (πιο ἰὸ 
ι ἀἴπι6, δη4 (Π6 ζοποταὶ δαναῃίαρο οὗὨ ὑμῖν υἱοὶ 1 
ουϊνοὶῆβ 6 ἰδού ἀἰβαἀνγαδηίασο. Τ7|}16 
ζο!] ον ίης ἀοβοσὶ ρίϊο. Β6θ}8 8180 ἰο φροϊηΐ ἰο 8 
ψοΐϊσδηθο. Ἦον οἰμοῦνῖ8ϑθ οἂπ Μ͵ὸ δχρὶαἷῃ ἰδ9 
ψοΓβ “10}] [60 ἴτοῃ ἰμ6 τοσῖ8,᾽ δα οὗ 8 
γοϊσδηϊο δγυριϊομῦ ΤῊδ τηοιιηϊαϊη ἰ8 ἰο ὃθ Ἰαϊὰ 
ὈδΓο, ἰΠ 6 ονουϊ γίηρ βίγαία ἅτ ἴο Ὀ0 πσονη ἀν ἢ 
ΒΟ (αὶ ποι πρ Ὑ1}} τοπιαΐη Ὁ {ῃ6 δβἰκο]οίοῃ,-- 
9 τη88868 οἵ Βίοη6 ὙΠῚοὮ ἴογπὶ 1.8 ἱπίοτῖοσ. ΑἹ] 
{818 σᾶ 6 Βαϊὰ οὔἱν οὗ νοϊοσλποθϑ. Απὰ πῆθπ 
ἤπ}}ν {86 το βι]ῦ οὗὁἨ {8 ῬΓΟσ68595 18 ἀοδὶ ρπαῖθα ὉΥ͂ 

188 ποτὰ ΓΙ ὙΠ) ΤΊ, 183. ποῖ (μ|8 8 ξοοά 



452 ΤΙΒΕ ΡΒΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΙΔΑΗ͂. 

ΘΟΠΟἸ δῖοι ἰο ἰδὸ ἤρατο ἀτατῃ ἔγοιῃ 8. γοϊοδμο ἢ 80 6δ 8 Ὁ] 186 ἴῃ [86 δχρογίθῃσο. οὗἩ δ ὁ, ἐπδὲ 
.ιὸ σου]ὰ πιαὶζθ ι189 οΥ̓͂ ἰϊ 88 ἃ ἄχιγο ψΒΊΟἢ ψου]ὰ 
σοπηπχοπὰ :ι86]Γ ἴο ἢΪ5. σου! ὨΓΥτΆΘΏ,᾽ 1 ΤΟΡΙΥ, ιμ8ὲ 

Ιχὶν. 10.0Ὠ. Α ππηιοπϑ οοπιδιδίϊοηϊδ ΟΥ ἐχιιδίϊοη!δ 18 ἰῖ ἀϊὰ μοὶ πεϑὰ τοὶ ἜΧΡοσίθοθ ἰο Κηον ἰπ8ὲ 
ΘΙ Βοὸν οὔθ ἔσγοιῃ ψ] οὶ 186 φοηιδιδίϊο ϑ38ι108, ΟΥ̓ ΒΙΟΠ68 οΥΔοϊκο οΥ Υυἱίτ θα Ὀγ ἤγϑ, δῦ Ὀδὰ Ὀμ1]ἀ- 
οη0 ἩΒσἢ Β0Ἐἔ} 678 ΟΥ 1.85 Βυβογοα οομμ διίοη, [ἢ 1πη0 πηδίογϊα], δὰ {μπδὲ, ἸΠΟΓΘΟΥΘΥ, Πόσα δί (ῃ0 
1:9 ζΟτΟΥ σ886 ἀΐ πουἹὰ Ὀ0 ἀϊ συν ἰο ρογοοῖνθ | οἷοβο (6 ἀΐϊϑοοιυγβα ουϊ ἀθΏ ΠΥ ΡΆ8868 ὕγοαι ἔρυτο 
μον (μῖ8 σου]ὰ 9 8 Ρυπὶβμπλθηῖ. [Ι͂ἢ ἰηθ ]ἸδίίοΓ ἰο τϑδ]γ. Τὴ9 ργορδοῦ Βὰ8 οογίδ αν (6 Ὀυγηΐ- 
6886 {0 α΄ Θ5(100 Ατὶδθ8, μοί μον (6 τουσηΐ ΟΥ̓́ ἊΡ ΟἿ(Υ ἴῃ νίαν, [86 Βίομ Β ΟΥ̓ ν ΐοι σου ϊὰ ἠοῖ Ὀ6 

᾿ ΘΟΙ 8.05 18 ἰο Ὀ6 υπάογβίοοἀ 85 Ὀυτηΐηρβ ΟΓ. αϑοά ἴον Ὀυ]]ἀϊηρ ΡυγΡροβοβ. [Ὁ ΚΕΒ: “1 ἔκοξ, 
Ὀυγηὶ ουἱ. 1ἦ νο τοραγὰ (86 ρτουϊουϑ δηὰ [0]] 0 ν- ᾿Ἰασχο Ὀυϊἀΐη; ΒΟ 68 τοέγδ πδῦεΡ ἰδεγο. ον ἰαι- 
ἴης σοπίοχὶ, 6 οδηποὶ ἀοιδὶ ὑπᾶὶ (ὴ09 ΡΒ. Ἰη6η86 Βίγσί Γ659 ΟΓΥΘ Ὀ0Ϊ]ΠῈ οὗἩ Ὀτγίοῖκ, οἱ μον βαα- 
“86 (η06 ἃ τηουπίδῖη οὗ σοιμθυβίϊοη,᾽" ἀοδβὶρς- ἀτὶοαὰ οὐ Κι ηἡ-Ὀυτπί. Ηδποθ ἐμ6 στϑαῖ τη888 οὗἁ 
μδίο ἴη6 τοϑυ]ὶὺ οὗ ὑῃ9 Ῥγοσθβθβ, ὙΠΟ. ἰβ ἔτ Ὁ [ {0.688 τηλίΥ8}5 ᾿ἰο ἰο (8 ἀΑΥ ΤΟΥ ΟΥ̓ 1658 ἀδοοϊὴ- 
ἀφϑουϊ δὰ ἴῃ τσ, 26.Ὀ 786 τπιουπίδϊη ἰΒ 80 Ὀυτηὶ ροβοὰ ἴἰὰ (9 τηουηίδίη8 οὗἨ ΣΙ 8} νυ ἰς ἢ ταατῖὶς - 
ουῦ ἰμαὺ 118 δίοποθϑ 8.6 ποί ϑυθὴ δυδὶ 8 Ὁ]0 ΤῸΓ 116 δἰ19 οὗ {ἰταὶ ὁπ 68 τα βοθηὶ οἷν .᾽᾿---ῦ, Β. Α.} 
Ὀυ άπ πιδίοτίαἰΒι Τὸ ΟΠΑΕ Β γοπιατῖς ἴμλ} --Βας μου 6. Α]ῖ, εἴθ. Οὐμαρ. γοσ. 6; χχυ. 9. 
“818 Ἰα 9 Ῥοΐῃὶ ἰὼ (8610 ἀουθίιαὶ νγαὰϑ αν 

ἼΒ 16 οοπιδιιδίίο, ἐχμδίίο. Οὐοπιρ. [βὰ. ἶχ. 4; 

16. Ἡῦαν ασαϊπεί ἰλε ΤὝγεδλίησ- οον 9.7 Βαδυΐίοπ. 

11. 21--.88. 

27] Βδΐβο γ9 8 βίδπάδσα ἴῃ (89 Ἰδηά, 
ΒΙοΤ [86 ἐγυμηροῦ διμοηρ [ἢ 6 ὨδίϊοΠ8, 
Οοηβθοσγαίθ μδ. 1008 ἀραὶ ηϑὺ ΠΟΙ, 
Ο 41} ὑρου Βοῦ {πὸ Κίῃραοτῃβ οὗ Αταγαί, ΜΙπηϊ πὰ Αβμ κθηδ ; 
Αρροϊμΐ ἃ οδρίδίη ἃρδίηβί ὨΘΓ, 
Βυϊηρσ ὉΡ ΒΟΙΒ68 16 ὈΓΙΒΌΥ Ἰοουδίβ. 

28 Οὐῃβοογδίθ Ὠδ( 08 δρδίηϑὺ ΠΥ, 
ΤῊ Κίηρβ οὗ Μοαΐβ τι ΔΘΓ Βδίγαρϑ δῃα 811 ΒῸῚ ΖΟΥΘΙΏΟΙΒ, 
Απά {Π6 016 Ἰδπα οὗἉ ἐμοῖν ἀοτῃϊηΐοῃ. 

29 ΤΆ θα [6 ΘαΥί αὐδίκοβ' δ ἃ ὑγϑιλ Ὁ ]68, 
ἘὸῸγ {86 Ὁπουρ 8 οὗ Φοθονδἢ ἀγὸ θεϊηρ Δ14]16 4 ὁπ ΒΔΌΥ]ΟΙ, 
Τὸ πιϑῖο {86 ἰαπὰ οἵ ΒΑΌΣΙΟΝ 8 πϑβίθ πίζμουΐ δὴ ἱμμβ οὶ ϊβηΐ, 

80 Το Βογοθϑ οὐὗἨ ΒδΌΥ]ΟΙ μᾶνο οθαβοϑα ἴο Πρ, 
ΤΆΟΥ δ10 ἴῃ {Π6ἷΓ ΒΙΓΟΠΡΒΟ]αΒ ; 
Πρ εῖθα ὑρ 18 ὑποῖγ βίγεηρίἢ, 
ΤΉΘΥ ΔγΘ Ὀδοοτθ ΜΟΠΊΘΗ ; 
ΤΟΥ μδγὸ Ὀυτηθα Π6Ρ ἀν ]] 1 ρ5, 
ἮΘῸΓ ὈΔΙΒ 8ΓῸ ὈΓΟΚΚΘΗ. 

81 Οὐουτίοῦ τυμηϑία ἀρδίηϑέ ΘΟΌΤΙΘΥ, ΤΠ ΘΘΒΘΏΡΌΘΓ δρδὶηδὺ ΠΊΘΑΒΘΏΡΘΓ, 
Τὸ δηποῦποσ ἰο ἰῃ6 Κίηρ οὗὁἨἁ ΒΑΌΥ]οη 
ΤΗδῦ Ἀ18 ΟἸΟΥ͂ 18 ἰδ κοῃ ἴο 18 υὐπηοϑῦ 6ηὰ, 

82 Τῇδ Ῥϑβϑδᾶροθθ οσουρίοά, [Π6 ροπάβ Ὀθυγηοᾶ 1} το, [86 μγδθῃ οὗὅἨ ΜᾺ} οοηϊουπαοά, 
83 Εὸν ἴῃ Β6: ἢ Φοῃουδῃ Ζθυδοίῃ, [Π6 αοἂ οὗ [5τβε6], 

“ΤΟ ἀδυρλιοῦ οὗ ΒΘΌΥΪΟΩ 18 1ἰ|κ6 8 ὑμγοβῖηρ ἤοοτ, 
Νον (Β6Υ ἱτοδα μοῦ," 
Υοἱ ἃ 10}0 ἀπὰ [86 {ἴπ|6 οΟὗἨ Βαγνοϑὺ ν1}} οοπηθ ἰο Β6γ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

λψον, 29.-- ΠΛ). Το Τπυροτῖ. στ Ὑ απ σοπδθα. 18 ἀϑοὰ ΒΟΓΘ Ὀοοδιδ9 [86 Ῥτορμϑὲ ἐσβηβρογίδ ΒΓ πιβο 7 κὸ Ὑὐυ! το 
1890 ζαΐυτο παῤ ὯΘ τΤοχαγὰδ ἰϊ 88 ΔΙγοδγ ρμαδϑῖ. Οομαρ. ΝΆΚΟΣΙΒΒ. ΟἹ. ὃ 88, δ. ΤΠοτο ἰ6 ἰμογοίοσο Ὧ0 πϑοθθϑὶ Υ οὗ τϑράϊτς 

ὉΣ ΔΊ τ ΜΕικΒ, 

8. ψογ, 29.-- 5}. ΟΡ. χὶν. 28, 29. Ου ἔδο κί σα δὺ σοτρ. ΝΆΞΟΣΙΔΒ. Ον., 105, 4 ὃ. 

8 γογ. 30.-- 89 ἴοσττῃ ΠΛ 19) [4 ῬγοΟΌΔΟΙΥ ἴο 6 ἀοτίνοα ἔγοτα [5 Ὁ σσαγμδ. Τὶ τοοῖ ὁοοΌΓϑ ΟὨΪΥ ἴῃ ἔνγο βαϑδδροδ οἶ936- 

ΨΏΟΙΟ: [588. χίχ. δ, 30), μοῦ Ἧι. 11, ΠΩΣ ΤῊ ἰαϊίοσ ἔοστῃ ΜΗ δύο βίοοὰ ἔοσς ΠΣ απἰε Φασ. 7. εὑρλοη. Οοπιμ. 
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Οἰβα., ὃ 88 δ δῃὰ 282 6; ὈΕΙΤΣΒΟΗ οἡ 186. χίχ. ὅ. Οἰμετα πουἹὰ ἀθσγίνο {80 ἴδτιββ ἴγοα ΠΏ, ἽΟΣ οὐ ΤΠ). Ὅσαι. 

ἘΕΒΒῚ 5. υ. ΤΊ, αεϑεν., Τλξς. ς. υ. ΓΙ). Αἱ δὴν ταῖθ ἃ ῬΡΙΔῪ ὍὌροῃ πογὰϑ τ ἢ Ὁ) αὐ βόα τι το δ ἰπιδηάθηο 

ΤΣ 88. 7 ὙΠΠ-1}} “7Ζαοετε. ὍοταΡ. Βιτσια αα ἴοο.--- ἢ τοζασά ἴἰο 189 οοπϑιτασέίοα, 11 ἰ5 οὶ ὨΘΟΘΕΒΩΤΎ ἴο ΑΒΌΣΩΘ 

δὴ. ἱστοχζαϊας ἐηδηἰξίνο ζοσαι, Ὀαϊ δἰ ΡῚΥ ἕο ΒΌΡΡΙΥ δ. Οοτωρ. τϑγ. ὃ δῃὰ ΝΆΣΟΣΙ98Β. Οἵ. ᾧ 80, 6. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

Α ΥΟΥΥ͂ δηϊπιδίοα ρἰοίατγοί ΤΈΓΘΘ τηαΐῃ σΥΟΌΡΒ 
ΤΩΔῪ ὉΘ Ῥ᾽ΔΙΏΪΥ αἰδιϊη συ θα, δηα 8. Θοποϊ 810}. 
ΤΠοὸ ἤτβι σγοὰρ (Υθ6τ8β. 27-29) βιοῦνβ 8 {10 6ῃ0- 
τηΐ68 οὗ Βαῦγίοη, 6 Μοάθβ ψὶῖὰ {ἰμ9 δι! 008 
Β )]οοὺ ἰο ἐμποὶν ἀοιυϊπΐοη δανδποίηρ δβαϊηβί 
ΒΔΌγΪοΟΙ Ψὶϊἢ Βο ρστοαὺ 8 ΔΥΤΩΥ ἐμαὶ 869 δαγῖἢ 
ἐγ Ὁ] 65. ΤᾺ βοοοηὰ σΥΟῸΡ ἰ8 δοιηροβοὰ οὗ (119 
Βανγϊοιίδ ΆΥΣΊΟΥΒ, 0, οὐου ἡ Βοϊπηοα ὈΥ͂ (86 
ΒΊΘΟΘΘ8 ΟΥ̓͂ΓΠ9 ΘὨΘΙΩΥ͂, ἰοῦ {μον 8η 8 ΓᾺ}} ἴῃ 
ῬΟΜ ΘΓ 688 ἀπὰ βρ γ}11685 ἀἰδιηδύ (γογ. 80). 1 
86 (μἰτὰ σΥΟῸΡ γγΘ Ῥογοοῖνο (86 κίῃρ οὗ Βαῦυ]ου, 
Ὑ0, δἰτἰἰὰς ἴῃ Β18 688{16, Γοσοῖνοϑ ἔγοιι 8}] β' 168 
ὑμ0 ΠΘῊΒ ΟΥ̓́ΪΒ6 οδρίυγο οὗ ἰδμὸ οἷΐγν (Υ618. 81, 
82). [πα (86 οἱοδίῃᾳ νογὰβ {1.6 Ῥγορ οὐ ΘΧΡΓΌΒ868 
{0 ἰπουχαὺ ὑπδὲ 4}} τι ῖϊοἢ 8 ον Ὀοὶης ἀοη6 0 
ΤΘΏΘΔΟΣ 1[Π9 ΟἿΑΥ Βρ᾽ πα! ὰ δηὰ ρσἰοτίουβ 18 ὩῸ ΤΏΟΓΘ 
ὑπαπ ὑμ9 ΡῬγαραγαίου οὗ 86 ἐμπυ  βῃϊηρ- βοογ, ὁ 
ΠΟ 1 ἃ. Βμοτὶ (πιο ἐῃ 9 αγγοϑί νν}}} Ὀθ ρῥ Ϊ6α, 
ΤΏ 680 Υ6γ568 ΓΘ ΟἸΘΑΓΪΥ αἰδίϊη ρα 8 6ἀ ἔγοτα {μι 086 
νοι ργθοθάο δηὰ [0] ] ον, πὰ ὌσχΙὶῦ ἃ ΟἾΘῈΓ 
δηὰ οοῃηδοϊοα ρῥίοϊυγθ. 

γόοτβ. 27-29, Βαΐδο γϑ... ἐπδαρίϊαμῖ. γόον. 
21 ΟΥΪΘΠΟῪΥ͂ οομίδϊηΒ 8 ΠΟῪ Ὀθρὶπηΐηρ, ἴον ἰΐ 
ΒυΙΠΟῺ8 (0 ὑδοὺ ΒΟ μΒ88 ἰο ὍΘ ἀοῃθ ἱπ ἐδμθ 
Ὀεσίππίηρ οὗ ὁ ΔῚΣ} Κο οχροαϊοα. ΟὐΟΙΏΡ. γοζ. 
12; 1. 2.---Οσπδθοσαῖθ, εἰ. [1 ψ88 {86 ουδίομμ 
ἐο ΘΟΙΠΙΏΘΏΘΘ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ῬὙΔΥ ΨἰΓὮ δδογϑὰ σὶΐθθ (ΘοΏΡ. 
ΗξδΖ., Κ᾿. - πο, δδὰ Ίνεα, 1..-.8.- ἨΤ., 4. υ. 
“Κυῖϊορ"); θυΐ Β6Γθ, 88 ἴῃ 188, χὶϊὶ. 8, [(8ῃ6 ΜΔᾧ 
ΒΡΡΟΩΓΒ ἰο Ὀ0 ἀοδίσπαίθα 848 ἃ ΒΟΙΪΥ οηθ6, Ὀθοαι.59 
ἶυ ΒῺ8 0 ἀο π|ὶϊ ἃ ““ποτὶς οὗὨ Φεῆονδα ̓ ( 25) 
δὰ “109 γϑηρθᾶηοο οὗ Ηἰβ βαποίμανγ᾽" (Ϊ, 28). 
ΟοΏΡ. γτἱ. 4; χχὶϊ, 7; 2061 ἰν. 9; Μὶῖςο. 1]. ὅ.--α 
Οα]1. ὕοωρ. 1]. 2, 29.---ΕΑτασταῖ. ΟοωΡ. ὅοη. 
Υ1]. 4. [ΟΟΝἊᾺΕΒ: “ἼᾺ6 πδῖηβ Ἄγαταί 18 88ῃ- 
δικσιῖ, πιθϑηϊηρ ὁ ὑΠ9 ΒΟΥ ἰδ πάᾶ,᾿ 8 πδῆι!θ ῬΥΟΡΔΌΪΥ 
ἀμ ἰο ἰγααϊ(ϊοηΒ οὗ Νοδ᾽Β δτῖκ." ---ὃ. Β. Α.].-- 
1ὴ ᾿βαΐδὰ (χχχυὶὶ. 88 οοἰἱἑ. 2 ΚΙ. χὶχ. 87) ἃ Ἰδῃὰ 
οὗ Αγαγδῖ 18 βροίκθῃ οὗ ἸΤΗΒΟΡΟΒΕΥ ΒΔΥ8 05 (ἢ9 
Ῥγοβϑηὺ Ῥαββᾶζθ, ᾿Αραρὰτ τὴν ᾿Αρμενίαν καλεῖ. 
Αοοοτάϊηρ ἴο Μοβοβ οὗ Οβογθὴο (ἢ δὲ. Ατπιεη. Ὁ. 
861) Αγάγαῦ νψὰβ (80 οἰϊ οὗ ἀἰβιτίοὐ οὗ Ασιθῃΐδ δηὰ 
αἰν! θὰ ἰπίο ἐν θη Υ οἰγουϊί8. Οομρ. ΘΕΣΙΤΈΒΟΗ 
ΟὨ 188. χχχυῖϊὶϊ. 88.---ἸΜ τ Ὡ} 4180, νν εἰσ ΟΟΟΌΓΒ 
Β6ΓΘ ΟὨΪΥ͂, ΡΒ. χῖὶν. 9 Ὀθοΐης ἀουπὈϊΐα], ὈΘ]ο ,8 ἰο 
Αγπιθηΐδ; ἰὺ νγ88, δοοοτάϊπρ ἰο ΝΙΕΒΌΗΒ (.494. τι. 
Βαὸ. δ. 427 οοἰϊ. 186), }λ6 βοσοπὰ οδιϊοῦ δίαΐθ οὗ 
118 σου ΓΥ.-- ΑΒ ἸΕΘ δ 2 τὺ Ὀ6 Βουρῶϊ [ὉΓ 
δὶ ΔΩΥ Χαὶθ ἴῃ (0 ποὶροτμοοὰ οὗ Ατσπηθηΐα, 
Βίιιοο ΤΟΚΑΤΙΏΔὮἢ 18 ἰἢ6 ὈΣΟΙΠΟΣ οὗὨ ΑΒ} θη αζ δο- 
οοταϊης ἰο ἀδη. ΣΧ. 8, δηὰ “86 ΘΟΛΠΙΓΥ οπ (ἢ6 
Ῥοπίυβ, Αταγαὺ δηἀ Οδιοδβιδ 18 ἱὰ σΘΠΟΓΔῚ ἰδ 
Βοιλθ οὗὨ 6 οἱ] άγοη οὗὨ Φαρμοία " (ΝΊΕΒΟΗΒ οἱ 
δι}.). ἘΝΟΒΕΙ, ( Ῥοίκοτίαγεί δὰ οα θη. χ. 8) το- 
βατὰβ ΑϑθκθηδΣ 88 {δ0 Αδογωπι σεπιδ ἀπ ΒΕΥΒ 
ἴῃ τοΐθσοηοο ἴὸ {18 Ρῆβϑβαρο: “" 709 ΑΒὨΪΚΘἢἢΖ 
τηθῃιοηθα ἴῃ Ζ6ΥΣ. 11. 27 ἈΡΡΘδγΒβ ἰο Ὁθ 8 Τοιϊηηδηὶ 
οὗ [9 Αβὶ πδιΐοῃ ἰῷ Αβίβ.᾽" [Ὁοπιρ. δἷδο Κειι, 
δηὰ ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ ΟἹ θη. Χ, 8, 77. 1. ν᾿. 168. ---δ. 
Β. Α.]. [πὰ ξϑῆθγαὶ ἐδθ86 γ00 ῬθΟρ] 68 ΒθΥΘ 
τηθηιϊομοα οαὐχοδροπὰ ἰο ἰδ9 ““ πδίϊουϑ ἔσοια (89 

πον "ἢ ΜΒΪσΝ τὸ βροόκοθηῃ οὗ ἴῃ 1]. 8, 9.--ΑΡ- 
Ῥοίϊπῖϊ ἃ οαρῖϊδὶτ---Ὁ9. Το ψοτὰ οσουγδ 
Ὀοβίἀθβ ΟὨΪΥ ἰῇ Ναὶ. 111. 17. Τὴ πιδδπϊῃββ 18 
ἀουδιῦαϊ. ΑἸ} νψὸ Ἰθαγὴ ἴγοπι [9 οομίοχὺ ἐδ ἰῃδὲ 
Βοιιθι ἷηςς Ὠοδβί]6 ἰο ΒΑΌγΙοΩ 18 ἰπἰοηἀθα, 189 
σψογὰβ αραΐϊπϑὶ ΠΟΣῚ ΤΟ]]ΟΥ ΤΟΌΤ Ε1Ππ|65 πὶ Υ 68. 27, 
28, δὰ οαῃμηοί Ὀ0 ἰδοῦ ἷπ δῃοίμοῦ Β6ὴ86 (ἢ9 
ἐμ1γτὰ (9 ἔγσοτα ὑ86 οἰμοὸν ἰἴσοο. [{ 15 {που ῖοτθ 
ποί 8 ΠιΘ80Γ6 τοΐίλέπ ΒΑΌΥΙΟΣ Ὀαὶ ασαΐδί Βα ΌΥ]ΟΣ 
ψ 6 18 Βροκθῃ οὐ Αρροϊῃϊ 8 ἰδ υδοὰ 88 
ἷῃ χν. 8. 1 ἀο ποὶ ἐδίηϊς ἰδὲ παιθοτ, ταυϊεϊὰ 9 
δὴ ὃὈ6 ἐπ Ῥοϊηύ οὗ σοτηραγίβοι Ὀθί 6 (18 δη 
{8:9 ΡΔ.8110] Βοσβϑᾶ (ἰΐ 8 οογίδι εἶν ποὺ 80 τ ὶα 

3 ἴῃ. Νδ. 111. 17), δῃὰ ἐμαὶ ἱμογθέοσθ [89 
νοτὰ ἀοβίρηαίθϑ “ὁ ἰγοο 8 ̓᾽ οὗἨ δὴν κἰπὰ (ΟἽΑΣ, 
ΜΕΙΕΒ). [ὑ 18 δἀπριίίο ὈΥ τηοϑὺ σομηπιμοπίαίοτα 
{πᾶὺ ἰὸ 8 δὴ ᾿Αϑαγσχγίδη ψγογά. (Οορ. 5ὅζτβαῦυβϑβ 
ου Ναδυπι, 8. 128). [Ιπ ἰμὸ ἰπϑογιρίΐϊοι οὗ Βῖδα- 
πη, {89 Αϑδγγίδῃ ἱοχί οὗ ψ ΒΊΟ. 88 Ὀ66η ΓΘῊ- 
ἀογοὰ ἱῃπ ΗθΘΌτΟΥ Ἰοἰίογθ ὈΥ ΟΡΡΕΕΣ, (Ἐρ. ἐπ 
Μόεορ, 11. ». 288), (μο νψογὰ Ὅϑ ὀσσυγβ ἰΐπι68 ἴπ- 

ΠΌΙΩΘΥΔΌΪΟ ἰῃ ἰ.)}6 Β6η86 οὗ ““ Κίηρ,᾽᾽ 88 8 {11]0 οὗ 
ΒατυθΒ. ΟορΡ. 8180 ὅτβαυῦϑ8, 8. 124 Αππηὶι., εἴς.; 
ΒΒΑΝΡΙΒ, Οἰειοίπη, εἰς., 8. 101, 2. 09Ο πιϊρδῦ 
{8 ὈΘ ἃ οοπιρουπὰ οὗ . Τὸ οἰγουχηβίδηοθ 
{μαι (16 ἀἰβογοηῦ παι 008 μᾶγο ὑμὶν Ἰθαάογβ ἰὰ 
(οἷν ““Κίημβ᾽ 18 ῆὩὸ στγτουμὰ δραϊηϑι {118 Ὦγρο- 
{Πιο 518, ον ὑπ χηυ]υϊατίουβ μοϑὶ πουϊὰ 801}} ποοὰ 
ἃ οοιμηοῃ ᾿οδὰ. 1 ἰμογοίοσο δάσο Ῥσον βί οἢ- 
Δ} ἰο ἐμ πιοδῃΐηρς ““σδρίαϊη.᾽" Ἐκ Ὀσὶδον 
Ἰοουδῖθ. Οομρ. νοσ. 14. Τὴδ δοΟΙΡΘΥΒΟῚ 18 
ΥΟΥΥ͂ στΑρδῖο, Ὀοΐὰ τ ἱτ σοβροοὶ ἰο 186 πυτι6 Ὁ 
δηὰ 4180 186 ἔογπιὶ δηὰ τηουθαλθηίβ οὗ [8.6 81 Π18]8. 
Οορ. ΟΠΕΡΌΝΕΚ οἢ 206] 1. 4.---Οομδοοσζαῖθ μ8- 
Ἐἰο 8 18 σοροαϊθα 88 ἃ βίρῃ δαὶ (π9 ρτορβοῦ νν"}]}} 
γοῦ τ Κ6 ΠΟῪ δηὰ ἱϊηροτίδηΐ δα αἰ (108 (0 189 
Παίίοἢ8 ΔΙΓΟΔΑΥῪ τηοπίϊοηοα.--- ρα οὗ Μοάᾶϊδ. 
ΤῊΘ ΡΙΌΓΑΙ 18 ΠΟ τηοΥ9 ἰο Ὁ0 τοραγαοα 88 δὴ δὺ- 
Βο] αἰ ον ἱπά ογοηϊ τηδί ον ἰμ8ὴ 88 ἀθροπάϊηρ οὁα 
αϊδιϊμοὺ Ὠἰϑίονῖοαὶ Κπον]οάρο. [ἱ Β᾽ ΠΙΡῚΥ ἸΘΑΥΘ68 
ΟΡΘἢ 11:0 ΡοΒδὶ ὈΪΠΠ Π ἡ Υ οὗὁἨ ἃ Ρ] γα γ. Α στοαὶ ΜΡ 
ΜΠ ΒΑΡΎ] ο που ὰ σον ἸΪΥ ΟΘΟΌΡΥ [80 Ὑ80]0 
ΤΟΥΔῚ ΓαταἶΥ οὗ Μοάΐα δπὰ τϊρῦ ΟΟΟΌΡΥ Βούθγαϊ 
Μοάϊδη κίηρβ ἴῃ βιιοσοβϑίοῃ. ΕΣ δὴ δηδίορουϑ 
6850 ΘΟΏΡ. χΥϊὶ. 20; χῖχ. 8.---- γι δ ἢ 8. ΤΏ 6}- 
ἰΐοη οὗ ἰη6 Μοάο8 15 5 χη οδηΐ ΤῸ ὑννοὸ ΓΘΆΒΟΠΒ : 
1. Ὀοσαι89 δὲ (δαὶ ἐΐπηθ, ἰὰ {16 Τουτὶ γον οὗ 
Ζεοάεἰία (166 Ναῦοη.---Β. Ο. δ98), Νεδυομδά- 
ΠΟΖΖΗΥ Μ)88 ἴῃ 8}} ργοΟΌΛΌΪΠΠ Υ δὶ τὰν ὶ Μοαΐδ. 
ΗΙ8 Τα  Βον-ἰη-ἰανν, Ογάχαγοβθ, δὰ ἀἰοὰ [86 Υγθ8:ν 
Ῥοΐογε, Β. Ο. 6064. Τηΐβ νὰ8 ἃ ἔδυογδϊθ δροδϑὰ 
ἴο σαϑί οἵ {πη6 ρῥγουίουϑ βιργοδοῦ οὗ Μοαϊα. 
“ Ὑ79 (Βῖηὶς ἐπα γ͵γὸ ΠΥ τ} ΠΟΘΙ (ΔΕ  ΠΡῚΥ ΔΒΒ.11η0 
ἐμαὶ ΝΑυΚυγυβθαῦ δὶ ἰο υππάἀογίδκο ἃ ρτοαΐ 
ΜΑΥ Μ1} Μοάϊΐα ἴῃ ἴη0 γᾶ 104 δῃηὰ 1δ6δ,᾽᾽ ΒΔ 8 
ΝΊΒΒΟΗΚΒ (4444. ὦ. Βαδ., 5. 219, 8 διὰ ου 818 
ΤΟΆΒΟΠΒ ΤῸΓ [8 Υἱὸν 76. 8. 211 πὰ 3. 284),-- 
2. Ὀδσδι86 ἰὼ (06 τηθηἰΐοη οὗ {}|ὸ ΜΙ 6168 {8676 18 
ἃ ΒίΣΟΠ; ἀγΓχιιπιοηῦ δραϊηδί ἰΠο86 ΠῸ αϑϑοσί ἰμδὐ 
{18 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ γἃ8 ΘΟΙΏΡΟΒΘΑ »οδί ευδπίνηι, ἀατίης 
(80 ΘΔΡΟΥΥ͂, ἴοῸγ αἱ (818 {πιὸ ἴΠ6 Ῥοτγβίδηϑ πὰ 
πού ὑἐμ0 Μεοάοβ νουϊὰ παῦθ Ὀδθ ἀοϑὶαπαίοθα ἃ8 
(89 ΘΟΒαΏΌΘΙΟΣΒ οὗ Βαθγϊοα. Οὐπρ. ΥΟΓ. 11.-- 



424 ΤῊΕΒ ῬΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

Εἶοι βαῖσχαρβ. ΟἋὐμρ. συοῦβ. 28 δηὰ ὅ7.---Ὸ 
ΤΩΒΪΚΘ, εἰς. ΟΡ. 188. χιΐ. 9; 26 Γ. 1ὲ, 1ῦ; ἦν. 
ἢ; ἰχ. 10; χῖὶνὶ. 19;}. 8; 1᾿. 47. 

γεν. 80. ΤῈ) Βθστοϑδ οὗ Βανυϊοι... Ὁσο- 
Κοι.---Βοοοῖὴθ σσοῦῦθι. Οοιῃρ. ]. 87; ΝΩῈ. 
11. 18..- ὋΏΘΥ Βανθ Ὀυτηθᾶ. Τἢο βιι Ὀ]οοὶ 18 
8} ΘΏΘΙἾ69.---Βασα ἃσθ Ὀστοίσθ. ὍΟοιρ. Απὶ. 
Σ, ὅ ; 88. χὶν. 2; [!μηπ. ἰϊ. 9.--. 3.5. ΟὨΪΥ (9 δὰρ- 
ἴατο οὗ ὑπὸ οἷν 18. ἀδϑοσυῖ οὰ, (6 Βυγηΐηρ οὗὨ 116 
ἀνθ 1} 55. ταιιϑὲ ποὶ Ὀ0 γείογγαὰ ἰο ἃ Ὀυγηὶηρ οἴ 
0 ψι8ο]9 οἷΥ, Ῥτγοϑυρροβίης πο οαρίυτο. [1 
Ἰηυδὺ σαί μοῦ ὍΘ ἱπίοπαρα 88 8 Ῥδᾶγ81}}0}] ἰο ἰἶΐιθ 
Ὀγοδικίης οὗ (89 ὈΔτ8Β. Τὴθ βοῃίθησθ ἀΐ8010568 
ἐμαὶ (ἢ 9 Θηοπιῖ 68 δὰ Ὀθρὰπ ἰἰοὶν ννοῦὶς ὉΥ βοίιΐπς 
89 ἀντ 6}}} 58 οα ὅγτο. [(Οοπῖραγθ ἴμ6 δοσουῃί οὗ 
{110 βίερο οὗ Βαγίοη ἱπ ΧΕΝΟΡΗΟΝ 88 ρίνϑῃ ὉΥ͂ 
ἘΤΟΒΌΒΜΟΒΤΗ.--8. ΚΒ. Α.} 
αν. 8], 82. ΟουχίοΣ..  σοῃέοπῃδοᾶ. 

ΤῊο Ῥτορμοῦ οοηοοῖίγοϑ οὗ {116 ἰεϊῃ 88 ἰη (116 πιὰ 8ὲ 
ΟΥ̓(Β6 οἰΐγ, 1 ἷ8 οἰἰδά οἱ, Ἡ]χ6η [110 ΟἸΕΥ 18 (ἀκοὴ 
“ἴτγοιχ ἰ..}0 Θηὰ {Πογοοῦ᾽ (σοπιρ. 1. 20) (ἢ τη68- 
ΒΟΏΘΟΥΒ δαβίοπίηρ ἰο ἰηΐοτια ἴ[Π6 Κη σου] τηθοὶ 
οδοΐ οἱοσ. 7818 18 ἃ ββὰ τηδοίη, 8ῃ ΔΟΟΌΠη1- 
Ἰαιίοη οὗ οἰ δι }68 τ Β 1 ἢ Του η48 ὰ8 οἴ {1Π|6 1005 
Ῥοϑίβ (900 1. 18 5Β4ᾳ.).--|άββαβθβ. ᾿ΊΞ 9, δὺθ 
Ῥδβϑβαροϑ, Εὐσίδβ ΔΓ ὉΘ τηοϑῃί, Ὀαὺ 4180 Ὀγὶἀχ68 
ΟΥ ἰπ0 68, ΟΥ̓ ΘΥ̓́ΘῺ ἐΐ:6 Βίϑ(: 008 ΟΥὁἁ [ἢ 9 Τ᾿ ΘβΒ80 Ὁ Ὁ 
ΟΥ ἔογτγὶθβ, Β1ηὴ66 οη δοσοιιηὺ οὗ 10 γ158}}8 ἃ Ἰαηη 
σου]ὰ ποὺ ὃΘ τη889 δἰ ρΡ]οδϑιιγθ. Οοποογηίΐηρ ἰμ9 
Ὀνγϊάρσοϑ ψ σὰ οοπηθοϊοα ἰδ ὑνγο Ὀδη}κ8 οὗἩ ὑπ 
τῖνοῦ ἴῃ (86 το ἀϊο οὗὨ ἰ(ἰ6 Οἱ δπὰ {89 ἰμῃηοὶ 
Ὁπᾶὰον {89 ΕΌΡΒταΐθβ, ψ ΐο ἢ οοπποοίοα ἐμθ ἐννο 
ΤΟΥΔ] ΘΔ 8.165, δορ. ΟΡΡΕΒΊ, 1. 3. 192, εἰς. ΤὨθ 
ἙἘΘΡὨγαίθδ, τλογθονοῦ, δὰ πὸ ἤοτάβ, πὰ ἰδ δτιῖ- 
610 ζογὈΪἀ5 ἃ (ο {ἐλ ηἸς οὗἁὨ {ἰοὸ Ὀ6ἀ οὗ (9 Ευρδγα- 
(65, ἰαϊά ἀγὺ ὈΥ 89 αϊνοσγβίοη οὗ 89 βίσγθδιτῃ 
(Πετοά., 1. 101), 28 ἀὲ ἀδποίθϑ ὑπαὶ ἀεοῆηϊίο δῃὰ 
γν6}}-Κηοινη Ροΐηί(β οὗὁἉ ἰγδῃβιἐἴοη 8.6 τηοδηΐ. Τὴ9 
ΘΧΡΓΟΒΒΙ ΟῚ ΓΠΔΥ͂ Μοὶ Ὀθ Τοΐογτοα ἰο ἐπα Ὀτίάρα, 
{(η6 Τοττγγ-ϑίαι 'οἢ 5 δη ῬΟΥ Δ ΔΡΒ 6180 ἰο ἰδ ἰχηη6]. 
Βοῖ {π|8 βαπίθποθ δηὰ ὑπὸ ζο] ον ρατγίβ οὗ 
γογ. 88 Ὀοϊοηρ ἰο 8 βῃηποιυποοιηθηὶβ Βροΐκ ἢ οἴ 
ἱη τον. 8]1.-- 86 Ῥοῃᾶδκ Ὀυζῃθᾶ ΣᾺ Βχο. 
ΤῊ8 βοηίθηοο 18 δηϊηπιαῖο8). 719 σον {Πδὲ (ἢ 6 
Ὀυγηίηρ ἰ8 ποὶ ἰο Ὀ6 υπάογβιοοα }ϊίοτγα  γ, Ὀὰὶ 
ἸΔΟΓΟΙΥ ἰὸ Ὀ6 ἰδίζοη 88 βρυγαίΐνο [Ὁ ἀτγγίης ὉΡ, 
ον ϊσ ἢ δ ΔΡΡΘδΪ ἰδ βιγδΏρο! Υ πιδάο ἰο 1 ΚΙ. 
χυὶ!. 88, 506 Π|8 ἰ0 1Ὼ 6 88 υηίοηαὉ]θ 88 ἐμαὶ, 86- 
σογάϊης ἴἰο ψ]ιοἢ (86 Ὀυτηΐης 18 ἰο Ὀ0 τούογστοα 
ἸΩΘΥΘΙΥ ἰο (Π6 βοεᾶχο. Το ΤΌΡΠΊΟΡ ΥἹΟΥ͂ 8. ορ- 
Ροβοὰ ὃγ ἰδ ἔοτπιδὶ γθάβοη ὑμδὶ (ῃ9 ὅσυτο πουϊὰ 
ὮΘ6 8ῃ υη80} Δ 0]Υ ὀχαραογαίθα οὔθ, (6 Ἰαι(6  ὉΥῪ 
{86 πῃαίοτὶα] γοϑϑοῖῦ μα (πη 6 Ὀπγηΐϊης οὗ [ῃ9 βοάχϑ 
ΒΟΘΠΠΒ ῬΟΤΡΟΒαΪΘθ8. δαὶ δ΄ ἐμ ρσγϑαὺ τδίον- 
ὙΟΙΚΒ οὗ ΝΟΌΘΘΒΔΟΏΘΣΖΩΣ (0 Ὀ6 σδομποοὶγοα οἴ 

88 Βα πὸ ποοᾶ-νοτὶς δΌοιςξ ἰμθι ἢ 
ποὶ {106 δΒοοά-χαίοα δὲ ἰθαϑδὺ οοηβίϑὶ οἵ μοοί 
Το στοαὶ Ὀαβίη οὗ Βερμαγνυδίμ), ἐ. σ., ταΐ ιν ὃ6 
οΟΡοηρὰ δβῃὰ οἱοβοα ὃὉγ Βοοά- χαί68 (σοἴαρ. θΌΝΟΚΕΕ, 
Οεεεὴ. ἀ. Αἰενιλ. 1. 8. 849). [ΙΓ εἰἰὸ Εαρ)ιγδίο9 
ΨοΓΘ ἀγα υρ δηὰ ἰἰὶ γγὰβ τ δηθὰ ἰο σοιαρ]οίο (ἢ 9 
δοῖ οὗ ἀοπιο]ἰΐοη, (ἢ 9 ἀθείταοιΐοα οὗ ἐδ 8] υ͵ἱδοθ 
Όγν ἤγα πιϊχιῦ ὍΘ 8ὴ ΔρΡΡΓορτγίαίθ ΨᾺΥ οὗἉ δοοοῦι- 
Ρ᾿ Βΐηρς {}||83.. ΟΕ[]1 ἀο ποὺ πιθᾶπ ἴο ΒαῪ ἰδδὶ 1 ρεῖ- 
σαἶγο 8 δροοΐα] ῥγοάϊοιίου ἴῃ ἰἰι686 οτἀὰ8β, Φ26Γ6- 
τηϊδ ἢ Ραϊπίβ ἰμ6 ρῥἱοίυτο οὗἩ 80 ἀθδείτιιοίοη οἴ 
ΒΔ ΌΥ]οα ἰπ οοΐοῦϑ, ΜΘ ἴῃ ΧΟΠΘΓΔὶ ὈΘΙΤᾺΥ 8 
σογγθοὺ Κηοπνίοαμο οὗ Βανυ]οηΐδη οἰτουμπμηδίαησοδ. 
ΤΙιῖθ Ρἰοσίαγο δου]ὰ ποὶ Ὀ6 δρρὶ θά ἰο 19 σδρίυγθ 
οὗ δΥ͂ οἷν δὲ ρίθαβυτγα, Ὀθυαΐ ὑπὸ οο]οτίηρ ἰδ π0- 
ὙΒΘΥΘ 80 Βρ6οΐδο (Ἰδὲ γγ9 τηυϑί ΒΑΥ͂ ἰἰ 18 Θἰ{Π6Ὲ Ὁ 8 
᾿Ἰηβπι16 ργθαϊοιϊο ΟΥ 8 ναΐζίοἰπίμπι ρμοεί ευεηίμπι. 
δ ουθπι Δ} 8 πιϊηὰ ψ88 οσουρίοἀ ΟΠἿΥ Μὰ (89 
τοδὶ ἐμ ότη9,--- αν ]ο Μ]11 1611} δπὰ Ὀ6 ἀςσειτογοὰ, 
δηᾷἀ [8γ86] τυ 1 Ὀ6 ἀεἸϊγογοα. Ηδ ψγϑδί νυ τὰτὶθ8 
(ἰν18 (Β6αϊ6, δὰ Βοτο δηὰ ἱποτῦο ἃ ἰοαίυτο πε 8 
ΒΌΓΡΓΙΒΙΘΙΥ δοουγαῖθ 9718] πιοηί, Ὀὰὺ {6 γ6 ΠΙΑΥ͂ 
ὍΘ ΒΟΥΘ 8 ἀθορὶν δίἀἀοῃ σομποοίΐοη ὈσδιννΘ6Ὼ 
681190 δὰ οἴὔδροὶ, τ ϊο δ γὸ σδηποί ζαϊθοιι οὐ ἀθ- 
Ἱηοηδίγαίθ, δῃὰ ἰδ Ῥγορμοῖὶ δὰ πὸ 1ογοκηοι- 
Ἰοεάρο οὗὨ (μῖ8 δργϑοιηθηΐ οὗ μἷβ πογὰβ νυνὶ ἢ [89 
ζαϊυγθ Γοϑ}γ. Οομρ. ]. 24 δηὰ {ἰὸ σϑῖωβ. οἢ 
ι:, 89. Κυεκρκᾷ ἴῃ (89 δειοεὶς ἀε6 Οἰαμδεηε, Ἐοὺ- 
ΤΌΔΓΥ δηὰ Μίαγομ, 1867.--Ατϑ οομπίοπηῃ θᾶ. 
Οοπρ. 188. χὶ. 8. Τμὸ νοτὰβ 86 (6 ρυγροτέξ 
οὗ [80 Σιοβδδζο Θουσοβρομὰ δχδοὶὶν ἰὸ ν]ιαὶ ψῶϑ 
τορογί θα 88 δ ἔδοί ἰὴ γοσ. 80. [Ὁοπρ. ἤξπον., 
Ι. 181]: ΑΒΙΒΤΟΤ., οί. 1Π1.ὄ ὁ. 1; ΒΑΎΤΙΝΒΟΝ, 
πε. Ἤοη. 111. 808 ; δῃὰ Ῥυδβεν, οὐ )αηϊεὶ, Ὁ. 
208, ἴῃ ΟΒΡΌΒΎΟΒΤΗ δηά ἷβ ποῖϑ οὐ ἐμ9 1{118]- 
ταθηΐ οὗὨ {818 Ῥγορίιθ0Υ.---Ά. ΕΗ, Α.] 

γεν. 38, ΕἘῸσ ἴδ δαϊϊὰ... ἴο ἢθσ. ἙἘΌῸΣ 
αἰίδοῖ68 (1680 ΟΓά8 6] 086} ἴο (8 ρτενί ουβΎΘΓΒθ. 
ἮΝ βαὶ 0110 »»8 18 βοραγαίεα ὈΥ͂ 18 Βροοϊῆς οοῃίοηίϑ, 
δηὰ ἐπ ἰῃ6 δίἰαἰθιηοπῦ οὗ γϑᾶβοῃ [ὉΥΤ5 ἃ σοἢ- 
οἰαβίοη. ἬΠιθ Φοτγοιιΐα σοί ΒΑΌγ]οη βιοοὰ 
δι [Π6 Σοηϊ (ἢ οὗ ἐΐϊ8 Ὀΐοοπι. ΤῸ Τοοϊπὰ ον πεῖρα 
ἴμ θη Ὀ6 τηδάθ ἰο ἴω, ον οδιδὲ (ἰοῦ, ΘΟΠΊΓΔΡΥ 
ἰο 811 ΔΡΡοδύδῃῆσδϑδ, ϑρϑῶῖκ οὗ βιυσὶ δὴ δ} Ὁ] ἢ 
οὗ μἷ8 κχἰογίουβ ΔΓῺΥ δηὰ οὗ ἱἰμὸ δδρίυγο οὐδ 
ἀοϑίγαοίίοη οὗἩ [8686 ἱπιργοηδὺ]9 Ὀυ]νγατ 8 ἢ 
Φογοιΐδ ἢ} τ ρ ϊθ8, ἘΔΌΥ]ΟΩ ἰδ ἃ {πγβϊηρ- οοτ. 
ΑἸΙ ἐμαὶ 18 ΠΟῪ ἀοπο ἰοὸ σθῆαθῦ ΒῸΡ σζγοαὶ δηὰ 
κἰοτίουβ 18 ὩῸ τθογο (δ 8ῃ 8, ργορδγαίίοῃ οὗ ἐδ9 
Βοοῦ ὉΥ ἱγοδαάϊηρ. [ἢ 8 βδοτί ἰΐτωθ, βονουου, (89 
ΒΘΆΒΟΏ Οὗ Βαγυϑϑί ΜΠ} σοπὶθ ἐὸ μαύῦ. Φογϑι δ 
ΒΟΓΘ ἰ68ὴ8 ὕδοὶς Ὁροῦ]. 26.ἁ Τμὸ ρμἱοτίουβ οἱ 
888} ὁπ6 ΟΔΥ ΒΟΥΥΘ ΟὨΪΥ 88 αὶ ὑνοβϊη ς- 00. 70 
811 (89 Σου Σ08 μαχυθδίθαὰ ὈΥ ΒΟῸΣ ΘῃθτωΪθ8. 
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17. Βαδνϊοπ᾽ε Μμαδλεῦ, Πγαεῦ 6 Οογερίασιί, ὕολουαλ᾽ ε ϑοπίοηοο. 

11. 84-40. 

84 Νοδυομδάτγοζσαν, Κίηρ οὗ ΒΔΌΥ]ΟΙ, ἀονουγοα 8, ἢθ ΟΥΌΒΙΘα 8, 
Ηὸ ρυΐ υΒ ΔΎΒΥ 88 811 ΘΙΙΡΟΥ͂ γα886], Ι 
Ηδθ βιυδ)]ονθα ὺ8 Εἰἶϊκο ἃ ἀγάζοῃ, 
Ηο δ|]οὰ μἷβ Ὀ6Ι1γ᾽ πῖῦ ΤΥ Ὀοδὺ απα οὐδ 8 ουἱ.ἦ 

85 “ΜΥ στοηρ δηά ταῦ θ68}} ὈΘ6 οἢ ΒΑΌΥ]ΟΙ,᾿ ΒΥ 86 ᾿πμδθ ίγοθθ οὗ Ζίοι, 
“ΜῪ Ῥ]οοά οχ [86 ᾿πῃϑὈϊ  δΔηΐ οὗἩ Ο"4]68,᾽" Βα Ψθγυββίθμι. 

86 ΤΒοτγοΐοτο ἰμ08 881} Φοθονδα : 
ΒοδΒο]ά, 1 Βραῦ [Ὦγ Ὀδ.0]6, δα ὀχθουῦθ ὑπ Ὺ ὙΘΏρΌΒΠΟΘ, 
Απὰά οαυ96 ἢΘΓ 868 ἴο ΟΥΥ͂ Ρ 84 8568] ὉΡ δοΥ βρτίῃρ. 

87 Απά ΒΑΌΥ]ΟΙ 588}} Ὀθοοῖηθ ταΐῃβ, [ῃ9 80046 οὗἁ Μ ͵80|κα]8, 
Α ἴδυσου 8δπὰ δὴ οὐ͵ϑοῖ οὗ βοοσῃ, τ ΪΟ ἢ 18 θδγΘ οὗ ᾿πδ  δηΐβ, 

88 ΤΉΘΥ ΜῺ] τοδῦ οὔθ ΜΙ δηοίμον [το γουηρ ᾿Ι0Π8, 
ΤῊΘΥ Μ11 στον" Κὸ [86 γουηρ οὗὨ [86 ]]ΟΠ688. 

89 Ἐὸν ἐλοὺν ἰπίοχι οδίΐοῃ 1 ρσϑραγθ ἐβϑλ 8 ἀσγί ηκίηρ- ουΐ, 
Απά πρᾶῖκο ἔμοπι ἀγαπίζοι ἰῃδὺ ὑΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ ΓΤΟ]ΟΪ66, 
ἘΔ]1 4816 60 ἴο ἃ ρογρϑίυδὶ β[6βθρ 
Αμπά πουοσ ΜΝ ΆΚΟ, βα1}} «96 ἢν}. 

401 ν1}} Ὀτίηρ ἰμθπὶ ἀοντῃ {{ϊκ6 Ἰδμ 08 ὑο (80 β᾽δυρύον, 
1λϊκο ταῖβ Ψψλ ἢ ἢ. Ζοδίβ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

1 γος. 34.--[ἅΑ3, ὈΟΙγ, [6 ἄπ. λεγ. 

8 ον, 34.---" »Ό. ΤΏ 5ΒἰΧΌΪΑΣ δπ Ἐχ Ἦδ4 ἰπδυοοά (Π Μαϑοτγοίοα ἐο τπαῖκοὸ (πΠ6 Ῥγουΐοῦβ το σ ὉΒ ΘΟ ΟΤΤΩΔΌΪο ἔο (Π 15, Ὀπὲ 

Ἐπἰ6 ομδηρο οὐἨ ὨαπΠΙΌΟΥ ἰδ ΟΥ̓ 0 ΤΏΘΒΠΒ ΤΆΓΘ. ΟὈΠΙΡ. ἰχ. 7; χ. ἀ: χὶ!. 20; χίν. 9: ΝΆΒΟΚΙΒΒ, ΟὟ΄., ὃ 106, ἼΆΉπι. ἃ. ϑοῖὴθ 

ξυμ αἴοτα ψομ]ὰ διδοῖ ἴμλο ψογὰ ἴο ἴλι6 10] οννίμς, ἀηὰ τορι 3) 7 Γ ὑθομαδὸ τμ6 Ηρ οὗ ΓΠ} Ἵ δίκη δοδθ ἴο νγαϑὶι, τί 90 

ΔΓΔΥ (1κ6. ἴν. 4; Εσοκ. χἹ. 38; 2 Οἤ το, ἱγν. 6), δηὰ ἀσ68 ποῖ οοσασ 6 ϑϑυεθογο ἴῃ Φοσοσαίδα, ψ᾿Ὦ110 ΓΊ ὙΓῚ 18 ὙΘΓΥ Οογλπιοη ὙΠ 

μἰπι (υἱ]. 8; χνὶ. 16; χα! ὶ. 3, Β: χχγΪϊ!, 10, 1δ, εἰς... Τῆο τοραῃΐπρ οὗὨ τί ηϑίπα, μονεουογ, Τἰθα αὐ [86 Τουπηδαϊίου οἵ μεαΐ σκαῦ- 
ἕπα ΔΝᾺΥ (“186 Βέρμ. οὗ ΓΝ 5 ἴο οὐδὲ ΔΎΑΥ, Ψ 65} ΑἸΑΥ, "ἡ ΠΕ. ΖΒΟΗ οἢ 

841 οἵ ἴππ τόσο ἰ8 ποῖ πε πουὲ δηλίορυ. Οοσωρ. 1. 26; 1]. 28. 
6 ΟΧΡΙΟδαΐοη ΟΟΘΌΣΘ ΟὨΪΥ ἰῃ [080 ἔνο ὑἶδοθδ. ΦνοΙ, 36.-.θΎἥν Γ27). Οομρ. 1688. ΧΙ]. 6. 

4 γος. 88.--ἽἽἹ}}}, βολεῖ, ατονϊ, ἰ6 δῷ ἄπ. λαγ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΣΤΙΟΑΙ, 

Νουα δάποσζασ 888 ἀονουγοῖ 5βτϑοὶ, ϑπιρ θα 
δα Ἰαμὰ δηὰ οαυβοὰ ἰΐ ἴο βίαπὰ 116 δῇ ΘπΙΡΙΥ 
γοβϑβοὶ, ανίηρς οδϑί ουὖ {89 Ῥοορίο (γ6γ. 84). Εοτν 

ἀῖα ΙΒβγϑϑὶ ἱπνόκοθ 9 υϑηβόδησα οὗ Φοδονδὴ 

{51 85). Τὸ ιμιὶθ ἀοϑῖτο ἱμὸ ἱογὰ ἀβοίδγοθ 
86} ἩΠΠὴς ἰο τοϑροπά; 88 ΒδΌΥΪΟυ 88 

εἰηρίἰοὰ [δτϑοὶ, 80 8}}8}} ὧι Ὀθοοτλθ 8 ΘΙΩΡΙΥ͂ 1 }- 

φαϊοτοὰ ἀοδβογὶ:; δ8 Νουσ δά μοζζαν 888 ἀθνουγοὰ 

Ἰ.γδοὶ κ6 8 ἀγηροη, 80 8}.8}} [89 δ ἀθδῃ8 ΓΟΔΡ 

Ἐ1|κ6 Ἰΐοῃϑ; 85 ἰΒ6Υ͂ ἢδΥο γουθ]ϑὰ ἴῃ [5γ86}᾽ 8 ἢ 68} 

αηὰ Ὁϊοοά, 80 58:8}} (Π6Υ ΘΙΏΡΙΥ μ9 ἂρ οὗ ττϑι 

δυθὴ ἴο ζαίδὶ ἀγαηιθημοββ, δὰ 06 Ὀγουρμὶ 88 

ΒΙΘΘΡ ἰο 186 Βδυρμίον (τοτβ. 86-40). ΤΆΓΘΘ πιαὶπ 

ἐβουρμίθ. τὸ ὑμπὰ8 ΡῬ]δίηΙυ αἰβύΐη ρα  β 8019, {89 

ἐχροεί(ἷο 7αοἰὲ, (Ἀ 9 οοπιρί δἰ δπὰ ἰδ 6 Βοηΐθῃσθ. 

νεν.84. ΝΟΌΌπομδάσοσξασ.. οὐδὲ 6 Οὐϊ. 

ΝΟ δάποζζασ 888 ἀδνουτοὰ (1. 7, 17) δῃὰ 

οταβιιοὰ (Πότ }}Ὺ αἰδίωγδαυϊί, Ἐχ. χὶν. 20; χχ ὶ!. 

27; Ψοβὰ. χ. 10; 2 ΟἿ. συ. 6) ἰδγδθὶ; διὰ ὑβιθῃ ἰοὶ 

ἰν. 4, 5. 89), διιὰ ἴμὰ. ὑχονὶον οὗ 0 δοοομὰ 

{πὸ Ἰδπὰ δβίαπα 1{ὸ δὴ ΘΙΡΙΥ γο886]1. ἨΊΤΖΙα Γο- 
ξατὰβ ἰμ6 ποτὰϑ ΒΘ ρᾳϊ 085 ανναΥ, 88 βροΐζϑῃ ὉΥ͂ 
186 Ἰαπά, Ὀαὶ (18 γἶθυγ 18. ορροβοὰ ὉΥ ἴδ ρῥὶαγαὶ 
Ῥγοηοαμ. [1ἰ ἰβ Ὀοίον ἰο σορᾶγὰ πὸ Ῥθορὶο δῃὰ 
Ἰδπὰ 88 βροδικίης ἱοχοίμοσ. Τμθη ἰμ6 ἃτϑι οἷα δθ 
ΓΘΙοΤΒ ἴ0 [86 ῬΘΥΒΟΏΒ, ὑ86 βοοοῃὰ ἴο {86 Ἰδηὰ, (80 
(μἰγτὰ ἴο ὑπὸ ραγίϊουϊαν (Βίηζδ, τ δῖοι 18} 6 ΘΏΘΙΙΥ͂ 
ἴοοῖκ τὶ ἷπι 88 ρἰυπᾶον οαἱ οὗ ἰμ δουπίγγυ.-α 
Ὅταβξοι, 1313, 8. 1, δεδέμα πιαγίίίηπα, κῆτος, (α εκ. 

ἱ. 21: ΦοὉ τἱϊ. 12; Ῥ5, ον. 7). 2. ϑοτγρϑηὶ 
᾿ὰΣ υἱϊ. 9, 10, 12; εοαυί. χχχὶϊ. 88: Ῥβ. χοὶ. 18). 

. Οτοσοάϊ]ο (188. χχυὶὶ. 1; 1. θ; ἙἘξοῖϊς. χχὶχ. ὃ; 
χχχίϊ. 2; Ῥ8. ᾿ἰχχὶν. 138). [Ι͂π {818 μἶδοο 1ὰ 18 
ΒΌΔΙΙΥ ἰγαπϑαιθὰ ἄτγαζου, ἐμ18 Ὀοΐπρ νἱο να 88 
8 τηοὐἀϊβοαιίοη οὗ ἰδ βοοοπὰ τηϑϑηΐηρ. [ὑ ἰ8 
ΤΘΆΪΥ 8 τηϑίίον οὗ ἐπ οότοοο πὶ ρσγοδϑὶ δηλ δὶ 
18 ἱπίοπαοὰ, δηὰ 1ἰ ἐδβογοίοῦο δυ 6608 ἰο ΤοποΓΥ 19 
νοτὰ ὉΥ ἃ ΚΟ ΠΘΓΔῚ (ΘΓ. 

γεν. 8δ6. ἦγ στοᾷ. .. ϑοσαβαδιθσ. ΑΠῸΡ 
(00 τοργοβοηίδιίΐοη οὗ (89 δοπαϊίοη οὗ ἐημ8, 
ἴδτδθὶ "6 ΓΘ ΡῬΘΩτΒ 88 8 Ϊδἰη 8, αη ἃ ἀοπδὰϑ 
88 ἰδ χὶκιῦ (λ9 Ρυπὶδπταθηῦ οὗ 8.9 ΟΡῬΣΘΒΒΟΣ.--" 



426 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΊΙΑΗ. 

ΜῪΥ τοῦς. Οομρ. ὅθη. χγυὶ. ὅ.---ἸῪ 685} 
διὰ σν Ὀ]οοῦ ροϊηὶ ὉὑὉδοῖς ἰο ἄθνουσθᾶ, του. 
84.--Τ ὩἸ Βα αἴ οὗ ΟΠ81ἅθ8. (οωρ. γογ. 24; 
1.10. [ΒΥ ΤΡ 68} νὰ ΔΓ βεῦθ ἴ0 ὑηᾶογ- 
βιἰαμὰ (6 Ὀ]οοα-τοἰαἰϊοῦβ οὗ {6 ἐπ Βα ὈϊίΔηϊδ οὗἁ 
Φογυβαὶοπι, οσ ἰδ 76 »)2όᾺ ἱβγουρδοιΐβ [80 σΟΏΓΓΥ, 
ψἘῸ0 ὙΟΓΟ ᾿Ι]ΠἸοα ΟΥ σΑγσὶθὰ οδρίϊνο ἰο Βαῦγϊοη.᾽" 
ἨΈΝΡΕΒΒΟΝ.---5. Β. Α. 

γεγα. 86-40. ΤΒβοσϑίοσθ ἴμυδ.... τὶ Β6- 
ξκοαῖβΒ. Τὸ Τοτὰ σϑοοῖνοϑ ἐμΠ6 σοπιρὶ αἰαὶ οἵ 
]8γταθὶ]. Ηο ἀφοΐαγοδ Βἰ 561} ΓΟΔΑΥ͂ ἰο ὀὁχοουίο (ἢ 6 
Ῥυπίβπιοηῦ ἀοϑίγοά. Το οἶ086 Θοπποοίΐου οὗ 6 
ῬοΓὰ5 ψιἢ} του. 88 15 οἰοαν ἔσγοτη ἘΒθσϑίοσο, δῃηὰ 
ἔγοπι 115 8016 ΡυΓροτί.--ἰ ἘρΒ, εἰς. ΟομΡ. ]. 
84: 11. θ, 11, δ6; 1. 1δ, 38.---ΟΔ)2Βδο ἴο ἅτν τὑρ. 
εἰς. Το δριυπάδβησο οὗ τνδῖοσ, ἴο ψ 16 ἰΠ6 Ἰδηὰ 
οὗ ΒΔΌΥγΪΟοη ον 08 15 [τ] }ν ἂθὰ μοῦνον, (6 1,οτὰ 
Ὑν1}} ΑΛ ὉΡ δῃὰ οὐϑῃ 868] ρ ἰΠ0 Βρτίηχβ. ΟοΏΡ. 
Ἰ. 88.---Ἐξοτ 5δθα. Οουιρ. γϑλβ. οἡ Υὸγ. 18. “ΤῺ 
τοδίη ἰαηά, ὁπ. νὰ ϊοῦ ΒΔΌΥ]οη βίϑπαβ, ἰβ... 8 
Ἰαγξθ. .. ῥίαϊη, πιΐϊοι 18 8Ὲ0Ὸ ὈΓΟΚΘΏ ὉΡ ὙἹΓῈ 
ΤΩΔΥ5.1.68 δη 1868 ὉΥ (6 ΒΡ ταΙθ5, (88. 11 βοαίδ, 
85 ἰὲ ποτα, ἰὴ ἔμ 568. 786 ]ον ἰδπὰ οἡ ἐμ Ἰοῦχοῦ 
Εσρδγαῖθθ ἰ8, 88 ἰὺ ψ6Γ0, ΓΌΆῺΩΡ ἴγοῦῦ ἐἰ9 868; 
ἔοτ Ὀοίογα βοηιϊγϑηλὶβ ογοοίοὰ ἰδ ἀἰϊοθ, ἐδ 
ἘΠΡΒταίοθ υβοὰ ἰο ΟΥ̓ΘΡΗ͂ΟΝ [ἴἰ 41} (πελαχγίζειν, 
Ἡοτοά., 1., 184); Αὐγάδρηυβ (ἴθ Εὐ8εκ8. ἔσγῶρ. 
Ι1Χ., 41), οὐϑῃ 8808 ὑπαὶ οἱ ὅγϑι 1ὺ γγ88 81} γδίϑυ, 
δὰ νγ8 6180 οδ᾽] δὰ ϑάλασσα.᾽᾽ ΘΕ. 1ΤΖΒΟΗ οἢ [88. 
χχὶ. 1. -Βοοοιῶθ χιΐθ. Οομρ. ἰχ. 10; χνυὶϊὶ. 
16. χὶχ. 8; χχυ. 9, 18; χχίχ. 18; 11. 29ὥὨΘ, Αο- 
οογάϊης ἰο ἰδ ΓΒΘΟΥΥ͂ οὗ ΤΘΟΟΙΡΘΏ86 ΒΟ ἢ ἢ 9 
Ἰ,ωοτὰ [858 ργοϑοπίθα ἱῃ σοῦ. 86 (οΘορ. γϑγ. 6) (ἢ6 
ἀεδβο]δίίοι δὰ ουδοιδίλοῃ δθσὸ ῥγοαϊοἰθὰ οογγθϑ- 

Ῥοῃάβ ἰο (88 οτρίγίηρ, το ϑγϑοὶ, δοοογάϊης 
ἴο γον. 84, μβαὰ ὀχρογϑησοὰ ἔγοτῃ ΒδΌγϊοη.---ἶ ἢ 
ΥΟΓ. 88 ἴὑ 18 ποὶ δὴ οἷἰοσηθηΐ οὗὨἨ (86 ῬιιἸϑαιθηί, 
Ὀαΐ ὁπ {86 σοὨίΓΑΌΥ (Π9 του οὶ] ἰὴ οὗἨ ἰμ6 Βαῦὺγ- 
Ἰοηΐδηϑ ἴῃ (δ) δηὐογπθηΐ οὗ (μον ρῥαημάογ, τ ἱοὰ 
8 ἀρβογὶ θὰ (οοπιρ. ἱΐ. 1δ:; Απι. 111. 4).---Ἶ ἐν. 
89. 116 ὨΟΥ (ΠΟΥ͂ ΔγΘ ἰῃ ἱμ6 μοατί οὗ {μοὶγ 
ἔτοοα θη ϊογποηί (ΘοπΡ. ΗοΒβ. υΥἱἱὶ. 4-7) {πὸ οτὰ 
111} Ῥσοραγο ἰμβθὰ ἃ Ὀδηῃηαιοῦ οὗἩ κἷὶβ οὐνῃ Κίηά, 
Ηο ψ}} ρον θαι οαἱὐ ἃ 71} σὰρ, Ὀαΐὶ οὗ Ὑγϑίἢ 
(χχν. 156-27). Οὐ ιμῖὶβ ὀχοϊίϑιχθηὶ δθὰ 8166 Ὁ ν]}]} 
6 (6 δοῃδθοα6Π066---ἰπ 6 οχοϊϊοιμοηὶ οὗ δηχζυ ϊδἢ 
δηὰ (Π6 5166} οὗ ἀφδί (νθσ. δ7).--- αὶ ΒΟΥ 
ΤΑΥ͂ τϑοΐοθ, 8 ὑμοτοίοτο ἱπίομ θὰ ἱτγοηΐοδ γ. 
Οοιαρ. ἴ88, χχί. ὅ, δῃηὰ ὈΕΚΊΤΖΒΟΗ, αὐ ἰοε.--- ἼἸθ 
ΤΘΏΔΡΚΔΌΪΟ Δ] θη οὗὨἩ (686 ποτάβ. ἰὴ ἴ)6 βυτ- 
ὈΓΪ89 οὗἩ ἐμθ Ομ α] ἀθϑδῃβ 1116 ἔδαϑιῖης (θη. τ. 1} 
81Ὶ4ᾳ.; Ηξμβου., ἴ., 19] ; ΟΥβορ., Υ[1., 23) 18. πο 
ΤΔΟΥΘ ἴο Ὀ0 ἰγμοοὰ ἰο ϑρθοΐα] ργθαϊοιϊίου, (ἢ δα (δ 6 
[ΔΙ αιοηὶ οὗ γοτβ. 81, 82; }. 24, Τὸ χοροὶ 
885 20 Θχροοίδιίοη ἐμαὶ ἷ8 ρἱοίατο οὗὨ νι] σατου- 
88], δηὰ ἰῃ9 δχοθδηρο οὗ {8 ἴοῦ δηοίθεῦ ἱγοηὶ- 
ΟΆ}}Υ 8ο- οδ]]Ἱοὰ, νοῦ] δοσσγοϑροη 8ὸ 116 ΓΔ} ἴἰοὸ 
ἰδ ἔμοίβ. Τμδὶ ι}}18 88 (16 οΘα86 τν85 ποῖ, ον- 
ΟΥ̓́ΟΡ, ἀχὸ ἰο 8 οΘοϊποίάοηοο, Ὀὰὺ ἰο αἰϊνίηα Ῥτγονῖ- 
ἄρησοθ. Οὐ Ρ. σοῦ. οἡ συϑῦϑ. 31, 82.-- 1ἢ.}} 
Ὁτὶπρ ΒΘ ΙΩ, εἰο. ΟομΡ. χὶνὶϊϊ. 16; 1. 27. [,8πι08, 
Τϑιη8, 6-5σο8.81] ΑΙ! οἷ45865 οὗ ἰδ ρΡορυϊαιΐοι 
δΔῖ6 ἴο 9411 ἃ βδουϊδοθ ἴο {ἐμὲ Ὀπίσ ον δ ἰκηϊΐο. 
ΟομΡ. 188. χχχίν. 6; Ε:οῖκ. χχχὶχ. 18; 96 σ. 1. 8. 
--Τ 8 ἀοδβογὶ ριΐοη δ'8ο, ἔσοπι υϑσ. 38 ΟἿ διά, 
δἰδηὰϑ ἴῃ ουὐἱάθηὶ οοπίγαϑί ἰο (86 ἀογουχίηρ οὗ 
ἴϑγϑϑὶ ὈΥ ἰ89 Ομα] ἀθδῆ8, 'ῃ Υοσ. 84. 

18. Τὴε Τεπιοϊϊοη, 9. ἐλ Ῥγίδοη, ἰλὲ ΖΣδεγαίίοη 97) (λδ Οαρίϊυθ8. 

11. 41--40. 

4Α1 ον [18 ΒΒΟΘΏΔΟΝ ἰδ κθῃ, 
Απᾶ [86 ρῥγαΐβο οὗ [86 ψ8016 ϑαυί οαρίυγοα 
Ηον ἰ89 ΒΑΌΥ]Οη ὈθοομηΘ 8 Βουτϊα Μαβίθ' διλοηρ [86 πϑίϊομβ ἷ 

42 ΤῊ 868 18 Θολθ ὉΡ οὐ ΒδΌυ]οη, 
ὙΠ ἐδ6 τπαυϊἰταᾶάθ οὗ 15 ανοβ 18 ΕΒ οογοχϑά. 

43 Ἠὸδχ οἱ[69 ἀγὸ Ὀθοοιηθ ἃ ἀἰ680] δ] 00, 
Α Ἰδπὰ οὗ δύ α"Υ δηα βίδθρρο, 
Α ᾿Ιαμὰ ἡ βογοίῃ πὸ τηδη ΜΙ] αἀν6]], 
ΝΥ ΒΙοΙ ἢ βοη οὗὨ τζϑῃ Μ01}} ρᾶ88 ᾿ῃτουρὮ. 

44 Αῃάα 1 νιδὶς Βο6] πὰ ΒδΌγϊομ, 
Απὰ ἰΔἴο ἔγοιῃ δἷ8β πηουτ ψ δὶ 6 Βα ἀονουγοίά, 
Απά [0 ποῦ 888]} [ἢ παίϊοῃβ ον ἴο ᾿ϊπὰ: 
ΤῊ ν8]] 4180 οὐ ΒδΌΥ]οΣ ἰ5 8116. 

4δ 60 ουὖ ἔγοχα {86 τηϊάϑί οὗἨ ΒΕΓ, ΤΥ ΡΘΟΡΪθ, 
Απὰ Ἰοὲ ΘΥΘΣΥ͂ ΟὨΘ ΒΑΥ͂Θ Ηἷβ Β0ὰ] ἴτοτι [ῃ6 ἔΌΓΥ οὗὨἨ Το ΒΟΥ Β ΔΏΡΌΓ. 

46 Απὰ ]Ἰοΐ ποῖ γουγ ᾿θϑτί ἔδιηι, 
ΝΌΓ 88 οὔ δοοοιυῃηΐ οὗ {86 συταοῦ ΜὨΙοΣ 8 Ὠθαγὰ ἴῃ [86 Ἰαπά, 
ΕῸΣ ἴῃ ὑπδὺ γϑᾶγ [8:6 ΤΌΠΔΟΓ οομιοδὴ δπα (89 γοᾶῦ δέϊθσ" δῃοίΒ Γ, 
Αμὰ ἔδιά ἴῃ ἐμ ἰδηά, συ] ϑραίϊηϑί ΓΌ]ΘΡ. 



ΟΗΑΡ. ΓῚ. 417-82. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Ἰ ΨοΣ, 41.--Ἴϑὺ 9 ξέμρον ἴῃ ν. 80; υἱϊὶ, 21. 4.8 ἰῃ ἴδιο σϑσῦδὶ σοοῖ, δο αἷδὸ ἰῃ ἐμ ἤοῦῃ, ἔμ ἰάθα οὗ Ὀοίης τἰ κί δῃὰ οοι» 

φαδοὰ ἰδ οοπηδοίοά ΜΠ ἐδαὲ οἵ Βοστίοϊο ἀοβοϊδείοα. Οόταρ. 11. 15; ἵν. Ὑ; 1. 3, 28, είο. 
3 γογ. 46.---ἡ ὙΥ 5). σοαρ. θοαὶ. χχ. 4; 188. Υἱ!. 4.-ἰ9-ἧς 88 ἰχοᾳυθηϊγ. ΕΔ, ἢ 331, ὃ. 

ἃ σον, 46,---ΑἹἘ}:λ ΔῈ), ΤΟ οοποιίττιοι οη [8 84, 6 5... ἴῃ χχυΐ. 10. Οὐτορ. ΝΆΞΟΣΚΙΔΒ. Οἵ. ὶ 99, 8. 
ΔΌΣ “ΠΝ ἰᾳ ἴο Ὀ09 τοχαγύθιὶ ὧδ πουΐογ. Οὐρ. ΝΆΒΟΚΙ3Β. ΟὟ... ὃ 60, 4. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

Α ἀουῦϊ]ο ρἱοίασγο! Α58 ἴῃ υϑυβ. 1. 1-ὅ, οὰ ἐδῃ9 
Βαοκχγουμὰ οὗ ΒαΌΥΙΟη ἀοϑίτογοὰ (10 Ρῥγορδοὶ 
8063 76τυϑα]οα ἀοἰϊνεγο, Ηἢο ἰμὺ8 ὅγϑι βῆον8 
19 ΒΔΌΣΙΟΣ ἰδ Κοὴ δηᾶ ἀοβοϊαιθα (νογϑ. 4]-48), (Π6 
κοάβ τοῦ Ὀρά οὗἨὨ 811 ΔΌΪ ΠΥ ἴο τϑίϑίῃ Ραμ θ᾽ ΟΥ 
δἰϊγαοὶ τνουϑῖρροτθ, δηὰ οὐϑὰ {μ0 βίσοηρ, ΡῬγουὰ 
ν0 8115 (τό ἀονγα (γον. 44). Ηδ μη βυμητλοη8 
1βγδοὶ ἰο 869 ἔγοπι (89 δΌοιηϊπαίί ου οὗἨ ἀδϑοϊδιϊοη 
(τον. 45), δπά ποὺ ἴο 9 δἴγαϊὰ δ ἐϊθ δίαγαι οὗ 
ὑγχὰν (τον. 46). 

γοιβ. 41-44. Εἶῖονν ἰ6 Β'ΒΘΘΒΔΟΒ... [6 [41]- 
Θθ. ὍΟομρ.]. 2.-- ΘΒ ΒΟ. Οομρ. Τοπι8. ὁ 
χχυ. 26, [{1ὲ 18 ἴο Ὀ0 ἀοτίγϑα ἔγοπι 737 ἰο βίοορ 
ἄοτη, 8πηἃ ἰαἰκθη ἴῃ (9 Β0η86 οὗ ““δαϊὶ] αι οι, 
Βα δηλ 88ϊοη,᾽ Γ16 ἰάθα ἀο68 ποὶ δοοοτὰ νψἱῦὰ [ἢ 9 
ΣΟ] ον; “Ρτγαῖθ9 οὗ 80 ψχο]9 ΘΑ τι ἢ. [ὑ πλιιϑὶ 
σψαὶὶ ἔασιν Π]ααιϊπδίΐοη. --Ῥ χα ΐδβθ, εἰσ. Οοπιρ. 
χιν τ. 2; χὶῖχ. 25. Ἡοτγοαοίυ 80γ8 οὗ ΒαὈγίοη, 
ἑκεκόσμητο ὡς οὐδὲν ἄλλο πόλισμα τῶν ἡμὲᾶις ἐὄμεν 
(1., 178).--ἾἼῸἼ ΒΘ 698, εἰς. Το ταἰχαϊ ἐμ ᾽ηἸἰς ΒΥ 
οὗ [86 5608 οὗ πδιΐοηϑ (οοΡ. 88. Υἱ]. 7, 8; χΥ]!. 
12: 4ογ. χὶνὶ, 7, 8), ὀβϑρθοί δ! βίποθ ἰὰ τοῦ. 86 
δηὰ γοσγ. 48, (ὴ6 ΘΟὨΙΓΑΤΥ͂ 18 ΟΧρΓΟϑ86 1. [ὑ 18, 

Βονονοῦ, ροϑϑί 019 ὑμαῦ ἰμ0 Ῥτορίιοὲ ποιὰ ΚΘΑΠΥ 
ΒΑΥ ὈοίἈ, υἱΖ., ἐπδὲ ΒαΑΌγ]ου Μ0}}} Ὅ6 Θχροβϑθὰ ἴο 
ΒΟΥ ὉΪ0 δι Υ δᾶ ζοαγίαὶ ἱπαπἀδιΐοθϑ. 76 
ἙἘαπρἢγαῖθθ, θη ἰοῖϊ ἰο 1.836], 88 δἱ βοῦγθ Εἰ π|09 

ἰοο πιμοἢ, δπὰ δἱ οἰβοσϑ ἰοο 11{.}10 γαῖ. Νοῦδυ- 

ΘΔ πο 2ΖΑτ᾽ Β σγοαὺ ναΐου - ου Κα τοῦ ἰ0 τοχυΐϊαῖθ 
86 ϑαρ ΡΥ, δῃὰ ψ ῃ θη [8.680 8.6 ἀοϑίγογθα (6ΟΙΏΡ. 
γον, 82) ΒΑΌΣ]ΟΩ ἰθσιγΒ τΛὴ6 ἀοιῦ]θ ἀβῆρθν. --- 
ἙΕῖοι οἱκθδ, εἰς. Οοπιρ. ἰχ. 10.--3π4 οὗ ετὶ- 
ἅἃϊῖν, εἰο. Οοαρ. ἱἰἰ. θ; 1. 12.---ἷοἈδο τλϑῃ, είς. 
ΟοΏΡ. ἰχ. 9-11; χὶϊχ, 18, 88; 1. 40.---Βοὶ (οομΡ. 

ῬΘΙΏ8. ΟἹ ]. 2) 8 Βοτο τηϑῃἰοηοὰ 858 ΒΑΌΥΪΟΙ᾽ Β 
Ὠϊκίιοϑὺ αἀοἰίγ, ἀπὰ δοσογαϊηὶν 88 ἰδθ β.ιἰ6]ὰ οἵ 
ἢϊ8 ῬΟΥ͂ΟΣ δηὰ κἴοσγ. ἩΒΟΘΥΟΓ σοπαθ 6.8 δᾶ 
Ῥὶαμάοτβ Βαῦγ!οη, σομαυθτβ δηὰ ρὶυηάογβ ΒοϊΪ, 
δηά πἢδίονον Βαθγίοη σϑίδίἢΒ οὗἩ ρ απ ογθὰ ρῥτο- 
ῬΘΓΙΥ ἴῃ 1.8 Βαπά, παῖ 88 Βε]. Ηθ ἢ88, ἃ8 1 
ἍὝΟΓΟ, ΒΓΔ ον 41} (ΡΝ τον. 84; 1]. 17). Ιδβνδοὶ 
(μὴ τὶτὰ 8}} (86 ρ᾽απάθν οὗ Φογυβδαίθαι (σοΡ. 
θδη. ἱ. 2) ΏΔΥ Ὀ0 ΓΟΡτοδοηϊθα 88 ““ἀογουτγοά ὈΥ 
6], δῃὰ ἐμὶθ 6 ἰΒ ἰο γοϑίογθ. Ης 18 8180 ὯῸ 
Ἰοῦζοῦ ἰο Βᾶγο (6 σϑῆονη οὗἨ Ὀοίης ἃ ροπογίαὶ 
Ῥτγοϊθοῖου. ΕὈτΟΙ ΚΏΘΥΒ δ14}} Ὧο ἸΟΏΡΟΥ βίγοδηι 
ΓΙῸ Ρ ἴἰο δοιμμοπα ἰῃθϑο γ68 ἰο0 μἷ8 ρῥτοἰθοϊϊ οι 
διὰ Ὀ6 διηδζοὶ δ ἷβ χοῦ. Οἱ (96 ὀχργοβϑϑίοῃ, 
60Π1Ρ. 88. ἰϊ. 2.- ΤῸ ταϑηὐοη οὗ ὑπ 6 ννα}} οὗ 
Βδθγϊοη (θοαρ. γον. δ8; 1. 16) δραΐῃ 85 ὈΥ͂ ΨΑΥ͂ 
οὗ ϑΒιρρ]οιμθηϊ, ΤΑΥ͂ 8606ὶ ΒυΓΡΥϊδίηρ. ΤῈ νγ41}}5 
οὗ ΒδΌγ]οη, ΒΟνΘΥΘΡ, 8601 Πότ ἴο ὃὉθ τοχατάἀοα 
88 8 ΒΔΠΟίΌΔΥΥ οὗ Βο6]. ΤΪ8 18 ἰπιϊἰπιαῖθὰ ἴῃ τ οἱ» 
πϑηι685; [πρυτ-Βοῖ, ὦ. 6., Βοῖ ρῥτοίθοι, ψγαὰβ ἐδ 
Ὠλ1η9 οὔ ἰδ 6 ουἱοῦ νὰ] δοιιρστι βίης 480 Ββιαάϊα, 
Νινι1-Βοῖ, ἑ. 6., τοβί ἀθησθ οἵ Βο], ινὰ9 1 9 πδπιθ 
οὗὨ 110 ἱππ6} ν4[1}}, 860 βιβάϊα Ἰοηρχ. Οομρ. ΟΡΡΕΙΤ, 
Ι., 5. 227. [Τὸ πϑλθ οὔἐδο Κίης 4180 ν͵ὸβ Β6]- 
Β.18228.---85., ΒΚ. Α.] 

γεγβ. 48,46. ὅοουξ. .. ταϊοσ. ΤὨαὶ νι ϊοῦ, 
δοοογαϊΐηρ ἰο γθΓ8. 4]-44 9 ἰο σοῖο ἃροὴ ΒΑΌγϊοη, 
8 ὑμ0 οὔδοοί οὗἨ Ζθ μον ἢ Β στα. [Ι͂ἢ οτάον (δὲ 
τἷ8 τῶν πο ζ4}1 ὕρο ἐμο ᾿βγδο] ἰ(θ5 4150, 1Π6Υ̓Ὦ 
ΤῸ (0 8606. Οομρ. τὸν. 6; 1. 8.--ΕἾἸοσα [86 
ΤΥ, εἰς. ΟΟΏΡ. ἰν. 8, 26: χὶϊὶ. 13; χχν. 87, 88 ; 
Χχχ, 24.---Εἰδιᾶ, εἰς. Οορ. χχχ. 21] ; χχχὶϊὶ. 
20.---Τὴθ Ῥγορμϑὶ ον ἀθη ἸΥ ΡΥΘΒΌΡΡΟΒ65 ἃ στοϑὲ 
νὰ. ΟΡ. ΓΘΙ!5. Οἡ Υογ. 28. Τιιὶθ ραβϑδᾶμθ σ6- 
ταὶ 8 8 οὗ Μαίι. χχῖν. 6: [ὰ|κὸ χχὶ. 28. [Ὁοπρ. 
ΒΑΤΠΙΝΒΟΝ, 4πὸ. οη., 1Π1., Ρ. δ1ὅ, 88 αιοϊθα ἴῃ 
ἩΟΒΡΟΒΤΟΒΤΗ.---ἕ(Ὁ9. Β. 4.1]. 

19. Βαδυνίοπ᾽ε 7α12 απ Οοοαδίοπ ο7 ον ἰο Ἠεαυεη απα Ἑαγίδ, διιξ εϑρεοίαϊ ϊν ἰο Ζετγαοῖ, 

1]. 471-52. 

47 ἘὙποτγοΐογο 6 μο]α, ἔμ9 ἄδυβ οοσὴθ (μδ0 1 νἱβίί ὑμθ 14.018 οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ, 
Απηά δοσ ΨὙ͵Π0]6 Ἰαπα 5}14}1} Ὀ6 ραῦ ἴο βι8πιθ, 
Απά μοῦ πουπμάθα οΠ68 8}8}} 8} 7811 ἴπ' (8 ταϊαϑὶ οὗὨ Β6Γ. 

48 Βυΐ Βοανθη δπὰ θαγίἑ,, ἃπὰ 81} ὑμογϑίῃ, 8881} γϑὐοῖοθ ουνὸνρ ΒΥ οι, 
Ἐοτ ἴτοιῃ [86 πογίῃ οομπμθὶ (ἢ 6 ἀΘΒ ΟΥ̓ ΘΥΒ, 8810 ΘὨΟΥ ΔΒ. 

49 Α5 Βδργυίου οδυδεαἶ [μ6 8]αϊη" οὗ δγϑ6] ἰο [4]], 
Ξο δὖ Βδθυΐου τὸ {Ἀ]]6ὰ [86 5β]αίη οὗὨ [86 ψΗ0]9 δά. 

δ0 Ὑ ἐμδὺ ἴᾶνϑ οϑοδρβὰ 189 βποχα, 
αὐ οη, Βίδπα ποὺ 81}}} : 
Ἐοπιοιαῦθι Φοθονυδὰ ἔγοια δίδτ, 
Αμά Ιοὲ Φογυβαίθαι οομλθ ἰαο γΟῸΓ Ὠθασίβ. 



428 ΤῊΕ ῬΕΟΡΗΕῚ σΕΒΕΜΤΑΗ. 

δ1 “͵ο ἃγὸ δϑῃδιηθά, [0 ψγὸ δ νθ ποδσζά γοργόδοῖ, 
ΒΒαταθ ΟΟΥ̓́ΟΓΒ ΟΌΡ ἔδοθ, [Ὁ ΒγΔΉΡ ΘΓ ΓΘ ΘΟ ἰηΐ0 [86 Βδηοίιδτ!68 οὗ ΖΘ ον Β 

Βουϑ6." 
δ2 ὙΥΒογθίογο Ὀθμο]α, [89 ἄδβ θοπλθ, βαῖ [8 Φϑμονδα, [μδὲ 1 ρα μίβα μον 140] ; 

ἈΑμπά ἴῃ Βοὺ ψ.0160 ἰδηὰ ρστοδῃῦ {86 δβ]δίῃ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΞΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

1 γον. 48.--- 9 εἰηρτας ἡκἾ 2 δίδπὰθ βοῦὸ 85 δῃ διηςεἰραίθὰ ὑγοάϊοδίθ Οοταρ. Νάσσαξισβ, Θγ. ἃ 106, 4, 6, δ. 

4 γοτ. 40.---Βοίοτο 79.) σβουϊά δ σαρριοὰ ΓΊ ΤΊ. ΤΟ δϑῆδο οἵ ἔδι οοπιπθοείου 5 ἐμθῃ ΒΘΌΣΙΟΣ ὑδηάϑά ἰο, οοοααίοπιοά, 
186 ὯΙ. ὕοταρ. ΝΆεαξι 85. Ὅν. καὶ 96, 8 δ. ΤΣ 

8 ΨψοΥ. 49 ---ἡ Ὁ) η ποοὰ ποῖ Ὁ6 ἰΔΊκΘ; δὲ τοσαϊίυθ. [ὲ ἰ8 [0 οομδίΣυοίίοσι οὗὨ ἃ δοῃίΐθῃοο ἰῃ ἩΒΟΣ ἴἰδο ἰπδηϊεϊγο τορσο- 

βοηία ἰδ 6 ὑγοάίοαία, δα πὸ σα δ]οοὶ ἰ8 ἰταρ! θὰ ἰπ ἃ βυδοίδηξίνο, ἀδροπάϊης οἢ δ Ῥυϑροθίοη. Οοιρ. νυ. 26: υἱ. 1: χυϊὶ. 2 Η 
Χχχίν. 9; ΝΑΟΊ. σ᾽. ἢ 95, 2.--ΙΙἔὋ νο ἴακο ἰΐ δὲ νος. (Ηιϊτσιο, ΕΜΑ,,Ρ, ΟΒΑν, εἰς.), (86 ἔντο οἸαῦδο οὔ πο ἀϊδ᾽ υποξίγο 86}- 

ἔδῃοθ οὐἴπον οορ ἰδίῃ ἴμ6 δὴ ἰμβουρὰ ἴ, ΟΥ ἨΘ τοῦδέ ἰδ ῖκθ Ὁ με το ν αφοίογίε, ΤΟΣ 158 Ββασβ,. Τδο Ῥοσί. 32) ἰθ δοοοτάΐπρ ἰο 

Ἐπ|5 ᾿ητοτρτούβ θη [π8 Ρτορῃοῖῖο μοτίοος, ΤῊΘ Ῥτορῃοί δοο5 [6 εἴνασοῖ οὗ ἴδο ΒΑΌΥΪΟΙ ΙΔ. 85 θοιϑι ΐηρ πΒΙΟΣ Ἠδ5 δ᾽ του 
Βδρροηθᾶ, Ηθῃοῦ ἢ6 δἀάγοδδοα ἴῃ 1δγϑϑὶ θα δ8 βαυϊης οδοδρϑά ἔσοηι [89 ΟΥ̓ΕΓΓΏΤΟΥΝ. 

4 γογσ. δ80.--- 7). ΤῊ6 πὴ ροσγδαῖῖνο ΟοΟΌΣΒ ὨΘΓΟ ΟἾἾΥ. Τὰ6 ΟὨοΙοΘ οὔ {πΠ6 ὀχργοδδίοῃ ἷ8, ΠΟΎΘΥΟΣ, ὀχ ρα πϑὰ Ὁ 6 οἷο 

ουμμδίδοοςο, ἐμδὲ 151 Βοζθ ἄοθδ Ὠοΐ εἰ ζο γ ἰο κὸ δΊΤΟΥ, ὑὰὲ ἃ ἰ8 οἶθαν ἤγοσω ἔμ διε πεὶδ 5 1 ΨῺ (οοωρ. ἄδῃ. χἰχ. 17; 797. ἐν 
ἜΥ 

1“ 

6Ὶ) ἴο ζοὸ οὔ, δηὰἃ [5 {(Ππ8 ποοὰ τ ἢ ἃ οογίδίη δι ρμδαίβ. Ἐθησο ἰξ [8 4150 ἩΠΏΘΟΘΘΒΑΤΥ τ [60 ΧΩ, ἴο οοῃποοῖ ἐδ ΓἽ πὶ 
9 ρῥτονίυυβ τοζά, δηά γοδὰ 2 ἽΓΠ οὐ 3 ἽἼΠ2.-- -ΟοἴΡ., ΠΟΥ ΘΓ, Υοσ. 4δ ; 1. 8, 28, 

ΤΤτο ι τ δὰ 

ὃ ον. δ. ΩΝ ἰῃ Φογθιρίδ μΘΤΘ ΟὨΪγ. ΟὐἸΡ. Ἐσοϊ. χχνυὶ. 1δ. 

ἘΧΈΒΟΕΒΤΊΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ,. 

Ἧ 9 ΤΥ ΟΌΒΟΤΥΘ ἰὴ ἰδὲ8 ρᾶββαρᾷο δαί ἰΐ στδάυ- 
ΔΙ οχμαυϑίβ ἰἰβο ἢ, δὰ παδίθηϑ 10 (᾿.}0 σοποΪι- 
βίοῃ. 9 ΤΩΔΥ 4180 Ῥθγοοῖνε {86 εἰζοτί (0 σουοτὶ 
ἴο ἐμ σοπιπμοποοιηθῶί. Ηδησο ὑπο ρζγοδὺ δ᾽ πκὶ- 
Ἰαγὶ(ν οὗ (086 ΥΟΥ868 ἴ0 1. ὃ-ὃ. ΒΔΌΥ]οη᾿ Β ἰἀ018 
δῖα ἴἰο ὃ0 νἱϑι(οα, [λ6 Ἰαπὰ σοῃοιππάοα, δοά ]Ἰοὰ 
ψὶ τ ὑπ6 5]δἴη (νον. 47), ἰο ἐδ ζοΥ οὗ ἔθαυϑῃ διὰ 
δαί. ΤιιῈ ἀδβίγουοῦβ οομηϊπρ ἴγοπι {16 ΠΟΣῸΝ 8 ΓΘ 
ἰο δοσοιιρ 5} {1119 (τοῦ. 48). Τὰ Μ}}} Ὅδ Το- 
σοιηροηϑοὰ ἰο ΒαΌνΙοη τλδὺ 10 89 ἀοῃθ ἰο ἰβγδοὶ 
(νεγσ. 49. Τιιο ᾿βϑυβοϊιθϑ, Βονθυορ, 8.Θ 6ῃ- 
σουγαροά ἰο ρὸ Βοπιο σοπιίογἰοα (γοῦ. 0). ΤμῸῪ 
Β6θ οἱ ἰο υπιογϑίδηα ἐλ 6 68]}, ἴῸΓ ἐμ 6 7 ΒΏΒΥΓΘΡ 
ψῖϊ σοπιρ] αἰ πὶπς ψογάϑ, ἔσο τ οὶ 10 18 Β6 6 ἢ 
ὑπδὺ πο Οὐμοῦ [δοϊϊηρς οσουϊὰ πηὰ Ρῥὶαοθ πῃ ὑδοῖν 
μοαγία, ὑλη {Ππῶὶ οὗ πὸ αἴβρτασο ἴπῪ μαὰ βυΐ- 
ζοτοὰ ᾿μμῇ δ1). Βυὺ ιλῸ ρῥτορμοῖ δοιηΐονγίϑ ἐλ θη 
ὈΥ 5 εἰ} τορθϑαϊϊης (86 οροηΐης πνογὰβ οὗ [λ9 
Ρίοίυτο, ἰπϊσατίης ἐμαὶ οΥθὴ ἴον ἰμοὶγ ἀἰθζύδοθ 
86 τοι 8θαὰ νυἱϑίϊδιϊοη οὗ {μη ἰΔο1]8 δη οὗ ἰμοὶτ 
ΘΟ ΤΥ οι Ρῥγόσαγθ ϑαἰϊβέροιοα (νοῦ. δ)). 
Τΐουν αἰνιϑίοα '8 σογγθοὶ, δῃηὰ υϑγῦ. 62 18. ὑϑδ}}ν 
80 οἶοβϑα οὗ ἰδ βίγοριιϑ Ὀορσίηπίης δἱ συν. 47, 
δα 1ἢ, 88 οαπηοὶ Ὀ6 ἀουδίοα (866 [86 ῥτοοῦ ἴῃ 
ἀδίδ!!] Ὀθ1ονν), (8656 γ6γ8688 Γϑργοάμυοο ἴῃ 8 σογίδί ἢ 
τα ΒΓ (ἢ 6 ὈορΙ πη οὗ (ἢ 6 νν δ 016 ΡῬΡΟΡΈΘΟΥ, Ἰ. 
2-ὅ, 8η δυιϊβοῖαὶ ἀτταυ ρθη 18 ΒΓ ποι 6080 ]6, 
οὗ ννϊο ἃ ἴγ800 8180 ΓΘΟΌΓΒ ἰπ ἰῃ9 68. ρῥἱοίατο, 
ἦογ τοῦ. δ8 αδ͵80 ἰὴ 118 Ῥυγροτγὶ τοῦθσβ Ὀδοὶς ἰὸ 
τοῦ. δ8. 

ψόοτϑ. 47, 48... Ῥῃθσχϑοίοσθ ὈΘΒοΙΩΑ͂... δαϊτἢ 
σθδονδῈ.-- ΤΠογθίοσθ ἄγαν ἃ ἔπ 86} Βροϑοὶα] 
σοποἰϑῖοη ἔγοαι {6 ΡΓΟΠλ1968 Βιαϊοα ἴῃ ἐμ6 ῥτο- 
Υἱοι8 σοηίοχί. Το πιαΐὶῃ Ραυτγροτὶ οὗὨ {118 Ρ᾽ οἴ ΓΘ 
Γ0]1 ον 5 ἔγοπι 811 νν ἴοι 4.8 Ὀ66ῃ ργϑνίουβὶν βίαια 
8 16 ἴοογοο οὗ Φομοναῖῃ σοημοογπῖης ΒΑΌΥ]ΟΏ. --- 
ΒΘδοΙά, 89 ἅἄδγ. Ὅομρ. ἰσχ. 24. Τμὶβ ἔοσαυ- 
μὰ ἰ8 Τουπὰ ἔουτγίθοῃ {ἰπ|68 ἴῃ Φογο ἢ, νἱὶ. 82: 
χνὶ. 14: χὶχ. θ, εἰς.---- 9 1]. εἰο. αἀη 6 γα}1}Ζ8- 
(ἴοη οὗὁἨ ναὶ ἰβ βαϊα ἴῃ σον. 44 οὗ 1)0] δοπϑθ. ἴῃ 
Ἰ. 2 αἷϑο {ἰμ6 σοηζαβίοη οὗ Βο6ὶ], Μοτγοίδοι δηὰ ἰἶ6 
ἰάο1]5 χοπογα 18 Βροκθῶ οὗ. Οορ. γϑγρ. δ2. 

-͵,.ΡΡυὶῖ ἴο δῇβδι:;):;9θ. Οὐμρ. χἶνὶἱ. 18. --- ΕἴΘΥ 
σοῦ θᾶ. Οοιῃρ. νὸν. 4. ---ἰὔὙγ9 ΘΠ ἀοΥ “ 5] η,᾽} 
ν9 βοὺ Π0 81{840]0 πιοδηΐης ἴγοτα 86 βϑηίθῃσο, 
οὐ 1 (86 ΘΙ Ρ8818 Ὀ6 δὰ οπ “ἴῃ [86 τηϊάϑί οΥ̓͂ 
ἢ Ρ,᾽ μγὸ τηιδὶ, ἱδογοίοτο, ἰαἶο ἴπ6 πογὰ ἰὼ ἐδ9 
86η860 οὕ νουπάρά, 865. ἰῃ δ. ᾿ἰχὶχ. 26: 92οὉ χχῖν. 
12, Αἱ] 86 πνουπάρὰ ν|ι}]} 74}}, ἱ. 4., 81} μον 
σου νν 11} Ὀ6 το οΥ( Δ]. -- ον. 48, 8 .8]] τϑοϊοίΐοθ, 
εἰς. Τμθ80 ΟΓᾺΒ Οχργοδβ ἐπ ταδί ἱμουρμί οἔ 
6 ὅγϑί ρατὺ (νϑγβ. 47, 48) δῃὰ δὶ {86 βδγθ ὑϊτὰ 8 
1110 ΟὨ]Υ͂ Ὡ6Ὺ 6]οπιοηί. Ηδανθηὴ δηὰ φασί οὐ Σ- 
ἰδ ἰ ΗἸῪ τηυδί το οὶσθ ΒΘ ὁη06 δραΐῃ {δ6 ᾿υδβίϊοσσ, 
Υ ἰβάοπι δηα ῬΟΟΥ οὗἨ 86 ᾿ογὰ σα] ΘὈταίθ 8 ἐτὶ- 
ἀπιρὶι, δηλ ἐΐ 15 ΔΏΘΥ ουἹἀθηὶ ἰδὲ δ, δὰ ἠοῖ 
186 ἀανὶ!, 15 ᾿οτὰ πῃ ἐμ νψουϊὰ, Οοηιρ. [88. χὶῖν. 
28. χὶὶχ. 18 -. 8. χαυΐϊ. 10, 1].--- Τὴ 6 δοηΐδησθ 
Καϊη8 τοῦδ ἰῇ οἰθάγῃ688 ἱὖἢ τὸ γοραγὰ 1 δ8 8 
Ρασγϑηΐοβὶβ, δηὰ σγοΐοσ ἴμ6 ΤΟ] ον ς Οδι1188] Β6Ὲ- 
ἰΘ06 ἰο γογ. 47. Ασοογαϊηρ ἰ0 δες Ἰορίςαϊ 86- 
αιθηο6 ἰδ9 ἀοΒίγοΥ τ 8.6 1.6 ὅγχβί οδυϑ6, δηὰ ἰδ 9 
ἀεδβίγαοιίου οὗἨ ΒδΌγ]ου 86 βοσοῃὰ οδυδο οὗ (ἢ 9 
το)οϊοίηρς. [πα ἀο ποὶ ἴαἶκθ ἐμ ᾿τρογδίϊνθ 86}- 
ίθπ6θ 88 ἃ Ρατοη 6518, ΜΘ πιυϑὶ δί ᾿θδϑί τοΐοσ (ἢ 6 
888] Βοῃίθη66 ἰο 8}} ἐμὸ ἔοτεχοίηρ σοῃϊοχὶ, 80 
(δὶ [86 ἀοδβίγουθυθ ΒΡΡΘΔΥΡ 88 {μ6 στοιπὰ Ὀοῖἢ 
οὗ μ6 1[4}1] δηὰ ἐμ σο)οϊοίϊῃς. ΤῈ ποτγὰβ8 ἔοσ 
ἔτοσῃ ἴδ ποσί, δἷ8ο τοπιϊηὰ 8 οὔ 1. ὃ εοἰΐ, 1. 
9, 41, βιαπάϊης ΒοΓα πῃ [86 δβδῖὴθ σοηπθοίζοη 88 
{Π6Γ0.---οπδίσογθσα. Οορ. τον. δ8. 

γεγβ. 49-522. ΑΘ6 ΒαΌΨΙΟΣ ... ἴδ δ᾽]αίῃ. [πὶ 
{π18 βασοηὰ ρϑγτὶ οὗ [6 ρΡἱοίυγο 6 ῥγορμοὶ οχ- 
ῬΓΘΒ868 Β Ὀϑἰδη 14 }}Ὺ ὑΠ 6 Βδπιθ ἱμουρῶίὶ 88 ἰη ὑμ 6 
βδγδὶ, Ὀαὺ νι βρϑοϊδὶ δρρὶἰοδίϊοι ἰο [δτϑοὶ διὰ 
ΘΙ Ρ 88 οὐ ἴμ6 ἰάοα οὗ σϑοοροηδθο. 786 βὶῃ 
οὗ ΒαῦγΙοΣ δζαϊηϑί [θγϑοὶ 8}}8}} θ6 τεοοιῃροηῃβοὰ, 
δΔηά ϑγδοὶ, δἱ ὅτνβϑι πδῦ]6 ἴο γοοοῖγθ (δὰ ᾿ογῖα] 
ιἰάΐη 98, 18 ΖΥΘΔΟΥ σοτοτίοα ὉΥ {Π6 τεροδίθα βο- 
Ἰδανη ῥτοοϊδαιδίϊου οὗ ̓ υάρᾳτηθηὶ οἢ {δ 6 ἀοϑίγογονϑ. 
- (ἘΘΙΣΘΙΩΘΌΘΙ, ες. Τθ686 τογὰβ γοπιϊηα 8 νἱ]- 
Υἱ αν ΟἿ]. 4, ὃ.---ΕἸοσα αίαν. Ζομοναδὶλ 8 δι }}] 4}- 
ΔΥΒ σοῃϑί οεγοα 88 ἀν ϊρς ἰὼ Ζίοη. ΟοωΡ. 
χὶϊ. δ.---ἰΟοτθ, εἰς. Οομρ. ᾿ἰϊ. 10; χὶῖν. 21.-- 
Τηο 5γαθ 685 ΔΏΒΥΘΡ ἴο {86 ΟΔΙΐ, Ὀὰΐ ἢ τογὰδ 
οὗ στὶοῖ. ΤΟΥ οδπποὶ ΤΘΟΘΙΘ ἐμο ἰογίυϊ (Ἰἀϊη σα. 
ΤΟΙΣ τη 8 ἃγθ 8.}}} ζ.}} οὗἨἁ ἰδο ζθοϊίης οὗ (δ 9 



ΟΗΑΡ, 11. δ8.--δ8, 4209 

ἀΐϑστιοο ἐπ Υ Ββαυο βαβξογοά. [ὑ 18 88 ποι ρῃ (ΠΘΥ͂ 
Μουἱὰ βαγ,  αΐ 19 [6 ἰπουρῃϊ οὗ Φο λονδὰ δηὰ 
Φογυϑαίοα ἤογ υϑ᾽ Ηδνο Μψ6 ποὶ ἔγοπι 8 6Π06 Γθ- 
60]] οἰ ομΒ ΟὨΪΥ͂ οὗἩἨ (80 ἀθοροϑὶ δῦδπιθ δηὰ σχο- 
Ῥτοδοῆῃῖ ο ἃγὸ ρμιὶ ἰο βῇδιηιθ δηὰ Ἧο δγ0 
δϑιδιηοα (ΘοπΡ. ἰχ. 18), ἤοτ ψγχὸ αν μοαγὰ σϑ- 
Ῥτοδοαι ΒΟΟΓᾺ δηΐά γἱάϊουϊα 8 86 ραγὶ οὗ [}9 
ϑαίμοη (νὶ. 10; χχῖν. 9), {86 οοῃβθαῦθῃοθ οὗ 

Μΐϊοὴ 8 (Βα  βῆδαιο σογογοα οὐυτ ἔδοθ (ΡΒ. ᾿χῖχ. 
8: χχχυ. 20: ἸΙχχί. 18). Τα ΐβ ϑόοῦη ὙΠιῖσὴ 848 
ΘΟ ὉΡΟᾺ 8 ΓΟΐΟΥΒ ΒΟΊΘΥΟΥ ἰο ἴπ6 ἔδοὶ ὑπαὶ 
δἰγαηουβ (σοΡ. Υ. 19; χχχ. 8; 188. ;. 7) πδυθ 
Θοηθ ἰμίο ὑπὸ βδῃοίιυἑοβ (ἐ. 6., ἱπίο 811 μαγίβ, 

ονϑῃ ἔ80890 ἑογ Ὀϊἀθη ἰο Ῥτχοΐδηο ζθ6) οὗ  ΘΒΟΥΘΔἢ ἾΒ 
Βουβθ. [0 τη ΔΡΡθδῦ βυγρυ βίης ὑΒαὶ {μ6 1Βγ86]- 
198 χοδβροῃά ἴἰο {πὸ ζογζυϊ 681} οὗ (19 Ῥσοροὶ, Υο Σ. 
δ0, τὶ πογάβ οὗ ρσεῖοῖ, Τ8ὸ βίγορῆθ σδπποὶ 
{ΠοΓΘΟΓΘ ῬΟΒΒΙ ΌΪΥ Ὀ6 οΘοποϊυάοα Β6ΓΘ, ΟΡ ἐΐ νουϊὰ 
Θηὰ ἴῃ ἃ ΒΔ τὴ ἀἰβδϑοῆδησθ. ὯἮθο ὑπο γοίοσο δἰΐδο 
ΤΟΥ. δ2 ἰο ἰι. Ενϑῃ οὐ ἐμῖ8 δοοουηΐ, 8808 ὅ6γε- 
ταϊδ ἢ, β εἰ }}γ σοροδίληρ [19 οροϑηΐηρ τογὰβ οἵ 
{89 νἱοίατο, 8881} (πὸ ᾿άοἱβ Ὧθ Υἱβί θὰ δηὰ {ἢ 6]} 
Ἰαπὰ 8116 ἃ τὰῖν 86 8]αῖη. Τὴ9 Ῥγορδοὶ δρϑδ 8 
ΨΟΓΥ͂ ΔΡΡΓΟΡΥΙ ΔίΟΙΥ οὗἩ μ6 Υἱδιιαιΐου οὗἉὨ (80 1.10}8, 
ἴοὸ7 δὶ ἐμπὶ8 18 {89 ΤΘΟΟΙΊΡΘΠΒΘ ἴον {10 ἀΐβζτγδοθ 
λῃδὶοίοα οα ἰμ9 ουδο οὗ δϑοιμονυδὶ. 

20. Νο ωναϊϊ ἱΣ α ἀεζεποῖ ασαϊπδὲ (λ6 Ζοτά. 

11. δ8.--ὅ8. 

δ8 “Ἑνοη ἐβουρῃ ΒΑΌΥΪοΙ βμουϊὰ τπουηῦ ἊΡ ἴο μθᾶνϑῃ, 
Απά ἴοτνοῦ ὑρ᾿ ͵8 ἀοίδηοοβ᾽ (0 ἃ ργθοϊρίἴουβ μοῖρ, 
Ετοπα πι|θ 011} ἀοθίΟΥ ΓΒ οομιθ ἴο δ6γ,᾽" βαὶτ ἢ Φοονδ. 

δ4 Α Ιου οἴγΐπρ' ἔτοπι ΒΑΌΎ]Οη 
Απά 

δ ΕῸΓ Φοβονυδὰ ἀοβίγογοι ΒΑ γ οι, 
δῦ γὕυη ἔγοια ἰδ Ἰαπά οὗ 6 ΟἸ 4] 68Π8 

Απᾷ οχιϊγρϑίθϑ ἔγοπι Β6Γ ἴῃ Ἰουα Ποΐδ6. 
Απῃά ΠΟΥ ΜΆΡνΟΒ ΓΟΌΔΥ {Π|Κ6 ταὶ ΚΠ τα ΐουθ, 
ΤῊΘ 0186 οὗ {μοὶγ 08]]1}ρ’ τοβοιηάβ. 

δθ0 ΕἘῸΓ {86Γ0 ἰ8 οομαΐηρ' ὈΡΟῚ ΠΘΓ, Προ ΒΑΌΥΪΟΙ, ἃ ἀοΒίΓΟΥ͂ΟΣ, 
Αμὰ δοὺ ΒοοΘϑ δ. ἰδίκϑη, ὑμοὶς Ὀον8 Ὀσγόῖοϑῃ ἐἢ 
Ἐὸγ ἃ ἀνά οὗἉ ΓΘΟΟΙΊΡΘΏΒ86 8 ΦΘΠονΔΕ, 
Ὕο ν6}} τοαυϊοίῃ. 

δ᾽ “ΑΔ1 τμδΐχζο ἀσῦηκ ΒΟΡ ῥυΐποοθ δη ἃ ΠΟΥ ὙΪΒΘ ΓΊΘΙ, 
Ηὸογ οουπίδ, ΒΟΥ ἀυ κοβ δια ΘΓ ΠΘΓΟΘΒ, 
Τμδὺ ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ Β]60Ρ ἃ ρογροϑίιδ] 816 6ρ, 
Απαᾶ θοῦ ΑΘ," βαιιἢ (86 Κίηρ: 
ον ΖθΌβοΙ ἢ 18 ἢΪ8 ὨΒΙΏΘ. 

δ8 Τμυβ βαι ἢ} Φοβονδὴ ΖΘΌδοιἢ, 
“ΒΔΌΥ]ΟΙ᾽ 5 Ὀτοδα ν“81}" 18 δὰ Ὀδτα, 
Απὰ δΒοὺ Βὶρὴ ψαίθβ Ὀυγηό ἰὴ {6 ἢγο! 
Τῆυθ πο ἴα ῦ]θ ΡΘΟρ]68 ἰδὈογοα ἴῃ νδίῃ, 
Απά Δ. 0:8 ὙΘΑΓΙΘα {ΠΟΙ 86] γϑ87 [ῸΓ 89 Ετο.᾽; 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ, 

1 γόον. δ8.-- Το ῬΙοὶ ὝΥ2 ἀοποίοα ἴο οαϊ οἿ, [0 δορασαῖθ βῃδυρῖὶυ. ὙἘῖ5 ἰφ πδοὰ ἴῃ ἐδ βϑῃϑϑ οὔ ζοσεγἱης, 17κ6 Καὶ {π 

ΤΥ ΉΥ 2, 18. 11,15; χχχυί!. 26 οοἵϊ, ἽΥ 3,2, Ὀδοδῦϑο (οσε δολιΟὩΒ ΔΓΘ ΒΈΆΔΥΙΡΙΥ δορασγαιθα ἤγομι ἰμοῖτ δαττουπάϊηρη. ΟΟΏΡ. 

168. χχίϊ. 10. ΤῊΣ 

8 γον. 68.--ἷν ἐβ ὮΘΓΘ 88 ἴῃ 1}. 12, “υά. ἰχ. δ1 ; Ῥε. ἰχὶ. 4; Ῥζγου. χυβὶ 10, Ἷν ΝΥ, Ρ. 1χΧ|1, 4; ἽΚ) οε΄» ΓῚῚΡ, 

16. χχνΐ. 1; Ῥτου. χ. 12; χυἱ. 11. ἃ βίγοιις Βαϊ ττατῖς ἴοσ ἀοίϑηοθ οτ ὑσοϊδοισπ, 
δ ΎοΓΥ. δ8.- ΓΙ  “-τἴὸ τρακοὸ ὯΠ,, ἑ. ἐ-., ἴ0 πλδῖζο ογβοκοά, Οὐτρ. ΠΏ, 186. ΧΊἸΥΪ. 8; Ιχ. 11; ἽΠ9, 168. 1ἰ. 18. δπὰ ψ ἢ 

τοδροοῖ ἰο (ὴ9 τοολῃίης “ Ὀγοκόη,᾽" 1 86πὶ. 11. 4; σῃ (86 οἴ ηχαϊαγ, σοι. ΝΑΕΟΕΙΖΒ, Οὗ. ὃ 10δ, 4, ὃ. 
4 Υοῦ. δ8.--- ἸΏ ΓῚ ἰ8 σοπίτιιοα 88 βίη. 6 ΓΘ ΟἹ]. Εν ΘΕΟΥ͂ ἴδ9 ἐοίδ! ΠΥ οὗἩ ἐπ νγα 18, τ ἰοἣ,, [ἢ 6 οὐσία δσρϑοῖ, ντῦϑ 

8 εἶχ-[ο]ἃ ᾿ἰηθ οὗἁ οἰγο ταν }]δἰίοη (οοπιρ. ΟΡΡΕΒΤ, Ὁ. 228, εἴο.), ἰβ τοχαγαϑά δα α συ. Οσομρ. Εππαιν, ἢ 818, α. 
δ Ύον. δ8.--ὶὴ Ἅ»,.}»). 1αΐ, δῦδ. ΡΙΠΡ9]. (οοαρ. ΟἸΘΗ., ἢὶ 268, 4πη..) τὰ ΗΠΡροΙρ. ὕσοτο ὝΨ, ἴο διγρ ΟὨ 6 δΒοϊΐ, ἑ. 6.) 

ἐσονῃ ἀοπῃ, ἀἰδοογοτοά ἕο ἐποὶς ἰοπηἀδίίουδ. Οοπιρ. πν Τοῦ. 111. 18; Ῥβαῖπι ΟΣΧΧΥ͂Ϊ. 7; δὰ Ιεαϊδὴ χχὶ!, 18; 

Ἐτ:οκ. χιϊΐ. 14. 
ν Ψογ. ἐῷ ταὶ ἈΣλΟΣ ΟὐπιΡ. ΧΙ χ. 3; 188. χχχί. 12: θεν δ. 242, ὃ. 

γογ. δ8.---Εοχατγάΐης ἰπθ86 πον ὧΝ οΥἰρίπδι ἰο ΗδΌΘΚΙΚυΚ, νν9 ΤΩΔῪ αἰδὸ γτοχζασὰ 152.0Ὁ.} δὸδ ἃ βοσί σαὶ οστοσ, ἰὲ Ῥοὶ 
ΦΑΔῪ ἰο Ἡτίτο ἐμἰ4 ἰμοιοδὰ οὗ 12.).". Οοἴαρ. ΝΑΚΟΚΙΒΒ, 67. ὦ. Βαδ., 5. 91. » ᾿ ἥ " 



ΤῊΕ ΡΕΒΟΡΗΕΊ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ, 

ΤῊο πιλΐη ἰμουσὶ οὗἨὨ (89 μἱοίατο 18 (παὺ πὸ 
ἀοαὰ οΥ ᾿ἰνίπρ πγὰ}} οδη βᾶγο ΒαΌΥΠΟΣ, ἴον ἰδ 6 
1μοτά, ἰδ τἱσιίθουβ σου ΡΟ ΏΒΟΥ, 885 ἀοἰοτταϊποα 
ὍΡΟΣ ἐπ ἴ81|1. Το ἀεαα πα] οὗ Βαῦγν]οη ψ}}} ποί 
ΥΑΪ], Ὀδοδι86 ἰῃ6 [οτὰ νι} βαπὰ ἀθβίγου δ, 88 
ἢτγϑί ὀχργοιϑοά ἴῃ γον. ῦ8. [τ 116 0] οἱ ΥΟΥΒ868 
86 Τὰ) πιοαὶ οὗὨἨὨἁ ἰμπὶ8 ἀοοϊαγαιϊιίοι 16 Θχ ἰ Ὀϊιοὰ : 
τοῦ ποῖθο 18 Βοητὰ ἴγοᾳῃ ΒΑΌγΪΟΣ το δ4). 
ΔΥΒοη6Θ δοτηθ8 {119 Ηδπορ, ἐμαὶ (9 [ογὰ ἢ α8 
Ῥοσὰι {80 νγοτὶς οὗὨἩ ἀοδίγυοίίοι οα ΒδΌγ]οη---6- 
δἰγογίῃρ οι (86 στγοδαὺ τη 5568 (6. δ0) δηὰ [86 
ΕἸ το οὗἩ 19 ρορυϊαιῖοη. Η8 8166 τααι το8 (ἢ 18 
(τον. δῦ). Βυϑίαπ Ὁ {816 Βαῖλο ὑμουραί 610968 
{πὸ ἀϊβοοῦγβο 88 Ὀοσδϑη ἰΐ, πὰ Ὀο(ἢ (86 θοαὶ ππὶης 
δΔηἀ σο!ο] βίου ΔΡΡΘΔΥ 85 ἴδο υεγδα ἰρδίδείπια οὗ 
Φοϊιονϑ ἢ, 80 (πὶ ἴῃ ἔοτπλ 8180 6 οηἀ σϑύθγίβ ἴὸ 
(89 Ὀοσίπηΐης. Τθ ῥυίποοϑ δηᾶ ννὶϑθ το οὗ 
ΠΑΌΥ]ΟΠ ΠΙΑΥ͂ Ὀ0 ἀοϑχηδίοα 88 118 Εἰνῖης Μ41]. 
ΤΊΟΥ 8.14}} Ὀ6 τηδάθ ἀσυαῖκ νι ῖτ (86 σὰρ οὗ 6 }ο- 
γλδἾΒ γαίῃ, δηὰ βίθθρ δὴ δυθυ  αϑιϊῃςς βῖ6 6 Ὁ (ΤΥ. 
ὕ7). Το ἀοδὰ νγ]}, ἢ} 18 ἸΟΙ͂Υ σαῖθβ, 88}8}} Ὀθ 
Βι)οοιθα ἰο ἤτο, 80 {1181 ἰὺ νιν }}} Ὀ6 πιδὰθ τηδῃϊ [οδὶ 
ἐμαὶ ἰλ 6 ἰπιπηθ 86 τψοΥΐ, (6 ἔγαϊὶ οΟΥ̓́ΪΒ6 ἸΔΌΟΤ οὗ 
ΤΩΔΏΥ ὨΔ(ΪΟΠΒ, 5 δομίονοα ἴῃ γϑὶπ, ἰο Ὀ6 60Ὲ- 
Βιπιοα ὈΥ͂ ἔτο (νον. 68). 

γον. 8.(. νοῶ ᾿ἸΒουρδ.. δαί οβονδῇ. 
ἴπ (ἴ6 ορθηϊης τνογὰ 8 ὑμοῦθ ΔΡΡΟΔΥΒ ἰο Ὀ0 ἃ ἀου- 
ὉΪ6 δ] βίοι : 1. ἴο {πο ἰονχοῦ οὔ 5606], α6η. χὶ. 
4: 2. ἰο {86 δἰ σῇ νγ8}}95 τ ἢ πο ΒΑΡΎ] οη τγ88 
δυτγτουπαρά, μοῖν Ποϊραῦ ταδὶ ἤαγο Ὀ6ΘῺ ΥΟΓΥ͂ 
τοδί. Ενοη ᾿ζ{ΠῸ βίαιοι θη δ οὔ 200 γαγὰ8 (ΗΠ Επο- 
ῬΟΤυΒ) δηἀ 200 γαγαϑ (0ΒΟ8108) ἅτ ἰο 0 σοῃϑὶ- 
ἀοτοὰ οχηρρογδίεα, {16 Ἰονν οβὺ θϑι πιδίθβ οὗ [}10 δὴ - 
οἰθηΐβ (ῬΗ ΚΟ 5ΤΕ., 4οϊϊ. Τηαη., 1., 20) Βρθδκ οὗἉ 
(ἢ τ69 δηὰ ἃ δ] ρ]οίμτα, ἡ. 6., 100 ἔδει (ὉΡΡΕΆΤ, 
Ἐχρ., 1., ν. 234, δὴ.-ΟῸοπρ. ΟὉ. 4; Ηδῦ. ιἰ.9; 
δον. χὶῖχ. 10.---ϑοδίσογθσα. ὕΟοωρ. τόσ. 48. 
[ΟΚΌΒΥΟΒΤΗ: “6 ΤΩΔΥ͂ ΘΟΙΏΡΑΓΘ 8.80 1116 
ψογὰθϑ οὗὐ ΝΟΌΘΟΠΒΔΠ62ΖΔΡ 8.}}} οχίδης οὐ {}}}8 
ογἱ στ: 1πὰ ΒαΌΥ]οη ἰδ ἴἢ9 ἴονοῦ οὗὁἨὨ ΤΥ 
δὐοάθ..... ἴο πῆ κο τοτϑ ἀ! ουϊὶ (116 αἰίαςκ οἴ 
ΔῊ ΘΠΟΙΩΥ͂ ἡραϊησ 7πισοιτ- δεῖ, τἰ89 Ἰηἀοβίγασι  Ὁ16 
ἯΥ 41} οὗἩ Δ Όγ]οη, Γ δοπβίγιοίοα ἃ, Ὀυ] γα κ ᾿ἰκὸ ἃ 
χιουπίαϊπ,᾽ ̓̓  εἰς.----5, ΗΒ. Α. 

γοτβ. δέ-ὅθ6, Α Ἰουᾶ οτνγίπᾷ.. τοαυϊτοιδ. 
ΤΠδὺ νον. δ4 ἀοΒογ Ὀ65 {16 ἀσχοουϊίοη οὗ 'ννὶναῖ ἴ5 
ἰΠπγοαϊθηοα ᾿ἰῃ γοτ, δ8, 6 τνοτῖς (Ποτοοτο οὗὨἩ {μ6 
ἀἰοϑίγου 5. (σορΡ. 1. 22, 46; χὶνιῖ. 8) 8 Β6θἢ 
ἔτοιι γογβ. δῦ, 06. 0 18 αἱ {ἰμὸ βαιηθ {{π|6 ΟἿΑ Γ 
ἔγοπι (ἢ 9 σοπποοίίοη ἐμαὺ (86 ἰοιι πΟ186 ΒΡΟΪΚΘΕᾺ 
οὗ ἴῃ συοσ. δ4 15 16 πὶ Θοπβθαιθῃοθ οὗ ἃ ἀου- 
Ὁ]0 οροτγαιίοη αἰγοοίθα ἰο ἐδ ἔνγχο πηδὶ ἢ ῬοτΊΪΟῊ8 
οὗ (ὸ Βα γ])οηΐδη Ρορυϊαίϊοη. Αἱ οη9 Κἰτη0 {89 
ΟΥ̓Κ οὐ 116 ἀοϑίΓΟΥΟΓΒ 15 δχαϊηϑὶ (86 στοῦῦ Πη885 
οὔ πὸ ρΡοορὶο. Τ᾽ ἷβ 18 (89 860η80 οὗ Ἰοπὰ ποίδθΘ 
διὰ ὯΘΣΥ ψᾶνθα. Τὸ βοηίθῃοο Δῃὰ ΒΘΣ 
νανο8, εἰς. ΟΧΡΓΘ658685 ἐῃ9 ΣοΒ0}]1. Το ἀοδβίταο- 
ἰΐοη οἵ αῦΌγΙοη δηὰ (μ6 οχίϊγραίίοη οὗ 86 στοαὶ 
ἐστ] οὗἁἨἍ παι οη8 σδηποὶ [4109 Ρ] 66 τ ιποαΐ ὈγῚης- 
ἱπῷ (6 πιι8868 οὗ (86 ροορίο ᾿πἴο Μν11ἃ δηα ΠΟΙ ΒΥ͂ 
ΘΧχοϊιομθηΐ, [ὉΓ, 886 ᾿Ἧδϑ γοιηδυκοὰ οἡ ὑοῦ. 4, 
Τγ 8 5868 ΟὗὁἨ ΡΘΟΡΪΘ ΤΩΑῪ ΘΟΥΓΆΪΗΪΥ, 858 ἤ6 το, Ὀ6 601- 
Ῥατγθὰ νὴ Πη85868 οὗ τγαίοτ.--ἰοασ. Οοιρ. Υ. 
22: χχχί. 8ὅ; Φ26γ. 11. 18δ-- τ ῦον. νἱ. 28.---Αὐον- 
ψαγάϑ, βονγουαυ, (ἢ 6 τοῦ οὗ ἰδ ἀδοβίγου σΒ ἷἰβ 
δραίϊηϑί (Π6 ὀϊϊ6 οὗἨ ἐμθ ρφορῖθ, {πὸ ἈΘΓΟΘΒ, ἑ, ἐ., 
ἽὯΒ9 ὈγᾶΥθ 6 δῃηὰ ὙΔΥΤΙΟΣΒ (ΥΟΓ. 80; 1. 86) διὰ 

(οἷν τ οΔΡΟΠΒ.--- ΕΣ ἃ Θοα οὗ ΣΘΟΟΙΏΡΘΩΒΘ, 
εἰς. ΤΠ οδιι84] ρδυί! 916 γοίουβ οὗ σοῦ γ8ο ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
ο 80 ᾿πιπιρα!δίο, Ὀυΐ 41} (89 Ῥχγουΐίουβϑ οσομῃίοχι, 
Το οὐ])οοὶ οὗὨ γεοοπιρέπδε 18 Ὦ6ΓΘ βϑίδίθα 85 (89 
ατουπα οὗ Φο μονα μ᾽ Β ργοσοάυγο δραὶπϑί ΒΑΌ]ΟΙ, 
88 10]. 1ὅ, 28: Ἰϊ. 6,11, 86. ΟομΡ. 2 8δῃι. χὶχ. 
817 : 1588. Ἰἰχ. 18. 

Ψονβ. δ7, δ8. Δηάᾶτ[ῖτ.ΣΩδῖεθ... ἔοσ ἴ86 Κτθ. 
ΤΊ686 γΟ 8608 8180 οσοηῃίαϊῃ, Ε{ππὸ τον. 88, [6 σέγδα 
ἐρεοϊεοίπια οὗ “ ον δῆ, δηα γον. ὅ8 αἶδο ἰγοδίβ οὗ (88 
ἀοδὰ νὰ}}. Ὑδη, ἱπ σον. δ7, ἐν 18 βαϊὰ οὐ ἰδθ 
ῬΥΙΏΘΘΒ, τῦ 86 τη δῃηἃ ὙΓΔΥΤΙΟΤΒ (σΘοτΡ. ]. 8ῦ, 86; 
’ϊ. 28, 28), ἐπα ἰπ6 [μοσὰ ν}}} τηαῖζο (ἢ 6 πὶ ἀγαηὶς 
8πἃ σϑι186 ἴβθγὰ ἰο βῖθορ ἃ ρογροίι δὶ 866 ῃ (6 οι. 
ΓΘΙ3. ΟὉ ΥΟΓ. 89, ψἤθηοσ9 (1089 οΓὰδ τὸ (ΔἸ Κ6 ἢ, 
δηὰ χχν. 1δ, 16, 27), ἐὺ 15 οΥἀθπΕ}Ὺ ἰο Ὀ6 ὑπὺ8 ᾿ἢ- 
{ππδίρα {πα 186 [οτὰ π|ῖ]} ῬδσαυΣθ 8}} ἐμι|ὸ ΖΌΥΟΟΘΒ 
τ σἢ ταϊ χη ΐ Ὀ6 Δ0]6 ἰῃ ΔΗΥ͂ ὙΥΔΥ͂ ἰο ἀοἸλγ (86 ζ4]}, 
[τ ΤΑΥ͂ ἰῇ ὈΘ6 Ββαϊὰ ἐμαῖ {86 Ῥσγορμοῦ ἱγθδαὶβ ἴα 
γον. δ7 οὗ {π6 ἀρεδίγαοίίοη οὗὨ ἔΠ6 1ἰνίης, ἰῃ γον. δ8 
οὗ {μὸ ἀριὰ βίοῃϑο ἀοἔθῃοθβ. [ππΙΔΥ Ὁ6 αἸ]ον θὰ 
ΒΟΓΘ ἰο ἰμϑοσί ἃ ρῬρϑβϑβϑᾶμο σοϊαίϊηρ ἰο (86 Ὀυϊ] ϊης 
Οὔ Π6 νν8}}8 ὕγοτι (Π6 σΥ]  Πἀ6γ- βου ρίϊοη αἰ σγοδὰν 
τηϑηςἰοηθ4, 85 κἰνοη ΕΥ̓ ΟΡΡΚΕΊ ( }.. 1... Ὁ. 280). 
“ΒΑγοη ἰ8 (9 τοΐασο οὗ ἴθ ὁοἀ Μετγοάποι; [1 
ἤδνο δηϊδηθὰ (οὔθοσυθ ὑπαὶ ΝΟΡυσΠΔάποΖΖαυ 18 
[86 ἘΠ ΕΠ) Γρσυγ-Βεὶ, 18 κυθαῖ ΘΟ] θα α. [ἴὰ 
[6 {Πγοϑ οἱ 5 οὔ {80 ρτγοδὶ σαίθ81 πᾶν δι )αϑἰοα 
ἔο]ἀϊηρ-ἄοογ8 θὰ ὈΓΔΒ8, ΥΟΥῪ δίσοι ΓΑΙ γ8 δηὰ 
ται ηρϑ (ἴ), 1 Βᾶντθ ἄυρς (8 ἀϊίοο8, 1 ΒΑΥΘ 
Ῥοδοδοα (πο Ὀοιίιίοῃλ οὗ ἰὴ νάϊογϑβ, 1 παν σου- 
βίτυσίοα {μὸ ὈΔη 8 οὗ {86 ἴγοηο τ 1} ὈΣαπ ἢ 
δηα Ὀγίοϊθ. ἘΝ ϑίης ἴο ργόβοσυο (86 ρυγδηϊὰ 
ἸΏΟΥΘ ΟἿἾἿ σΔΟΙΟΌΒΙΥ δηὰ ἰο ἀοΐδηα ἰΐ ἤγοιῃ [ἢ 6 ΘΠ ΘΩ͂ 
δηά ἴΠ6 δἰίαοἶζϑ τ αἰσῖι ταϊχινὶ Ὀ6 τηδἂθ οα ΒΔ Όν]οα 
(89 ἐπρουβηδΌϊο, 1 σαυβοα ἴο Ὀ6 δΘοῃδίγαςσιοα ἰα 
ἸΩΔΒΟΏΓΥ ἷπ {86 Θχ ΓΟ μι [165 οὗἩ ΒΑΌΥ]ΟΙ ἃ (ποσοῃά) 
ἔτϑαὺ ὁποϊοβατα, [9 Ὀου]ονατὰ οὗ ἰμ6 Εἰδῖπρς ϑαπ, 
Ὑ ΒΙσἢ πὸ Κὶπρς δὰ πδὰς Ὀδίοτο τ. 1 1}ιδὰ {86 
ας }}68 π)|849 ἀγῪ, δῃ ἃ οδυδβοᾶ (Ϊλ6 ὈπῺ Κ8 ἰο Ὀ6 60ῃ- 
βίγασίοα οὨ ὈλΥγτοΪ8.᾽ Ηδτχο ζοϊον (μ 6 ψογὰβ 
αιοίοα φΌογθΘ ἴῃ γον. 18.-- - 6 νι 8}}8 οὐὕἤἩὨ ΒαΌγ]οου, 
ποινονοῦ, το ποὺ ἰμ6 ποτὶ οὗἩἨ ΝοὈι σι Δ ΣΡ 
Δ]οηθ. Ασοσογαϊΐης ἰο δη ἰἸηβογί ρίΐοη, ΠΟ αἱ ΑΌοΣ- 
ἀδθῃ, Βοπὶθ ΒΓ ἴῃ ὑπὸ αἼΟΓΥ οὗἉ {{||8 ψοῦὶς 15 ἀπ9 
ἰο Αββδυβδάάοῃ, {9 βοὴ οὗ δδπμοσὶθ. ἢ Ὲ 88 γ8 
(ΟΡΡεδυ, Ρ. 237, εἰς.}, “" ΒΑΌΥ]7Ο. 8 (}6 οἰ οὗ 
Ιᾶνγ8, ᾿τριιγ- 6] 18 118. οποίϊοβαρο, Νιν1- οἱ 1.8 
ταιιραγῖ; ἔγοπι (ἢ 6 Τουημἀδίίΐοη ἰο [ἢ 6 Ὀδἰ(]ο 6 ης8 
ΙΤουπάοά, δοπιϊπαοὰ, δηϊατροα ΚΒ οτ."Ὁ ΟΡΡΕΕΤ 
8. οὗ ορὶ που (δὶ {686 οτ 8 ΘΧρΥ 655 ἰ00 πηι οὶ, 
δηὰ [8 ΝΑ ὈΟΡοἾδββϑλγ, δα Ἔβρθυὶ!γ ΝΟ δὰ- 
ΠΟΣΖΑΥ, ΓΘ ἰἴ0 Ὀ6 Γερατάρα 88 δί ἰθδϑὶ (6 σοῦι- 
Ρἰοίοτϑ οὗ [Π0 ψοΥῦ]ς. Α8 ἴο (86 ἀοδβίταοίίοη οὗ (ἢ 6 
ν8}}, ΟΡΡΕΒΤ Β8}8 (Ρ. 236, εἰσ.), “1 18 ἰο Ὀ6 ῥτο- 
ϑυιηθοαὰ ὑπαὶ (Π6 Οὐτοῦ νγ4]}, Θμσσοδομβοα ὑροὰ ὮΥ͂ 
ὕγγυβ, Βροϊ] θα Ὁγ θατγίαδ, 1 ἀὰ τὶ ὈΤΟΔΟΒ 65 ΟΥ̓ 
Χόγχοβ, ἀϊὰ ποὶ αχὶδι αἱ μα σοι θῃσθδιηρηΐ οὗ 86 
ἴουτγί σοηΐτυ οὗὁἨἁ ἰδ συϊσαῦ σα. Τὴ ἀἰτο 68 
πδὰ Ὀθοη ΗΑ] ]οα---ὴὰ αὖ ᾿οαδβὶ ἰπ ἰδ σγϑδίοῦ ρασχί 
ὑπὸ νγὰ}} δὰ ἀϊβαρροαγθὰ νυ ῖο ἢ τγ88 80 πῃ ροβί 
(ο 110 Θη6πι|ῖ68 οἵ Βα γ]οη, δὰ ψ οὴ ἰμαρὶγοα 
Φογοπιίαῖ τῇ (ἢ 9 τοῦδ σοοοτγαοα ἴἰη ᾿ὶ. δὅ, 68." 
--Τ σα [ΒΘ Βᾶνθ ὈΘΟΡ]θ8, εἰςβ. ΤΉ 686 τν οὐ ὧ8 
δτο Τοιιηὰ τ (ἢ δι χηῦ δ᾽ ογταιοπ (γα δροκΐοη οὗ 
ἐπ ναὲῃ πὰ ἔοσ ἴδ89 Εχθ) ἱπ Ηδῦ. ἰϊ. 18. Ηα- 
θΑΚΊΚΟΙΚ τνᾶ8 ἴΠ6 σΟΠΙΟΠΙΡΟΓΆΓΥΥ οὗἩ Ζογου 8}, δὰ 
8180 ΡῬΓΟΡ ϑῖθὰ ἰδ ρμιιηϊίῖνα Ἰυάριλοηῖ ἰο ὃθ 
δχοουϊοὶ οἡ Φυδκλθ Ὁγ (μ9 ΟΠ δ᾽ ἀθαῆβ. Αβ ἰὼ ἱ. 
6 Ηδοδκιυϊς ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ τθηςοηβ {86 Ομ δ θδμβ, 



ΟΗΑΡ. 1]. δ9-64. 481] 
ἀμρυπωμεάοις,, 

86 οδῃποί ᾶνὸ ρτορμοϑίοὰ Ὀθίογο ἴμϑ Ὀδι 19 οὔ, ΝοὈυσΒαάηοσζας ἀἰὰ ποὺ οχϑοιΐθ 8. ἱτηπιθ 89 
Οδυοβ οι 8}, ΤῸ ἰῦ 18 ἰησοποοίν Ὁ1]6 ἐμαὶ ὑμ6 δρ- ψόογ 8 σι οὰὶ ἀδβροίςα γἱ0]6Π66.--- Δ ΟΥΘα δηὰ 
Ῥοϊπίμηοηΐ οὗ (μ18 παιϊίοη ννἃ8 αἰβοϊοββὰ ἰο δίμῃ νυϑασὶ θᾶ ᾿μΘηλδΟΊῚν 98 ΓΘ ΒΥΠΟῚΥΠιοὺ8 ΟΧΡΥΘΒ- 
ΘΔ ΟΡ μη ἰο ΨΦογοπιίδῃ. [Ι 18 ΡοΒβϑ  ὉΪ6 ὑἐμαΐ 6 
πτοὶθ ἰπ (116 γοΐχη οὗ Ζοαεϊκία ἢ, ἔοτ τγχὸ 866 ἔγοπα 
οδδΡ. ἱ. ὑμαῦ {Ππ| ἀουιϊπίου οὗἨ {πΠ6 Ομ δ᾽ ἀθϑηβ δὰ 
(θη ἰδβϑίθά ἔοσ. βοὴ ἰΐπιθ. [ἴ{ πον ἵμ86 ποῦὶβ 
εἰ Βρῃοϊά, 18 1 ηοὶ οὗἩ (6 [οτὰ οὗὁἁἨ ὨοΒί85 ᾽᾽ νψ 1 σ ἢ 
ἰη ΗδΌ. ἰἰ. 18 ἱπιπιοαϊαίοὶν φῬτοσοάθ [89 σνογὰ8 
δοπιαλοῃ ἴἰὸ (18 ραβϑθδᾷθ, 8ΓΘ ἰο Ὁ60 γεραγαθα ἃ8 ἃ 
ζοτιλαΐα οὗἩ αυοϊαἰίοη, ἐὺ 18. ηοΐ προ 8810]6 ἐμαὶ 
{18 5 [86 ραββαζο Ὑπϊοὰ 6 αποίθ8, ΔΙ Ποῦ ρι, οὗ 
δοιιτϑο, ᾿ὑ σδηποῦ Ὀ6 ἀθῃϊοα ἐμαὶ Ὀοὶδ ΤΑΥ͂ ΠΔΥ͂Θ 
ἄτανπ ἔσγουι ἃ δοι πη ϑοῦυγοθ. [0 ἰδ, πον ΎοΥ, 
ἐτϑιηδί68}}}7 ΠΟΤ σογσθοὶ ἰο ἰδ κοὸ Πὲξ2 ἴῃ 186 

Β6Ώ86 ΟὗἁἨ σοτῃπηδηα ΟΥ' ἀοίοτηἰ πδίΐοη (85 ἴῃ 7088. 
χὶ. 20; Εζοϊκ. χχχῖϊ, 80), δπὰ ἰο ἰγϑδπϑὶδίθ (τ (ἢ 
Ἐπλιῦ, ΜΒΙΕΒ) “41 15 ἀοογοοὰ οὗἩ {Π6 Ποτὰ (παι 
ἐμ πϑίϊοῃβ,᾽" δίδ., δα (ἰὴ ἰδ 18 0 γ6 ῬΤΟΌΔΌΪΘ 
(παι 186 νοτὰβ δγ6 οτἰ κί 8] ἰο ΗΠ δΌδκκυϊκ. ΤΟΥ 
Βλι ὑμ6 δοπίοχὶ δαὶ ΓΑ ὈΪΥ. ΕοΥν ΗδὈλκίκαϊς τ 88} 68 
ἴο 5 ἰδὲ 6 θυ Σ]αΐπρς ογθοῖθα τὶ Ὀ]οοὰ ἀπά 
ἐπ͵)αβιίῖοθ οδπποὺ θμάυγο, ἔσοτῃ Ὑ Π1Οἢ ἰπ ρϑϑβίης 
ἯΘ ΙΩΔΥῪΥ ἀΟΥΥΘ ἐδ9 ἱπηρογίαπέ ἰπἴοτγηιδίϊου ἰμδὶ 

Β' οηβ, σοΠΡ. 188. χὶ. 88 β44ᾳ.; 80 ἰῃδι 1 ννὸ γῆ ο 
δ ἃ υυϑασὶθἃ ᾿θιβοῖνθδ (43 τοααϊτοὰ ὈΥ͂ (89 
ἰοχὺ μΒασθ, Ὀὰὺ ποὺ ἰπ ΗΔΌ. ἱἱ. 18), νὸ πλιιδὲ ὑη 6 γ- 
βἰδη (8 π᾿ δἂἃπ δ δησοὰ βἰ χϊβοαίίϊ οη, ἃ8 ΘΧ- 
Βαπαδῖοᾶ ἘΒΘιΒΘΙν 68, οὐ ατὸ δἰηζίπσ, ν πϊοῖ 1 
18 ἀουδιΐι] ἰἔ {6 ψοτγὰ νν ἢ}]}] Ὀθατ, Νον 18 ἰΐ 
δοοογάδησο Μ1} [ἢ6 5686 δηἀ σοπηροίϊοη οὗ {0 
οΥΪσπαὶ ραβϑβαρο ἴ0 δἰἰγι θιιο ἰο {ἢ ὩΔί]ΟΏ8, 80 
ὍΟΓΘ ΘΟΙΏΡ6]16α ἰο Ὀυ]]ἃ [6 τῦ4}}, ἃ βἰηκίης πα 
6 τνδὶ] 141158] [1 158 ἴον {πθ ΓΑΙ ΠΟΥ ἃ ΥἹΟ(ΟΥΥ͂ 
(δὴ ἃ ἀοΐοαί. Τὴϊ8 Ἰοηρς ἀἰβοοιγβο, 88 ΕἸΓΑΙΌ 
ΤΘΙΊΔΤ ΚΒ, “ὙΘΓΥΥ Β. 1 4 ΟῚ 610565 Ὑ1{ἢ (Π18 Βοπί 60 
οὔ Ηδθδ κυ κ, τ αῖοἢ 18 ΘΓ ααἰΐ6 ΔΡΡτγοργίαίο.᾽ 

-Ρ 3 (ἴο ἃ δα ΒΒ οἰ ΠΟΥ͂ ἰπ ναἰῃ), ᾿ἤνΟΙΥ 98 

ἃ οογίαϊη ἰγοῦγ. Ἐδθ ργοδὶ ψὰ]} π }} Ὧθ ροοὰ 
οηουρῆ ἰο δβεαι δέν (ῃ6 Ἰαϑὲ οὗ (μ6 4]1]-ἀονουτγίης 
δηΒ1 Ἰαἰοη, ΟΥ Οὗ {80 ἤγτο. [ὁ 18 ὑβογοίογθ 

ΒίΤΟΏΖΟΣ ὑΠ 88 ΡΣ, 188, ΧΙ] Ϊὶχ. 4; ἰχυ. 28. Οοπιρ. 
ΝΒ. ἱϊ. 18. 

21. ΤΠ ιονὶοαϊ οοποϊωδί οῃ. 

11. 890-64. 

δὲ Τῆο ποσὰ συ ὩΟὮ Φογοιι δ [86 Ρσορἢϑὶ σοπιτηδπἀρα βοσαῖδῃ ἰΠ 6 θ0ὴ οὗἩ Νογίδῃ, 
4:6 βοὴ οὗ Μαββοΐίδῃ, σ ἤθη 6 πϑηΐ πὶτῃ ΖΘα δ τ} ὑμ6 Κίηρ οὗ δα ᾶδμ ἰπηΐο ΒΟΥ] οΩ 
ἴῃ ἰῃ0 ἴουτ ἢ Ὑϑᾶγ οὗἉ [1158 τοῖσῃη. ἀπά ἐλ β'δυδίδῃ τῦα8 ἃ αὐἱοῦ ᾿γΐηοθ [οϑΥδυδῃ- 

60 πιϑγβ}}8}1]1. 80 Φαογθιι δ ττοίθ ἴῃ ἃ ὈοΟΚ 411 {π0 δνἱ] ὑμαὶ βῃου]ᾶ οοτμθὶ ὕροὴ Βδ- 
61 Ὀγίοῃ, θυθη 8}1 [Ππ680 ψΟΤΒ (μαὺ τὸ γι τὑθῃ αραϊηβὺ Βα γοη. Απα Φεογοπι δ βαϊά 

ἴο δογδίδῃ, ΥΥ βοὴ ἰοὺ σοπηθϑὲ ἰο ΒΘΌΥ]οΙ, Δα Β}8]0 866, ἃΠα Β84}} [866 ὑπαὶ {μου 7} 
62 γτϑϑβά 8]1] {680 ψογβ; [ἤθη δ] Ποὺ β8ΥῪ, Ο [Χ0ΒΡ [8πὰ 8847, Ο ΦοβονυδῃΊ, ἔδοὺ 

μιαϑὺ Βροόκθῃ δρϑδίηβί {18 ρ͵δοθ, ἰο οὰΐ ἱΐ οὔἵὝ, (μαὶ ΠΟΙ 8181} σοπμδίη ἴῃ ἰΐ, πο 6 
63 τηϑὴ ΠΟΙ͂ δοδϑί, δαΐ {μαὺ [Ὁ 58}8}} Ὧθ ἀοβοϊαΐθ [Ὁ ουθσ0. Αμὰ [ξ 884}1 Ὀ6, θη τῃοα 

᾿ιαβϑὲ τηδάθ δὴ οηὰ οὗ τοδαϊηρ (818. ὈοΟΚ, ἐλαέ ἰδοὺ 8ῃ810 Ὀϊηὰ ἃ ϑίοῃϑ ἴο 1ΐ, δηὰ οδϑὲ 
Θ4 [Ὁ ἰηΐο [86 πιϊαϑὲ οὗ ΕΡΗγαίοβ : Απά ποὺ 58410 βαυ, ΤῊϊιΒ 888}} ΒδΌΥ]οΩ βίη κ,} δηὰᾶ 

888] πού τἶβο ἔγοπῃ [Ὀθοδαβθ 06 [86 601] [μδὺ 1 111 Ὀτίπρ' ἀροῖ ΠΟΡ : δῃὰ {Π0Υ 5884}] 
0 ΤΘΔΙΥ [Θχμδυβίο4 1. ΤὨυΒ [ἌΓ αγὸ ἰῃ6 ποτά οὗἉ Ζογθιαϊδῃ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΘΑ. 

1. ον. θ0.---Οὐ ἐδο δοηδο οἵ ἔμο χηροσίοοϊ ἐξ Ἶ 3 οοταρ. ΝΆΣΟΣΙ5Β. ΟὟ. ἢ 87, 1. 
τ 

3 ΨοΥ. 61 .--  ). ὙΠΐ8 ποτὰ οαηποῖ πηϑϑὴ “δ η4 ψ ἤθη ἔΠποΠ βοοϑ ἰΐ ({ογ {Π6 ἥτπὶ Ε{π26). ΤῊ δυῆχ τοῦ] ὀοτέαἸΪῪ 
Ὠοὺ Ὅο τνβητίημ ἴα ἴδ τ ο586. Νὼὸῦ σλῃ νγὸ 866 ΜΕΥ [Π|0 τοδὶ ς βου ἃ ἴα κὸ μῖλοθ αὐ τ 6 τοι εἰσ οὗἩἨ 1Π6 εἰῖγ. Βοιῇ [ἴθ 
δηὰ ρ]δοθ πὶ τ τἢ ὕ6 ὙΟΓῪ αὐΐμνογαῦϊο. [ ἰ6 γαῖμοῦ [η6 ἐροάοϑία; [πὲ π 860 ἴο ἰξ. χΧὶ ἰ5 ἰπου]ἱοδῦθα ρου πὶ ἐμδὲ δ ἀϊ8- 
ΘΌΔΓκχο ἰδ σογατη ἰδϑί οι ΜΓ} οἰγοιπιροοτίοη. Οορ. 1] Εὶ. χί!. 10; Ρ8. χχχυ . 87, 186. χχὶίὶ!, 1]. 

ὃ Υον. 6..-νῪ , ἀεπεγρί, ἀδείάετε, ἰὰ Φοτθυλίδη ΘΓ ΟὨΥ. Οὐρ. Αἰὰ. Υἱ !. 8; ἰχ. ὅδ. 

4 σου. 64.--Ἰ ἐμ ποτὰ 15}»} 15. ποῖ ροῃαΐηθ, [ὃ σΑἢ ΠΑΥ͂Θ ΟΟΠῚ6 ὮΘΤΘ ΟΠΙῪ Τπγοῦ ἢ ἴπ0 ἰσδηδροδί οι οὗ (ἢ 0] οί ς 
τόμ, “ ΤῊΠ5 [Αγ σέο, τ ἢ πο ἢ [86 σοργ πε, [του ἢ ΘΑΓΟΙΘΒΘ 685 ΟΥἩὨ οὗ ρτροθο, σοηηροῖοα ἐΠἰ8. ΤΠ18, οννόνοῦ, ἑν γοδ 
6 ἰπϑυ ΠΘητοἰΥ οἵ νογθ. δθ-δά οὐ 1ποῖτ' οτί κί αὶ ροσίτίου Ὀοίογο 1. 1. ΗἸΤΖΙΟ βᾶγ8 [ἢ 6 Ππτθημν ΛΕ ΌΘΘΓΒ 80Π10 Δ ΓΚΒ οἵ ζοπὺ- 
ἴπϑῆοθθ, ΠῸΠ9 οὗἁὨ {Π|8 σΟΠΕΓΑΤΥ,᾽ πὰ ἰἴ [5 ἰπογοά 016 (πδὲ [ἰ δίοο Ὀοίοτγθ 1]. 1, δίποθ ἐΐ νοι ἔθ ῃ ἀρροαῦ παὶ (88 χροαξ ῥτο- 
ῬΠΟΟΥ͂ 18 ΟἿΪῪ οὗ βοοοηάδγυ ρογίλποθ. 1, (ΘΠ, γοΓ8. δθ-6ὲ ἀτὸ ζϑηιυΐπθ δὰ ἴῃ {πεῖν οτἰ κίηαὶ ροϑίτίοπ, ΤΠ} Βαπιο τη δὲ Ὁθ 
Βαϊ ἡ οἵ [ἢθ8 σοποϊπά ἐς τοτᾶθ, δίποθ ΓΠΟΥ σου ἃ πον Γ πατο μαὰ {ποῖ ροβίτἰοη Ὀοίοτθ γὰγ. δθ. ΑἜ σοργίσϊ σουἹὰ ηοϊὶ πανο δἀάοάᾶ 
ἸΘ." Υ τοῖα κο. «᾿ογοηίθδη, [86Π, τη δὲ παγο ἀπο ἰ[. Ἠΐ ΟὈ]οοῖ ὈὑΓΟΌΒΌΪΥ γγὰαϑ ἴο αἶγα ἃ ἴοίοϑη οἵ ἰάοπεῖν ἴο {86 δὶ κί 

ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ ὈΥ 8ῃ πητη βίΔ ΚΑΌΪ6 αποίδιίϊοη ἴγοπη ἰἑ. ὙΠῸ βδποίεπί ΓΑ ΏΒΙΔΕΙΟΏΒ, πὶ τ Θχοορίοῦ οἵὗἩ [89 ΧΧ,, τί ἢ ἐσ οἵ 
Σ 0 Δ ὨΟΓΣΙΓΥ, Δ} οχρτοδῦ ἴπ6 ποσὰ. Οοἴωρ. ΝΆΚΟΧΙΘΒ. ὦεῦ. μι Βα, Ά. 98, 



482 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΒΕΊ ΦΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΙΟΑΙ,. 

θη Κιηρς Ζοα οἰκί ἢ, ἰὴ ἐμ ἔοαγὶ γοδσ οὗὨ δὶ8 
τοϊρῃ, πιδᾶὰο ἃ ἸΟΌΣΠΟΥ ἰο ΒΔΌΥ]ΟΩ, “ ογθπιΐδὴι Κ8 9 
ἴο ϑογαΐϊδ, ὑπ6 ὈτοίδοΥ οὗ Βδτγυσῖ, 1Π6 τλᾶ ϑ}8]}, 
(86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ δβεϊηδὶ ΒΘΌγΙοη ἰο ἰδ]κθ τ τ Ἀΐπ 
διὰ γοδά 'ῃ ΒδΌν]οη, δηὰ 1} 6 Υἱ1ἢ ΡΤΘΥΘΟΥ ἰοὸ [}9 
Ἱμοτγὰ ἰο οαϑί ἰΐ ἰηἴο {80 Εαρ γδίο8. 

γον. ὅ9. Ἐ1Π6 σνοσᾶ.... οαγανδῃ- Δ 88 8]]. 
ΤῊη.6 Θοτητ βϑίου νοῦ βογαῖδ γϑοϑῖνθϑ ΓΘΆΙ]Υ͂ 
ἔοττωβ ἵἴμ6 ομϊοῖ ρῥαᾶγὶ οὐ {18 βοοϊΐοῃ. ΕῸΓ αἴϊοσ 
ψοσ. 60, ἴῃ πῖοὶ (Π6 Ροδιοταιίοη οὐἉ ἰμ6 ΓΟ] ἔογπι- 
ἴῃς [80 ὈΔ5815 οὗ {118 σοτῃ πιϊϑϑίοη 18 ἀδδβογὶ Ὀθα, 4]}} 
{μο τοδὶ σοῃ δὶ ῃϑ ΟἿΪΥ ὑπ 9 ψγογ 8 ἴῃ τ] ἱο ἢ 76 Γ6- 
τοϊδ ἢ ἰτρδτίϑ (8.6 ΘΟΠλΠ 8510}. --- γαῖ, δοοοτά- 
ἴῃς ἰο χχχὶϊ. 18, πιιδὶ θ6 ἃ Ὀγοίϊερ οἵ Βαγιοὶ, 
(86 ἔγϊοπὰ δῃὰ δϑϑιβϑίδηὶ οὐὁ ΟὟΡ Ῥγορποῖ, ν᾽ ἰσὰ 
οχρ δῖ ΨὮΥ (1.6 σοπιαλἱβϑίοη ΜγὙὋ8 αἰ γθ (ο Ϊτη. 
ΟΥδοΣ Ῥουύβοῦϑ ἡϑιβϑὰ ϑογαΐϊδῃ δα πηδηςοηθα ἴῃ 
ἐδ18 Ὀοοῖς, χχχυὶ. 26: χὶ. 8: 1ἰϊ. 24. [ἴΐ βοϑιῃβ ἰὸ 
ΒΑΥΘ ὈΘΘΠ ἃ ΟΟΙΏΠΙΟΩ ΠΆΠῚΘ 8ΠΙΟΠΩ ἴδ 6 ΡΥἱΘΟΒίϑ. 
σομρ. 1 ΟὭτοη. νἱὶ. 6, 14; Εἶτ. υἱϊ. 1, 4; ΝΒ, 
Χ. 2; χὶ. 11]; χὶ". 1, 1..-- ὴὶ ἰβ οὶ ΡοΡΘΟΟΥ οἶθαν 
γγ ΖοαοἰκΙ Δ ἢ θη ἰο Βαγίοη. ΗΪ8 ἔοιιγί ἢ γ88 ῦ 
ἦδ {1.6 Βδπη6 ἴῃ τ ἢ 16 ἢ (86 ΘΏΥΟΥΒ οὗ ([Π6 πεὶσῃοῦ- 
ἷπᾳ πδιϊ 005 ποῦ ἰὴ Φ6 γα Βδί θα, τὸ ἰΓοδὶ σοπο ΓΪ ης 
ἃ ἀοἴδηβίνο δ᾽ δ ῆδο ἀρσαῖηϑὶ {86 Οἢ Δ] άθδῃ Ῥοῦγου. 
ΟοταρΡ. γΓθι8. Οἢ χχυύϊὶ!. 1 δηὰ χχυϊ!. 1. ΝΙΒΒΙΗΒ 
(1 ηΚ8 ᾿πᾶΐ [86 αἰνοτβίο ἰμθὴ 846 Ὁ Νοῦυ- 
οὨδ ΠΟ 22 ΓΒ γᾶν τὶ Μοάΐα τνγᾶὲ8 (..6 ΟσσΑΒΙΟΏ 
οὗ ἐμῖ8 τηϑοϊϊης (.444. ει. Βαὸ., 8. 211). ΤῊ γουτ- 
ὩΘΥ ἴο ΒΑΌΥ]ΟΙ δον (δὶ Ὠοϊἰηρ σδπιο οὗ (ἢ 6 
ῬΓο͵οοὶ, ποῖον ἐμαὶ (Π6 ταροτίβ ὕγοτῃ 86 Εδϑι 
οδυδϑοὰ ἰδ την 0 ἈΡΡΘΑΓ ἴοο ἀδηροτοιϑ, ΟΥ 
ἐμαὶ {πὸ τη ρ8 οὗἁὨ “ οὐδ πηδὰθ Βοπι6 ἴπὶ- 
Ρτοββίοη.---ἂἂ φυΐϊθῖ ὑσίποθ (ΠἸΠΠ})}5 - 9). Ταὶδ 
ὀχργθϑϑίοη [88 Ὀ66} ἱπίογρσχοῖθα ἴῃ (Π6 τηοβῖ νᾶ- 
τίου δηὰ βίγϑδηροϑὶ ΨΆΥ8, ΘΟΠΘΘΓΏΪΩ ὙΒΙΟΘὮ 
ΘΟΙΏΡ. ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΙΕΒ δὰ 2. Ὁ. ΜΙιΙΟΒΆΕΣ 8 αὐ 
ἶἴος. ΤΟ ]αί6Υ 88 ἴη6 ἢτγβί ἴοὸ σίγα ἐΐὸ βυ Ὀδί8:- 
Αἰ} σογτοσὶ τοπάογὶηρ ἴῃ 18 7ταπδϑίαίίοπ οΓ ἐδε 
Οἱά 1δείαπισπί, 1778, Τιρα ον οὗ (6 σδλγανδῃ. 
ΜαΑῦβΕΒ ὅγϑι ργοροβοαὰ “" Κ᾽ βοιηλγβο 1}},᾽ ΤῊΔΥ- 
Β88}1 οὗὁἩ 186 ἸουΓΏΟΥ. [ὠἰογα! ῖγ ἰὁ ἀοποίαβ 
“ΡῬγίποθ οὗ (86 γϑϑίϊῃ- ΡΪ 66." (ΟΡ. Νυπιῦ. 
ΣΧ. 838. 

γεγβ. 60.064. ὅδο Τοτθιυλίδ τντοῖθ.... θχ- 
Βαυδπῖθᾶ.  ΠΠΔΥῪ 88.106 {Ππ8ὺ {18 ἡοαγΏΘΥ οὗ 
Ζοαοἰκαἢ τγᾶ8 [ἢ 6 ὁσοδϑίοη Οὔτ 6 ΡΥΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἀρηϊηβί 
ΒαΌγϊοη. Εον Ὠοιαρο, ἰζ ποὺ 6 οπ]γῪ οὐ]οοὺ, 
Ὑ88 σοτίδ ΠΥ Οη6 οὗ ἴ6 ΟὈ)οοίδ, οὗὨ [6 ἸΟΌΓΠΘΥ, 
δηὰ ᾿ν ἱμογοίοτο ἰηγοϊγθα αὶ ἀθοΡ αἀἴβζγδοα ἴο {{Ἰ|6 
ὑἐμδοοσᾶου. Ηον διιΐπρς ᾿ὑ ννὰ8 παῖ [86 Ῥτοροὶ 
Β ουΪὰ πιδῖὶζα 0.56 οὗ (15 ἸΟΌΓΠΘΥ ἴ0 ΓΗ 88} 186 
το 8] τι ἢ Δ ΔΡΡΥΟΡΥγαίο τόσα. 116 (116 
κίηρ οὗ Φυι4}}, 'ῃ νἱονν οὗὨ 4]}, ννὰβ σλβίλης [εἰ πη86} 
πῃ οπηᾶρο Ὀοΐοτα 1Π9 ἰἤγοπο οὗ τ Ομαϊἀθῃ 
Ἰκίηρ, ϑογαῖδ ννὰ8 ἰ0 δα 8. ἃ τοῦ ἴῃ (ἢ ΕῸ ] τί 68, 
οὨ ν᾽ ϊοὰ ττδ8 ΧΘΟΟΥοα 848 8 αἰνίηθ ἀθογοθ [86 
ἀεδίγαοιίοη οὗὨ ΒΗΑΌΥ]ΟΣ ππὰ ἀο]νογαποο οὗὨ [8Γ86]. 
---Ται Φοτοιμ ἢ σορίοἃ [18 ΡὈΤΟΡΏΘΟΥ ἔγοπι [16 
ῬοΟΪ - ΤῸ} πιοπιϊοποι πῃ χχχνὶ. 83 (ἈΚΑΡῚ ἰβ ΟὨΪΥ 
ΒΌΡΡΟΒΔΌΪα, ἴθ 6,86 ΦοΓΘ Δ ἢ Β0σΟΟΑΒΙΥ ΘΙ ἰἴπ- 
οτοδϑοϑα (ἢδὺ οΟἸ]] οἰ ἴοη οὗ υτιτηρκ8 Ὀόσαπ ἴἰπ 116 
ΔΓ1ἢ γοᾶν οἵ Φομοϊαἰκ πα), ὅτϑι ἐπδογιίϊηρς {Π6 Ῥτο- 
ΒΘηϊ ῬΓΟΡΌΏΘΟΥ ἴῃ ἰἰ, δηά ἰμὰ5 καἰνίπς ϑδογαὶλἢ 8 
ΘΟΡΥ͂, ἃ σοπῆγπιδιϊΐοη οὗὨ νυν σὰ ΕΥ̓͂ ΡΟΙ] 6518 ΠΆΥ̓ δ8 
ουπὰ ἴῃ (06 οχργοϑϑίοη ἐ ἃ ΒΙΔΟΣ 9οΠ67 Ὀοοὶκ. 

[ι ἴθ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ΡΟΒϑὶ Ὁ] (μ8ὲ εγοιαίαβ πουϊὰ 

{μπ8 ἱπιϊταδίθ ἐμαὶ μὸ ῬΌΓΣΡΟΒΘΙΥ πνσοὶθ {86 Ῥγο- 
ΡΒΘΟΥ ὉΡΟΩ οὁπὲ ΤῸΪ], ἰπ δηι μο 58 ἰὸ [Π6 ΤΠΔΗΥ͂ 
ΤΟ]]8 ἤογαΐης ἐδ 6 πιδὲη οΟἸ]]δοίΐοη. 716 Τοδβοῦ 
οὗ 80 ΡγΓοΟρ Θ᾽ Β σαΓῸ ἴο Ὑσὶῖθ [86 Ὑδοῖθ ὁ ΟὯ9 
ΤΟΙ, νόου ὑπο ἀου Ὀϊ]6985 Ὀ6 δαὶ οπε οουϊὰ ὉΘ 
Βδπαϊθὰ τοῦθ ΘΑ ΒΙΪγ δηὰ βδίρὶΥ ἰἢδῃ ἱἵνο.--- ΤῈ 
τοδαϊηρ 88 οὐ ΘΠ (ἸΥ [ὉΣ 8 ὑμτθοίοϊ ἃ ῬυγρΟΒΟ: 
1, ὙΠ σοβρθοὶ ἴο [80 ΟἿΑ οὗὁἨ Βανγοη ἱΐ τγ88 δῇ 
δηδουποριηθηί οὗ ἰλἀρπιοηὶ (ΗΙΤΖΙα), τ λΐο ἢ Δ Ρ- 
Ῥθᾶσγϑ 9 ἸΠΟΤΘ δὲ χηϊβοδηΐί, 88 ἐμ6 Δη ΠΟ ΠΟΘΙ 
ἭΘΓΘ οὶ ἰῃ 8 Θομαϊ0ῃ ὑοὸ πο δ ἀθοϊδσαιΐοα 
δρεαϊηδὶ ΒΔΌΥ]ΟΏ, Θοιηΐη , 85 ὑπογ ἀἰὰ ἴῃ 8}} Βα- 
τ γ, ἰο ἀο Βοπιᾶζο. 2. 10 γοβροοὶ ἰο Θοά, 
ἰὺ τγδϑ 9 Ὀ06 δβγιηθὰ ἐμαὶ ἐμ6 Ῥ60}]6 οὗ [5186] 
᾿δα ἰδ ίκο ἢ βοϊΪθηη Ὠοίΐοθ οὗ ἐμὸ ἀΐνὶπθ Ῥγοιηἶδβο. 
Ηδηδο δον )0 τοδάϊηρς ἰμ6 [κογτὰ ἰβ ἰο Ὀθ 6χ- 
ΡΓΘΒΒῚγ δα ἀγοδδοά δῃὰ σοιιϊη θὰ οὗἩὨ [9 πογὰ οὗ 
Ηἱδ8 ῥτοπιΐβθ 'π 1(8 τηδὶῃ ἔθαίυγοδ (οοτρ. τον. 62 
1. 8; 11. 26). Ηο ἰδ ἰδ, 88 ἰὲ 6σθ, ἴ0 ὍΘ 
ἰαἰκθῃ δἱ Ηΐβ νογρὰ δηὰ ρμ]οὐμοὰ. 8. Τὸ 89 [185- 
Τϑ6] 1198 ἐμ γὸ Ἧβ. ὨΔίΌΓΑΙΙΥ 8 σγοδὶ σοϊηΐζοτί ἴῃ 
81} 0π18, νυ ἰοῖι ταιϑὺ αν ὈΘΘῃ οὗ βρϑοὶαὶ τϑ]υο ἴ0 
ὑπο ἐμ ὑμα τηοτηθῃί οὗ ἀθθΡ βιδιιηθ.---Ἴ ὸ βίηῖκ- 
ἰης οὗὨ (δ ζο]] πῃ ἐμ9 ΕᾺΡσαίθ8 ἰδ δαἀθὰ ἰο (ἢ9 
τοδάϊηρ 88 ΒΡ ὩΘΠΙΔΤΥ ἀπ οοπῆτιηΐης ἰδ9 
ΟΓὧδβ ὉΥ 8 Υἱϑὶ Ὁ1]6 Βυτη 0] 16 δείϊοη. 78 ΓΟΪ] Ὀ6- 
ἴῃς οομῃ θ᾽ θα ἰο βίπϊς ὈὉγ (86 βίοῃθ δηὰά ἴδ ουἱΐ- 
ὙΔΤΑΙΥ αἰνθῦ ὉΡ ἰο ἀοϑίγυοίίΐοη, βυρ(ᾳοϑία [89 
τουδὶ (μα {π|8 Θχίο τ μδὶ ρασὶ γγ88 ἢ0 ἰοῦ ζοῦ ἢ6- 
ΘΟΒΒΆΓΥ δέιογ, ὈΥ η0 τοδάϊηρ, ὑπ 6 ρυγροτὶ Βδὰ 
Ὀόθῃ στϑοοϊνοὰ ἰηίο {μ6 ᾿ἰνίης δρί γι] δυο ὶνεϑ 
οὗ 86 οοπδβοϊουϑηθθθβ. Αἱ {86 δβϑη8 {ἰπ|6, 85 ἰδ 
ΘΧΡΓΟΘΗΪΥ βίαιθα ἴῃ γψογ, θ4, (6 δἱπκίης ὉΥ [86 
νοῖϊζοῦ οὗὨ ἐπ ϑίοῃϑ 18 ἰ0 γοργοβθηῦ βυτο] 168 }}γ 
ἰῃ6 τυ ΐη οὗἩ ϑ ΒΑΌΥ]ΟΏ.---5.88}} ποῖ Σἱδ6, δ5 1}}6 
ΤΟΙ τ] Ὲ (86 Ββίοπο Μ}}} ποὶ.---ΕἸοσα 89 ονὶ] 
ἀο65 ποὺ ἀοϑὶκηδίθ 89 αἰδιαθηὶ ἴῃ συ μὶοὶ ΒΑΌγ]ου 
ἷ8 0 ΒΚ, Ὀὰὺ (Π0 ἄρυγο ἰθ ΒΟΙΘ ογθαθ δηά 
[86 ἰγϑπϑϊ ἴοι τηδάς ἰο ᾿ἰ 6 Γ8] Βρθθοβ. “280 {θη 
τεεῖΐῃ σοπβεαιθῆοο οὗἉ [ὈθοδΏ86 οὗὨ, ἐδ! 6ΘΥΪ]Ί.-- 
Β.4}1 ὈΘ σϑασυ. Τ|ι650 ΟΡ 8 ταὶς ΘΟ δ᾽ Η}Υ 
Ὁ9 ἀἰϑρεηϑοὰ νν 11}, 88 (06. ΤΑΙ 6Γ 1 ΌγΘ ἐπ πῃ Ρ᾿χο- 
τηοίο (ἢ. ΟἸΘΔΤΏΘ88 οὗ [6 Β6η806. ΑΒ ἷἰ5 γχ6 1} υὔ- 
ἀεγβίοοα, βονγοσοσ, (89 θαϑίσ σϑδαϊῃρ 18 ὉΥ ὯΟ 
ἸΏΘΔΠΒ8 ΔΙΥΔΥΒ ἴΠ0 ΤΊΟΤῸ Οοτγοοί. ΤῈ6 αὐοδίϊοι 
ἀδρϑηὰβ οὴ ὙΠΟ ΟΡ (6 ΚὅΓΠὸν δηὰ τόσο δά ἀθῃ 
8680 ΨΥ ΕΪΟΙ ΤΏΑΥ δα σοῃίηϊηρὰ ἴῃ ἐμ πογὰβ ἰ5 
ΔΌΪΟ ἰο Ὀαΐππος [86 ἔοτα] ΓΘΆΒΟῺΒ ὙΔΙΟἢ ΓΆΤΥΟΣ 
{πον Βρυτγίουδηθ88. Οὐοιηρ. 86 ΤἸΈΧΤΟΑΙ, χο- 
ΤΩΔΓΚΒ. 
ΤΒυδ ἔδσ ἴ86 ννοσχᾶδ οὗ ϑσθιρίϑῃ. ΤὙΠι656 

ΟΣ 8, Μηδ 1 οδηποὶ γοζαγὰ 889 τηϊβρ)δοθὰ 
(Θοπιρ. ΤΕῖμ8. ΟὨ Υ6γ. 64) ΙΔ Υ6 β᾽ ἸΡῚΥ [μ6 οὐ͵οοὲ 
οὗ ἱπαϊσαίϊηρ ἰμαὶ 6ἢ. 111. ἀο68 ποὶ ργοσοθοὰ ἔγοπι 
δοτγοπιίαμ Βἰτηβοὶῦ, θὰ0ὺ 18 189 δἀάττῖοι τδάθ ὉΥ 
ΒΉΟΙΒΟΣ ΡΟΣΒΟΏ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. “θη 618 ΒΔ Ὀγ]οηΐδη δι ρὶΡΘ ΓΟΒΏΙΩΘΘθ, 88 ἰὲ 
ὙΟΓΟ, Π6 ἰπτολα νι σὰ 85 Ὀτοΐζοη ΟἿ τι ἐδ 9 
ἰονγ ΘΓ -ογοοίΐοη δηὰ κι ράοιμ οὗ Νίπιγοὰ. [ἢ (}9 
Βαγ]οηΐδη ἴον τ- θυ Πἀἴηρς (Π 6 τ 8ο]6 οὗ (0 {865 
οχ βίης Βαπιληΐ νυ ν 88 απο δραϊηϑὶ Θοὰ : τὶ} 
ἴμ0 Βαρυ]οπΐδη Κίπρσάοαι Ὀορδη ἴδ 6 ροτγὶοὰ οὗὨ (86 
ὉΠΙΥΘΓΒΑΪ ΠΠΟΠ ΔΓ 68, Μ᾽ ΐο δραΐὶῃ δϑρὶ γα δὐΟΡ 
δὴ Δ )618{168] ἀπο ΟΥ̓ Θπ γα μΒυϊηδηΐϊίΐγ. Βαῦγ- 
ἴοῃ ἢλ5 βἴποϑ δηὰ οὐθὴ ἰὸ {89 Βογοϊδίίοῃ (οἷ. 
ΧΥΪΙΪ.) Γοπιαἰ η6 4 (16 βδηαϊηρ ἰγρο οὗἉ ἐμὲ8 ποι]ά.᾽" 
ΑΥΒΕΒΙΚΝ, 226} »τορὴ. δαπεεὶ, 8. 280. 



ΟΗΑΡ. 11. δ9-θ4. 

2. ΕῸῚ ψμδὶ ΤΟᾶΘ0ὴ ἀοοθ8 ΒαΌΥΪΟη ΔΡΡΘΑΓΣ 
89 8 [γρ9 οὗ ἰμο νου ῦ ῺΥ ποὺ ΝΊΠΘΥΘ)Ι, ΟΥ 
ῬΟΥΘΘΡΟΪΪθ, ΟΥ ΤΎΤΟ, ΟΥ ΜΘΏΡὮΪΒ, ον Βοπιοῦ 
ΟοΥίδϊηΥ ποὶ Ὀοσαυβα ΒαΌΥΪοη 88 ργθδίου, 
ΤΏΟΥΘ ΚἸΟΥΙΟΒ, ΠΠΟΓΘ ΡΟΥΘΓΓᾺΙ ΟΥ ῬΓΟΌΘΔΟΡ δηά 
ΤΟΥ͂Θ ὈΠωΟΔΙΥ ἰμδὰ ἰμ089 Οἰἰ685 δηα Κιηράοτῃϑ. 
Νίπονθὴ ΒΡ οἰ Δ} 18 801}} ζγοαῖου (μη Βδὺγ- 
Ἰοὰ (σοπρ. ΌΝΟΚΕΒ, Οἰεδοὴ. ἀ. Αἰίϊενιλ. 1. 8. 
474, δ), δὰ Αϑϑυγίϑ νψγὰ8 ποῖ 1688 μοϑβίϊϊ 9 (0 {89 
ΘΟΟΓΔΟΥ, πανί σαντο ΘΎΘΔΥ ἱπίο ΘΔΡΟΪΥΣΥ 
ἀπ6 πογίμοτη δηὰ δύο Βα] οὗἩ ἰῃθ ρῬθορὶθ οὗ 
18τ89]. ΒδΌΥΪοη 8 απ} 18 64 ἴον (}}18 Γϑργθβϑηίδ- 
ἰ(ἴοῃ ἰῃ ὑνο 'ΑΥ5: 1. Ὀθοδαϑο 10 18 6 Ὠοτηθ οὗὅἁ 
νου αϊγ ρῥυϊησοάοπι 8η4α ἰἰἰδαῖϊο δυγοβάηοο (θη. 
ΣΧ. 8; χὶ. 1-4); 2. Ὀθοδιι8θ ΒαΌγΪου ἀοβίγογορα {116 
οοηίγο οὗἩ {110 ὑπ ΘΟΟΓΔΟΥ͂, 6 Γ.9416 πὶ, (8.6 ἰδ Π0}0 
δηὰ {π6 ἱΒοοογαίϊο Κἰησάοω, δηὰ γβὶ αβϑαϊαϑα ἰὸ 
Ὅθ6 (Π6 βἰηρὶο ΒΌΡΓΘΙΩΘ ΡΟΤΟΡ οὗ ἵδμο φ'ο6. 

8. “'ὙΠπΠουα αοαἂ 8848 υϑοα 8. Βυρογβίζ οι, 
νϊοϊζοὰ δοὰ ὑγγδηηΐσαὶ Ὡϑίϊοη ἸοΩΡ οποιρὶι 88 
Ηἰὶδθ τοὰ, Ηθ Ὀγϑδὶϑ Ὁ 1ῃ 6665 δηὰ ΠηΔ}}Υ [ΠΓΟν"8 
ἴς ἰπίο 6 ἅτθ. Εοῦ οὐϑὰ ὑμο80 μοὶ Ηθ ἴὉΓ- 
ἸΩΘΥΪΥ υϑοα 8458 ΗἰΒθ οοβθη δηῃοϊηἰοα ἰηδίὶ απ 6.5 
Ηϑ (δὴ γοβαγαὰβ 85 Ὀυὺ {119 ἀϑὺ ἰῃ {890 δΒίχϑοϑίβ Οὗ 
8.8 ΘΠ ΔΗ͂ ὈοΙΌΓΟα (8.9 τιῖηα.᾽" ΟΠΑΜΕΒ. 

4. «.ΝῸ ποθ ΑΓΟἢ 18 ἰ00 Υτἱοὶ, ἰοο ψίοϊκοά, ἰοο 
δἰγοῦς ἴον ἀοὰ {0 μογτά. Απὰ ἢδθ οδῃ βοοῦ 
ΘΏΪΪΒι δῃὰ δῆρδρο δβοϊ ἀΐθὴβ Ώοπὶ Ηθ οδϑὮ 1860 
δεοϊηϑί Ηἰ8 ἀθοϊαγθα θη θ}108.᾽᾽ ΟΒΑΆΜΕΒ. 

ὅ. “1δγϑοὶ τῶδϑ Τουπαθα οἢ Θυου]αϑίϊηρ Το πη 8- 
(ἰοῦϑ, ουθὴ αοὐ᾽β ποτὰ δηὰ Ῥγοιϊβθ. 79 818 
οὗ {86 Ρθορὶθ Ὀτουχὺ ἀθουΐ ὑπδὲ ἰΐ 88 1614 10 
ἐπ (ῃ9 ἀσϑί, Ὀαὶ πο ψὶμοιαΐ ΒΟΡ6 οὗ 8 Ὀθίίοῦ γὸ- 
Βαγτγοοίίοη. ΒαΌΥΪΟΌ, οα ἐδ 9 ΟΥΒΟΥ Βδηὰδ, πλυδὶ 
ῬΟΓΙΒῊ ΦΌΓΟΥΟΡ, 0 ἱπ ἰὐ 18 {16 δ ρἶσο οὗ ΦΥ]] 
60116 ἰο 1.8 ἱριιοϑὺ ὈΪοο!. Φογθπι δ ἢ ΟΥ̓ΠΒ [ἢ 9 
ὩοίΒἾΠΖη658 οὗ Δ}} νου ]α]ν Κη χάοπιδ, ϑη66 ὑπ 6 Ὺ 
86 41} υπάονρ {818 παίλομαὶ οὔ ον ὑὸ 86 ΥΥ̓͂Θ ΟὨ}Υ 
ἴοτ ἃ ἰϊπιθ. ἴο ἂγὸ ἴο ὈΘ βυδ᾽]οοῦ ἰο ἱμο δπὰ 
ΒΘ6Κ {Πιοὶν ΨΘΙΆΓΘ ἴῸΓ ἴ190 58Κ6 οΥ̓͂ (9 8010}}8 οὗ 
τλθη, Ὑοηὶ ἀοα 18 Θἀποαίϊίης (μπογοίη ; ἃ Ο γι βίδα 
Βονοῦοῦ σαπμηοῦ Ὀ0 Θηϊμυδίαϑιϊο ΤῸΣ ἰμοῖη δον 
[6 τη θηθ οὗ ὑπ 6 δηοσίϊθηΐ θα 6 ἢ ΠΟΥ οὗἉ δῃοϊθηὶ 
Ιβγαοὶ, ου θτΘ γγχὸ Δ} 176 Ὧ0 δοϊαϊηρ ΟἸΓΥ, οὐν οἷ(ὶ- 
ΖΘΏΒΕΪΡ 15 ἰῃ ἰοᾶνοη. Τη0 Κιημάοιῃηθ οὗἁ ἰδ 19 
ὙγΟΥ]ὰ ἀΓῸ ὯὨ0 ΒδῃοίυΥΪ08 ΤῸΥ 8 δηὰ τνὸ Βυρρ]}- 
οδίθ {ποῖ σομ ἰδ 69 ΟὨΪΥ τῖϊ (86 ἀδι}ν Ὀτοδα 
οὗ ἰμ6 ἴοατι ρου ο. Φογθαι δ ΦΡΡ] 165 ΤΩΒΗΥ͂ 
τογὰβ δὴ ἤχυγοϑ ἰο Βαγοι ψ]ϊο 6 ἢ88 8]- 
ΣΟΔαΥ υϑοὰ ἴῃ ἴ86 ᾿υἀζιηθηι8 ΟἹ ΟἾΟΣΥ ὨδΙΪΟΏΒ, 
ἴμ5 10 ἰηιἰηδίθ (μδὺ ἰῃ ΒΑΌΥ]ΟΩ 411 ὑμ6 Βοαι 6 η- 
ἴ8ηι οὗ [6 τον] ου]ἰηδίο8β, δηὰ ιμ4ὲ Ὦθτο 8180 
τηϑὶ δὲ ἰῃ6 ργθαϊθϑὺ δηριυΐϊθῃ, αὶ, Βονουου, 
8 θτὸ αἀθοϊαιοὰ οὗ ΒαΌγΙοη τηυϑὺ 6 ζ]Π]1οιὶ 
δζαὶη Οἢ. 8}1 ΘαΥΓΒΥ ρον 8 ἴῃ 80 ΓᾺΓ 88, ἰγοδϊης 
ἷῃ 118 Τοοϊργίηΐβ, (ΠΟΥ͂ ἰΚ Β6 8} Γ[ῸΥ ὑπο ὶν Δ Υπὶ 
8δη4 γοχζαγὰ {|16 ᾿πὰϊθτία] οὗ (18 ψΟΙ]ὰ 88 ῬΟΨΟΓ, 
Ποῖον ὑπο ν 6 ΟοΔἰ]οἃὰ βίϑδίθβ Οὐ σα γΟ ἢ 68.᾽} 
ΘΙΕΌΒΙΟΘΗ. 

6. Ου 1. 2. ἴὰ ρυἱϑέῖης ἰπἰο ὑπ τοαΐἢ οὗ Βγδοῖϊ, 
γοϊυτηΐϊηρ ἔγοπιὶ ΒΑΌΥ]οΙ, (110 08}1 ἰο δὴ Θνου]αβὺ- 
ἰης οογαπδηὶ ψὶ ἢ ΨΦοΒονΑΒ, (86 Ῥτοροὺ δσαιι868 
(θὰ 1. ἰο οΘοηἴθ858 [δὺ (ΠΟΥ Βαγο ἐογχοίἑθη 6 
δινϑὶ σουθηδηῖ: 2. 6 ΒΟΘ 08 [δ 6 {1πὶ0 οὗ 
86 π6ῸῪ οοὐοηπδηΐ ὈορὶπηΒ 1} ἐδ) 6 γϑαἀθιηρίϊοη 
ἴγοῃ {1 Βαθυ]οπἶϑὶ σαρίϊΥἱίγ.. Ηδθ νψὰϑ ἴητ, 
Βονονον, ἴσοι βυρροβίης ἰδ δὴ {818 Τοἀδιηριϊοι 
σπουϊὰ 6 ΟὨΪ ἃ ἡγοκ Ὀορὶπηΐϊηρ, (δὶ [6 δΡ- 
Ῥοδγλῃοθ Οὗ ἴῃ6 ΒΑΥΪΟΌΣ τγουϊὰ ὉΘ ἀοίογγοα [ὉΓ 
δοηϊαγῖθβ, {πᾶϊ 1951780] του ]α δ᾽ αὶς βὲ}}} ἀθθρὸσ 8ἃ8 
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δὴ ΟχίθγΠ 8] πολιτεία, δηὰ ἰπαὺ ΒΏΔΙΥΎ (9 [5Γγ8ο] 
οὗ (86 ΠΟΥ σογοηδηΐ νου 186] ΔΡΡΘΑΥ 8 8 
μυστήριον, εἰς ὃ ἐπιϑυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι [1 
Ροί. 1. 9-12). 

7. Ἐτοῃ σὶαὺ Φουα ΠᾺ5 ΔΙΓΘΔΑῪ βαὶὰ ἴῃ 
χχχὶ. 81]-84 οὗ {}:ὸ πον δογθηδηΐ γ71ὸ 8660 (διαὶ 1.8 
ὨδίυΓΟ δηᾷ 18 ἀἰ όγομοο ἔγοτι 86 οἷα 8 ποὶ Ἀη- 
ρον ἰο ἴα). οὶ ἢ9 Κπονβ {6 ποῖν οονοπεηΐ 
ΟὨΪΥ ἴῃ σοηθγαὶ. Ηθ ΚΟ {παῖ 1 τὴὶ}}] θ6 ἀΘΟΡΙΥ͂ 
δρίτἰϊ] δὰ οἴθγηδ), Ὀαΐ ἄσισ πὰ τοὴψ ἴθ ΜΝ 1}} Ὀ9 
80 ἷβ 8{1}} ἰο Εΐτη ραδσὶ οὐ (86 μυστήριον. 

8. Οα]. 6. Φογθιιϊδῃ ἤθτο ροϊηῃΐβϑ Ὀδοὶς ἰο οἷ. 
χχὶϊ!. Ρυϊοβίβ, Κίηρϑθ δηῃά ργορίιθι8, ψγο βῃουϊὰ 
ἀἰβοθαγα {86 ΟΠσΘ οἵ Βμθριιογάβ, σον ἰο Ὁθ 
Μοῖνοβ. Υἴϑα, ὑΠ6Υ̓ 8Γ6 {μ6 ψογϑί οὐ ψοϊνοϑ, 80 
ο δϑουΐ ἴῃ οΒοῖα] οἱοἰμηρ. ΤΒογα 18 {ΠΟΥ ΘΟΥΘ 
ὯΟ ΤΟΓ6 ἀδηροτουβ ἀοοίγ 9 (Π8η ὑπαΐ οὗὨ δὴ ἰη- 
8 οἴδοθ. Φ6Γ. χὶγν. 14, Μαίι. υἱἱ. 1ὅ; χχὶϊὶ. 
-12, 
9. Οπη]. 7. 1ὸ 8 (8η9 τογβί δοπάϊἰΐοη ἰπίο τη ἢ 

ἃ ΘυγοΙ οὗ αοα ΘΔ 6οπι6, ὙΒΘῺ [80 ΘὨΘΠι65 
ὙΠῸ ἀδβοϊδίθ 1ὺ σδ ἢ τηδὶ πἰδῖ (μδὺ [ΠΟΥ ἅτ ἴῃ (6 
τὶ κι ἴῃ ἀοΐῃρς Βο. [ὑ 18, ΒΟ ΘΥΟΙ, ἃ 80 Π6Πλ6518 
ὙΠ 16 η ὑΠ080 ὙΠῸ Μ01}}} ποὺ ΒΘΔΡ 86 Του Υ Π|68- 
ΒΘΏΘΟΤΒ οὗ ἀοὐ τηυϑὶ 6 ἰο]ὰ ὈΥ {110 οχίγδοτγάϊ- 
ΠΑΡΥ͂ ΤΠΘΒΒΘΏΘΟΙΒ οὗ Θοα ὙδΠδὺ ὑπ 600 Βου]ὰ ἰᾶνθ 
ἄοῃθ. Ὅοπιρ. χὶ. 2, 8. ᾿ 

10. ΟΠ]. 8. ““ΒΑΌΥΙΟΣ 8 οροποᾶ, δηὰ 1ἰ τηυϑὲ 
Ὀθ δρδπάυποά ποὶ οαπρ ἰο0, ἔογ (86 δΑΡΕΪΙΓΥ 18 ἃ 
ἰθΠΠΡΟΓΑΓΥ͂ ΟΠ 5ιϊϑοπηρηΐ, ποῖ ἐμ αἰνίηθ δυγληρθ- 
τηθηὺ [Ὁ ἰῃ6 ομἰάγοη οὗ αΟοά. ὝΑοὐ᾽β Ρ65ρὶ60 
ταυβὶ ἴῃ (η6 σΘΏΘ6ΓΑΙ γοἀοιηρίίΐου κχὸ 6 Σϑ8 ὃ6- 
ἴογϑ 9 Βετὰ οὗ μ6 πδιίΐοηϑ, {Πιδὺ {Π|686 ΤΥ πἾ80 
αἰίδοι (Βοιβοῖνθδ ἰο ἴ8θγ8οὶ, 88 {Π18 τγϑ {016 ]|1οἀ 
δὶ ὑμ6 ἰἴτχ0 οὗ Ομ γῖδὺ ἴῃ {86 ἄγβί μάγοι 8 δηὰ 
{16 Δροβίϊθϑ, γῆ ΠΟΥ͂ ἀγανγ (86 Ὑ016 Θ δι 6 ἢ 
ΟΣ] ἴον ἔθ ἰο οἴθγηδὶ 1186. ΗΘΡῸ [Π6 ῥγο- 
ῬΒοὶ ΓΘΟΟβΏΪΖ68 (ῃ6 ΠΕ Βα ΔΉ Υ͂, Μ 1 6} Ρτο- 
6668 ἔγοιιῃ (6 Συΐηῃ8 οὗ (9 οἷά, ἴῃ το 8150 
διηοϊοηὺ [5Γ86] 168..8 116 τῶν ; ἰμ8 811, ψὶο [0]- 
ον Σὺ, Ὀδοοιηθ [8τ8ο].᾽ ὨὈΙΕΡΒΙΟΗ.-- Το Βο6δ- 
ὑπθ [ο]ὺ βΒοπιον αὶ οὗὨ 86 αἰνίπϑθ Ῥαπὶβὶιπιθηὶ 
ὙΠΘῈ ὉΠΟΥ͂ ΟΥ̓ΟΤΟΔΠΙΘ 80 ΘΒΒ ΠΥ [ῃ9 υ808}}} 80 
Βίγ ο  σΙΥ-Ῥτοιϊοοίοα παίϊοη. Βυὺ Ζογϑαχὶδὶι 8110 ν}8 
ὑΠμ 61 811}} ον, (Π6Υ ἀδορί γοα ὑμουβοῖνοβ ἰὴ {ἢ} - 
ἱῃρ ἰμδὺ αοἀ δεὰ ν»Β ο]]Υ το᾽ϑαοϊϑα ΗἸ8 Ῥθορ]6, ἴον οὗἁ 
{16 ΘίΘγῃμ 8] οουθηδῃὶ οὗ σγῶσο {Π6Υ ΘΟΥί ΔΙ ὨΥ ἀη- 
ἀογβίοοάα ποίη ρ.᾽ ΗΕΙΝ δὰ ΗΟΕΈΜΑΝΧ οὐ ἐδ9 
ΔΙ.]ον Ργορμοίβ. 

11, Οη]. 18. “Τὴ στοαὶ ῬΡοΎΘΥΒ οὗ ΔΒ6 τον]ὰ 
ἕοστα ἱπάθραὰ {16 ἰδίου υ οὗ 80 που], δαὶ {60 
ὮδΥΘ Ὠ0 ζαίατο. ἴδβγϑοὶ, ΒΟ ΟΥ̓ οΥ, ΑἸ ΤΔΥΒ τοί ΓῺ Β 
ἢοπιθ ἰο 186 ἀθὰγ δῃὰ ρ)οσίουβ Ἰδηὰ. 186 68 
τηϊσϊ ἃ8. 4. ἰοκοῃ οὗἩ (Π||8 γτοίυση ἁποῦ Ογτυϑ: 
8:0 6Η868 18 ΒονΟ ΟΣ (818, (Βαὺ {π6 ἔσθ ΗοὶΥ Οηθ 
ἴῃ ἴβγδοὶ, Ομ γὶδῦ, συϊάθθ 18 Ὀδοῖς ἰο Ῥαγδαΐβο, 
ἤθη Μὸ 860 ἴο Ηἰβ ιδηἀ ἤγοτὰῃ 6 Βδθγ]ου οὗ 
ἐμπῖ8 ον] δηὰ θοῦ 10 Ὀ6 ογυσϊ θα [0Γ υ8.᾽ Ὀ1ΕΡ- 
ΒΙΟΘΗ. 

12. Οη}]. 28, «« ΑἸΒουρσὰ ἐμὸ Ομ] ἀθδὴ58 ὑγοῦθ 
8116 οὗ αοα ἴῸΓ δ ρυγροϑθ οὗ τοδκίπρ τᾶν ἢ 
(Π6 Φον 8. πδιΐοῦ οὰ δοοοιπὶ οὗἉἩ ὑμὶν τηυϊοϊτα- 
αἰπου8 βῖη8, γαοὺ ὑπμ|6 0 8ΓΘ Ῥυπίβη θα Ὀθοδ.86 {ΠΟΥ͂ 
αἀϊὰ ἴν ποΐ α8 ἀοα νὴ ἃ ραγο μι απίϊοη, πδιηοῖν, 
[9 Ῥυη 5} [86 ψτοηρ ἴῃ ποῖ δηὰ Κορ {Π6πὶ [Ὁ 
Του δίϊου ; [ὉΓ ΠΟΥ 6ΓΘ (ἢ ΘΒΕΙ 68 σΎΘαΙΟΡ 
ΒΙΏΠΘΥΒ ἱπδη 6 Φ6 8 δηὰ οοπίϊ πο τὶ ἢ ἱπλ- 
Ῥοηίΐθῃοθ ἰῃ ὑπο ῖν βίπβ. ἸἘμογθίοσθ ὙΠ 6Υ σου 
Ὠοΐ ρ0 βοοί-ἴγθ6 δηά Γοιηδΐη αρυη δηθὰ. Μογθ- 
ΟΥ̓́ΘΡ, ὑμΠ0 Υ δοιϑα ἰοὺ γουχζυϊγ δὰ ἀθ8}0 τ ῖτἢ 189 
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{608 ΤΠΟΤΘ ΒΟΥΒΌΪΝΥ (Δ αοα πδὰ σομπιτηδηάοά, 
ἴον νοῦ Ηθ ὑδογοίοσθ ζδιΥΥ ρυπίβ θα ἰμ θα). 
ΑΒ ἀοὰἂ ἰδ9 ἱμογτὰ Ηἰπιβοὶ 88γ8 (84. χὶνὶὶ. 6) : 
ἯΒΘη 1 γ͵ϑ ΘΏΡΤΥ ὙΠ} ΜΥ ῬΘΟΡΙΘ1 ζανὸ ἰμ θὰ 
ἰπίο (δὶπο απάβ; Ὀυϊ δοιὰ βιονθάβίὶ ἰμ 6 πὶ ὯΟ 
ἸΩΘΓΟΥ͂. Ἰπογοΐογο ἰΐ 18 ποῖ ϑπουσὰ (μαὺ αοἀ᾽ Β 
ψ7}}} Ὀ6 δοσοιιρ 1864, Ὀυὺ {656 τχυδὶ ὉΘ {110 χοοὰ 
ἰηϊοαίίοι ἴῃ ἰΐ, νι ὶσὰ αοἂ μα, οἰ ον 80 δυο ἢ 8, 
ὍΟΥ ΤΩΔῪ ὯΘ 8 81} 8δη6 081} ἀονῃ ἰμ6 αἰνίηθ 
Ῥυπϊϑπιθηῦ ἀροη ἰἰ. Ἡωγιίεπιδ. ϑιπιηι. 

18. Οη 1. 81-84. ““αοα ο41}18. Βαῦγϊοα Τδου 
Ῥυϊάρ, ἴον ὑυὶάθ νϑ (οἷν ἰηγατγαὰ ΌΓ66 δπά ἱτὰ- 
Ῥυ]86 ἰῃ 811 ὑμποὶν δοίϊοῃβ. Βυύ τουϊαϊγν ρῥτὶάθ 
Τὴ Κ68 ἃ ΒΑΌΥΪΟΣ δηὰ Ὀγη8 οἢ ἃ ΒΑΌΥ]ΟΙ᾽ Β ἔδίθ. 
... Ρχίάο τηυϑὶ ἔδ]]}, 707 10 18 1ῃ 1186] 8 110 ἀραϊηδὶ 
αοά, δηὰ 4]1} 115 ταῖν τουδὶ Ῥουϊθ ἴῃ ὑμ0 το; 
ἐμὰ ψν1}} (ἢ 6 σὰ Ὁ]6 δα τηϑοὶς γοιμδὶη ἱπ Ρο8- 
Ββοβϑίου οὗ (89 δατγί : (818 88 8 ννὶὰθ δρρ]}68- 
(ἴοη Γγου ἢ 4}} (πη68, ΘΥθῃ ἰο0 οἰθγαἶΥ.᾽ Ὀ1Ε0- 
ΒΙΟΗ. 

14. Οὐ τοὺ. 88. “1ϑγηοὶ ἰδ ἱπάθοὰ ψϑὰκ δηὰ 
τηϑῦ Βυ ον 'ῃ 6 ἐἶπιθ οὗ ἸΥ̓ΤΘΠΏΥ ; 1 σδπηοῦ Π6]0 
ἐλβο] ἢ, ΟΣ Ὡθϑαᾶβ ἰὑ ἴο ἀο 80, ἴον ἰἰ8 ΒΘΟΟΘΙΊΟΣ 18 
δίγοη, Ηἰβ πϑῖηθ 78ο οχὰ ΖοῦΌδοΙ---ηὰ ΗΘ 15 
πον, ἰϑυϊης δϑβδυμηθὰ ΟΌἍ ἤθβιι, διλοηβ υ8 δηα 
σοημάποσίβ ΟΣ οδυδ6 80 ἐμαὶ (6 πον] ἰγοιλὈ ]08.᾽» 
ΘΙΕΡΒΙΘΗ. 

10. Ομ]. 4ὅ. “«ΑὮ ΘΌ] ὁπ οὗ ἴδ ἀοδίγαοίίοη 
οὗ δηι -ογβιίδη ΒαΌγ]οα, τ] 88 αἷδὸ (ἢ 6 
(γὰ 6 ὨΒΙΠΘΓ Οὗ {89 ψ ῃο]6 οτ]ὰ. Τ8 88 αοα 
αἷ80 Ὀγοοα δηὰ τηυϑὶ δηὰ νν}}}] ἀο ἰὑ 8.}}} τῆογθ. 
Δηὰ (18 ψ|}} ὑπ6 διθρμογά-ὈΟγ 8 ἀο, 88 ἰδ βαϊὰ 
ἈθγΘ ἴῃ υϑῇ. 46 (ἀσοοχάϊης ἰο ΤΉ ΕΒ᾽ 8 ἰγ8}8]8- 
{10}. {Ππὺ 18, 811 ὑσὰθ ὑθϑόθοῦβ δηὰ Ῥγοϑοῦθγ8.᾽᾽ 
ΟβΆμΜ ΕΒ. 

10. Ου οἷ". 11. ““Ἴ:ὸ ἀοοίγίηο8α δοοογὰ ἴῃ 8]] 
Ῥοϊηί8 ἢ (86 ρῥγονίουϑ ομδρίοσ. Απὰ {μ6 ὑτο- 
νοῦ Ζαγοιχίδῃ Ὀοΐὰ ἰὰ {818 δηὰ 86 Ρῥσζουϊουβ 
οἰ αρίοΡ ἀο68 ποίη 6180 Ὀυΐ σᾶ κὸ ουὐ ἴον [89 
ΒΑΌΥ]ολ 88 ὑπ οὶν 8η4] ἀἰβοβαῦχο δηὰ ραβϑρονί, 
ὈθοδΒ6 {πΠ0 0 ὈΘμαν θα 80 γα] ΔΉ} δηα νν6}} ἀραὶ ηδβί, 
1π9 ΡΘ6ορ]ο οὗ 7υάδῃ, (δαὶ [ΠΥ ταἰχιὺ ον (ΒΟΥ 
πουἹὰ τοί 50 υπγοσοιηροηθθά. ΕῸΓΡ ραγιηθηΐ ἰ8 
δοοοτάϊηρ ἰο Βογυυϊοθ Απὰ μιὰ {Π6Υ ἀοῃθ ὈθιΐοΥ 
1 νου]Ἱὰ Βαγθ κοηθ ὈθίΐοΥ ψὶ1} (θα, [0 18 νν 6}} 
ἰπαὺ 6 ὑὐσαηΐβ βυσοθοά ἴῃ {6 1} ΘΥὙἹ]] υπάοτ- 
(ΔἸ ρσ8. ΠΟΥ͂ Βμῃου]ὰ ποΐ ΒΌΡΡοΟΒΘ ὑπο Ὁ ἂτὸ αοἀ 8 
ἀραγοϑὶ οἰ] άτοη δηὰ Ἰοδὴ οὐ ΗΒ ὈοΒβοπι, δἰ 06 
(6. νν0}}} γοὺ χϑοοῖσο 6 ΓΟ ΡΘη86 Οὐ ἱδμοὶν 
γοῦν, ἩὙΠΑΙΘΥΘΥ ὑΠ600 Δ ν9 Θαγηθα.᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

17. [“ΤΒουσὰ ἰπ {π0 μδπὰ οὗ ΒΑΌΥΪΟΣ 18 ἃ 
εξοἸϊάθα Θὰ; 816 ΘΟ00808 Βυ δῇ ἃ 60}, ἰπ ογάον ἐμδὶ 
ἸΠ 6} Β ΘΥ̓ΘΒ ΤΏΔΥ ὉΘ ἀλε:]οα νὴ (ἢ (ῃ6 μ] 1ἰο Υ οΥ̓ [6 
οϊὰ, δηὰ ΤΥ ποῖ ἰπαῦϊγο ἩΠδὺ 11 οοπίδίηΒ. 
Βαϊ πᾶ κΚ γγ6}}, ἴῃ (6 χοϊάθη οὰρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΣ 18 
τὍ6 Ροίϑοη οὗὨ ἰἀο]αίνγ, (0 ρΡοΐδοῃ οὗ ἔδ͵9ϑ0 ἀοο- 
(γί 68, τ ϊοὰ ἀοϑίτγου (6 Βο]8 οὗἩ ηϑῃ. [δα γ0 
οὔθ 566} βισἢ 8 ζοϊάθη σΌΡ, ἰῃ ἔδὶν ΒΡΘΘ6[68 οὗ 
Βοάαυοιϊγο οἰοαυθηοθ; δηα ΨΏΘη 1 Πδᾶγο Θχϑιηϊηθα 
16 ὙθῃοπιοιΒ ἱπρτοάϊθηίβ οὗ (ἢ 6 σοϊάθῃ ὁ}.4]166, 
[ἀγ9 τοοοχηϊζοαὰ (6 οαρ οὗ ΒΑΌν]οΙ.᾽" ΟΒΙΘΕΝ 
ἴῃ ἬΟΒΡΟΘΜΟΒΤΗ.---85. ΒΕ. Α. 

“ ΤῺο βοαὺ ἡπὰ ἰἤγομθ οὗὨ Απιϊ- οἰ τὲ 15. ὁχ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ πϑιηιοὰ Βαθγίοη, ὩδιμοὶΥ, (110 οἷν οὗ 
Βοπιθ, ὈὰΪΠ0 οα ὑπὸ βούθῃ δ 1118 (ον. χνῖϊ, 9). 
διϑι 28 ΒΑΌΥ]ΟΣ Ὀτουρῃὶ 80 ΒΥ ἰδηἀβ δηὰ 
κἰπχάοπιβ απ δῦ ἰἰ8Β Β.1)ὰγ πὰ τυϊοὰ (ποῖα ἢ 
ἄτοαὺ ροῦιρ δηὰ ρῥγίὰθ 58 Ζοϊάρῃ οαρ, νυ] 6 ἢ 
πχὶο 4.1} {80 τοῖα ἀνὰ ηκ, 5 ΒΑΌΥ]Ου ἴῃ {6 
δὰ οὗ ὑμὸ οτὰ (ἸΪ. 7), μὰ 41} 010 δΒοδίβθῃ 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΊ σΕΒΕΜΙΔΑΗ. 

ἀγδὴκ οὗ 89 τὶϑ δηἃ ὈΘοδΘ Τη8())---80 μ88 (89 
Βρ᾽ γι .41] ΒαΌγΙοη 8 οὐρ ἱπ ἰΐα Βαπά, 70}}1] οΥ̓͂ ἰλ9 
ΔΌΟΠΙ 0 δηὰ ὉΠΟΙΪΘΔΏΠΘΒΒ οὗὨ 15 τ ΠΟΤ άΟΣΩ, 
οὗ ψπ οὶ ἴλ9 Κίημβ οὗ 186 οαγὶΒ δηὰ δ} τ ῆ8ο 
αἀνγ6}} οὐ 188 θαυ ἤδνο ὈΘοη τηδάθ ἀγὰηῖκ. ΑΒ 
ἰι 18 βαϊὰ οὗ ΒαΌγΪοα ἐμαὶ δ ἀν 6}}8 Ὀγ στοδὲ 
τϑίογΒ δὰ Π88 ζήϑδαὶ ἰγθαθΌΓΘΒ, Β0 τ σίίοβ Φολη οὗ 
{80 Βοηινῖδ ΒδΌνυ]οη, ἐμαὶ ἱἰ 18 οἱοι Βοα ἴῃ 8}}Κ δπὰ 
ΡΌΓΡΙΘ δπὰ βοδυὶοὶ δῃηὰ δἀογηβὰ πῖῖ} χοϊά, ῥτο- 
οἷουϑ δβίομθβ δηὰ ρθ81}}]8 (Βον. χυὶ. 12). Οὗἁ 
ΒΑΌΣΪΟΣ ἰὑ 8 βαϊὰ ἐμαὶ (ῃ6 β'αῖῃ ἱῃ ἴϑσγαθὶ ὙὙ6 γ0 
Βιι  τἰ6 0) ὈΥ͂ ΠΘΥ; ΒΟ 880 {Π6 Βρὶγἰίυδὶ ΒΑΌν]οη ἰ8 
Ὀεσοτηθ ἀγαπῖκ τὶ {Π6 Ὀ]οοὰ οὗ {116 βαϊηῖ8 (Β ον. 
χυϊ;. θ). ΦΔυδί, ΒΟΤΘΥΘΥ, 88 {86 Ομ δ᾽ ἄάθδῃ Βδὺγ- 
ἴοῇ ἷἰβ ἃ ἰγρ6 οὗὨ ὑπ Βρὶ για] ἰπ 118 ῥυὶάθ δπά ἀ68- 
Ῥοίίϑιη, 80 ἷϑο 18 ἰὺ 6 ἰγρθ οὗ [886 ἀοβίισγυοίϊου 
Μ᾽ ἢ Μ01}} σοτηθ Ρροὰ 1. ΜΔΩΥ͂ τιβι θὰ 0 ἢ 68] 
Βαρυΐου Ὀαυΐ 8116 πτουϊὰ ποὺ Ὀ6 μοδὶοἀ ; 80 ΤΠΔΗΥ͂ 
ΘΏΔΘΑΥΟΥ ἴἰο Βυρροτὶ 186 γυϊΐϊποιϑ 8δηι}- ΘΓ  β 18 ἢ 
ΒδΌγΪοα, Ὀυΐ 41} ἰῃ γαΐθ. ΕΥ̓ 88 ΒΑΌΥ])Ο. γ᾽ 88 
δὶ Ἰαδί 80 ἀοβίγογϑα 88 ἰ0ο Ὀ6 8 ΠΘΆΡ οὗἉ δβίοῃ65 δπὰ 
8ΔΌΟα6 οὗὨ ἀτδροῃβ, 80 711} 1 Ὀ6 τῦῖ ἢ} δη01- ΒΥ Ἰ ΒΕ. 18} 
Βαδγίοη. Οὗ ἐμὶ8 1ὺ 18 τειίθη ἰὼ Βον. χὶν. 8: 
530 18 14]160, 8116, (αὶ στγοδὶ οἰἰγ, [ὉΓ 810 888 
τα ἀθ 8}1 παίϊομβ ἀσΐηκ οὗὨ (6 τῖηο οὗἩἨ ποῖ οτηῖ- 
οδίΐοη. Απά δρϑδΐῃ, ΒδΌγ]ου {08 ρΓοδί 18 ΓἈ]]6Ώ, 
δΔηὰ 15 Ὀοσοπιθ ἐδ9 δΒανἰίαἰΐοη οὗ ἀεν}8β δῃὰ 8 
Βο]α οὗ 8}} ἔοι] δὰ δΒαίοίυ] Ὀϊγὰβ (ον. χυῖ!. 2). 
Α58 ἰδ ἰὈΒΔΌΪ Δη 8 οὗὁ Βα γ]οη ΓΘ δα γοπ 86 
[ο 866 ἔγοτῃ ΒΕΓ, ἐμδὺ ΘΥΘΓΡΥῪ τη πυρὶ ἀοἸ νον 18 
8001 (Ἰΐ. θ)--ηὴὰ δρδίη, ΜΥ Ρῥθορίο, γοὸ γε οἱυί 
ἴτοτι 1[.}0 τη! δὶ οὗ δὸὺ δῃὰ ἀθ] ν  ΘΥΕΤΥῪ πιλ ἢ ὨΪ8 
800}, οίο. (Ἰΐ. 4δ)---δὸ 186 Ηοὶν βρίτιῖ δα πηοπ 868 
ΟμνιβυϊδΒ δἰ πποϑὺ ἰῃ (06 δδῖη6 ψοσὰβ 0 σὸ ουΐ 
ἤτοι {16 βρί για] ΒΑΌγΙοΩ, (μαΐ (Π6Υ 6 ποὶ Ρο]- 
Ἰαίοα ὈΥ̓ ΒΩΣ 58 8η64 αἱ [Π6 Βδῖὴ6 {1π|0 ΒΏδιτα ἴῃ 
Β6Ρ Ρυπὶϑμλθηί. ΕῸΥ ὑπ 8 1ἰ 18 γι οη ἴῃ ΒΥ. 
ΧΥΪΙ. 4,1 Βθαγα, Βλγ5 Φολῃ, 6 υοΐδο ἔγοτῃ βϑδύθῃ 
βαυίης, 60 γ6 ουἱὐ οὗἩ ΒοΥ, ΜΥ Ρθορὶθ, ἰδὺ γ9 Ὁθ 
ποῦ Αγ 8 οὐὗἁἩ Β6Γ β᾽ῃ8 δῃὰ (δαὶ γ8 γϑοοῖνϑ ποὶ 
οὗ ΠΘΡ Ὀἰδριοθ, [ῸΣ ΒΘΥ β'ἢῃ8 σοδοὰ ὑπίο Ὠθδύθῃ 
δηὰ αοἀ ΓΟΠΙΘΙΩΌΘΥΒ ΒΟΡ ἰπίᾳυϊ 168." Ἡωγίεπιδ. 
ϑυπιπιαγίεη, 

18. Ου Ἰὶ. δ. “.Α Το ΤΟΝ σ8} ΒΟΟΏΘΥ Δ ΚΟ Δ 
θηὰ οἵ Β4]Υ ἃ σοπίἱποηὺ ὑἰμΒδὴ ἀγα 8. 81] ἔγοι 8 
πὰ το ὑπ Κογχὰ Ργχοίϊοοίβ.--- πὰ ἱ 1 18 σαθ᾽ 
[μαὺ Καῖβον Βαυάορὶι, τ 6 ἢ }ι6 χουοϊοά {16 ἰ016- 
ταϊϊου οὗ (6 ῬΊοΔΥαΒ δὰ ὑῃ6 βᾶπιθ ἀδὺ Ἰοβὶ 0ὁη9 
οὔ 18 ῥυίῃοϊρϑὶ ἔογίϑ, βαϊ ἃ, “1 τβουραὺ 10 ποα]ὰ 
ὍΘ 80, ζὉ0Υ 1 ρταβροὰ αὖ Θοἀδβ βοορίγϑ᾽ {ὙΕ15- 
ΜΑΝΧΙ, μι. οὶ. Τοπι. 11. Ῥ. 820)---ἰπ]8 88 8 
846 ΤΟΙΏΔΤΚ, 8 ΒΌΡΡΙ τη οηὶ ἰο μ6 νογὰϑ οὗ [89 
γ7180.᾽ ΖΙΝΖΕΝΌΟΆΨ. 

19. Οἱ" ἸΙΣ. 9θ. ὅῦὅἅθ 8681] ΒαΌΥ]ου, Ὀθσϊ 886 
Ὁ711} ηοῖ ὈΘ Θ816ἅ. ΒδΌγϊου 18 δὴ οαὐναγον 
Ὀδϑυϊ αι] θὰ ἰῃ νατάϊγ τοῦ -θδῖθη ΔΡρῖθ. Ηδποθ 
ΒΟΟΏΘΥ ΟΥ̓ ἰδίϑσ (ἢ ἔοι π688 τηυϑὺ ὈΘΘΟΙΏ6 ΠΟ1106- 
ΔῸΪ]6. Ξ8ηο ἰβ 1ΐ τὶ} 41} Βόο86 οαγὶ δηὰ δθηΐσθ 
8 ποὶ αοά. ΑἹ] ἰβ ἱἈΥΪν ΠΟΙ] οΥν δπα νδίῃ. 
δα {818 πίθου 8] Ὑδοῦϊ Υ ὈορσίηΒ ἰ0 ΤΘΉΔΟΥ ἰὑ- 
8617 ΘΧΙΘΓΠΔΙΪΥ ΡΔΙΡΔΌΪΟ, τ] ἢ ΠΒΟΓΘ δηὰ ἴπΠ6Γ6 8 
τοὺ ΟΥ̓ ἔουϊ βροὶ Ὀθοοϊμ98 Υἱϑὶ ὉΪ6, (65 ΘΘΟΡΙΔΙΏΪΥ͂ 
σοὴθ ἰδ6 ἔγιθηβ πὰ δατιγοσΒ οὗ (0.6 ΒΟ Ϊ 
ἕογη δῃὰ ψου]Ἱὰ ἱπρτΟΥ, ΘΟΥ̓ΟΡ ὉΡ, ΒΕ ΠΡ, 68]. 
Βαϊ 1ὑ ἀοο8 ποὺ ανδαὶ]ϊ. Ῥβθη οὔσθ ἔμ6γο 18 ἀθδί ἢ 
ἴῃ (116 ὈΟΑΥ πο ρῃ γϑίοΐϊδη δῇ οἴἶδοοῖ ἃ οὔ ΓΘ. 

20. Ου Ἰὶ. 11, 19, 20. “ἼΒο οι άσοη οὗ Οοά 
ἢδγο (ΠΓ66 οδ0 898 ὙΒΥ ΠΟΥ ΤΏΔΥ γϑηίΓ6 οἢ Ζἤηπ. 
1, ΑἸ1] πη δ. [Ὁ0]8, ἐλεῖγ ἰγϑάϑυγο 18 ἰΐ ηοί ; 2. 
Τὸ Μμοτγὰ [8 ἐμοῖς Βϑινμοῦ; Ηθ ὈγοδκΒ ἐμγουρὴ 



ΟΗΔΡ. ΤΙ. δ0--θ4. 

ογουυ(ἷηρ, δὰ 8, (ΠΥ ἅτὸ πὴ ἰηδιγαπιοηὺ ἱῃ ΗΪἾ8 
Βδηΐϊ, ἃ Ἰιουϊίαχο; ἴῃ (1118 ἔμογο 18 ἈΔΡρίπΘΒ88.᾽ 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΆΡ. 

21. Οα Ἰὶ. 41.44. “Ηον νὰβ8 ΚΑ Βοβϑῃαο ἢ ἰδι9 
ποῦ, {Π|0 ΟΥ̓ τοηοπν πο ἴῃ 41} (80 ποσὶ] ὰ {8.8 
(ἀκοὴ 3 Νὸο οὔθ νου]ὰ ανὸ ἱμβοὺςὺ 1ἰ ροβϑι Ὀΐθ, 
Ὀυϊ αοὐ ἀοοβ Δ. ΠΟ συ]ὸ8 τσὶ Ομ άΘΣΒ δηὰ 
ὙΠῺῈ τοπάθγϑ Ηθ πη κ98 ΗΠ 8 ὁπ ατοῖ ἔγθο. Βδὺγ- 
Ἰοῦ 18 ἃ ὙΟΠΟΘΥ ΠῸ ἸΟΏΖΟΣ [ὉΓΡ [8 ΡοΤΟΥ, Ὀυΐ [ῸΓ 
ἦι8. νγοακῆθβϑθθ. 9 δτθ 0 Κπον (110 τ οὐ] ἀ᾽ 8 νυ6}ς- 
1.658 ΟΥ̓ΘῚ ὙΠ6ΓΘ ἰὲ 8.}}} ΔρΡρϑαγϑ βίγοηρ. Α βθὰ 
ΟΥ̓ Βοβϑι}1]19 πδιΐοθβ 88 δσονογοᾶὰ Ὀγ]οη. ΠΟΥ 
Ἰαηὰ ἰβ ΠΟ 8 ἀδσβοϊαίΐοη. Οοά ἴἀκο8 Βοὶ, {89 
Ῥυϊηςοΐραὶ ἰ4οἱ οὗ ΒαΌγΙοΙ, Βυταθο)]σίηςς ἐἰ8 νυ ]ιοὶο ] 
ΟἾΥΙ ρον6 58 ἰῃ δηά, δηὰ Βηδίο 68 118 ῬΓΘΥ͂ ΓΓΟΙΣ 
ὶβ ἰοοί!. Ουν αοάἂ 18 ΒγοΌΜΟΡ (πῃ 41} νου ἷν 
ἔογοοϑ, δη ὦ ΠΟΥ͂ΘΥ ἸΘΑΥΘΒ ἃ8 ἰ0 ἐμ οῖῃ.᾽ ὈΙΕΌΒΙΟΗ. 

22. Οἱ Ἰΐ. ὅδ. “Ὑ8, 80 ἰΐ 18 νΣῈῊ 4}} τν8}}8 πὰ 
ἰοτονα, ἰὴ τ ἶσ σοι 5 ννοτὰ 8 πού {10 Υἱ 4] ἔΌΓΟΟ, 
ουϑη ἱμουρὰ {ον Ὀ6 Θη {104 ο το 65 πὰ οδίδι6- 
ἀγα... Θοα᾽Β ολιγο ἢ Δ]ΟΠ Ὁ ῬΟ59568868 ῬΘΓΙΩ8- 
πθ66 (του ΗΒ ραγο ογὰ.᾽᾽ ὈΙΕΌΒΙΟΘΗ. 

28. Ου ᾿ἱ. 600.θ64. 6 ννὸ νυῖϑ ἢ 0 ῬΎΘΒΘΥΥ͂Θ 8 
ΔΥΟΙΐγΘ Βα] Υ, γ͵ὸ ἀδροϑὶὶ 1 ἴῃ ἃ τοσοτγα-ΟΗἔἔοο 
ὙὮ6ΣΘ ἰΐ ἰΒ Καρὶ ἴῃ 8 ΑΥΥ Ρ]860 ἰϊιαὺ Π0 τηοϊδίᾳ 9 
ΤΩΔῪ οὶ ἰο ἰἴ. ϑεγαϊδὰ ἰτονο 118 Ὀ0ΟΪΚ- ΓΟ }} ἰπῖο 
6 δῖ γβ οὗ 80 ΕἸΡΒγαίθβ, νι οἷ πιυδὺ γα 8}} 1ΐ 
ΔΎΔΥ, ἀΐββϑοῖγο δηὰ ἀθϑίγου 11. Βαὶ {18 ννδ8 οὔ 
Ὧ0 δοσουαηΐ. Τ)6 τηδίη ροϊηὐ ψγδ8Β {πδὺ 6, ϑογα δα, 
88 τοργοϑθηίδίγο οὗ ἐμ ΠΟΙΥ πδίϊοη δὰ ἰδ 
8οϊ πῃ βίοοϊ οὗ (πο ννόοτγὰ οὗ οὐ αρδϊπϑὺ Βα γ]οη, 
δηὰὶ 48 ἰὶ ογο ἴδ θη αοα δ ΗΒ ψογὰ, δὰ το- 
τϊηἀρὰ Ηἰΐπὶ οὗ ἰΔ. [ἢ {Π18 ΔΉΠΟΥ [0 τηδί ἑοῦ 
5 ἰαϊὰ Ἂἃρ ἴῃ ἰδ6 πιοϑὲ οπαυγίης πα βαΐοϑι 
ἀτολίνο {πὶ σουϊὰ 6 ἱππαχίποᾶ; ἰΐ τγὰ8 τθδὰθ ἃ 
6886 Οὗ ΟΠΟΥ Ὑγἱ ἢ {86 ομχμαϊβοϊθηῦ δηὰ οὔγηΐρο- 
(οἱ αοα. ϑδιοῦ! τηδίίογβ οδῃ, ᾿ΟΎΘΥοσ, ὨΘἰῸΓ 
δ Τοτχοίίοῃ, ποῦ τοδὶ ἴῃ ἀθαλὰ 81]6η 66, ὨΟΡ ὉΘ 
πορίοοῖοα, ΤΟΥ τηαδὺ 0 Ὀγουρσδῦ ἰο Βυσὰ δὴ θηὰ 
88 6 ἈομΟΡ" οὗ αυὰ γϑαυϊγθ8. 

ἨἩΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΘΑΙ,. 

1. Ομ]. 2. Τὶ ἰθχὶ Δ Ὺ ὃ6 υυϑοὰ οα ἰδ ἴθαβὲ 
οὔ 16 Βοίοτιηαιίοη, ΟΥ ΔΗΥ͂ οἴ ον οσοαβίοη ψ ἢ 
ΤΘίΈγθηοΟ ἴο ἃ γέηι δέπὲ σέδίαπι. Ἶμο ΤΥ ΩΡ οὗ 
1:10 αοοάἂ Ολυ8βθ6, 1. οΥονῦ ψδδὶ δῃθιηΐϊοθ ἰὰ 15 
βοϊποι; 2. ἴὸ δὶ 10 δῃου]ά πὰ ρ6] 8 ; (4) ἰο 189 
δυοϊάρησα οὗ ἰμαὺ ΟΥΟΡ Μ ΪΟΝ ὁ ΠΟΥ {ΓΪΌΠΊΡΆΕ ; 
(ὁ) ἰο 10 σγδιθέυ] ργοοϊαπηαιίοη οὗἁ τ δὲ μ6 μογὰ 
[88 ἀοηθ ζ0Γ 8, ὉΥ ποτὰ δῃηὰ Ὁ ἀοϑά, 

2, Οἱ]. 4-8. Τὴο ἀρ] γογϑησθ ΟΥ̓ ΙΒΓΔοὶ ἔγοπὶ 
(6 Βιγ]οπΐδῃ σΔΡΟΪΥΠΥ ἃ ἰγρ9 οὗἩ [86 ἀοϊνον- 
δ60 οὔτ Οδτου. 1. ΤῈ Ομ αγοἢ τησδβὲ Βα τ- 
Ὁ] δοϊζηονΊθάμχθ [10 ΟΡ ΪΥΪ Ὑ Ββυδοτοα 85 8 ͵υδὶ 
λαϊγχιιραὶ οὗ αοὰ. 2. 8586 τηυϑὶ ἰυγὴ 1κὸ ἴβγϑ6] 
᾿μνΆΓαἶγ 8 δὴ ὈρΥΪὺ Βοδγὶ απο (80 Γρογά : 
8. ὅι.6 δὲ Ὀθσοηθ [ἰἰκ6 ἴβγϑοὶ ἴ0 8}} πιθὴ ἃ 
Ῥαϊίοτη δηὰ ἰοδά ον ἰο ἤγϑθάοσ. 

8. Ομ. δ. Α δοηδειμδαίίοη βουπίοῆ. “δῦ ἰβ 
(160 Βοὺγ οὗ οοηβγηαϊοηῦ 1. ΑὉ ΠοὺΥ ψἢϊσὰ 
68118 ἰο Βορδγϑίϊοῃ ; 2. δὴ Βοὰ ψ ΐσ ἢ 6848 ἰ0 
ΠΟΥ σοηηθοίΐοηϑ; ὃ. 8ὴ Βοὺν ΜὨϊση ἤχοβ ἴοτ- 
ΟΥ̓ (ῃ6 οἷά σογοηδηὶ ΜΠ} (6 βου] 8 ἔγίθηά." 
Εχόβευ, 1803. 

4, Ομ]. 18-20. Αϑϑυγῖα δηὰ ΒδΌν]οη [86 ὑγ068 
οὗ 411 16 δρί γἰτιιΆ} θη θπ,168 οὗ (6 ΘΠ ΓΟ 88 οὗὅ 
ἱπαϊνί 4] γι βεῖδηβ. ΕΤΟΓΥ ὁΠ6 μα8 Ὠΐβ Αβϑυγίϑ 
δὰ Ηἷ5 Βαῦγ]οα. ὅδ᾽ ἰ8 (Π6 ἀοϑι γυοίίοη οὗ 261. 
Ἑογχι θη 688 οὗἨ δ1}8 18. ἴ:ὁὸ οομα ἰἰοη οὗὨ 11ξ6, [Ὁ Σ 

48ὅ 

ΟὨΪΥ ΠΘΤΟ ἔουχζίγοηοδ8 οὗ ΒΒ 18, 18 ἐἰιθγα {0 
δῃα Ὀ᾽οϑβθάῃμθθθ. [}ω6 ΟἸγίβί πὸ ἅπα ἐ}1|6 ἔογρῖνο- 
Ὧ688 οὗ βίη8. Ηθ ἀεβίγουϑβϑ {16 βηιπα νυ. Ηθ 
ΜΆΒΉΘΒ 08 οἰοδῃ. Ηο 18 αἷβδὸ {6 ζοοὰ βιορβοσγὰ 
0 6848 ουν 8ο.}8 ἴπΐο σύθθῃ Ῥαϑίυσοϑ, ἰο 180 
βΒρὶ γα 4] Οαγπιοὶ. 

ὃ. 1]. 81, 82. Ῥατοΐηρ δζαϊηϑὲ ρυϊάθ. Βαὺγ- 
Ἰοὰ ψϑ ὙΘΥΥ͂ Βίγοηρ δηὰ Ῥονογίυϊ, σχὶςὶ δηὰ 
βριοπαϊὰ. [ βϑεπιοὰ ἱπνὶ ποῖ Ὁ] 6 ὈΥ͂ παίαγο δηά ὈΥ͂ 
δτί. Ηδὰ ἰΐ ποὺ {ἰ6η ὁ οονίμϊα 7818 οαιίοη ἴῃ 
δοίης Ῥτουά, δὺ Ἰθδϑὺ ἰονναγὰ θη ἢ Νο; [ὉΓ πὸ 
οὔθ Πδ8 ἰο σομξθμἃ ΟὨΪΥ τνἱϊ θη. ἘΟΤΥ͂ Οη6 
ψν 80 σοη θη μα8 186 [οτὰ οἰ μδν ΓῸΓ νἷ5 ἐγ μὰ 
2 Ὦ58 ΘΏΘΥ, [1 19 {πο Ἰωοτὰ ἤγοια ψίιοῖι σοιηοι ἢ 
ΥἱοϊοΥΥ (του. χχὶ. 81). Ηο ἰὺ ἰβ στο ἰϑρσμ οι ἃ 
1 δ πΠ68 (0 ἤσ!ι (ΡΒ. χνὶϊ!. 8δ ; οχὶϊν. 1). Ηἰ8 
βίγϑηρί 15 πιαι9 Ρογΐθοί ἴῃ ὑγο Δ Κἢ688 (2 (οΥ. χἰϊΐ. 
9). Ηϑθ απ 419 186 ἴδιο ([84. χχχὶϊ!. 28, ΜΙσ. 
ἷγ. 7) πὰ πιογίϑ!ἘΥ σουπάοα (16. χχχνυὶϊ. 10) 80 
ϑίγοιρ, ἰμαὺ (ΠΟΥ ονογπηλϑίονῦ (110 Βουη (ΘΟΠΊΡ. 
νοῦ. 45). Ηθο οδὴ τῆδκθ οὴ9 τηλῃ ρυΐ ἰο ϊσηϊ 8 
ἰῃουβαηὰ (θαυ. χχχίϊ. 80; θὰ. χχχ. 17). 108 
εἷπὶ σδῃ ὁη6 ἀλκῇ ἴῃ Ρΐοοοϑ ἃ ἰγοορ δα θὰ ΟὐΟΡ 
ἃ Ὑ4]} (8. χυῇ!. 29). Νὸὼὸ οπδ δοσογἰϑὶν δἰιουἹὰ 
6 Ργτουά. 7).οὁ νοτὰ οὔ (86 1ογάὰ, “1 δι ἀραϊηϑβϑὲ 
{6 6, ἔμοὰ φτουὰ ΟἿ ἴ᾽ 15 ἃ (συγ Ὁ] 6 νογὰ ψ ϊο ἢ 
ὯΟ 000 ΒΒουϊὰ δοηυγθ ΠΡ αιζαϊηϑὺ ἃ ἱ π)8 6}, 

θ6. ΘμῚ. 88, 84. Το σοηδβοϊαίϊου οὗ ἰμ6 ΟΠ το ἢ 
ἴῃ Ῥαογϑθουίϊ οη 1. [Ὁ Βυ Ὁ γ8 υὙυὐἱοόΐθηοθ δηὰ ἰη- 
υβΒιῖσ6. 2. [118 ράσο ον 18 ΒίΣΟΏ Κ. 

7. Οὐ Ἰϊ. ὅ. οὐ ἰδ Ἰμοτὰ τηδοϊέοβίβ βιιο ἢ Δ ΥΟΡ 
ἴο [βγδ8] ἃΒ ἰο ἀθοΐδῦο Ηἰπι86]7 ΒῸῚ πυβυδηά (ἰΐ. 
2: 111,1), Βα πον ἰδμεὺ ἴθτ86] δπα Φυλῇ δτὸ ἰῃ 
οΧὶθ, ἰξ βοθη8 88 ἰζ ΤΠΟΥ ὙΟΥΘ Γοὐ]οοϊοὰ ΟΡ. 
ψίἰἀονγοὰ νοθη. Τ} 8, ΒΟΎΘΥΘΡ, ἰ8 ΟὨΪΥ 80- 
Ροδύϑησθ. [9Γγ861]  υϑθδηα ἀοο8 ποὶ α16. Ηθ 
ΤΩΔΥ͂ Ὑ76}} Ὀγίηρ 8 ρογὶοα οὗἉ ομιαβιϊβοιηθεὶ, οὐ ρυτγὶ- 
βοδίϊοη δηῃὰ ἰγὶαὶ οὐ Ηΐβ ρϑορὶθ, Ὀὰὺ ψῃ θὰ [818 
Ῥοσίοὰ 18 οὐόσ, ὁ Τοτὰ ἰυγὴ8 {μ6 Βδη4|6, δε 
Ββιῃ 168 ἐμο86 ἱΒγουχὰ τ οπὶ Ηθ οἰιαϑιϊβοα [δτϑοὶ, 
ΠΏ (ΠΟΥ Βεὰ ἐογροίίοῃ ἐμαὶ ἐπο Ὺ ὙΟΥΘ ποῖ ἴο 
Βο ϊϑίυ ὑπ ῖὶν ὁ ἀοδῖσγο, θυ ΟὨΪΥ ἰ0 δοσοιῃρ 18} 
80 ἱογὰ 8 νὶ}} οὔ [8:86]. 

8. Οη Ἰΐ. θ. Α {ἰτηθ Ἰηδ  Θοηθ ὙὮΘῺ ἰὲ 18 γγ0 1] 
ἰο Βθρδῦϑίθ Οη6᾽8 86], ΕῸΓ δ] ἐμοιχὰ ἰΐ 18 βαϊ1ὰ ἴῃ 
ῬΓΟΥ͂. ΧΥΪΣΙ. 1; Βα ηΟ βοραγαίοι ἃ Βἰπλβο], Βθοὶς- 
οἵ παὺ σοὶ ρἰθαϑοί ἀΐηι δηα ὀρροβϑίδ 4]} 
ἰδὲ ἰ8 χοοᾶ---ὴημὰ ἐπογοίογθ βορδγαίίοῃ, 88 (ἢ9 
δηϊ ροά68 οὗ ΘΟ Τ ΘΟ] ἢ πο 88, ὁ 6., οὗ συ ΟΆΪΥ οοτ- 
τουπΐοη πὰ διιπι ὉΪ]Ϊ9 Βυ δ) οίΐοη ἴο {86 ἸαῪ οὗὨ (ἢ9 
6ο-ορογδίΐοη οὐὗἨ τῃϑι 6 1Β (1 Οοτ. χὶϊ. 28 844.) 18 
ἰο θ9 γοριυαϊαιθα, γοῦ {θοῦ ΠΙΔΥ͂ ΘΟΙ6 τηοϊθη.8 
πη (89 118 οὗὨ {116 σῃ υαγαὶ, θα 1ἰ τ }}} Ὀ6 ἃ ἀυ(γ 
ἰο Ἰοᾶνο [9 σοι πη} δὴ Βορασδίθ οὔθ᾽ Β Βε] 7. 
ϑυοῖ 8 τηοπιθηΐ 18 σοῖλθ ΔΘ [Π6 ΘΟ Υ ἢΔ8 
Ὀδοοπιθ ἃ ΒΑΌγ]οη. [ἰ βιουϊά, Βούῦγονον, Ὀ6 ποίοιὰ 
(δὲ οὔθ δβιιου]ὰ ποὶ 6 ἰοο ΓΟΒΑΥ͂ ἱ1}} ϑυ6}} 8 ἀ6- 
οἰβίοῃ. ΕῸΥ οὐϑη [10 11 οὗ τὸ οπατοὶι ἰ8 ΒιὉ- 
7θοῖ τὸ ΤϑηΥ γνϑοϊ ]διίοηθβ. ΤΟΥ͂Θ δ γῸ ῬΟΥΙΟάΒ οἴ 
ἰοοδῦ,, ΟὈΒΟΌΓΘΙΟΏΒ, 88 ἰὸ ΜΟΤΓΘ, ΘΟΙΩΡΑτΔὉΪ6 ἴο 
ΘΟ᾽ 0568 οὗ {μ0 βῖδγβ, Ὀτπι ἴο {Π|6546, 80 Ἰοῃρ; 88 (116 
Γοιιη ας 8 ΟἿ Βυδδἰδβῖ, δὶ ΔΙΜΔΥΒ Γ9ΓΟΪ]ΟΝ 8 
γοβίογαίϊ ου δῃᾶ γοίυγῃ ἰὁ 186 ΟΥ̓ ἰΠ4] ὈΓΙ 683. 
Νο οὔθ ἴβ8 ἰο δοπβίἀον ὑμ6 οἰ σοῦ αὶ Βα Όγ]οῦ οἢ 
δοσουπῃῖΐ οὗὨ 810}} ἃ ραβδίῃης βίδίο οὗ ἀΐϊβθεαϑθ. [1 18 
18 ομἷν 6 0 δ65 τὶ 6] ἃ {86 οὐ͵οαοϊίνο ἀϊ- 
υἱπθ ἐουπααίίοηβ, [16 τη 68η8 οὗ ζτδοθ, ἰδ ποσὰ 
δηα βαογδπιθηῦ, δἰ οί μοῦ ἀπα ῬΟΥΙ ΠΗ ἰῃ 
μοῖν βαυΐηρς οὔσλου. Τθοπ, θη ὑμ6 βου] οδἢ 
ὯΟ ἸογζοΣ ὅπά ἴῃ ἐμὸ σμυτγοῖι ἰμ6 ΡΣ δηὰ αἰγιῶθ 
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Ὁτοδὰ οὗ Ἰἰΐδ8; 1 ἰ8 νν6}} ““1ο ἀοὶῖνοῦ 86 βου] (δ. ποτὶ, Ὀυϊΐ αοα᾽8 ρσγασθ ἱπ ΘΟ γὶβι); 2. 115 ἔγαυϊ, 
ἱξς ρῬογίϑῃ ποῖ ἴῃ 9 ἰηϊαυϊΥ οὐὗὁἩἁ (86 σἰιαγοῖι.᾽" [ῥΡγαΐβο οὗ (ῃδὺ νι σι (86 οτὰ μα58 ψγοιριΐ ἴῃ 9 
Ἐτοῖα (818 ϑοραγϑίϊοπ ὕγοπιὶ 116 συγ ἢ ἰδ, ον - !Ὰ}α) ὈΥ̓͂ νοΓά5, (6) ὈΥ͂ ψοΥ 8. 
ΟΥΟΡ, ἴο ὈΘ ΘΔΡΟΓΙΥ αἰβιϊη συ βλθα [Π6 Βορϑγαίΐοα]Ϊ 10. Ου ἰϊ. δ0. ΤἷβΒ ἰοχὶ ΤᾺ Ὅ6 υ8οι] δἱ (ἢ9 
4οἰἰλίπ [}9 σα ΓΟ ἢ, ἔγοτῃ ἃ}} (μαὶ νυ ῖο ἢ 18 Ορροβϑα ; βεπαϊηρ οιἱ οὗ τη ϊββί μα γὶ68 ΟΥ {π6 ἀοραγίατα οἵ 
1ο 116 ΒοαΙμγ 116 οὔ 6 ση ατοῆ, δηὰ 18 ἐμβογοουθ οπλὶ χγϑαῖ8. Οσοδϑίοη ΠΙΔΥ͂ 6 ἔθ ἰ0 Βρραΐς ], 
ἴο ὃθ ΣοχΆΓαοι 88 8 ἀἰϑοδβοὰ ραγὶ οὗ ἐμθ 6ο6ο]6- οὗ 110 στδοίουβ οἷρ δὰ ἀοὶ]νογβησο, τὸ ἃϊο [89 
δἰ βίϊοαὶ Ὀοάγ, ϑιιοῖὶ βοραγϑίίοῃ 8 86 αἀαιϊίψ οτὰ ἢδ88 δἰ μογίο βίιοννῃ ἴο (00 ἀορατγίίης : 2, 
ἀυι οὗὨἨ {6 ΟΝ τ βίη. Ηο 8898 ἰο ρουζοτπι; ΠΟΥ ΤΥ ὍΘ δατμοηϊϑηθαὰ τὼ τοπιαΐη υπἰϊοα ἴῃ 
ἧι ἢ χϑαροοὶ 9 ἴθ. ῥγίναίθ 1189 ἴῃ 4}} [πον ἀϊδίδηϊ Ἰαπὰ τι (μοὶν Ὀτοῖ ἢσθη δὺ Ποπιο ὉΥ͂ 
τυδῃΐτο] ἃ γοϊδίϊοπβ, ἰπαἸσαϊθα ἴο υ8 ἰῃ Μαιί, χυἱ τὶ. 1 (4) Τοπιθι οτὶης 9 [ρογὰ, ἑ. 6., Ἔν ον σϑιηαϊηϊης 
17; ἴλοια. χυὶ. 17: ἃ ὕοτ. γ. 9 βηα4.: 2 ΤΊ.688. 111. Εἰ ΠΘΟΤΟΙῪ ἀονοίοά (ο (6 [οτὰ 845 116 σομπιηθῃ 
6: Τιν. {|. 10; ῶ Φοπὰ 10, 11.-ΟἈΟπρ. [116 ἀτίϊ616 8.161 οὗἉ βαϊνδιΐοη ; (6) Τὶ ΠΥ βογνίης Φονι5α- 
οὐ δεοία, ὈΥ͂ ΡΆΎΜΕΕ ἴῃ ΗΣΆΖΟΟ, Κ.-Επο,, ΧΧΙΊ., 16πὶ, ἡ. 6., [8 6 ΘΟ 0) τη 6 Οὗ υ8 4}] (64]. ἵν. 
5.21, 22, 20), (86 οἰατοῖι, νυἱ1}} 811 ΟἿΤ ῬΟΥΘΓΒ ἴῃ (116 ῬΓΟΡΘΟΥ 

9. Οα ἸΙΐ. 10. Τὴ σἱ χης θουβηθθβ τυ ἰο ἢ δυδὶϊθ, Ρ]869 δηὰ ᾿ἸηΘΆΒΌΓΘ, δα ΟΥΟΡ Κοαρίης Βδ6Γ ἴῃ οὺῦ 
Βεΐοσο ἀοά. 1. [8 οτἰχίῃ (ποὺ οὐ ποσὶς ΟἹ] Ὠοδγίβ, 

ΤΨ. Οοποϊυδβίοι. 

ἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΡΡΒΝΌΙΧ, ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ Α ΒΒΕΙΕΕ ΒΟΛΥΕΥ͂ ΟΥ̓ ΤῊΒ ἘΥΕΝΤΒ ΚΒΟΜ ὉΠῈΞῈ ΒΕΟΙΝΧΝΙΧΟ ΟΕ 
ΤῊΒ ΒΕΙΟΝ ΟΥ̓ ΖΣΕΡΕΚΙΑΗ, ΤῸ ΤΗΒ ΒΕΑΤΗ ΟΥ̓ 9ΚΗΟΙΑΟΘΗΙΝ (01. }1}.}). 

δν ἰλε εοποϊιμαίπσ ἰσοτή8 οὕ 11. θ4 (Τ΄ιι8 αν, εἰς.} λὲ ἥπαὶ οαϊίον οΓ ἐλε δοοζ ουϊάφη!ν ιοἰϑὴεα ἰο ὑπάϊἸοαίε 
ἐλαί ἰἠε τοογαδ οΓ υἱεγοπιία ἢ σφαδὲ το οἰ. Ἰῖ., ἀπά (ἠαί, ἰλογείοτο, τοὐλαΐ γοϊίοιυς τ ποί γοναὶ ἀΐπι, δῖ 
δοπῖὸ οἰδεγ. Ἦΐὲ ατὸ ἰλμδ ἐχρτεδείψ υαγηοα δῳ (λοϑὲ σοποί μα! 5 τοοτδ ἀφαΐηϑί ἰὴς πιϊδίσζε ο7 αἰ{τί- 
ὀμίϊησ ΟὨΔΡ. 111. ἐο (λὲ »γορλεί. ΔΝοευοτίλοίοαα ἰλ6 σλαμρίεν ἠαδ δδεη σοπεϊάοτεα ὃν Ὁ. Κιμοηι, ΑΒΑκ- 
ΒΑΝΕΙ, σηα πιαῆν οἰἦέτδ, αϑ α τυογὶ ΟΥ̓ “ετεπιιαθ. ῬἘΒ. ΒΘΟΗΜΙΏΤ, 6. 9.» ἐπ ὁρροδίἑοπ ἰο (λε ορϊπΐοπ 
ΟΥ̓ ΔΒΑΒΒΑΝΕΙ͂, δάψδ ἰλαί ἰδὲ πον οὗ ἰὴς φγεαί δγηπάσοσιε ἰοοῖς ἐλε ἠϊδίοτῳ ο7 ἰλε αἀεϑίτμοιίοπ οὗ ετιδα- 
ἐεπὶ ἤγοπι (ὴὰς οοῖ ο7) Αἰϊησε απα ἱπιποτίεα ἐξ ἤδγό, 5" πὸ 71ογίδ ὀΥΥ ἔπημδ ἴῃ, ἐ0, φμοά 'δμργα δογίρίωτπι ε5,.᾽ 
«πα ἀΠ͵ονριραγ δ "" ΟὈπίταγίμπι ροίμδ δία μὐπμδ, δοτίρία ἦδδο ὅδε α «“ζεγεπιῖα Ῥγορὴήεία οἱ ἰσαπαβινα ἐπ 
ἔϊόγωπι ἰξεσιιπι, δισμέ ἵπ σπὶ ἀϊδίογια 1{Π|8Κι8 ἐΣ ὕεβαλα ἰγαπδίαία 6δί, οπὶ αἰΐφμα ἰα)ποτι υαγιαίϊοπε, μὲ 
αρρατεαΐ, μίγιπημε δογιρίοτεοπ ᾿αδέτό φιοα δἰδὲ ρτορτίωπ οἱ α ϑριτίίμ δαπείο ἱπϑριγαίμπι." Αἱ ογίλο- 
ἄοχ τοπιπιοηίαίοτϑ οὗ ἰὰε οἱάδν ρετιοα (ὁ ποί λοιρεῦετ αὐορί ἐλ υἱεῖς. 7Τ΄ε διἰτῖοί Ζιλέταη ΕΟΈΆΒΤΕΒ, ἐ. σ., 
δανϑ ἴπ ἀϊδ Οὐπιπιεηίατῳ, ιυλϊσὰ ἀρρεατοά τη 1072, "ΠΠιυσσιο ζὠἰΐ Ῥτορλείία ϑοτεπις. Οὐρὶ ἐδίμα εἱἐ- 
{ὑπῶπὶ αὖ αἰϊο φμοάαπι υἷτὸ μῖο εἰ δαποίο ἐπεισάγματος φμαϑὲ ἰοσο δυρεγασάιίμτι Κατ τοὶ ἀπὰς ἰσατδϑοτὶρ- 
ἔμπὶ οΣ 71]. δος. ς. 25. -τπινιοη ἰλ6 πιογὸ πιοάεγη αἰἰοτα ἨΑΈΝΈΕΒΝΙΟΚ αὐορίδ [ἠΦ υἱδισ ἰλαί «7676- 
πιαὴ τοί (δὲ ὀίδίοτῳ οΓ ὕελοϊασλϊπ απὰ Ζεαεκιαὴ 7μδὶ αα 7σαϊαΐ, ιὐγοίε ἰλαί ο" Πἰεζεζιαῆ. Με τ΄δη, 
ας εὐϊίον ΟΥ̓ 1ἠ6 δοοῖ οὕ Κίπρε αἰϊο(ἐφα {8 παίμγαί ρίασο (ο ἐλ᾽8 ἀοϑοτίρίϊοη ἵπ 2 ΕἸ. χχν. (διηϊ. 711.. ἢ, 
3. 172} ιολέε Δ 6γ. 1λ1. τοαϑ αὐάεά ἰο ἰἦε8ε ὃν ἰλε εοἰξξοίοτϑ οΥ 1ἀ6 γ»γορλεοῖοδ, Ζῆξε αὐεγισατῶς (17]. 2, 
5. 248) πιοαϊῆεδ (ἠλῖ8 οἵειο, αἱ ἰεαδί ἀεεἰατίησ γοτϑ. 81] -84 ἰο δὲ α διιδδοες μέπιἰν αὐὐάεα ηοίέτε, τολιτὴ, λοιο- 
ἐνϑῦ, Ραδερα παίωγαϊϊ ἀπά ργοδαῤὶψ αἱ δε δαπιο {ΐπιε ἰο 2 Ἀϊ. χχνυ.---ἔξειι, (ΖΦ ̓πὶ. Π]., Αἰ... 5. 301]; 
Οὐπιηι. ὥδον αἷς »γορὰ. Οεδολιοἠιε ώσλον ἀτ6 Α. Τ', 111. Μά. 18θ5, 3. 878, 9) ἐφ οΓ ορίπίοπ ἰλαί απ 
ἐχίεπαεἀ ἀϊδίοτψ ο7 (ἠε ἐαδί {πιε οὗ λὲ ζίπσάοπι οὗ υμάαὴ, οοπιροδεα "" μεγὴαρε ὃν “ετεν αὐ ον βατμςλ᾽) 
(ἰπ ἐδ Εἰπὶ., εἰο., τ ἰδ “' οὴον ὃν “ετεπιαὴ οΥ ὃν δατιοὶ᾽}), ιοαϑ ἐπ εχίβδίεποεε. 71:ὲ τοο παγταί 68 
οΓ δον. 11. δῃὰ 2 Κι. χχν. ὑσεγε γί} ἐσίταοίδ ὕγοπι (λῖδ. οδί ουπιπιοεπίαίογτδ, ᾿οισεῦεῦ, ατὸ 07 ορῖπ- 
ἴοπ (δαὶ ἰλ6 γτγεδοηί ραδϑαφε δείοησοα οτισιπαϊίψ ἰο (λ6 Βοοῖ οὗ ύπισο, ἀπά τοαϑ ἱπδεγίεα ὃν α ἰαίεν λαπά 
εὐ δευεγαὶ ἰε58ον απά οπε στοαὶ πιοάϊΠοαίίοη ((ἠ6 ᾿πδενίίοη οΓ 16Ὁ. δἰ. 28-80, ἐπ ἦε ρίαοε οὗ 2 ΚΙ. 
Χχνυ. 22-26). 17 αἰδο αὐορὶ ἰλῖ8 υἱδιο ἵπ διιδαίατιοο, 707 (ἦε Γοϊἰοιυίη, τεαδοπδ: 1. ΤᾺ ἱπιτοάμείϊοη οΓ 
ἐλε ραβεασο (Ἰϊϊ. 1, 2) οοπίαἴηδ (λο δἰαπαάϊηρ ἤοτηνῖα οΥ ἰλε ]δοοῖ οΓ Αἴησα, εοἱὰ ιολί οὶ (κε δισοοδδίοη ο 
α πέιο ζίησ ἰς ϑμαϊϊν τοοογαρά. Τλὶδ ἱπίγοάμοίίοπ ἰδ ἰλι8 ὠπαομδιεαϊν οτισίπαΐ ἐπ ἰλε δοοῖ οὗ Κἰπσϑ. 
}ῸΥ τολοευότ' σοπιροεεά ἱἰ, απαὶ ὕγοπι ιολαίευοῦ ϑοίγοο {{ πιὰ ἔανο δεέπ ἀγαιῦη, ἰἰ τοαα αἱ σὴν ταίε, α ἐΐ 
ποῖρ τεαίδ, ιυτί((εη οτἱσιπαὶϊϊν ον ἰδ6 βοοῖ οΥ ίπσε, απὰ ἵπ 76Υ. Ἰἰϊ. ἐδ οπἷν α ἰγαπεροσί(οτ ὕγοτε 
ἑδεπος. 2. Τὴε τεδί αἷ8' ἐδ 50 σοπιροϑε ἰἠαί 1, ξαπποί δὲ δϑαϊα (λεγε ὁ απγίλῆπο οοπίαϊπεα ἴπ {ΐ σοπίγατῳ 
ἐπ ὥόγπιον μωτγροτί ἰο (δ διαὶ οὐατασίεν ΟΥ̓ (Ὺ6 βοοῖξ οὔ (λε Κιπσδ. ὅ. Τλετθ ἐδ, (λεγε ο γε, α δίΤΟΠΩ͂ 
»τεδμπιρίίοη ἰλαί ἰλὲ παγταίίυε αἴδο ἰλμδ ἱπιτοαμοεα τσαϑ οτισιπαϊίψ τογίἐίεπὶ γον ἰλεὲ Βοοῖ οὗ Κιηφ5, ἰο 
εὐλϊοὐ τι ἐδ ἐδδεπίϊαὶ απὰ ἱπαϊδρετπσαδίο, απα τολϊολ, τοὐλοι {|, τρομα δὲ δὸ πιμιοὴ περ αίφαἰ, τολὶς (ἢ 
Βοοκ ο “ετεπιίαὶ τοσοίυοα ἐπ 1 α σοηοίμδίοπ λοισευοῦ μϑοί, ψοῖ εδεοπίἑαϊΐψ ὕογειση. 4. 7ΤᾺε ἰγαη8ε}- 
ὁποε ἤἥγοπι ἰλε δβοοζ οΓ [Κίπσεο ἰδ πιαάδ ριειγροϑδεὶμ ἀπά τιοϊ(ἡ σοπδιἀεγαίίοη. Τῆἠὶδ ἐδ ευἱϊάοηί ὕγοπι (λθ 7αοΐ 
ἐλαί ἰλε ὀτίοῦ δεοίίοη, γοτϑ. 238-80, τσαα ἱπδεγίο ἱπδίοαά ὁ (δε παγταίϊυε σοποεγπίη (ὰε 7αίε οΓ 1λε «εῖο 
τοππαϊπῖησ ἵπ (λό σομπίγῳ, τολϊοὶ ἰ οπὶψ α ὀγίε ἐχίταεοί ἤγοπι ϑετενπαὴ, ΟἈὨ. χχχὶχ. -Χ ] ]., απα ἰλογοίοτθ 
ὁη ἰ(ἦἠό Βοοῖ οὗ σετεπιίαλ ισοιμὰ λαυε δέει ἀπ ὠπηεσοϑαγῳ τερείτοπ. ὃ. 446 1ο (δε ὕογα ΟΥ̓ (ἦε ἰεχί τὴς 
γείαἰἰοη ἐδ αϑ ὕοϊίοισε : (α) ἐπ γϑτβ. 1-δ, 597. 11}. λὰδ δοιπδ ἔγασοδ 9. απ οἷον ὕόγπι οὗ (λε ἰεχί, ποῖ 
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ψεί ρει εα τοπι τοισλπεδεια. Οοπιρ. 2) γῦπ τ» Δ), τοῦ. 8, ιυοἱἱὰλ 2 Κι. χχὶν. 30. Ζιϊζεισῖδθ 

ἐλε οἰάεν ὕοτπι "᾿ ὙἼΞ322 γον. 4, εοἱἱλ ἃ ΚΙ. χχγ, 1. ἴ θη ἰλε οἰλεν μαπά ὉΠ ἐδ. δείγαψε τε ἠαπάᾶ 

97 απ ἐπεοηιἀαὶον, Ὁ) 1π νϑυβ. 6-11, ἐλε ἱεχί 9 7οΣ. 11, ἐς ἐπ΄ φεπεταὶ, εαρτοιαϊῖν α8 τεέσαγας οοτ- 
»ίεἰεπε88 απὰ οὐττεοίπε88 πεμοὶ δεί(ετ ; γϑγ. θ οοπίαϊπϑ (λέ ἱπάϊερεπδαδίε δίαίεπιεπί οὗ (λὲ πιοπίὴ,, τολϊοἢ 
ἐδ δίταπσεῖν ἰαεκὶπο ἔπ 2 Κὶ. χχυ. 8; δ0 αἶδο 76γ. 111}. 7 σοπίαϊμ8 (δε υετὸς ἱπαϊβροπϑαδίς (0 16 56) 86, 
“ ἈΠ, Ψοσ. 10 ὁ οοπίαϊηδ (δε δίαίεπιεπί σφοποογπίης ργίποος οὗ ὕμιν, γ6γ. 11 ἃ δἰπιΐΓ οπ8 

δοποέγηϊησ τὰς ἐπιρτιδοππιεπί οΥΓ Ζεάεκίαλ, ολϊοἦ ἀγὲ δοίλ ιναπίίη ἱπ  Κὶ. χχν. Τ7ῆε ἰοχὶ ὁ 3 ΚΙ. 

ΧχΥ. ἰλμ8 ἀρρέαγβ ἤδγε ἰο δὲ πιογα ἰδαπ οοπίταοίεα (οοπιρ. αἷδο ἸΓΪδ, 2 Κι. χχν. δ᾽ τοἱἡ, ΤΊΣΙΣ 

Φον. 111. 8, ιὐλεγεῦψ ἐλ λαγεἦπεϑε οοσαδιοηπεα ἐπ 2 Κὶ. χχυ. 7 ὧν α ἐλαπγε ο7 διεὐ)έοί8 ἐδ τοπιουει). Τὴδ 
αὗδεπος οὕ ἰλοδε ἐ5δϑεπίἑαἶ ραγίε 9 δρεεοὶ ἔπ νϑτϑ, 8, 4, σαπ δὲ δε τοϑί οπὶν οὗΓἹ {ἠὲ ἐταπϑίογιι αΓ0ὴ8 
«ολίολ ἰδ6 ἰεχὶ λας διιῇεγεά, Τλωδ αἰδο ἰδὲ οἱἰδεγ ισαπίδ ο7 ἰδὲ ἰετὲ πιαν δὲ ἐχρίαϊπεα, απαὰ ἰλόγ ἵπ πὸ 
περεϑεῖίῳ 707 ἀδεμιπιὶπσ ἰλς σοπάπιοπ ι8ὲ ΟΥ α (λίγα δοιγοε. (6). ἔτοπι γον. 12-.28 ἐλὲ δοοῖ οὗ Αἰπι18 
δήοιυϑ ἴη γοτϑ. 8-17 α ἰεχί υατϊοιμεῖψ ἐπιεπαάεα ἀπὰ »ωγσεά ἤγοπι τεαὶ ΟΥ ἀρρατεπί οῇεποεδ. 171η νον. ὃ 

ΔεδωολαάπεζΖαν, ἰδ. τ "ον ὮΝ, απὰ ὈἼΦΥ ον 53, ὅι τοῦ. 9 5.3 ον ἰλὲ πιογὸ ἀϊιοιω 

ὉΥΤΊ. 715 νὸν. 10 ἐλὲ δυρεγἤμοιιϑ 5. ἐὰ αδϑεπί δείοτε ΛΟΝΤΙ; ἐπ γϑν. 11 ῶῶὼτ ἰδὲ ϑαπιθ τεαϑοπ 8 

τοαπίϊπρ ὈΦῚ ΠΥ) 2; ἐλὲ τατὸ υοτὰ ΝΠ 9 αἰζεγεα ἱπίο (λὲ πιογὸ ομγτεηί ᾿Ή ΤΠ, ἐπ σοῦ. 13. τῦὸ 

φεαά ΠΠ Ἴ τ τ δ5, ιολίοελ ὅ068 ποί ΟΟΟΏ εἰδειοῆεγε; ἰδ. ἐλ6 παπι6 Νεδιζαγαάαη δοοηιοα δωρεγήμοιδ; 

τὸ. Ὁ") Ολειλιδὴ Ὧν Ὁ"3)", ποί οὐσομγτίπο εἰδεοισλόγα; ἵπ υον. 14 ΠΡ, απα ἐϊκεισῖδε ἱπ σοῦ. 1ὅ 

Ὀ 50 απὰ ΠΥ Ὁ, δεσαιιδέ οἰλεγιοῖϑα ἰλεδα παπιὸα τοομϊα δὲ πιεπίϊοηεα ἰιοίσο, αἰσο ἵπ γον. 16 ἱὰσ {το 

πεισλδοτίπο σον ίο ἰλὲ ἰιτοο ἐαδέ πιοπίϊοπεα λαῦ αἰδαρρεατγεά ; ἵπ γον. 16 εοὐζὰ ρεγγζεοί )μδίϊοε (ἦε δία(ἐ- 

φιεπὶ οοποετηΐπο ἰλο ἐϊοεῖυε οχϑη '8 αδδεηί ; ἰὸ. το πα ἰλ6 εαδίον ΠΤ; ἐπ ον. 17 ἐλὲ ἀρρατομεϊν 

διρεγἤμοιδ ὈΝΜ]9 01) ἐὲ τοαπίίπσ ἐπ λέ δεσὶππίπρ, ἰλεπ αἰξ ὕγοτι ΙΓΊ, ρεγῆαρε δεοαι8ε ἰλέδε δίαἰεπιοη 8 

τρεέγὸ αἰτεααν ἰο δὲ ομπα ἱπ 1 ἘΊ. υἱῖ. 1δ, 16; ἐπ νοὸσ. 17 ΙΝ ἐς ισαπίίπσ αὐίετ ΠΣΞΙ; ἐδ. γῶ 

ἐδ απ εουἱάεηί πεϊδίακε; αὔενρ σον. 17 τλαί ἐξ οπίϊτοῖν τραπίΐησ ιολίος [οτπ Φοῦ. 111. 923, εν. 
λαρ8 δεοαιμι86 {8 πιαὶπ ἐπιρογτί λαα δὲέεη αἰγεααν εἐχρτεδϑοά ἴπ 1 Κίηρβ υἱ!. 20. ---- [4]. 72π νου βοϑ8 
24-27 ασαΐπ δά ἰεχί οΓ Φοτοταΐδῃ Ἰ1]. δλοῖοα ἐἰδεϊ ἰο λαυε δέεπ επιεπαεά, ὁμέ ποὲ ἀαρρὶ; ἴθ νθγῪ. 

24 ΤΠ ἐς οπἷν απ ἀρρατεηί ἱπιρτουεπιεπί; ἐπ γον. 26 ΤῊ ὙΝ ὑς οετίαϊπὶν ρίαϊπεν; τ. πρὴ 

ἐδ ἀομδιζμεὶ; (δε αϑοποε οὐ ἰλε αγίϊοῖς δέοτγε ΒΟ δδεηιδ (ο »τοοεεα ἥγοπι ἱσπογαποθ. (6). 75 ἰδὲ σοπ- 

εἰμάϊησ δεοίίοπ, γογβ. 81-84, ασαίπ ἰλε ἰεχί 97 ἐλ δοοῖ 9.) Κίηισε δείταψο (λὲ λαπά 0 ἰδδ επιεπάαίοτ; ἱπ 

γον. 27 (2 ΚΙ. χχν.) ΓΘΙΣ ἐὰ οὔδουγε, δωΐ ἸΔΙΣ ΕΣ) ὁεεπιοα ευἱάεπίϊν διρεγ μοι; ἱπδίοαα ὁ (λό 

ΤΟΤΕ 7ογπι 03 ἘΡΕῚ (δ πιοτὸ σμαΐ Κ3, ΝΞ »Ὸ ἐδ α δἰπιρἰϊΠοαίίοη ; Σ ἔπ σοῦ. 29 

ζαίεν Ατγαπιαῖς Ὥτπι; ἐπ υεν. ὃ0 Ὧ23 ἐδ ἐραη ἱη 48 δυρεγἤμοια, 2ὸγ (δὲ δαπιὲ γέαδοη αἶ8δο Ὦδ' ᾿ 

ἸΠῚ2. 
Ῥγοπι αἱΐ ἰλὶϑ ἰϊ δόεπια ἰο 7οἴϊοιν ἰλαί 767. 1ἰϊ. ἐδ σογίαἰπὶν α ἰταποροοίοη οὗ ὁ Εὶ. χχνυ. διί ἐλαί ἐπ ἰλεὲ {υγηιεν 

»αδδαφε τοῦ ᾿αυε α δεί(εν' ἰεχί, ποίίλὲν αἀἰδήσωγεα ὃν πεεραϊο8δ8 σοΥΤδοί 0. ΠΟΥ ὃν οὐδεν ἱπ)ωτίεδ. Ἰ7λ6- 
ἐλον ἐλε αμίλον οΓ (δὲ δοοῖ οὗΓἹ ἰπρδ ἐδ ϑυεγεπιαὶ ἀϊπιδοὶ, ον ιτολείλεν ἐδρεοϊαϊἷψ αὐ {δε εἰοδὲ οΓ ἐΐ3 
λιδίοτψ ἂς πιαῖδ 86 οὗ ἰἠλ[δ ῥργορὴλοεί᾽ 8 τογησα, 7 ἰεαυὸ ὠπιοοεϊάεά, ΤΑΐδ πιμοΐ, λοιοευεῦ, 18 σογίαίη, ἰλαξ 
ἐλ επαρίεν πειίίλον εἰοοὐ οτὶσὶπαϊ ἐπ ἰδὲ ρίασο, ΠΟΥ ἰδ 1 απ ἐχίταοσί πιαάδ ὃψ αἀποίλεῦ' ρόγδοη ὕγοπι ἰλδ 
ϑαπιθ δοιγος, ὕγοπι τολὶολ 2 Κὶ. χχὶν. 18-26, 80 τοα8 ἀογίυεα. ἨἩλαίευεν ορίπίοπ, λοισευεῦ, πιαῃ 8 
λειὰ τεσαταϊπρ (ἠδ δοιγοοδ, {6 Ὁ. 111}. ισαα ποὶ ἀγαιση ἐλεγοΐγοπι ὃψ αποίλεῦ ρεέτδοη, μέ ἰγαπϑροδε 7Γοπὶ 
(λε δοοῖὶ οἔ Αἀϊπσϑο, απά ψεὶ λαδ ρ»τεδοετυεά (λέ ἰεχί πιοτε Ῥεῖ ἰλαη ἰλε οτίσιαὶ Ραδδβασε. 

7}λὲε οὐ7γεοί ο7 (6 ἰσωπϑροδιί(οη τσα8 ευἱάεπιἰν ἤτεὶ ἰο πιγηι δὴ (δὲ τοα εν οὗ 1λε ρῥγορ᾿εοὶεα το ἢ 1λ6 ποοοδδατγ 
ἀιδιοτί σαὶ σωϊάαποο. ΤὴοῪ οὐ7εοί πιαψ αἰδο λαυε δέεεπ Ἀγοπιϊπεπί (ὁ δλοισ ἀοιὶο οεοπιρίεἰεἶν ἀπά ἐχαςίν (ἐκ 
ἐλτεαίεπίη σε οὗ 1λὲ »Ὡγορὴξέ ἀαφαϊπεί ἐδ εἰἰ})-πεοκοα ρεορίε ὡὥεγε 7μ{Π{{εἀ. 

1. 7Τλε οαρίμγε 97) (λά εἰίψ, ἰοφείλεν ιοἱίὰ ἰλ6 εἰγομπημϑίαποοϑ ἐπιπιεαϊαίεἶμψ Ῥγευΐοιδ απα διιδοεφμεηί ἰλεγείο. 

111. 1-11. 

1 Ζοαοκίδι τῦσαϑ ΟὯ6 8δηα ὑπ Ώ(Υ͂ γ Δ γ8 ΟΪ4 τ Π6η Π6 Ῥορδῃ ἰο τεΐρῃ, δῃα μὸ τοϊρῃηρά 
δἴθνθῃ ὙΘΔῚΒ ἴῃ 96 γυβαίθ. Απα ἢ15 τόπου Β ἤδη10 τῦαδ Ἡδηλυΐ8] 1Π6 ἀδιρ τοῦ 

2 οὗ Φοτγθι δῆ οὗ [ϊθηδῃ. Απὰ 9 αἰὰ ἐλαΐέ ιυλίοΐ, ιυαϑ 6ν1} 1ῃ {86 Θγ68 οὗ [Π6 ,.ΟΒΌ, 
8. δοςογαϊηρ' ἴο 8}1} {πα0 δ οἰιοϊα κτλ ῃΔα ἄοπθ. Εοσ' ἐβτουρὰ 1Π6 ΔΏρΡΟΓ οὗἉ [86 ΤΠ 

[ΕῸΓ 50] ἰδ οδπ|8 ἴ0 Ἀᾶ88 ἴῃ θγυβδίθια δηὰ « υ68ἢ [{μ8ὺ ΨΦ ΠΟΥ ΔῊ Μ͵88 ΔΏΡΤΥ] {1} ἢ 
᾿ι84 σαβὺ ἔῃθπι ουὐ ἔγοπι ἢ 18 ργθβθηςθ, ὑμαὺ [Δ π4] Ζοαθκίδα γθ 61] ἀραϊηϑὶ [δ6 Κίηρ; 

4 οὗ ΒΑΌΥΙοη. Αῃηά ἰζ σᾶπη6 ἴο Ρ483 ἴῃ {Π6 ΒΙΠ(ἢ γοαγ οὗἉ 8 γοῖρῃ, ἰη ὑπ6 τοηΐῃ πγοηθῃ,ἦ 
ἴῃ [68 ἰδῃίῃ ἄαν οὗ [86 πιοηίι, ἐλαύ ΝΘΌυΟΒΔάγοζζανῦ Κίηρ' οὗ ΒΑΌΥ]οΙ, οϑταθ, ΒΘ δηα 
81} 18 ἈΥΓΙΩΥ͂, δρδηϑῦ ὦ ΘΓΙΒΒΆ]ΘΠΩ, δηα ρῥἱζομ θα δρδίηϑί 10, δηαὰ ρυ}}0 ἔοτίϑ [8 ΤΒΙΏρΑ 



4838 ΤΗ͂Ε ΡΒΕΟΡΗΕΊ ΧσΕΒΕΜΙΔΗ. 

δ᾽ ἀραϊηϑ 1 τουπα δθουΐ. ὅο {Π6 ΟἸΕΥ̓ γγὰ8 Ὀοβίθρϑα" απίο ὑπο δ᾽ ασυθηῖῃ γοᾶν οὐἁὨ Κἰηρ 
6 Ζεάεἰκδῃ. Αμπὰ ἴῃ (86 ἔουγί τηοηΐῃ, ἴῃ {86 πἰπίδ ἄαν οὗὨἨἁ [μ6 τωοπίἢ, {μ6 δι ϊη8 

ΜΆ3 ΒΟΙΘ ἴῃ (ἢθ ΟἸΓΥ, Β0Ὸ ὑδμδῖ 6 ΓΘ 88 Ὡ0 ὈΓΘδα [ὉΓ [86 ρθορ]6 οὗ {μ6 Ἰαπά [89 
7 ςοπιηιοη Ρ600]6]. ΤΏδη {86 ΟΥ̓ γὰ8 Ὀγοΐζθη ὑρ [{πτουρἘ], δηθὰ 411 ὑΠ6 πιθ Οὗ ὙᾺΣ 

ἢοα, δῃὰ πϑηΐ Ὅτ ἢ οαὐ οὗἩἉ [86 ΟἸΕΥ͂ ὉΥ͂ ηἰρς ὈΥ [86 ΨΑΥ͂ οὗ 186 σεῖο Ὀοίνγθθῃ 180 
ὕνο ψ781]8, γυἢὶοἢ 1028 Υ͂ Π6 ΚΙ ηρ᾽᾿Β ζαγάβθῃ; (πο {π6 ΟΠ] 6808 τσεγα ΟΥ̓ 86 ΟΠ 

ὃ τουπά δρουΐῦ;) δά {ΕΥ̓͂ στο ἡ ὈΥ {Π6 ὙΔΥ͂ οὗ [[0] ἴ86 ρΙδίη. Βαὶ [86 ΘΓΠῚΥ οὗ [86 
ΟΠ] ἄθϑδηβ ρυγβαρα δον [86 Κίηρ, δῃᾷὰ ονογίοοϊ Ζθαθι δ ἴῃ 16 ρ]Αΐηβ οὗ ὁ ογίοδο; 

9 δηάὰ 8]] 8 ΔΥΠῚΥ͂ 88 βοδίίογο ἴτοα πΐθ. Τθθη ὑπΠΟΥ ἴοοκ ἴμ6 Κίηρ, δῃά οαγγι θὰ 
Ὠΐπὶ Ρ υπΐο [Π0 Κίηρ οὗ ΒαΌΥΪΟΙ ἴο ΒΊ ΙΔ ἴῃ [Π 0 Ιαπὰ οὗ Ηδπιδίῃ ; Βθγα Π6 ρϑγο 

10 Ἰαάρπιοηῦ ὕροη ἃ. Απά ἴδο Κίηρ οὗἩἨἯ ΒΑΌΥ]ΟΙ 5] 6 07 [Π6 Β0η8 οὗ Ζααο κίδἢ Ὀθίυτο 
11 Π[8 ΟΥ̓́Θ8: ΠΘ Β]6 Ὁ 880 8411 μ6 ῥγίηςθβ οὗ υάδῃ ἴῃ ΒΊΡ]αῖ. ΤΏθη Β6 Ρὰυΐ οαὐ 1890 

αγθ39 οὗ Ζϑαδκίδῃ; δηὰ {μὸ Κίηρ οἵ Βαγοι Ὀουπαὰ Ἀἰπὶ ἰῃ ομδὶῃβ [8 ἀου}]9 
ΟἸΒΙ], Δπα οδνγοα μἷπιὶ ἰο Βδογίοη, δμὰ ρυΐ αἷμ 'π ῥσίβϑοῃ {11} {80 ἀδύ οὗὨ ἷβ 

Θϑιίῆ, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

1 Ψοτ, 3.--) ὉΠ, 17 18 όγθ 6 ὯΟ ταἰδίδκο [ἢ [9 τι! πρ,, (8 Δῃ ΔΌΠΟΣΤΩΔΙ ἔογτα οὗὨ πο ἱπδηϊςίνο, Οομρ. ΟἸδΗ., ὃ 191, ὃ, 

7; Ἐπαιρ, δ͵238, ἀ. ᾿ Οπ [89 πουῖοσ τηϑδηίης οἵ [86 ἔδιι. γογὺ ἼΡΗ ΟΡ. ΝΆΞΟΣΙΒΒ. ΟΥ., ὁ 60, ὃ, ὃ; 1β6ἰαἢ χί. 90: 2 Κίπχϑ 
ΥῊ|Τ 

χχίν. 3. 
2 Ὑογ, 4.--ο αἰ δοτοποοα Ὀοΐπθοη ἴπο ἰθχὶ Ὦογὸ δηὰ ἰπ 2 ΚΙηρΒ ΧΧΥ͂. 1, 2 δο δὲ 0] 0.1ὲ: 1. Ιπειοαὰ οὔ Ἵ ΤΣ) 3 Ποτὸ 

᾿λδ ΖΆᾺ, ἈΞ τἰβοτθ. Το Ἰαιίοσ τηοάο οὗ ϑχργοδδίοῃ (αππὸ ποπί, ἱ. 6.) πιρββεγί, οότωρ. ΝΆΞΟΣΙ8Β. ΟΥ. ἃ 0δ, 2, ο) Ἶε (ουπὰ 

ἴπ 76Γ. αἷδοὸ ἴπ χχυθ. 1, ΟΒΘΙΒΙΒΉ ; χχαχίϊ. 1, ΟΠ ΕΠ ; χῖνί. 2: 1. ὅθ. Βοδίο9 4160 ἰὴ 1}. 28; χχίχ. 80. 2. 2 Κίηχε δ 09 
ἰαϊοσ ἴογπι η Ηοῦ., Νευυσπμδάησσσαν (εοτρ. χχὶ. 2-1; χχίν. 1; χχχὶ! Ἱ; χχχυ. 11; χχχίχ. 1]; χ!. 10; χ!ῖν. 80; χ|νὶ. ὃ: 
1.17 ν τ ΧΧΥΪ. 6, 20; χχυὶ!!. 8; χχχίσχ. δ᾽; ΗΙΤΣΙα οὐ χχὶίγ. 1). ὃ. π᾿, 2 ΚΕίηρα, ἰμδίοιὰ οἵ ὉΠ, ὙΠΟ ἐδ γοαυΐτεὰ Ὁ 

2} 
4 Ψοτ. 4.--ΤῊο νγογὰ Ὁ. Ἵ οσστιτϑ, δοδίἀδϑ βθτθ δῃὰ ἴῃ [86 ραγβ!!οὶ ρβαββαξϑθ, Ο"ἹΥ ἴῃ Ἑχοὶ, ἱτ. 2; χυΐ!. 17; χχί. 27; χχυ!. 

8. Τι ἰα (8 ἃ Ἰαῖοσ ποσὰ, ἴΤΏ9 τοοῖ ΡῬῚ ἄοοθ οἱ οοοῦγ ἴῃ ΗΘΌΤΟΥ, πὶ [6 ΥΟΣῪ ΘΟ πο. ἴῃ ἴπ Ομδ] ἀθο, βγτίας δηὰ Ξαοιηδ- 

τἰϊλη, ΨΠΟΤΘ [Ὁ ΒΔ5. [0 τλοδηίης;, φρεσμϊατί, ἐπερίοσεγε, οἰγομπιερίσεγε, [5 ἰδ Ἰμοσοίογο δροσμῖα, ἴ.6 σγδίο ἢ -ἴουγασ, ὕγοσα σι ΐο ἢ 

{Π0 Ὀοδίοροα ΟἿΥ ΤΩΏΔῪ ὉὈ6 παϊο πο δηὰ δϑϑδ]οὰ, ὙΠ {π|8 αζτθοθ Ὑ70}] Ἶμα. ΧχΙ. 18, θσο 89 Ὁ 213 οἵὗὁἨ τ8ο ΟΒαϊάδδῃβ 

δτθ δῃόκοη οὔ. 1ἰ [5 βαγρτίβίηρ πα τὴ6 Ὑοζὰ ΠΟΥ͂ΟΣ ΟΟΟΌΓΒ ἰη 189 ὈΪπΓαὶ, Δ γὸ δῃου ἃ οχρϑοί, ἐ{ [1 ἀδαὶ σηδίθα ΟὨΪΥ ἔδο δἰ πο 
ἴον γα. 6 Πιδὺ ἘΠ ΟΓΘΙΟΓΘ δῦ ροϑο παῖ ἰξ κἰχοΐθο5 [86 νγβο]9 1ἴη9 οἴ εἰτευταναι!δείοπ, ἰποϊαίης Ε1τ|ὸ ΤΟΎΘΓΒ, δηὰ ἰα ἔδυ ἃ 

ἰγγί, ἃ σοἸ]οσείνο ἀραὶ κπαϊίοθ. ΑΒ ἔπ Ομ θᾶμα 6ΓΘ ΘΟ] ΘΌτΑῖοα [0 Γ ἘΠΟΙΓΣ 6.}}} ἰῃ δίεμοβ (οοὰρ. Ηκκσοῦ, Κεαὶ- ἔνε. ΤΥ͂., 
91}. τ6 ννογὰ τὰν ἤλνο ραηδοᾶ ἔγοιι (Ἰοὶς ἰαπζυδρο πο [9 Ἠθῦγον,. ΟὐΡ. Κἶ}ξκτ, οἡ 2 Κὶ. χχυ.Ἱ; ΗλκΥσδνιοκ οὐ Κεοὶ, 

ἷν. ἢ, Δ 49; Οεϑὲεν., 7Τλεὶ., Ρ. 390. 

4 γογ. δ.--- ὙἾΥ 2 ἐδ ΡΓ πιΑΥ Ὺ οοατοίαξίο ἰτπι πϑΏστΑαὶ δῃὰ ΤΠ 6Ὲ δρθο Δ }}Υ οοαγοέαξίο ὮὉΥ ταοδη οἵ οδοίάίο, ἈΘΏοΟ [ἐ ἀδατιπιθα [ἢ 9 

ἰδίτοῦ τϑϑυίης ἰἢ ᾿ποπποοϊίοηβ Ἰ|κὸ ἸΧ Ἴ}» (Ρε. χχχί. 23; ἴχ. Ψὕ11), "Ὁ Γ23 (θοαϊ. χχ. 20), ὃν (Ὥ 1.2 (ἔσεκ, ἱν. 2), 
τ ᾿ ττ πε ττ 

“23 δ ὦ Κίηκε χχίν. 10; χχυ. 2), υεϊϊβουῖ ἰηνοϊνίης ἃ οοταρ᾽θῖθ βαρρτθδβίου οὗ ἴδ σβάϊοδὶ δ χη δοδίΐοῃ. Οοωρ. Χ. 17; 

χίχ. 9. 
δ Ύ τ, Τι--μδυοαὰ οἵ 27} νγχὸ βιὰ ἴῃ 2 ΚΙ. τ) τρδει ΓοϑῈ] Ὁ 1εδ8 οοττθοί ἕογιω, 112}. 

εἴοοι: ὁ δαπιθ ἰο Ρ488 ἐμαί 6 Πουδἢ γγᾶβ δηρογοὰ 
-- σοῦ ταν Ὁθ 8βα]α οὗἨ νῃδί δδρρομϑά ἐπ Φοσυ- 
ΒΌΪ ΘΙ, 88 Ὑ6}} 88 ἀφαϊποί Ἰί. 

οτθ. 4,ὅ. ΔΑμῃᾶ {τ οΟΘΣῺΘ ἴο Ρ8855... Ζ26ἅὁ6- 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

οτβ. 1-8, Ζοἅρθιοίδῃ... ᾿εἰηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ. 
Τῦθ86 (ἴΠΓΘΘ ὙΘΥΝΟΒ ΓΘ ΟΥ̓ {0 8816 Ριυτγροτὶ 
στ 2 ΚΙ. χχὶν. 18-20, ννῖ1}} ΟΥἸΥ ἔννο υποββοηςίαὶ 
ΑἸ γθηοοθΌ [μὰ μ6 Ἰαϊίοῦ ραϑβᾶρθ, υϑσ. 20, ψγ9 

ἢπὰ ΤΙΉΓΣ) ἴον ΠῊΠ), διὰ ἵ Ἴ Ἵ ἴον 
Ἰδ στην, ἷῃ ὈοΟΐἢ οα5808 80 Θαβίοσ δη ΠΊΟΓΘ 
σογγθοὶ γοδάϊηρ, οὕ συ ῃϊο ἢ ἰὑ 8. ΤΠΟΓΘ παίιγαὶ τὸ 
ΒΌΡΡΟΒ6 ἰδὲ 1 δΓοβϑθ ουὖἱ οὗὨ ἰδο οἵαν, {Π 8 180 
ΤΟΥΕΓΒ6. ΤῊ Ῥγοϑοηῦ ράββημα (6 88 (ἢ) ΡΓ6- 
εὐ ριϊοη οὗ οΥἱρί πα] "γ ἰὼ 18 ἴδυοῦυ. Οοιρ., 
τηοΓρούοῦ, 2 ΟΒτοη. χχχνὶ. 11-18.--- ΕΣ ΤΒΣΟΌΡὮ 
[26 ΒΏΒΘΣ, εἴ. Τ|10 ΓοΆβοη [ὉΓ Φο6} 1 οΥ8}}᾽ 8 ΔΠΡΟΥ 
ἷ5. Ραπ᾽Βθηΐ, ἰῇ γα Γ. 2, Πονονοῦ, ἴο ]ἶοῖ [ἢ 6 
ἴου τοΐρυϑ, ἴὰ 18 βίη, ποὺ ρυπίβῃπιοηΐ, σα 18 
Βροΐζο οἵ. Ασοογαάϊηρὶν (ἢ9 τοῦδ το ποὶ [ὁ 6 
ἀΚ6ὴ 88 σϑυβαΐὶ, δι 5 8 βῃῆονπ 0 χχχὶὶΐ. 8] 

(Ρ. 281) ὃν ἷ8 αϑοα ΠΡΟ ὩΒ ΤΓΘαΌΘΏΥ ΘἸΒΟΎ ΠΘΥΘ 

ΤῸΓ ὃς ΟΡ 5; δὰ τὸ ἰ8. ὅ.:ὸ δβἰαιθιιθηῖ οὗὨ ἰδ9 

Ἰεία!Ἐ. ΤΒοθθ ΜΟΓΒ 8.6 Τουπα δἰπηοβὲ Θχϑοι 
10 Β8π10 ἴῃ 2 Κὶ. χχν. 1, 2, δῃὰ ἰῇ δῃ δον ἀροὰ 
οχιγοοὶ ἰΏ χχχὶχ. 1. ΟὈΙΏΡΑΥΘ 8180 Εσοκ. χχὶνυ. 1. 
Εον (μ6 οχροϑί(οη οὗ (Π 6 ραγίβ8 σορσγοάμυοθα ἴῃ 
οἢ, χΧχχῖὶχ., 860 ὑθογθ {11|ὸ αἰ θγοπσοδ Ὀοὶ γοθῃ ΟἿΡ 
ἰοχὶ δαὰ μαὶ οὗἁ (με Βοοκ οἵ Κίηρθ. Οοπιρ. ἐμ6 
ΤΈχτῦλι, ΝΟΤΕΒ. 

γατβ. 6, 7. Διηᾶ ῃ ἴδ6 ἰουσῦδ το τἢ... 
86 ὑ]Ϊαίῃ. Τιιεβο ορθῃΐης νοσάβ, ἔουπὰ 4180 ἱπ 
Χχχίχ, 2, τὸ ψϑηϊπρ ἴῃ 2 Κίηγβ, Δ] βου ὰ 189 
ϑίδίοιηθηΐ οὐ (ἢ 6 ἀἂν νι μουὺ ἰμπαὶ οὗὨἨ {86 τηοπίῃ, 
ΠΑ ΪΚ65 ΠΟ 86:80, 8ηἃ 8180 ἰἴιαὸ ψοτὰβ δηᾶ τδοῦῖ 
ουϊ οὗ ἴ86 οἱῖγ, ὑπουρὰ ἔπ 9 [86 Βοηΐθῃσο 1ο0868 
ἰι58 ργάϊοαίς. Και, (ου 2 ΚΙ. χχν. 4) ΒΌΡροβοβ 
δαὶ ηοί οἷν 86 ργϑαϊσδῖο [188 94116ὴ ουἱ Δ εγ 81} 
{890 ΣΏΘ. οὗ ὍΔΣ, Ὀυὶ 6180 5.11} τηοτγο Ὀοΐογα {8.659 
υνογάβ, ἰῃ 2 Κὶ. δὰ ΦΖ61. 1ἰ1., δον, (89 ψογὰϑ 
ἤουπά ἴῃ χχχὶχ. 8, ""δηὰ 1{ ουπιθ ἴ0 Ρ855, στ 6 
Ζοαοϊκῖδα τ. Κίης οὗ ἀλλ δα ἰδ αι,᾽ Ὀοοδι59 



ΟΗ͂ΑΡ. 1ἡῳψ11, 12-10. 
᾿ἀμαρπρυυνρφηκειε- -ταφνοεται πτεξρρνμαιατηκαμενααμα εν τος τες ΣΒευ ὅσα, 

(86 Κίηρ (δοοογάϊηρ ἰο 2 ΚΙ. χχν. ὃ; δον. 11, 8; 
Χχχίχ. ὅ) 88 διυοης ἴΠ6 ἑαρὶ γε, δ ἃ ὈδΟδ156 
(86 ψογὰβ “δηὲ 6411 (6 θὰ οὗ πᾶν, δαγθ ΠῸ 
ῬΓΟΡΟΓΡ σομῃροίΐου 11} {86 ρτονίουβ δοαϊθχὶ δὰ 
σου]ὰ ποῖ ἔογι δῇ δαάυθγΐδὶ βοπίθηῃοθ. Βιυὶῤΐ ἱἴ 
Και, γογο τἱχῃῦ, (86 νν 016 γογ80 χχχίὶχ. 8 τηδὶ 
μιὰνο ἀγορροὰ ουΐ, δὶποθ ΘΏΔ γοΐογθ ἰο 1Π9 Ρ6Υ- 
808 τη ]οπθα ἴῃ ἱϊ. 76 Βανο δΙΆΘΘαΥ ΒΟ ΟὨ 
σἢ, χχχίχ. ἰμπηὺ σϑσβ. 1,2, 4-,0 δῦθ ΟἿΪΥ δὴ 
αὐνϊἀροὰ οχίγδοι ἔγομι οἷ. 111. δηὰ (αὐ (86 ψοΓὰ 5 
ποιοὶ ΔΌοΟΥΘ ΒΓ6 ΟὨΪΥ 8 οοπηθοίΐῃρ;, οἶδι.80 ὃ6- 
ἴνθθὴ {110 οΥἰ κί] διὰ σοηυΐηθ νοῦ. 8, δηα ἐμ6 
ζο]] ον ίης τοῦθ ἀογινοὰ ἵἴσγοιη οἷ. 11. ΤΤ8086 
πογὰβ ἂρ ἐμογοΐογα οὗὁἨ δῖον ἀδῖο (μδη οἾ. |Π]., 
δὰ οἰπηοὶ μδανθ Ὀδοη Οὐ Ὀοΐοτο “' δηα 4]] 
μ6 πιο, εἰδ. Το ῥσγουΐϊουδ τηϑηἰΐοη οὗἉἨ {Π6 Κὶπα 
ἰβ8 ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, δῖη 60 1160 18 πο] θα ; [89 8Β6ῃ- 
ἰθὴ 9 ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΟΥ ἰδ ποὶ δΔαγοτγὈΐαὶ, Ὀιϊΐ 8. ΠΑΡΓΔΕΪν6 
οἵ ἃ ΌΥ̓͂ ΩὨΟ 688 ὈσυΒ08) σδοηδίγιοἰΐοι (ΘΟ. 
Ἐπάαῖυ, ἢ 810, ὁ). 

γογβ. ὅ-11, Βαϊ [86 δέν... οὗ Ὠΐ8β ἅθαιβ. 
Το οοΚ οὗ Κίηρβ γϑαὰ8 “" ἷπὶ᾽" ᾿ηδβιοδά οὗ 29- 
Δο)κία. [τ 18 γραῖα (δὲ {86 ἔοτπιοῦ οουϊὰ 6 
ΤΔΟΓΘ Οὐ8}}ν ἀογινοαὰ ἔτγοπι ἰἢ 9 ἰαίίον ἰδ [ἢ6 ΓΘ - 
γ6156.---ΣῺ [06 Δα οὗ Εαιλδῖ 18 νδηϊϊηρ ἴα 
2 Κι. χχυ. 6, ψ 116 ἰν 18 οι ὁ. γον. 21] (σοι. 
2 Εἰ. χχιὶὶ. 88).--Εθ καν ἡπάᾶρτθηϊ. 2 ΚΙ. 

489 

ΧχΥυ. 6, 8 “ΠΟΥ κανο,᾽᾽ εσ., οὐ ν]ιοἢ ΘΟΙΏΡ. 
ΓΟΙΒ. Οἢ ΧΧΧΙΧ. ὅὃ.---ΤΊιο ἢτϑι δαὶ οὗἩ σοῦ. 10 
ἀζῖθοϑ ψιἢὴ χχχὶχ. θ, ούθη ἰὸ {ἰπ {Πότ ηἀάοι 
σοτβ, “1 ΒΙΌ]8ῃ.᾽" [πη 3. Κι. χχυ. 7 1 γοδιΐβ, 
“δηὰ (ΠΟΥ͂ 5[6 ν (8 ΒΟη8,᾽" εἰο., {80 ΟΠα]ά δα" οὗ 
ΥΟΥ. δ Ὀοΐηρ 8.}}} (86 βαῦ͵]οοι. ΤῸ βοοοηὰ μα]ζ 
οὔ του. 10 18 θη ΓοὶῪ σψαπιίης ἰῃ 2 Κίηρθ8. ΤῆΘ 
Ὀ]πάϊης δηὰ Ὀϊηάίης ἴῃ ομπΐη8 οὗ Κίηρς Ζοιοκία 
18 παι γαιθα ἴῃ Ὀοτ] Ρ]δοοϑ ἴῃ (6 ΒΆη6 ΨΥ, δυῖ 
ἷη 2 Κι. {μ6 βπρυϊατβ ρα οαϊ (3}}) δὰ Ὀοπῃᾶ 

Ηἰτ (ΠΝ) δύο [8.0 ΙΏΟΓΘ ΒΌΓΣΡΥΙ βίη, 88 (89 

Βθηίθησθ ἰβ οοῃιαϊποα ἰπ (ἢ Ῥίυτα] οδισὶϑαᾶ 
Ἀἴτ (ΠΝ 3.})). 2. Κὶ. χχν. 18 θη ΓΟΙΥ δι ’θιῖ οα 

86 δοπδηοιγοπί οὗ Ζεοκῖδα ἰη ΒΑΌγΙοπ. ΠΙτΤΖια 
δαϑ0} Υ 68118 αἰζε πη θη ἴο ἐμ ἔδοὶ (μὰὺ ΠῚ )5:7- 3 

8 ποῖ δἰ πρὶν ἃ Ῥσίβοη, 18 Ὀθίημ δῖ σαν 8 οἱ 6 Υ- 
νν 189 ΘΧΡΤΟΒΒΘα (6ΟΠΙρ., 6. 3.» 76 Γ. 81). Τοτου δα, 
ὙΪΟ 8 ποὶ Ὀ]1ἀοα, 18 νυΐ ἰπίο ρτίϑοη ; θὰϊ Ζο(ε- 
εἰδὴ, {Π 6 τῆοτοὸ σα ΠΥ, 18 ὈΪ θα πη ρυΐ ἱπίο 1}}9 
Βου86 οὗ οογγθοίΐοῃ. ΟὈΡ. ΚΒ:'ΜΒῸΝ οἡ Δα. 
χυὶ. 21. Τὴὸ ΧΧ. 8180 888 ἐς οἰκίαν μυλῶνυς. 
Υοὺ ιὖ ΔΡμοδῦβ ("αἱ ἰονγαγαβ (86 πὰ 18 δοπηῆπο- 
τηρηῦ ἯὙ888 1688 ΣΙβΌΓΟΙΒ, δηὰ ἰμδὶ δὴ ΒοΠΟΓΔΌΪΘ 
Ἰηἰθγηθηΐ 8 σγδηϊθα δἷαι δον μἷ8 ἀοδίἢ, ἴῸΓ 
{Πη18 8 [10 Ρυγρογὶ οὗ [09 ῬΓΟΠΙΪ89 τη8490 ἴ0 ἰτλ 
ἱδβτουκὰ Φοτγοιλὶδα ἴῃ χχχίν. 1-ὅ. 

2. 7.2 δεείτιοίίοη 97 ἰλε ΟἿν απὰ Δερογίαίίοῃ, Ὁ ἰλε Ἰεορῖφ. 

111. 12-16, 

12 Νον ἱπ (86 ΒΛ τποηίδ, ἴῃ (896 ἐθηῖ ἀαν οὗἩ {Π6 τηοπί, τ ΒΊΟΝ τσαϑ 86 πἰποίθθη ἢ 
γοδγ Οὗ Νεουομβαγοζζαν Κίηρ οὗ Βαργυίοη, οδηο ΝΟθαΖαγ-δάδη, οαρίδιη οὗ [Πῃ6 χυτὰ 
[οὗ [ῃ6 ΒΔ] Ὀ6ΓΑ 68], ψιο βοσνοα [βἱοοα Ὀδίοτθ]' [δ Κἰηρ οὗἩ ΒΑΡΎ] οῦ, ἰηΐο Φογυβδ]θιῃ. 

18 Απὰ ὑυτηρα ἴδ6 Βουϑο οὗἩ 86 1.0Ὲ} [96 ονδῃ} δηὰ ἰμθ Κἰηρ᾿Β βουϑε; δηὰ 4}}1 {π0 
Βουι868 οἵ Φογυβα] θπι, δηα 8]} [6 Βουδβ68 οὗ [Π6 χγοδῦ ηνόπ [ΘΥΟΓΥῪ σγοϑῦ μουΒ6],} Ὀυγηρὰ 

11 Βα ἢ το. Απά 4}} [6 δγῷγ οὗ ὑμ6 ΟΠ δ᾽ ἀθβηβ, ὑπαὶ οσο ΜΊ ἴῃ οδρίδίη οὗ 
16 186 συᾶτά, Ὀγακθο ἀοψη 411} (116 νγ8}]8 οὗἨ «αδγυβδίθια, τουπὰ ρου. Τμθη ΝοῦυΖατ- 

δάδη οδρίδίη οὗ {π9 γσυδτὰ [84] 6 ΓαΪ6Γ78] σατιθα ἈΙΤΑΥ οδρίϊνο οογίαϊη, οὗὨ [6 ῬΟΟΓ 
[ἃ ρατί οὗ [86 Ἰονγε8] οὗὨ {86 Ρθορίθ, δῃὰ {86 γοβδίάυθ οὗὨ [π6 ρϑορὶϑο ὑμαὺ γουγδί θα ἴῃ 
(16 οαἰΐγ, 8δηα ποθ ἰμδὺ [61] Αι ΔΥ, ὑμδί [61] ἰο [86 Κῖηρ οὗἩ Βαῦγ]οη, δηὰ {μ6 τοὺ οὗ 

16 {Π6 πιυϊυυἀο [που κ- ΡΘΟρ]6].2 Βυὺ ΝοΌυΖΑΡ δάδῃ [9 σδρίϑιη οὗ [86 ρσυδτά Ιοδ 
οσογίαϊη, οὗ 1860 ΡΟΟΣ [ρΡϑτΐ οὗἁὨ [δθ τηρ8η681}]" οὗ (ῃ6 ἰαπὰ [ὉΓ ὙἹΘάγθββοβ δηὰ [ὉΓ 
Ὠυβοδηάπλθη." 

ΤΕΧΤΙ͂ΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 Υον. 12.-Ῥὸζῖ δ 90 ἽΘ». οὗ πδῖοὶ τογὰδ πὸ ΖΌΣΤΩΘΥ ΟὟΤοβ [18 Ὀθαηοίυλιοη ἴο ἐἶνθ ΘΥΤΟΏΘΟῦΒ οοῃηθοίίσῃ Ἐπ] 

ὈΣΦΖΥ" (ἄθμοο δἷδο 23), 2 ΚΊπρϑ τοθὰβ 2 δὲ ἃ οοστοσίοῃ, διὰ “" σι ῖβουὶ 2. Ηο οὐρϑι ἀου 1088 ἴο τοαὰ “2 ». Οοπιρ, 

Χχχν. 10. Διά, χχ, 28. 

2 τον, 13.--ΕΒβοεΐοτο ὈΝΔ [8:0 αιαίοῖο ἰ6 δ πτηκ ἰῃ 2 ΚΙ, δοοογάϊης ἴὸ το]. Οοτρ. ΝΆΣΟΕΙΒΒ. ΟΥ., ὁ 82, 6. Βαὶ {πο σοῃ- 

βίτυςῖ θἰδῖθ οὗ 3 [6 ϑυγρτίκίης ἰμ νοῦ σαϑοθ. ῬγοῦδΌ υ ἰΐ γοδὰ οὐ κί ῃ8}}Ὺ, 5 ΗΊΤΣΙΟ δυρροδοθα. )4) 3. Α εκἰδίαϊο 

(τοτΡ. ἴπ6 3 ὑνίοθ Ῥεΐοσθ) οδαβοὰ 73,}3, ἔγοσα ἩΒΙΟΒ Ἵδτλθ γα 3. Ὑρμῖδ ὁδῃ 9 ἰδῖκϑη ΟἹΪΥ ἴῃ Ἐπ δ ὀδμρο δ τῃοίογίοδὶ 

ΓΤ ΥΩ Ὀοΐης οοἸ]οοῖῖτο ἴον “1.6 χτοαῖ" (2 ΚΙ. ἱν, 8, Υ. 1). ὙΠοῺ ΘΟΣΙΔΙΏΪΥ [116 οοπδίς. οἰδίθ [5 ροσίϑοι γ ποσιιδῖ, 

αὶ Ἰὼ 2 Κι. ΤῊ ἔσγϑσοϑ οἵ δὴ οἷάοσ ἔοσσῃ οὗ ἴδ ἑαχὲ δῖὸ ἴἰο Ὁ6 τοοοχεηίϊχοἃ. Βοΐοτο ΠΟῚΠ γον. 14 ἰα νδοιϊΐης ἴῃ 2 ΚΕὶ. (πὴ9 οὉΣ-: 

ἐδίὩΙΥ πηθοΟδδδσΎ 72, Ὀοίοτο Δ ΒονΊουοσ (89 5ταγαπιδι ἰσΔΠ1}Υ ὨΘΟΘΘΘΑΙῪ ΠΛ. 

δ,ζοις, 15.--ἰοορὰ οἵ ἀοαϑν 2 Εὶ, Βεδ ᾿θππι. ΤΒο ποτὰ ΓΝ ταυδῖ Ὦδγο δοοιιοὰ ΟὈδοῦΣο ΘΥΘΏ ἰο ἐδ6 δυΐδιοτο 



440 ΤῊΕ ῬΡΒΕΟΡΗΕῚ σΕΒΕΜΠΙΑΗ. 

οἵ {πὸ ἰοχὶ οἵἉ 2 Κί. χχυ. δῃὰ 76ζ. χχχίχ., [Ὡ9 οὔθ γϑηάογίης ἐξ 88 δῦουθ, [μ9 οἷδοσς Ὁ Ὁ ἽΝ 371 ὈΜΤ. [Ιὲ Ῥτον. νἱϊ, 88 
ὉπΟΣΥΞ ττ 

ΣΝ δηὰ ἰη βοὴς οἵ 80]. νἱϊ. 1 Ϊ3ῈἙ ΟΟΓΔΙΩΪΥ Πα ἐδ 6 βοῆϑο οὗ ᾿νοῦ -τϑῃ, δ Βοοοσ ΚΙ τὸ ἸΩΑΥ̓ ἴα [Π6 πΣὰ ἰἸ ΓΘ 88 8 
ΝΑ εν 

δοΙ!δςείνϑ ἀραὶ σηδίίοη οὐ 6 ΟΣ ΤΕ δπὰ 2, πῆοβο ἀορογίδιίοη [8 δροΐίζϑῃ οὗ ἰῃ χχίν. 1 δῃὰ χχίσχ, 2. Τῆυϑ ΠιτΖζια, ΟΒ4Ρ, ΜΝ “ΞΞ 
Μεῖεκ. Καιχ, οα ἴμο οἴμου παηὰ, ἀρροδὶβ ἴο χχχίχ. 9. Βαξ πὶ5 μάββαζο, α8 το[}]} δϑ. 2 ΚΙ. χχν. 11, ὑσονθδ ΟὨΎ {πὲ ἴο θυ τἢ δὰ- 

(Ποτβ ἴ6 πννογὰ ΠΝ ΔΡΡροιγοὰ βίταιικο. ΒΟ ΟΓ ΤὨΘῪ ἰτογργοῖοά ἐζ σοΥτ ον ἰϑ Δηοῖ Γ αποϑίίοη, Ι{ἰ{ 5ῃουὰ υὲ δ] οχοὰ 

ἴδιαι ἰ{ ἰ6 ἃ νογὰ δρροτίδἰαίης ΟἿΪΥ ἴο ἃ Ὠἰχθοσ βίυἶο, τσ ΓΟΡῚΥ [δι ἰτ ψουἹὰ οὶ Ὁ0 8 ΘΑΘῪ αἰϊογαίίοη το τλ 152. 

4 τ, 1θ6.--ἰ[ποϊορὰ οὗ ΠΛ )12 2 Κὶ. Ὧδ88 Γ᾿ 19. ΤὨΪ6 αἰθοὸ Ὀοίταγα [9 Ὠδηᾶ οὗ 1:9 σΟΥΓΘΟΙΟΥ, δῖ ποθ ΠΥ ἄοοα ποῖ 

ΟΟΟΘῸΓ ΟἸΒΟΎΒΘΓΟ ΟἾΠΟΣ 88 ὈΪΏΌΓΑΙ οἵ βίη ρσυ αν (ΕΜ ΑΙΡ, ᾧ 165, ο). { 16 (80 γ]αγαὶ οὗ ΠΣ (χ]. Τ; 2 Κὶ, χχίν. 14, χχυ. 12. αν 
ἑεημτίαίες, ἰδ χε δοδΏς68. 

δ Ύοτ, 16.- - 89 παπιο ΝϑθιΖζατ άδη βρροαγοά βιρογβαουθ ἴο {Π0 δυΐθον οὗἩ 2 ΚΙ. χχν., παυίηρ ὈθΘη τ δηςοηθα ἴῃ τοῦ, 13. 

Το ποτὰ Ὁ)", ὙΠ Ιςἢ ἀοοδ ποῖ ΟΟΟῸΓΣ ΕἸΘΘΎΒΟΣΘ, Ὠ6 δἰἑοτοά ἰηίο Ὁ") (ἴγοπι 33), 70αἱξ, αγαυΐ). Οοταρ. τοιμδγῖκθ οἢ τς ΤΥ 
χχχίχ. 10. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕἙΙΤΊΟΑΙ, 

ἴζοτβ. 12-14., Νονυν ἱπ ἴῃὴ6 5... του ᾶ 
δ Όους. [πεϑἰρϑᾶ οὗ (πο ἰδηῖὰ ἀαν, 2 Κιηρβ (48 
8180 Βαγ. ἱ. 2) σῃ θη 08 {80 Βονοπίῃ, 88 Π6 Β81ῃ9 
ἱοχὶ 4130 βίδίϑβ γθ6 οὐδ 8 ἰηπἰοδὰ οὗ ἰμ6 νο ἴῃ 
σοσ. 23, δὰ ὅνο χηϑη ἰπβίοαα οὗ {Π 6 Βουϑῃ ἰὴ γϑΥ. 
25. ΠιτΖζια, Ἰπμενιῦϑ, ὅπαὺν, Κεῖ, [ΒΙΑΥΝΕΥ, 
ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ] Υἱ ΠΥ ΒΌρΡΡοδβα ὑδαῦ {Π686 ἀἰθοσ- 
Θῃ668 8Γ036 ἔγοιι {0 ἰπἰοταϊϑηζο οΥ̓͂ [89 Ἰοί(6 8 
οὗ ἐμ οἸἀδΥ δὶ ρΡῃδθοὶ υϑοὰ 88 πυιθγα19ὅ. Ἦ ΒΙΘἢ 
Βίἰδιθιηθοίβ τὸ Θογγοοὶ 18 ποὶ ἀϑοογίαϊ 8010. ΤῊΕ- 
κιῦϑ [σοπρ. 8180 ῬΟΚΟΒΉΎΟΒΤΗ] ἀροΐατοθ 1}. 
βίαἰοοηΐ 6 Γ0 σηϑάθ ἰο 6 ἰδ σογγροί ὁη6, Ὀ6- 

Ὅονβ. 15,16. θη ΝΟΌυΣαι- δἅδῃ.... 
ΒυβΌδη ἅτηθη.--)Ὡ 6 ὑῬοοσ οὗ 18 Ῥθορὶϑ, 
ὙΠΟ 18 Μψαπίϊηρ ἰὰ 2 ΚΙ., 48 δοῖμθ Ποτο οἰ ΠῈΣ 
ὉΥ͂ πιϊϑία Κο ἔγοτῃ γον. 16, ἤθσο ἐῦ αἷβὸ Ὀορὶ:8 (ἢ 9 
Βοηΐθη06, ΟΥ̓ ᾿ξ 18 (0 ΟΧΡΓ658 ἔμ που κμὶ τ δὺ {{19 
ῬΟΟΥ͂ ΡΘΟρΪ]9 αἰὰ ποὲ 4]] γοπηαῖη Ὀθϊηά, Ὀυὺ 6 το 
ῬΔΓΟΥ σαντο σα. Το Ἰδιίο Γ᾽ 18 ῬΓΟΌΔΌΪ 19 
οογγοοὺ τνἱον.--- Πα] ταθ [τ οτκΚ- Ῥ6 0016]. ἵἰ 
8 αἰ οὐ] ἰο ἀθοϊὰθ τὶ σἢ 18 1Π0 σογγοοῖ Γοηαογ- 
ἷηζ. Βοί βαϊ (9 Β686, ἴὉΓΣ ἃ γοπηπδηῖΐ οὗἩ ΜοΥΚ- 
ῬΘορΡΪθ ταἰρεὺ 7.8. 88 γ7ὰ6}} ὈΘ ΒΡΟΙΚΘῺ οὗ 85 ἃ Γοτ.- 
Ὡϑηΐ οὗ [0 π|85568 οὗἩἨἁ {π9 Ρ6ΟΡ]6 (Θἰ Π 6 ἰὴ δῃ(ὶ- 
6818 (0 (9 ἩΔΥΥΪΟΤΒ ΟΥ (6 ΡορΡυϊδιΐοα οὗὨ ἰδθ 
οἰ(γ). [ργοΐου ἰο ἰδ (86 πψογὰ ἴῃ (η6 8658 ἴῃ 
ΒΟ ἰὑ ἀῃαἀουθίθα!]Υ οσουγϑ ἴῃ ῬΓ,ΟΥ͂. Υἱϊ. 80 

διι59 ὑπ 7 6778 δου σαγὰ Καρὶ (Π9 πηι ἢ ΑΥ̓͂ 88 
8 ἴαϑὶ. Βυΐ οἡ ἰδ0 ΟΥΒΟΡ βδηὰ οορ. Κεδι ὁ 
2 Κι. χχνυ. 8. 

[16 γγ8ἃ8 1 8ἃ8 ἃ νου Κιηδ Ὑ10} ἢ.1π|}, δηὰ ὅοης 
οὗ 80). νἱὶ, 1-ς 

8, 714 Οαγγψίησ αισαν 97) ἰλὲ δαογεα Ῥεδδοῖδ. 

111. 117-28. 

17 Αἷδβο 186 Ρ[114γ8 οὗὨἉ ὈΓ485 ὑμαὐ τσ6γ6 ἴῃ [Ὀ6]οηροά [0]; ἐμ9 μουϑθ οὗὨ ἔθ [0 ἘΡ, δπά 
1Π6 θ4868, Δηἃ ὑπ6 ὈγδΖθη 868 ὑῃδὺ τσαϑ ἴῃ 86 Ὠουδθ6 οὗ 6 [,0Ε0 [Φεἰιονδ] [ἢ 

18 Ομαϊάθβδῃβθ Ὀτγαῖζο, δη4 οδγτὶθα 4115 [86 Ὀγβϑβθ8 οὗ ῆϑῃ ἴο Βαθυ]οῦ, ΤὨΘ οδ]αάτοῃϑ 
[Ροΐ8] 8180, δηὰ {16 ϑίιονβὶβ, δὰ [(Π6 βηυβογθ, ἀμ [86 θον]8, δπὰ (86 Βροοῃϑβ, διά 

19 Αἱ] (Π6 γ6586]8 ΟΥὗἮὨ ὈΓΔΒ8Β ὙΠ ΘΡΘΉὮ ΠΟΥ͂ πλϊ ἰδίογθά, ἴθ Κ [ΠΟΥ ἀναγ. Απα {Π6 ὃ8- 
Βη5,) ϑη ἃ (Π6 ἤγορϑηβ,, δη4 (6 θον]8, μὰ ὑπο οδ] τοι [ροΐ8], δῃᾷ ὑπ6 σδηα]ο- 
Βί1ΟἸΚ8, δῃὰ (Π6 ΒΡΟΟΏΒ, δηἀ ἴμ6 ου8 3 ἐλαΐ πϑιΐοῖ τσαϑ οὗ ρο]ὰ ἐπ ρο] ά, δπὰ ἐλαΐ ψἱοἢ 
χϑαϑ ΟΥ̓ ΒΙΙΥΘΙ ὑπ ΒΙΪ νοῦ [ὙΒΙΟΒ ΘΥΘ ΘΠ ΙΓΟΙΥ͂ οὗ ἔθ ΟΥ̓ 811ν 60] ἴοοῖκ {π6 οδρίδίη οὗ 

20 {π6 ρυδτὰ [6] ὈΘΓΪ6.8] ααγ. Το ὑτὸ ῥ᾽] ἶατθ, ομϑ βθα, δῃὰ ὑνοῖνθ ὈγϑΖθη 
00.118 ὑμδὺ τυόγ6 ἀπά θτ᾽ [Π6 θ4868, ψ ἱ ἢ κἰπρ Θοϊοιιοη πα τηδάο ἴο [0] (ἢ 8 Βοιι8θ 

21 οἵ [80 1080 [Φεμῃονδῃ] ; {86 Ὀγα88.}0 οὗ 41} [686 γ688618 νγὰ8 σι που γοῖρῃς. Απά 
σοποογηῖηρ ἰδΘ βρῆο [π6 μοῖρ} οὐὗἁἮ ὁη6 ΡῚ]18Γ τυαϑ οἱρΐδθα συ 118; δηά 8 Π]]οὐ οὗ 
ἔπεϊνο οὐ ]8 αἸά σομραβ8 1; δηα {Π6 ὑμ]1οἴκ 688 {Β γθοῦ τῦα8 ΟΣ βηρθτα ; {ἐξ τυαϑ 

22 Βο]]ον.. 5 Απὰ 8 οπδριύον οὗἁἨ ὈΓΔ88 τῦαϑ Προ ἰζ ; δηά {86 μοῖρ οὗ Οη6 ΟἰΔΡΙ ΘΓ τὐαϑ 
ἔνθ οὐ 18, τι ἢ πούου κῖΣ δ Ροπηορτδηδύθθ ὑροη π6 οπαρίζογ, τοαπα δρουΐ, 8]] 

28 ο[ Ὀταβ8. Τῃ6 βοοοηά ρ1118 Ὁ 8180 8ηα ἴΠ 6 ροπλθργϑηδύθβ᾽" τυ γ6 ἴΚὸ απο {8656. ἀπὰ 
(6 γθ ΘΓΘ ὨἰΠΟΙΥ 8Πἃ 51Χ ροϊῃθρτϑηδϑίθθ οἢ ἃ 8146; απά 8]} [π6 ρΡοιμιορτδηδίθϑθ ὑροὴ 
186 ποίου 106 76 ἃ πα γοα τουπά δρουΐ [τουηὰ δρουΐ ΟΙΘ ἃ μυηαΓοα]. 

ΤΕΈΧΤΙΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 Ψοτ. 17.--Τπεϊοαὰ οἵ Π3}) ὝΜΙΣ ττϑ τϑαὰ ἴῃ 2 ΚΙ. χχυ. 18 Π3 ὝΙΝ. Το λείου. ον μ!οὮ πσοτϑ ἴω [μο μοῦρο οἵ σὁ8ο: 
ὙΔῊ, [8 [ΟΣΙΔΘ ΒΟ Ὀοϊοηροά ἴο μι οῦΒθ, εἶσ, Ι 



ΟΗΑΡ. 11. 17.--28, 44] 

3 Ὑοτ. 17.-- ἰὴ 2 ΚΙ. 3 5 σαπείης Ὀοίοτο Ὁ; Οὗ) δϑ [ὰ νοσ. 16 υοΐοσο ΊΣΤΊ.- 
τ: τς 

8 γόον. 19... -Ὁ 50 (1 Εἰ. νἱὶ!. δο; 2 Εἰ. χὶ!. 11, ΠΊϑῦ, 2 8δπι. χνὶϊ. 28, ΓῚ90) ἔχοιμι ἢ, Ὀαδίη, ΟΝ (Ἐχ. χίΐ, 20. 

ΖοΟΒΑΓίΔἢ χὶΐ. 2) ποῖ ἴἰο θ6 οοηίουπάοα ἢ ἢ. 1 γοϑ μο]ὰ (Υογ. 24). 29 ΓΊϑΌ ΔΘ ΟΧΌΓΟΒΘΙΥ πιο (ἰοποὰ ἴῃ 2 Εἰηρθ 

χὶ!. 14. 

4 γος. 19.--Ἰ (ὕτοτῃ ΠΥ, ἴο ποϊὰ, ϑοῖσξο, βροοὶδ!!ν τιϑοὰ οὔ Ὀγί πρίης το, 18. χχαχ. 14; Ρσονυ. υἱ. 27) ἃτὸ ὑβῶϑ015 [Ὁ 
ς ΤΥ 

οατσγίης Ὀυτηΐης δα ρϑίλῃσοθ, ΒΟ Ι ΠΟΥ 60615 ([οΥ. χυΐ. 13) οσ {ες θὰ ἰησοηβο (Νὰ. χυί. 17 644.). 

δ Υεγ. 19.-- 0} γὸ τωϑηςοησϑὰ Ὀοδι θα ΟὨἿΥ ἴῃ Εχ. χχυ. 29; χχχυὶ!. 16; Νατα. ἱν. Ἵ, απὰ ἴῃ αἱἱ {μεθ6 υἱασοα δμοης 

[86 υἱδηβίϊο οὔ ἐμὸ δον Ὀγοαά- Δ Ὁ]0 (σΟΙΔΡ. ΓΌΣΩΒ. ΟἹ ΠῚ, γοσ. 18) δη α5 ρμοτγίαἰηἰης ἴο Πραϊΐου, (3 9) ὍΝ) Ιη Εχ. 

ΧχνΥ. 29 ἴΠοπθ γοβαθ 15 ΤῸ ΟΧΡΓΟΒΗΪΥ ἀδαϊχηδίοα 88 0 Ὀο τῃηρλᾶο οὗἉ ροϊά. 
6 γογ. 19.--1}6 ἀουῦ]ο μοϑὶτἰοῃ οἵ 27] διὰ 93 [45 [116 Β0ὴ)86 οὗ “ ΟὨΪΥ ΟΥ “" ἩΠΟ]1γ" (πιαβοῖτο). Οομηρ. ΝΆΕΒΟΕΙ 98. 

Ον. ἢ 22 ὃ.--ΤΤῊο σογάθ Ὁ ΒΌΣΙ ΠΝ] δπὰ ΠΥ ΟΠ ΠῚ ἴο ΠΡ Ρ29 ΔΙῸ Ἡδηϊίης ἰῃ 2 Κίηρθ. [Ιὲ [89 ποϊθνοσίιν ἰδαϊ [8 

(α) ἴδο τοροε οι οὗ ΑἸ Ὁ διὰ ΓΛ23, δὰ (Ὁ) ἐμο ΡΙΌΣσαὶ ΌὈ"50, ΜΕ ΟΝ ΟΟσΌΣΒ ΠΟΉΤΙΘΓΟ οἶδθ ἰῃ ἔμ: Β0π86 οἵ “ Ὀαδί 8" ΔΘ 

δνοίἀοά; (6) τ[μαὲ (Ἀ9 ποσὰβ [Ὁ] ονίης ΑἸ Ὁ δυὰ ΓῚΞ.9 δῖο αἰδὸ σοτιουϑὰ. 

ΤΨΩΓ. 30.--ΠΠῚ τοβροοῖ ἰο ἴπο σοηδέτποίίοη οὗ τοῦ. 20 το ἃγὸ ἴο τοχαγὰ ἴμ9 δυθίβης  νοδ δοὲ ὅτθὶ δοβοϊ υἱοὶν 88 ἴῃ [9 
Βοσιπμῖίνο; 5 ἴ0 186 ΡΠΠ|ατα, εζο., [6 ἱΓ ΌΓΔΜΟ τὰ 4 ηοΐ ἰο Ὀ6 Ὑεϊσῃοά,. ΤῸ ΤΟ ΓΒ [54 ἴ0 ΟΧΡΓΟΙΒ ἔΠπδὶ ἰ τὰ {Ππ|ο50 Ἰαγρο ῥΐοοοϑ 
0 τουΐϊϑο [πὸ π οἱρι!ξ οὗ [89 ὑγΆ88 ἴο δυο ἃ ἀοζγοο. 

δ ὅογ. 20.--Ἰκρίοια οὗ ἽΓ ΝΕ ἴ6 Κοτὶ σουἹά Βατὸ σϑϑὰ (ποῖ ἰῃ 2 Κὶ.) ΠιοΓοῚν ἽΓΊ) 2, ΡΓΟΌΔΌΪΥ Ὀϑοδυθο ὈΟΪῚ ὩθΙΌοΓ᾽ ᾿ὰ δὼ 
Το τ ο 

βιδῃηὰ ὑοίοτο δῃηὰ δϊοσισαταβ νἸπουἱ (Π6 ἀτίο]6. Οὐτασηπιδιϊο!ν θοΟΪῊ τ ρόδα! Ὁ]6. Οοιαρ. ΝΆΚΟΕΙ,ΞΒ. Ον., ἢ 13, 2 Αππι. 
9 γον, 20- -Τυ ἐχριδπμείοη οἵ ΙΔ ἰὰ [9 δοὴ 89 οὗ “ ἰμεύοια ᾽᾽ [8 5 ἰοτορὰ δῷ (89 δεϑιηρίίοη ἐμαὶ ἰμ0 ἰοχὶ οτἰ κί: }}} 

τοδὶ ΓῺ 39Π| ἰδ Διυ!τασγ. 

10 Ὑοσ. 20.---ἰποιοαὰ οὔ ὉΓΛΖΤΊ7 ((λο σαδῆχ ὉΥ δα οἰραξίου, οοταρ. ΝΆξοΣΙ σα. Ον., ὃ ΤΊ, 2; σον. 11. δ6 παπᾶ ο χὶτη!. 44) 
Ὅὸ δηάὰ ἰῃ 2 Καὶ. χχν. 16 ῊῊΜ ΘΠ). 

ἘΣ ογ, 21.-- ΤῊ Κοτὶ ΠῚ, τὶ ἐ τ Βίοἢ τλ9. ΟΒΘΙΒΙθᾺ ἴῃ 2 ΚΙ. χχυ. 11 δπὰ 1 Ε. υἱῖ. 14 δοοοχάβ, [8 ὈΠΏΘΟΘΒΕΔΣΥ, [ῸὉ 

ΠΡ ΤΩΔΥ ὉΘ τοραγάθα 89 ἐδ δοουδαιἐγο οὗ Ἰρϑαδῦσγο (οοαρ. ΝΆΣΟΣΙΔΒ. Ογ., ὃ 10, ρ): εἰκὔοοι συν τῶ ἃ Οἱ ΠΣ δ5 ἰὸ 
Υ 

ΒεΙαδε. 
18 Ψογ, 21.--Οἡ [Π6 σοηϑίγποιίοη οοτρ. ΝΆΞΟΕΙΒ. ΟὟ... ὃ 97, 2 α διά Απηι. 1. 
18 Ὑογ, 24.-- 2 2.) ἴτοια 13, νεοίεγε, Ῥίξοίετε ἵπξ (σοταρ. 130 Ν δ. ἱ. 10; Ζοῦ τῇ!!. 18. 130, «ηϊοκοῖ, ἀοῃ. χχ!!. 13, πὶ Ξ - : ᾿ 

εἰς.), ἰ8 οριι τεἰνοιΐαίιιπε, ποίνοτκ, Οοιρ. 1 ΚΙ. τῇ! 17 δα: 2 ΚΙ. ἱ. 2; 2 ΟἜγοη. ἱν. 12, 13; σοῦ χυΠ. 8. 
14 Ψογ, 29. -Ὁ }Ἐ}ὃ»} δἰ 110 οἷοθο οὗ νου. 22 ἰβ δητίης ἰῃ 2 Εἰ. χχυ. 17, δηὰ νὸ δηά ἰηππϊαρά ΠΣ Π-γ. ΤῊΐϊθ τδῖτοσ 

ὅηο πργοαϑίοη πδΐ ΠΝ οχργθαϑίοῃ βοοπιθὰ Ὁ ηβ 1 8016 ἰο ἴη6 ΔυῖμοΥ οὗ 26Γ. 1]. (1 πιῦδὲ ἀδηοῖθ ἰοφείλεν. ιολ ἴῃ ποίτγοτκ), 

ϑοΐδι οη δοσουσπὶ οὗ {9 ὃν δΔηὰ Ὀοσδῖιθθ ἴΠ0 ῬοτΩοβΤΑΠδίοα ὙὙ6ΓῸ 4180 πδιηθὰ αὐΐζου (9 ποίνοσὶς, πὰ παῖ, ἰὰ ογάὰορ Ὀοαίἄοα 

109 κοηοταῖ, ἌΧΘΕΗ ἴο 5οὶ ζογί ἃ δρεοίαὶ ρμαγί, Ὧθ ολο86 [ἢ ὈΓΘίδσθῃοθ ἐμο ἰαδὲ τηοπιοηθά, ἔπ 6 Ὁ )9. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Ὕεγϑ. 17-20. ΑἸδο ἴ86 Ὀὲ]1ατα.... υυοὶρδῖ. 
Οοποοτγηίης [6 ὈΡΆΣθη Ρ.118γ8 οὗὨ βοϊοιμοη᾽ Β ἰθι- 
Ρὶθ οι. 1 ΚΙ. νἱῖ. 1δ-22, 2 ΟἌἜγοα, ἰἰΐ, 1δ 84ᾳ.; 
ὝἼΝΕΚ, 4.,- Η.-8., 4. γν. ϑαολίπ πὰ βδοαα; Ἠξκπ- 
Σου, Δ.- πο. ΥἹ. 5. 866,7. [ΠΟΒΡΒΎΟΒΤΗ, αὐ 

ἰοο., ττιᾶ β'χττπ᾿Β οί. 5. γ.7.---͵ὴὸ ΠΣ, θαδθ8 
(οοπρ. 1 Κὶ. υἱῖ, 27 844ᾳ.), σσοῦθ Ῥϑάθβίαὶϑ. οὕ 
Βία.5, ἕουτ οαὈϊ(5 Ἰοη, ἔοαν Ὀτοαὰ αηὰ ἰπγθθ 
δῖ, το 80 Υνὸ ἃ8 ΒΌΡΡΟΓΙΒ [Ὁ [19 θη θαδίη8 Σ6- 
υϊγοά ἴῃ ᾿νναϑϊηρ 1.19 688} οὗἩὨ (μὸ βδογίβοοϑϑ (2 
Ομγοη. ἷἱν. ὁ). ὕομρ. ΚΕὶ, οἢ ἴδ ΒοοκΒ οὗ 
Κίηρ8.---ἼΒ6 Ὀταζϑη δε (οοΡ. 1 ΚΙ. νἱὶ. 28-26; 
1. Ομιγοῦ. χυΐὶ. 8; 2 Ομισοῃ. ἵν. 2-6) βογνϑὰ [ὉΣ 
186 γί οϑίβ᾽ τυαβῃΐηρ (οοπρΡ. Εχοά. χχχ. 18 βα4.). 
ΜΊΧΝΕΚ, ᾿.- Η,.-Δ. 8. ν.--- κπΖ., .- πο. ΙΧ. ἃ. 
286 εαᾳ. [Οορ. ΟΒΡΒΎΟΒΤΗ δπὰ ΞΜΙΤΗ 8 
Φιίοι.7.-τ Οὔ τμ9. 8} 8} 16 Ὁ Ὑυθδβο 8 δγθ τηθηϊοηρὰ 
ΓΥ Ὁ. Ροίβ ἴῸΓ σΑΥΎΥ ἢ ΘΎΑΥ (8.9 8168 ἴτοπι ὑ86 
ΔΙΙΑΡ; ὉΝ})ὺη βΒβουθὶβ ἴθ᾽ στοιιουΐπς {6 8868; 
ΠΥ], ποῖ τὸ 06 σοπίουπαοα πῖιῃ ΠΥ, ἃ 
σἱπο- ἀρ ββου᾿ 8 Κηΐϊο, οσσυγτίηρ ἴα ἐΒ60 ΡΙΆ668 
ΟὨΪΥ ὈσΘΒί 65. {Π|18: 1 ΚΙ. νἱῖ, δ0; 2 Κι. χὶϊ. 11; 
2 ΟὨτοη. ἰν. 22, δῃηὰ δνναυβ Ὑἱ1ἢ ΠΡ, οὔ υἱ- 

οοτίϑί ἢ τηοηπίηρ: Ὑύ]ρ., οἰο., Ῥεαϊίεγῖα; ΤΌΤΗΕΆΒ, 
είο., Κηϊΐο ; ΟἸΚΒΕΝΊΟΒ, εἴς., Βοί880 8, ἰδ ρ-8οὶ8- 
ΒΟΥ͂Β, δὖὺ ΔΗΥ͂ ΓαΐΘ 8ὴ ΙὨΒΙΓυΠιοπὶ 80-68]]6ἀ ἃ 6σα’- 
»επάο; ΓΙ, πμῖολ ἰ8 τδῃιίης ἐπ 2 ΕΙ., ῥὑσο- 

ὈΔΦΌΪΥ ἐμαὶ ἰὑ ταχύ ἢοὺ οσοῸΣ ὑνῖσδθ, ἔγοπι ΡῚ» 

δραγεῖί, ἰΒΥοίοτο υα8 πᾶς δρατσίίωγ, Ὀοτν]8, τὰ 6 - 
(ἰοπθα ἴῃ Εχοά, χχυΐ!. ὃ; χχχυ!. 8. Ναπι. ἷν. 14 
ΔΙΠΟΩΡβ ἰμθ δ] δγ- τ 5118, ἱπογοΐοτο υϑοὰ [ὉΓ 
ΒΡΤΪΠ ΚΙ ς {μ9 Ὀϊ]οοά οὗ {89 Βδογϊβοθϑ, θα σοι. 

δ8ο Απι. τὶ. 6; 53, 1 Κονν 89 οὐἁἨΘ υἀποοτίαϊῃ 
τηθδηΐηρσ, ΧΧ, κρεάγρα, 868}-ἴοΥῖκκ, 865}1.-οοῖς, 
116 πιοάθ ΓῺ} 8---ΒΡΟ 8, ῬΔΏΒ, Ὀον 8, Οἡ δοσοιιηὶ 
οὗ ὑπο] ΤΘΒΘΙ]ΔΠΟΘ ἴἰο (ῃΠ6 Ὀοηύ απ, Οοπιρ. 
Και; οη Κίηχϑθϑ. ἴῃ Εχοά. χχνυ. 29 (ἢ: 6839 ΔΡΡΟΔΡ 
δι ΠΟ ΩΣ 8.6 αἱ 8119 οὗ (0 ἰ40]6 οὗ ΒΙι6ν-Ὀγοδὰ, 
ΘΟΩΡ. Ναπι. γνἱὶ. 14, 20, 26, εἰς. ΜΊΝΕΚ, 3..- ἢ7.-.. 
δηὰ ΗξπζΖ., ᾿εαί- πε. 8. νυ. ϑελαμδτοά δε. ΑἹ] 
1.680 γ688618 ὙῸΓΘ ΟΥ̓ ΌΥ.88 [ΗἘΝΡΌΈΒΒΟΝ, 600- 
Ῥ6Γ]. [Ιπ (δ9 οί Ὑ6γ86 {μ6 σχοϊίθη δπά 
ΒΙΊΥΟΡ Ὑ6586]8 ΓΘ 8180 Θηππιοτδίοα, νῖϊο ἢ ἰῃ9 
Ομδϊάθδῃβ οασγϊθὰ ἅν. ΗΙΤΖΙα Πα8 ὑπ} 
δἰϊδοκρα νοῦ. 19 88 βρυτγίουβ, ἔον ἱΐ ἀο68 ποί ἰῃ- 
ἰεγγαρὺ ἴ 6 σοπῃροίϊοῃ, 5π66 οὐ ἀθη}} ἴῃ γοῦ8. 
18, 19 αἷΐ (6 Βη 4 }}0ν γ685015 ΔΓ ἰο ὍΘ ΘΠ 0Π16- 
γοϊρά, (9 ΡΥ Οἢ 68 Βανυΐηρ Ὀ66η τηθηἰϊοηρα ἰῃ 
γον. 17. ΤΠι680 Ἰαίτον οου]ὰ, οὗἨ σου γ8θ, ὈΘ ΟΠΙΥ 
οὗἨ Ὀγαϑβ, Ὀαὺ (Π6 ἰοίαϊὶ διηοαῃὶ οὗὨ ἰ᾿)9 Ὁγ8885 ρὶαη- 
ἀογοὰ νγ88 80 στοδὺ (μδὶ ἰΐὺ βϑϑιηϑθὰ ἰο πῃηοῦὶϊ {10 
ΒρΘοΐΑὶ ΘΙ ρΡἢ 819 σίγα ἰο ἰὰ ἴῃ σοῦ. 20. Το 
βοϊάοπ δῃηὰ βῖ]ν 6} γ6586]5 ᾶγὰ ποί 6 τ τηϑπίϊοπϑα, 
Ὀοσαυ86 1 γ͵γᾺ8 ΟὨΪΥ͂ {16 ὈΤΆΣΘΗ ΟὯ68 ἩΓΠΙΟὮ 166 
οὗἩ δυο ἱπηηθη86 ψοὶραῖ. Τὴθ Ῥοίβ, βρυϊηκὶ ὶης 
ΘΌΡΒ ἃπαὰ ΒΡΟΟῺΒ 8.6 πιθηϊϊοποα 8 βϑοοηὰ {ἰπη6 ἰῃ 
γον. 19, β' ΠΙΡῚῪ Ὀσοδιι5 ἴθ γ6 Ὑ6ΓῸ ΒΟ ἢ αἱ 6 η51}9 
Ὀοΐὰ οὗ Ὀγδ88 δῃὰ οὗ φρο] δηὰ εἰΐγοσ. ἨΙΤΣΖΙΟ᾿ 5 
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ορίεΐοι ἐμαὶ αὐ (16 χκοϊάσοη ἀπά β᾽ἴν ον γθ88018 Βαδὰᾶ 
ΟἸΓΟΔαΥ Ὀσδοη ΟλΥΥΐοιὶ ΑὟΔΥ δὺ “6 ]ιοἰΔο 18 ἀ6- 
Ῥονγίδιϊοη, σου ΠΥ δηἀθ βοὴ βιυρροτὶ ἰη 2 Κι. 
χχὶν, 18 (“411 (16 γ6886}8 οὗὨἨ μοϊὰ ᾽᾽). Ἐτοπι ἴῃ 6 
εἰγουταϑίδποθ, Βούνουοῦ, (μαὺ ΟὨ]Υ͂ χοϊΪἀ οὴ γ0856}5 
ΓΘ ΒΡΟΚοη οὗ, ἯΘ ΤΥ σοποϊυἀθ ὑμπδὺ (.}6 οΥΟδΠλ 
ΟὨΪΥ ννγα8 ἰἤδθη σοιηουοί, ἐ, 6. ἐ8 9 τηοϑὲ γὙδ] 16 Ὁ]6. 
Τηο μοϊάθῃ γϑ880}5 οὗ Ἰο γ]0 88 τ} 858 8]} 
(119 ΒΙΊΥΟΣ γϑαγηϊηθαὰ ὁ (86 ἰΒβοτουρᾷ ϑυδοιδ- 
ἰἶοῃ πιλάθ Ὀγ Νοῦθυζατ-δάδη.---Τὴθ τογὰ8 δηᾶ 
ἔνσοὶνθ Ὀσασθῃ Ὀ8115 ὙΠ 0} σοῖο υηᾶοσ 
ἃτο τὶ κι γ τνδηιίης ἴῃ 2 Κι. χχυ. 16. Εοσν (ΠΟΥ͂ 
οοηίδίη ἃ ἀου 9 οστοῦς: 1. (09 ἵνεῖνο 0115 ΘΓΟ 
ποί υπάογν (6 6565, θυ πον (δ 9 βο08, δοσοτά- 
ἴης ίο 1 Κἰ. νΥἱῖ. 25; 2 ΚΙ. χνὶ. 17. 2. ἴὰ 2 Κι. 
χτὶ. 17 ἴτ 19 ΘΧΡΤΘΟΒΒΙΥ σοϊαϊοὰ ἰμαὲ ΑἸιὰΣ μαὰ 
ΔΙΓΟΔΑΥ ἰδ ίκοη δνδὺ (ἢ ἐπνοἶνο Ὀ0}}8 δηὰ γορ᾽ δορά 
(πὶ ὉΥ ἃ Βυείγυοίατο οὗ δίοηθ. ἘΠ ΒΓΒοΥ {ΠῸΥ 
νοῦΐ 18 ηοὶ ἱπάορα βἰαἰοά, Ὀὰΐ 0 πῆογὸ ἰβ ἰὲ γϑ- 
οογάἀοά ἰμδὺ 86} τοῦτο χοϑίοσοα ἴο {(Π61} οτἱρίη δ] 
Ῥοβι(ἴοῶῦ. [1 (πογοῖοσθ, ἰπ ορροβϑίιίοῃ ἰο ΚΕΙ͂Σ, 
(πιπι. οπ ᾿Κἰπο8), αζτὸθ ψῖ 1} ὑΠο80 80 στοραγὰ 
810 τνογὰβ 'π αι οϑί 0 ἃ8 ὑ80 δΡὈΙ ΓΑΡΥ δαάϊιῖοι 
οὗ βοᾳ οη6, ίιοθϑ6 τηϊηἃὰ τὰ οὶ οἷοαρ δϑουϊ 
{0 ““Ὀ4865,᾽᾽ δΔῃὰ πῖιο μδὰ Τογροίίδῃ {010 Ρϑ88δ6 
ἴη 2 ΚΙ. χνὶ. 17, [Ὁοωρ. ῬἬΟΒΟΒΉΟΒΤΗ]. 

οΥβ. 21-28, Απᾶἃ [86 Ὀὲ]1ασβ... 8 Βυ- 
ἅτϑᾶἃ. ϑβϑυρρ]θπιθπί ΣΎ δη4 τοτὸ Ῥδαγίϊοαϊαν ἀ6- 
Βογίριίοη οὐ ἴμ6 Ρἰ Δ γ8.--Απᾶ τ.6 Ὀἱ1]ασα 15 
τὐδοϊίης ἰπ 2 Κὶ. Τιιο βοΐ 18 4150 βίιαιοὰ δἱ 
οἰφῃίοθου ουὶ 8 ἴῃ 1 ΚΙ, νἱἱ. 16, Τδο ἀθβοτὶ ριϊοι 
{πότ ρίνοι 18 ἰῃ ΖοΏΘΓΣΔΙ ἴμ}6 Ὀδ88 οὗ (μ]8..--Δπᾶ 

ἃ ΒΘ, εἰο., ἰο 86 οπὰ οὗ {πὸ γόγβα, ἰᾳ αΪ80 
παπίϊηρ ἰὼ 2 ΚΕἰὶ).-.---ἰἸΓ (86 ΡἱαγΒ ποτ ἔπ το 
οὶ 8 1 οἱγουιμπιίογθησθ, (86 ἀϊατηδίοῦ (σΟτΡ. 
ΊΝΕΙ, 1Κ.- "5 .-}8.. 8. νυ. «αολίπ ἐεριά 1βοα8) πὰ 
δου 00} ΟΌ118, ὙΒΙΘῚ σίνοθ 8 ῬΟΣΙΌΟΓΥ 6ΟΥ- 
τοοί ῥρτορουίοη. Τ1|16 ᾿π: οἰ πο 85 οὐὗἩ (6 ὈΓα58 γἃ8 
ἴουγ πζοτθ. Τὺ 89 ΡἾΠΑΥΒ ΕΓΘ ΒΟ]]οῖν, 89 
ἱηἀοοὰ 15 ΓΟ Υ Καα.---Αἱ ομαρίϊτοσ. ΤὨΐδ ἰδ {116 
οδρίἰα], οογοπαπιεπίωπε οὗ (19 Ρ1]]ὰΡ. Οομρ. 1 Εἰ. 
Υἱἱ, 16; 2 Οἴγοι. ἱν. 12, 18.---[πϑἰοδὰ οὗὨ ῆυε 
ουὐὶίϑ 2 ΚΙ. χχυ. 17 μδ8 ἑάγεθ. μὴ πυτῦογ ἔτο 
9 86 σοττοοὶ ομὸ δοσοτάϊης ἴο 1 ΚΕὶ. υἱΐ. 10. -- 
Οἱ ΟΣΘ 15 ὑπ ΟΟΒΒΆΓΥ, Ὀυὶ ποὶ ἱποογγοοῖ, 8᾽η68 
οἵ δου γϑ9 ἰύ 18 αηδογβίοοά ποὺ οὗ 8 βοοοῃὰ σδρὶ- 
(41, Ὀὰι (ΠὨ0 οδαρὶτ8] οὗ 1.6 ϑεσοπὰ Ῥ1})]ὰσ. [1 ἷ9 
ΟΥ̓ ἀοΏΟΥ Ὀαϑοὰ οὐ 1 Κὶ. νυἱΐ. 10.-Τ]0 Ῥοτμθ- 
ξιδηδίθϑ ΓΘ 8180 8ὰὰ ΟΥΑΙ ΟὨἰ Αἰ 0. ὁ {Ἶ16 Βοτλ 
οὗ [86 ρῥγὶθδβί 8 ὁρῃοά, ΟΥΓ' ΒυΓΡ]ΐο9 (Εχ. χχυὶὶ. 88, 
84). ΔΑ ἤρχυγο οἵ ἰὃ πιλ ὍΘ δοθῆ ἰῃ ΤΉΕΧΙΓῦΒ, 
Οοπιπι. οα  ϊησε, Τα. 1Π1. ΕἸ. 2 δ.-τεον. 28 ἰ9 
θη τον τδαίηρ ἴῃ 2 ΚίηρθΒ. ΝΙποὶγ-δἰχ Ῥοιιο- 
δτδμδίθδβ οα Θδο ΙΝ ΠΣ γογθ ῥἰδσοὰ ΠΙΓΙΣ, ἡ ἐ. 

ἰοναγὰβ ἐδθ τὶηᾶ, ἰονψαγὰβ ἰμ6 ἔθ} πνὶηὰβ οὗ 
δἰάοβ [ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ δἴϊος Ηιϊτζια, ἰοναγὰβ {8 
αἷν, (89 ουϊϑίἀθ οὗἨ 6 σαρὶ(419]. ΤῊΘ Ἴοχργοϑ- 
δου 8 ἔου πὰ 6 γῸ οὔ. Οορ. Εἔσοκ. χχχυῖιὶ. 9. 
10 ἰβ οἷον ὑμβαὺ (18 19 86 τηθδηΐης ἔγοιι (86 
βιδίοιηοηὺ ἰΠδ (ἢ 9 ΘΙ γΘ Πα ΟΡ οὗὨ (6 Ροπιο- 
ατδυδίθβ δἰἰδοι! θα ἰο (π6 ποι ψουὶς ὦ ἃ δυπατοά. 
ΤΟΥ͂Θ τηυϑὺ ἐμ 6Ὲ μδΥΘ ὈΘΟῺ 8180 8 ροϊηοχτιϑηδίθ 
δὶ Θδο ΘΟΓΏΘΓΕ. 

4, Τλςε ΤΣ τεουίίοπ 97 ἰλὲ Κεργεεοπίαἰίσεα 9 (λ6 Ρεορῖς απά διίαίεπιεηί οΓ (λε Δωπιδεν 97 ἰλο Οαρίίοεε. 

ΓΠ1:. 24-80. 

244 Απμά (6 οδρίδίη οὗ 1Π6 ρσυδταὰ [Π4] οΓά 618] ἕοοὶς βυδίδῃ (86 οδίοῦ 
20 Ζερμδηΐδ {π᾿ Βοοοηα ρῥγίϑϑι, δῃὰ [86 ἴῃ γθ6 κθορϑῦβ οὗ 6 ἄοοῦ: Ηθ ἴοο 

οὗὨ {86 ΟἸΥ͂ 6 Θαμ6ἢ} [οουγί ΟΠ ο6Γ], τσ πδα {π9 οἾΔΥ 

ὅποι διὰ 
8130 ουἱ 

[τ΄ ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΥ] οὗὨ [88 
ΤΏ ΟΥ̓ ΝΤΆΓ; δηἋ βούϑῃ τηϑθῃ οὗὨ ὑβϑῖὰ [μδὺ ΟΓΘ ΠΟΑΓ [6 Κη Β ῬΟΥΒΟΏ, ὙΒΙΘΝ ΤΟΓΘ 
Τουῃά ἴπ [(Ὠ6 οἰἰγ; δπὰ [86 ἀὰρὸ ἣν 
186 Ποβ8.}, ΒΟ τιυδίοτοα {Π6 Ρ6ΟΡῚΘ 

Βουι θ᾽ οὗἩ (89 Βοϑὲ [06 βογῖδϑ, [ἢ 
οὗ [{π Ἰδπα ; δηα {ἐμ γθθιβοοῦο πγηθῃ οὐ ἴῃ ΡθΟρὶβ 

Γΐησα οὗ 

26 οὗἉὨ {11 Ἰαπά, ἐμαὺ τοῦθ ἔουπα ἴῃ (86 τηϊάβὲ οὗ {86 οἰἶΥγ. Κδο Νοθυζατ-δάδη {Π6 οδ 
ἰδὶῃ οὗἩ [Π9 χυδγά ἱοοὶς ἔμοῖὰ δηα Ὀγουρμὶ ἔμ θαι ἰο [86 Κίηρ οὗἨ ΒΑθγ]οη ἰο Ἐ᾿Ό]Δἢ. 

27 Απαᾶίδο Κίηρ οὗὁἨ ΒΑΌΥΎ]οη βηλοῖθ ἵμθαι, αηά ρΡαΐὺ ἰΒοτα ἰο ἀθϑί ἴῃ ΒΊΌΪΔΕ ἴῃ {Π6 Ἰαπά 
28 οἵ Ηδιιδίμβ. Τμυ8 Δ γα ΟΔΥΣΙΘα ΔΥΔΥ οδρίϊνο ουὖ οὗ μἷ8 ΟὟ ἰαπά. ΤῊΪΒ ἐὰ 

[6 Ρθορὶθ ψμοπὶ ΝΟ Ομ ΔαΓΘΖΖΆΣ οΑΥτὶ ἃ 8. ΝΑΥ͂ ΟΔΡΟΪγ : ἴῃ ἴῃ 6 Βουθηί γϑδτ [ἢ το 
29 ἱμουβαπά “726 01)8 δηὰ [᾿γθθ δῃὰ ὑν θη : [ἢ {86 Ἂ ἀρὰν μὴ γαῖ οὗ ΝεθυσηδαΓοΖΖαῦ 

6 οαγγιθά δΑΥ͂ οδρίϊνο ἔγουι 96 γυβαίθαι οἷρῃῦ πυπάγοα δηα ΙΓ δηὰ ὑπο ροτ- 
80 βοῃ8: [πὰ ἰδθ ἰῆτθθ δῃά ὑνθηϊοίῃ γοᾶῦ οὗ Νορυομδάγοζσζαν Νοῦυζαγεδάδη (89 

οδρίβίη οὗἩ [86 συδτά οανγὶοαὰ ΘΎΔΥ οδρίϊνο οὗ [πὸ 96) βουθὴ πυπαγοα ΖΌΓΥ δὰ 
ἔνθ ῬΘΥβΟΏ8: Ἰΐ [86 ΡΟΙΒΟῺΒ 1τ0676 ἴοὰν ὑπουβαηα δηἀ δΒὶχ μυπαγοή. 

ΤΕΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 ΤΟΣ, 25.--ἰὴ 2 Κι. χχυ. τὸ δηὰ 37 ἴον  ΓἽ. ΤῊΘ ἴοστμοῦ ἄοθϑ Ὡοὲ Ὠθοθαβαῦ νυ, δα ΠΊΤΕΙΟ δεϑοσίδ, δἰ ΚΠ “ πιο ἰ6." 

ΕΔΓ ἰΔ 65 [8 Ηἶδοθ οὗ ἐπ σορυΐδ ζΘΏΘΓΑΙΪΥ, νἰισαὶ τοίοσθησθ ἴο (6. ΟΡ. ΕἾΤΑΙΡ, ὃ 297 ὃ. 

8 ον. 25.---:2Ὁ ΠΝ. [ἡ 2 ΚΙ. χχυ. ΒΟ Π, ΜἘΙΘΑΙ τοζαγά δ ἐμ τῆοτο οοττοοῖ χεδάϊηξ. 
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ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂ ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γον. 24-97. Απᾶ τ86 οἀρίαίῃ... οἂὖἵ οὗ 
δα οσῃ Ἰαλᾶ. Τθοβ6 γοῦβο5 αἰ δον ἴγοταῃ (6 
ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ ΠΩ ΥΘΙΒ68 ἴῃ 2 ΚΙ. χχυ., ῖ ἢ {9 ὁχ- 
οορίΐου οὗ βοῦιο ἰτἰ βίης γα (008 ἴῃ Ἰδηρύδρθο, 
ΟἿΪΥ ἰπ ἰῃ6 Ββἰδίθμλοπι οὐὗὁὨ δ πυπιῦον (βου θ ἴῃ- 
βἰολά οὗὨ ἔνο ἱπ υϑὺ. 20), οὗ σι ἢ Πογθαῦίοσ. [ὐ 
5 τοϊαίοὰ (δὲ σαργοβοηίδίνοβ οὗὨ 8}1} ο͵845868 οὗ 
[16 ῬΟΟΡΪΘ6, ρτὶθϑίβ, οἱ οἶα]8 δηἃ βἰτιρ0}]9 οἱ ἰἾ 26 η8 
μλὰ ἰο Βυ δ! ἀδαίῃ, ουὐἹάθηίΥ ἰπ ἰοκοῶ ἰμαὶ Νο- 
Ὀυσδδάμοζζας πο] ὰ ποὶ ΟὨΪΥ (89 Κῖηρς Ὀυὺ ἴθ 
ῬοΟΡΙΘ κα} οὗ στο! ]οη. Αἱ {π6 μοαὰ οὗ {Πο88 
οχοσιίοα βία 5 (Π6 πἰρ]ι-ρυοϑὺ βογαϊδη, ψν]10 18 
ΟΜ Βοτο τποηςοηθα ἴῃ (6 ὈΟΟΙ οὗὨ Φοτο δ]. 
Αςοοτάϊης ἰο 1 Ομ τοι. ν᾿ 40 }ο νγὰϑ ὑπ6 βοὴ οὗ 
Αζασϊδὴ πὰ σγδηάβοη οὗ ΗΙἸΚῖδὴ ; δοοογάϊηρ ἰοὸ 
Ἐζτγ. τἱϊ. 1, ΕΖγὰ ν͵β ἀδϑοθηαοὰ ἔγοιῃ 1 ἢ),- ΑἸ Ὁ 
βογαΐϊδῃ 19 τηϑπἰϊοηοα Ζορμδηΐαδδ, ἀου 1688 (80 
ΒΔΘ 0 8 πιοδῃἰϊοηοὰ ἰῃ χχὶ. 1; χχὶχ. 26, 20; 
χχχυὶϊ. ὃ 88 Ῥσὶθϑὺ β' ΠΠΡΙῪ δηα 80η οὗ δδδϑοίδῃ. 
Ἤδστο ἴο ἰ8 οαἰ]οὰ [86 βϑθοοῃὰᾶ ρσίϑβῖ, θυὶ ἴῃ 
2 Κι. χχυ. δβθοοῃὰ Ὀσχίϑθδὶ οὐἱύ νι πουϊ {86 
διιϊοϊο. Α.58 δοοογάϊηρ ἰο 2 ΚΙ. χχὶϊ. 4 (Β6ΤΘ 88 
Βογα ἰἤγτοθ αγαάθϑ οὗ ῥτὶθϑίϑ δΓΘ Θηθπιογαί οἀ) 
βΟΓῸ ὝΘΓΘ ΒΟΥΘΥΓΆ] Βοοοηαὰ Ὀγϊοβίβ, (86 σϑδαΐϊης 
οὗ (ἢ Βοοῖ οὗ Κίηγρβ ἰ8 ῬτοΌ Δ ὈΪΥ (6 Θογτϑοὺ 006. 
Οοαρ. ΟΒΉ Ἐπ ἰπ ἤξβζοα, 3..- πο. ΥἹ. 8. 208, 4. 
--Τιιο ᾿ἰσϑϑροσ οὗ ἴ8ο ἅοοςσ [ογ ὑβγ 8} 0}4} ἃγθ 
4190 πιοπιἰομοα ἰῃ 2 Κὶ. χιὶ. 10; χχὶϊ. 4: χχὶϊὶ. 
4; 721.γὉ. χχχυ. 4. Α8 οἿΪΥ ἰἴγθθ οὗἨὨ ὑμὸπλ 8.0 
τηϑηϊοηθα, τγὸ τηϑύ γοχατγὰ (Π.680 88 ὑἢ. 9 ΒΌΡΟΣΙΟΣΒ 

οἴ (86 ἔοατ ἐπουβαηὰ 1,οΥἱ σα] Ὁ») (1 στοπ. 
χα !. δ). ΕοΥ ἔαγίμοΣ ἀοίδ.]8 Θομδυ}} ΟΕΉ ΕΠ ἴῃ 
ΠΠἘπ2Ζ., 1. -πς. 111. 8. 80ῦ4-6.--[ {86 Βοοοπὰ 
ΘδἰΟΖΟΥΥ͂ οὗὉὨ {Π|ο80 Θχοου θα 8.6 τηρῃςΙοη 66 σοτίδ᾽η 
ἱπηδοϊδηΐ9 οὗ Φοτδαϊοπι, 10 μοϊὰ ΟΒΊΘ6Β αἱ 
οουτί, ΘΒρΘΟΐ ΠΥ ἴῃ (Π6 τναγ- ἀθραριηθηί. ΤΒ0 
ΟἾΤΥ 6γΘ Β66 018 ἰ0 βίδηα ἴῃ δηι |.6818 Ὀοίἢ ἰο (16 
ἰδ ρὶ6 (τον. 34) δῃά ἴο 080 ΘΟ ΡΥ (γ6Ὺ. 20 ὁ). 
ΤῈο οπο Ὁ Ὁ (οοαγί-οἴοον, Ὀὰὺ ῬΟΒΒΙΌΙΥ αὐ ἐ16 

ΒΆΙΩΘ ἰΐ8 ΘΏ ΟἿ, ΘΟΙΏΡ. ΤΘΙΠΠ8. Οα ΧΧΙΧ. 2) 788 
μοὶ ἐλὲ ΟΥ̓́ΘΥΒΘΟΥ, Ὀυΐ ΟὨΪΥ αἴ ΟΥ̓́ΔΥΒΘΘΓ, εἰς. Ηο 
τγαϑ (ΠΟΥ οὔΌτ ΟἿΘ ΟΥ̓ {80 ΖΟΠ6Γ815, ΡΟ Δ 08 δοτη- 
τη ογ οὗὨ {86 οἷἵγ χαττίβοη. - ἢ ἃ δον θὴ ἸΏ}. 
10 2 Κί. χχυ. νὸ σζοδὰ "υδ ταθῃ, νν Θ᾽ 6 Ὁ ΘΟΥΓΘΟΙΥ͂ 
ΟΥ ἸΠΘΟΥΓΟΟΙΪΥ οληπμοὺ μ6ΓῸ ὃ9 ἀφοϊἀοα 88 ἰη γ 68. 
12 οηὰ 22, Τῇ δηδίοσυ οὗὨἨἁ (1686 04.868 ΠΟΊΥΟΥ͂ΘΡ 
ἴανουϑ οὐν ἰοχὶ.-- αὶ νΥΘῚΘ πᾶσ ἴὯ6 ᾿κἰ ΡΒ 
ῬΘΙΒΟΏ, Ἰογα γ, 1Ππαὺ Βα (ηὴ6 Κἰηρ᾽Β ἴδοο,᾽᾽ 
οἶΖ. ἴῃ 8.6 86η80 οὗ ἃ ἀν δυϑίοιι, 18 ἃ ἀοϑὶζηδ- 
ἰϊοη οΥ̓͂ εἰχὶι, γοα, ἰσιιοδίὶ ροϑίτΐοη (δι, ἱ, 14; 
ἀρηρ. δίλιι. χυῖ τ, 10). Τσθ9 ὙΟΓΟ ΚΠ ΘΓΘΙΌΤΟ 
οἴ  οἰ4}9 οὗὁἩ Εἷσὰ σδηκ, δῃὰ 858 10 8 ποὺ βαϊὰ (δαὶ 
ὉΠΟΥ͂ ἸνΓΘ παρά νγἱ1ἢ πα} Π ΠΑΥΥῪ Γαποίί οι 5, ἐ116 
ΤΩΛΥ ὈΘ ΓοχΑταρα 85 ΓΟρΡτϑθηίλ να οὗ {11ὸ οἷν] 
δΔυι ον ἴ68.---ϑὡἼἮοχί 96, τ 6 τί οθ οὗ 86 Βοβῖ. 
Βονῖθς ἰ8 ποῖ ἃ ὙΓΪΙΟΣΓ ἴῃ ΟἿΣ Β0ὴ86θ. Τὰθ {ἰὶ0 
ὈοΪοηχ8 ποῦ ΟὨΪ, δ8 ΟΝΑΡ ΒιΡΡΟΒΕΒ, ἰο {δ6 
“Ῥοορὶο οΥ̓͂ {8 Ρ6ῃ,᾽" αὶ 18 ρίναη ἴο (80 δὶ οδὶ 
οἤίοοτπ οὗἩ ϑδίαϊθ. Οομρ. 2 ὅπ. Υἱῖϊ. 7; χχ. 26; 
2 Κὶ. χίϊ. 111 Οἢγ. χυὶ!ὶ. 16. χχυὶϊ. 82, Απὰ 
ἷῃ 2 ἢν. χχνὶ. 11 ἴθ ἴθ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ τοσοτάἀρα (δὶ 
ὕυχ2᾽4}}}8 ΘΥΙΔΥ σγϑηΐ ουὐ “ΟΥ̓ (89 πιπὰ οὗἁ Δεϊο] 
89 βογὶ6.᾽ ΤΤ}18 ΒΟρΡΒΟΥ τν88 ποὶ (86 Ἰοδά δῦ οὔ 
19 ποδί, Ὀπὲὶ ομἱοῦ οὗὉἨὨ (6 ψ8Γ- ἀδρανγίπϑηϊ, τΐη- 
ἰϑίθν ΟΥ̓ ΒοοΥΙΔΥῪ ΟὗἨ ΜΤΩΥ. Οὐπιρ. ΒΑ ΒΟΗΕΤΖ, 
ἈΑἴοε. Κεελί. 8. θ8.--Αὐά τΓὨγθόδοοσθ σΣΏΘΏ. 

ΤΏ686 ΒΙΧΙΥ ΤΠ ΔΡΡΌΘΌΓΡ 88 8 ἰμ͵ἰγὰ οἶλε85 οὗ 6 Γ- 
5008 Θχθοιίοα, δηἀ σχορτοβοηία τ 68 οὗ {}16 ΘΟῸΠΙΓΥ͂ 
Ῥορυϊαίΐου, 88 18 ἱπάϊοαίοαὰ Ὀγ {πεῖν πιο Ὁ πὰ 
186 σοι δεῖ ὑπαὶ ΠΟΥ͂ πΟΓΟ Τοιιηα ἐπ [88 ταϊ δὲ 
οὗ ἴ8 οἱἷγ (2 Κίηρϑβ χχνυ. 19 “ἰὴ {πὸ οἱἱγ ᾽). 
Τονῖθ σου τὶς τνουἹὰ Ὀ6 δ᾽ οσοῦ ΠΟ. ΒΌΡΟΥ ποι, ἰΥ 
86 οὈ͵οαὺ νῦδϑ πού ἰο βοὺ ἔοσι (αὐ ὑμ8 686 τοι αἰὰ 
ποῦ ΟΥ̓ ἾΏΔ}Υ Ὀοϊοπς ἰο {δ οἰΐγ.--Οὐ ἘΠ᾿ΌΪΘΆ 
ΘΟΙΏΡ. ΤΘΙΏΒ. Οἢ χχχῖίχ. ὅ.- -Ἴὸ πόοτάβ, ΤλῸὰ8Β 
Φυᾶδῆῃ ννδϑ οασχὶ Θἃ αν οαρτὶνθ οὐΐ οὗ 8 
ΙΔ} ἃ, ὅτὸ ζοιιπὰ ἴῃ Ὀοίὰ ἰοχίβ δηᾶ ἴῃ ὈΟΪἢ Ῥ]Δ668 
ΔΙΘ ἈΡΡΓΟΡγίδίθ. Εον ἴῃ Φογοαι Δ (Π6Υ ἔοτια (ἰ10 
ρα ηϑ᾽ (ἴο ἴο {16 πα ον οὗ ὑπὸ ἀδροτίεα, δηὰ 
ἴῃ 2 Κίῃρϑβ ὑΠῸΥ Ἰοδὰ ἰο πο δοοοαῃὶ οὗ υ]ιαὶ Βρ- 
Ῥϑηρά ἴῃ 86 σου ΥΥ δον 86 ἀοροτγίδίίοη, ΤῊΘΟΥ͂ 
ὑΒΘΓΟΙΌΓΘ ἔαγηἾδἢ ὯΟ ἀδίδ ἴον (9 Βοϊαίΐοη οὗ 1109 
αυσϑιΐοση τ οἢ οὗὁὨ ἰΠ6 ἴννο ΤΘΟΘΗΒ:ΟΠΒ 18 116 οΥἷ- 
εἰἷπα]. Μουθϑουδσ, μ6 70 ΒΘΘΙΩΒ (0 6 8 8]]υβίοἢ 
ὧμ ἔδοια ἰο ὶ. 8. 

ονθ. 28-30. ΤῊ1ῸΠ 5 1ἴΠ6 ῥθορίϑθ... ἴουσ 
τουβδὴ ἃ δπᾶ δβἰὶχ Βυμλᾶτϑᾶ. Τ7|}18 βοοίϊοῃ 19 
ΘΠ ΙΓΟΙΥ ψδηϊίης ἱπ 2 Κίηρθ. [ὑ ἰ58 αἀἰδουϊι ἰο 
της ἰὑ Ἰηΐο ΒΔΓΙΠΟΩΥ͂ ἩΪἱ{8 [89 ΟΥΠΟΓ βίαι θη πη 8 
τοϑροοιϊης μΠ9 ἀορογίαἰϊοη8. Τ7Τ}6 ἀἰ ΈΓΘΠΟΘΘΒ ΓΘ 
8.8 ΤὉΪ]οὙ8: 1. Τ 18 βοοϊΐ οι Βρϑηκ8 οὗὨ ἰἤγοο ἀ6- 
Ῥογίδιϊ οηδ, τ 8119 δοοογαϊης ἰο (6 ΟἴΒΟΡ ἰο8ι1 π|0- 
Ὠἶο5 οὗ {0 Οἱὰ Τοϑίδιηθπιί ἢ θγ0 ΟΓΘ ΟἿΪΥῪ ὑὑ0 
ἐπ ηρο Φεμοίακίπι πὰ ΖοαοἸκ Δ }). 2. Τὴ βθοίίοῃ 
ΟἸ]Ο8 8 ἀἰνογχοηῦ ΘΠ ΓΟΠΟΪΟΘΥ, βιδίϊης τ αὐ (89 
ἀεορονγίαιοἢ 8 ἰοοἷς ρίασο ἴῃ [Π9 Βονθῃί, οἰ ἴθ 6 η1}} 
διὰ ὑποηὶγ-Ἰἰτὰ γοᾶγ οὗ ΝΟ ΟδἀΠοΣσαγ, ν᾿ 1190 
ὑμὲ8 ὙΟΥΥ͂ ομαρίον (τον. 13) δηὰ 2 Κὶ. χχίν. 12; 
ΧχΥ. 8 πϑ1ὴ0 (6 οἰ ἃ δηὰ πἰποίθοης γθαγβ οὗ 
ΝοθυοΒ ΠΟ Ζ2ΖΑΓ 88 ὑμ0 ἀαι68 οὗἨὨ ἰδ ἀερογίδίΐοῃ, 
δυΐ ΚαοΥ οι ΐ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ἰπ ὑπο ὑποηϊγεῖῖγα 
γοῦν οὗ {18 Κίηρ. 8. Ασοογαϊης ἰο ὑπ|8 ρϑβϑηρθ 
ττοθ ἐμουβαπα δηὰ ὑπνοηίγ-Ὦγ00 00 οδτγὶ οα 
ΔΌΎΔΥ ἰΠ9 ἄγϑὶ ἰττηθ, οἰ δυπάγροα δηὰ (λἰτίγ-νο 
(1:6 βΒοοοηῃά (τηθ, Βογθὴ Ὠυπαγχοα δΔῃὰ ογίγ «ἤνο (ἢ 9 
(νὰ ἰΐπχθ, ἰοϊαὶ ἴοιΣ ὑμπουβαηὰ δἷἱχ δυπάτγοά, 
ὙΠΟ διαὶ ἱ8Β ΟΧΡΤΟΒΒΙΥ αίγοη δὺ (ἢ 9 61058 ΟΥ̓́ΥΘΓ. 
80. Αοοογάϊης ἰο 2 Κι. χχῖν. 14-10, ΠΟΤΘΥΘΓ, 
οἰχδίθοι. ἰμουϑηπὰ δβοιὶβ Ἧ6ΤΘ σαγγίοὰ ΔΥΔΥ δἱ 
0 ὅτϑι ἀοροτίαἰίοη αἰοπθ. ΤΘΓΘ ΔΓΘ ΠΟ ΘΟΏἰΘΣ- 
βἰαἰοτηθηίθ τι ἢ σοχαγὰ ἰο (ἢ 6 ΟἾΘΥ ὨΠΌΘ ΓΒ, Ὀαΐ 
(Β οἷν 8:28] 685 18 ΒυΓρτί βίης; οὗ (818 Ποσγϑδίςοῦ. 
Οἱ ἰμ686 ροΐϊηίβ ὁ πη κὸ {διὸ 7ζ0]] ον ἢ ΓΟΠΙΔΓΚΒ: 
1. Βγ ἰμ9 δουύθῃηί ἢ ὙΟΔΣ ἴῃ ὙΟΓ. 28, γὁὸ ΔΓΘ ΟΕΓ- 
ἰδἰηγ ἴο ππαογϑίαπα (0 Βουθηί γοαῦ οὗ Νοῦυ- 
ΘΙ ΔαΏΘΣΖΑΓ, Βθῖησθ οί [ὴ68 ΟΙΘΡ ἀδρογία  ΟῊ8 
8.6 ἀδιοα ἴῃ γοαγβ οὗὨ 1}}18 ἸῃομδΓο ἢ. 2. ΤΊ1680 
“δἰαιοΙ 18 ΔΓΘ ὩΟΐ ΠΘΟΘΒΒΑΡΪΥ͂ ΘΥΓΤΟΏΘΟΙΒ, Ὀκὶ ΓΔΥ͂ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἤοϊ ον δθοῖοὉ τϑοκοηϊης οὗ (6 γΘΆΓΒ, 
δὰ ῬΟΥΔΔΡΒ ἰῃ9 Β8π|06 88 Φ08ΘΡθυ8 190]]0 78 
(πη: Χ,, 8, δ; Ο. 4». 1., 21), δου οτὶ- 
ΘΠ ΟὨἸῪ οὐ {6 Ὀ8518 ΟΥ̓͂ (μ18 Ῥηθβδᾶχθ. ΟὈΠΡ. 

ΝΊΕΒΟΗΒ, 4444. υ. Δαῦ., 8. δ8 8,ᾷᾳ. 8. εν. 29 
ταδηἰϊοηΐης [86 οἱ ΘΟ ἸὮἢ γ68Σ ΔΙΌΟΥ ΥὙ0. 12 Πὰ8 
δἰαἰοα (δ πἰποίοοος 845 (6 ἀδ6ι6 οὗ ἴῃ 6 ΒαΔπὴ9 ἵδοί, 
ΒΏΟΥΒ ἰδαὶ ὁ πᾶνθ ὮΘΥΘ ἈΠΟΐΠΟΡ δυΐοῦ. 4. 
Το Υἱὸν οὗ Εππα Ὁ (Ο΄εδεολ. ἀ. Υ΄. 16γ.,. 111. 1 
480) ψΒϊοὶ ΟοΟΙΒΑΥ 4130 δάορίβ, ἐμαὶ ἐπ γογ. 29 ννϑ 
819 ἴο τοδὰ ΠΩ» 3, (πὶ δοσογάϊηῖν οπὲ ψεαγ 
δείοτε ἰδ Ἰαβὲ οδρίυγ οὗ Φογιιβαίοτν {πγθθ ἰμου- 
δδῃὰ δῃὰ ἐπϑηίγ-Πγ60 6.0 σαττὶθα οδρίΐνο ἔγοτα 
(10 εουπέγῳ (ἢ η06 Ὁ“ 71), αὔἴεν (6 οαρίαγο οἰχὴς 
δυπάγοα δηὰ ἐμἰτίγεῖνο ὕγοια (89 οἷ (6 πῸ9 

Οὐ Ὁ, γεν. 29), διηὰ ΠΑ} ἄγθ Ὑθαγ8 Ἰαίοτ 
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ἴγοπι {9 Ἰδαηπὰ δ᾽γοαν βοπθν δὶ σορορυϊαίοα 
ΒΟΥΘῺ πιπαάτγοὰ δὰ ἔογίγ-ἅνο, ᾿λ8. τισὶ 1 118 
ἔαυοτ, Ὀαὺ 18 γαῖ ποὺ ρουίθοι  Υ θα βέδοϊοτγ. ΕῸΤΥ 
{πο οἰτουπηβίδησθ ἰμαὺ {16 ἀἰ ἔθγοηοθ Ὀοί 66. (ἢ 9 
οἰσί ἢ διὰ πἰποίθοπιη, δηὰ ἰμο βούθῃί δηὰ 
οἷχίιιοοαυ γοαγβ οὗ ΝΟ ΟΠ Δάποζζαῦ 18 {16 Βα τη6, 

ἄο68 ποὺ δυϊμοτῖζθ ὰ8 (0 ΒΌΡΡΙΥ 8 νογὰ [7 0}}), 

{4116 ουἱὐ αἴον »2 9. ὙΤΒρα, ἰοο, ἐμ ἀδρογίδιϊοη 
οἵ {16 πια85 οὗ (89 ρϑορὶϑ ἀμγίπ (ἢ }9 γσἅγ, δ 8 {{π|θ 
θη [6 ΕρΥΡιϊλη ΔΥΠΑΥ͂ γ͵88 ἰ0 Ὁθ ἔρδοις (σΟΙΏΡ. 
Χχχυὶϊ. ὃ), 15 ΒΟΔΥΟΘΙΥ ῬγΟΌΔ 16. ΕἾΠΑΙΥ ἰῃ9 88- 
Βυιμηρίΐοπ οὗ 8 ἀοροτγίβιϊοῃ ἔνθ γϑᾶγβ δϊον (10 
οαρίυτο οὗ {16 ΟΥ̓ 18 ρᾳγο ΒΥροί 6818, ἴοῦ τ δὶς 
ἱβογὸ 18 ΠΟ ροβιίΐνγο ἰδδυϊπηοηγ. [ὑ 18 4]80 ποὶ (0 
ὯΘ διρροϑοὰ ἐμδὶ ἅγνο γϑοᾶγβ δἵνοσ [10 ἀθβίσιοίίοι, 

απ ἰὴ ἐπ 6 τοίυτη οὗ 8 1607 βοαϊίοσοὰ ἱπάᾶϊ- 
γἱάυα}8, 8} δἰ ηοϑί δα. ΑἘΥ ρστοαῦ πα Γ σου] 
Ὅ0 σαΥΥΪΘα ΔΥΑΥ͂ 88 δἰζον {116 ἀοϑίγυσίίοη οΥ̓͂ [89 
οἀρὶία]. ου]ά ποὺ (680 αγθ σαί μο Ὁ δραΐπ Ὁο- 
ἰαἴκθη ἱμϑιηβοῖνεβ ἴο σι ἢ ὅ. Ἑνοη 1 πὸ γτϑαὶ 
αὐ ὑμ9 βιγἸ ΚΊ ΧΖῚΥ 8618}} ὨΠΠΌΘΓΒ ΟΥ̓ (6 οχὶϊοϑ 
8τὸ ἰ0 Ὀ0 ἡυἀροι ἔγοιη ἃ βρϑοϊβῆο ροϊῃΐ οὗὨ νυἱον, 
διὰ ἐπ ΓΘ ΌΓΘ ἀο πού ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ͂ ἱΠΙΡῚΥ 8 ΠῚ ΘΥΓΟΥ, 
ΔΗΥ͂ ΤΏΟΓΘ ἴῃ (ἢ 9 πα ὈΘΓ ΟὗἨ [09 γοδγ8 οὗ Νοῦυ- 
ΟἸΔαΏΘΣΣΑΓ 8 Τοΐρη, γοί ὑμ0 αἰδότοπ θα Ὀρδίτνοοη 
Υ̓́6γ8. 12 δηὰ 38 81}}} τοιλ δίῃ, νεῖ 1} [9 Θχοθθά σ}Ὺ 
ΟὈΒοῦΓο ὑμἰνὰ ἀοροτγίδιϊοη, 85 ΣΓοι ον ἃ Ὦ]9 βίοηοϑ 
οὗ βία πη] ς, δὰ 1 ογοίοο ρτθο ἢ ΝΊΕΒΌΗΠπ, 
ὙΠ 6 8 ̓6 88.008, “1 οδηποὶ 6 8 δι Ὀ]θοι οὗἩ ἀουδὲ 
{π8ὺ Ὑ6ΥΒ. 28-80 ἰῃ (80 Αἰιγ-δοοομὰ σμαρίοσ οὗ 
δ ογθιδ ΔΓΘ ἃ (᾽ο088.᾽" 

δ. 7ΤῪ4 Σαυογαδὶς ἰμγη ἐπ ἰδὲ αίε Ὁ ὕελοϊαολίῃ. 

111. 81-84. 

81 Σ Αηάὶδ οἂπηθ ἴο Ρ885 ἱπ (86 βδουϑὴ δηά {μ᾿ τ ϑίἢ ΥΘΑΥ οὗὁἩ [π9 οδρθ νυν οὗὨ Φε8οῖ- 
δοίη [ἰηρ οἵ Φυάδῇ, ἰπ (86 ὑπ ἢ} ταομίῃ, ἴῃ (ῃ6 ἔνθ δὰ ὑπθηςθί ἄαν οὗὨ (86 
ταοῃίμ, ἐλαΐ ἘΣ ν1]-τηογοάβοι Κίηρ; οὗ ΒΌΥ]οΙ, ἴῃ {Π6 γϑέ γα ν οὗἉ Ηἷβ σοῖρῃ, 164 ἃρ 

82 {86 Ἰιεδά οὗ Φεομοίϊδομίη Κίηρ οἵ Φυάδῃ, δα Ῥγτουρηΐ ἷπὶ ογἢ ουΐ ΟΥ̓ ρτίβοῃ, ἀπά 
ΒΡΆΚα ΚΙΠΑΙΪΥ απο Ἀἴπι, δηὰ βαὲ ἢἷβ ἔμγοῃθ δῦονο {Π6 ΓΠτοΩΘ οὗἉ [Π6 Κίηρβ πα πο Θ 

89 νι} Εἰ ἰπ Βαῦγ]οη, δηά σμδηροα" [15 ᾿υίβοπ- βαγπηθηΐβ: δηά 9 ἀ]ἃ σου 0 8}}7 
84 οαὺ Ὀτοδά Ὀϑίοσθ μἴπλ 41] {πὸ ἀδγ8 οὗὨ 18 118. 

ἔπι] αἰοῦ ρσίνϑη ἷπὶ οὗ [86 Κίη 
Απὰ ζῶν δἷβ ἀϊϑί, {6 γ8 ττῶϑ ἃ. οοῃ- 

οὗ ΒδΌΥ]ΟΙ, ΘΥΘΙΥ͂ ἀΔΥ ἃ ̓ μδοΣ [00 ἀδγΒ τὸ- 
8. αυϊτοιλθη8} 01} ἐμ 6 ΑΔΥ͂ οὗ μἷβ ἀθδίῃ, 8}} (86 ἀδγ8 οἵ ΙΒ 11 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Δ Ὑοτ. 81.--ἢ Κίημα χχτ. τοῦ ἸΠ9.)7) μα8 1272; ΡῈ δΕ Ὁ 19 παισὶ ἴοτ ΝΟ 3ΤῚ Ιὲ τοαὰ μ')3, ἐπβίοαα οἵ ΚΏ59 
ὮΡ99 ΤΔΟΤῸ ΒΙΘΪΥ ΝῸ2 ὈΡὉ; ζατίμον δ τ Σ (τόσ, 33); ἴοσ 2 Ἂ γ2 8} 80 δατὴθ πογὰκ τονοσβοὰ, ἴὺ γ 5535 Ε 2 

-- ει “.».» “- 6 ἫΣ Υ . ὸ τ κ᾿ 5. 2:5 Ἐν 

(νοῦ. 31) ἸΏΘΓΟΙΥ 1751); 9 ψοτὰρ ΓΤ) Ὀ" ἽΡ τὸ θῃείγο Υ παθτηρ ’ὰ 2 Κίηρβ. ΑἸ} {Ππ| 689 δἰ ἰογατίουϑ ἰμάϊοαῖε ἐμὰς 189 

δυΐμοτ οὔ 3 ΚΙ. χχν. οηδοαγοτγϑὰ ἴο εἶνο δῇ, ἴῃ νἷ8 ορἰ πίοῃ, ᾿πιργονο ἰοχί, 

8 Υοτ, 33.-- το ἰθ ἴ΄μ9 Πούγον, δὲ) (2 ΚΙ. χχυ.) [80 Ἰαΐος Ατγαυιδίο ἴοστω Οοωρ. ΟἸ3Η., ἃ 253, Αππι., απὰ καὶ 546, ὃ. 
ᾧ γϑα ὙΠ 

«πα. 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

Τὸ (819 βοοίΐοη ἴπ6 70 15 8} δ] πηοβὶ οχϑοί Ὁ 60Ὁ- 
ΤΟΒΡΟΠ ἸῺ 0η6 ἴῃ 2 ΚΙ, χχν. (27-80)ὴ. Τὸ ἀἱϊἔ- 
ἴϑυσηο05 ΔΓΘ ὉΠΘΒΕΘΏΓ]:: ἰηϑίοδα οὗ ἢ ὑποηὶγ- 
Δι ἀαν, 2 Κι. χχυ. 81 δαβ ἰῃ9 ὑν θη - 86 6} }} 
(Θοπὶρ γον. 20, ΠΟΓΘ {Π0 ΓΟΥ͂ΘΥΒΘῚΒ ἐῃ6 6886), 80 
{μαΐ οη9 8 ἰοπηρίοα ἰο ἰὴ κ (δαὶ ὁπ οὗ {116 ὑνγο 
δα ΠοΥΒ. 885 ᾿οσσμαπροὰ [1.696 ἰνοῸ Ῥαβϑῆροθ; 
(ΘοπιΡ. 8150 Σοπι8. οα ψογ. 12). ΕῸΥ οἶμον ἀπ ἴ6τ- 
ΘΏΘΟ6Β ΘΟΙΡ. ἐῃ 6 ΤΈΧΤΙΑΙ, ΝΟΤΈΒ.---ΤὴὩο οχρτοβ- 
δβίοῃ ἰο 10 ὡΡ [16 Βοδᾶᾷ, 15 Γουπὰ 8180 ἴῃ ὅση. 
ΧΙ. 13 6011. 10 δηι] 230, ἀπα ἀδδι ρηλίοϑ (86 οἱονα- 
(ἰοπ οὗ ὁῃ6 10 15 Ῥγοβίγαίθ. Οοιηρ. (6 ΘΧρτΘ8- 
Βίοῃ ἴῃ ὩποΟΙ ΠΟΥ Β0η86 1η ἔχ. χχχ. 12, Ναπι. :. 2, 
εἰς. ; ῬΒ. Ἰχχχὶ, 8.---Ιὰ τ. 6 δι γθϑασ οὗ Ὠ15 
σϑοίρῃ. [6 νγ͵ὰϑ8 δυο η}Υ δὴ δοί οὗ σγάσο, νυ ἷο] 

Ῥδηϊοὶ δηὰ οἰδοῦ αἰ ὮΪΥ οϑιθοιηρὰ Φον5 δὲ {16 
Βα γ]οπίδη σου μανα ορογαίοα ἰὴ Άνουῦ οὗ {10 
᾿π ρνβοηθα Κη -οαὶ οὗ ρτίβοι. Οοιηρ. σϑπιβ. 
Ο χΧχχυὶϊ. 4.-ΑΌονϑ ἴδ6 ἴδσοῦθ. 118 οσ- 
ῬΓοββίοα ἀ068 ποῖ πηθδῶ {1 δ οἰΔο πῃ τοσοοϊνοᾷ 
ἃ Βοδύ οἡ {116 Β8π16 Ἰανοὶ, Βαϊ Βυτραββίηρ {86 οἱ ἢ 6γ8 
ἴᾳ Βείρ!ί, ας ἐπαὺ 1.18 βεὰϊ βίοοα Βΐρίιοῦ ἂρ ΤΠ 8ῃ 
(16 ΟἰΟΥΒ, ἔν 6., (αὖ 0 σου]ὰ δ'ὺ ΠΆΓΟΣ ἴο (}9 
κίηρ. ὙΠΟ Π6 Ρ 1116 ΟΠ ΟΥΒ  6ΓῸ ΓΙ Π668 Θοηϑίδηϊ- 
ἸΥ οΥ ἰγΔΏΒΙ ΘΠΕΠΥ Ῥγοβοηΐ, ΤΥ 6 ἸοΙ ππαοοϊάρᾷ. 
Ῥογθ ΡΒ. Ὀοιἢ.---ἘΠ1|5 αἰοῖ, ΠΝ (οοαρΡ. ΧΙ]. ὅ), 
ον ἀμ ΕΥ̓ σοι ρτ ἢ π 8 41} ἐμ Ὁ οἰδομῖη ἡοοάοάὰ 
ἴου 1560} δη ἃ ἢ ο Βο ο]., Ὀοβί 65 1.160 ἔοοα νυ ἃϊσἢ 
6 πδὰ δὖ {1.160 τουδὶ (Δ Ὁ]106.0 ΤῈΘ δοουϊηαϊαιίοη οὗ 
ΘΧΡΥΓΘΒΒΊΟΠΒ, πα ϊοαίηρ ἰδὲ  ο)ιοἰλοίῃ σοπεϊηιοὰ 
τὶ Ποαὺ ἱπίογτυρίίϊοη ἴο {π6 οπὰ οὗὨ μἷ8 6 ἴο οἢ- 
ΟΥ ΓΟΥΔΙ ΒΟΒΟΓΒ, ΒΟ Β ὑπαὶ {Π18 ἴλοὶ ζανο στοδὲ 
Βα ᾿5δοιίοη ἐο {116 δ 8 01.---Οὶ (9 σὨτοπο]ορὶ δαὶ 

Εν1]- που ασἢ ΡΟΥογπλοὰ οὴ ἐδ οσσαϑίοιῃ οὗἁἨ 19 Γοϊδ 08, ΘΟΙΏΡ. ΝΊΕΒΟΗΒ, 4425. ὦ. Βαδεὶ,, δ. 87 
δϑοοῃάϊηρ [116 ἰΠΣΟΏΘ. ΜΔΥ πού ἰ6 ᾿ηθπθποθ οὗ [844ᾳ.; θυνοκεα, Οἰεδοῖ. ἄ. Αἰϊετίλ, 1., 5. 803, δ. 
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---Το δδοθιηδίοι οὗ ἴῃ9 {β ῥοῃο ὈΥ͂ Εν ]- τ ΓΟ Δ 0 ἢ 
οσσυγγοα ἴῃ (Π0 γον Β. Ο.., δ61. [τ ἴδ ποὺ δΌ8βο- 
Ἰαίοὶν ἐπι ροϑϑὶ 019 ἰμδὺ 7ογθιΐδἢ τ788 8.1}} δἴΐνο δἱ 
ἐπὶ 06. ϑαρροδίης ἐμαὶ ἢθ Ὀαβδη ἢἾ5 τὰ ἰδ ΥῪ 
δἰ (86 ἃζὸ οὗὨἩ ὑγϑηῖΎ, 86 πουἹὰ Ὀ6 ἴθ δὐουῦΐ 
οἰχιγ-ϑῖχ. Οορ. [86 ἀδίθβ ἴῃ σχχὶϊὶ. 8, δηὰ 11]. 
81. [8 δ'8ο ποὺ ἱπιροϑβϑϑὶ]9 ἐμαὶ ΒΘ γσϑσεϊνρὰ ἴῃ 
ἘκπΥρὺ τι9 Ὡθν8 οὗ Φο μοί οἷ π΄ 9 Θχδὶ ἰδίου. υΐ 
ι(ἷ8 ποιῖοθ ἱποϊαάοθ ποῖ ΟὨΪΥ ἐ.}0 Ἰ᾿ἰ Ὀογδίΐου οὗ 
{πο οχ-Κίηρ, Ὀυΐ ἷ8 ἀδαία (γογ8. 88, 84). Τδυβ 
γϑηΐθ 65 811} ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΠΥ οὗἩἨ ὡΦογοιαΐδ 8 Ὀθὶηρ 18 
ΔΌΪΠΟΥ, 88 Ὑ611 85 ὕγοπι ἰ86 σομβί ογαίϊοι ὑμαὶ 
186 ποίϊδο, 17 ργοσοθαΐϊης ἔγοπι Φογοιαΐδῃ, τηυϑὶ 
Βανα Ὀ6θη ἤουπὰ πῃ δηοίπον ρἾἷδοο, 84 τοὶ εὐ {6 
οἷοβθ οὗ (}8 ΒΡ Ρ᾽ϑαιθοϊ, ΟΥΘ ΠΟΥ σοι θα ὉΥ 8 
ἰδίου. βδῃά. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. «« οοονιῦ ἦὧος οαρίΐε, χμοῦ οοπηηῆπαζίοηποδ 
αἰυΐπδε ποπ δἰπί ὧδ ρεϊυὶ {μίσωεγα, συοάχιε 268 »ΤῸ 
φηἰδογίοοτάϊα διὰ ἵπῆηπιία οαἰαπιϊίαίε8δ ἃ 86 ἐπιπιῖσϑαδ 
φηἰἴσατε ρίεγιησι δοίεαΐ, δὲ δεγτία ἐπίεγυεπίαέ νωηϊ- 
ἑεπίϊα." ΒΌΒΒΤΕΒ. 

ἡ. Ου τϑυβ. 1-38. "Ἔσο ὑπὶβ γὸ 860 ΨΥ Θοὰ 
Βοτηοίϊ 98 Ὀ͵Δ608 ὩΠΘΖΟΟΪΥ ΓΌΪΘΓΒ ΟΥ̓́ΘΣ ἃ ΘΟΌΏΙΥΎΥ, 
ὙΠΟ οαϑὶ ἰὺ ἰο ἀφβίγυοίίοα. [{ 8 ἀοῃθ οἢ δοσοπῃί 
οὔὗὁἨ πὸ Γυ]ογ8᾽ ἀπὰ [9 Ρ6ΟΡ]6᾽ 5 β'η8, ὑπαὶ ἐδ ογ 
ΤΑΒῪ ἀγα ἀοπτῃ [86 Μ0]}} πιογὶ θὰ ΡυπἰΒμ θη, 88 
Βιγδοὺ 88γ9. Οἡ δοσουπὶ οὗ γνἱοΐθηῃοθ, ἰη}ι8ι169 
δι ἀναγίσο, ἃ κἰηρσάοῃι) ρΡ88868 ἴγοτη ΟΠΘ πδίϊ0 ἢ 
ἴο δηοίμον (σ. 8). 8.0. 8180 848 Κίηρ ϑο] 05. 
Βϑοδαθα οὗ (6 818 ΟὗἨ ἃ ἢΔ(ΪΟἢ ΟΟΟΌΓ ΤΏΔΏΥ ΟἸΒΏ 65 
οὗἩἨ τ] γΒ, Ὀυΐ [ῸΓ ἐδ 6 ΒΚ οὗ : 9 Ρ6ΟΡ]9 γᾷ 8.6 
ἐπ 6] ] ἰχοοὶ δη ἃ ΓΘΘΒΟΙΔΌΪο, ἰμ6 ϑίδίθ 18 ὑγοϊοηροὰ 
(Ρτον. χχυὶὶὶ. 2).᾽ Ἡγωτγίεπιδ. διιπιπιατίεπ. 

8. Ομ τοῦ. 4. ““Οοα Δ41|10 8 Τ]ΔΩΥ͂ Β᾽ σὲ δηὰ 
ταὶ ἃ Ραμ βιιθη8 (0 σΟπιθ 8ἃ8 ὙΔΡΏΪΏΖΒ, {111 δἱ 
ἰαϑὺ σοῆθβ ἴηθ δηϊβηϊηρ βίγοκο, Τμΐβ 18 ἃ πῖν- 
Ὧ698 ἴο ἰι0 ἀϊγίηθ Ἰοηρ-δυβογίης (Βοαι. 11. 4).᾽ 
ΟΒΑΜΕΒ. 

4. Οἷι γον. θ6. “7110 ἔδοὶ ὑπδὺ ἴῃ 118 βία χο σοτα- 
Ῥδβϑι παῖ οθῃ δὰ ἰο Κὶ}} δῃὰ ϑαὺ {16 1] οὐ 
σπϊάτοα (86. ἰγ. 10) ἷἰΒ 8 τοιιΐπὰοῦ ὑμπδὺ ὉΥ͂ 
Ὀοαΐν αν αοα σουϊὰ ρΡυηϊδὰ; 1. βαιϊδίϊος 
δηἀ ἀϊδχυδὶ ἰονατϑ ΠῚΒ ΠΟΙ νοτγὰ δηὰ βου]-οοὰ; 
2. ἴδ 6 ὑθγτῖ}}]6 οὔουϊης ἃρ οἵὗὨ ομ]άτου ἴο ΜοΙοοῖ; 
8. (Π6 Ἰοοβ86 αἰδοῖ] 1η6 οὗὨ οἰ] ΓΘ Ὼ.᾽ ΟἜΛΜΕΒ. 

δ. Ου νοῦ. 7. “,Νὸ ζογίγδβϑβ οϑῃ Ῥγοίθοίὶ (0) πἢ- 
κοάϊγ, ονθὴ ὑβοῦρ ΠΟΥ δὰ {μοὶ ποδὶ ἰῃ {86 
οἱου ἀ9.᾽᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

θ. Οη τϑῦ. 8. "κῃ δχϑιρὶθ οὗἉὨ 7611 }}688, Ῥ6Γ- 
ατοα πχθὴ οὗἩ γᾶν. Βιι 88 Ζοα οκῖδ Ὀγόῖθ δἷβ 
οδίἢ ἴο (80 ἰηρ αὐ ΒαΌΥ]οη, 6 γγ͵ὸ8 ραϊὰ Ὁδοῖϊς ἢ 
{8 8Βηπ10 οοἶπ.᾿᾿ ΟΠΒΑΜΕΒ. "Ηἰδ Ρ60}]6 Τ9ΌγΒοοκ 
(86 ῬοοΥΡ Κἰης Ζεάθρικι ἢ οη ιἷ8 Πϊρῦ ἀπὰ ἢ 9 γγᾶϑ 
οαριυτοά, ἔτοπι τ ΒΘ ἢ τῦΘ 806 ὑπαὶ ρστοδὶ τη 6 ἢ ὁ8ῃ- 
ποῖ ἀδροῃᾷᾶ οὐ (δοῖὶν Ὀοάγ-ρυατὰ ; η686 866 ἰῃ 
ἐἰπλθ οὗ ποϑά, δῃὰ Ἰϑᾶνο μοὶ" πηϑϑίοσβ ἰὴ (06 Ἰυτο. 
ΤΏ βιιγοβὶ δῃὰ Ὀοϑὺ ργοίθοίΐου ἰ8 ΤΏ 6 7 δυο 
{πὸ ΒΟΙΪΥ Δηρ6}8 ἴὉΣ ΟἿΥ χυαγὰ . .. Τΐθ δηροὶὶο 
Ῥτοίοοϊίου '8, ΠΟΎΘΥΘΡ, το Ὀ6 ΟὈϊαϊηοα δηὰ ῥτο- 
Βογγοὰ ὈΥ διὰ δηὰ σοί! 6855, Ὀαὺ 18 Ἰοβὲ ὉῪ υὰ- 
ὈοΙἸοΥ̓ δὰ ὑοῦ Υ οοηάποί.᾽ Ἡγωγίεπιδ. ϑωπιπι. 

7. Οηἡ νουϑ. 9-11. Το ρυβιτθθηὶ οὗὨ μουν. 
“ ζ7δὴ πιοπεπιωῦ, ομοα βάοε ἀοείϊ, εἰΐαπα δαγόατο, 
φιυαϊϊδ λοαϊε Ταγοα, α Ολγιδιϊαπΐ ἀαία, πιϊπιῖπε 
οἱοίαπαάα.᾽" ΕΟΒΒΤΕΒ. : 

8. Οχυ γνϑσ. 9. βαα. “Θοἂ δεὰ βῆονῃ Ζοα εκ Δ ἢ 
ὉΥ Φογϑιρίδἢ ἃ ὙΔΥ ἰπ Τ Ιολ 6 σου] Θ8ο8ρ9 (86 

σδΙ δ. Βαΐ Ὀθσδυδο Β6 ἕόγβοοῖ (δ6 ᾿οτὰ δηὰ 
σου] ποὺ ΦΟΪ]]ον δι, (89 ΟἾΒΟΥΒ ὝΘΥΘ ΟὨΪΥ ἸΟΔΙΚΥ͂ 
οἰβίθσηβ (9 9γ. ἰϊ. 18). ΕῸΣ Μο6 ἴο 1|6 ΓΘὈΘ]]ουΒ 
Ὑγ8 0 ἰΔ Κα σου 860] ΜΙ πουΐ {86 οτὰ (188. χχσ. 1). 
ΤΙΒ 18 υβοίαϊ Ὁ δὴ ἰπμβίδηοθ ἃζδὶηβὺ [86 ΒΟΙΥ ὮΥ͂ 
ΟΓΚΒ, γῦο το͵οοὺ Θοα᾽ Β ΜΔΥ οὗὨ δβοηρίηρς (ἢΘ 
2.6.1}; σῆθηὴ πον ἀαυθο ΟἿΘΥ ὙὙΔΥΒ ἔὉΥ (ΒΘ ῃλ- 
ΒΘΙγ6Β {ΠΟΥ 8:0 οδυρίιῦ Ὁ (86 Ομα]ἀ6δ}8 οὗὨ Π6]}.᾽ 
ΟΒΑΜΕΆ. 

9. Οη τϑὸνρ. 12 βαᾳ. “ΗΟἿΥ ρῥῖδοθβ, δχίθῃῃὶ 
ΘΟΡΘΠΊΟΙἾἶ 68 δΔηἃ ορῶς ορεέγαίιπι ἀο ποὶ ἃν 81} [Ὁ 
Ὠγροοτίίοβ. .. 1 ἀοἀ ρυπϊβιοα ΗΒ ον ἰηδβιϊπ- 
110. 80 ΒΘΥΘΓΟΙΪΥ͂, ΠΟῪ 8}}.4}} υπ δὴ 1πδιϊ 0] 08 Κ0- 
ταδὶ η ἘΠΡΌΠΙβθα ἢ ΟἸΑΜΕΒ. 

10. Οη γϑνρ. 12. “« φυαίε ζαίωπι, πε οἱ ποϑίγίδ 
οδίϊηφαί ἱεπιρίἐδ. . . οαὐεαπιμδ, πὸ »τοίαπεπιιδ ἰἐπιρία 
μἐξεγία ἰμηὶ σχίεγπια οἷ πιαίογίαἰΐα, ἰμπὶ ἱπίεγηα υεῖ 
δριγιί(ματα ἐπ οοταϊδιιδ ποϑίγὶδ, 6 φωΐδια 1 ον, 11]. 
16 8θᾳ4ᾳ.; Υἱ. 19 8αᾳ.᾽᾽ ΕΟΒΒΤΕΒ. 

11. Ου συϑσ. 16. “1 ἰβ δῃοῖμον ὙοΥἷκ οὗ ΠΙΘΓΟΥ͂ 
ἰμδὲ βοπιο οὗ Φυάδηῃ! ΕΣο ῥγοδογνοὰ. ΕῸν αοὐ βΒ 
ξτδ06 ἰ8 ΔΙΉΆΥΒ ἰο ὃ9 Τουπὰ ἰπ ΗΒ Ρ 8 πηθη08.᾿; 
ΟΒΑΜΕΒ. 

12. Ου τοῦ. 16. “"Ηο ψγῆο ν}]}} ποὶ βοῦν αοἀ 
δηὰ ἰδ ποίη ον δὖ Βοπὶθ δηὰ ἴῃ αυὶοὺ, τουδὶ 
Ἰϑαγῃ ἴο ἀο ἴὑ ἴῃ ἃ βίγσϑηζο ἰδῃὰ ἴῃ αϑὶϊοίϊοη δηὰ 
ἀἰβίγοβϑ."" ΟἜΒΑΜΕΒ. 

18. Οη υϑσ. 24 βᾳᾳ. “"Α8 ὑθδοῦθσϑ δ.Ὸ οἴΐθῃ (0 
ὈΪδῖαδ ἴον ἐποὶν θομανίουν (μαὶ δὶ κοίβ [ἢ 6 ὉΡΡΟΡ 
Βδηῃὰ ἴῃ 8 σοιμ ΠΥ, 1 ἰΒ ἀχοθοἰν }υϑὲ ΤΥ ΒΘ Ὼ 
αοά Ὀτγΐηκ8 βυοὶ ἴοῸσ δὴ ὀχϑιαρὶθ πο στοαὶ ρααὶ- 
νο λυάφσηοηί (1 ὅδῃ. 11. 27-8 4). 5ΤΑΚΚΕ. 

14. Οἱ τϑσγ. 24. “ΤῊ ῥυὶοδίβ δ. οδιιροῦ δπᾶ 
β᾽δίῃ; 1. Ὀφοδϑο ὑμ6 γ οου]ὰ ποῖ ὈοΙϊονο {Π|6 γα ἢ 
ῸΣ ὑμῖν θ; 2. Ὀθοδιδ6 ἰΠ0Υ 16 ἃ ΟΥΠΒΟΥΒ ΔΒίΓΑΥ͂; 
8. Ὀοοδ89 ἐμ0 0 Δρροδὶϑὰ ἰο {μὸ ἰθρὶο οὗ 186 
[ογὰ ; 4. Ὀθοδυ8θ (ΠΥ Ῥοσγβοουϊθα {μὸ ἔτ ργο- 
ῬΒοίβ; ὅ. θδσαυδβα ὑπ 6γ ἰσου ] θα (86 τ 8016 οι τοὰ 
οὔ ἀοά. Βαυὶο νδο σου] οἰ ἢ 8881} ΘΓ 815 }.α 6- 
τηθηΐ, τ ΒΟΒΟΘΥΘΡ 6 ὃὉο (6]. γ΄. 10).᾿ ΟΒΑΜΕΕ. 

16. Ου γτϑσ. 81 846ᾳ. “ϑαης οπιπῖπηο υετιδίπιϊϊο 
υἱάείμτν γωδιοεῖο Γλερρὶ Ἠοἰαπολίλοπῖδ ἐπ Ο΄τοη. ρατί, 
7, 7οἷ. 88 Ευϊϊπιενοάαολυπι ἀπιρίεχώηι 6686 ἀοοίγιη απὶ 
Τραπὲοϊὶ 6 Ῥέγο εο, φυαπὶ εἰ Ῥαίεῦ ρωδιϊςο εαϊείο 
»τοΐεδδιε δέ, ἐαπιφμό οὗ οαμδαπὶ οἰεπιεπίϊαηι ἐχοτομῖδ8ὲ 
ἐγσα τέσεπι ὑεολοηίαπι.᾽" ἘΌΒΒΤΕΒ. --- “ Λαγταηέ 
Ἡεὐτεὺὶ λιϑωδηιοαὶ ζαδιίαηι: Ἐυοϊίπιεγοααοῖ, φμὶ ραίτε 
δι0 Ναδιολοάοηοδοῦ υἱυξηία }ὲ᾽' δέρίεπι ἀπποδ ἱμίε 
δεδίίαδ, απίε τέσπαυογαί, »οδίφμαπι {{16 τοδίϊίμίιι8 
ἴπ τέσηο ὁδί, ϑφιε αὐ πιοτίοπι ραίγὶδ σἰπὶ «0α Κὶπι 
γτέσό Χάμ ἐπ υἱποιίΐ ζμἱ; φυο πιοτίμο, φυμται γηΓδι8 
π᾿ τέεσπηι δϑμσοεάετοί, οἰ ΠΟΉ διιδοίρεγοίεγ ἃ ρ»γίποῖρὶ- 
δωδ, φωὶ πιείμεδαπί, πὸ υἱυοτεί φυὶ ἀϊσοδαίμν εαίπ οί, 
μέ βάειι ραίτὶ πιογίωϊ 71ασετγεί, αρεγμ δοριίσγμπι δἰ 
οσαὐαῦυεῦ. 97)μ8 ὑποοὸ εἰ ζωπίδιιδ ἰγαχίί.᾽᾽ ΦΈΒΟΜΕ οἢ 
δον. χὶν. 18,19. ΦΟβΕρηῦἌβ δρεαζδ οἤ τὶ ας 7οίίοισα: 
“) Αβιλαμαρώδαχος εὐϑὺς τὸν ᾿Ιεχωνίαν τῶν δεσμῶν 
ἀφεὶς ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις φίλοις εἶχε... Ὁ γὰρ 
πατὴρ αὑτοῦ τὴν πίστιν οὐκ ἐφύλαξε τῷ ᾿Ιεχωνίᾳ, 
παραδόντι μετὰ γυναικῶν καὶ τέκνων καὶ τῆς συγγε- 
νείας ὅλης ἑκουσίως ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὡς ἂν 
μὴ κατασκἄφείη ληφϑεῖσα τῇ πολιορκίᾳ." (Δπιεΐφᾳ., 
ΧΙ, 21.) 

10. Οη γνϑνὺ. 81 βαᾳ. ““Οείενγωπι Ῥοίοϑί ἦος δχεπι- 
»ἴο, φιοὰ ϑεολοπίαδ τοῦ αἰσπίίαιϊ διεδε ἐπι εχιἰἶο Βαδνυ- 
ἰοπῖοο γεδίϊωΐμϑ, τογμίιατγὶ ἐχοοόρίϊο ὕμαποτμτη σοπίτγα 
υαἰϊεϊπίμπι “ασοδὲ (66. χΙϊχ, 10) ἀς ἤἥεβεα 7απι- 
ἀμάμπι εχλὶδίίο, ροφίφμαηι }ὲγ Ἰοπιαποϑ δοερίσωπι Ἃα6 
μάα αίαίμπι. ἰὰ φιοά τεκμήριον Δἴεδδιδε 7απλῦαπε 
παδοϊ(ωγὶ 6826 ἀεδμε,.᾽" ἘΌΒΒΤΕΕ. 
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17. Οὐ τοῦ. 31 βαᾳ. “ΝᾺ οὔθ βου] ἃ ἀθβρδὶγ 
ἴῃ πιϊδίογίι πο, ἴον (6 ταὶ πδπὰ οὗ ἰὰ9 Ηἰκιοδὶ 
οδῃ σμδηβθ 8]}] (8. ᾿ἰχχυὶϊ. 10) δὰ Ομ γὶϑὶ γυ]68 
ἜΥ̓ ἢ ἴῃ 189 πχἱἀ δὲ οἔ ΗἾδΒ Θῃμθιηῖο8 (ΡΒ οσχ. 2). ΕῸΣ 
Ηἰΐβ ἅτ .).6 ρΓαΐβθ, 9 αἴοῦυ δηὰ (ῃ6 ροῦγοῦ ἔγοτω 
ογογ] δδίϊης ἰο ουϑυϊδδίλης. Ασλθῃ.᾽" ΟΒΑΝΚΕ. 

ἨΟΜΙΧΖΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Οὐ νουβ. 1-11. ΤῈ ἰγσα ἢ οὔἰμ6 ψοτὰ “ὙὙΠδὶ 8 
ΣηΔῺ βουνοί, ἐπαὺ 881.8}} ἢ 6 4180 Γϑδρ,᾽ Ἔχ ἰἱ θὰ ἴῃ 
(86 οχϑιηρὶο οὔ (6 6 18} ϑιδὶθ πᾶον Ζοαοκίδιι. 
1. 1.6 8604 (γον. 2); 2. 78:6 ογὸρ (α) ὑδ0 βίθζο, 
(6) 8 ἔδιαΐηθ, (6) {86 οδρίυγο οὗ [80 ΟἿ διὰ 
δίαιι οὗ 89 Κίηρ, (4) (89 Ρυηἰβατηθηΐ οἴ 89 Κίης 
8δηἋ δΪ8 ῥυΐθοοβ, (4) (δι 6 δῖθ οὗ 16 ῬΘΟΡ]9 (το Ὁ. 8). 

2. Ου τϑυβ. 12-20. Το γοὐοούϊου οὗ δυήδὰ δρ- 
ῬΟδγΒ δ ἢτβί δἰεί α οοηἰγδάϊοἰΐοη. ΕῸΓ ογυδβα- 
ἴοτὰ ἴθ. {ΠῸ ον οἷν (Μαίι. ἱν. δ; Νοὶι. χὶ. 1, 18), 
{86 οἰτν οΥ̓͂ αοἀ (ΡΒ. χὶνΐϊ. δ; χἰνιϊ!. 2, 9: ᾿χχνὶὶ!. 
8); ἴμ9 ἴδπιρ}6 ἰ8 {86 Βουβο οὗ Φϑῃονυλὰ (79Γ. Υἱὶ. 
2, εἰς.}; 604᾽8 βευνίοθ γοϑίϑ οὐ ΑἸΥἽῺΘ δι ΒΟΥ 
(Εχ. οὔ. χχυ-χσχυῖὶ,, χχχ., χχχὶ). Βυΐ αοὰ οδα- 
ποὺ σοῃίτδαϊοὶ Ηἰπιβοῖ. 0 ὨδΥθ, ἱΘΥΘΥΌΣΘ, (0 
Βον “186 υπὶ(γ οὗ (86 ἀϊνίηθ ἐμοῦ θ ἰπ ἐδ6 
οἷ ,οΐδσθ9 δῃὰ γοὐοοίξου οὗ 76 γυ 5816. 1. Τ}0 Γθ- 
θοίΐου νγ88 ἃ οΘοπαϊ Ἰο. 4] οηθ (Υἱὶ. 8 84ᾳᾳ). Ηδῃ69 
πον ϑίδηάϊης (86 οἱοοίίΐοη ὑμθ τοὐθοίϊοῃ ἰη- 
ψοϊνθα ποιῃΐης σοηιγδαϊοίοτῦ, Ὀυὶ γὰ8 ἃ Π66608- 
ΒΟΥ ΘΟηδΟαΌΘΏ09 οὗ ἰδ9 υμ}8]]ο ἃ οομάϊ ΦΏ. -- 

2. ΤΊχο οἸδοίΐοη Τοπιδὶηδ (α) Οὔ ΘΟ. ἰγΟἸῪ ποῖ ἢ- 
βίδπάϊης 86 γτοὐοοιΐοη ; ἰΐ ἰ8 (ὁ) βυ ᾽θσι νον 
Ὀγουχὰϊλ ἰο ἰΐ8 τοδὶ ἰζαιΐίοη ὈΥ 1Π6 τα)θοιΐοη, τ᾿ 
Ἰδαίου 88 ἃ ζῇ 6808 οὗὨ αἰβοϊ ρ]ηθ οροσγδαιϊίης ἴ0 ῥγὸ 
ἀσοθ ὑμ0 ἀϊδροβί(οῃ, ἔγοτα νοι δ᾽οῦο (6 {ι18] 
τηθῃὶ οὗ {18 οοῃα!ἰοη ὁ8δη ῥτοσθθὰ. Οὐοπιρ. το ΠΊ8. 
οἢ σχχὶϊ. 41, νυ. 288. 

8. Ου νϑυῦϑ. 934-27. «Τὶιαὶ στολῖὶ Ἰογ 8 βοαιϊο- 
υἴτπη68 Δ ΚΟ 8ὴ Θχλιρὶο οὗ 5.088 τϊβογοιη β, ΡΓΟ- 
Γοί68 Υἱ ΘΟ θη 688, ΟὨΪΥ ἰΐ τηυϑὶ ποῖ Ὀ6 ἀοπο οἡ 
6 ἱπποσοηὶ, ΟΥ 8 δυασλ ΒΟΥΘΡΙΥ (Πα τἰοτὰ ἰ5 
Ὧ0 Ρτγορογίίοη Ὀοίνθοη (86 οΥτἰπια δηᾶ 118 Ρα η18}}5 
οηΐ (Ψ9οϑ}ι. Υἱὶ. 26). ΕΤΑΒΚΕ. 

4. Οἢ γτυοῦβ. 81-84. ΤΤὴο ἀο] γοσδῦοο οὗ 276- 
Βοϊδομβίη. 1. Τὶ Βονθυδβ (δαὶ 186 Γοτὰ οδὰ ᾿οὶρ 
(α) ουἱὲ οὗ στοοὶ ἀϊβίτοβϑ (ζγίονοῦβ ἱπιργβοηπιηθξ 
οὗ {μ᾽ γί γτ-βουθη Ὑ688), (δ) ἰῇ ἃ σϊογτίου ΠΑ ΠΏ ΘΓ. 
2. Τὸ δἀὐτπηοη βῆ 8 (α) [0 βἰβαἀΐαβί ραιίοηςα, (ὁ) 
ἰο Ὀδ] ον ὮΟΡΘ, ῬΒ. χὶϊὶ. [91 ν'ϑ ἃ Ῥγοϊ"ὰβ 
δά ρῥΙεάργο οὗ πο ᾿ἰθογαίΐοη δηά οὀχηϊίαιίοη οὗ [86 
ον 8} Ναϊίοη, θη ἰὑ δα Ὀθοη δυιιδὶοὰ δηὰᾶ 
ῬΡυγιδοα ὈΥ (δ ἀἰ86] Ρ] 1 π 6 οὗ βυ δον: δηὰ οὗ 118 
ΤοϊΌγη ἰο 18 οΥῆ ἰαδῃὰ; δπὰ ἃ Ἰοσίιὶ ργο- 8ὴ- 
πουποοιηθηῦ οὗ ἰπδὶ [ΔΓ πΠιΉόῦθ ρἰογίουβ ζιςὰΓ0 
γοδιογαύϊοῃ τ ὶσὶ (6 ΡτΟρΡ μοί ἰῃ ἰἢ6 ΟἸὰ Τ᾽ εδι8- 
τϑηΐ, 8πὰ ἴθ ΑΡΟΒι168 ἴῃ ἰ890 Νῶν ἴογρί]}---οἴ 
Ιβυδοὶ ἰο αοὰἂ ἴῃ Ομγίβιυ; ἰοὸ σοι, ψὶῖ (8.6 
ΒΑΤΗΕΒ δὰ ΗΠΌΣΥ ΟΟΒΤ, Ὅδ Δϑουὶϊδοα 84}} ΒΟΠΟΥ, 
ἴογυ, ἀοπιϊπίοῃ, δἀογϑίΐοη δηᾶ ῥγαΐβθ. πον δηὰ 
ἔογονοσ. Αἰρθῃ.᾽" ΟΒΌΒΤΟΒΤΗ.---ὃ. ΒΕ. Α.1. 



ΩΣ, 

: β ΤῊΞ 

ΠΑΜΝΤΑΤΊΟΝΝ. 
ΟΥ 

ΦΠΌΏΜΙΑΗ. 

ΤΒΒΟΙΠΘΟΙΟΑΙΥ ΑΝῸ ΒΟΜΠΙΈΤΙΟΛΙΜΥ ἘΧΡΟΌΝΘΕ 

ΒΥ 

ΡᾺ. 6. Ὑ ΕΡΠΑᾺΡ ΝΑΒΘΕΙΑΒΑΘΗ, 
ῬΑΒΤΟΙΝ ΙΝ ΒΑΥΒΕΥΊΒ ΒΔΥΑΒΙΑ. 

. ΤΗΜΟΥΒΙ ΤΕ, ΕΣ ΕΟΘΕΡ, 4.00 Ε0118} 

ΒΥ͂ 

ὟΝ. Η. ΗΟΒΝΒΙΟΥΕΒ, ἢ.}. 
ΦΒΟΤΈΣΞΒΟΣ ΟΥ ΒΑΟΒΕΡ ΒΗΣΊΟΝΙΟ, ΟΠΌΒΟΗ ΘΟΥΒΈΝΜΕΝΥ. ΑΝῸ ῬΑΒΊΟΒΑΙ, ΤΗΞΟΙΟΟΥ ΣΝ ΨΕΒΊΕΚΣ ΓΗΕΟΧΟΘΙΟΛΕ, 

ΒΕΣΙΝΑΒΥ͂, ΑΙΣΕΘΒΕΧΥ, ῬΑ. 

ΝΕΝ ὙΟΕΚ: ἮΝ 
ΒΟΒΙΒΝΈΞΒ, ΑΕ ΜΒΤΒΟΝΟ ὦ 6σο., 



ἘΧΝΤΕΒΕΡ, δοσοοσζαΐης ἴο Αοἱ οὐ Οσοῃζτοβα, ἰῃ (89 γοδγ 1870, ὈῪ 

ΟΠΛΒΙῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕᾺΒ, ἃ 00, 

Ι 186 ΟἿον κ᾽ 8 Οὐἶοο οὗ ἐδο Ὠ,δέσίος Οουτὲ οὗὁἩ ἴ8ο Γηϊιϊοα Κίαιοδ ἔοὸσ ἐδ δουῖδοσῃ Ὀὶβιτχὶος 

οὗ Νὸνν ὕοιῖ.. 



ΤῊΒ 

ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΨΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΠΝ ΒΟΡΟΘΤΙΟΘΐΙ͂, 

81. ΚΑΜῈ, ΡΙΑΘΕ ΙΝ ΟΑΝΟΝ, ΨΙΌΒΟΘΙΟΑΙ, ὕ88. 

1. [π Ηοῦτον Μϑ85. δπὰ ϑάϊ οηβ {818 ὈΟΟΚ 18 οαἰ θὰ ΠΙΣΝΝ, ὦ 6., Τοιυ ! ἴτοτα ὑ1ι6 ἢτβὺ ποτγὰ ἴῃ 

1 (48 Ῥγονδγθβ 8ιηᾺ ἐμ9 Βοο]ζβϑ οὗ ἐμ Ῥεπίαίθι ἢ ἀγὸ ἀθϑίσῃηδίθα ΟΥ̓ {ὑμθὶγ 1η10181 υγογά8), τσ ΒΙο ἢ 
ψΟΓὰ 180 Ὀθρὶη8 οἰ. 11. δηᾶ ἱν., δῃὰ ὑμ8 Δρρθᾶτβ ἰο ὉΘ ἃ οδαγδοίθγιϑίϊο οὗ ὑη9 Βοοῖζ.  Τῇθ 
ἘΔΌΘΙΠ8Β οΔ|]6ἀ 1}. ΠΡ, ἴ. ἐ.. πεπῖα, αἰτροβ, εἰεσία, οἰθρΊθ8, Ἰὰπιθη αὐίοθϑ. 12} 18 ἰοαῃά ἴῃ {89 

ΟΙὰ Τοβίδηγθηΐ ᾿η 2 ὅδ. 1. 17; Αἴηοβ ν. 1; συἱ, 10; 96 Γ. νι]. 29; 1χ. 19; ἘΖδϑὶ.. 11. 10; χὶχ. 1, 

14. χχνὶ. 17; χχνυ!]. 2. 32.; χΧχνἹ!. 12; ΧΧΧΙΙ. 2,16; 2 Ομγοῃ, χχχν. 25.ὡ. [ἡ ἘΖΟΚ. 1]. 10 (89 
Ρ᾽ γα] ἴοττι Ὁ )} 18 υδοὰ, δῃηὰ ἴῃ 2 ΟἜγοῃ. χχχυ. 26 ΠΡ. ὙΤμὸ ϑδερίυδριηῦ αἰ σσαγ 8 ἰγαῃβ᾽αίθβ 

(18 ψοτὰ ϑρῆνος, ϑρῆνοι, ΤΏΘΩΟΘ ἃ΄0 ἀογνοα ἐμ [δέῃ ἡδη]θ8 Ζ΄γεηὶ, Ζαηιοηαίίοτιοα, 7,.α- 
γιογιία. 

2. ϑ:π660 Φοβορβαβ, οοη. “4 ρίοη, 1. 8, βἰαίεβϑ [89 πα οΣ οὗ ὑδθ ὈοοΪτ8 οὗ ΗΟΪΥ͂ βογιρίαγο 88 
ἰπνοηὐγ-ῦτο, δπὰ ἀϊ ν] ἄθ8 ὑπ 6πὶ ἱπίο {ΠΠ Γ6Θ ο88888, ὑ86 ἤγβί σοῃϑιϑύηρ οἵ ὑῃ9 Ῥοηἰαίθαοῃ, ἰΠ6 86- 
οοπᾶ οὗ ἰδ γίοθη ργορ θοαὶ ὈοΟΚ8, δηὰ ὑμθ ἰδιγά οὗ ἰοὰᾺΓ Ὀοοῖθ τ Ὡ]οῖ οοπίδϊ!ηρα ὕμνους εἰς τὸν 
ϑεὸν καὶ τοῖς ἀνθρώποις ὑποϑήκας τοῦ βίου [“΄Ἀγτηη8 ἰο αοα δῃα ῥτγοϑοορὶβ ἴου ὑμθ οοηδυοί οἵ υπηδη 
18 5], 10 18. ονἹἀθῃὺ ὑππαὺ 896 Ἰποϊαἀεὰ {89 Ἰμαπηεῃ δι! οη8, ποὺ ἴὼ {86 Ὁ 3:09 [Ἡδρίορταρ 8), αΐ 

ἴῃ {88 Ῥγορμ θοαὶ δουιρίυγεβ, δῃηὰ ἤθηοθ ὑἐμαὺ ἢ6 δρρϑῃϑᾶὰ 1ὑ ἰο ἰμ6 Ῥχορββοῖοβ οἱ 76γθηϊδῇ. 
ΤΠ 5881η6 οἰΔ551 οδύϊοη δηὰ βϑί πηδίθα Ὡ ΠΑ ΌΘΓ οὗὨ {ἢ 686 ὈΟΟΪζα 4γΘ ἰουηα ἴῃ {ἢ 6 οαποὴ οἵ λ{εϊ! ῦο 
(Ευ8ΕΒ. οοῖ, Ηδποί., 1. 20), ψῃθγθ [886 Ἰμαῃηθη βίο Β ἃγΘ ποῦ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ πδιηθα, Ὀὰδ δ΄Ὸ δνὶ- 
ἀθμΕΥ τϑοϊοπϑὰ ἢ} ὑη6 Ῥτχορούϊοαὶ ΒΟΟΪΚΒ, 88 ὑΒ ΟΥ̓ τὸ ἴῃ 86 ΤΥΘδίῖ8ο οὗ Οτίρϑῃ οἡ ἐῃ9 οἰ ἀδβὲ οδ- 
ποὴ (Ε5ΕῈ8., ἶΠ8ί. Ἐσςοῖ,, 1. 26), ψ]ιογο 10 158814 Ἱερεμίας σὺν ϑρήνοις καὶ τῇ ἐπιστολῇ ἐν ἑνὶ Ἵερε- 

μ᾽α,---8ὸ αἴδϑο ΗΑ Βιῦβ Ρισταν. (τοίοσ. ἰο (δὲ ἢ βαΐηι8), ἈυεΙνυθ (Φτροβ. δυγπιδοῖλ 4 ροϑίοϊ,), 
ἐλ Οοιποὶϊ οὗ Πιαοάϊοεα, σα. 60 (860 ΗΈΚΖ. .1.- ηιο., Ὑ11Π., Ρ. 199) ΡΙΡΗΑΝ., 126 πιδη8. ὁ 
ρΡοπά. σαρ. 22, 28 (Ορ». 11., 180, 64. }είαυ.), δε σαποηϑβ οὗ ἰδε Αὔγίοατι ϑδ'ψμποαβ 9. 898 (Οὔι. 
80, “Ἥαᾳαλιδὶ ΠΠ1, 924) δηὰ 897 (απ. 47, Μίαηϑδὶ 111. 891), Αὐσύθϑτινε (226 ἀοοί. Ολτῖϑδί., 11. 8) δῃὰ 
Ὀν ΦΕΒΟΜῈ ἴῃ ἐδ “γοίοσ. Οαἴεαί,, π θγα ᾿Π|κον 186 6 ᾿μδτηθηἑαίϊοηβ ἀγα ἡοὺ ταϑη οηθά, Ὀαΐ ΔγΘ 
ΘΥἸἀΘΏ ΠΥ Δρροπαρα ἰο {86 Ῥγορῃοέϊοαὶ Βοοῖς, ἴοσ δίδου (88 ϑῃηατλθγαίοη οἵ [86 ὑνγϑηΐγ - ὕσσο θοΟΚΒ 
ἢ 5808, “δοπιθ ΜΟΙ] Ἰηο᾽αθ Β αἰ ἢ πα 1,δτη θη αἰϊοηβ ἰῃ ἐῃ9 ΗΑρίορταρΒδ, δηὰ ΟΥ̓ δάάϊηρ ἐπ: 680 
οοτηραΐθ ἐμ ὙΠοΪθ ΠΤ ΌΘΓ οὗ ὈοΟΚΒ 88 ἱιοηίψ- οὐ, οἰς.""---- ΑἸούμ 6. τηϑύμοα οὗ δησιηθγίϊοι 
8 οἰαββϑὶ βοδίίοη Ἧ͵δὋ8 σγδα}} } δἀορίοα Ὁγ (88 6778, {μ6 Εγδὲ ὑσϑοθ οὗ σοὶ τὸ μὰ ἱῃ οὶ. 4 
οἵ ΒΕΝ ΕΖΕΑ, 4,44, ψ ἤθγ {88 ηἰποὺγ-ἴουγ ((818, ψιοὰῦ ἀουδὺ, 18 ἐμ οογγϑεῦ σϑδἀϊηρ) βαογρα. 

ὑοο 8 αγο ἀἰν! ἀ6α ᾿ηΐο ὑνγχο οἶδ8868 οὗ βευθηΐυ δηᾶ ὑνθηΐγ-ουσ ὈοΟΚΒ. ΤῊὸ ὑσθηγ-ίουῦ ὈΟΟΪΚΒ, 

4 ΤΌΘ ποσὰ ἰδ ΘΒρΘ οί ΠΥ ὈΓΟΡΘΓΡ 88 ἱπα ἰσδεϊηρ [ἢ 6 Βι δ] 6ος δηᾶ ἴομο οὗὨ [2 οοπέθῃϊβ. ΟΕ: ΑΟΗ]. 

{ϑγτγίας, ΑΡΑΌΪο δηὰ ἸδΙΟΣ Ὑϑγϑ ΟῊδΒ ὈΘΆΓ 5. ΠῈΣ {{{165]. 



2 ἹΝΤΕΟΡΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒΒ ΟΕ 5ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΤΩΔΏΪ (65 }γ, ἀγΘ (ἢ σϑῃηοπὶοδὶ οη095ὅ. ΤῊ Ταϊπηα αἴ9ο0, ἰῃ ὑῃ6 7γεαίϊ86 βαδα Βαίλνα Τυὶ., 14 ὃ. 
ΘΗ τηΘγαίθϑ ἐθὐΥ ἴουγ ὈΟΟΙΚ58, ΡγΟ ΔΌΪΥ ἴῃ δοσογάδποθ ψ 1 6 ΠΆΠΠΟΥ οὗ Ἰούίοτϑ οἵ ὑπμ6 ατροὶς 
ΔΙρμδθοῦ, συ ]οἢ τῦα8 ταδάθ ἴο σογγοϑροπα Μ]Γἢ ὑδ6 Η ΘΌΓΟΥ δἰἱρῃδθθῦ ὈΥ δα άἀϊησ ἴο τ86 ἸαίοΥ [ἢ 6 
ἀουθ]θ γοὰᾶ, “", ὑδαὺ ψἂβ υϑϑὰ ἴο οραργϑβϑ8 ψ| ΓῺ Γαν ύθηοθ ἢ ἡδίὴθ οἱ θῃονδῃ. Τμ Ταϊισὰ 
ΠΟΤ ΓΘΟΚΟῺΒ [86 Πμδτηθη ἰδ ]0}8 ἀτλοὴς ὑῃ6 Ηδριορταρδδ, ν᾽ ΒΊ ἢ 10 ἀΥΤΔΏσΘ8 1 ὑπ [ο]] οι ης ΟΥοΣ, 
αι, Ῥβαϊτωβ, οὐ, Ργονογθϑ, Εἰο  δϑι αϑίθϑ, ϑοίοι)οη᾿ 8 βοηρ, [μαπγχοηὐαί!οηϑ, Ὠδη 6], Ἐπί μον, ΕἰΖτα 
(στ ΝΟ Πλ14}}, ΟὨ το 118. Τ|6 ΔΙαβογι 68 Ἰηἰγοάπορα ἃ ἰΒιγὰ τηοἀιβοδίϊοη, ἀσγαησίησ ἴΠ6 Η8- 
σιορταρἢδ (8 08,---ΟἸὨ ΓΟΒ]Ο 68, Ῥ84] 15, οὐ, Ῥγονογῦβ, Βαίῃ, Οδη ο 168, ϑοο] θ᾽ αϑίθϑ, ΓΚ. τη θὴ [Δ ἸΟΉ8, 

Ἐβϑίμον, θδηϊοὶ, ῬΖσα. Βα οἡἱν ἰμ6 ϑρδηϊϑῃ τηδη ϑογιρίβ ῥύθϑογνθ δ }8 οὐγάοσ. {|.5 ( βγίωδῃ 
αῖνθ 86 οτγάδν ἐμ υ8,-- Βα] τη, Ῥσονθγθ8, οὐ, Οδη(ο]68, Βα "ἢ, ᾿μδιμοηίαίοηϑ, ΕΟ οϑ᾽ϑθ5, ἐβΠ6Υ, 
δῖε], ΕΖτα, ΝΟ ΘΔ, ΟΠ ΓΟ  οἾ68. ΤῊ 8 18 86 80] ΟΥάΘΥ ἴῃ οὐγ ΗΠ ΘΌΤΘΥ δἀϊιοηϑ οὗ ἐμ 6 ΒΙΌ]8. 
-Ἰὴ ὑμ6 δορύπαριηὐ, ὉΠ 6 νΓΙΟῸΒ ΓΘΟΘΏΒΙ0η8 οἵ ὙΏὨ]οἷι αἰ ΠῸΓ ἔγοπλ θδοῇ οὐ μου, ΠΟΥ 6Γ ρυι πο  ρ]8 οὗ 
ΔΥΤΔΏ ροτηθηῦ ργον 18. ΤῊΪ8 ἀθρθηαϑ σθῃ ΓΑ] οἡ [868 αἸδ(ϊηοίίοη οὗἩ [ἢ ὈοΟΙΒ ἱπίο μἰβίοτιοαὶ, ρο- 
οἰ οα] δηὰ ῥσορϑίϊοδὶ, 1ὰ τ ΒΙΟΒ οΥά6Γ ὑΠ6 Υ Βασοθοα Θδοἢ οἰῃθγ. Βαυὶΐ [μαπχοηἰδίϊοηϑ 18 δα ἀθὰ ἰο 
{86 ὈΧΟΡμούϊοΆ] Ὀοοῖκς οὗ ϑγοϊδ. ΤῊΘ 1,8 .1ὴ ὙΘΥΒΙΟΠΒ [Ὁ]]Ο {ἢ 6 βαπηθ ογάογ, Ὀοί ἢ ἐμ6 [ἰ4|86 83ηα 
γυϊχαίθ. ΤῈ ΟΟΌΠΟΙ] οὗ Ττοηῦ ἢ88 βαποιϊοηρα {}}}8 δυγδησοιηθηῖ, ἴὴ 726ογ. 1., δεβϑῖο 1Υ., ψὮΘΥΘ 
{86 ματηθηξαϊοηβ, τὶ λῃοαῦ Ὀοηρ τι θη Ἰοη θα, ΑΓ τϑοϊζοη δα ἢ 86 Ῥγορμδῖϊοαὶ Βοοῖὶς οἵ ζ6Γ6- 
τοϊαἢ. Οὐὖ Ῥτοίοϑίδῃηις Β.0]68 αϑϑίμῃ {Π6 Ὀοοὶς ἴἰο {6 5816 ρ͵δ6θ. 

8. Το Μαβογοίϊο ἀυταηροιηθηΐ οὗ {11ὸ Η ἀρίοργαρδμα, ἴῃ βορασαίϊηρ ἴτοὰ ὑῃ8 οὗ6Υ ὈοοΪ8 δπᾶ 
Ηἱδεῖπρ, ἑοσούμον ἐη6 ἔνε Μορι]οῦῃ [οΓ ζβϑέϊναὶ σοῸ]]8, τ ἰοἢ 6 γα ρροϊηὐθα [ῸΓ ΤΟΙ ΑΥΒΑ] ΟἹ ΟΘΥ- 
ἰδίῃ ἰοαϑύ Ἀῃα τη ΘΠΊΟΥ αὶ] ἀΔΥ8],---18 ῬΌΓΟΙΥ σομ)]θοξγα)]. ΕῸΓ ποὺ ϑϑυ! θοῦ ὑμδὴ ἐπ 6 λΓἀϑογι 68 ἀο τὸ 
πα {Π685 ἅννα ὈοΟ 8 ρ]Δορα ἰοροίῃοσ, Τἢ6 ΤΥ δΡ οὗ ἐμ ΟδΥπΊδη τη βου ρ 8 18 Δοσοιητηοάαίοα ἰο 
{868 Βυοοοδβιοη οἵἉ μοϊγ- αν 8. Οἡ {818 δοοουδὺ ὑπ 6 ϑοηρ οὗ βϑοϊοϊζοῃ σοΐγθϑ ἢγϑί, Ὀδοϑιιβθ 10 Ψὰ8 
Τοϑδα αὖ Εἰαβίθγ; τῇϑθῃ 10] ον αὐ (ΝΥ Ιἰ8 0146); (θη ὑΠ68 Τιδυχοηΐαίϊοηβθ. ΤΉ 686 ογο τοϑα ΟἹ 
{886 πἰηίῃ οὗ ΑὉ, οὐ τ ϊοῖ ἀδΥ (η9 760}0718 σοτηυχοτηοτγαίοα [ἢ ἀδϑίγαοίίοη οἵὁὨ ὈοΐΏ ἢ 6 ἢγϑὺ δηὰ 8β6- 
οοπᾶ ΤοΏΡ]65. (ὅθε ΠΕΆΖΟΟ, 1.-., τις. Ν1]1.».254).--- 8 (ἢ [5γ6 6 }}{68 ἢν δρροϊηΐθα [ῃ8 8 ῃγ6Ὲ- 
ἰδ! Ὁ ὑμαὲ στοαῦ τη οΌΓηρ [οβέϊναὶ, 1ὑ 18 4180 ἃ τὰ] ψ ἢ} Π6πὶ ὑμδὺ 4Ππ [βγδ}]16, τ ΏΘΏ 
τους 8 ἀοαίῃ, τοδα πὸ οὔἢογ Ὀοοὶς [ἤδη 70Ὁ δηᾶ 1,ατηθηἰαὐϊοηϑ. (ΒΗ ΕΒΖ., .-πο., ΧΥ͂Ι.Ρ. 
364).---Τα {16 Βοπ. 588} ΟΒυτΟἢ, ραββαροβ οαὖ οὗ ἰῃ6 μαι ῃ ὑδ] 008 816 τϑϑδα οἡ (ἢ6 ἰαϑὺ [ἢτθθ ἀδΥ8 
οὗ Ηοϊγ- νοοῖ. ΤΉΓ,ΘΘ ἸΘΒΒΟΏΒ ΔΘ 889] σῃθα ἰο Θ80 ἢ}. ΟἿΘ οὗὨ {16 ὑῆγθθ ἀδΥϑ; 88 ἰ688008 86, ΟἹ 
Μαευηᾶν-Ἰυγβάδν, 1. 1. 1-δ, 11. }. 6-9, 11... 10-14; οἡ αοοῦ Επάαν, 1.}}. 8-11, 11... 12-1δ, 
111. 1. 1-; οὐ ϑαίαταδγ, Ι. 1. 229-30, 11. }ν. 1-6, Π|Ι. ν.1-11. ἘΝΘΥΥ ᾿οβϑϑοη οΟΠΟΙ 468, ὈΥ͂ 

ἍΆΥ Οὗ ΓΕΒΡΟηΕΘ δῃηὰ νϑυβῖοθ, ΜΠ} (6 πογάβ, ὕεγωδαίεηι, σεγιιϑαίοπι, σοπιυεγίεγε αα 7)οπιϊνιιεηι 

εμηι ἐμαίηι, τάτη ἰο {π6 Ιμοτὰ ἐγ αοά. (8ὅ66 Ογὲοϊμπι λεδαοπιαάς βωποίς, δεραταί- Αδαάγιμοῖς 
ατι8 Ὦτ, ΒΕΙΒΟΗ ΙΒ Παϑβϑιοναίο, Μίζπολοη, 1857. 26 Ολαγισοοδε ἵπ ἴλγοη, Οδγοπιολπῖοη πα Ο6- 
δείογι, ᾿εγαιιβη. πιὶξ Ο'ιιβιοϊδαοιγις 68 διδολῦῇ, Οταϊπαγιαίδ, ϑροῖογ, 1856. ΝΈΥΜΑΝΝ, ὑεγοηιῖα 8 
τοῦ Απαίοί. 11., 5.480). ὙὙῊΠ τϑίργθηοθ ἴο ἐδο τηυβίοαὶ οχϑουθοη οὗ [6 Ἰματηθηίδίϊομβ ἴῃ Ηοὶν - 
ψΘοἷς αὐ ΒΟΠΊ6, 8660 7216 ᾿οϊξοδτίοίε νοὶ ΕΈΤΙΣ ΜΕΝΘΕΙΒΟΗΝ- ΒΑΠΤΗΟΙΌΥ͂, Ποῖ ρχὶρ, 1861, δ. 166 
Π (ΔΒηίοῦ απ Ζοείίον ἴῃ Βουῖη). Τὰ [89 Ἐνδηρθ! θοαὶ ΟἸαΥΟ Πυρεοῦβ δηὰ [μοβθιῦβ Πᾶν6 8Γ- 
ταη ροα ραββαροθβ οἵ {Π6 1, πγϑη δύ! 0η8 [Ὁ ὈΙνῚΠ6 Βουνῖοθ ἀαγίηςς ὑΐιθ Βο] θη 1 1168 οἱ Ἠοἷγ- τ θοκ, 
{88 ΤΌΥΙΠΘΥ ἴοΥ (6 κο]θπιη 168 οὗ {Π6 Ἰαβὺ ὑῆγθθ ἄδγβ, ὑ86 Ἰαΐ(6 γ᾽ ΟἸΪΥ ἰοῦ ὑδθ 8Βοϊθγαην οἵ {116 
ϑυηᾶαΥ ἴῃ Ηοὶν τοῖς, Απά ΝΙοοΪαυ8 βοΙ ΠΘοκοῦ 88 ΠΠΓΟΓΡΊΟΔΙ]ΠΥ͂ ἀΥταηρθα [86 Μ]}10]6 οὗ {116 [.8- 
πιοηἑδίϊοηβ ἴῃ ἐῃ6 ογηδη ἰδησάαρσθ (ἰπ 8 ΑἼγολοη- Θθεβάγισε, 1587), ποῦ ἴογ Ηοἷγ - τσ δεῖ, Ὀαΐ [ΟΥ̓ 
{π6 ἰδϑύνϑὶ οὔ ὑῃ6 Τοηίῃ ϑυηάαν αἰΐον Ττὶπν ((86 ἀοϑιγαοίοη οὗἨ Γαβαα θ). ΕΓ ΟΣ ἢ (818 
Βι Ὀ] οὐ, Β60 ΘΟΗΟΒΕΒΙΚΕΙΝ, ϑολαίς 6168 ζίιγῳ. Ολογ-πα- Οτηιοϊαδσεδαηρε8, 11., 5. 444 Β΄. 

ὃ 2. ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝῸ ΒΤΒΌΟΤΟΒΕ. 

1. ΤῊ ρεπογαὶ βα ]εοὺ οὗἉ (8:9 Τμδτηφη λα] οῃ8 158 ὑΠ)6 ἀοϑίγαοίίοη οὗ δ ἀδῃ δηα 76γυβδίθ ΌΥ ὑῃ9 
ΟΒδαϊάοαπβ, Τηδὺ {}18 ὈοοΪΚ ἰ8 ἃ ργορἦεον οἵ ἴῃ6 ἀεβίγαοιοη οἱ 96 γΓαϑαϊθαι, 88 Τγϑιη 6] 18 δηά 
οὐ ῦϑ ἢδνα δϑβϑογίοα (860 ΕΌΒΒΤΕᾺ, ΟὈηιηι. ἴηι 1 λν., Ῥ. 5), 18. δὴ αὐξοῦὶν σγου 1688 ΟρΙ ποτ, Ἡ ΒΙΟἢ 
Ὅ6 ΤΏ 0 ΟΠΙΥ͂ [ῸΓ ΟἸΓΙΟΒ γ᾽ 8 Βα Κα. ΒΙΓΏ1]αΥ δοηρ8 οἵ Ἰἰδιηθη δίϊοη, νη [ῸΓ {Π 61: δι ]6οὶ 

4 [ΤῊΪ5 Αϑβοτείοη οὗ μέΐσν σγομπαϊεσεηρες ἰδ ΥΊΠΟΙ Βίγοηρ. 2 (το. χχχυ. 25 απὰ {π6 ἀοοϊηγατίοη οὗἩ Φοβοριιβ (4π͵. 8. Χ,, 

οἷ, ν. ζ 1) αὔοταά βοῦνα μιουπα οὐ ἢ ἢ το Τοῦ [16 ἘΣ ΡΟ οκΙ5, (μὲ {Π680 1ατη πα ἰΟ ἢ δΓῸ [Π|0 οἷομν τ σιτθη οἡ {πὸ ἀρ τ ἢ 

οὔ Ψοεία!ν, διεὶ παῖ ὍΘ. πκειιμιθ αὶ ΕἸχ0 ΤΌγ τὰ οὗ ἃ ΡγΟΌΠ ΘΟΥ οὐ [6 τον ἀοσίγυοσιτίοι οὗ {16 ΟἿΤΥ, ὙὨΐοἢ ϑοβίδῃ ταὶχς λγο γος: 



ς 2. ΟΟΝΤΕΝΤΗ ΑΝῸ ΒΤΆΌΛσΤΥΒΕ. 8 

ἐμ6 ἀραίῃ οἵ ἱπάϊ ν] 8] ρουΒΟ8, οὐ ρο 1164] οαὐαϑίσορῃθδβ, οοσὰγ ἴῃ ἐμ ΟἹὰ Τοϑίδπχθηῦ. ὅ66 ἐδθ 
οἰὐαύϊοη8 ἴῃ δ 1,1. Βαΐ πο Ἰδιηθη δίϊοη οἵ δα] Ἰδηρύῃ δῃα 80 δγίϊϑ(ϊ ]}]} Ὁ σΘοπϑυγαοίεα 18 ὨΟΥ͂ 6Χ- 
ἰδηΐ, Τῇ ρου αν βυγαούυσο ἩΒΙΟΒ 18 σοιατηοῃ ἰο 4}} ὑἢ 686 ϑοῦρ8 88 8 ὑμαῦὺ {116} ἃ}} βᾶνθ ὁῃθ 
θπογαὶ βυἰηεοὺ. [Ι͂ἢ βοημρ [.,) ὑμ6 ροϑὺ διπλ86] 18 ὑ89 ἔγϑὺ ϑρθδίζϑι, νϑῦβ. 1- 11 ὁ, ψ ]8ὺ ἢ6. 1ηὐγο- 
ἄυοο8 ἴο ἃ3 Ζίοη [76 Ὀιι8816 1] Ἐ 88 δὴ 1468] ροσβϑοῦ. Ηθ ρἱούυγεβ θ6γθ ἰῃ8 884 οοηβραθησθ8 οἵ 
{η6 ἀοϑίγαοσίοη, Μ81|5ὺ ἢ9 ἡπάϊοαίθβ ὑῃθ οδυδο8 οὗ ὑμ9 88π10 (γ6γ. 8). [ἢ (ῃ6 βοοοπὰ μα]ῇ οἵ ἐδ9 
ομδρίου (ν6γ8. 1] 6.---22} ἐῃ ρουβοῃι θα Ψ6γαβαί θη ἢ 6γ8617 Βρθδ 8, ροσίγαυτηρ Π6Γ πι]ϑίοσ 68 ἀη- 
ἄδγ τηδη!ο] ἃ ἰγηαρθδ, Ἔχ] δἰ πῖης ὑπ ὶγ οα 1868 Δα ΡΓΔΥΙΠΡ [ΟΥ̓ ἢ6]0 δὰ σϑηρθδηοθ. [Ι͂ἢ ϑοηρ [,., 
ἴὴ ἰῃθ ἢγϑύ ρατύ οὗ 1, 086 ροοὺ Ἀἰτη86] Βρθδῖϑ, (αἡ) δβουὶ δίῃρ; ὑλθ ἀδϑίγιούϊοη ἴο (ἢ Δσθπου οὗ [89 
Τιοτὰ (νογϑ. 1-9), (δ) ἀοριοὐϊηρ ὑμ8 σοηβθαῦθῃοοβ οὗ (ἢ ἀδδβγαοίίοη (νϑγβ. 10-12), (ὁ) δἀἀγθβϑιηςς 
1}: οδ)θοὺ οὗ (88 ἀδϑίχυιούίοη, ὩϑΏΔΘΙΥ, 116 ῬΘγβο [64 76 γ 8816), Θχργθϑϑίηρ [18 συιεῖ, 818 ορ! ηΐοη 
ἃ5 ἰο {ῃ6 οα.868 οὗ ὑμ6 οαἰαϑίγορ!ιθ, πὰ βχῃοσίης ΠΟΥ ὑο ῥσγάυϑῦ (νογ8. 135-19). Τὸ (818 δχμογὶδ- 
ὑἸοη ΖΙίοη, ἢθτθ τοργοϑθηΐθα ὈΥ ἐῃ6 Μ4}} οὗ ογυβαίθιῃ [Ζ10}], Γοβροῃβ ἴῃ ἃ ργαυϑὺ Ὀγοαιηρ [ἢ9 
ἀοαροϑὺ πα δουίθϑὶ ΒΟΥΤΟῪ (νϑσβ. 20-22). [ἢ ὅοηρ {Π1., τ ΒΙΟὮ ΘΥΙΔΘΗΓΠΥ͂ [ΟΥΤῚ8 [Π6 οἸἸτηᾶχ οὗ [89 
ψΠο]6, ὑΠ8 ροϑὲ ἰμἰγοάιιο68 88 Βρθακίηρ ἐλαέπιαη, ΜῈΟ 1η ὑμο89 ὑγου Ὁ]Οὰ 8 ἰ1π|68 84 80 δ γα που 
ὑμδὴ 4}1 οἰθγβ, δη σοηβθα θην δα αὐΐδὶηθα, 88 10 τ γο, ἴο {86 ΨΘΓΥ͂ ΒΌΠΊ1ὗ οὗἨἉἁ {6 σογητηοῃ 
οΔ] ΔΙΆ Υ͂, ἰοῦ ἢ6 Βα βυβεγθα ηοῦ ΟὨ]Υ ἴγότω {119 ΘΏΘΠΥ ψῃμδὺ 88 ΘΟΙΔΠΊΟΣ ἰο 4}}, Ὀα  α͵8ο ἴγοῃι 
818 ΟΥ̓ ῬΘΟρΡΙῈ δηὰ αβϑϑοοϊαίθϑ, ἃ ὑβὴης ἀπῃθαγα οὗ Β4 79 1 (818 ῬΓ  ΟΌΪΑΓ ἰηδέάπο. ΤῊΏΙ8 ΒΌΠΟΥΟΥ 
88 μ6 Ῥιορῃοῦ Φογθαίδῃ. Ἐθ ἄἀοθϑ ποὺ πμ8πη16 Ὠϊπὶ, 1ὖ 18 ἐγαθ, δῃηὰ 10 [58 ονἹἀθηὺ ἐμβαῦ ἢθ ᾿88 1η 

818 ογ6, ποῦ {86 ρογβοῃ οὗ {86 ργορβϑῦ τβϑγο]ῦ, Ὀαὺ Γαι 6 Γ ἐδ βεγνδηΐύ οὗ [89 1ωοτὰ 88 8ἃ γθρυθβθὴ- 
ἰαύϊνο οὗ {868 (Ἰσραὴλ πνευματικὸς) Βρ᾿Ι ΓΙ 4] [ΒΓΔ6], γοὺ 81} (ἢ. ΡΥ ΟΡ [δαὐαγαβ οὗ {818 Πματηθηἐδ- 
ὑοῦ 8γΘ ῬΟΥΓΟΥΘΑ ἔγοτα [86 διϑίουυ οὗ ὑμαὺ ργορῃοὺ (νϑῖβ. 1-18). ΤῊ 8 δϑοίίοη θη ἀϑ τ] ἢ ἃ ΟΥΥ οὗ 
ἀδβραὶγ (νοῦ. 18). Βαΐ τη θά]αίοὶν ἐμ ροοὺ 16 8 ἃ τηογηϊηρ ὑπ}, 88 1ὑ ἡγε, δι σοθοα {818 ηἰραῦ 
οἵ ἀθβϑραδὶῖγ, (νϑῖβ. 19 21), ψ οι ἐβτουσῇ ὑῃ9 αὐίθγδῃοοϑ οὗ ἀπ᾿ θα ὈΘ6] ον ἱηρ [5Ὑ86] Βοοὴ ΘΧρδηἀ8 Ἰηΐο 
ἀν] ρῃὶ, Ὀδαυλὶηρ τὶ ἢ (86 τηοβὲ σϑαϊδηΐ οοηϑοϊδίϊοη (ν6 18. 22-388). Ιῃ ψῇῃδὺ [Ο]]οὐγ8 ΒΟΟΟΘϑ ν ΕΪΥ, 
ἰῃ6 ἐνθηΐης ὑπ] Πρ ὐ ραίῃογβ, δηὰ μα (ἢ 6 ροθῃ βϑῖσθθρϑ ὑδοὶς ἰῃΐο δὰο ἃ. ηἰρῃὺ οἱ ρτίοῖ δηὰ 
ΤΌΤ ηρ, υΠπὺ [5γ86] ὈΘΡΊΏΒ ἕο σομ 888 ἢ]8 81η8 {νϑσβ. 859-42), Ὀὰὺ ἐμθὴ ρίνθϑ γϑηῦ ἴο Ἰαπχοηίθ- 
ἀϊοη8 οἢ δοοοπηὺ οἵ ἔμοβθ 88 (νϑῦβ. 48- 47), ἈΠῚ1}] ΠΔΠΥ, 1 ὑῃθ Ἰαϑύ δηὰ ὑμῖγὰ ρατγί, Ψογθη δὴ 
δρδὶῃ ἰδ κθ8 ἃρ {88 Μογὰ 1 ΟΥάοῦ ἰο 6 6Ρ ουῦ 18 σγιθῖ ΟΥ̓ΟΣ Ζ1᾽ΟΠ᾽ Β ΓΑΙΒΟΣΥ͂ Δ Πα 81η8, ({Π 088. 518 
ὙΠ|ΙῸἢ 6 Γ6 ΠΠΚΘ 186 (06 ΒΟΌΓΟΘ οὗ ἢ18 ΟὟΤΏ χη]ϑίογι 165), δ ὕο ἱπ]ρΊοσΘ ὑδ9 Τωογὰ, ἴῃ ὈΘΒθθοβίηρ 

ῬΓΆΤ ΘΓ, ἴοΓ ῥσοΐθοίϊοη δηὰ ἴοσ σιρ ὐθουϑ ἀυθηρθιηθηῦ ὩΡΟῺ Ὦ18 ΘΠΘΙ168 (ν 68. 48-606), [Ιῃ ϑοησ 
ΤΥ, {116 ροθῃχ 10868 ηοΤῈ Δ τηοἵ9 οἵ 1.8 1468] ομαγδοίασ, [Ιἢ {86 Ὀδρὶηπϊηρ ᾿ηΠἀ66α νγὸ ἢηά δὴ 1464] 
δηα ψΜ6}} βυϑία!ηρα ἀθϑογιρύϊοη οὗ [8γδ6], 88 1 10 στο γθ 0 ΠΟΙ ΠΥ οὗἠἨ 89 παίιοηβ, δπαὰ {ῃθη, ἴὰτ- 
[6 γ, οἵ {86 Ῥγίποββ οἵ [βγϑϑὶ, 88 ἐπ ποῦ] θβὺ δπιοηρ (δ 6 ποῦ]θ, ἀπά θη, Δρρβδυϊηρ' 1 ΒΒΔΓΡΘΓ Τθ- 
116Γ ΌΥ βίαπάϊηρ οαὐ οπ 80} ἃ ὑδοκ-ρτοαηᾶ, 8 ἀαἰἰποαἰΐοη οἵ {1:0 βαβεγίηρϑ δῃἀυγοὰ ΡΥ ἰῃο86 πο- 
Ὁ]68 (νεσβ. 1-11); Ὀαὶ 1ὴ {6 Βοοοηά 48] οὗἉ {116 ομαρύδυ ὑἢ 8 ροβϑῖῃ Ὀθοοῦλ68 το ργοϑαὶο: {86 οἰ θῇ 
ΘΠ 15 Ἰπιραύαά ἰο [868 ρτορἰιοί8 δῃηᾶ {86 ῥγἹθβίβ, Πο86 Μ76]}- ἀββοσνϑὰ ρα ηϊϑῃτηθηῦ 18 ἔπη ΡοΥ- 
ὑγαγ θα τῇ {89 ρ]οοτηϊοϑὺ οΟ]οΥ8 (γ6γ8. 12-16). ΤὭΏΘη [Ο]]Ο 8 8. ἀββϑογ ρύϊοη, συάρϊο 1ἢ (86 ΒΙρμοϑῦ 
ἄεσρτοο ἴῃ βριΐθ οἵ 118 Ὀγθυ νυ, οὗ {119 δνοηίβ ὁσουγγης ἴγοτὰ ὑμ6 οχίποίϊοῃ οὗ ὕμα α8ὺ ρσ᾽θδπὶ8 οὗ 
{18 ταν 8 οὗ Πορ6 Κιπα]οὰ Ὁγ ὑμ6 Εἰσνρίϊδηβ, {11} ἐμ Στ ρσ]ϑοητηθηὺ οὗ ὑῃ6 Κἴηρ (νογ8. 17-20). ΤῊΘ 
ΘΟΠΟ] 810 18 ἃ βιιογί δάάγθβϑβ ἰο Δοη, Ἡ ΒΙΟὮ 18 ἸΓΟΏ ΘΔ] Υ οΘοησταύυ]αίθα αὐ ἐμ6 ἀονηἝα)}} οὗ 796- 
ΤΒα θη], 1116, δῦ ἐῃ 8 ΘδτῺθ ὑΐπιθ, ὑΠ16 Ῥα ΠΙΒῃ πχθηΐὐ οὗ 18 τη 8]16]Ο.}8 ἸΟΥ̓͂ 18 ἰογοίο] ἃ (ν΄ γ8. 21, 22), 
Ιῃ ϑοηρ Υ'΄., {86 8Β}]9 18 δἰ πχοϑὺ δ  γοὶ Υ ργοόϑαῖο, Εογ, τι 089 δχοθρίϊοη οἵ νϑὺ. 16 α, ἢο ρορίϊ- 
δ] ΘΧΡΓΘΒ8ΙΟῊ 18 ἰουηὰ 1 ἐμ 6 τΠ0]86 ομαρίοσ, γα . ΟὨ]Υ ἃ οοπογοίθ ρτάρῇϊο ρἰοΐατα οἵ {Π6 παϊκοὰ 

γουῖοα ὉΥ 4 τ[πΠοτο ἢ γοϊοσιηα τοι, Ὀπὶ τ ΗΠ ἢ Ὠἷ8 μαγεία] τοΐοττηδίίοῃ Δ] αγοα ἴοΥ ἃ Ὀτί οὗ εἶτα, ΟὨΪΥῪ ἴο τῆδκο ἰἴ τ[Π0 τῆοτσο (τοτη δἢ- 

ἄοιια υἱοὶ τ εἰ οοιμθ. Τοτοίοτο, {{ γνὸ αδδῦτηο {πῶ [πο 1ζδ ἢ ἴδ. Ππ 5 ΑΓΘ [Π6 ΟἴοσῪ να ἢ  ογοπιία!ι νγοῖθ οἡ [116 ἀοιτ οὗ 90- 

εἰ}, δη ἃ ὀρθοί} Γ τὸ δβϑύτηο ἴμ60 ΦοΟτοτ ἰΔἢ ἴογοβαν ἴΠπὸ ἱπο οἰ Θ ΠΟΥ͂ οὗὨ «οϑία}} 8 ῬΟΙΊΟΥ͂ (866 ΞΤΑΝΣΕΥ Ἦ ὠεισίδι, ΟἌΡῸΝ), ἴξ 

ψΌΙ]α ποῖ βρότῃ 5. ΓΆΠ ΚΘ [Π8ἴ Δὴ ΟἸοΡΥ, τσὶ 6 ἢ ὈΥ͂ ΖΘτγοσα ἢ, ἴΠ6 Ρσορμοῖ οὗἩ [86 ἀοδετυςσείοη, δου] ὉΘ 8 ΡΓΟΡΠΟΘΟΥ͂ οἴ ἔἶιο ἀοείσχαο- 

τίου οὗ {1|ὸ οὐ ΤΥ, ἢ ἢ ποῦν, οἡ δοςσουμῃηί οὗὨ Ψοβί δὴ 8 ἀθαῖῖ, τ παδίοηίπς 411 (ΠῸ τΠΟΣΘ ΓΑΡΙ αὶγ ἴο 1 ἤραυίαϊ σοποι! υδίοπ. ΝῸΓΣ ἰ51ξ 

ἦπ ἰἴμοὶ Γ στ  Π0}]6, ἐπδὲ το ἔζγο βῃουϊᾶ Ὁ9 ργοδοηϊοὰ ἴῃ τὶϑίοη ἴο οὐ 5 Ῥγορ]οῖ 88 ἀἰβιι ΠΟ ΤΙΥ 88 ἃ μἱοΐιγο οὐἩ ἴΠο ἢν ἰδίογίο 

Ῥεῖ, ΔΒ τὸ βοσορί ᾿Ἰβαίδἢ χ]-ἰχυὶ, α8 ἴΠ6 ργοσποίοι οὐ [6 ΡῬγορῃοῦ το π τοῖο [ἢ ΘΑΓΙΪοΓ Ῥογ ἢ 5 οὗἉὨ παῖ ὈοΟῖ, τὸ 

σου ἃ Βροη Κ ΟἿἹῪ Μ ἢ τυβροςρῖ οὗ [86 ορίηΐοη οὗἩ ἰἤ056 ΠΟ δ66 ἰῃ [η9 1,ϑῃηοηϊαίΙ οη8 ἃ ἀοθογριϊνο ρσγοάιοίίοη οὗ Ὑπὰΐὶ 88 ἴο 

σοπιθ ἰο μαη8, ὑε ἢ 16 θττὸ γοΐοοῖ (ἢ ορί πίοπ {{80] 48, οἢ πο τ ῃοἷθ, πη 6 ηΔ0]6.--ὖ. Η. Η.] 

ΦΊΘΙΩΓ ΔῸΣ 508 Ζίοη ἴῃ τὸ νυ ἶοϑὲ κοηογὶσ βοῆμο. ὙΠΟΓΘ (δ 6 086 ΒΘΟΙΏΒ (0 ΓΟαΌΪΓο ἰἴ, πὶ ποὰ σπδηρσίης ἢἷ6. σογὰ, 

τ ΠΙΘῚ που] κοπηοίτηρθ ἰπνοῖτο ἃ Ομδηχθ ἰῃ Ὠἰκ Υἱὸν οὗ [09 τησδηίης οὗ [06 ἱοχῦ, [}).9 ἀδείας Ὠδιηθ ἰδ ἰπϑογιο ἴῃ 

Ὀγϑοϊεῖβ, 88 ανονο.--᾿. Η. Η.] 



4 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗ͂Ε ΚΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ 5“ΕΒΕΜΙΑΗ. 

Τα] ὐγ, ΤὨΘ Δἱρμαῦθί θα] δογοϑίϊο 18 θη ἰτ Υ δηύϊης ἴῃ {1118 ομαρίοσ, ΤῊΘ σῃ0]6 ομδρίαυ 18 ἰῃ- 
ἰοημαοὰ 88 ἃ ὈΓΔΥ͂ΘΥ; ἴογ Ὁ Ὀθσίη8 δηά δη 3 πὶ πτογὰ8 οἵ ροίοπ (νοτϑ. 1, 19-22). Υ͂Βαΐ ἴ68 
Ὀοίνγθθῃ 18 ΟὨΪΥ ἃ παγγδιίοη οἵ ὉΠ6 ῥγΐηοΙ ρα) 8] οἰ Ἰοη 9, τ δ οἢ δι Ὀ6ία!]6 πα ὑΒο80 τῆο μαὰ Ὀδθὰ 
σΑΓΡΙ ἃ ἰο ΒΑΌΥΙΟη δηὰ ὑβοβθ ψο δὰ Η64 ἕο δχὶ]θ ἱπ Εμγρὺ (νογβ. 2-18). ΤῊ οοποϊυδίησ 
ΡΓΔΥΘΓ ΘΧΡΓΕΒ868 [6 ὮΟΡΘ ὑϊμαὺ ὑῃ6 Τιογὰ, τὯο σαηποὺ Ηἰπ,86} 7 οὔδηρθ, ὨΟΓ αἰ ορθύμοῦ τεὐοοὶ Η]8 
Ῥϑορίθ, Μ}}} Ὀσίης ὑμθηλ Ὀδοῖς ἀραϊα ἕο Η]πι86] πὰ ἴο ὑμεὶγ δηοίθηῦ βρίϑηάοῦ (νασδ. 19-92) 

2. ΑΒ τοραγάβ 118 ὁχίογηπαί δἰγιιοίμγ, ἐμ σοταροδβιίϊοη οὗἨ {818 ὈοοΪς, Ὀοΐἢ 88 ἃ Ὑ0]6 δηά ἰῃ 1.8 

ΒΕΨΘΙΑ] ρΑΓίβ, ἰ8 80 δύ 8έ1ο, ἐμαὺ δηγἰῃίης 1Π|κ 10 οαπ ΒΑΓΑΙΥ ὉΘ ἰουπά ἴῃ ΔῺΥ͂ Οἴμ Γ ὈοΟΚ οὗ ΗΟΪΥ͂ 
δογρίατο. ΕἸγβὺ οὗ 8]} 10 15 διρηιβοδηῦ, ὑμαὺ ἐμ 6 γ9 τὸ ἤυε ϑοῆγβ. ΕῸΓ ὑπ ἀηθνθῃ ΠΌΣΟΥ ἢ88 
{818 δαναπίδχο, ὑμαὺ [86 τηϊάα]θ ραγί οὗ (8 σο]6 Ῥοθῃλ 18 γθρτοβϑθηΐθα ὈΥ̓͂ 8 Ὑ10]6 Πα ΌΘΓ, δπᾶ 
ἀο68 ποὺ [4}] Ὀού 66 γχο ὩΠΔΌΘΓΒ, 88 1ὑ Του ἃ 1 6856 ὑ 6 γ0 6 ΓΘ δὴ θυ θὴ Πα 6Γ οὗ Βοηρϑ [{. 6., 
{86 τ 1416 ρατὺ οἵ (ἢ 6 ψ 8.016 ροθγὰ 18 γθργοϑϑη θα ΟΥ̓ οὔβ ϑβοην, δῃηὰ 18 ποὺ οοτῃροβϑα οὗ ραγίβ οὗ 
ἔνγο 80η98]. ΒΥ {818 Ιγθ8ῃ8 ὑπθ Ῥγοϊαίηθηοθ οἵ ὑδ6 τη ἀ]6 βοηρ δηα, ἰῃ οοημηθούοη πὰ ἰμαΐ, 
δῃ ϑοθηΐ δῃὰ ἃ ἀβδοθηΐ, ἃ σγεβδοεπο διὰ αδογεβϑοονο ταονϑτηθηΐ, ΙΒ 8 ΟἰΘΑΥΪΥ τρδυϊζοα οἰ ἰπηᾶχ, 
18 τηϑιὰθ μοββϑὶ 8]9θ. Τὰ ἰὑ 18 ταδη  οϑὺ ἐβαῦ {86 ἐμϊγὰ ομαρίδυ οοηϑϑϊαθ8 ἔμθ οἰηαχ. Απὰ ἐδὶ8 
18 ὑγ Υ δηἃ ΓΘΑΙΪΥ͂ ΒΟ 'ῃ ὑγο Τοβρϑοίβ, Ὀοΐἢ 88 ὅο τηδύεσ δπὰ ἴοτῖζω. ΑΒ ἰο {6 ἄγϑί, γχϑ ἢδνθ 8]- 
ΤΟΛΑῪ βῃοσῃ ἰμαὺ [ῃ6 ἢγϑύ ὑνχο οἰδρίθσβ Ὀθᾶσ δὴ 1άθαὶ δῃηὰ δ μἢ]ν ροσίϊοδὶ ομαγδοίοσ, ΤΉΘΥ οοη- 
διιταὐθ ΟὨΪΥ͂ (ἢ6 ἰγοη -ϑίθρϑ ὑο {86 ἰμϊγαὰ ομαρύοσ, τυ ἰσἢ, δα θγη 8} 7, 8ἃ8 ὑΐθ τὰἱ.ἀ]6 οἵ ἐδ ἣνϑ 
ΒΟησΒ δῃηᾶ ὈΥ͂ 18 Ἰη 6 Γη8] σμαγδοίοῦ, οοηἀαοίβ 18 ἰηΐο ἐδ ΨΘΥΥ τ᾿144]6 οἵ (9 πρῦ ᾿πίο ΒΟ 
[9.6] 5851, δπὰ ὑῆθη οὗ ἐπ6 ἀδ τ ὨἸοἢ ΤΟΒΘ ΟΥ̓́ΘΔΥ [878460]1. ΕῸΓ δτὸ ποῦ {86 γὐ [ἃ] ΒΟΥΤΟΥΒ τὸ ΠΙΟΒ 
ἀμ Ῥγορμοὺ Φογθγαϊδῃ, 89 βογνυδηῦ οἵ ἀοα δηὰ γϑργδϑϑηἑϑίϊνο οὗ ὑῃ βρί γι δὶ ἰϑγαϑὶ, ῃδα δηδυγοὰ, 
αηἃ ΜἈΙοἷ ΓΟΒ6 αὖ ἰαϑὺ ἰο ὑμαῦ ἐδυγ Ὁ]6 Θχοϊαπλδί]οη--- νῳ, δίγεησίλ, απα τὶν λορε 18 ρεγιδλεα ἔγοηι 
ψολονταλ (11. 18), ὑῃ8. ὀχρτθβϑϑίοῃϑ οἵ ἔῃ Βιρῃοδὺ οαὐατὰ δπὰ ᾿Ἰη ψαγὰ ὑθταρίδιίοη τ οι σδη Ὀοία!Ϊ 
ἃ ἴγτὰρ βογνδηΐ οἵ ἰδ ᾿οσὰ ἢ Ηδρτγο ἰᾧ βῃου]ὰ Ὀ6 οὐβογσνϑὰ ὑμαὺ ἴῃ 1]. 1--17, (Ἀθγο 185 πὸ σοίθιθῃσθ 

ἰο ἀοἀ οχορρὲ 88 ἐμ8 διυΐποῦ οὗ ὑῃο86 ΒΟΥΓΟΜΒ ὙΒΙΟἢ ΔΓΘ Τοργοβθηΐθα, οἡ ἰμαὺ δοσουηὺ, 88 Πὶ ν]ῺΘ 
ἰοπχιρίαὐϊοῃβ; Μ8116 (Π6 πδῖηθ οὗ (οα 18 ποὺ δνϑὴ τωϑηϑοπϑα {1]} αὖ (89 οῃὰ οἵ γϑγ. 18, ἡ ΒθγΩ, 88 0} 
Ἰαϑὲ "νογὰ, τι βίαν] ηρ νθμεπηθησθ, (88 παῖ “ΦΕΒΗΟΥ ΑΒ 18 ριοπουηοθά. Ηδγθ ὑμθῃ γῦ6 860 
{86 βουνδηΐ οἵ ἐδ9 1ογὰ, ἴῃ ἐμ ἀθοροϑὺ πἰραὺ οὗ Ϊ8 τ ΒΟΥ, ου {μ6 Ὀτη οἵ ἀοβραῖγσ. Βαΐ ΒΘ ΓΘ 
ΟΧΙ ΡΘΠΟΥ͂ 8 στοδίαϑί, μϑὶρ 18 πθαγοϑύ, Τὴ ροοῦ οου]ὰ ΑΥ̓͂ ἀρ ἴῃ 18 δϑαγὺ θυϑγυ μη {Ππ|ὺ Ἠ6 μαά 
δααϊηϑὺ αοά, θὰ 6 οουἹὰ ποὺ βῃαύ αοἀ Η]πιβο]Γ οαὐ οὗ δἰ ἰϑαγί. Οἡ (88 σΟΠΕΓΑΥΥ 1ὑ ΜΒ 
ῥτονβᾷ, ἐμαῦ. αἰξεσ 89 Βαά ρίνϑη {π6 ἴα]]εϑὲ δχργθββίοη ἰο ψμδῦ ἢ6 μι8α ἴθ ἢἰ8 θαγὺ εραϊηβέ (οά, 
Οοὰ Ηἰϊπι861: νψγὰθ ἀθθρὶ Υ τοοἰβα ἐμογοίη, Τὴθ πίῃ 8 βιοοοθάθα ὈΥ ὑΠ6 ἄλτγῃ οἵἨ ὠπῃογη ηρ,, 89 

ταργθβοηὐθ 1η γϑῦβ. 19-21, ὙΜ1(} νοῦ. 22, Ὀγθδῖβ ἴῃ {0}} ἀαΥ. ΤᾺ]8. ἀϑῆθγβ ἴῃ ΨΥ ῦΒ (}} 6Β]- 
δϑῦοθ ὑδ68 Ἰίρὰι οἵ Ηδανθη]Υ οοηϑβοϊδίΐοη. βου ΠΟῪ 18. βθθὴ ἴο Ὧθ ἰ})9 ρῥτοοί οὗ ΘΒ Ιονθ. 
πὶ {}158 Ἰονα, ὑπαὶ βυβογίης ἤπ 8 1.18 ὀχρ δηδίϊοη, ᾿ἐ8. ᾿ἰπλτὺ, ἀπ 118 γοπιθᾶν. Α.8 ὑῃθ ρυγδιῃγὶὰ οἵ 
Μῶοηΐ Βίδης, βββὴ αὖ ϑυαηϑοὺ ἴτοτῃῃ ΟΒδιηουην, 1.8 Βαμπμταϊῦ οἰθδιηΐηρ ΜΠ ΒΌΡΘΓΠΔΙ ΒΡ ΘΠ ΟΥΘ, 
8115 Ὀοίον,, {Π6 τηοπηξαΐῃ ἢα5 ΔἸΓΟΘΥ ἀϊβαρροαγθὰ Ἡγαρρθα ἴῃ ἀδθρθεὺ ἀδυϊζη6858 (860 ΟὗΤΗΕ 5 
1,εἴἰογ8 ἤγοπι ϑιυϊτογίαπα, Νον. 4. 1779; Αὐρ. 12, 1840), 8ο, οαὐ οὗ (ῃθ ῥτοίοαηὰ ῃϊρ]νὺ οἵ ἀδϑραὶς 
Δη ἃ ΤΙΒΟΓΥ͂, {818 αὐ ἅ]6. ραγὺ οἵ {π6 {μιγὰ βοηρ διὰ οἵ (88 8016 ὈοΟΚ ἰοῦγοτϑ ἀρνψατγά, ταἀϊαπὺ 
πὶ ῃ Πρη δ, του {ἢ15 οαἸ πιϊηδίϊοη ροϊπῦ, (6 ροϑὺ αρϑὶη βοὶβϑ οὖ ἀροὴ [18 ἀονη Μαγὰ ἔγασῖ. 
Ἐπνοπίης ὑπ] ρῃ δ [0]ονγ8 ὑμι9 Ὀτσἢὐ ἀΔΥ (Υ 6γ8. 40-439) δῃηὰ ρᾶ8868 Ἰηἰο ἃ πἰραὺ ἀδτὶς τ] ἢ ΤΩ ΒΟΥ 
(νογ8. 485-47). το 186 Ὀοριηπίηρ οὗ (86 Βοοι!οη, 80 [Ὁ}} οὗ ορθ δῃὰ δῃοουγαμθιηθηῦ (νοῦ. 22), 
1} Ροϑὺ Βρεβδίκϑ ἴῃ {ἢ ρ΄ αγὰ] ἡ ατη Ὁ 6Γ) 88 1{ 116 που ]ὰ τηαῖζϑ 1 τηοϑὺ θα ρ δ 10 4}} Ὁ ἀρραγθηΐ, ὑμαῦ 
ἐμι8. ψ͵88 ΘοτητΩ ἢ ΡΤΟρΡΟΥ. Ηθ σοῃ ἸΠ.68 ἰο Βρθᾶῖκ 1ῃ (δ) Ρ᾽ ΓΑ] απ Ὀ6Γ {}}} αἰτοῦ τῃ 9 Ὀθσπηϊης 
οἵ ἐδθ {τὰ δηά Ἰαβὺ ραγὺ οὗ ἐπ ϑοῃς, ν] θη ὑῆ6 πιρῃῦ μᾶ8 Ὀδρὰη ἀσαὶη. ΤΏΘΩ ΟἾΟΘ ΤΔΟΓΘ (ΥοΓ. 
48), ἰπ8 μοοὺ 8ρθδ8ῖ8 1η ὑδ8 5: Πρ ΆΪΑΓ πα πη αγ. Βαΐ 118 ΠΟ ἸοΠΡῈΓ Βρ688 οὗ ὕῃοβθ αἱ αϑὲ ἐδπγρίδ- 
ὑοη8, ὙΠ] οἢ Μ6ΓῸ [86 8Βυ)θοὺ οὗ νογβ. 1-18, Ὀὰὺ οὔ 1886 ᾿Π ΓΙΟΥ͂ ΟὨ 68, Ὑ Ὠ1ΟἷΣ τηθ 1πῆϊοῦ ὉΡΟῺ 8. 
Ἧς ἰτγϑαίβ οἵ ὑβθηι α80 χλυσἢ πλογα ὈΓΙΘΙ͂Υ ; δηα ἰγοϊῃ νϑῦ. δὅ ἰο ὑῃ8 ϑῃὰ οὗ 6 οπαρίον, ἢπάβ τθ- 
᾿ϊε ἴῃ ἃ ῬΓΦΥ͂ΘΡ Ὁ Β6Ὶ]Ρ δηὰ δνυδηροιμθηΐ.---τὖ 15 ον! ἀθηῦ ὑμιαὺ {}}18 Ομ δρύθυ σοηβ158 οἵἨ [Ὦγθθ ῥδγίβ, 
ΤΊιο ἄγϑυ ρατὺ Ἰποϊαἀθβ νϑῦϑ. 1-21; (89 Βεοοηά, νογβ. 22-2; ὑῃ6 (υἱγά, νοτβ. 48-606. Τῇ βϑβοομὰ 
Ρϑτγύ τοργθϑϑηίϑ ὑμ6 ου]παϊηδίϊοη ροϊηὐ οὗ 1ῃ8 ψο]6 θοοῖς, 1 οοηϑύϊ {68 ὑμ6 ροϊπὺ οἵ βοραγδίϊοα 
υεύννοοη (86. ογσϑοοπαάο δα ἀδογοβοογιῖο ταονθιηθηῦ. Τὰ αὐ σοπυη 68 1 Θααρίον οαγί, ἴῃ 
πδῖοἢ 0Π6 1464] διλὰ ροθίϊοαὶ Β6η 81} } Υ 88 Ὀ8146, 1 πῈ}}} αὖ 1α8ὺ ἴῃ ομαρίον ΒΓ [ῃ 9 δύγ]θ σβϑηρθϑ Ἰηἰο 
Ῥἰἴῃ ρτοβθ.--- 108 (818. γί ϊϑοϊο αυγδηρθιαθαί οὗ [89 τηαὐίατ, (8 Θχίθγηδὶ ἴΌΓΏ] ΟΣ βυγιασύ γα οοΥ- 



8 2. ΟΟΝΤΕΝΤΗ ΑΝῸ ΒΤΆΌΟσΤΟΒΕ. ιν 

τοϑροπάβ, ἘΕἸΝΘΥΥ͂ οη9 οὗ {88 ἅνο βοηρθ 885 22 νβῦβϑθϑ, δοοοσάϊηρ ἕο ὑ88 πα ΘΓ οὗ Ἰοὐΐθγβ ἐπ 089 
ἩφΌτο δἱρῃδθοί, ΟὨ]Υ ἴῃ ὑμ6 ὑμϊγὰ δος ΘΥΘΥΥ͂ ν6Γ86 18 αἰν ἀθὰ ᾿ηὐο {Π|ΓὙ66 τη θ πὶ ὉΘγ8, ἢ 6 πο Ὁ ἢ)88 
06 (πηδϑογθίϊο) νϑῦβθϑ. ΤῈ ἢγβϑὺ ἰοῦ ϑοηρβϑ ΔΓθ δοιόβϑίοϑ [Ι͂ἢ δ ἤγβϑύ ὑχο βοῃρϑ [ῃ6 ν6Γβ68 
οοηδίϑὺ οὗ ἔῃγθο αἰβέϊςθϑ. [{ 119 Ὀθθῃ 8.8] ἴο γϑοο ΖΘ ον ἀϊἸϑίϊοἶ 68 ἰὴ ἱ. 7 δηὰ 11. 9, Ὀὰὺ 1ῃ}- 
ῬΓΟΡΘΙΥ͂ : 10 {μ6γ0 18 πὸ ἤχϑαά πιθαβαγθ ἴογ ὑ86 ἰβη σύ οὗἨ δδοῖ τη θαι 6 Ὁ οὗ (86 ἀ]8{10}}; δηα ἐῃ6γθ 
ΓΘ, ἐδγαίοτθ, ἴὰ ἐΠ:|6 ρ΄δοθδβ γϑίδγγοα ὑο, ΟὨ]Υ͂ ὑμγθθ αἰ 8.101168, Βοῖηθ 1ἴπ68 οὗ ὙΔΙΟΝ ἀγο οοιηροεοά 
οὗ ἃ στοαύθσ Ὠ ΠΟΥ οὗ 5014 0165 [ἤ8η (8 οὐμθγϑ βανθ, Τὴ ὑμιγα ομαρύθυ βῇοννϑ ὈΥ̓͂ 118 Θχίθγηδὶ 
ἄταβϑ ἐμαὺ ᾿ξ 185 ἐμ τα ]9 δηᾷ οἰϊπλὰχ οὗ ἰὴ8 ψῇοϊθ, Τῇ ἐγθα αἰβυοἢ 68 οὐὗὁἨ ϑδοὴ σϑῦβθ (οοσγϑβ- 
Ῥοηῃάϊηρ ἕο ἐμγοθ Μδϑογθιϊς γθυ868 ΒΌΘΟΘΒΒΙ 610} ὈΘρΊη ὙΠῸ} 6 ϑατηθ δΙρῃδθείϊο8] Ἰοοσ. ΤῊΘ 
τοὶ 16 ραγῦ, Ὠαμλ οἷν 11]. 19-42, 18. 801}} ΓαΥ Π 6. ἀἰϑυϊησυ]βηθα, ἃ8 ὑμ6 ἀοίλθ ογοσηϊης ὑΠμ6 ΜῈ οΪΘ 

θυ] προ, 858 Το] οϑ: (1). ΕΝΘΓΥ νογβθ- γδὰ οοηδβίϊαὐο8 ἃ β 18.104 {11.019 10} τοϑρθοῦ ἴο 8689 
[18 οὯ6 σοπιρ]θἐθ βοηίθῃοθ]. (2). ἴῃ γϑῖβ. 256-89, βδοὴ ἀϊϑύϊοι Ὀθρὶη8 σι 1186 βαπηθ Ψψοχάὰ, ΟΥ 

ΜΠ ἃ 5. Π}} 8 οσὰ (869 [ὩἐΓ. ἰο οἄδρ. 111.). (8). ΏΠ6 ἴῃ νϑῦβ, 1-18, [μ6 ἢδπ16 οὗ (ὐοά 18 πηδη- 
ἐ]οηδ ἃ ΟὨΪΥ οὔςο, δῃα ἰῃοὴ ψΊ ἢ ῬΘΟΆ]1ΔΓ ΘΙ Ρἢ 8818 δὸ ὑ}}6 Θηα οἵ νϑσ. 18, 18 νϑῦβ. 109-42 σχὸ τοδὰ 
{86 παπιο8 οἵ ἀοἀ γορβαίβαϊυ, δηα 80 δυγϑηϑθά {μαὺ 1π γ6γ8. 22, 24, 25, 26 γγὸ βανϑ ΓΤ], Ἰῃ γ6 8. 

81, 86, 37 "ΣΝ αἰογπδίϊηρ πιὰ ἾΣΣ 1 γ618. 85, 88, ἴῃ νϑῦ, 40 ἀραΐη ΠῚ) δῃά αὐ Ἰαθ ἴῃ νοῦ. 4] 

Ὁ3.73 ᾿ν, Ὄδεετνϑ Ὦ6ΓΘ, ρδυ οα ]Υ]ν, ὑπαὶ 1 Ὧν ΟΘΟΌΓΒ ἴῃ ὑἢ8 ΠΑ ΒΕ δ ἴδπε ΟὨΪΥ 1η (88 ὑτο ρ͵δοθϑ 

, ἜΠΗ ΔΌΟΥΘ, δηα "Σὲ ὁσοΌ 8 ΟΠΪΥ͂ Οποα, ἴῃ {6 'Ῥορίπηΐπς οὗ ἔπ ἀεογεϑοεπάο τηονοτηραΐ, νοῦ. 58, 
180 1η σῃδρύοΥ δἴδὲ ἴδ 18 αϑοὰ ἔμτθθ {{πι68, γ 618. 14, 15 (ὑνν166), δηᾶ 1ῃ σμαρίθγ εθοοηὰ βανθη 
ἐϊπγ08, γ 6.8. 1, 2, 5, 7, 18, 19, 20. (δαρίοσ ἴοαγίὶι 18 ΠῚ 8 δοχγοϑίϊς, Ὀὰὺ ἐἢ8 ἀβθοὶηθ οὗ (ἢθ 
Ροοίϊοαὶ δἤδίαβ 18 δι Ποὰ ἐᾷ ΘΧἕΘΓΠΔ]]Υ ὈΥ {89 ν ΘΥΒ6Β ὈΘΙηρ᾽ ΘΟΙΏΡΟΒΘΑ οὗ ἈΠῈ ὑπο αἰδβύϊομβθβ. ΤῊΘ 

ΒΟΪθηη ὩΔιη68 οἵ αοἀ ")1ὲ δῃὰ » ΟΟΟῸΓ ὯΟ τηοὙ8, οἡ ἐμ οὗιϑῦ μαπὰ Τ᾽ ὁοοῸ 5 ἔπ γθθ {ϊπλ68, 

γοτβ. 11, 16, 20. ΤΙιο Β[8 οἰαρίεον 1πα]οαίθβ 118 τοϊδύϊοη ὑο 089 ΤΟΣ ῥγθοθαϊηρ' Οἢ68 ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ἰ(ἢθ 

ὨΘΠΏΌΟΥ οὐ νοσβοβ (22). ΤΊιθ δογοβύϊο ἀγββ8 θη ΓΟ Υ ἀἰβαρρθαῦθ. ΤῊ βύγ]6 8 Ὀθοοπλθ ῥτοβθ. 

Υ εὐ (86 παπη8 οἱ αοἄ ΤῊ) 18 Ἰοα πὰ ἐπ γ66 ὑΐγαε8 ἴπ {8:6 ΟΓά8 οὗ ὈΥΔΥ͂ΘΓ, νϑγβ, 1, 19, 21. 

γε δᾶνϑ Βόγθ ΟὨΪΥ͂ οπ6 οὔμοὺ ταί δυ ἴο γϑιηδυῖ ὑροῦ, {86 φυρϑύϊοη ΜὮΥ ἴῃ ΟΠ αρύθτΒ 1]., 111. δηὰ 
ἦν. 9.15 ρ]ασοά Ὀδίοτο )), ΤᾺῊΙ]Β 18 ᾿80.8}}0 δχρ δ ῃθα 88 ἃ Ἕορυ 808 τηϊβίαϊζο [ἢ [δοΐ βοπὴθ Οοαά. ἴῃ 
ΚΕΈΝΧΝΊΟΟΤΥ δηα ΠῈ ΒΟΒΒῚ δᾶνθ ὕμι686 ν6ΓΒ65 1 ὑ 61 αϑαδ] ρίδοοϑ, ΤῊ Ῥϑδβοίτο 480 ρῖν68 {}:689 
ΨΟΥΒ65 πὶ {861 ῬΓΟΡΟΙ δἰ ρῃδθοίϊοαὶ ογάθσ. Τῇ δορίυαρ) εὐ ρΡ]αοθ8 ὑΠ|6 Ἰού θγ8 ἴῃ [ἢ 6ῚΓ ῬΤΌΡΘΓ ΟΥΟΓ 
ἴῃ {88 τηδγρίη, Ὀαὺ ἰδανθ8 ὑῃ6 ΨΥ 868 {θη βαῖνοθ ἰο 10]]ουν 6δοὶὶ οὐ μοῦ 1η (ἢ ΟΥάΘΓ οὗ [86 οΥἹρΊ Δ], 
Βαΐ {118 Βα ρροθιξϊοπ οὗἁἨ δῇ δσγοῦ οὗ ὑγαηβουι 6 Ὁ 18 τοίαίοα, (1) ὈΥ {116 [οὐ ἐϊπιαύ 10 18 τγθρϑαϊβα ἔῃ τοθ 
ἐἰτη68, (2) ὈΥ (868 ᾿τροββὶ ὉΠ οὗ Βαρροβίηρ ἐμαῦ ἰῃ οἰδρ. 111. {βγθθ γϑύβαβ οου]Ἱὰ μδνϑ Ῥθθὴ ἰγϑῃδ- 
Ῥοϑβϑβά ὃὈγν τηϊϑέδϊχθ, (3) Ὀγ ἐμ6 Ἰηἰογγαρίίοη οὗ ὑπ 6 βθβῆϑ6 τ] ἢ πσου]ὰ τοϑα ὁ 1ῃ ΟΠ ΡΈαρΙΒ 11}. δηᾷ ἵν. 
[89 ργοϑϑηῦ ογάδὺν τ γθ οἤδηροα]. 1 βοηθ Οοαα, δπα Ὑ δυβίοῃβ αν ὑῃθ Ἰδ 618 1 ὑΠ 61 γὶρῃῦ 
ΟΓάΘΓ, ὑ8}8 18 Θν] 6009 οὗἩ ΤΟΥ 510 8ηα οογγθοίϊοη. Οὐ γ8 (88 ΒΙΕΘ1ΕΒ) Θχρίϑιη (}}18 στρα 
88 ΠΙΘΓΟΙΥ͂ ΔΙΌ ΓΑΤΥ͂, Οὔ 615 σαί (ΒΕΒΤΗΟΙ, 1) 88 {8 ταβα] οὗ ἰογροί(] 688 οἡ {86 ραγὺ οἵ (9 
δαΐῃοτ. ΟΒΟΤΙῦΒ μοὶ 48 (86 ΒΙΏρ. ΑΓ Ορ᾿ποῃ ὑμαὺ [6 ογάϑγ ἴῃ ομδρύβυβ 1]., 1}1., 1ν. ΠΥ Ὀ6 ἐπαῦ 
οὗ {μ9 ΟΠ] άδὶο δ ρὶ"αὈϑὺ, ἀπὰ ὑμεγθίογθ ἐμδὺ Φϑγθιη δὴ 1 ΟΒΔΡ. 1. ἐ'ΒρΘδ ΚΒ 88 ἃ ΗΘΌΥΘΥ,, ἰπ ἐμ 10]- 
Ἰονίὶπρ ομδρίοτϑ 85 ἃ βι)εοἱ οἵ ἐμ89 ΟΠ] ἀθδῃβ." ΤΗΈΝΙῦΒ που] οχρ]δῖη {ἢ Δ ρῃδθϑίϊοδὶ αἰ δτ- 
ΘΏ66 ὈΥ͂ ἃ ἀἸ νΕΥΒΙΔΥ͂ οὗ δαΐμογβ, Ὀὰὺ ὑῃ 9 ὉΠΙ οἵ δ ρΐδι, δίγεδαυ ργονϑᾶ αὔονθ, πὰ ἐδ ὉΠ 
οὐ {88 Ιδηριαρθ υ864, ΜΒΙΟΩ Μ0|}1} 00 ῥγονϑὰ ἴῃ ὁ ὃ (ὑο ΜΠ] 4180 Ὀθίοηρβ ὑμ6 ἐμιγθείο]α ΓΝ αὐ 

{86 Ὀδριηπίηρ οὗἁ 6}18}8. 11., 11]., 1ν.) σοη ἐγδάϊοῦ {818 ταοϑὺ ἀθοϊἄἀθαϊγ. ΕΤΑΙ 18. (θυ θῇ 8.}}} 1 8 
ϑοοοπα Βα ΐοη, Ρ. 526) οἱ ἔθ ορὶπίοῃ ἐμαὺ ἐμ "" ἴῃ σμαρίου 1, “ ταὶ ὺ μανο Ὀθθῃ ὑγαηϑίοσγα ἰοὸ 
1.8 ΟΝ ΡΪδ8068 ὉΥ̓͂ ἰαίοΓ Βδηα 8." Βιαῦ }}}18 σοι] ὍΘ 8 τηδῃϊοϑὺ ἰη ογγαρύοη οἵ ὑμ6 οοπηθοίϊου : 

ἴογ γεγ. 16 15 ἀἰγθοῦΥ οοπηθοίθα 1 ὑμ6 οἱοβθδύ δ,  ᾽ 1} νϑγ, 15 ὉΥ 13 ν ἐλογοογο, [τὸν 

ἤν ἰλε8ε τλίηγϑβ 3], ψ ἨὨΠϑ8ὺ γοτ. 18 [172] Ὀθρῖη8 ἃ πὸν ἐβουρηΐ. ΤῊΘ ἸΙΌΟΥΕΥ πο 86 ΟἹ 6 Σ 
Ῥοθίϑ Θβρθ οί} αἱ ϊονγθα ἐποιηβοῖν 68 1 Ρυγϑηηρ ὑ886 ΔἰρῃαὈοίϊοα] ογάθυ (866 5, Ἰχ., Χ., ΧΧΥ͂., 
ΧΧΧΥΪΙ., οχὶν., δηὰ Κ πὶ, πῃ ΠΑΒΥΕΒΝΙΟΚ᾽ 5 Πιγοαιοίϊοη ἐο Οἱ Τεδβίαηιοηέ, 111., Ὁ. 60) ἀγθ τηδῃὶ- 

[0] [866 ΒΑΆΝΕΒ᾽ Ζημγοαμοίϊοτν ἰο σοῦ, Ρ». 44, 45]... ὙΥοίΒοτ ἐμ 6 0 σσοσο ᾿ἸῃΕποθησθά 1ὴ {818 ὉΥ 8 
ἰβθὴ ργθνδιηρ ἀν υϑι Υ οἵ τηϑίμοά ἴῃ σεβρϑοὺ ἰο {116 ϑιοβββιοῃ οἵ (9 Ἰδύψεσβ, 18 ποὺ γοὺ ὈΥ 8ῃΥ͂ 



6 ἹΝΤΕΟΡΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ Χ“ΕΒΕΜΙΔΗ. 

ΤΑ68Π8 80 ΠΟ] 6 ΕΥ̓ ἀϑοογίαϊ θα, ὑαῦ 18 πανογιθἰθβϑ (86. τροϑὺ ἢ ΚΘΙῪ ὀσχραηδίίοη οὗ ἰμδὺ 1ιὈ δ. γ. 
ὅ6θ ΕΙΙΤΖΒΟΗ ΟἹ ΒΒ. ΟΧΪν., Ρ. 769." 

ὃ 8. ΑΥΤΗΟᾺΚ ΑΝῸ ΤΙΜῈ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

1. Ταῦ ἐ86 Ῥτγορμοὺ 7 γθιλϊδὴ 783 ὑἢ 6 δα ῦμονῦ οἵἨ ἁ ὠἐμι18. ὈοΟΪς, ποὺ ΟὨ]Υ͂ 18 8ῃ οἷά ἐγαά! ἐοπ, Ὀαΐ 
[48 Ὀδθῃ τηδιηἰδὶηθα ὉΥ̓͂ [86 τη) ΟΥ̓ Υ οὗ οοτηπιθηἑαίοσβ ἋΡ ἰοὸ [86 ργϑβϑηῦ {ἴπ|6. Ὑ οὖ {μ6γθ 18 πὸ 
σδῃοηΐοδὶ [δογιρίαγαὶ 7] ὑθϑυ ΠΟ ΩΥ [ΟΣ 16. ΕΣ ποὶύμου ἢ {86 ἰδύϑυ Ὀοοῖ8 οἵ ἰδ ΟἹὰ Τοβίαπιεηΐ, 
ΟΡ ἴὴ ἐπ6 Νὰ Ταϑίδιηθηΐ, 18 Ψϑυθ 8 ἢ ΘΥΟΥ ὨΔΙΏΘα 89 ἰἢρ διυύῃον οἵ [ψατηθηϊαίίοηβ. ΤΏΕΓ͵Ο 19 

ποὺ 1π 8 ἀθονθ πμαιηθά ρασγίβ οὗ 6 ΗΟΪΥ βου ρύαΓοβ ἃ βιηρὶθ ααοίαὐϊοη ἴτοτα {ἢ [μᾶτηθη 0 η8. 
ΤῊ8 ραβϑᾶρθ ἰἢ δ τη68 1. 19, ψ Β]ΟΒ 18 ΔΡΡβδὶβϑα ἴο, ἢ 88 ΟΥ̓ ἃ ὙΘΓΥ͂ ρΌΠΘΓΑΪ ΓΘΒΘΙῚ ὈΪΆΠΟΘ ἰο 1,Δ1. 
1, 26; δηὰ 88 τοσαγὰβ Ζϑοῇ. 1, 6, ἐμ δσργθβϑίοη Ὁ3] ΣΝ ΤῊ ΩΡ [σελοναῖ, και ἄονο ἐξα 

α8 Ἴ|οὸ ριιγροϑεα] 18 ποΐ βρθοῖῆο ϑῃουρῇ, δπηᾶ ἰΓ 10 18. 8 ααοίαὐϊοη οου]ιὶ τϑΐϑν ἰο 6γ. 11. 139, 28. ψ 6 }} 
88 ἰο .8η1. 11. 17, Βαΐ {86 ΑἸεχδηάγίδῃ ὑσδηϑ] δ οὴ ἢ88 ργθοθαϊηρ 1. 1. ἐμ 6586 τογάβ, Καὶ ἐγένετο μετὰ 
τὸ αἰχμαλωτισϑῆναι τὸν ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιερουσαλὴμ ἐρημωϑῆναι, ἐκάϑισεν 'Ιερεμίας κλαίων καὶ ἐϑρήνησε τὸν 

ϑρῆνον τοῦτον ἐπὶ 'ἹΙερουσαλὴμ καὶ εἶπε. [“ΑὩα 10 οαπὴ0 ἴο Ρ488, αἰΐου [βγαϑὶ ῃδὰ Ὀθθῆ οδυγ θα ἃν ΑΥ̓͂ 

οἀρίϊνο, δηα “6 ΓΒ] 6 ΠῚ τνὰ8 Ὀθοοτη ἀοβοϊαίθ, ὑμδύ {Θγθγ Δ} βαὺ τϑορίηρ, δηά Ἰδταθη θα 11} {18 
Ἰαπηθη δίῃ ΟΥ̓ΘΓ 9 Γυ 86] θη, απα βα14."] Το Υ αἱραύθ 4180 88 ὑπθβϑθ ψογάβ, θχοθρὲ {παὐ ἴῃ ρἾδοθ 
οἵ {88 8:π1|0}6 καὶ εἶπε [Δῃηὰ ἢ6 5414], 10 ἢ8Δ8 ἐῃ9 ΜΟΓΙά8, εὐ ἀπιαγοὸ απϊηιο δι ϑρ.γ 118 εἰ οὐΐατις αἰτὶϊ 
[“δηὰ τ 10} ἃ ΒΟΥΓΟΤ[Ὰ] το ἰα, Βι ἢ] ηρ Δηα ΤΠ] ΟΘὨΙ ΩΡ, ἢ9 88. " (Ποῦ. υ)}]. Τῆθ Ασάῦϊο ρῖνοϑβ οχ- 
Δοῖ]Υ [88 ψογὰ8 οὗ ὑΠ|6 βορίυαριηξ. ΤΘ Ταύρατῃ Τοηαύμδη Ὀαρὶη8Β ψιὺῇ ὑπθ ψογάϑ, ζιτὶς υδγε- 
πιΐαϑ ρτορλεία εἰ δβασογάο8 πιασγυ8 [7 Θγθτηἶδῃ [89 Ῥτορμθὲ δηὰ ομιϑΐ ργὶθϑὺ (7 δὲ3 δ) 113}) 861], 

Φοβορδυβ ἰὴ ἐμδ6 Απέϊα. πὰ. Π,., χ. ο. δ, ξ 1, αἴΐαγ Β8 88 βροίκθῃ οὗ {6 ἀθαύῃῃ δῃὰ Ὀυ σα] οὗ Ἰησ 
Τοβίδ!, Βα γ8, Ἱερεμίας δ᾽ ὁ προφήτης ἐπικήδειον αὑτοῦ συνέταξε μέλος ϑρηνητίκὸν, ὃ καὶ μέχρι νῦν διαμένει 

[“ δηὰ Ψογθιη δ ὑπ6 Ῥγορμϑῦ οοτηροβϑθὰ ἂῃ οἰθοῦ ἴο ἰαπχθηῦ μὶπὶ ΜΏ]ΟΒ 15 δχίδην {1} {118 (1πὶ8 
αἰ8ο᾽ (Ν ΒΙ5ΒΤΟΝ᾿Β ϑοβορῪλι9).} ΤΆΕΝισβ 18 οὗ ἔμ6 οριπίοη ὑμαῦ {118 αϑϑογίϑ οἡ]Ὺ ὑΪὸ δχϊβίθησθ 
οἵ {ῃ6 ΘἸΘΩΥ͂ οἡ 1[ῃ6 ἀθαὺῃ οἵἨ 7οβ18}} σοτωροββὰ ὈΥ Φογθιηϊαῆ, δηἃ ἢ88 20 Γϑίθβγσθηποθ δὖ 4}} ὧὼ τ|10 

Τιαπιθη αίίοηβ. Βαΐ 1 θ6]1δνθ ὑπαῦ ΤΗΕΝΙῦΒ ΠΘ6ΓΘ 18 1 ΟΥΓΟΥ, ΕῸΓ ὑΠ6 ψοτ 8 οἵ Ψοβθρίιιι5 σδη- 
ποΐ Ὁ ἰγδῃβ᾽αἰθα ἐλδ (βοἰθηη 6) ΘἸΟΩΥ οἡ “οβίδῇ, Ὀδθοδυβο ᾽πὶ ἰμαὺ 6886 1Ὁ πη αδὺ αν Ὀθθὴ σα] ]ρα τὸ 
ἐπικήδειον αὐτου [ἰ}6 ΘΙ ΕΡῪ οἱ ἢ1πι]. 79 ὁΔη ΟὨΪΥ ὑγδηβ᾽αὺθ {}}}18, ----ὐ ΓΘ Π.18 ἢ} Θοπηροβοὰ 88 8} οἱ θσῦῦ 
οἢ δηλ ἃ ἰδτηθηἰδίίοη βοηρ, Ὑ|}1ς}} 18 801}} οχίδηύ. Τὸ 081] ἰ0 τὸ ἐπικήδειον ((λ οἰοσ ν) σποι]ὰ 1πλ- 
ΡΙΥ (μὲ ὑῃ8 ροϑπὰ ὑμϑῃ δχίβϑύϊπρ' ΓΘ ΠΥ ὈΘ]οπ χοᾶ ὕο {ἢ Βρ60168 “ οἶοσν,᾽" ὑῃαῦ.15 ἰο Β8Υ, 1ὑ ροββοϑβϑὰ 
8.1} ἐ|)8 ῬΘο. Δυ Ε188 οὗ βιοἢ 8 ροδῖ δπα γγχὰ8 τη δ !650}Υ {8.6 δοίδηιγιδ [6]6σν] οα ἐῃ 6 ἀδοθαββᾶ κῃ 
Ζοβιδὴ ὑμαὺῦ {116 ουϑίοτῃβ οὗ {ἢ 6 {ϊπλ68 ἀοιηδη θα Σ Βαΐ {μ6 αὔβθῃοο οὗ {ῃ6 δὐίϊο]6 τηϑγκ8 {Π6 4{}}} 

4 ὉΣΠΆΙΛΟΠ: 1π|Γὶ ΡΡ. 9,10: “ ἘΠΘ ΖΌΠΟΓΑΙ τοι ατκ ΤΠμδὲ 0 Ῥορὲ δίγ ΟἿὉ σοπῆποα ὮἰπιΒ6]Ὁ ἴο ἴΠ0 οχίοσπα)] (ΟΥΠΣ, ΟὨΪΥ͂ 50 

Ἰσὰς ἃ τὸ ουσίιῦ βοσοτιιηοάδίοα {861 ἴο ἰδ μου ἀσι Ποίδ! γ᾽ (Κεῖ, Ε...1., δ. 3718; ὃ. ΗΛΕΥΕΆΝΙΟΕ, 111. 88), 005 πυὲ 

δυῆοο,. . . .. ἴον ἴπ:8 ον δ πὲ οα80 ΜΠ ὙΠ ἢ πὸ Ῥοοῖ οἰδονβογο τηδηαροδ ἐμ 6 ἘΌττῃ, [8110.75] (ΔῈ ΔθοΙ ΠΟΥ ἀγγαη σοιηομῖ 

οἵ ἴ89 ΔἸγμαῦοὶ σου αν δ πὸ αἰ ον} {166 Το Υ τ. Απὰ πον {110 ἢ ΟὈβοσυδίοηβ ἢ ΝΈΌΜΑΝΝ (8, 4900, 503) πιο 

ἔπ τὴ ψΓΥ οἵ ἜΧΡ᾿Ιδηπίίοη, σοπίδίη 8 ΘΧΡΙ απ δἰϊοη ἴῃ τοι Υ, τᾶν Ὀ6 Βῃ ον ὈΥ͂ Ϊ8. ΤΟΙΉΔΥΙ Οἡ ἰΐ. 16, ὙΠΟΥΘ Πὸ διιγ9, " 1οἴ τ5 

ΟὨΪΥ τοβοςΐ οἢ ἴλ0 ἀἰ ἤθγϑηοθ Ὀθύννθο Ν3 ποι, δὰ Ϊ: δ τ“νο διὰ τὸ λέγε ἂἱ Ἰοδδὲ σου ργοοηὰ [Π6 ἐσαμϑροβὶ(ἰυη, νέο (110 

τοῦ ἢ ἰ8 [πὸ ΘΧῸ Δ ης πλοῦ ἢ οὗἨ Οοα ΒΒ Θποπιΐοδ, {8 9 ογο--Οοὐ᾽ δ ὙΔΙΟΝ 1] ογὸ ΟΥ̓ΘΣ [86 |{{8 οἵ Ηἰ5 μεορῖθ.᾽ Τμαΐ σου] ΟἿΪΥῪ 

Ὁ [πὸ τοῦὶ τιοδπίης ἰζ 180 10] Ωρ 5) Ύογδο ἔγοδίθα οἵ ἀοἀΒ ογ9 ν᾿ἰελίημ ἴοσ ἴδ ῥγοίϊθοιοῃ οἵ 118 ρϑομὶθ; οἷν [}}10 ὙΘΓΥ͂ 

σον ΓΑΥΥ, ᾿ΐ ἀ068 ἐγεαὺ οὗὨ [ΠπΠ0 Ἔχοουζίυη οὗ μυμ δ τηοηῖ. Βα ἰὴ νἱον οὗἨ ἴπ9 ὉΠΒΌΘΟΘΒΘΓᾺΪ ΓΟ8}}18 οὗ ἐδ 9 δρθϑοίαὶ δῃὰ γοροαῖοὰ 

αἰζοτωρίβ ἴο ἱπγΟν ᾿ς οἡ {πὸ ἀλικηο688 οὗὁἩ (8 ΔΏΟΙΔΔΙΥ, [86 ΔΌΓΠΟΥ τηυϑὶ οἷοδο (Πιὶ5 ματγί οὗ ᾿λ18 ὈΤΟΙ ἐπι ΒΆΓΣΥ ἀϊδοιδδίου (ἢ 

8 πο ἰϊχιιεί.᾽"} 
ἐ{Τ}6 ΠΠοτΑ] ὑσαιδ᾽ αἰ !οη ἴδ, “ Φογοπ δ ἢ [Π0 Ῥτορμοῖ σοτηροϑοᾶ 8ῃ ΟἸΘΑΥ͂ οἱ ίηι, ἃ Ἰαπιοι δέου ΟῚ , τ ἈΙΟῺ ἰ5 οχίδληϊ ποτ." 

ΤΏ6 πογάθ “ ἃ Ἰαϊιθη (δι οη βοηρ," βὸ ΟὔΥΟΌΔΙΥ͂ Β ρογ 08, δυρ ροϑῖ {πὸ αυοδίίοῃ, ΚΠ ΘΓ ΠΟΥ ἴπ8 πτυτ 8 καὶ συνέταξε, οΥ ψΟταδ 

ΟΥ̓ αἰταί αν ἰπιροτί, ὩΔΥ ποῖ οἤσο παΥΘ ργοοοάοα μέλος θρηνητικὸν, ἀηὰ ὈΘΘὴ ἀτορροά οὐ οἢ ἃ ῬΓοθα τ ρΓ] 00 ΟἴΘΥΤΟΙ ὈΥ {Π088 ΠῸ 

ἰοοῖκς ἴοτ χατδηϊοὰ {παῖ 411 96 γοσηίδλῃ Ἡσοῖθ βὲ}}} δυσυίνοα  Ταΐα ψουἹὰ 801 πμδὲ ἱπιτηοαϊαξο! Υ 9011 Ονγδ, Ἡ ΒΙΟΒ οοησὶδίδ οὗ δὴ 

δεοοιηῖΐ οὗ Φογοτ Δ 8 τὶ ἰπρ8.--ΟἾ ἡ. Ἡ. Η.] 
ΣΓ(ΤΗΞΧΙῦΒ: Φοθορδι8. " ΟΠΙΥ 56 4, [παἰ Φογοιο Δ ἢδὰ οοπηροδβοᾶ ἐδε (φοΐδηηηι6) ΟἸΘΣῪ {ΠῚ ΘΓΒ] -ῬΟΘΠ.} ΟἹ Φοθίαῃ, απὰ ἐμαὶ {118 

ψ.88 εἰ}}} οχίδηϊξ ἴῃ πἰδ ( οβορ ἢ π5᾽) Εἶπ ; ΠΟῪ δὰ Ποτο, Ἡ ΠΟΙΒμΘΓ ἴῃ τ] ηρ᾽ οΥ πη ἢ του ἢ οὗἩ [Π6 ρμϑορῖία [ὉΥ̓ οΥαὶ {γδα]- 

το] π ἄοοβ ποῖ δύ, δῃὰ 1εδβδὶ οἵ δἱϊ ἀσθβ μ6 βαὺ ἔπδξ πὸ Βη48 (μδὶ μαγίἰουϊαγ ἀἰτρο (16 δίπισυΐαῦ ὨΌ ΠῚ ΠΟΥ 8}} 1114 ποῖ "Ὸ ττπ- 

οὔδογνθα) ἰπ ἴπ0 ΤΠ ὲξ [Βοοκ οὗ 1δηϊοηίδί 0057; δὰ ἢο Ὀο  ονοά ἐλέξ, βίποθ Ἀ6 δά πογεὰ δ] πλοϑὲ θχο] ΕΒ ΟἹ ἰὸ {1} νυγαίσω, οἴ 
, κα ν 

ηο ΤΧΧ΄ Βὸ που] παν δητοῖν δά ἀοὰ ἴο διαμένει [18 οχίδΔη:] [Π6 τογὰβ ἐν τοὺς θρήνοις [π᾿ [8 ΤιΑπιοηϊα τ] οη8]." ὉΤῈ 

βἰτοηκεδῖ μοΐηϊ ἴῃ {π|5 ἀγαιπιοπί ἴβ, ποῖ 1016 ἱπιογροϊδίίοι οὗ ἴπΠ6 ἀρ ἤἔηίο διε], ἴὸ τ Ιοἢ Ὅτ. ΝΑΚΟΕΊΒΒΑΘΗ ἢ 50}} [ΔΚῸΒ ἐχ- 

ἐορείοη, θὰ [Π6 ἤκοῖ {πλὲ Τοπορ 8 ποῖ ΟἿ]Υ [4115 ἴ0 δ Ὺ ἴπ81 {Π|8 ἀἰτγκο ἰ8 οχίδηϊ ἐπ ἐλε Βοοῖ ὁ} Ταπιεπίαζίοπα͵ Ὀὰϊ ΒροΆ Κα οἵ 

1{ οἹἹῪ ἰπ ἴΠ6 εὐησιίαν ΠΊΕ ἃ5. “αὶ Βοὴς οἵ ἸΑπιοπίδίίΐοη ᾿" (μέλος θρηνητικὸν). 6 σΔ Βοσοπηΐ [ὉΓ {Π||86 ΟὨΪΥ, ὉΚΥ δυρροπίης 

ἔμαι μο σεχζϑγὰϑὰ ἴμ9 ὅν βοι ζχ5 88. 6660} 8 }1γΥ οὨθ, δπὰ ἐμαὶ μαυΐῃς αἰ γον ομαγδοϊοσί ζοὰ {{ δυ ἃ ἰαηνεπέαζἑίομ ξοηφ, Βὸ οουά 



ξ 8. ΑΟΤΗ͂ΟΒ ΑΝῸ ΤῚΜΕ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. Ἵ 

δχίδης μέλος ϑρηνητικὸν [βοης οἱ Ἰατηδη [100] ἃ8 Ὠοὺ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ͂ ὈΘΙΟησΊης ἰο {116 ΕρΘΟ168 “οἴεσν," 
Ὀαΐ Ο]Υ 85 ἃ μέλος [805] ἩΔΙΟἢ δα βαγνθα αϑ δὴ οἷοσν. Τῇ]8 δι ΓΑ ὈΪΥ 88.119 ὕΠ6 Ιμηπιοηΐδ- 
ἰἰοηβ8, ϊοἢ Ἰμἀ66α οομέδϊη ποῦ 8 8|η 16 8018 0]60 τοΐθγγίης ὑὸ ἃ ἀθαὰ κΚίηρ. Αἀά ἴο {}1|8, {πὲ 
Φοβορθιϑ ἴῃ [9 βδῖὴ9 οπαρίδῦ, δου ἢθ ἰιδὰ σοϊαίθα ὑμ9 ἀδαϊῃἢ δηὰ Ὀὰγ8] οὗ 7 οϑίδῇ, 8617Ζ68 6 ορ- 
Ῥογία!ν ἴο ψῖνθ ἃ βῃογὶ ποίϊοθ οὗ ἐδ) ῥγορμεδίϑ 6γθιδ ἢ} δηὰ ΕἸ Ζα οὶ, ἀπὰ οἱ ἐλεὶγ τογἰ)γι78. 
Εὸγ αἴνογ {πῃ σψογάβ8 αἀπούδα, ἢ6 ῥγοσθϑὰὶβ ἔῃ 8, “718 ῥσγορμϑὺ 85ο ργαάϊοίβα, δηὰ Ἰοἴν [{]1ο86 ρτ- 
αἰοίϊοἢ8] ᾿ὼ πειηρ, [ἢ ΘΔ] ΡΥ ὑμαῦ τν 88 ΘΟ ΠΣ ἀροη ἢ ΟἸΥΥ, δηα ὑΓ]Ὺ 88 νγ6}} {Π|21 ἀδείγαο- 
ἰἰοη Μ᾽ Ἰοἢ ἢΔ48 ἸΏ ΟΌΓ ΟἀΑΥ̓Β ΘΟΙΘ ὉΡΟῊ 8, 88 ἰῃὴ9 ΒΔΌΥ]ΟὨ 8 οἀρ νιν. Βαΐ ποὺ ΟὨΪΥ͂ λ6 ἴογθ- 
ἰο]ὰ 8ιοῖ ὑβῖημβ, θα (86 ρσγορμοὺ ΒΖθ 1], το βγϑὺ πτοῖθ δηὰ Ἰοΐν θθϊηα μἷμὰ ὑνγο ὈοΟΪΚ8 οοπ- 
οοξϊης ἰῃ686 1.8." ΗΟΜΕΥΟΣ ψ͵ Ἀπαεγβίδηα ἰδ9 Βοηιονῃαὺ ΟὔΌδοιιγθ ΟΓ8. ΘΟ ΟΣ (0 
τι η,8 οἱ ΕΖοκιοὶ, ὑ818 τα οὴ δὐ Ἰθαδύ 18 ονϊἀθηῦ, ὑπΠδὺ Φοβθρῇιβ Ἰηἰθηάβ. ἰο σίνθ ἤθγθ ἃ ὑιϊοῖ 
ποίϊοα οὗ (ῃ6 τυῦιϑηρβ οὗ (89 ρσοροίβ 7ϑγθϊδῖ δπαὰ Εχοκοὶ. Απαά 80 δ βαύ8, 6 6} 1 Δ ἢΔ8 Ἰο[ὑ 
ὈΘΒιπά τι ὑνο τ ΉρΒ, ἃ Ἰατηθηϊαὐ!οη βοὴς δηα ρῥγορῇθοίοθβ, ΕΠ Ζθ οὶ 88. ᾿Ἰκον 86 ἰο ΒΘ μα 
Ὠΐτα ῥρτορθοίθϑ, δηὰ ὑγαν Ἰὼ ὕνο Ὀοοῖ8. ΤΉΕΝΙΙΒ 86γ8, [ἢ Φοβρῃ8 Ἰιδὰ τηθδηξ ΟὟ υδτηθηΐδ- 
ἐἸοὴΒ ΟΥ̓ ὑῃαὺ μέλος ϑρηνητικὸν [τη οῃ  α]οη ΒΟῊ(], ὑμδη Ὧ6 που] Βανο ψυι θη ἐν τοῖς ϑρήνοις [1ῃ 
{86 ],Δπηοηὐδίϊοη8]. Βαύ 1 τμαϊπίδιη οἡ (ἢ σοΠΈΓΑΓΥ, (Παὺ 1 {οβορλ 8 τηϑδηὺ (ἢ6 ϑρήνοι [1,6 η- 
ἰδί! 05] ὉΥ͂ ὑμο μέλ. ϑρήν. Πᾶτηεηΐϑίοη βοησ], [Π6 δα! οη ἐν τοῖς ϑρήνοις [ἴῃ ὑΠ6 [ωυαπγδη 8 |1018] τ α8 
γιοί ἩΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [866 ποίς, Ρ. θ.---ὙἸΝ. Η, Η.], Ὀυὺ 1 ΒΘ Ἰηἰοηάφα ἰο βᾷ ὺ πῆδὺ ΤΉΕΝΙΟΒ τ ΑΪζ68. ἢ] πὶ 
88Υ, ἰβθὴ ἢ Ψψουϊὰ ἢν τγιυὐθη οὐκ ἐν τοῖς ϑρήνοις [ποῖ ἴῃ (ἢ 6 ωϑπγοα αὐ 03]. ΕὉΓ 8ῖποθ 7086- 
Ῥβαβ ἴῃ {818 ρ͵δοθ Βρθβῖβ, ποῦ οὨἱΪΥ͂ οὗ ὑΐ)θ ΘΙ ΘΟΥῦ οἱ 0818} 8 ἀθαίῃ, Ὀαὺ 1Π| κου 186 οὗ ὑῃ8 ττι ηρ8 
οἵ Τοτθιη ἰδῇ σϑηθγ  ]}Υ7, Δ ἃ Β1Π06 [ἢ 818 ἐ1Π68 ΟΥ̓ ωδιμθη αι ΟῺ8 Ὑ6ΓΘ Αἰ γαδάν Γοσαγάθα 88 ἃ ΧΙ Ωρ 
οὗ 7ογοχα δ 8, 88 Ἴ1ἷ2Ζ ΚΩΟΥ ὈΥ̓͂ (Π6 ΒΌΡΘΥΒΟΓΙ ρύοη οὐὗἁὨ ὑῃ6 ϑδορίυδρίηὐ, 8 ββουϊά, ποὺ ἰο Ὁθ θῃ- 
ΕἰΓΟΙΥ ἀπὶη 6 }} 10} 0]8, ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀθοΐαγο ὑμαὺ ἢθ ἀϊὰ πού τηθδῃ ὈΥ͂ ἐλὶβ μέλος ϑρηνητικὸν [Ἰαιπϑηϊας!οη 
ΒΟΏ5] τ ΔΪΟΒ 7 γϑι δ} 8 ΘοΙῃ ροΒ6α οἡ ὑῃθ ἀδαί οὗ } οβίδι, (86 ϑρηνοι [Βοοῖ οἵ Πιτμθη  ]ο 5]. 
ϑίηοο ἣθ ἢ88 ποὺ ἀοῃθ 818, ΘΥΘΥΥ͂ ὁη6 ΨῆΟ ΚΠΟΥΒ ὑμδὺ {Π|6Γ6 ἀγα ὑγχόὸ ὙΠ. 81η (06 οαποη Μ᾿ ΠΙΟἢ 
816 τΤοίεσγοα Ὀδοὶς ἰο Ψ θπλ δ ἢ 88 ὑμϑῖν δυΐῃοτ, τυϑὲ πηἀεγβίδηα (ἢ 6 ψογαάβ οἵ 7ο86ρ}}}8 848. ἰῃ- 
ἰοηάἀοα ἰο ἀοβίσηδίθ ὑμοϑο ὑνο τυ ηρ8 οχίδηῦ ᾿η ὑἢ8 σδῆοη, Ἀοοοτάϊηρ ἰο 818, {πο γοίογο, 7 056- 
Βαρῃ 8 Τοραγα θα 7 ογο 8} 88 ὑἢ8 δαΐδονῦ οὗ 86 [ματηθη αὐϊοη8, ἰὰ  ἰοἢ 6, 88 7 Θτοπιθ αἰὰ (Οοηλ- 
τηθηξ., Ζοοῖὶ. νὴ]. 11), τϑοορῃϊζοά ἐμ 6] ΕΡΎ οἡ “οβϑίδῃ τηϑηὐοηθαᾶ ἴῃ 2 Οἤγοῦ. χχχν. 25. ΑἸποὴρ ἐπ 
τηοάθγῃβ, ΠΒΗΈΕΕ, 7. Ὁ. ΜΙΟΗΑΕΙ18 (οἢ ΠΟΊΤΗ αδ 8αογ. ροΉ8. Πεδν. Νιοί. 97, ΡΡ. 445 ε4α.), δηὰ 
ΑΤΕΕ (ργορλείᾳ πια)., δἃ. 1) 8ῃδτοᾶ (818 ορἱ πίοῃ, θα Ὀοΐδι (86 ἰαἐίογ τθοθάθὰ ἴγοια 1ὑ (866 "Ν'. 
ΟΥν. Βιδὶ. 1., 106, αηὰ ΠΑΤΗΒ ρ»γορῆ. πιω)., ὁἃ. 2). ΤῊθ Ταϊηηυα 4180 στορατὰϑ ψγθ δ 88. 86 
δαίδοτ οἵ [,διηρηϊαἰϊοηϑ ( Βαδα δαΐν., ΕὉ]. 1δ, Οο]. 1), ϑεγεηιὶαϑ 8ογὶρϑὶς ζίδγωηι 8ιοίην οἱ ἰϊδγων 
γεσιηι οἱ ἐλγόνιοδ [} ὁτθτηϊδῃ τοίθ δῖ8 οσσῃ ὈοΟΚ δηὰ ἔμ Ὀοοῖς οὗ Κηρβ δῃηὰ [ῃ8 ματηθηΐδί]ο".5]. 
ΤῊΪΒ 18 088 ορίηἰοῃ 4͵80 οὗ (ἢ 8 στο ἐλύογϑ, 811 οὐ ἐμθπὶ, (5660 ΟΒΙΟῈΝ ἴῃ ΕΒΕΒ. λίϑέ. δοοὶ,, Ἰν. 
25, ΖΕΈΒΟΜΕ ἰῇ Ῥβοιοα. σαζεαΐ.. αη ἃ οἡ ΖΘοοἢ. χΙϊ. 11) δπὰ οὗ ἰαίϑγ ὑῃθοϊοσίδηϑ. ΤῊΘ ἰθᾶγπθα δηὰ 
ΜΓ Ὠϊηγ18104] ΗΕΠΜΑΝ ΟΝ ῬῈΒ ΠΑΛΑΆΒΌΤ, ἰη ἃ Ῥγορυϑιηθ ἴῃ Ὑ ὨΙΟἢ ἢ6. ΔηΠΟιησΘα ἃ ΟΠ] ΘΩἰΔΥΥ͂ 

οὨ ]μαιποηἰαίίοῃβ (7εἰηπιδίδαι, 1712), 8 ὑῃ6 ἢγϑὺ ἰο ἀθὴν ὑ88 δ Ποσβὶρ οὗ « Γοτ Δ} δϑου θὴρ 

186 Ὀοοὶς ἰο Ὠαηϊεὶ, ϑῃδάγαο;, Μοβϑῆδοι, Αὐθάμθρο, ἂἀπὰ ἰῃθ ἰηρ οϑδοῦ!η, δβϑατηηρς Πᾶν ἐδ οἢ 
ΟὯΘ οὗ ἤθη δα τυ θη οΘ ομδρίοσ. [,αΐογ, (86 πο δῦ ΠΟΥ οἱ Δ Ε388Υ ἴῃ 8 7 ἐδίησοι 
Τῆεοί. Οιιατί., 1819, Ῥατί 1,---αἰϊογσαγάβ, βου ἢ ΟὨΪΥ ἴῃ {ἢ ὙΑΥ οὗὁἨ οοπ)θοίατο, Ασῦθβτι, ἴῃ ἢ 8 
1ηέν. ἰο ἐλε Οἰα 1Ζ7εδ8ί. ϑογὶρ., Ρ. 227,--- πα ἀραὶῃ ΟΟΝΖ ἴῃ ΒΕΝΘΕΙ, Β “γολίυ, ΙΥ. Ρρ. 161], 162, 
422 ΒαΠ.,--- ΧΡ 688 {ἢ ΘΠ 861 ν 68 88 ἀραὶ ηδὺ [ἢ 6 Δα  ΒοΥΒ}]ρ οἵ ογοδἢῆ. ΚΑΙ ΚΑΒ 6501 ἢ18 σο- 
τηθηΐαιυ (Παῤιΐξ, 1830) ὑδ 18 10 ϑαϑρίοἱουβ ὑμαὺ ὑμ8 Βοοϊζ Βο Ἰοης τοίαϊηϑα 108 ρΡ[86θ δίωοι!ρς [ἢ 9 
Ἡδριοσγαρ;δ δηὰ ἰδαῦ 8 Οτθοὶς νϑγβίοι οἵ 1ὑ αἱ ἴϑγβ 80 τω πο ἴγοιι τὺ οὗ 86 ργορ μι δὐϊοαὶ Ὀοοῖ, 
Αἰ Πουσ δ6 ΜΠ] ποὺ δ᾽ϊονν ὑῃαὺ {ῃ086 οἰτοιιπηϑύθ μι οθϑ 8γΘ ἀβθοῖβίνθ, ἃ8 ἴῃ ἰδοὺ ὑπ ὺ ἃγὸ ποῦ. 
ΕΜΤΑΤΡ, γῆ. 1ἢ [86 ὅτϑί αϊοη οἵ ἰῃ9 οοίζίοαὶ Βοοΐβ ο ἰδε Οἱα Τρβίαπιεηί (1889, Υ. 1, ρΡρ. 
189 8.) 1ἴῇ Ὡο ΨΥ ἱπηραρποὰ [86 ἐγδαϊοηδ] οΟρ᾽πΙοη, ἢ88 βίηοα (ΘΟ ΈΒΟΗ. 7185. 1Υ. 5. 22 Β΄. ,; βθὸ 
ΦΑΗΕΒ. 27 διδί,, Ἰ)ιθδεπβοδλαί, 11. Μ᾿ 151; ἐοοί. Βιιεῆον, δί6. Αι. 1. 17ι. 2ι.. ΜΔ! 6., Ὁ. 
82] 8.) Ἔχργβββθὴῆ ἢ}8 ορὶ πίοη ἴο (8 οἴδοὺ, ἐμδὺ ““ γθιη δ ἢ 8 δα Βουβῃρ, τ ἢ ποΐμιης ἰο ῥγονθ 
10, ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 Γομαγαθα 88 ᾿τ ρΟ8810]6 οἡ {}:0 στουηα οἱ (9 ἰδησιαμο δἰοηθ" Ηθ Ὀοίϊονοε ἐπδὺ (89 

οἵ {πο ἔὅνο Α8 δοραγηΊ οἷν μη ΡΑΓΓΟΌΪΑΓΙΥ ἱπίοπάθα, ὙΠΕΝΙΌΒ ἴῃ ἢἰ8. ηυοϊδιίοη οὗἩ Φοθορθυϑ οὔλὶδ ἔμ6 τῸῦ δρηνητικὼ 

(1ὐτιν κα. Δ ειρεῖρ, 18δδ, Ρ. 116), δηὰ ϑοθπὶδ ἴο βαυθ ἮΠῸ0}}7 οὐοσϊοοκοα ἰϊ.----Ἦ. Η, Η.] 



8 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΠῈ ΚΑΜΕΝΤΛΑΤΊΟΝΗ͂ ΟΕ 5ΕΒΕΜΙΔΗ. 

Δα ΠΟΥ τ 88 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ οη6 οἵ Το τθυλ α}}1᾽8 ἀ 8010168, “ ΒΑΆΌΘΗ ΟΥ̓ Βοπῖθ οἰ." ΒΟΝΘΕΝ αἾ830 [Ὀβίουθ 
ἘΜΜΑ10] δϑογι 68 {86 δα ϊουβῃρ ἰο ΒΑΒΌΟΗ (Οὐ ἐπ ἀν Οεϑδολιολίε, 1. 8. 4950) ὙΒΕΝΙῦΚ δη- 
ὨΟΠΟ68 ἐδ 6 ΟΡΙὨΪΟῺ 1ἢ ἢ18 ΘΟΠλι ΘΗ ΑΓΥ͂ (10 (6. Ζιφ, ἀ68 ζωγχσεί. ἐτεσ. Ηἰαδ. ς. Α. Τ',, 185, 2 ὃ 
εν ογδεπιπι., 8. 117,} ἐῃδὲ ομδρίθγβ ᾿1. δῃὰ 1ν. ἃγθ ᾿Ἰηαβθϑὰ ΟΥ̓ ᾿ Θγθπλδὶ, Ὀαὺ [86 οὐ γ ραγὶβ ρσγο- 
οΘΘαδα ἔχοι οὐδοῦ δαύμῃοτβ. ΕΗ οοτηδαίβ ἰῆ9 δγραιηθηῦ ἀγα ἴγοιλ γα! οη, δηα τ ἢ 1180 6 ἰῃ- 
ἴεγβ ἔσοῦλ ὑῃ6 αἰ ἴδγθῃοθ Ὀθύψθοη ὑῃ6 ρῥτοδιμίατῃ οὐ ἰῃ6 δορίυδριηὺ δηπὰ ὑδαὺ οὗ ἔμο ψυϊρσαίο, ἐμαὶ 
ἔθοσθ 88 8 Ποῦτον οτἱρίηδὶ, ἢΘ 4180 Ἰηἴδγβ ἔγοτῃ ὑῃ6 δΌ86ηοθ οὗ [86 Β8π10 10 ὑῃ6 Η ΘΌγον Οοαά, {πα 
[80 56ἐ.)ἷὰ ἀουδίοα 18 σΘὨΌΙΠΘΏ688, ἀηἃ (8 ἢΘ Δοσοχη δ ίοτ 16 ἰγϑηβροβιἑίοη οἵ ἐῃθ υδιηθηίδ- 
ὑοῦ ἰο ἐῃθ οὐ ηλ [οὐ Ἠαρίορσταρῃα]. Ηθ οοηιθηὰβ [γί μογ, ὑμδὺ {86 ἰγαα!ἰοη δ] ορίῃιοη 18 ποὺ 
σοηβιιηθα ὃν ὑῃ6 Βυ)θού-τααὐύθυ, βριγι- 06 δηα Ἰδηριαρθ, ΟΥ ὈΥ (6 σῃδγδοίθν οἵ ἈΠΙΛῪ ἴῃ [89 
ΒοοΚ 1.861. Ἠᾶδ πὰ ὑ ΒΙΣΑΙΪΥ ἀπ} Π|Κοὶν ὑμαὺ Φαγθαλδ Βμουὰ ὅδνο ἰγθαίθα οὗἨ {16 β8πὶ0 ϑυὺ- 
οοὺ βυο ἰὔγο8.1 δ βαγ8 γέμον, “ [ στρα  γθ8 ΟὨΪΥ͂ ἃ ὙΘΥΥ͂ ΟΥΑΙ ΔΓΥ͂ ἄορτοθ οὗ εϑί δαί !οαὶ] Βθη81- 
Ὀ}Πὺν ἰο ἀϊβἐϊη σα 88} ἐμ αἰ δγθηοθ Ὀθίσθθῃ Οἀ68 11]., 1ν., Ὑ ΒΙΟἢ 8ΥΘ ΥΘΔΠΥ ἤηθ, Ἀποοηϑίγα ὩΘΑΪΥ͂ 
δηϊτηδίοα, πο ῃοά σα] δηά ἡδίυγαϊὶ ἴῃ διτδηρσοηχθηῦ δηα βυσοοϑϑίοη οὗ 1688, δηἀ σϑιραυδῦ]θ [ῸΓ 
ὑμιοῖν βία ρ] οἰ ἐγ, δηὰ ὑμ6 ἀἰββὶ λ΄ ἀπὰ θα κοῦ ΘΟΏΡΒ, 1., 111., ψ δΙοἢ, τ δύθυϑυ ΘΧ θη 9 ἐμ Υ͂ 

ἢδγθ ἰὴ οὐμδὺ γοϑρϑοίϑ, δῖὸ βδῃιρογθὰ ιν (ἢ Θχ(θΓΏ Δ] ΤΌΤ, [ἢ ΠΔΔΠΥ͂ 84Υ8. αὐ! βοια], μογθ δηά 
ὑμσ βοδρίῃρ ἊΡ ἱπλᾶσοδ δῃὰ οοηζαϑίηρ ἰμθηλ ἑορούμοῦ δηὰ Ἰοϑίηρ ὑμι6 186} Υ 68 ἢ ΓΘ ΠΊΒΟΘΠΟΘΒ οὗ 
{86 ρᾶϑ8ι." Τὸ {18 6 δα ἀ8, ὑμδὺ 1., 11}., ν., διῃοὴρ οὐδοῦ ὑπιηρϑ, τϑοοσγὰ οἰγοιπχϑύδησθα ἴῃ Μ ΒΙΟΒ 

Φογθηϊδῃ δὰ ὴὸ ρᾶγί. ΕἾΠΔΙΥ ἰμ6 ἰδοὺ, ὑμαὺ 1η 11., ἰν., (86. γθῦβθϑθ Ὀθρπηϊηρς ὙΠ 8. ργθοθάθ 
{Πο88 Ὀερίπηϊηρ τ ἢ ») 18. ΟὨΪΥ ΘΧΡΙΙΟΔὉΪΘ ΌΥ ἀϑϑαμηηρ 8 αἰ ΥΒ ἐγ οὗἨ δυΐμοτβ, ΛαγθΘΘΌΪ ἴα 
[0686 Βοῃ ἰτηθηΐθ, ΤΗΕΝΙΟΒ Δϑου θα οἰδρίθγϑ 1}., ἰν., ὕο ΦΘγθια δῇ, 89 δ᾽ γθδάυ σϑρλαγίζϑιὶ, Ὀαὐὺ 18 οἵ 
[δ ορίπίοη ἐμαὺ ομδρίθσ 1. 788 ΘΟ ροβ6α ““80π16 {ϊπ16 ἴεν (ἢ ἀδδβίγυοίίοη οὗ ογαβαίθῃ, ὈΥ̓͂ ΟΏΘ 
Ὑ80 δά γχοιηδὶ δᾶ ἴῃ (Π6 ἰαπά, ἀπὰ ψ0 αὖ Ἰθαϑὺ ψ͵188 δοα 8] η θα τ] ἢ ΟὨΔΡ. 11. ;᾽ δηὰ ὑμαὺ οβδρ. 

111. τγχἃ8 ΘΟΙΆΡΟΒΘΩ, 4180 ὈΥ͂ ΟἿΘ ΓΘΙΠΔΙ ΠἸηΣ ἰῃ {80 ἰΔηά, ΒΟΥΟΝ Ὀθίοτο ἔα ἰαϑὺ ἀθρογίδίοη. Ἠὸ 
τοραγάβ ϑοηρς Υ.., βη4}}ν, 88. “086 Θῃ ΙΓΟΙΥ ἀἰϑοοηποοίθα ροθίγυ οὗ 8 πιᾶπ ἔπογο [τη 0.8 Ἰαη 4] πῖῆὸ 
᾿ 88 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἃ Ἰοδάϑγ οὗ ἃ οσονγὰ οἵ μοῦ 68, το δανίης τοίαβορα ἰο )οϊη {8 Ἔχρϑαι οι ἰο Εἰγυρὶ, 
σι δηἀογοα δθουῦ ΟΥΘΓΥΜΏΘΓΘ ΒΘΘ της 8 βδίου ρἷδοθ οἵ γϑίισο.Σ Τθθ86 ἀγζαμηθηίθ οὗ ΤΗΕΧΙῦϑ 
δᾶνθ πο τηϑίίογ-οἵ- ἰοῦ ἰοαπἀαίίοη, δὰ σαπηοὺ ὑμογθίοτθ Ὀθ οοηνὶποίηρ. 

ΑΒ [ὉΓ 16, ἰΟΓΙΊΘΥΙΥ 1 γγ)ἃ8 80 οοην!ηοθα ἰῃδὺ  ογθα δὶ 188 ὑμ86 αυΐδοῦ, 88 ἴἰο ἀθοΐαγο ἐπι ὶ8 ὁ0ῃ - 
νἱοῦϊοη 1π ἐδ ἀγί!ο]6 “ Ἰμδηχοη αίιοηβ οὗ ϑγεαϊδὰ," ἴῃ ΗΠ ΕΒΖΟΟ᾿ 8 Ζ᾽εαΐ Εοψοίορεάϊα, ααὰ ονθὴ 
Ἰὴ γΑΓΙΟῸΒ ΡΙδ668 1Π ΑΥ̓͂ ἜΧροβιίίοη οὗ ογθιιίδῃ. Βιαὺ ΙΩΥ οομγ!ούϊοη ἢ 88 Ὀθθη 8 ΚΘ ΟἹ ΠΊΟΥΘ 
δοουγαίθ οχδηληδίϊοη ΟΥ̓ ἰμ6 (Ο]] οι τααίίογϑ οἵ ἰδού. 1. ΤῊθ ἰγδαϊοη οΥἱρί μαΐθϑ ἴγοιλ ἐμ9 
ἰϑϑ τ ηὉ οὗ ὑμ6 ΑἸοχαπάγιδῃ ἰγϑηϑιαίίοη. Βαύ οἡυ ψὰδὺ ἀο68 {}}18 ὑδβίϊ ΠΟ ΠΥ 1086} [ γαϑὺ ἢ 6 
86 σομμ ΡΟ ]6ἃ ἴο 8}. ὑμ18 αοϑίϊοη, ἴῸΓ {110 δα ΒΟΥ Υ οὗ ὑμαὺ ὑγαηϑ]δύϊοη 18 ὈΥ 1.861 δὴ θη ΓΘ] 
Ἰηϑαβηοϊοηύ ἰουπἀαίϊοη. [ὑ 18 ΡΟΒ81016 ὑμαὺ 9 ΑἸοχϑηάγίδῃ ὑγαπβιαίου δα ργθάθοθϑϑουῦβ [ἢ 18 
ορἰβίοη, Βαῦ το Θν]άθῃοθ οὗ ἐΠιᾶὺ παύαγθ ἢ88 οοΙηθ ἰο 8.8 1 18 ἔα  Π6Γ ΡΟΒΒ1016 ἰμαὺ 1.6, ΟΥ̓ 18 

4 [(σεπϑιλοπ: “" 186 ατουῃῆβ οὐ ΕΜΓΑμΡ᾽ Β ορί πίοπϑ [15 ἴο ἢπ|0 Δ ΠΟΥ} 0} ἃγθ ΟὨ]Υ͂ ἢ] οχίοαὶ, θα ΠΟῪ γνοπίαγοθοπῃθ [ἢ 18 

ἴο κἰἰοτιρῖ ἴο ἀοοίἀο οἢ βςῃ ΚτοῦΌη 18 ΑἸ] ΟΠ, ἰ8 δον ὈΥ ἃ σοτη ρδυίϑοη Ὀοΐνσοθη ΤΉΕΝΙῦΒ ἐπ ἃ ΕΧΑΙΡ ; (86 ΤΌΓπιοτ οὗ ὙΌΣ, 

οἱ ΡὨἱοἱορίοδι βτοπηᾷβ--εξ 89 ΤΟΥ σγοῦη8 [ἢ ρογοθρίίοη οὗ Ἡ ΒΟ ΤΑΥ͂ θοϊους ΟὨἹΥ͂ ἴο "απ δείλείίοαϊ δεπειυεϊείν ὠιογουρλὶν 

»γτγαοί(εεὰ "---ἰταραΐθυ ΟΒΡΙΟΓΒ 1.» {Π|{, νυ. ἢ δθοῖμοῦ δαΐμοῦ μλη 6 δυῖμοτ οὗ ομαρίθτθ ἰϊ. δῃὰ ἰν., ΒΊ ἢ 119 Ἰθανθθ ἴὸ 76γὸ- 

τίμα ; ψἈἰδὶ Κπαιρ, δηὰ ἐγ ἰῃ οὖν ορίπἰοη τἱεἶἰ οητἶγο σοττοοί πο88, Γοτρ γα, (μαὶ “811 [Π686 ὅνο βοηχῃ, ἰη ἴΠ6 δίγυσξ το 

οἵ τοῖς ἰἸδηχύυδζο, δρὰ ἴῃ ἐμοῖν γμοϊοτίοαϊ καὰ ρορτίοαὶ ομαγαοιογίβιῖοβ, 88 Ὑ76}1 ὧϑ ἴῃ ᾿πουχι δὰ ἀσοίγίμθ, αῃά αἶδὸ ἴῃ τοῖν 

Ινϊβῖοτίοαὶ αἰ Πβίομϑ απ ἀοϑογὶ ριἰοη9, μϑνθ 8 δἰ αι} 14 Ὁ} ΕΥ̓ ΒῸ οοσιρ]οῖο, ἔμδὲ ΘΥΘΤΥ οοτηροίοῃ!ξ πὸ ἘΠ] δδοσίθθ [ποτὰ ἴΟ ΟὨΪΥ οη4 

Ῥοιῖ. (Βίδι. Ψαλινὺ., Υ1. 5.151. Οομρ. Φέομμεν ἀ. Α. Β.. ϑ8ὰ Αιυῖ,, 8, 325 1." 

{{[ασπιλσα: “ Αμαϊῃσί [16 ΔυΪΠοσϑμίρ οἵ 411 ἥνο ϑοη μη ὑγ δειομίδη, ΤῊΣΝισ ὁ ἀκϑίη σαὶ 808 ἃ ΚΘΏΘΓΑΙ Οὐ͵θοίίοη ἴῃ {118 41158- 

τίου, τυ μοῦλ ον ἰδ οτοὸ ργοῦθθ ὑΠπωῶὶ ΦοΓοπλ μαά ἰτοαϊοὰ οπὸ δηὰ ἴποὸ βῖμθ ϑυυ οοῦ ἄγνο τἰηλθ4. Βαυῖ ἰΐ, δοσογιϊη ἴο 19 

νη ἀοοϊατγαιίοη, [λ6 ἐτοιειηομί οὗὨ 1116 Βα πιθ βι μ᾽ θοὶ ἔννοθ ΟΥ̓ΘΤ )Ἃϑ " ποίιίῃρ; ΒΙΓΔΠΡῸ ἴῃ ἰἴ οοπείἀεσίης [6 οΟΧΙγαογ Δ ΓΥ 

«πιγβοῖον οἵ 186 δυοπῖ ἰαιηθηΐοα "--ιοη τΠ18 οἰμθοιίοη ἴο ἴπὸ ἢνο βοηχ5 Δυῃῇοδγθ 41} [9 ΤΠΟΓΘ ἐγὶ να] γθ ἰξ [8 ουη οἢ ὁΧ- 

δοινἱπαιίοη, ἔπαξ φηςῃ ϑοπς ἔγοιίϑ οὗἩ {0 σοπλπλοῦ Β0]6οὲ ἤγοτῃ αὶ ἀϊογοηϊ ροίοϊ οἵ νἱονν. 5 δ᾽ Βυί (19 ΟὈ͵δοοίίου ἐἰθ θη Εἰ ΓΕ ΙΥ͂ 

ἀοροίσονρα ὈΚῚ 186 δοκηον θά ρπιοπῖ, αττί γοᾶ αἱ ἔγοπι πηοδὲ ἀϊδετγοηΐῖ διδη-Ῥοϊηῖβ, οὔ (1|6 " ἰπἴογηδὶ, ογχαηὶς σοηῃθοίίου ᾿ (Κ κει.) 

οἵ αἰ! ἔνο βοηψβ, οὔ ψβ οι δικίοιαοης Ἐπ Α1ν ΘΗ ΘΟΙΆΠΥ 68 πιδὰθ ρζτοδὶ 1180 (Διδὶ. Ψαλτὸ. ΥἹΙ. 5.153; Οὐιί. σεῖ, ΑἸΣ., 1863, αὶ 

821 7; Ὠιίολύν ἀκα Α. Β., δὰ Αιρῇ., 5.3.2}. ΟππΙΆΘΗ δά μ 9 ἰῃ δ ποῖρ, [πᾶὶ αἰ (ἢ τὸ ρΡγοοῦ οὗ {π|8. “ Ἰηἴογπαῖ, ΟΥ̓ΧΆΠὶ ς ΟΠ 60» 

τοι » μοΐνορῃ ἴπο ᾶνο Βοηκό, ἴπ0 ναγίουβ διϊθιη ἴθ ἴο δαϑίρπ [ἢ 6 σοι ροβί οι οὗ [Π9 ΒοΩκΒ ἰο αἰ δογοιὶ {ἰπλθ6, οὐ ἴὸ Ὀτίηκς {διὰ 

ἰηἴο ἀἰ Πογοηξ ἀγα κοπιοηῖδ, πιαδί [4}1 ἴο [π6 κτοιιπὰ.--ἜἮ. Η. Η.] 

τ[εκιάσα, ΜΙΝ τείργοποθ ἴο ΤΉΝΙσϑ᾽ {ΠἸΘΟΓῪ οὐποογοίηα βοηζ Ἧ., ΒΆγ8, “Τἰ ἰδ ἀἰ Πῆ συ] δοτ  ΟΌΒΙΥ ἴο ἀΐποῦπα [Π|9 ρμοϑϑὶ ὉΠ ΠΠΥ͂ 

οἵ δυςῖι σοη οσξιΓεβ πὰ ογάϑγ ἴὼ μγοῦο ἴθ; ΤΗΕΝΙΟΒ λ88 ποῖ ΟΥ̓ΘΏ αἰοαιρίοα {6 Ρτοοῦ δηὰ 1189 [Π8 δραγοὰ 086 ὙΥ 110 ΘΟ: 

δίϊοσ πὶ πο τγουῦῖὶθ οὗ τοζαϊ τοι. 

(Το ουϊάθῃοθ ΠΥ ποῖ ὑὲ δας οἴ ΤΥ ἴο Ὦγ. ΝΑΣΟΕΞΙΒΒΑΘΗ, Ὀυϊ Ὧθ δῃουϊά Ὡοὶ δΔῪ δ0 δΔὺυἂδοϊἰοῖν δὶ [ΠΟΓῸ 18. “ ὯΟ ΟΥἹ» 
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Ῥυθάθοθϑϑουβ, οὐ Ὀούδ, ἀθγι γϑὰ ἐπδὺ ορὶ μἱοη ἴγοτα ὑμ 6 Ὀοοὶς 1[86][, ΕΓ 10 18 ΘΑΒΘΥ͂ 0 ΒΆρροβϑθ μα 
186 ρῥγορμϑύ, ψὰο Βδὰ δ᾽τηβοὶ ἢ ̓νϑᾶ ἕο 860 7 6γαϑαϊθιμΒ [6], ϑ8 ου Ἱαὰ τσὶ ῦθ Ὡροὴ 1ῦ δὴ ἀρργορτιδὺθ 
ἀϊγζθ. ΤῊ8 γγὰ8 106 1Π|Κ6}]γ ἕο ὉΘ ΒΆΡΡοΒΘα 8βί1166 ἐ}118 ργορμῃοὺ 84 [οΥΙΏΘΓΙΥ͂ Ὀθθη δοιζηον)οαρρα 
88 ἃ. ΘΟΠΡΟΒ6Γ οὗ ἰγραϑ (2 Οἤτοη, χχχν. 25). Μογθονθῦ, ον οου]ὰ ἃ ἰθαῦία!] βοῆς ον δὺ ὁ γυβ8- 
Ἰοῖα Β ἀο ηα}} [411 ἰο ὍΘ οχρθοοίθα ἔγοα ὑμαὺ ρύορδοὺ γὰο διδὰ 881, “" ΟἿ), ἐμαί την μθδα Ὑγ6 10 
ὙΔοΥΒ, 8Π4 τη]ὴη9 6Υγ6 ἃ ἰουμπίδίη οἵ ὑθᾶγβ, ὑἰμαὖῦ 1 τοϊρῦ 66Ρ ἀδΥ δηᾶ πρὶ ἴοσ ἢ δ᾽) οἱ ἐδθ 
ἀδυρηίου οὗ ΤΥ Ρ60ρ]6 [᾽᾽) (ν}}. 28), ΑΔἀὰ ἰο {ῃΐ8, ὑἐβαὺ 1η οὨδρύθυ 111. ἐῃ 9. Ῥοθὺ βθθῃ8 ἰο Δ θη ΠΥ 
Βιμαβοὶ ῦ πινῃ ὑμ6 ρτορδοῦ, δηὰ ὑμαὺ ἐμ886 Ἀπά θη! Δ Ὀ]Υ οὐντου8 δηα βυπιραύμϑίιο ΑΥΓΠΔΟΩΥ͂ ΜΙ 80 
ῬγορΡΒ ἐϊοα] τυ! ηρ8 οὗἨ 7 ΓΘ 8} Βθθῖηβ ἰο οομῆτηὶ ὑμαὺ Ἰἀθηξγ. Τὴ ῥοῦ δὈ}ΠΠγ, ὑμογοίοτο, 
(μδὺ 7ογθια δ ἢ ΤΠΔῪ μᾶνο ΓΘ ἃ ὈοοΪκ οὗ {818 ἀοβογιρύϊοη, οδπηοΐ ὍΘ ἀθηϊθα. Βαΐ ΟΝ ϑἰδηάϑ 
1ξ τι 086 ονιάθποο ψ 1οἢ ἐμ ὈΟΟΚ 156], 1η οἷ. 1}}., Β66 18 ἴο ρῖνθ ἰὴ γοραγὰ ἰο 1(8 δυΐίδοσ, δῃὰ 
δον τ δὰ ὑ8 6 ΒΔΥΠΊΟΩΥ͂ 1 86 ΨΑΥ͂ οὗ ὑβουρῃΐ δἀπὰ Ἰδημυαρο 7 ΑΒ ἴογ ὑδὸ 1ηὐθγηδὶ δνιάθηοα οὗ 
οἰ. 111., ἴῃ [88 γϑῦ δηά ὑμιγὰ ραγίϑ οὗ ἐμ σμαρύογ ὑΐ6 ῥσορῃδὺ ογθυλδἢ οογίδι ΠΥ Βρθακβ. Βα 
1μθ φαρϑύϊοη οσσυγβ, Ὑ δύ  Γ ὯΘ Βρθα 8 88 ὑἢ)8 δια μου, οὐ ἩΒούμογ [ῃ9 Δα ΒΟΥ τη 8,68 Ἀἰτὰ Βρθακ 

ἘΠΟΒΘΓ 18 ἴῃ 186} ροϑβϑὶ 018. ΕῸΓ 8[η00 (ῃ9 Δα ΠΟΥ 10 1. 11 ταί 089 ρϑυβοῃι:ῇθα Ζίοῃ βρϑακ, ἢθ 
ΤΩΔΥ͂ ΠΠΚονγῖβο ἴῃ οἷν, 111, γλαῖκθ (6 ργορμϑὺ Ψθγθια δ, 85 ἰδ 6 σϑργθβθη αύνθ οὐ {μθ ᾿Ισραελ πνευμα- 
τικος [(}8 βρ τα] [βγ86}], βϑρθακ. Βαύ, οὐ ὑμ8 οὔμιεὺ ιδηά, β'ποθ 1η οἷ. 11. {π6 διίμοῦ 18 [89 
ΒΡΘακοῦ δηὰ ὑΐπθγθ βρθαϑ οἵ δ] 86] ἢ 1 σοτβ. 1], 18, 8ὸ ἴῃ 111, 1-28, 48:60, 89 Δ ΠΟΥ ΤΩΔΥ ὉΘ 
80 Βροδ κου, δῃὰ δοοογάϊηρ ἰο (86 ραγρογὺ οὗ ὑδθ οοπ θηΐβ, ἢθ 18 βρθδίἱηρ οἱ δ] πι86}, Βυΐ Β6τΘ 
ἔνο ὑμίηρϑ ἀγθ ἰο Ὁθ ἰδίζθῃ Ἰηὐο δοοοιῃύ, Τῇ ἢγϑύ 18 ὑ}18, ὑ}παὺ οἷ. 111, (566. (ἢ. ΘΧροϑιί]οη) οοη- 
δἰϊυαίθβ ἐῃ τη ϊα 19 ἀπὰ οἰϊτααχ οὗ 9 ψ8ο]6 Ῥοοῖ. Ηδγα ἐῃθ δγ ϊϑίϊς οοηβύγασί!οι) γθϑ 68 108 
διρβοϑὺ ριηηδο16, δηὰ ὑῃ8 ργορβεδῦ βρϑακίηρ ἰπ {δ0 ἢγδὺ δῃά Ἰαδὺ οἵ ὑμ6 {Ππ|γθθ ραγίβ, ἴοττῃβ τὶν 
Ἀ18 ζωουγηία] Ἰαπιοηἰαὐϊοη8 ὑμῃθ ὈΔοΟΚρτοιηά ἴοὸσ ὑμῃ6 ὑτρῃῦ δηὰ σοηβοϊδίογυ βοούοη οοηίἰαϊ θᾶ ἴῃ 
ΨΟΙΒ. 22-42, [8 10 ΠΟΥ͂ ΠΠ|κοὶν ὑπᾶὺ ΦΘγθηλ δὴ που] ἐμ 8 ᾶνθ τμδθ 18 ΟὟ Ῥϑῦβϑοη ἰδ τη Δ 4]6- 
Ῥοϊηὐ οὗ ἰμ6 ροϑῖὰ δπὰ ψου]ὰ ἢανα ἄοῃθ {ἢ18 ψ 10 80 τα χοῦ τὺ ΤῸ τη6 {1}}18 Βοθη]8 ποὺ 16 ]Ύ], 
ονϑῃ ὑϊουρὰ 1Ὁ 15 Αβϑατηθα ἰῃαὺ {110 ργορμϑὺ βρθδῖϑ ἤθγθ Ἰη ἐδ πδιηθ οὗ ἰἢ)8 1016 Ψ6 ον 8 }- 10} - 
[Ὁ] 18γ86], Φογθιλίδῃ, ῊΟ Μὰϑ8 80 πηοἀδϑὺ δηὰ δυιὉ]6, που]ὰ αὖ ὑῃ πχοϑὺ ἢν Ἰεὺ }18 ῬΡΘΥΒΟῺ Δ] 
ΒΌ ΘΓ ΡΒ ρΡρΘαγ, 1[ αὖ 411, ΟὨΪΥ 88 δὴ ϑἰθηηθηύ ογ οοηδβίϊ πθηὺ ρατὺ οἵ ὑῃ6 Βα βοσιης πο ἐμ 9 
[αἰ α] [5γ86] "δα ἰο βυῖου ἴῃ οογηηοη. Βαΐ 1ἰὑ ἀο68 ποὺ βεϑηὶ ἰἰἶζθ τὰ ὑἢ 8 ὑο ρῥἷαοθ 19 οὐ 
Ρδίβοῃ ἴῃ (ἢ ἰοσορτουῃὰ 88 88 ἄοϑβ ἴῃ ὑμαὺ βϑούϊοῃ ἡ] Ὀθρη8 σι “1 δηλ 6 τηδη,᾽" 111. 1. 
[Ιὴ τεραγὰ ἰο ὑμ6 γίϊϑί1ο οοηϑίγαοίίοη, 1 αν δ γθααῦ ἴῃ ὑΐ6 Τηἰγοἀαοίϊοη ἰο ἢ18 ῬΓΟρΡ6ΟΙ68 (ἢ 8), 
οομἤβ8864 ἐλαὺ 7 ΓΔ} 8 δίυ]6 15 ῃοὺ ἀεβοϊοηῦ 1ὴ αὐτί. ὅθ6θ [Ὁ ΘΧχατη}]9 818 βεοοηὰὶ ἀἸΒΟΟΌΓΒΘ, 
οἶ8. 1Ππι-νῖ, Βαΐ {818 τοβηθτηθηὺ οὗ δύ, [818 δογοϑβϑύϊο, 8158 δάσο! ὺ ρϑῦιοα!ο ν υβ] βοδίϊοη, {1688 1η- 
δεπὶουβ ὑγα δι 1008 ἴῃ 111. 19 21, 389-42, (818 ογοβοοηο δηθὰ αδογοβοθηο τηονοιηθηὺ σϑϑίϊηρ ὍΡΟῊ 

ἄθμοθ.᾽" ΤΠ Ὅδγο ἔλοῖ οἴ {Π|ὸ οχἰπίθησο οὗὨἩ [9 ὙΟΓθ τοίοστοα ἴὸ ἰῃ ἴμο βορίπαρίηΐ, ἃ ἰγαηβαἰίοη οὐ πὸ ΨΏΟΙΘ 8Βὸ [ΙΕ [Ὁ], 

διηὰ τηδᾶὰς Υ «926 .νὉ08 ὙΠῸ Αἰ πιοσϑῦ ΒῸ ΡΟΥΘ ἢ ἸΟΌΒΙΥ νοηθταϊοα {Π6 ἘγᾺ0ὴ τογὰ δηὰ ΒοΓΠΡΌΪΟΙΒΙΥ δά μβογοὰ ἴὸ Ἡθῦγον ογἰχίηαϊϑ, 

18 Βοπι6 ουϊάοῃσο, σοηβεϊ αἰ ης ἃ ΡΓΟΡΔΌΠΙΥ δὖ ἰθαϑὲ, ὑπαὶ πὸ βορίυλρίη!ξ οορίοὰ [π680 ΜΟΓᾺΒ ἔγοπὶ Ἠθῦτον ΜΚ. ΤΉ 6η δαί ἢ 

ἘὴΠὸ χγαπιηλαι οι! βισυσίαγο οὗ [μὸ δοιλίθῃοθ δυ 18 (Ὧ9 δδδουταρίίο ἐπαὶ [Ὁ 15 ἃ γα διίοπ οὗ α Ηθῦγον οτἰκίπαὶ. Τηδ ρομογΑὶ 

δετοοπηοηΐ οὗ 8.6 δ υϊκαῖο τ ἢ 16 δορίυκρίηΐ δηὰ γοῖ {πὸ αἰ όγομοθ Ὀθίνγθοι [πὸ ἔο, "νου ἃ ἰηιϊοαῖα ἐμαὶ πὸ Ὑ])ραῖα ἰ9 

Ὡοῖ 8 ΙΏ6͵Ὸ ΠΟΡΥ͂ οὗ ἴμ6 ρρίπεαρί πε, θὲ οὐδ ηοα πὸ ΤΟΓΩΒ ἔγοιῃ δὴ ἰηἀοροπάρηϊ βουσοθ. ἔνθ ΤΉΣΕΝΙῦΒ ἰβ Βα ίβὔοα ἢ (ἢ 9 

ουϊάρηςο ἐμαὶ ἴπο86 ττοσ8 τηδὲ ᾶνο μα ἃ ΗἩοῦτον οτἰ κίηδὶ, δὰ ἴδο!5 [ὃ που θα ὕροὴ Ὠἷπι ἴο οχρίαίη ΜΡ ΓΠῸΥ ἀγὰ ποῖ 

Ἰοπῃὰ ἴῃ οὖν οχί δίς Ηουγονν ΒΙ 0105. ΟἜΒΙΑΟΘΗ : "  Βοίμοῖ πὸ Τα] ζαῖο ἀογί νοὰ τμδ1 ἱπίγοάυςίίοη ἔγοτα [116 αὐ Χο, [Π6 [πα ὰἷ- 

εἰοηδ}] πογἀ9 θοΐηρ αἀεά οΥ ανίηρς [116 ἢ οὐ οὗ ἴΠ0 ἰοχὶ οὔ {πὸ ΧΑΧ. [δἴησο [ἢ6  υἱραὶθ πὰ τ [6 0}, ΟΥΓ ὙΠ ΘΊ ΠοΥ ὈΟΙΙ, ἰη46- 

Ῥοπάροςν οὗ 680} οἴ οσ, τορτο αςρα ἃ ηοῖο Τοπηᾷ ἰη {Ποῖ τη υβοτί ρῖϑ, ἰδ οὗ η0 ἱταρογίδηςο, βίησθ {Π|8 ργαπιτηδί 41} σΟΙΒΕΓΙΙΟ- 

τίοῃ οὗἩ 16 πΟΓὰβ ἰῃ οἰ ΠΟΙ σα86 τοίογα ἰο ἃ Ηοῦτον οτἰκίπαὶ, τ οι ρτοσοάρθα ὈοΐΪἢ. [π 8 ]8, ἴο "9 ργοδυιθοὰ Ἡοῦσον οτγἰ χίπαὶ, 

τὸ Βαγο ἴο τοσοχηΐΖο {}16 οἱ ἀδδι ὑγαά το σοποργηΐης ἴπ δυῖμοσ. Βαϊ (παῖ {18 [ΒῸ ΡΟΣΒοτΙ Ρ]0η] 88 οἵ δοσορίθα Ὀγ 1[Π9 φαϊοῦθ 

οἵ οὔτ τοσοϊνεά ἴοχῖ, σληποῦ θ6 Ἔχρίαϊ ποὰ τὶ ἢ ΤΒΕΝΙΟΒ ὈΥ͂ [0.6 δβδϑυτηριίοη, “ἸΠαν ἰὁ γὰ8 ποῖ στορηγθα 85 βα(ἰϑἰποίογυ, ἔδαξ 

1μοϑο οἀϊίοτη οσο ἀου τ} δἵ ἰθαδῖ ΒΘ ΠΟΥ Φογοαλ ἢ 8 σοτηροδοα ἕλε γεί βοῃρ,---ίοῦ ἐλαΐ ἰπιπιοάϊαῖοϊν (ὉἸἸονν 8 αὔΟΣ 

καὶ εἶπε [ἀγἃ 110 Βι14]. βίποο [πὶ Βιρογβογ μεθα οου]ὰ πᾷνο πο οἴμοΣ οὐὐοςξ ἴπδη ἴο σοπηοεὶ ἰδ0 [δπιοηϊαίοη 8 Μ 111 ἃ ὉΓ6- 

εοὐϊης υτίτηρ (β66 [Π6 καὶ ἐγένετο κ. τ. λ. [ἀηὰ 1 σαΠλθ9 ἴο μα 88, εἕο.]}, απὰ παῖ τσὶ τἰπς σου] ΟὨΪΥ Ὅ6 [16 ῬΓΟΡΠΘοΐθΒ οὗ 26 Γ0- 

τοϊδῃ, βιάζου τ] ἢ) ἃ ρΡαΓί οἴ [86 7677 υ]δοοα ποῖα, 6 ἐπ 6 ἀΌθοποο οὗὅὨ {πὸ Βα ρουβογ ρτίοη ἰῃ 1Π086 τλϑῃ υϑου ρί5. Εἰς Ρ]δοθ 

86 [ιαπιοηΐδίοπϑ αλοης ἴπο0 ΗἩδρίοσταμ]ια, [8 δ. οχρ] αἰ πο δηἃ ποι ίπρ ἰ688 ἸΏ8η ὑτορογ."--Ὑ. Η. Η.] 

4 [Πηὰ πὸ ἄοῃο βΒο Ὧθ του] παν νἱοϊαϊθα πὸ σι]ὸ οὗ ροοά ἰδϑίθ οὐ ῃγορτίοθίυ. ἢ οουϊὰ, πιογοούθγ, τ ουξ σΏΔΓΖΘ ΟΥ̓ 

οκοίίδτῃ, ἀϊγοοῖ μι ΠΟ (0 ἮΙ Π]Β6], ὈοΟΆΛ86 Ἠ6 νγὰ8 [86 ὑτορποῖ οὗἩ ὥοποναῃ δηὰ {πὸ σϑργοδθηϊλείνο οὗ μίομβ [680] δῃηὰ ἰὰ 

ἈΪ8 ΒΌ ΠΟΤῚ πα ἃ τοργοηοηδίϊνο οὗ ἴπὸ Ῥτομποῖ οὗὨ ΔἸ} ρσομποῖη δηὴ ἴη9 Ηοδα οὗ βγβοὶ, Βιιῖ, ἰη ἔδεῖ, ἔμθτο 18. ποῖ ἃ πνογὰ ἰη 

16 ψ ἼΟ]0 οἰαρίον, [Πα ΔΠΥ κοοῦ τλη τηὶρἣϊ ποῖ αύο πτίαη οὗὨ Ππἰπη8. 1 τ που ἃ Ὀτοδοῖ οὗ Βα τ ἰΠΠ Ὴ , δα πη “16 Ὀτί σΒΠΠΥ- 

δἰ η]ης εοοπηΐογί-Βοοϊίοι ᾽ (ΥΉΓΆ. 22--42} «δ γοτη δ ΒΑΓΟῚῪ αἰϊηά 68 ἕο Ὦἰπιβ6 17 δὲ 411, ΤἼαὶ ρμασὶ [8 ποῖ πὶ [6 ὅτϑὲ ρόγϑου, Ὀαϊ ἰη 

το (τὰ ρότβοπ, βη ἰδ ποῖ ροσβοιδὶ ἴο [86 ρσορμεῖ, Ὀυπι ραθϑοδ θα 11} δηὰ τηοάοϑίγ ἰηΐο ποῆογαὶ ὑγαἢ8 οὗ ποϊνογοδὶ 

δυρὶἰςοίἰυη.-ἾΤ. Η. Π.] 



10 ἹΝΤΒΟΡΟΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕῈ ΧΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΗ͂ ΟΕ ΖΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἴπ9 ἅνο-[01α αἰ ν]βίοη οὗ ὑ8 6 8016 ροθῃλ---ὐΓ γ᾽ 411} {818 8668 ποῦ {{|͵1ὸ ὅϑγοηϊδῃ. [π 18 πο υϊ ἴημα 
ποίμίηρ 5 }}1τ ὑο ὑδ}19 18 Ἰοαη. Ὁ ου]ά ΔΠΥ̓ ΟΠ6 δϑογιδθ 89 πχοϑβὺ μϑγίϑοὶ ργοάιυοί, ἴῃ σοραγά 
ἰο ἐδ ὀχίθγηαὶ δυϑιϑίϊο βυγιαοίαγθ, οἵ ὑ86 ΟἹὰ Τοβίδιηθηὺ ϑογιρύαγοϑθ, ὕο ὑμαὺ δϑδῖῃθ ργορβοὺ ἡ Βοϑθ 
δίγ}}6 18 δἰβθΎ 6 Γο ομδγδούθ θα 88 δέγηιο ἱπισιζίιι8 οἱ ρξγις διιδγιιϑίϊσιι8, ᾿ἴ Ἰηάθοὰ οη6 ραιϑθθ 5 
Τοοορη ΖΘ δ18 ϑύγ]9 δὖ 4]}, δῃιὰ ἀοβϑ ποὺ γσαύμεῦ αἀἰγθοὺ 8]8 ἀὐὐθηὐίοη ἕο ὑ8088 τότε} σαδίεδίλιεπι πῖν8- 
ἑογία ὙΓ1ΟΝ ΄Θ ΘΟΠΟΘΑ]Θα ἈηΔ6ΣΡ (6 δασγαπιεγιϊ8 ζίεγαγηι5 Νονθγίθ 685,1 ἔγθοὶ Υ σγααὺ ἐδδὲ 
ΘΙ μοΓ {89 Ῥβυοβο!ορίοαὶ, Ὡοῦ ὑμ6 τβϑίοσιοδὶ ἀυραμαθηῦ οδη, ὉΥ 1βοὶ ἢ δίοῃβ, οἱδίτη ἰο Ὀθ ἀθοὶ- 

ΒΙΥΘ. 
Βαΐ Δηοίμοῦ δυραϊηθηῦ πλυϑὺ Ὁ δἀαρα ἰο ὑῆ689, ὨΔΙΊΘΙΥ͂, ΘΘοοηἶΥ, ΤῊΘ Ῥγθνδ ης οΠαγδοίοῦ 

οὗ {86 Ἰληρααρθ ἴῃ ἐ116 αηηθηἑαίύίομ9. ΤὨΪ8 αἰ Εἴθγβ νΘΥΥ͂ ΘΟ ΠΒΙ ΘΓΔΌΪΥ ἔγοπλ ὑῃδὺ οἵ (6 ρτορβοί!- 
οαἱ Ὀοοκ. ΑἸΟΒου ἢ ἐμ δαΐδον οὗἨ [υϑηγχθη δ! οἢ8 8859 τη ποἢ 1η οοπληοῃ ΜΙ ὑπ ρῥγορμεῦ, ποὺ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ρθηογαὶ 88 8 ΗΌΓΘΥ χιύοτ, Ὀαὺ 8180 1ῃ ραγίιοαϊασ ΟΥ̓ ἃ ἀοβίσηθα Γείθγθησθ ἰο {Π6 τὶ ἢ μ8 
οὗ Τογοιηϊδῖ, γϑὺ οα ῃ6 οἶμοῦ ἢδηά, 86 8.88 8ὸ πη οὶ ὑμὺ 18 ῬΘΟΌ 8. ἰο Ὠ]Γ,86]{, δΔη 830 πηποῇ (δαὶ 
Ζογοι δ Πα8 ποῦ δὖ 4}}, Οὐ 88 ΟὨΪΥ͂ 1 8 αἰ δγοηὺ ἴογηι, ὑμδὺ 1ὑ 15 ἀΠΠΠσα}Ὁ ἴο θα ’Θνο ἴῃ ὑπ6 Ἰάθη- 

ΟΟΥ οἵ (Π6 ὑτο. [1 πᾶνθϑ βραγθὰ τη βϑὶ ἢ Ὧο ὑγοὰ Ὁ]8 ὑο δου ραγθ θυ τ ποσὰ οὗ ῃ8 [1,8πχϑη δ !ο8 
(τ [88 Θχοθρίϊοη οὗ βιὰ. 88 8ΓΘ ΟΟΠΒ ΘΠ ΓἸΥ͂ ΤΟΟΌΓΓΙ ἢ, 88 {ΠῚ Π, δὴν, δίο., σι ουῦ ποῖ Η ΘΌΓΟ 

οδπηοῦ 6 τὺ 6) πὶ {86 τυ ηρβ οὗ ογο δ. 1 θαῦθ δυνδιϊθα τγβο]Γ ἴογ (ἢ 8 ρΓ- 
ΡΟ86 οὗ ἐμ9 Οοποογάδηοα οἵ ΕὝΕΒΒΤ, δηὰ δᾶνθ ἰουμὰ ἰδθ βϑῖηθ οογγθοὺῦ δηὰ ἰο ὃδ6 ἀθροπάβὰ 
ἀροη, τὶ θὰ (Π6 δχοθρίίοῃ οἵ ψηδὺ 18 ρίγθῃ πὶ γοβρθοῦ ἰο ἐμθ ψογὰ ΣΝ, ΤῊΘ [Ὁ] οσίηρ ἰδ (86 

τεβαϊὲ οὐ {19 ρα Γ]]Υ ἸαὈογου 8. σοπιρϑτγίβοῃ, ΜΒ γθίη 1 γϑίθυ ἸῺ ΘΥΘΕΥ͂ ᾿Ἰηδίδηοθ (ὉΓ δας μη ϊοα- 
ἐϊο ὑο {16 Ἔχροϑι(ϊοη οὗἨ {6 ράβϑασϑϑ ἴῃ ὙΔΙΟὮ ὑ 9 ὙΟΤ8 ΟΟΟΌΓ, 

[Νοτε .--- 6 Ὀοατίηρς οὗ {110 ἀγρατηθπί ἰο ὈΘ ἀεογινθα ἴγομῃ (86 ψϑσθαὶ αἰ βθγθποεβ, δϑένγθθῃ 
{16 Ῥτγορμιθοῖθϑ οὗ ϑθῃῖδῃ δηά ἰμο Βοοῖ οὗ ᾿ματηθη (δι! ἢ 8, 18 ΟΥΙ Π108}}Ὺ Ἔχϑτηϊηθὰ ἴῃ ὑμ6 Αρ- 

᾿Ῥοηάϊχ ἰο {119 Ταἰτοἀαοίϊοη. ΤῺΘ πγιύον οἵ 0818 ποθ, ὑη }}}πρ ἰο ἰηβδγὶ 18 ἀϊββοπῦ ἔγοίω (}6 

ΨΘΙΓΥ Ἰοαγηθὰ αἀπὰ οοηϑβοϊθηνουβ δαύθοῦ οἵἨ ὑ8}8 Τηὐϊγοἀαοίίοη ἴῃ ὑπ ἰοχὺ οἵ (686 ρᾷμοϑ, ἀαηὰ ὑἢ- 

Δ ὉΪ6 ἰο οομάθηῃδθ ὑπ γϑαϑοῃδ ἴου 18 ἀἰβδεηῦ ἴῃ ποΐθϑ αὖ ὑμθ Ὀοῤίοηι οὗὁὨ ἐῃ8 ρᾶροβϑ, οι Ἱὰ μ6Γθ 
τοίου ἐμ γϑδάοσ ἰο (86 ΑΡρϑῃάϊχ, ἴοῦ ἃ ζϑῆθσαὶ ΒΙΠΙΠΊΔΥΥ͂ οἱ δύσι η 8 ἴῃ ΘΟΠβτΙ διῖοα οὗ ἰὰθ 
ορίπίοη {πῶ} Φ γθιιαῃ γ88 ὑμθ δαύδου οὗἨ {Π6 Τωμαπηθη αἰ !οη8.--- Ὁ. Η, Η.] 

ΟἬΑΡΤΕΒ 1. ες. 1. Τῇ ργαβεβ Ὁ 3. δὰ Ὁ)23 “Ἃ ΟσΟΌΓ ΟὨ]Υ͂ Βοτθ. Τὴθ ΒΙὨΏΘΌΪΑΓ 

ΠΛ 88 πῃ Δρρεἰ]αί᾽νθ, οὨ]Υ͂ Βεγθ. 215 18. πο [Ὀγαῖρῃ ἴο δ ΥΩ 18 8 ἐϊηγ68, Ὀὰὺ 18 ἤΘΥ ΟΣ δρᾶ 

ΌΣ εἰ. Ὁ9 ΠΡΟΤῚ, ΠΘΨΘΣ ἴῃ ΠΕ Υ - γον. 2. ΝΑ. ὭΘΨΘΓ ἰῃ ΘΓ δῆ. ὉΠ 1 δὰ, ΟὨ]Ὺ ἰπ 

ὑ818 ομαρύογ, τ ϑ 8. Ἃ 9, 106, 17, 231, ἀπὰ 1ῃ ἔοο]68. ἵν. 1 ̓ (αἰβουρὰ (86 ΡΙ6] οἵ {6 νοῦ ὍΣ.) ΟΟΟΌΓΒ 

ἴῃ Δεν. χυὶ. Τ; χχχὶ. 15).---ῦ τ. ὃ. Ἄνθ ἀ{ϊπηε9 ἴῃ Ιμϑηθῃέαίίομβ. ΦγεηηϊδΒ 809 ΠΘΙΔΠΘΣ 

ἰδ ποῦ ἐμ τοοῦ 12}. 8366 1]. 88: γ. 11. Εον 29 δογθτηῖδἢ Βα 8 3" ὮΡ οὗ 2. Δ. ΓΙ 

(δ ογθιλ ἢ Βα 8 ΣἼ7Ἴ3)5), Ὁ »Ό, ὭΘΥΟΥ ἰὴ Φογθι8}.---Ὑ ὅσ. 4. ΚΣῸ ΠΘΥΟΥ ἰὴ ΤΉ Ἢ τ, ὙΝΙΩΝ 

οὐσαϊθ ἰπ Γιαπηθη 8 ΒῚΧ (1168, Δηἃ Δ᾽ ΑΥΒ 1 ὑἢ)0 8800 οἱ δι ὑ1Π|0 ΟΥ̓ΡΪδοθ οὗ 8 [οϑύϊναὶ), 19 
ἰοὰαπὰ ὑνῖσθ ἴη Το γοτηϊδα, Ὀαὺ ὈοΐΒ ὑϊπι68 ἴῃ ὑῃ9 ροϑῆθγαὶ 86η80 οὗ ἐόσπιριι8 βσιιπι. ΤῊὴΘ ἜΧρΥθ9- 

Ββίοῃϑ 9 Ἧ3, ΠῚ (866 νϑῦϑ. 18,16; 111. 11), [86 ἰογταϊπαίϊοῃ τ, [Π6 νϑυὉ8 ΤΩΝ (Β6θ νϑσϑ. 8, 11) 

δηὰ 2) αν ἐἰπ|68 ἴῃ Τιαπιθη ἰδ ὁ 8) ἈΘΥΘΡ ἴῃ Φ γι, ΪΔ}.----ῦ ον. ὅ, ἸὩ 105 18. ΡΘΟΌΪΙΑΓΥ ἴο (818 

Ρἷαοθ. ΤᾺ δβίῃρ. ὍΣ, τ ΒΙΟΒ οσοαγβ ἔνθ ὑΐη68. ἱπ ωδτηθη δ] }8, 18 ΠΟΥΘΡ 1 Φογθιαϊδα. Ηδθ 868 

ΟὨΪΥ ὕΠ6 Ῥ] ΓΑ].--Ὕ 6γ. 6. 13. ΝΣῚ ΙῸΥ γογβαΐοηι ΟὨΪΥ͂ Βεγθ. ὝΤΠ, χὰ (τη45..), ΠΡ. (Τ γθπι ἢ 

Αἰ σα 8 ΠΛ} 3) Λονοῦ Μ 8  γθυη!δὶι. 1 Ψογθια δὶ 968 ΟὨΪΥ͂ ΜῚ ἢ 80 ΒΊ ΧΟΘ.----Ἶ ὁγ, 7. Ὁ), 

ΟὨΪΥ͂ ΒοΓΟ, 111. 19, δηὰ 8. ἵν. 7. Ἵ2Π5 (866 νϑγβ. 10, 11; 11. 4) ὭΘΟΣ ἴῃ Φογθωϊαῆ. Ηδθ 0868 

4 [Β5Π4}} τὸ ἰοῦ ε πο ῖδΒοῦ Καμδϑρθασθ ψσοῖο ΤΆγαια δα βθστγθοο, δὰ πα δηὰ Αἀοπίδβ, Ὀθοδι86 [ἢ 8}1 μ15. υἷα γβ {ΠΟΤῸ 

ποίη δἰ πα ΠΡ ἴο [9 ΨΘΓΥ͂ ἀΥ ἢ ο[41] οΘοπϑιγοτ θη οὗὨἨ [ἢθ80 ϑροηδογίθιι ροθῖῃϑ  Οδὴ ψὸ ὀχροοῖ ἐἢ8 βϑτηο θ[γ]6, {1160 τηϑηΐ- 

Τοστατίοηϑ οὗ ρΡΓρο δον [Π6 βαηι6 408} }{|Ὁ5 ΟΥἩἨ κοπίυ5 ἰπ 8 ΤΟΓΙΠΔΙ δ ΤΟΥ Ροσπι, κ ἔμοδὸ τλοπτἰοηθὰ, δηᾶ ἰπ ἴΐπθ ἴγθθ Ὁ Π6Π}- 

Ὀατγγαβν" σοτηροη τίοη οὗ Ε}16 δίαρο ραν 8.41] νγὸ οχρϑοῖ ἴο πᾷ πὸ ἢον ἔγαί (8 οὔ ροηΐτα δἀπὰ ονἠοηοθα οὔ υϑγβα  {ΠΠὴ Ὸ οἵ 

ἰᾳ]οπῖ, ἤθη (Π6 ὁγαίοτ- γορῖγοῖ, το πα 5 οἱροῖγ  ἤθὰ 1ργ6] Ὀγ Ηἷα ἱτηργοπιρία Ὀπγαῖβ οὐ οἱοᾳιθῆςθ, σα] οστ ἢ ὈΥ ῥαϑϑοίης 

δνϑηῖδ πο ργοβδίης οπιουχοηοίοα, Β 18 ἀόνγῃ ἴο {Ππ ΘΑΓΟΙΗ] σοταροθίση οὗ ἃ ᾿ντίοδὶ ἀἶγχο, ἴο Ὀ6 σοηδίγηοίοα ἰπ κορογήἤκησο ὙΠῸ 

Ῥτορευτπλί θη ατὐεκεῖς τα] 8} 1 ἰὰ Ροθϑὶ Ὁ16 τπδῖ πο τη μὶὶ τοδὶ Ταγαῦίη δηῇ θσΓοσθ, Δ ἃ δαὺ ἰΠδὲ ἰἴ8 αὐτῦοῦ 5 ΙΏσδρα. 

Ὁ] οὗ ντι τις ΒΒ Κη ροιγοθ ρασβ. Αποῖμον αἰἰχὶνε το 1π6 ργοῃΠθοὶοα οὗ Φθγθωλ δὰ δὰ ΘΑΥ, ἐμεῖς δ ΠΟΥ νἂδ ἰποδρμαῦϊο 

οὔ ρῥγουυοσίης [6 μαπλοιιατίοαϑ. 1βοῖἢ Ὑγσου]ὰ ὃθ τχϊϑίδικθη.---,, Η. Η.} 



δ ὃ. ΑΥΤΗῸΒ ΑΝῸ ΤΙΜΕῈ ΟΕ ΟΟΜΡΟΞΒΙΤΊΟΝ. 11 
Ὡπαεο βῥαναμασε. 

ΟὨΪΥ ΠΠΊΞΠ. ΓΒ. ἀπ. λεγ.---Ὗ ον. 8. ΤΙ (566 111. 39) πϑνϑῦ ἴῃ 7 ϑγετιΐ. Ηδ 868 οὨΎ ΠΝ ΘΙ. 

ΤῸ), Ἴ339, δὰ ΠΗ͂ (Ωγ ᾿ι6γ6), ΠῚ» πθνϑῦ ἴῃ }εγθηγίδι. ΤΙΝ (866 νϑῦ. 18) ὁοοὰγβ ἴῃ Τπενὰ τὲ 

οἷν ιν ἢ 1)π ογ 212).----Ὑ ον. 9. ΠΧΘΌ, Ὁ" Νἢ9 ὭΘΥΘΥ ἰὴ ὦ ὙΠ -τῦογ. 10. ἼΘΙ πϑνοῦ ἴῃ {6γο- 

ΤΑΪΔ ἢ (869 ΜΟΙ. ᾿7).- ον, 11. ΤΙΣ (866 γϑγ, 4), ἼΖΠ9 (869 νεζ. 7), Ὁ , 98) 2, Ὁ3) (886 ψεγ, 

12,1}. 68; ἰν. 16; ν΄ 1), πανϑγ ἰῇ  γθηλ δῇ 5: 12, 1.1 2 (869 ἰϊ, 15), ἸΒΝ ΠῚ Ὁ (18. 

ΧΙ. 18) ΔΟνΟΡ 1 Φογεδ ἢ. ὅ60 1]. 1. Ὁ» (868 νοζ. 22; ἢ. 20; ἢ, 51) 7ογοι δ 1.568 ΟὨ]Υ͂ 

ΟὯΟΘ ἴῃ (ἢ 8689 οὗ γαοεπιαγί. ΟἾἼΟΘ 8͵30 ἴῃ Η ἢ Ρ. Χχχυ!ὶ!. 19.--Ἴ ον, 18, υλ, ΠΥῚ (866 ν. 17) 

ΠΘΥ͂ΘΡ ἴῃ 6Γ.--αον. 14. Ἴρ ' ἄπ. λεγ. ΔΤ ΠΡ. ΟὨΥ μετ. "ΣΝ ἴῃ 9 γθπΐδ ἢ ΠΘΥΘΓ 8]0ῃ6, 

Βαὺ Δ᾽ ταγ8 )οἰποὰ ψῖξῃ ΓΝ); ἴῃ Πμδτηθηἰαύϊοπβ ἐοαγίθθη ὑΐτλθθ, δῃὰ αἰνγαυβ δἰοῃθ.--- ογ, 15. 

ΠΡ, ὌΠ. ΝῊΡ, ΠῺ πονοῦ ἴῃ δ γθπιῖδΕ, Ὁ ΓΔ ΤΥΤ ΟΠἸΥ Β6ΓΘ.----Ὕ 6γ. 16, 7.323 ΟΠΥ οτο. ὉΠ)2 

Β6Θ Υ͂ΘΙ. 2. Ὧ952 2,9, 866 γοσ. 11. Ὁ 860 νοῦ. 4.---νοῦ. 17. ὉΠ ΓΝ, 860 νϑγ 2. 1Ὶ) 

(869 Υ6γ. 8) ὨΘΥΘΓ 1 {ΘΓΘΠΊΔἘ.---Ὗ οΓ. 18, ΓΞ ΤῊ ΠΘΥΘΓ 'ῃ 7 ΓΘΙΏΪΔΒ.---Ὗ 6γ. 19. ΠΠ9, ῬΙεὶ, }}) 

ὩΘΥΘΥ ἴῃ ογοιδῇ.---Ἶ ον. 20. Ἅ), 866 σοὺ. ὅ. ἼΘΊΟΠ (866 1]. 11), 37 971) παν ΣΡ ἢ Ἷ ΘΥΘΙΏ Δ ἢ.--- 

εγ. 21. ΠΝ, 860 γϑὺ. 4. ὈΓΙΣ3, 866 Ψϑυ, 2.- “ον. 22, 8 29} ΠΡ ΤΝΞ, ΠΝ ον ἰὴ 
Τογοι ἢ. 

ΟἬΑΡΤΕᾺ 11. Υογ. 1. 3)}) ἀπ. λεγ. ὈΥΎΤ, ἼΝ ΟΥ̓ (866 ἱ, 12; [1, 21, 22) ΠθνδῚ ἴῃ {ογθπη δ Ἐ.--- 

γόος. 2. »3, ΡΙ6ὶ, πύου ἴῃ Φογοσαϊδι, ἰὼ 818 ομαρίου ἔνθ ὑϊπι68. [πϑἰθδὰ οὗ ΚΡ δ) (866 γϑυ. 

17) 7 γθυ Δ} δα γ8 ὉΓ) νὗ). Ρ»᾽ ΠΣ ΟὨΪΥ͂ Π616.---Ἶ ἐγ. 8. 7 θυ 8 ἢ 568 ΟὨ]Υ ἰἢ6 ΝΊΡἢΠαΑΙ οὗ 

»ῈῺ ἫΝ ΠῚ πονοῦ ἴῃ δεγθταῖδῃ. ΠΝ 2, 8661, 8. 73), σϑγθγαίδῇ 865 ΟὨ]Υ ὁΠ09, πὰ (ἤθη 

ποὺ ἴῃ 8 Βραγαίνθ βθῆ8θ. θγθῃλιδὴι ὩΘΥ͂ΘΥ ΒΔ γ8 3.30 ὯΝ, ΒΘ 1868 ἰῃ ἰμ158 ΘΟὨΘοί]Οἢ ΔΙ ΑΥΒ 

Ὁ 3220 οΥ Γ᾽ 220 ---Ἶ ον. 4. 2.) ΝΊΡΒ. πϑνοῦ ἰῃ ΣΤ ἽΘΤΙΞ, 8691. 7, 10,11. ΤὉῪ 3. Ὦπιν 

ΟὨΪΥ Βεγβ.--- ον. ὅ. ῬΌΞ), 866 νϑσ. 2. ΣΝ ΠΝ ἔγοια 18, χχὶχ. 2.---ον. 6. ΡΟ, 8661. 4. πο 

ΡΙεἱ οΠ]Ὺ ἰιοτθ. [31 ἴῃ 7 ογθαλδῇ ΟὨ]Υ͂ ἴῃ Ἔποι ΠΈΑΟΝ ΧΟ, 21-27.---Ἴ τ. 7. ΓΤ Ὥθνοῦ ἴῃ 76Γθ- 

ΤΑΙ ; ἴῃ 1 ϑτηθη β.]Οη8 ἰγ6θ ὑϊτη68, 11. 7; 11. 17,8]. Ν, 8601. 14, ὙΝ) ἴῃ ὯΟ ἴογηι ἴῃ Ψ6Γ6- 

ταϊδ. ὙΠΟ, ΗῚΡ. ΠονΘΓ ἴῃ Φουα, ἢ6 Οη09 ΟὨΪΥ 868 (89 Ῥυδὶ ἀ 1: 19).--Ο-Ἶ ἐγ. 8. »}3, 

8606 ΨΟΥ. 2. Φογοη ΔῈ ἀο68 ποὺ 80 86 Η!ΡΆ. οὗ ΚΡῸΣ ὮΤῚ ποσοῦ ἴῃ Ζογοιηίδῃ.--- Ἴ 6γ. 10. Ἵ» 

ὩΘΥΘΥ ἴῃ οΥοΙ, 18}.--- 6γ, 11. ΠΡ Ὶ ὭΘΨΟΥ ἰὴ ὦ ὙΒΠΕ ΕΣ 8:9 Ὧ868 ΟὨΪγ ΠΡΌ. ὙΘΎΘΗΙ, 869 1. 20. 

ἼΞ3, ἰΐυδγ, Ἄθνϑῦ ἴῃ Φϑγθιΐδι. ἢ} (ὑἘγθθ ὑΐῃγθ8 ἰὴ 1δαιθηξα !οη8 δα ΟΠ]Υ͂ ἰπ ΟἈ, 11., ὨΔΙΩΘΙΥ͂, 

γΘΓΒ. 11, 12, 19) ὭΘΥΘΡ ἴῃ 9ογθι} ἰΔἘ.----Ἴ ογ. 12, ΘΜ, ΉΓΙ, 8600 γϑῦ. 11, ΠΕΡ. 15 πόνον ἴῃ 

Ψογθιαίδ}.---Ὗ ογ, 18. ΠΙΒῚ ΡΙο], ΓΖ πὰ Ὁ ΟΝ" ΓᾺ ((86 ᾿αβϑὺ ἴῃ υδιηθη δι οηδ ϑρϑίη νου. 15) 

ὭΘΥΘΓ ἴῃ Φογοαδῃ, 2 ἜΠΕΕΕ ὮΘΥΘΥ αὐ με ἔσειε ΝΒῚ νι Ὁ --γον. 14, Φουθυ δὴ ὨΘΥ͂ΘΥ 1868 ἰῃ9 

γοῸ ΠῚ δοπθ, ποὺ δ ΠῚ, ΤῊ Ἰαἰύον 18 8ῃ ΟΧΡΓΘββίοῃ ΟοοαΣτίηρ ἴῃ ΕΖΕΙτΙ6]. ΑἸξο 5, ἴογ 

ψ ΠΟ} Το ον ΒΔΥΒ ἢ ΠΟΘ, (χ ΧΙ, 18).--- Π γθυ δ ὩΘνΟΥ 1868 Π5) πὴ ἢ» (866 δραίῃ ἵν. 22). 

ΠΊΣΩ (οοβοη πῃ ἜΉΕΕ ἰο 76Γ. χχὶῖ, 88-40) ΟὨΪΥ 66. ΘΕ ΤῸ 868 δὲ) ΟὨ]Υ ἴῃ (89 

Του υἷα ΝΟ, ὈΥΤῪΞ (ΡτΟ ΔΌΪΥ ἰγαιηθὰ Ί ἢ Τοίθγθηοθ ὕο 61. χχνὶϊ. 10, 15) 18 ἄπ. λεγ.----Ὗ 6Γ. 

15. θγοτιϊΔ ἢ ΠΘΨΕΓ 88 γ8 Ὧ)539 Ρ90, ποῦ 77 ἋὩ» (866 ἰ. 12), πον δ 92, Ἐν ὑ86 1αϑὲ 76 γὸ- 

ἸΩΪΑἷὶ ΞαΥ8 [5.53 Ὕ)ΤΠ. ὈΟΥ Ὺ 3, 8606 γεγ. 18, Τὴ ὥ, γοϊαί,, ἌΘΥΘΥ ἴῃ ΘΥϑιϊδὮ ; ἴῃ [μδτηδηΐδ- 

ἰϊοῃϑ ἴθ γ {ἰπη68, ἰϊ. 15, 16; ἵν. 9; γ. 18. ᾽8᾽ ΠὉ 3 18 ΔῺ ΘΧΡΓΘΒβίοῃ οὗ ΖΕ Κ161᾽8 (ΧχνἹ]. 8 ; 

χΧΧΥ Ϊ. 19) Ἐὰ ὍΣΣ 18 ΠΕΨΟΥ ἰοα πα ἴῃ ΤΘΓΘΠ,18}.---- Ὗ 8 γ. 16. ΓΘ (86 111. 46), ὝΡΙ πόνον ἴῃ ΠΝ 

τοΐδ!. »Ώ3, Βεθ ψϑῖ. 2.--- ογ. 17. ΨΎΞ, ΡΙ6ὶ Ὥθνϑσ ἰὴ ΕΝ ΗΘ υϑ868 οΠ]Υ »Ὲ3 » 3. ΤΟΝ, 

ἄπ. λεγ. Ὧ5Π κἷν, 866 ΟΣ. 2. ΤῊΡ. οηοθ 1Ὼ Φουθι 8}, ΤΡ. Ὁ ὙΠ ὩΘΥΘΥ.---Υο Υ. 18. Γ5 (866 11], 

49) ΟὨΪΥ͂ ἤόΓα. Ἴ» ΓΞ ΟὨΪΥ͂ ΘΒ 66 ἴῃ ῬΒ. χν]]. 8.---  ογ. 19. γοῦν τνεγ, 2) ΕΝ Ὁ.39 ΚΝ), 

ΠΟ (860 τ γ. 12) θυ ΘΓ 1 ΓΘ} 88. ΓΊΣΓ τ 9 λδ 3 15. Τουπὰ ἱπ Νά. Π|, 10; 188. 1]. 20; 

πὰ 86 1διηθηὐδύϊοηβ δρδὶη 1γ. 1; ἰῃ ΓΝ: ΠΘΥ͂ΘΓ.---Ἴ ογ, 20. ΠΟ 3. σ᾽ ΠΝ, 866 1, 1], 
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ὈΤΙΘΟ, ἄπ. λεγόμ.----Ἴ ογ. 21. ἮΝ Ὁ", 866 Υ6Γ8. 22, 1. 9 εἶ 866 Υ6Γ. 2.--ἶ ἐγ. 25. 3, ξὸθ 

ἱ, 4, ΓΙΊΞΘ ΟὨΪΥ Βεῦο. ΤΙΞῚ, ΡΙ6] θυ Ρ ἴῃ Φ τοι δ. “᾽ ἣΝ Ὁ", 806 ΨΟΙ, 1. 

ΟΗΑΡΤῈΒ [1].---ἶοῦ. 1. 2} (866 1. 8) ὭΘνΘΥ ἴῃ  εγθιλ δὶ. 2 ΟὨ]Υ ἰουπὰ ἰπ Φεοτγοτιϊδἢ ἴπ (πο 

οὐ ΕἸ Α]}Υ βαϑρίοἰου8. ρΙδοββ, χ. 16; 11. 19, ἸΠῚΣ}) δ, ἴτολ Ῥσον. χχίϊ. 8.--ὐ ον. 3. 271), ἘΣ, 

ΠΘΥΟΓ ἰῃ Ζεγοιιδῃ. ΤῊΘ βϑηΐθηοο ἰδ κἷὉ ἼΩΤῚ ἴτοια Ατὰ. ν. 18, 20; Φοῦ χὶϊ. 20.-- ον, 4. 

ΓΞ, ΓῊΟΥ», ἫΞ (860 158. χχχνὶ;. 19), ὭΘΥΘΓ ἱπ Φ ΓΘΠΔᾺ.--- ον. ὅ. ἢ), ΠΣ ΠΘΜΟΥ ἴῃ 76Γ- 

ταῖδ!. ὑὐϑεη, ροίϑοτ, ζϑγθηλϊδῃ 868. ΟΠ] ἴῃ ὑμ6 ρίγαβϑθ ΣῪ “Ὁ,--Ἴ ον, 6. Ὁ 315 ποτοῦ ἴῃ 

Φογοιηϊδῇ. Ὁσὴν  ΟὨΪΥ͂ οἰβϑονιογο 8. οχ πὶ. 8; οορ. ῬΒ. ΙΧχχυν). ὅ-ἴ παϑον. Τ. ὙΣ (866 

γογ. 9), 3271 ΗἸρ}"., ΔΘ Υ ἴῃ Ψογοτηϊδῃ, δἰ μὴ ΟὨΪΥ Θἰβθύσῃθγο Ῥβ, ἰχχχν}. 9. ΠΙΣΤᾺΣ Πονοῦ 

ἴῃ Τογοπιίδμ ; ἢθ 868 ΟὨΪΥ͂ ὈΔΟ). -νον. 8. »»2, ὉΠ (813) πϑνογ ἴῃ 7 ϑγομἢ.--- ἐγ. 9. ὙΣ 

8668 Υογ. 7. “Ἴ, Δ.) ῬΊοὶ, ὨΘν ΟΣ ἴῃ δ Θγοπι 8}.---Ὗ ογ. 10. ΔΙῚ Ὡονοῦ ἴῃ Φογθι}}.---Ἴ ογ, 11]. Ἴ512 

88 Ρ1]6] ἔγοῃ Ὅο, ΟΥ̓ ῬοΕ] ἴτοτι ὙΌ, ΟὨΪΥ μετθ. 9 ἰβ αἷ8ο ἄπ. λεγ. Ὁ, 866 1, 4.---Ὗ ἐγ, 15, 

952, ἴῃ (886 8680 οἵ ιαγῖ, ὭΘΝΟΥ ἴῃ Τογθυλῖδὶ.----Ἶ 6γ. 18, ἼΞΟΝ 3. ΟἿ]Υ ιογθ.---ῦ ες. 14. 

ΠΣ) ΠΕΝΘΓ ἴῃ Φοτγοταίδῃ, 860 ψοῦ, 68; ν, 14.--τ εν. 156. Ὁ. ΠΘΥΟΓ ἴῃ Φογθγαα}}.---Ὕ ον, 10. 

Ὁ), ΗΠ πον ον ᾿π ΦΘΓοΠ ἰδ. 7953 ἄπ. λεγ.----Ἴογ, 17. ΤΣ Πθνοῦ ἴθ Φαγθιϊαῇ, 8686 11. 7; Γξ, 

Ιχχχν. 15.--νοῦ, 18, ΤΙΣ), 1η. ὑῃ6 Β6η836 6.6 σϑαυϊγοα, δηὰ ΓΟΠΙΏ ΠΘΨΘΡ ἴῃ Φογοιδῇ.---Ἴ ον, 10. 

Δ», 866 ἷ. 8, ὉΠ, 8661. 7. δ, 866 γ6γ. ὅ.--ον, 20. Τλ ὨΘΥΘΓ ἴῃ ΦΘΥΘΙ,ἰ8}.---6γ, 21. 

δὰ », τι ὭΘΥΘΓ ἴῃ «6ΥΘΙΩ]ΔὮ.---Ἶ ὁ, 22, Ὁ ἸΟΤῚ, ῥ᾽] ταὶ, ΠΘΥΘΓ ἴῃ. δ ογθιλδἢ, 860 ΜΓ, 82.---- 

γεν. 29, θ᾽ ἸΡ5Ὁ ΠΘΥ͂ΘΡ ἴῃ Φογθιαϊδ; ΔΘ 868 ἴῃ ὑ8 18 5686, Οὔ06 ΟἸΪΥ͂, ΡΞ. -τνο ον, 21, ΠῚΞΝ 

73) ΟὨ]Υ͂ τὰ Ὧν" ὨΘΥ͂ΘΥ ἴῃ ΨΘΓΘΙΙΔὮ, 8668 ΨΘΓ, 2].---ἾὟ ογ. 25. ΠῚ}. 18] πϑνϑὺ ἴῃ Ψθγθη δα ; ̓  

1.568 ΟὨΪΥ ΡΕ]6] αδᾶ. ΝΙΡΒΔ].--ν εν. 20. χλν ΟὨΪΥ Βεῖθ. ὈΣΥῚ ΠΘΥΟΓ ἴῃ ΦαΓΘΙΏ18Ε.---Ὗ ἐγ, 27. 

ν}} δὲ. ΟὨΪΥ͂ ἢὮ6Γ6.---Ἴ ογ. 28, 7) ὭΘΥΟΥ ἴῃ Φογοιη δῇ.---  οσ. 29, ἽΔ.3 Τ 10) ΟὨΪΥ͂ Β6γθ. 3}, 

δἸϑρ; ὩΘνοΥ ἴῃ Φογθαλ δῇ, 866 1}. ἼΟ. -- ον. 80. Π39 Ῥαγί,, πὸ (869 1. 2), ὭΘΨΟΥ ἴῃ «οΥΘΙ]1Δ}}.---- 

γεν. 81. ΤΩΣ (860 γϑῦὶ 17; 11. 7), πθνϑὺ ἴῃ ΕΑ ΒΕ ες 82. 12) (860 νϑσ, 17; 1, 4, ὅ, 13), 

ὉΠ Ἴ2Π|, ΒΡ] ταὶ (866 γ6Γ, 22) Π6Υ͂ΘΓ ἴῃ εγθγα δ} .---- 6γ, 88, ΤΣ, ἴῃ {}}}8 Βθῃ86 (869 ν. 11), ἃ8 υν8}] 

88 Ἂ ἀογιναύϊνο 32}, 72) (866 νϑγ. 82), δὲ 333, πϑνθὺῦ ἴῃ 76ΓΘ  ΔΒ.---ετ, 34, ὙΌΝ ποτοῦ ἴῃ 

7ογθιλδἢ.---  ογ, 8δ. "ὃ δΒυὉ ΠῚΘΠ Ὁ», 88 ἃ ὭδΙηθ οὗ (οα (866 νοῦ. 38), ΠΟυΟΓ ἴῃ ογθηλϊδῇ. 

- εν. 86, ΔῈ} (866 γε ζ. 59) ὭΘΨΟΥ ἴῃ Ζογθηΐδῃ, “ΣΝ 566 1. 14͵---Ἴ ογ. 87. ἯΙ ὝΞΝ, ἔγοιι 8, 

ΧΧΧΊΙ. 9. ὙπΝ, 860 1. 14.--͵-ἸἾ͵ ἐγ. 88, ὙὟν, 866 Υ͂ΘΓ. 85.---Ἶ ἐγ, 89, Ἴ)ν ΘΠ ἴεο Ἰ. 8) ΠΘΥΘΓ ἴα 

Το ΘΠ 8}, ἘΠΕ ΠῚ 1.868 ὟΊ ΟὨ]Υ ἴῃ οδίἢ8.----Ἶ 8γ. 40. ΟΒΤΥ Ἴθνογ 1η δογετηίδμ.---  ογ, 41. δ) 

33} (869 ἰϊ, 19), ὈΣΦΞ ὑγϑδ, ὭΘΥ͂ΘΓ ἴῃ δ γθια 8 Ἐ.--- Ὗ ογ, 42. ὉΠ ΠΘΥΘΥ ἴῃ ΨΘΥΘΠἸδἢ ---- 6γ. 43. 129 

(98 νΘΓ, 44) ΠΘΥΘΓ 1 Φογοιαϊ δῇ, ΠῚ ΝἿ, 866. 11. 2, 17, 91.-- εν. 44. Ἴ39,, 868 ψ6γ. 19..--ν ἐγ, 

45. ΤΙ δῃὰ ΟἾΝΩ, 88 βι υβίδηὐνϑβ, πὶ ΕΡΡῸ Φ γθι Δ ἢ ΘΧΡΥΘ8868 {686 14683 ΟὐΠΟΓΤ͵88δ. 303 

ΠΘΥΟΓ ἴῃ σογοτα δ Μοῦ Βα βῖχ; ἢ9 βαγβ 3,3 .----Ἴ ον, 46. 866 1]. 16.--- ον, 47. ΠΤ οπὶγ 

Ἦ6Υ6.----ἶ ἐΓὙ. 48. 19 ὨΘΨΟΥ ἴῃ ΓΘ υ 8}.---Ἶ ἐγ, 49. ΓΔΘΓ ἀπ. λὲγ. ὅ66 ἰΐ. 18.--- εν, ὅ0, ηρῦ 

ΠΘΡΘΥ ἴῃ Ζ6ΥΘ Δ}.---  6Γ, δ]. ΠΥ ν, 566 ἷ, 12.---ἾὟογ, δ2. ΒΥ ὩΘΥΘΓ ἴῃ Ψογθυιϊδῃ. ὮΣΠ "2 κ 

ΟὨΪΥ ᾿ΟΥΘ.--Ἶ ες. δ9, ΛΌΣ ὭΘΥΟΓ ἴῃ Ψαογθ δῇ --- Ἴ ογ, δὅ4, ΗἸΣ, ἋΣ ονοῦ ᾽π δ ΓΘ ἰδ}, εὐ εῇ, δὅ. 

“ Όὔ ΝῚΡ, ΠΡΩΠΙ, ποτοῦ ἴῃ “)Θγθια δ }.----Ἶϑν, δθ. Ὁ»), ΠῚ, ΠΘΥ͂ΘΓ π ΦοΓΟΠΆΔῈ.---Ἶ ἐγ. δή. 

250. Καὶ 7 δγθιαἰ δὴ ὨΘΝΘΥ 1868; ΠΟΙ ἰ8 ΘΧΡΙΟΒΒΊΙΟῊ δὴ Ρὰ ὈΝ ἊΣ ΤΕ δ8. ΤΊιΘ ρἰυγαὶ Ὁ 32 96Γ0- 

ΤΩ Δ ΠΘΥΘΓ 1868. Ἴ) ὯἮΘ 0868 ὁη06 ἴῃ {86 ραγίίοἱ Ὀ]8.----Ἴ 8 γ. ὅ9. ΤῈ} ΟΠΥ Βθγ6.---Ὗ ογ. 632. 127 

ΠΘΥ͂ΘΓ ἴῃ εγθηιίδῃ.---  6γ, 68. ΠΡ ΟὨΪΥ Β6Γθ, 93), 866 1, 11, 1222), 860 νοῦ. 14; ὑμ8 ποτὰ 

18 ἄπ. λεγ.---Ἴ ογ. 64. 2) ΟΣ ποΥῸΣ ἴῃ Φογοιηϊδα; ἢ8 88 Υ8 Ὥ32) Ὀὐτί. ὉἸΑΙΒᾺ ΟΣ ἴῃ 96 Γ0- 

ταὶ ἢ ΟὨΪΥ ἴῃ ὑδ6 οΥἸ ΕἸ Ο8Π}Ὁ ἀϊδρα θα ραββασο χχν. 14.---ν ογ. 6ὅ. 1223, πσκα, Ὀοΐἢ ἀπ. λεγ.-- ον. 

66. 7Ταοτγοιιία δι 1868 ΟὨΪΥ ΝΊΡΗΔΙ οὗ Ἴ 7. "" ὯΪΥ ΟὨ]Υ Β6ΓΘ. 



ἐ ὃ. ΑΥΤΗΟΒ ΛΝ ΤΙΜΕῈ ΟΣ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. 18 

ΟἬΑΡΤΕΒ [Υ͂.---Ὗ οτ. 1. ὈΞ}, δ) (209) Ἰῃ {8158 βί χη! βοδίίοη, ὉΠ3, Ὁ ΔΝ, ΠανῸΓ ἴῃ  ΘΓΘΙΠ Δ. 

ΓΊΣΠ-Ὁ3 δεν, 566 11. 19. τὐγο 2, κοι ΟὨΪΥ͂ ἤοτο. 13, 202 ΝΙρΒ., ὭΘΥΘΥ ἴῃ Φοτοηδῃ. ΠΟ» 

ὝΥ Ὧ}} ἰδὲ ἰ:. 64) ΟὨΪΥ͂ Ἀ6ΓΟ. ἐθενι 8. ᾿ἧπι ν, ΣΝ (Τϑτοταίδα ΒΔΥ͂Β ΟὨΪΥ͂ "15 ) ΠΘΥΘΥ ἴῃ 

Φοτγθιηίδῃ, Ὁ}, 1{ὑ80 Κ᾽ ἨΌ πότ σίραῦ, τὸ βου] σοι ραγθ 7 6Γ8. 11. 14, (86 ΙΧ τὶ 15) ΟὨ]Υ ΠΘΓΘ. 

--νον. 4. ἼΠ᾿ ποτοῦ ἰπ δογοιηίδῃ, ΟΣ ΟὨΪΥ Ομ69 ἴῃ Φογεηχίδῃ, ἀπὰ ὑμθῃ ΤΥ ΝΟΥ, ΧΙ], 18.--- 

γος. ὅ. Ὁ }5. ἼΞΝ 1π {δ ΕἸ ΒΘΏΒΘ, »Ρ, ΡΠ, γιϑΟΝ, ὭΘΥΨΟΥ ἴῃ Ταιει ες --Ν ἐν. 6. 

Δ 3. ὁ.]}Υ Ἰριθ -τῦον. 7. 15... ὙἹ), ΤΙΣ (88. ἃ ψευὉ) ὩΘΥΟΓ ἴῃ Φεγθιηλ ἢ, ἈΠ ΟὨΪΥ ἴπ ὑῃθ 

ΡὮΓα80 30 ΠῚ ΥΝν, ὟΝ, Ὁ.2.25, 90, ΤῊΣ ΠΕΥΟΡ ἴῃ 96 γθ18}.---Ὗ ογ. 8. ἼΠ ποθὴ 1.868 

ΟὨΪΥ ΟΠ66 ἴῃ (δ ΗΙρΆἈ. Ἡπῦ, Ἴν, ΟὨΪΥ͂ δε 0953", 88 8. δα]θοῦ,, ΠΘΥ͂ΘΡ 1 7 ΓΘ ΔὮ.--- Ἅ 6 Υ. 9. 

Ὁ), γοίαί., 866 11, 1ὅ, 237 ἴῃ ΕΝ ΟὨΪΥ ΧΙΙΧ. 4, ἀπὰ ἰῃ δῃοίμοῦ βθῆ86. ΤΊΣ ΠΟνΘΡ ἴῃ {6Γ6- 

10 1Δἢ.---Ἶ  ὁγ, 10. ΘΠ, ἄπ. λεγ.; 3, ΣΎ, γ0 (866 γϑυ. 15), πϑσοῦ 1 Ψογοιῃ δἢ.--- 6γ, 11. ἼΟ' 

ὭΘΨΟΥ ἴῃ Φογθι δῇ. ὑΣ ΑΝ 19, Ὧ2Π 39", Ὃν ἴῃ βίης. (866 1. ὅ, 7, 10), 2 2ἸΝῚ ἫΣ (860 Εβύἢ, ν]}. 6). 

ὨΘΥ͂ΘΓ [ἴῃ 6 ΓΘΠΑ1Δ}}.---Ἴ 6γ, 18, ΟΡ ΤΣ Ὁ ΟὨΪΥ͂ Β6γθ.---Ὗ ογ. 14. 5) Ὁ} ὭΘΨΘΣ 1 Φογθ Δ}, 860 

ξ6, Ἰἰχ. 8.--ῖθ ον, 15. 57), Β66 6 γ. 10. Υ) ΟὨΪΥ Πογθ.-- Ἴ οσ, 16. Οἱ Ῥὴπ ΟὨΪΥ ὑῃ6 Η]ΡῺ] 18 

ἰουῃᾶ 1ῃ «7 Θγδτα δ ἢ, 1π ὁπ6. ΟΥΙἸΟΔΠΠΥ ἀουθέξα] ρ]Δοθ, χχχνὴ. 12, Θ᾽ 31, 866 1.11. Ὁ29 δ) 

ὭΘΥΘΥ ἴῃ δογθια 8 }.--- τ, 17, ΤΥΞΥ, ἄπ. λεγ.--- »" Ν) 15. 8 ΡὮΓΑΒΘ ὈΘΟΌ]ΔΥ ἰο ἰβαϊδὰ (χὶν. 

10); Τογθιηϊδῃ βαγβ ΝΥ δ (ἷν 11). πῦον. 19. ΡῚ ὨΘΤΘΓ ἰῃ Φογοιηϊδῃ.--- ογ, 20, ΤῚΣ 

5, δ 9, ΛΖ), πονοῦ ἴῃ ογθιί 8Ἐ.---ὖ ον, 21. ὉἿ3 ἼΣΠ ΟὨΪΥ μογθ, ΣΝ ἸῺ ΤΟ ἔοστη ἴῃ «[6Γ6- 

Ὠλΐ8}.---Ὗογ. 29. ᾿Ψ ὈΪΔ ΟὨ]Υ͂ Βετθ. Ὁ» ΤΠ), 866 ἰ᾿. 14. 

ΟΗΑΡΤΕΕΝ Υ.--ν ον, 1. 3, 8661. 1]. ΣΕΥ ΒΝ 2. ον Ἴ971) ἴῃ ὑμ18. ΒΘ 86 «6 γϑιλ δ 868 39), νἱ. 

12,.--τἶτ)ἰσον. ὅ, ὙΝΩΣ Ὧν, ΤΊ, ῬΑ] ΟὨ]Υ͂ ἤθγθ, ἢ, 1 {110 βθη86 οἵ ἀγίυϊησ, λιγιζίπ, ὭΘΥ ΘΓ ἴῃ 

ὙΕΕΙΣ ἸΒΕῚ τὶ 1. 30 ΠΘΥ͂ΘΡ ἴῃ «71 ΘΓΘΙΔΪΆΝ.--- 9 Γ, 8. ΡῸ9 ποτοῦ πὶ «6 ΓΘΙ 8}.---Ὗ ἐγ, 9, 2.Π 

ὝΞΥΙΙ ΟὨΪΥ ἢΘΓΘ.---Ὗ ὁγ, 10, Ἴ23, ὍΣ, ΠΩ», ὨΘΥ͂ΘΓ 1ῃ «}ΘΓΘΙΔΙΔὮ.---Ἅ 6γ. 11. 12}, 860 11}. 88.--- 

γεν. 19, ΓΤ, ὙΠ, ΠΟνΘΓ ἴῃ Τοτθια Δῃ: --νοτν. 18. ὙἼΠΏ, ἀπ. 1εγ.---- ον. 11, 2), 866. 111. 14.-- 

σου. 17. ΠΙῚ, 866 ἱἰ. 18.--ἾὟ ἐγ. 18. 9, γοῖαί., 866 11]. 1ὅ. Ὁ»), 127 ΡΙδΙ, πϑνὲῦ ἴθ σαγοιαίδῃ, 

Μ ΠΟ Αἰ ΜΑΣ ΘΧΡΥΓΘ8568 {680 ἰάθ48 ἴῃ οἴμοῦ Μογά8.--- 6γ. 19, Ὑἢ ὙΠ ΠΕΨΘΥ ἴῃ Φογθιἱ8}.---Ἴ 8 Γ, 

20. ἽΝ ὭΘΥΘΓ 1η «οτθι Δῃ.---  6γ. 2]. σΠ ὭΘΥΟΥ ἰῃ «6 ΓΘ 188.----Ἄ ογ, 29, μρν" ᾿ὮὭΘΨΘΥ ἴῃ 

ΓΘ Δ}. 

1 ν|}] ἸΑΥ͂ πὸ βίγοββ οἡ ἐῃἢθ ἅπαξ λεγόμενα, ὨΪΟΝ δγοὸ Ἰποϊαἀθα ΟΥ ὑῃ6 βαῖκθ οἵ ΘΟΤΡἰθέθ 688 Ιῃ 
ἐπ6 ἀθονθ οαἰαϊίοσι!θ, Βιΐὺ Ὀαϑιάθϑ {:686, ὕΠ6γΘ ΧΘΙΤΩΔΙῺ8 80 σγοαῦ ἃ ΠΌΠΑΌΟΥ οὗἨ ψΟΓΑβ, ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΏΒ 
δηἃ οοηϑ γα οὐ οὨ8 ἰογθίρη ἕο ὑπ 888] Ἰδηρίαρα οἱ Ζογοιαϊδα, ἰμδαὺ 1 ΚΟΥ ποὶ ΠΟΥ {86 σοποὶα- 
ΒΊ0ἢ ὁΔῃ ὉΘ 68οΔρ6α, ὑμαὺ “ γθι δ οου]ὰ ποὺ ανα πτὶὑὐδη ἰδ 6 [ματηθηἰαίϊοηβ. Οὐ ΠΟῪ ΤὩΔΥ͂ 1ὑ 
Ὀ6 οχρϊ δἰ ηθά, ἐμαὺ “6 γϑι 8 ἢ ΠΘΥΘΓ 1.865 ἼὉ»; ὭΘΨΟΥ ΣΝ δἴοηθ ὉΥ 1ἰ861}, 88 ἃ ἤϑῖὴθ οὗ Θοά, δῃᾺ 

γοΐ ἐμαὺ 86 Ἰαὐθυ ὁσουγβ [ουγίθϑη ὑϊπ168 ἴῃ ὑπ Τα πηθπ διϊοηβ; ἰμαὺ 6 ΓΘηλ Δ ἢ ΠΘΥ͂ΘΓ 868 371, 

ὭΘΨΟΥΡ Ἃ) οὗ 1.8 τοοῦ 2}, ΚΟΥ ὈΣΊΦΖ, πονοῦν ἢ 1}, ΓΝ, ΤΣ], δ ΘΠ, Ὕ29, »}3, 2 Π δ), ἽΞ), Ὁ» 

ΤΠ, ΠΥ 5, Ἴ ΤΊ, Τ12}}), δ, Ὁ.)5 Μ15), πεν ῈΓ ὌΝ ὭΘΨΘΥ ΤᾺ ϑ γεῖαί,, ὭΘΥΘΡ 2.3 πιιβοαὶ 8 δι ἢχ, 

ΦΠ ΗΝ 41} (686 ΘΧΡΓΕβ8Ι008 ΟΟΟῸΓ ΤΏΟΥΘ ΟΥ̓ 6588 ΉΤΟ ἴθ ὑῃ6 Τιᾶπχοηξαξοηϑ ἢ Αηά, Ὀ6 1 οὐὔ- 
ΒΟΓΨνΘα, ὕ0:6809 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ 8ΔΓΘ Ὡοὺ Οὗ 80 ΒρΘΟΙΗο ἃ βογὺ ὑμαὺ ὑῃ6}Γ οπλββίοη 1 ὑδ6 Ῥσορ οί οδὶ 
ὈΟΟΚ, κηὰ ὑπ6ὶν ϑιι ρ]ουπχθηὐ ἴῃ ὑῃ6 ωϑηηδηἑαὐομϑ, σου] Ὀ6 Θχρ]!]οα Ὁ]6 ἴτοτα ὑἢθ παύατθ οἵ ὑῃθ 
δ υγοού ὑγοαύθι οἵ, θὰῦ ὑΠ6Υ ὈδΙοΩς [ῸΓ 8ἃ ρτγοαῦ ραγί, ἢ 1 ΠΊΔΥ βὰν 8ο, ἰο ῃ9 Ὠοτηθ- οοβίύιτῃθ οὗ 110 
ΓΙΟΥ͂, ἡ ΙΟἢ ἢ9 ΔἸ ΑΥ5 ὝΘΑΓΒ, οὗ Ὑ ἰοἢ ἢ6 ιν81}8. Ἐ]τη 86]  ΤΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΌΒΙΥ δηὰ Ὀη- 

αἀοϑ ση αν. 

ΤΙγάϊν. ΤῊΘ ψογὰβ 75) 12 ὙΠ 122, 1. 14, ἀγθ Ὀθγοπά ἀουδύ ἃ απούδἐϊοη ἔγοτι ἘἰΖΘἸκ16] 

ΧΙ]. 28; χη! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 28; χχὶ. 28, 84; χχὶϊ. 28 ; [ὉΓ ΟὨΪΥ ἴῃ ἔπο88 ρ͵δο68, δηα Ὡ0- 
ΜΓ ΠΘΓΘ ἘΡΕ 'ῃ [86 ΟΙα ᾿Γεβίαιηθηύ, ἀοθϑ {88 ρᾷγαϑο ἐδ) ΣΤῚ ἴῃ σοπηθοίίοη πὶ ἢ 55 οὐοῦγ. ΤῈΘ 

φάγαβο ᾽ Γ Ὁ, ἢ, 15, 18 4180 ἀφοϊάοϊγ Ἐ ΖΘ 161᾽8, ἴοσ ᾿ὺ 18 Του ἃ ΟὨΪΥ ἴῃ ΕΖοῖκ. σαν]. 8; ΘΟΙΏΡ. 



14 ἹΝΤΕΒΟΡΌΟσΤΙΟΝ ΤῸ Τ1ΠῈ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ “ΕΚΕΜΙΑΗ. 

ΧΧΥΙ. 19, δη ἃ πον ἤ6ΓΘ 680." Τηδὺῦ {86 1μδτηθη ῥα 008 ΤΩΔΥ Ὀ6 ἐμ 8 Βοιτοθ ἴγοῖὰ Μοὶ 10 Ζο]τ16] 
οδίαϊηθα ἰΠ688 ρᾷταβθϑ, ὯῸ0 Οη8 ὁΔ δ ̓ ΐονθ 80 μ8 τοδὰ ΕἸ Ζοἰκ οἱ ἰὴ {86 ρίδοθβ σοίεγγθά ἰο ἢ 
δἰὐϊθηϊίοη. ΕῸΓ ἴῃ ὑμο86 ρ]8 668 (6ΒρΘ618)}}} 1ῃ ομδρύθγ χἹ].} ΘνΘΥῪ ὑΐπρ 18 80 Ῥθου ΔΓ δηὰ 80 ᾿τὰ- 

ὈΓΘΒ866, 1η οοηδβίγαοίίοη μα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ,--ϑ Ψ ΈΘΓΘ ἢ6 1868 ΚΡΆΛΣ1}} (8:6 ἀἸδειποὺ ᾿ηἀϊν] }1Υ͂ 

οὗ ΕΖοΙΙοὶ, ὑΠδὺ ἃ Ὀοστοσίηρ οὗ λέ τυογαβ 18 ποῦ ἴο Ὅ6 ὑπουρῃύ οὗ 188} Τἠῃς τυογαβ, ἴογ ἐῃδξ 
Ἐ.ΖΘ 1116] δὰ 1ῃ τιϊμα ἐμ6 βαβίδποο οὗ “6γ. χχὶ., οαπηοὺ Ὀ6 ἀουδίοα, ΙΓ ἰμθη ἴῃ 1,48}. 1]. 14, 
15, νγὸ ἴανθ απούαί]οη8 ἴγοπι 1“ ΖΘ Ὁ16], τ δύ 18. 0Π8 ᾿πέβγθηοθ πὰ ταίογθηοθ ἴο (Π6 δας ῃογεῃὶρ οὗ 
ΟἋΓ ΒοοΙ ὈΥ ογθηλ δὴ [Ιἢ {86 ᾿γορ θεοὶ θοοῖς, αν ϑ ἴῃ {119 Ἰαΐαϑὺ ραγίβ οἵ 10, γγϑ ἢπὰ μο ἰγϑδβθ 
οὗ (86 δὐορίϊοη οὗ ἘΖαίκ 618 ρμγαβθοϊοσυ. 10 ψὸ ἀοίδοὺ {818 Βαδσθ, ᾿ὑ τηυϑὺ θ6 οοποράρα ὑμαὺ 

ὕεγοηνϊαΐ, ταὶρῦ ἢν χϑοοινοα δἰ γοϑα  βοῖὰθ ρϑιΐδβ οὗ ΕΖ6Κ161᾽ 8 ΒοΟΚ Ὀϑίογο 0η6 ἢ ο0]6 8 βη- 
1βῃ6 4, εγο ἐμ9 ζϑγθιαδο οὔρίη οὗ ἔμ6 1ματηθη δ ἢ 8 ΘβίβὈ] 86 ἃ ἴῃ οΟἴἾΘΓ σοϑρϑοίβ, ἔθη ῥυ- 
᾿Δ 08 Μ͵ὸὺὶ οου ]ὰ δ] οὐ {818 Ραγυϊ ΔΓ τααὐου ὑο ρ888 σι πουὺ αὐθβίϊοη. Βαΐ β᾽ποθ {86 αἰ ἴδῃ ϑβ 
ἴη ἰδησᾷασα ΒίΓΟΏΡΊΥ Βῃ8 Κκ6 ὑμαὺ ὑγδαὶ ὑ]οη8] Ορὶ ηΐοη, 78 ἃγὸ ΟὈ]σοὰ ἕο 8847 ἰμαὺ ἃ αποΐαί!οη ἔγοπα 
ἘΣ ΖΘ 6] 1ὰ 86 Ινάτηθῃ ὑα [1008 ΔΥρ.68 γαῦμο Γ ἀραϊηδὺ ἐδ ορ᾿πίοη ὑμαὺ Ψογθαχδι τ τοὺθ ἰ(ῃ6 1 θη- 
ἰαἰοη8, ὑμδὴ ἴου ἢ. ὅδ γίμοῦ ὈΘΙΟΨ, ὉΠΑ͂ΘΥ 21 σθῆθγαὶ μοδα οἱ (18 βθοίϊοῃ. 

Ἦν ἅγθ ὑῃμεγθίογθ σοιῃρβ]]θα ἴο ἀθοϊάθ ἐμαὺ {ῃ6 ὑγϑα! ϊο Ἡ Ιοἢ Β49 ἐμ βδορίυδριηὐ ἴον 18 ἢγϑί 
γοργοβοηίαίϊν σοϑίβ οἢ 10 8011 ἰουηἀδίϊοῃ, δηἀ 18 ἴῃ Τρροβι(:οῃ δβϑρθοίδι]ν ἴο 086 ρῥ]ο]ορίοαὶ 
ομαγδοίογϑίϊοϑ οὐἁὨ (6 ὈοοΚ. Βαύ ψὰο ἐβοὴ αϊὰ πτιῖΐο {16 Τιδτηθηία οηθ ἢ Ὑῦ[ὁ)ὺνιΖι οδη ἰδ κα ᾽ὐ ἴὸ σ 
σταπιοὰ ὑπαὺ {86 δυῦδοῦ τα ϑὺ ἤν ὈΘΘῺ 80 ΘΥγ6- ΜΠ Π688 οὗ {116 ᾿Ἰποϊἀθη(8 τοϊδίθα ἴῃ ἢϊ8. ὈΟΟΚ. 
ΕῸΓ 88 Βρϑδᾶκβ ψι ἢ δ 0} ψαγγθῃ οὗ ἴδϑ!ηρ, 10 Βα οὗ οἶθαῦ Ἰηϑιρ δηὰ δοουγαὶθ Κηον]θάρθ οὗ 
(ῃ9 ἀνϑῃΐβ ἴι6 παυγαΐθβ, ὑμαὺ 10 18 ϑυϊἀθηὺ ὑμαῦ ἢ ἀοϑθϑβ ποὺ βρθϑαῖ οὗ τηϑδύϊϑνβ Ἰθασηβα δὖ ἃ ἀἰβύδποθ 
δηά ἰμτουρὶι οὐμαγβ, Ὀὰὺ οἱ {ϊοβ8 οὗ ὙΏ1Ο ἢ ἢ6 888 ἃ ἀἰγϑοὺ ρϑύβοῃδαὶ Κηον]θάρθ δῃηὰ χρυ θηοθ. 
ἘΒρθο ΠΥ (86 Ἰαϑὺ ὑψὸ ομαρίθογβ, Ὠ1]Οἢ ΠανΘ ἃ ΙΏΟΥΘ ῬγΌβαῖο ομαγδοίοσ δχδοί]ν σοῆθοίησ (μ9 
ὑΠ1Π 08 ἃ8 (Π6Υ δούμ ν ΤΟΥ, 8ΓΘ ΘΟΡΙΟῚΒ ἴῃ ἀοίδ1}8 Μ}}}10}} ΒΘθ ὕο ἃ8 ὅο Ὀ6 οορ!δα ἔγοιῃ 18. [ἢ 
οἰαρίοῦ Τοαγι ἢ {116 δαύΒοΥ, Δ] αἀϊηρ ἰο ἐδ 8 Πυτμ]] αἰ ὴρ Βα βου ρθ οὗ ἰῃ6. ρθορ]θ, 'ὰ ογάθσ ἴο 
61 -Ὠἰθη ὑμ8 εἴεοῦ, ἀθϑοῦῖθθ8 ἐἢ 9. 15γϑθ} 168 ζΘΏΘΓΑΙΥ 88 06. ΠΟ Πἰγ οὗἨ 88 παίϊοηδ, δῃὰ ἰμθη 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ͂ ϑ᾽ησίο8 οαὐ {86 ΠΟὈΙΥ οἵὁὨ [8γϑο], δῃᾷᾶ οοηΐγαβίβ {61Ὁ ἰογίχθῦ τ1ὺ ἐμ 1 ργθϑθηῦ ΘΟ α]- 
ἰοη. ὅδίποθ μα ὑμῃ8 δχίοὶϑ ὑμβ9 ΒΟ ΠΥ οὗ 818 Ρϑορὶθ, συ τξὰ τηδῃϊδϑὺ ργθα!]θοίϊοη, γ 68, θα ἐμ 51- 
881 (866 ἱν. 7, ΘΟΙΩΡ. 1. 6, δηα ΓΘΙΊΔΓΚΚ5 ΟἹ ἐοβθ ρ͵8068), δη δίηοθ ἰὴ {1.18 οοπμηθοίίοη ἢ Β8 8 
πούβιηρ, δὖ αἱ] οὗ ὑ86 σα] ρα Ὀ Υ οὗ Πο88 ἱρὰ Ἰῃ τϑηῖὶς, π] ΠΟ} ΦΘΓΘΙ.18}} Τα ἶθ8. ΕῸ ΘΓ ΠΟΥ͂ 
οοηϑρίσαουϑ (6. 11. 20; ν. ὅ, 25-28; χχῆ!. 1, 2; χχχὶν. 19; χχχυϊὶ,; ΧΧΧν ],; χὶῖν. 17), θὰξ 

οὐ ἢ σοῃίγαγυ, νϑγΥ ἀδοιϊ ἀθα] γ᾽ ὈΪδπλθ8 {86 Ῥσορμϑίβ δηὰ ρῥγίβϑίϑ, ἃ5. ἐἢ 8 ὀϑβϑυβ οἵ {8 τῃ]ϑίογ 9 
(ἰ). 11; ἵν. 18-15), 41} 018 δθϑῖῃβ ἰο ἰπάἀϊοαύθ ὑμαὺ ΟἿΣ δαῦμοῦ Ὀθίοπσϑ ἰο {86 ογάον οἵ 9 Ὁ 

[086 ργίμοοβ, οὐ ΠΟὉ]68] 5 [Ιἢ 818 οΟρίὩΪοη γὙὸ ἃγθ βίγοηρ ῃθηθαὰ πῃ ͵ὸ σϑαὰ ἢ ἀ6ϑοι1ρϊοη 

Ὁ [Ὁ γ. ΝΔΟΡΟΙΒ᾽ 80}} ΟΓοα ἐ5. Ἡἰ τ 5617 ἰἢ Π6 Ῥγεΐδοο ψ ἢ ἴπ6 ροτγίδηϊ αἀὐδοουεέγῳ (ΔὉ 1Δπ|. ἰΪ. 14 8 ἃ αυοϊαιίοη ἵγοπὶ ΕἘΟΚίοΙ, 

ΤῊ ἰβοῖ {μι {Π||5 15. ἃ ποῖν αἰ ΒΟΟΨΟΓΥ [8 Βυβρίοίοαθ. ἈΜΙΔΥ μὸ ποΐ Βαγο ταἰδία κι ἢ ἃ θγὸ οοἰποίάθησο ἱπ [6 θὸ οὔ ἰληρυξχο 

ΤΟΥ ἃ εἰταϊζίοη οὗὁἨἉ ὁης βυθοῦ Ὅλ ποῖ ογ ἢ ΟἿ βυβρίοϊοια σύονβ ἰμίο σογίμ Ὁ πο ψὶ δηὰ ταΐ ἃ αυοίαδιίοη ἴγυπι ΕΖοκὶς] 

ἴῃ {π|8 ῬΒΉθΑ ΡῸ ἱΠΥΟΙΥΟΒ [1.6 Ὠροσδδί ἐγ οὗ δη αὐϑυγὰ δορὰ ἐπ ροβϑί Ὁ1]0 γα ῃδ]οαἰίο οὗ ἰμ6 ψογὰ ὈΡΠ,τρ ΤῊΣ ΡΓΟΡΒΟΐ ΒΑ ΙἴῸΣ "3 

1Ἰ|οὸο ΤΑἸ]βομουὰ δπὰ ιτσλὲϊε-ιοαξὴ } Αδ τοραγαὰβ ἴΠ9 ΟἴΠΟΥ πογὰδ ἱπυοϊνοὰ ἴῃ (Π686 βιρροβθοὰ χυυϊαίίοιδ ἰπ ἰἰ. 14. 16, (Πότ ἰβ 

ποῖμίης δὸ ππίᾳιο ΟΥἹ ΓΟΠΊ ΓΚ ΑὉ]6 ἰπ ἴα, Ὀαὶ εἰϊαΐ ἘΠΟΥ ταῖρηῖ ᾶνθ ὁσσυγτοα ἴ0 ΔῪ ἵνο αἰἤέγεηι νυγίτοσθ. Βυῖ ὀνοῃ ἰζ 

ΚΟΥ ῬΌΓΟ ῬΏΓΑΒΘΒ οὗ βυυ Κίς μοσα] γι γ, Ροΐα τί τογ ταί σὲ μανο Ὀογγονθᾶ ἴποῖπ ἔγοτα 6 μόρα αν ἀἰαϊθοῖ οὗ {6 ἄγ. ΤῊ 

Αὐλοτίοιη μοορῖο μαγὸ ἴο πα Βἢ Πἰογαταγο ἰῃ ΟἿ Ιδϑὶ ΔΓ ΤΩΔΠΥ πΟΓὰ8 δηὶ ρΏγαδοδ [πὶ αν βί ποθ ἀρροαγοα δἰ πγ Π 8 ΠΟΟΌΒΙΥ 

ἔμ οὖἦ ὑοδῖ ντίτοσθ. 80 [86 7 ενν.8]}1 μοορῖίθ, Τϑασ γ ἀὐγα]εθηδα ἤγουν 1}10 ἀο] αϑἱομβ πο Μ οἢ ΤΠ οἷγ [4186 ργόρποῖα μαα ὑθ- 

ἐγιγοά [μοπὶ, ΤΩΩῪ Πᾶν στοά οὐδ᾽ ὉΠΟΙΓ ρδϑϑίο ον Π, Δηά Ιδπιθηϊοὰ ονὸγ (μοὶ σαϊηοά οἰ ΕΥ̓ ἃ "5 ΠΝ 3; δου 

ἘΖΟΚίοΙ δπὰ Φοτοπιίαῃ, οὐδ οἢ (ἢ 6 δδδυ πηι ρεΐοη (χα πὸ ̓ἀἰρὸς μεδὰ ποῖ βοθῃ Οὐ ᾿ιοαγὰ [6 Ὀτορ]θοῖοϑ ἴπαὶ ἸΟΤΟ υἱτοτοὰ ἰῃ 

ΟἸνοθατ, πᾶν θυτ μανθ δἀορμέσι [0 ΡΏΓΆΒΟΒ πὰ 0 ΓῸ ραδϑίπα ἔγομι τοι} ἰο τηουτ. 6 οὐκ ποῖ ἴο Τογμοῖ, οἰ ον, τπ8ι 

ῬοΟῖΠ. ρτορμοῖβ ν ογὸ ἱπορίγο ὈΥ͂ {Π|ὸ δδλο βρί γι, δα μβόποθ σοἰηοϊἄσησοθθ ἴῃ ἰοῦ δηὰ ὀχργοάδίου ἜὍΤῸ ἴο ὑὕὰ οχροοσίοα, 

Οὐ οὐ͵οςῖ ἴῃ ΕἸλόϑ0 ΓΘΙΏΔΥΚΒ 18 ΔΙ ΤΡΙῪ ἴο βίον, τδαἱ (116 τοροξἰου ἰ τΠπ6 βδιηο ϑ Εἰ ΟῺ8 οὗ  ΟΥ δ δηὰ ρΡΉΓΑδΘΙ ἰη ἘΖοκίοὶ, ἄοο 

ποῦ ῥγοβαρρυδο ἢ βοαφυσίηληςσθ ΜΊ ἢ ἘΖΟΙΚ Θ᾽ Ὁ Ῥστορῃοοίοθ. Ἠαΐ πα Ροὶπί οὗ (βοῖ ἘΖΟΚΊΟΙ ΒΒ τόρ θοΐθθ. ἐοη (δἰ 6 [ἢ Πα ΡΙΘΥΒ 

χίϊ. χὶϊ!. χχὶ. χχὶΐ τότ ἴῃ 811} ργοῦ Ὁ ΠΠ  Ὴ ΚΟ ἴο (9 Φ69 0018 ἢ ῬΔΙΟΒΌ100 Δ] πιοδὲ 88 ΒΟΟΏ 88 ρυ}} 6 θἀ 1 Ομ] θα, 860 Ὠοῖϑῶ 

οὐ ἰΐ. 11, 15.-οὴῦῦ Η. Η.] 
{[ῦς-ς ἀο ἢπά γκγοιΐ σϑϑθιη ὈΪΔ ΠΟ 65 ἰπ ΡΉΓΑΒΘΟΙΟΣΥ͂ Ὀοίνοθη ἴΠ6 ἴπτο ; δηᾷὰ ἱΓ ΟΥ̓ΘΟΤΥ ΓΟ ΑΓ ΚΑ Ὁ]8 ὀχ ργοθδίοη ὁσουγγὶπρ; ἴῃ ἔντο 

δυΐιογα, πλαπὲ Ὀθ ἴῃ οὴδ οὗἉ ΤΠ οτὴ ἃ ᾳφυοϊκατίοι ἔγοῦχ 86 ΟΥμΟΥ, οἰ ἴμοῦ Φογθην ἢ ἀηυΐοθ ἘΖοὶκὶοὶ, οσ ΕΖΟΚΊ6] Ζοτοτῃ Δ ἢ, ΥῸΓΥ οἴϊοῃ, 

θυξογγο, [ΟΓ ἰμϑίμησο, [16 Ροσα ΔΓ 80 οὗ Ὁ ἰὼ ἴ86 ϑοηϑὸ οἵ σαρίέυϊίν, δὰ [80 υδὲ οὗἁ ΒΥ ΤΟ] ο8] πϑιηθδ, Θο ρϑοί "ΠΥ 9, 

δεν Σ. 27, Ἐποῖκ, χα ΐ. 23.--τἶὖἶν Ἡ. 11. 3 

ΣΟΥ ἰ6 ποῦ ςΟΠ ΡΟ ὨΓΥ ἰὸ Δ. υΐμοτ, Το ὈοοΙς [1801 Γγπΐβμ65 ον  ἄθηοθ ἐμαὶ ἰ9 δαΐθοῦ οου]ὰ οὲ νὲ Ὀϊ θὰ ὈΥῪ 



ξ 8. ΑΟΤΗΟΒ ΑΝῸ ΤΙΜΕῈ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. 1ὅ 

ἵν. 17-20, ΒογΘ ὑπ διανοοῦ 80 ΨΙΥΪΥ δηα 1 616} ΕἸΥ ἀ6βου 68, ἃ8 ΟὨ]Υ̓ Δἢ δγ6 Ὑ].Πη688 ΘοΟὐ]ὰ, 
ἴμ6 Κἰηρ᾽8 ΗΒ! σῃὺ δπὰ 818 ὁαρίυγο. Ηδ τηυδϑὺ ὑπογείογα αν Ὀθθὴ ὁπὸ οἵ {8 αἰ σ᾽8. ΘΟΠΙΡΘΏΙΟΉ8 
δηα Ὀοϊοηροά ἰο 818 οουγί. Βαΐ δ6 Βδϑιῃβ ἢ] 86} ἰο ἴανθ δδοαρρά οἀρίαγθ. ΕἼἰ86 ἢθ ἃ ϑῃαγρὰᾶ 
{86 αἰδ οὗ ὑ86 οὐβϑὺ ῥγίησθϑ οδρύυγθα ψιὺἢ ὑΐ6 Κιηρ, πο δοοοτγαϊηρ ἰο Φ6Γ. 111. 10, νοσθ ραὺ ἰο 
ἀθαίῃ ἰοροίμον αὖ ΒΙΌΪΔ ἢ. ὅϑ᾽ηοθ ἢ Ψ)}δ8 ποὺ οἀρίυγαα, πο ΠῚ οου]ὰ 6. ᾶνα Ὀδθη ὑτδηβροτγίοα, 
δαΐ τηυϑὺ ἢν )οηθα ἢ] τλ86}{ ἕο ἢ ΘΟΙΆΡΔΏΥ οὗἨ [8086 Γοτηδι πίη ἴὼ ὑμ6 ἰαηὰ Μὴο αἰογταγαάϑ 
βεοὰ ἰο Εργρύ. Ηδφῃοθ ν. 9, 10 σοϊδὲθ ὑο 818 Ῥϑύβϑοι "δὶ ΘΧ θυ 6 Ώ08. 

2. Α8 τοραγὰβ 86 7Ζπε οὗἩ ΟὈπιροδίλονι, Ομ ρίοῦ βροοηα δὖ Ἰθαδὺ τηυιϑὺ αν Ὀθϑὴ τυ ἔθη ΔΙΓῈΓ 
ὅπ6 ὈοοΚ οἵ ἘΖΘ κ16] γγχὰ8 Κπόῃ : (ΟΥ̓ γϑῦβ. 14, 15 οὗ ὑδαὺ ομαρίθνς. Ῥγεβαρροβο ΕΖϑίτ οὶ χὶ]., χὶὶ,, 
Χχὶ., ΧΧΙΪ., ΧΧΥΪ]., ΘΟΠΒΘαΌΘΗΝΥ ἰδ ἢγδύ ραγὺ οἵ [}]8 τγι θὴρ (1.--ΧΧΧὶ! ) αὖ Ἰοαϑύ, ΤΏθ8ο 
ψ6γ868 οΟὐ]ὰ ποὺ ἢανγθ Ὀθθη δα θα δὖ ἃ Ἰδίϑγ ρϑγιοά, ἴοσ ὑῃ6 0 γῈγθ ΠΘΟΘββΑσ  ἴο {1186 ΘοΙΩΡ]Θ ΘΠ 688 
οἵ 8 ΔΙρΒδὈοὺ ἔγοτῃ {6 ἅγβύ. 511} 1688 οου]Ἱὰ ἢ ψ͵.0]9 οἵ 88 βθοοῃμὰ ομαρίδθγ ανβ Ὀθεη οοπῃηροβθθά 
αὖ ἃ ἰαίθσ ρογὶοά, ἴοσ ὑῃ6 τ μοΐὶθ ψοῦίς, Ὀαβθα ἔγοηὶ Ὀθριηηϊηρς ἰο ὁπ οἡ 115 ἢνϑ-ο] ἃ οοπδίγαοίίοη, 
γγ788 ἴῃ ἰδοὺ πηϑἀθ οαὐ οὗἨ ΟΠΘ οαϑίϊηρ. Βαὺ ψῃθὴ ἰῃς βγϑὺ ΘΟΡΥ οἵ ΕἸΖΟ 1618 ΣΙ Ώρ8. ἸὩΔΥ͂ ΒΑΥ͂Θ 
Το οα Ἰύργρύ, 1ὑ ἰβ ἱπι ροΒ810]9 ἰο δϑοογίδίὶπ. ἶο σϑῇ ΟἿΪΥ ΒΑΥ͂ ὑπ18 τη οὶ, ὑμαῦ (ῃ6 Ἰαἰοϑὺ ἀδὶθ 
τηθῃϊοηθὰ ἴῃ ἘἸΖ6]κ16} 8 ΤΙ ηρΡΒ 18 ὑῃ9 270}. γ6Ὰ 7 οὗἨ θοβοῃαῃ Β οἀρἐιγν (Εχεὶς. χχῖχ. 17). 
ΤῊ8 γϑίθυϑ ἃ8 ἰο ὑμ6 γϑᾶῦ 57] οὐ 570 Β. Ὁ, δῃα σοῃβθα ΘΗ] ἰο ἃ ρογοά δδοαῦ ψ Δ ϊοἢ ἐἰπηθ, 86- 
οοτάϊηρ ἰο {88 σγοαξοϑὺ ρσο δ }}}ὑγ, δ Υθη δ Β ἀθαῦἢ οσουγγοά, ΕῸΓ ὑπμουρἢ τὸ ψοτο Οὐ] ροα ἴο 
ΒΏΟΥ [ἰὼ ἔμθ ΟΟἸ ΘΗ ΔΓΥ οα «6Γθη δ, 11, 831-84] (μαὺ 10 γγὰ8 ποὺ δΌβο] αὐθ] γ' ̓πη ροβ810 19. [ῸΓ 
Ψογοι δὰ ἴο μαννα Ἰϊνθὰ {}}} ὑῃ8 γϑαῦ 661, Β. Ο., γοῦ {818 18. ΟὨῪ ὑπ 6 οχίγθιχθϑὺ ᾿τπηαρὶ Δ Ὁ]6 ρο8- 
Β10}1γ. Μαυρςὰ τλοσγθ ᾿Π ΚΟΥ 15 1 ὑμαῦ ἢθ ᾿νϑαὰ ΟὨἹΥ }}} δροαῦ 8 γϑὰγ 570. ὅθθ [ηΐγ. ἰο 76Γ6- 
τηϊδἢ, ΡΡ. ἰχ., χὶἹὶ. Βαὶί ᾿Ζεκῖβὶ, θυθὴ 11 ἢ6 γϑοεῖνϑα ἢ18 Ἰαϑὺ στϑνϑίαἰΐοη ἴθ ἐμ6 γϑὰῦ 571-570, 
ταυϑὺ ἴον ὑμαῦ ἢανθ σοηϑαιηθα Βοῖ6 {1π10 ἴῃ ΒηΙΒηϊης ὑῃθ οοτηροϑι(ϊοη οὗ ΗΪ8. ὈΟΟΪΚ, δα ΠΟΓΘ 
{1π|6 8{}}} τηυϑὺ ἢδνθ δα ρβϑα Ὀθίοσθ ἃ Θορυ οἵ ἢ18 τυ ηρσβ σου] οομλθ ἔχοι Ομ θαν ἰο Εσγρί.Ἐ 
Β681468, ἰ58 1 οΥβα 1016 ὑῃδὺ Φογθιμϊδῇ, ἰπ 18 οἱ ἃ ἂμὸ δπὰ Μ 8110 βυ ΠΣ ΘΥΟΥΥ δἰ Π] οὐΐοη, ττοίθ ἃ 
Ὀοοΐς 80 δύ 8[16 1η 108 οοηβύγαοίοη, δη4 8ο [Ὁ]] οὗ ΒρυϊρὨ 0] 1658, 88 ἰῃ6 Βοοῖκ οὗ Τιατηθη(δἰϊοηβ 187 
Τι οδῃ 88 110116 Ὀ6 1Ἰηΐουγθα ἔγοτα 111. 4, ὑμβαῦ ὑῃ6 δαῦμοῦ γγχὰ8 οἱ, 88 1ὑ σῇ ἔγτοιῃ 111. 27, ἐμαὺ ὃθ τγᾶὰβ 
γουησ. Βαῦ 88 ἰγοβῇ θ88 δηὰ νἱνϑοι ιν τ! ἢ τ Ιοἢ ἐμ ὈΟΟΪΚ 18 τυ έθη, δηαὰ 86 ἰαθοῦ τ] ἢ 10 
8.88 οοϑὺ, ΤΏ8Κ6 10 ᾿Ἰπηρτο Ὁ ]6 ὑμαὺ 1ὑ τγα8 πείθῃ ΟΥ̓ Δῃ ἀρθα τηδὴ ἴῃ ὑῃ6 ἰαϑύ βίαρϑ οἵ μἷ8 νἱίδὶ 
ῬΟΥΤΕΓΒ. 

8. Ταῦ (6 ἔνθ βοηρβ 8ΓΘ ὑῃθ Ἰγουΐς οὗ ομϑ δῃᾷ {89 βαᾶῖὴθ δαΐμῃον, 15 ϑυϊἀθηῦ ἴσοι (86 [Ὁ]]οτγ- 
ἴῃς ἰδοίβ δῃηὰ οοῃϑιἀθγαίϊοηϑ: (1.) ΤῊΘ ὑπ} οὐἩ ὑμθ Ρ]8Δῃ, ργονϑὰ αὔονθ. (2.) ΤῊ ἐῃγοθ χθ- 
Ροδύβα Ἰη111|4] νοσὰ ΓΞ Ν᾽, Ἰη ..1;.}.. 1; ἵν. 1. Ἐογῖ που]ά Ὀ6 ᾿ηἀ 664 ταπλαγζϑὶο ἰὴ ἐδ 6 δἰ σμοϑὺ 

άερτοο, 1{ ἀἰαγθηὺ πτιθγ ἢδα Ὀαραη ὑμοὶνγ Βοηρβ νυ] ἢ. ργθοὶ βου ὑἢ 6 8αὴθ ογά. (3.) ΤῊ βἰπ)ὶ- 
Ἰατιὺγ οὗ (μι ἰδαηῆρᾳαρθ. ΑἸΓΒουρἢ ψϑγθ8] ὉΘου ΠΑΓῚ 168 οσοαγ, τ ἈΙΟΒ αἰδύϊηραϊϑα ὑῃ 8. ξοπρ8 ἰγοτλ 
ΘΔ οἰογ, γϑῦ ἃ οι οη ἰδηραθρθ ῬΥΘνΔ18 ἴῃ 41}. πῃ γεραγὰ ἰοὸ ἐμ γϑὺ ροϊπί, (ῃ6 ρῇγαβθ 
ὉΓΠ)5 1 ΟΟΟΌΓΒ [ΟΓ {1π|68 (1, 2, 9, 17, 21) ἀπά ὉΠ) ΡΙΠῚ οηοθ (]. 6) ἴῃ ὑμθ ἄτβί ομαρίεγ, δηὰ ἰὴ 

ΠΟ οὐΠογ: ΤΙΣ) ὑπ γθθ ὑϊταθ8 (1, 4, 8, 11) ἀπά βιαϊδίαηθνε ΠΡ ὲ οπ08 (]. 22), ἀῃὰ ἴῃ πο οὐμὸῦ οὔδρ- 

ἰοῦ; ἼΠ9 (ΠΤΥ5) ἐἢγθα ἐΐπλθβ ἴῃ 186 ἢτβὺ (νϑῦβ. ἴ, 10, 11), οὔοθ ἴῃ 86 βοοοῃᾷ οπιαρίον (νοσ. 4); 
}»Ὲ3 ἢνο υἴτπε8 ἰπ {86 βθοοῃά οδαρύθγ (ν 618. 2, ὃ δι8, 8, 16), δῃ ἃ Ὄχοϊ αϑίνϑὶΥ ὑμογθ; {ῃ 9 8818 18 
ἰγαθ οἱ ἢ2)), τυ Βἱο σου ἔπγθθ ὑϊπ168, δἰ ἐβουρὴ ἴῃ αἰ δγθηῦ ἴόγτηβ, ἴῃ οἷ. 1]. (νϑγβ. 11, 12, 19); 

δηὰ ὯΝ Ὁ" ΟΟΟῸΓΒ ὑῆγοθ ὑϊπι68 'π οἢ. 11. (νοσϑ, 1, 21, 22), δῃἃ ΟἸΪΥ ὑμετθ. Εἰδοὶ οὗ {ῃ9 [Ὁ] τίη 

ΜΟΓ8 ΟΟΟΌΓΒ {7100 ἴῃ ΟΝ. 111., ὙΠ (νϑγβ. 7, 9), Οὐδ (νοτβ. ὅ, 19), ΠΝ (νογβ. 21, 24, ΠΟΠΊΡ. ΨΘ 18. 

[Π6 το 08 οὗἉ ΤΆΠΕΚ, ΠΟΥ ΠΙΘΑΏΪΥ͂ σαρΡΘΌΪΘ οὗ ὁχοτηρίίης μἷ8 οὐ γα ἴγοτα 7υϑ᾽ σρϑαγο. Το ἱπίο ΓΔ] δου! ἀοηςα ἰ8 ἱῃ ἴάγοῦ 
οὗ τπὸ ορὶ πΐοπ {Π|1 ἢ6 νἴΐ88 ὨΪλΜ01 ἃ Ῥσορ)ιοῖ δῃηὰ ἃ ὑσχίοδί, δηὰ ἰπ|ϊπλαῖθὶ  δαδοςίαιθα τ 1 1. ἐ6 ΠΟΌΪΠΥ οἵ τπ απ ὰ, {{ ποῖ πἰπλ- 
Β01{ κα ποῦ ]6.---Ἶ. Η. Η.] 

4 [1 8 Βεγὸ δϑϑηπιϑᾶ ὑπαὶ ἘΖΟΚΙ61 5 ρτορῃϑοίοθ ποτ ποῖ ρῈ Ὁ] 88:6 {{Π] 411 οὗἁἨΜ ἔἤ τη, οὐ ἃ ἴασβο γμοτίίοη οὐὗἨ [πϑτὴ, δὰ ΒΟ 
σΑΥΘΓΠ ΠΥ σΟ]]αἰοα [ἢ ὈοΟΚεΐοττῃ δά παῖ {πῃ ΤΟΥ ἸΤΘΓΟ οττα 8}}Υ οἰτοι!πίθα, ὙΠῸ πηοάθγῃ ᾿γοσο88 οὗ τυτιτπρ, ρυϊητης, ἀπὰ 
ΡαὈ 8} |π|ῖ, ΒΟ [0 "6 ἴῃ {πὸ συγ  ἴοτ᾽8 πιϊηά. [Ιῃ ποῖ, ρῬΓΟΌΔΟΙΥ, ΘΒ ΟὮ ῬΤΟΡΘΟΥ, Ἐμοί Ποῦ ἢγδὶ Βροκθῃ ΟΥ ψτ {16 Π,, ἸΓᾺΒ ἐπεί μεν 
ἀπὰ τρί αἰν οοπιπλπίοαῖδα ἴ0 611 (16 ὅονγθ. 1ὲ που] ἰγανεὶ,  {{Π πιατοίηρ δτινθ8 ἀπ Πυτλθτοιβ ΘΑτΤανΏ8, (0 ῬΑ] δ 16, 
Δ {ποηςσο ΟΥ̓ ναγίοιΒ μα πη6}8 ἰοὸ Εἰργρῖ, ποῖ οἡΪῪ ἰῃ ν γἰτἴθη ἤογπι, Ὀπὲὶ τοροαῖοα ΟΥΆΠΥ͂ πὰ ΘοσΌΓΑΙΟΙΥ ὉΥ ἐδβόοθο, νη ἰη {ἰπαξ 
δΧο οἵ εν: ὈρΟΪ 6 δηὰ ἔδντοῦ Γορδ γα, ΘΟ δῸΪ6 ΓΟΘΟ ΠΥ δηα ΟΧΒΘΟΥ ἴο πιθπλογίΖθ 4}} ἐπδξ {116} Γ ρτορμοίθ αηἃ Ῥοοῖᾳ οοτϊηροβοά, 

1 ΠΠΔΥῪ "0 ὈΓΌΒΟΓ ρΓΟ ἀραΐη ἴ0 ΤΟΙ͂Ο ἴο [Π6 μοῦ τ1πδΐ ΕΖοῖς. 1.-χχί!. ττὰϑ σοΓ ΠΥ σοταρ οῦθ ὑυοίοτο 9 ἀοδίσαοιςίου οἵ Φοσα- 
ΒΆΪΟΙΩ, δ ΠΙΔῪ ᾶνΘ ὈΘ6Ὼ ἰδ θα ἃ Υ6Γ, ΟΥ ἸΟΏΚΟΓ, ὑθίοτο {μαΐ ογοιῖ.-- Ἢ. Η. Η.] 



10 ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΠΒΕ ΓΚΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ὕΕΒΕΜΙΔΑΗ. 

18, 26), Ὁ ἼΘΤΙ (νοτβ, 29, 82) 130 (νϑτβ. 48, 44), ΠῸ}) απὰ ΠΙᾺ} (νθτβ. 86, 69). [π΄ οἷ. ἐν. 155 
ΟΟΟΌΣΒ ἔπῖοο (νοτβ. 10, 15). [Ι͂η ΟἿ. Υ. ΠΟ 810}}}80 ταροἐϊἰοη οἵὨ ομγδοίθυίβεϊο ΘΧΡΥΘΘ51: 008 ΟΟΟΌΤΒ. 
1 Ῥδίίανο ὑμδὺ [Π:686 τλογθ ἔγοα θη ΓΘρΘ {1008 1 ἰδ6 γβὺ ομδρίθυβ δῦ ἀὰθ ὧο ὑδθ τοῦθ αν ἢ 
ΘΧροπαϊίατγο οὗ δύ, ἰοῦ ἡ ΒΙΟἢ ὑμοθθ οἰ αρίθυβ 8΄Θ συ 16. Νοὺ ὑμαὺ Π680 σϑρϑῦ 0η8 8.6 
ἐβϑιηβοῖνϑδ 1πα σαί οἢΒ οὗ αὐ; ὑῃ6 0. δῦ σαί μοῦ ἐ6 ἸΏ Ο] ἈΠΙΔΙΥ͂ σΟηΒθαθηοθ οὐ ἐμαί οοηδβίταϊηξ 
ΨΒΙΟὮ δὴ δυι οὶ βύγ]6 ᾿σροϑο8 ἀροὴ ὑῃθ τ τῖοῦ. Α8 ἰῆθ Ῥοθὺ Ὀδοοπιθϑ δαίίου δοοιβίοιῃθ  ἴο 
(8 Αγ βοῖαὶ ἴοσαι 1 οἰ. 111., {11686 Γαρϑἐ ἢ 8 ἀθογθαβθ ἰῃ πυταογ. Ἐ Τὸ {}|6 ΒδΙὴΘ σᾶ88 ᾿Ἧ6 γαϑὺ 
Δ30Υ 6 {116 ῥϑου τ ΕΥ̓ ὑμαὺ {86 Ῥινὶπθ παπὶθ "2 ἽΝ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠ]Υ͂ ἴῃ ὑμ6 βγδὺ ὑβγθθ ομβαρίθτβ. Ὅρ 

ἰο 0) 8 σα] λ] παίϊοη ροϊπ, ]Οἢ 716 ΤΘΟΟρΏ]Ζα ἴῃ ἰἢ6 τῃ1Δ4]9 οἵ οἰ. πὶ, (να τβ. 190-40), νὰ πὰ {815 
θινίηθ ἤδηγθ,  Ὠ]Οἢ ὈΘ]οησα Γαΐ μου ἰο ρσγανθ δῃὰ βοϊθιωῃ ἀἰϊβοουγεθ, ἐμ γίθθη ἐϊπη168, δηὰ αἰξογ- 

ὙΦΓ(Β Ἰὴ (ἢ αδογοϑοθηο Ῥᾶϑϑαρθ ᾿ὺ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΙΥ͂ οΠΟ6 (111. ὅ8).} Αραγῦ ἴγοτῃ 8.688 γϑρϑυ οηϑ8 
Ϊῃ ΟὯΘ ἀπά ἰῃθ 88π|0 οῃμαρίου, ΠΟ ῥσονθ ποίᾳ δραϊηδὺ ἔπ 1ἀθη ν οἵ {110 δα ΠΟΥ, ΤΔΗΥ͂ 
οἸδγδούου 816 ΘΧΡΥΘΘ8Ι0Π5 ΔΓΘ Γθρεδίθα 1ῃ Β6ΥΘΓΆ] Ομδρίθυβ, ἃ ἰλοὺ ψ ]οἷὶ (θ801Η.68 ὑῃαὶ ομ6 δηὰ ἐμ 
ΒΘΙΏΘ δύν]6, οὐ ἤ801 οἵ βρθακίῃησ, ρῦθνδὶβ ἐῃγουρῃοαῦ (86 ψο]9 Βοοῖ. Τὴθ [Ὁ] οσσίηρ ΘΧΡΓΘϑ- 
ΒίοῃΒ (8 οοσυγ, ΓΔ", 1, 4, δ, 12, δηᾷ 1]. 82, 88, ἯΨ, ᾿. ὅ, 7, 9, δηά 1}. 1,.19. ΓΝ, αδρτιπιοῦθ, 

ἢ, 88, ἀπά ν. 11. ΠῚ, 11. 7, δηᾷ Π]. 17, 381. 2.2), 11. 14, 63, δηὰ ν. 14. 21 μ, 11, 2, 17, 21, 
δΔη 11]. 42. ἌΣ να, τ. 19, ἀπά ἵν. 1. 2᾽΄0 (λαρρψῚ, 11}. 26, απὰ ἱν. 9. ἫΝ (5:06.), ἰ. δ, 

ἡ, 10, ἀπά ἵν. 12, ᾽37, ἱ. 11, 12; 1Π|. 68; ἦν. 16; ἀπά ν. 1. Ὧν 2), ἱ, 14, ἀηὰ ἰν. 22, ΠΤ, 

ϊ. 13, ἀπά ν. 17. Φ', γεϊαί,, 11. 15,16; ἷν. 9; δῃὰ ν. 18. ὙΨ}2 (ρίασο οὐ ἰΐπιε 9 α ζεδιἰυϊίν), ἰ. 4, 

16, δηὰ ἰϊ. 6, 7, 22. ὈΘῚΖ᾽, 1. 4, 18, 16, ἀπὰ 111. 11. ὈΣΎ, 1. 7, ἀπ 111,19. ΝΘΤῚ, 1, 8, ἀῃὰ 1]. 

89, 71Ὶ "ΩΡ, 1. 12, ἀπά 1. 16, Ὁ» ΟὟ), 1. 12,22; 1. 20, ἀπὰ ἢ. 61. ὙΘΎΘΠ, 1. 20, πὰ 

ἱ. 11, ΤΙΝ δΖ᾽ 1, 8, δῃὰ 11. 8, Ἴ2Π|3 (5 ΠΌ), ἱ, 7,10, 11, δῃὰ ἢ, 4. ΤΥΘ, 1). 16, δηὰ 11). 46. 

ΓΔΒ (ΠΊΔΘΤΙ), 11. 18, ἀηᾷ ἢ", 49, ὙΠ, 1. 2, πὰ {1|. 30, ἍΘΡ, ἡ. 10, δπὰ 11,29, 231) Μ|9, 11. 19, 

δηά ἢ]. 41. ΟΕξ6[1 {μιηἰς ὑμαῦ {818 σοι ραγίβοη, ἡ ]οἢ οοηὐα! 8. ΟὨΪΥ͂ (080 ᾿ῃβίϑηοθθ ὑῃδὺ 8.6 τηοϑῦ 
Δρραγθηῦ ἴο {88 6Υ6, βίγθηρίμθῃ8 {ῃ}9 ῬΓΙΏΟΙΡΑΙ δγρυγιθηῦ ἰοῦ 86 Ἰάθη ιν οἵ ὑ88 δαΐμοσ οἵ ἰῃ9 
ΒΘΥΘΙΆΙ Βοηρϑ, Ἡ ΒΙΟἢ δγρατηθηὺ σοη81818 1 ὑῃ 6 ἈΠΙΥ οἵ {μ8 Ρ͵δῃ οἡ ὙὨ]1Οὰ {ΠΟΥ͂ ΔΙῸ οοηδίγυοίοά, 

4. ΤΙΤΕΒΑΤΟΒΕ. 

ἵνα αν [8 Ῥαἰγιβἐϊοδὶ Οοπιηγθηΐαγ!98 οἵ ΤῊ ΕΟΡΟΒΕΤ δὰ ΕΡΗΒΑῈΜ ΚΥΕΤΒ.--  ΕΒΟΜῈ [85 ποῖ 
δχρίαίηθα (8 Βοοῖκ. Τμ6 ββοῦὺ 7γαοσίαίιι8 ἵπι υεγοπιὶδ Πιαπιοηίαίζοη68, Μ]ΟὮ 18 Ἰοαπἃ ὉΠΘΟΣ 
8 πδῖμθ ἴῃ [86 6 0108 οὗ 818 ψ οΥ8, πὰ ψ Β]Οἢ 18 ποίῃϊησ Ὀὰΐ ἃ τηγϑίιοα] Ἰη ογργοίδεϊοη οἵ [ἢ 9 
δἰρβαῦεί, γὰ8 οομηροβθα, δοοογάϊηρ ἰο ΟἨΗΙΒΙΕΒ., ΒΙΧΤΟΒ. ΒΕΝΈΝΒΙΒ 8πὰ ΒΕΙΠΑΈΜΙΝῈ (860 
ΠΒΙΒΡΕΒ. Ρ. 5), ΟΥ ΒΑ ΒΑ ῦβ Μάσυβυῦβ, δοοοσάϊηρ ἰο ΒΑΙΙΆΒΒιῦΒ δηὰ οὐμοῖθ (866 Ψ ΑΙ, 88. 
Τοη). Υ. Ρ. 1011), ΟΥ̓ (86 νϑηθσδὺϊθ ΒΕΡΕ.---Ἴὴ)θ Ὀοοϊς οἵ μαπλθη δύο 8 γ)ὰ8 Ὠ6]α 1η ΒΙρΡῊ οϑίθθηχ 

4 {76 πιο ὙΠΟΝΥ ἀἰδθοηὶ γοπὶ ΔῊΥ δας ἢ οχρ᾽δυδίίοι οὗἩ {Ππ680 τ ρο  Ποτ8., ΤῸ ἀ0 βο, ἼΘΓΟ [0 ἐγβηῃβίογτῃ βοῖηο οἵ (86 πλοϑὲ 

Ῥοδυτ} απ πιρτοβαῖνο ραπβαο ᾽πὶ [Π6580 ΠΟΘΙ ἰπίο Β] ολ8 808, {παΐ ΠΟΊΓΑΥ [110 ΠΆΓΟΙ ΘΒΒΏ655 ΟΥ̓ ΤΠ 6 νγϑΐί ΟΥ̓ Β.Κ1}1 οὗ 1110 88- 

οτοὰ ντίϊοσ. ΤΏοΓΘ ἅΓὸ Ὁ [ἰπϑίπηοον ἰῃ ΠΟ ἢ ἘΠ Θ ΓΟΔΒΟΏΒ ΤῸΓ πο Γορο οὶ ΠΟ ΔΓΘ οὶ ΒρΡΡΑΤΘΠΐ : ΠΟῺΘ ἴῃ ὙΠιιὸ ἢ} τὸ σδπηοξ 

ἱπιαχῖπο {παξ ΠΟΥ γοτὸ ποι ἀδα ἴογ τ θίογί σα] οὐ Ροϑίίςα) οἴδοί. ΤῸ σΟὨΒΙΔΏΥ τοουγτίηρ Ἰμοτο ἴῃ [89 ὅγβἑ δος, ἔλεγε 

ἐδ ἨΟ οοπιογίεν, οὐ ἐλε λας πὸ σοι γίεν, ἰ8 ΟἹ οὗὁ [16 ΠΑΒΙΘΓ ΒΈΓΟΙο8 οὔ 8 ζγοδῖ ροοί,. Τ}}8 θα ρα βίζοβ αραὶπ διὰ δραϊη [89 

[6 πῖο οἵ {π6 ΤΟΙ͂Ο ροθ. ΤὨὶβ ἰδ ἴΠ0 ΥΟΤΓΥῪ δοῃθ οὔ πὸ ἀϊσίγοβα οἵ [π6 ἀδυμοσ οἵ ΦοΓΌΒΑΙοσω, πὸ παυΐης ΤΟτβ θη δοῦ 

“λοι, ποῦν εἰ ἐρίλ δοἰϊζέαγψ, ἈΘΥΒΘΙΓ ΤΟγβαῖκοη Ὀοίὴ οἵ θοὰ δηὰ πιϑῃ, εδε λαίλ πὸ σοι ΟΥ̓ 1} 80. ἴῃ (16 βοροοπᾷ βοῃᾷ, ἰδέ ἀαν οὗ 

Πὶς ταῖν, απνὰ ἴπ0 Ττοαυθαϊ Τοσύττοηςθ οὗ [ἢ6 ΟΓΩΒ απρὲν ἀπά τσγαῖλ βοσνο ἴ0 θοὸν ἰῃ Ὑἱουν 9 ΟὯθ στοδῖ [Πποπρ} οὗ {Πὲ9 

μδυι σι αν βοῦς, {πὶ αοἀ ΠῚ πη Βο 1 μα ἀρρολγοὰ αΣ απ ἐπέπιν ἀπὰ μὴ ἀνοηροῦ. Νοῖ ΟὨἹῪ ΜᾺ ΦοΓΏ δι] ΠῈ 85 ἃ ΤΟΓΞΆ ΚΘ νΟΠΙ δ 

νἰτουῦ ἃ σοπιοτγῖον, αοα πᾷ [ὑτηθὰ ἀραίποιὶ ποῦ, Ητλ ᾿ιδὰ ἀοϑίγογοά Ηΐ ον Ζίοη τ θοτὸ Ησδ ἀνγο]ῖ ἀποηρς Π|39. μϑορ]α, δηὰ 

411} τἘπ4ι [ΠῸ } βυδετγοά, [ΠΟΥ βηδοτοά δἱ Η15 πβαπὰ, πὰ τὴ ἅττα ποῖ [0Γ δ Τηοϊπθοΐϊ δἰ] ονγοά ἴο (οτροὶ [81 τ ΒΓ Γολαϊης οὗ Ἡπδὲ 

Οοὰά ἀοο8 ἐπ ἐλ’ ἄαν 47, Ηΐε ταῖν. ΤΒΟ τοροι ἰοη8 ἰη ἴμ6 ὅτϑῖ ομδρίογ οὗ (λιδὶ ἰγορ  ]05 ποτὰ ΤΠ δὲ), 61] ψγὸ δεθῖὰ ἴο ΘᾺ; 

11ὸ Ὀγοίκοη βἰρ ἢ οὗΘ ρτίεθίϑ δ ρϑορῖο, γϑᾶ, δηὰ οὔ ἔπ6 ΤὈΓΒΆΚΘῊ δΒῸ ΠΌΤΟΥ ΒΟΓΒΟΙ͂Σ; δη 'π [Π6 βδοοοηὰ ἙἸΑἴο τ, οὗἨ πο βῃοτε οσχν 

γγοδδένο ποτὰ »Ὁ3, 1] τὸ πηδοτθίδηὰ τμαΐ ποιϊπίης δ48 οδοδροὰ πὸ ἀϑβοϊ δου οὔ Ἡϑανϑῦ᾿ δ ὙΓΑΙΝ, {Π|81 ΘΥΟΥΥ τς ἰ8 1116- 

ΓΜ ἀμὰ τ Ὺ σισα)οισεα τ 0 οὐ οοπιιδα, ατϑ ἱπβίλῃοοδ οὗ }δῖ για βίου] γί ὉΥ σι οἢ Δ στολὶ Ῥοϑῦ ἰπηῦΓο8505 Δ ἰάσδ, ΟὉ 

111ὸ πιϊπᾶ ον ἃ σίπαίο ποτὰ, χορεπιοα ἀρ δηὰ αραΐπ, νγἱ ἱπογθαδίηρς δια ρμεδίθ, ΠΟΘ 8 ὙΎ ΟΣ ΟΥ̓͂ Ἰἴογῖου ΔΌΪΠΥ που]ὰ 

ποακεπ {πὸ ἴοτοθ ὮΥ αἰ ἀΐς ἰδ ἀπιοπρς ΤΥ πογάβ. Βαϊ  ποπὶ ππ Ια ἰπβίβησοδ, ἰδ ἸΩΔΥ ὍΘ γγ0Ὸ}} ἤΟΓῸ ἴο πῆδῖκο 8 

κόπογα] ΟὈπογυδτίος πο πο 11} ΔΡΡΙΥ ἴο 811 (πθη0 τοροιἐἰοπ8, δη {Ππ|λὲ ἰ6 παῖ 186 Ἰαμστιαρο οὗ υἱοϊοηΐξ ραβοίοη, δῃ ἃ Ἔα ΡΟΟΙ ΠΥ 

οἵ ατίοῦ, ἰ5 ΔΙ γα 8 ὈΓΟΚΘ ἊΡ ἱπίο δίιοτὲ γογάβ, διὰ ἰπάα!κο8 ἰὰ [86 γθαποηΐ γοροί! ΠΟἢ οἵἁὨ [ΘΙ .---ὙΥ͂. Η.1.] 

[809 ποῖο οὐ 15 ποτ οὐ ἢ. 32.] 



ἃ 4. ΠΙΤΕΒΑΤΟΒΕ. 17 
ρα τεονς  ς τας  πιτς ς--  -ἰΞ 9 π τ επε τ τς τὰ τς τοῦ τους, 

Ὁγ (86 Βαίῃεοιβι ΟΕἈΕΘΟΒΥ ΝΑΖΙΑΝΖΕΝ 86Υ8 οἵ ἰὑ (ἴῃ 158 Ογαΐ. ργίπια (6 ραςε, ἀοοοταϊηρ ἰο 

ΟΗΙΒΜΕΒ., Ρ. 4), “4.8 οἰΐδϑῃ 881 ἰδκα (818 θοοῖ ἰη(ο ΤΥ ΒΔ 68, ἀπά ἀπὶ θϑηραρθοὰ τη τοδαϊηρ {Π|080 

Τιδτηθηἰδίϊοηβ (ὙΠΘΏΘνΟΓ 1 ἀο τολά ἰὐ, 1 ἀθδίγα ο Ὀ6 πηοαδϑῦ ἴῃ Ὁ}:86 Θ)ΟΥ θη Οἱ ὈΓΟΒΡΘΓΙΙΝ), ΠΩ͂ 

νοΐοθ ομοκοὰ νι διμοίϊοη 18 Ἰοϑύ, ΠΥ αΥ88 δῖ Η]1οά υυῖδῃ ὑθαγϑ, δηαὰ 1 βθϑῖῃ ο 8866 {16 ΥΘΓΕΥ͂ 

οΑἰ ΔΤ Υ̓ ἢ6 ἀθβοσῖθθ8 δῃὰ Ἰατχθηῦ 8 ἰπὶ ἴῃ Ϊ8. ἰδιηθη δ οη 8." Τὰ δ ρῃαθθί!οα] ἀογοϑὺὶσ 

[τη ἰβηῃ θα τοι πλδίδγία] [ῸΣ δ] Θρογῖοαὶ Ἰηἰογρτθίδίίοα. ΤΏυΒ ΟΑΒΒΙΟΡΟΒῦΒ (ἜΧρΙϊο. Ῥ8. ΧΧΊΨ.,) Ἰη 

ΟΉΙΒΙΕΒ. Ρ. 3), Βα γ8, “ 7ογδλδῃ Ὀθιηοδηθα ὑἢ 6 ΟΑΡΟ ΠΥ οὗ ΘΓ βα]βιῃ ᾿ὰ ἃ ἀυδάγαμ]8 Α]ρ αυθι}- 

οαἱ [μδτημδηϊαίίοη, ᾿Ἰηἀϊοαῖίημ ἰο ἃ8, ὈῪ {116 βδογατηθηὺ οἵ Ἰϑ δ ΓΒ, (Π6 τη Ὑ 5ύθ 168 οὗἁ ὁ6]68118] ὑλ]  ρ8.᾽" 

--Λ τι τοβρθοὺ ἕο Βαυθϊηϊσα! Οοιαπιθηὐδίουβ, γ719 Γϑίθυ ὑο ὕμοβθ τηϑηῃϊοηθα οἡ (8 Ῥγορ) ιοὺ 76 Γθ- 
πιϊδῃ. ἴο τ οιη ΜΘ ἡγαϑὺ διὰ ΑΒΕΝ ΕΖΕΑ.---ΤΏ γθ 18 ἃ ΗΘΌΓΘΥ ΟοϊηπλθηίατΥ Ὁ ΜΚ ΜΈΝΡΕΙ»- 

ΒΟΗΝ, οὐ ἰῃ6 ἄνε Μορ!]!οίῃ, ψι {16 {116 Ο.ΔἼΠ ὉΡ 0 ΨῸΓ ὍΝ2Ὶ ὭΣΟΝ, ΜΊθη, 1807. 
ΟΓ Ἰαΐου Ο γιβύϊδη Οομληιθηἑδίοσβθ γ76 80,8} 1ῃ ρσϑῆδγαὶ βρϑαὶς οἵ βιιοἢ ΟἿ]Υ δϑ ὑγοδὺ οἱ {118 Ὀοοΐὶς 

δἰοῦθ. Ῥαβσηλϑθιῦθ ΒΑΡΒΕΕΤΙΒ, ἐζροβίἐϊο πὶ Παηιοτέ, “εγόηιίε, Οοϊοῦ., 1532, ἀπὰ οἰἶἢοῦ δαὶ- 
(ἰυῃ8. -- ΒΌΝΙΝ ΘΕΆ, ΤΊματ,, 1570.] - Ρ Ετπῦϑ ΕἸΘΟΤΕΙΒΟ, (ΟὈπιπιοηΐ. ἔπ Πιαγπδηίέ, «7,67. εἰ ὧν λίαία- 
ολίαπι ργορῆ,, Τμογάδη, 1596.---[Οατνιν, ὡΡγοίοσ. ἐπὶ Τ γε τ 8.---ΟἘΟΙ ΑΜΡΑΡισΒ, Ατὐροηῦ. 158. 

Ζυιναιισθ, 1884: ἀγὸ τπηϑηὐοηρα 1 7πώγ΄. ..67.--- ο (ἢ}}8 ἸΙιδὺ ΜΑΤΡΟΝΑΥΟΒ 8μοι]ὰ 6 δα ἀοα.] 

--ΜΑΆΤΙΝῚ ΠΕΙ-ΒΙῚῸ (4 268010), Οὐγηπεηί, ἐμογαίι8 ἐὰ Τλγεποβ, ογά,, 1608.---Φ0. ἃ 7Ξ8ὺ 
ΔΙΆΚΙΑ, Ζαπιοναϊϊογιτα εν. ἱπίογρτοίαίϊο, Νοαροὶ, 1608, σα. ΒΑΟΜΕΊΒΤΕΒ, ετρίϊσαιο ΤΊ] γ6- 
φογμηι, Βοβῖ., 1603. --- Ζ γ θη. ὕδγ. ἰαϊίνθ υϑγ8. τιοίϊϑηι6 οτρὶ, α ὅ. Ἡ. ΒΑΤΥΤΕΧΝΒΟΒΟ, 1015 (αἰ 88. 
ασαάφρηι.).--- ΡΈΤΕΒ ΜΑΆΚτΤΥΒ, Τιραν,, 1629,]-- ΤἌΆχον, ΟὈριηιοπί, ἦα Τάτοη., Ἀοβίοοκ, 1642, 
Ἡδῖθῦ., 1107.---ἰςζΟ. Β. ΜΙσΗ ΑΕ Π,18, Νοίθβ ἴῃ (η0 ὥζιῥοεγίογεβ Αἀάποί. ἐπ Πασιοσν. 5 Τ' Δ ϊῦγοθ, ὉΥ 
9. Η. ΜισπαΆ ει 8 δπα οἰ οῦβ, 70]. 11, 1190.] --οη. ΤΉΕΟΡΗ. ΠΈΒΒΙΝΟ, οὐβογυναξίοηοα τη 7 γι δία 
ζέγοπι., [λρ8., 1770.-τοὐλγοηγῖα 8 ἰαφεσεβᾶπισο, ὠδογεείχε ἐπα πεὶξ Αηπηιπι. νοὶ ὅ. α΄, ΒΌΒΜΕΙ,, 
γεῖδ οἴμεν υγγεάς δοσίεϊίοέ το ἩΈΒΡΕΕΒ, ΝΥείμαν, 178].--- Ὁ. Εν ΒΟΗΨΕΌΒΒΝΕΗ, σογα οτῖί, οἱ 
ἐτεγεί. ἐπ Τλτγοηοβ ϑεγοπιὶ (ἴῃ ΕΠΟΗΉΗΟΕΝ᾿Β Ζερενί. 7ῶγ διδί, πιὰ πιογσεηϊ, Ταϊογαίμν., Ῥ. χἹὶ., 
Ιεἰρεὶς, 1788).--ΕΟ, Α. ΗΠΟΒΒΕΒ, πες βεωγῥεοιίιης αοἦ Αἰασεγεβξάπσο, ΗΔ4]]6, 1784 --οὐδεγοηιία᾽ 8 
Αἰ ἰἀγεγεβάησο, ἔϊδεγϑ. ππ πὶ. Αππῖπι. νον ΦΟΕῚ, ΕἼΤΕ ὦ. ΑΑΒΟΝ ῬΟΙΕΞΟΗΝ, Βα η, 1790. 
--ΡάΆβεαῦ, 7208. Ηξινε., ΤΑτγεηὶ δεν. ρλιίοῖοσ. οἐ οΥί. τἰϊιιϑέγ,, Ἰιογάθη, 1790.---[7. ΗΑΜΟΝ, 
Οπιηι. 8} ἴο8. Ζατι. 6 “έγέηιϊο, Ῥατὶβ, 1790.---ἰ. ἢ. ΜΙΟΗΑΈΠΙ5, Οὐ88. ρλιἰοῖ, οἱ ογῖξ. ἦγ ὕογεηι. 
Ῥαϊϊςσίηϊα εἰ ΠΤ γοηος, Μ᾿ αϊαϊ οἐ αὐτὰ 4. Ἐς. ΒΟΗΙΕΥΒΝΈΒ, ἀοίίίηρ., 1198 (866 [ηὐγ. 76Γ.).--ὠ΄ἰὐῦ]. Καὶ. 

ΨΌΠΒΟΠΤΗ, Αἰ ασεσεβάτιρο αἰ γιοιι6 ὥδεγϑ., (6}]6, 1795.]---οη. Οττο, εἰὐβδογί. ρλιἰοίοσ. οΥϊϊσα 
αὦ Τλτεη. ὕδγ. (γγωδὶαάς Ο. Ε΄. ΒΘΟΗ ΝυΒΕΕΚ), Τύδιην., 1196.---. Ε΄ ΟΑΑΒ, Μδεϊγᾶσο τὰν γκὶ, 
αἰε8 8οσ. Η. 1 ϊεα8, Ὀλοϊοίβ πα ἀοΥ ᾿Κἰασοζίοαάεν, Τῦδ., 1798ὅν-ἰ. ΜΈΤΟΗ. ΗΑΆΤΜΑΧΝ, αἱδ 
Αἰαφοί. ἀ. ον. ὥδεγα (ἴπ ἀπ Βίμηιεπ αἰξμεῦν. Ζὶολιζωπϑέ νυ. Ψ 0511), (ἼἸοββθη, 1δ00.---Τ Α. 
ΘΕΒΕΒΕΒ, 26 ΚΑ Ἰαροίϊοαεν τι. Βατιοῖ, αἰ ἃ. εῦν, ω. Οτϊεοῖ. ἰιδεγβ. τι. ὁΥ Εἰαγί, Ἐτδη κί, 4. Μ', 
1809.]--- 6 Εἰοσίονι ἀο8 ὕέγοηι. τα σγιοοῆ. Ὑογδηιαβδ σείγευ ὥδεγβ. (υοῦ ΔΝ ἘΤΙΟΚΕΒ), ΟἸοβεθη, 
1810.--- ΤὝγεηοβ εν. πιοίγϊοο γοἀα αϊέ ποίΐδαυε τἰμδίγ., Ο. Α. Βυόπν, Ηδνπῖω, 1814.---Ο, ΒΙΈΘΙΕΕ, 

εἰἰο ἰασί, ἀφ8. Ῥγορῆ. ὑδγ. ατ|δ ἄδηι ἰοῦν. ἐπ’8 7) εμίϑοῖς ὥδεγξβ. ηιὶ Αηηιπι., ἘλΊΔησθοη, 1814, ---- 
Επανο. ΕΒΌΜΑΝΝ, σωγαγιπι ἐσοσοίϊοο-ογ ἰσαγιπι ἐπι ὕδγ. Τάτεπ. βροοϊηιεη, Βοβίοοϊς, 1818.---Ο, 
Ρ. (ΟΝ, αἷς ΑΚ ἰασὶ. ἀ. ὕεγν. (ἴὰ ΒΕΝΟΕΙ 8 Αἀγολίυ., Βα, ΤΥ. 5.146 864), Ταῦ., 1821.---Τ ΠΈῈΟΡ. 
ἘΆ1ΤΖ, πουὶ ἵπ Τ΄Ὺγ. εν. ΟὈπιπιογιατγῖι βρεοϊπιετι, ἐσεροϑῖνι Οαρ. ἱ. ἐχλίδεηϑβ. Π)᾽ββοτί. ἰξεοῖ,, Αὐροηΐ,, 
1Χ25.---ἰ Ἑ, ΒΕ. Ο. ΒΟΒΕΝΜΟΕΙΨΕΒ, Ταῦ. ὑγδ8. δῃα ηοίθϑ 1η ἢ}5 ϑολοίϊα πὶ Κ΄. Τ' ραγ8 8., Υο]. 11., 
1837. ὅ66 [ηΐγ, 767.]- --ϑΡΟΒΒῈΝ, ΖΤΑγεπὶ, εἰς., βιμοίιλὶσα σιιηι αὐποί(. ρλιζοίοσ., Τιαυα,, 1828. --- 
ΟΟΙΡΜΙΤΖΕΒ, ζ)εδεγβοίζ. πιὰ γεγσί. ἀεν δορί. εὐπὰ γμῖ. πὰ ἐγῖί, ἄππιηι., 1828,---ἰ ΜΠ ΑΒΕ, 
Ποΐ68 ἴῃ ἷ8. Οὔηῖπι, σταηι. οὐ. ἴα Κ΄, 7. 1885, 691--708. 866 Ιηἰγ. 76..7--Ο, Α. Η. Καυκαβ, 
1,απιεη. οὐ. οἰ χορ. ἐἰωδίν., Ἡ ἴηϊεθ, 1836.---ΕΡΕΝΈΕΙ, ζζεδογϑ., ἘΠΌοτ] ἃ, 1838.---ΤᾺν- 

ΟΒΌΜΙ ΗΙΕΒΟΒ., σοπιπιεπίαγιιιβ αταδίσιι8 ὃν Ζαπιοηίί. 6 οογαϊος ετῖοο, Βοα]βῖδπο οά.. Ουτοίοῃ, 
Ιμοηάοη, 1818.--- ἃ. ΗΈΤΖΕΙ, οὶ Αἰϊασοζίοαον ἦν ἀσωίδεῖο 7,6 ον ἤογηι ὠδεγίγασοη, ποῖ ἐγ ζἰ, ἀριηῖηι, 
1854.]---ΤΉΈΝΊΤΒ, ἦπι ζιιγζσοδ, ὁτοσ.. ΗαὈ., 186. ΨΑΙΒΙΝΟΘΕΒ, 1857.---[ΝΈΜΑΝΝ, υδεγοηιΐαϑ τι. 
Αἰ κισοίϊοαον, 1858.}:--.0}Ὁὲ.}6 Ἰλτᾶπερζιοον αἀε8 γορῆ. σεγεηι. Εἴπς διδὶ, διιαϊε νοι Ἡ. ΒΕΟΚΗ. 
70) ἀογ Ζειιϑοἦν. ὕ. Ῥγοί. ὡ. ὦ. Μᾶγ:, 1861]. 866. {μ6 “ Ζεδοπϑδια ἀδ8 Ῥτορῆ, υεγονιῖκι," αἰίτὶ- 
δυιϊοὰ το {πὸ 88ᾶπ|60 δαύμου, ἴῃ ἴ6 7)ομίδοΐοη, Ζοϊϑον. Κ, ΟΥγίϑβιί, Ὑ͵ζῖ88. οἰς., 1859, ΝΜ, 19--91.--- 
ἘΜ ΑΤῸ ἴῃ αδλι δίολέεγηι (48 4. Β. Τλεὶ( ἐ., τιυνεῖϊς Ηα βίο, δ. 821 Πὲ, 186θ..-- 716 Α]αγοῖ. εν. 
ἀδόγ8. ῳ αἰιϑρεῖί. υ. Δ 1.8. ΕἸΝΘΕΙΉΛΒΡΤ, [μοἱρζίς, Τουῦηογ, 1867.---ἰ|ἰ δὲ. ̓ ΑΙασοίιοάφε “ετεηιϊᾷ 



18 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΙ ΓΚΑΜΈΕΝΤΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΧΕΒΕΜΙΊΛΗ. 

ογζίατι υο Ὅτ. ΕΈΝΕΒΤ ΟΕΒΙΚΑΟΗ, Βου]η, 1868. Α νοσὺ να] δ Ὁ]6 σοπμαθιίαγν, ρα "1516 αὔοας 
{Π6 Β61η6 (1π16 10} {Π18 νο] απ)6 οὗ ͵ΑΝΟΕ.--- ΟΥ̓ ΘΓ ὑγαῃδ᾽ δι] ο 8 Μ ]Οἢ ἀόδοσνε ππδη θη 6 Γο, Ὀαΐ 

Μ ΒΙΟὮ ΘΙ ὈΓΔΟΒ ΘΙ Π6Γ (ἢ6 μοθί!σ8} ὈΟΟΚ8 οὐ {π6 Μ]1016 οὗ (86 Ο]ὰ Ταϑίδιηθηΐ, ἄγ {[|088 οἵ ΠΑΤΗΕ, 
ὈΕΊΝΕΤΤΕ, ΟΑΗΕΝ, ΜΕΙΕΒ, δὰ Ἡ. Α. ΡΕΒΒετ- ΘΕ ντι, (1α δαϊπία Μιδίο, Ῥατιϑ, Ἰδύ, ρ}}}. 
Ὀγ ὑμ6 δοοϊόιό Ὀι]Π 146 ῥτοὐθβίδηύθ ἀθ 1115). ὅδ τη 8 «)ιοί, Μιδίε, Ατὰ. θα., αὐ. “Ζαηιρηία- 
ἐϊοηι8,,᾽ Ἀοίθ ὉΥ͂ “Α." --ΐἣν. Η. Η.] 

[ΕὩΡ 8} Τγδηβ] αὐ! οὴ8 δηα Οοιηπηθη τ] .5, ΊΨΙΑΜ ΠΟΜΤΗ, Οὐμπιηιοηίατῳ ρον (δς Ῥγορλε- 
οἷθ5 αηἰὰ Ζαπιοπίαίζίοπϑ οὗ “ογονιὶωλι,, ολάοῃ, 1718, πὰ ΒΕΝΟΑΜΙΝ ΒΔΥΧΕΥ, ϑογοηιαὴ, απ 
7ιανποπίαζϊογιϑ. Α4 πεῖ ἐγαπϑίαίίογν τὐιἰἦ, πιοί68. ογμοαΐ, μλοίοσιοαξ απαὰ ετρίαγιαίογψ, Οχίοχα, 
118, ἀγθ γϑίεσσθα ἰο ΟΥ̓ Ὁγ. ΝΑΈΘΕΙΒΒΑΟΘΗ, ἰὼ μα Ζηϑοαμοίιοη ἰο “εγεηιαλ 8 Ζ γορλεοίὶθδ.:-τ 
“Ζεγεηιῃ ἢ τορδλεί, εὐὐέδι ἰδ6 δον οὐ .210868, ἰγταγιϑἰαἰο ὃν ΟΈΟΒΟΕ ΦΟΥῈΕ ὧν ἐδ ἠιοπίὴ οὗ ἤαψ. 
ϑ8γο. 1584 :" --ἰ Τλς Ἡϑαιησϑ (ἃ. ὁ. ἐλ6 Ζιαπιογμαΐζοη8) οὗ (δα ῥγορ΄ιοῖ Ηιογιηια}ι, αἰογι6 Ἰηίο 
Τησίϊϑἢ, υεγϑο ὃν ἀξο. ὍΒΑΝΤΊ, Τμοπὰ,, ΤΒομ88. Δἴδγβῃθ, 1006 :--- 7 6 Ζιαηιδρίαἰοτβ οὗ ὕογοηῖν 
αὐἰιὦ, τιοίε8, ὃν ἤυθη ΒΒΟυΘΗΤΟΝ, πῸ ΡΪδοθ, ΠΟΥ ΧΙ Υ 8 παηη6, 4(ο, 1608 :) δγθ τηθηςοηβα ἴῃ 
ΟἸΑΒΚΕἾΒ “ Οὐποῖδο υἱοῖσ ὁ) ἐδι6 βιιοςοδδῖοτν οὗ βαογεὰ ζιμογαίι)." ΤΠ Ἰαϑὺ 18. ργθβογνϑὰ ἴῃ 
“Τὴο υὐογξβ οὕ (δ Οτοαί Αἰδίοπεαπ 7) υΐσο, γεποισπεα ἵν πιατὶψ παξίοη8 707, ταγα βζι ἐν ϑαζρηι 8 
απὰ ΔΑἰδλεγιδ' Τοπσιιο8, απαὰὶ ξαπιυϊαν ἀσφμαϊπίαπος εοὐδ, αἰ Μιαὀυϊπῖοαί Ζρατηίιρ, νυ. ἩσσΗ 
ΒΒΟΥΘΗΤΟΝ ; δοἰοοίοα ἐπίο ογι6 υοίιιγι6, απαὰὶ αἰσεϑίοα ἰγιίο ἔοιιΥ ΤἸΌηιο8. Ιωομάοῃ, ῥγϊηΐθ [ῸΓ 

Να.}). ἘΚΊη5, 1062," Τῇ Ρυοίασο, οοηἰδιηϊὴρ [6 οὗ Η. ΒΕΟΌΘΗΤΟΝ, 18 βίσπβα ΦΟῊΝ ᾿ΙΘΉΤΈΟΟΤ. 
ΤῊδ ἰγδηβὶαἰοη 15 οὔ οὗ {86 βγϑὺ ᾿πΐο Εηρ 8} αἰ ΓΘΟΟΥ ἴγοτῃ ὑπὸ ΗἩΘΌΓΘΝ, δῃ ἃ 15 οῃμδγδοίογι ζοὰ ὉΥ͂ 
στοαί ΒΡ ]1ΟἸ {Υ̓ ἀπ ἴΌΓΟΘ, ἀΠἋ 8 ἀργθθα}}]8 χαύϑβιοαὶ τηγίμαι, Τὰθ ποίθϑ δγ οαγίοιϑ, Ὀὰΐ οὗ 
1Π0{16 Ἔχοσθίϊοαὶ ναϊαθ, δη ἃ δΟΓΌΡΙΥ͂ ἰθγιαϊπαῦθ τ] ἢ ὑπ βιχὺ ἢ ν γβθ οὗ [ῃ8 Ββοοηα Ἵῃδρίθυ, 88 17 
{86 δαίμογ {ἰγρὰ οἵ ὑθιι, ἴου Ὧ6 οἱοβθϑ 1} {818 81 ρ΄] 4} τουλατῦὶ : “ Αηὰ [ἀΤ 6 Γ ἰᾶγρα σοππγρῃῦ- 
ἸῺ 1 8841} ποὺ ποοὰ. Τῇ Ἰθαγηθὰ 1 ΓΘ ἀροὰ ἃ Μδιηἰηρ ΤΩΔΥ ΟΥ̓ ὨλΪη6 ΘΧΘΙΏ [68 868ΓῸ0}} 
ΠΟῪ 5.}}} ἔχοι οὐδαὺ ΠΟΙῪ τυ ύουβ ΦΘΥΘΥ ἴούο 68. ἢ18 Ρ ἢ ΓΆ568.᾽ -τ[Π0 ὙΟΥῪ νᾶ 8 0]6 “4 πϑιοίαί0}}8 
οΓ Ἰεϑδίνιϊη 667 Α 5ϑοπιδίψ, οοπ να οὰ Ὁν ΦΟΗΝ ΟΑΤΑΚΈΕΒ, δδοαὺ 1642.-- Ν ΑΥΥ ὑπ 6 ψ 8ο0]6 Βοοκ 
οὗ 1,δτηθη δίῃ 8 18 “΄ τι οἰ ο}}Υ7 ἈΠΔΙΥ Ζοὰ δηα ἰγδηβ᾽αἰθα ᾿᾿ 1ἢ ἃ ΓΟΥΚ ΒΟ ΠΩ ΘΟ ΒΙ ἀογα Ὁ] ηον- 
Ἰεάσθ οὗ ΗἩΘΌΥΘΝ δηά ἃ νοΥῪ γθα]ς Ἰααἀσηγοηΐ, 641164 Ζ7εῦγοιν Ογἰσῖδηι απα Ροείγψ, ὈἾῪΎ ΟΈΟΒΟΕ 
ΘΟΜΕΒΒ ΟἸΑΒΚΕ, Π.Ὁ., ᾿μοπάοῃ, 1810. --- Τὴ Οα]νὶη Τιγαηϑιαἰΐοη ϑοοιοίυ,᾿ ἴῃ οὶ. Υ. οἵ ΟΑτ»- 
ΙΝ 5. Οὐπιηιοπίαγιιδ, Ἰλα ατρῃ, 18ὅ5, πανθ σίνοη 8, Ὀ651168. ὑῃ8 σα] 016 Οὐ ει )ιδγαν οἢ, 

ἐπε Ζ]ιαριοηίαίϊοηδ, ἃ πχοίγ]οαὶ ψαγϑίοη ἴῃ Πρ] 88 οἱ ΟΑΥ ΝΙΝ 8 Ζαίη ογδίοπ, (86 ὑγαηβίδίοῦ 
δηὰ οἀϊίοτ, ον. 99πΝ ΟΥΕΝ, Ὑ ον οἵ ΤὨγαβοιησίοη, δηὰ γαγαὶ Πθδη, 1,6] οβϑ θυ γα, ἢ 89 
Δἀάοα ΤΥ πούοϑ οὗ 18 οὔ, Δη Βοπιϑί! 68 σῖνοϑ ὰ8 ἃ ΠΟῪ ἰγδηβ᾽α οη ἔγοιῃ (ῃ6 ΗἩοΌγχον. 
ΤΙ6 φαοίαἰ!οη8 ἴτουι ΟΛΥΥΊΝ᾿ 5. Οημηδηίαγψ ᾿ὰ δ 6 1] ον ΡᾶΡ68, παρ ὈΥ {μ6 ργϑαθηὺ ὑσδῃ8- 
Ἰαίου, ἀγθ ἃ}1 ταῖζθῃ ἤοπὶ ΟἾΕ Ν᾽ 5. ἰγϑηβ᾽ αἰοη, ΜΠ ποαΐ τοίθγθηοθ ἴο [89 οὐὔἹρηΑ]).--- “ Ζλὸ Ηοῖν 
Βιδίε... . ποῖὺ ἐγαγιδίαίοα ἔγοηι σογγεοίοα ἐετίς οὗ ἰδ ογισιπας ΤΌησως, απα εὐτιδι οι ἐγαπι8- 
ἰαίίονι58 αἰ σογεϊν οοπιραγοα,, . . ὧν Β. Βοοτπβουν, 1).1). μοπάοῃ, 1893. ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ ἴῃ ἰἢθ 
ἰταηϑ οι οὗ ὑμ9 [μαπιοηἰαξ 8 ἢ88 οορίοα ἴοο οἸοβο Υ {16 ἰγαηβίδίοῃ οἵ ΒΙΑΎΝΕΥ, ψ]οἢ 
αἰ 411 118. ΧΟ Ι]ομοΙο8, 185 οἴΐοη ἰΠοἰ [Ἢ] δηα βογωθίϊτηθ9 γοϑίϑ Οἢ ΓΠΘΓΘΙΥ͂ ΘΟΠ)Θοἴ ΓΑ] οἤδηρ68 
οἱ (Π6 τοσοϊνβᾶ ἰοχὺ: ΒΟΟΤΗΒΟΥ αὔογάβ 1{{16 ὀχοσϑίϊοαὶ ΟΡ ἴῃ [18 ὈΓΙΘΙ ποίθϑ, ταληΥ οὗ 
ΠΟ ΔΓΘ6 απιηαγίκοά αιοίδι!οη8 [Το ΒΙΑΥΝΕΥ͂.-- οβογνθαϊν Ὀαύοῦ ΠΟΙ 18 (ἢ 8 γΆ 8]8- 
ὑοπ ἴσο ἐΐ6 οὐἱμίηα] ΠΌΣΟΝ δηα Οοπηπηοηΐαγν, ὈΥ̓ Εἰ. ΠΈΝΡΕΡΒΟΝ, ἢ... οπίου, 155] .---ΤῊῈθ 
“ ΑἸΔογοδη [Γη]{ὐίαῃ ΛΞϑοοϊ 0 Ὴ.,᾽᾽) ἢ88. [ἀΥΠΙϑΠ θα ὰ8 1} 8. ΠΟῪ ὑγαηβίαὐϊοη οἵ Πιϑπιθηςα  ]0ῃ9, 
ψ ἢ ποίο8, ΟΥ ΟΕΟΒΟΕ ΒΕ. Νουεϑ, Ὁ. Ὁ., )ο]. 24 οὗ {μ6 εδγοιυ Ργορλείδ. ϑὰ δα! οη. Βοβίοῃ, 

1806. ΤῊ ποίοϑϑ αὔθ σοοά, δῦ πηϑᾶρτθ δπὰ ᾿ἰηβαβηοϊοιῦ, Τῇ ὑγαηϑιαθοη σϑηθγα} }ν 18 τηαγκοά 

υν ἰαϑίθ δπᾶ σοοὰ Ἰαάσπχοηῦ, Ὀὰὺ Βοτηθ ϊπ168 Ἰηἀ]οαὐθ8 μαϑίθ δηα ἃ ΌΒ6ηο8 οὗ οδγϑία] βυιαν.--- ΤῊ 

ποίεβ οἵ (5. Δ ΟΒΡΒΊΤΟΒΤΗ, Π.Ὁ., Βίβιορ οὗ 1ἰποοΐη, ἴῃ 0]. Υ., Ῥατῇ 11., οὗ 5 “ οῖν Βιδίο, 

ἦγ ἐλὸ ατιιονεοι τογϑίοη, το ποίοβ σπα ἐπίγοκ(ἰιοίϊοη8," Ἰωοηάση, 1869, πᾶ κὸ ὺ8 ψιξὰ ὑϊιαί 

ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ΠΟΓΟ ὨῸΠΊΘΓΟΙΒ Πα τη Υθ οχίθηοά.---. Η, Η.] 
Οἱ Ἡομμ]οἰΐοαὶ! Τυθα 1895, ϑδου!α Ὀ6 τηθηξ πο ἐπ Οὐγιοῖοτ8 ἐπ ΤἬγόγι. ὦ67., Ὁ ὑῃ6 Ἐτδηοὶβ- 

οδη 20η. ἥγιιρ (}ῦγι), Οοίοη., 1510; Ὀαξ δβρϑοῖα!ν, ὑΠ6. δἀπιγαθϊθ δηά ἰγθααθηῦ Υ ἰουμὰ 

ϑουσηίφογι ΒΟΥ ΠΊΟΥ.8, ΝΥ ΠΠἸΟἢ τσογο ἀ 6! νογοὰ Ὀγ στρ. ΗΥΝΧΙΤΒ, αὖ ὑμαὺ ὑϊπη6 Ῥγοΐβαβοῦ ἴῃ ΜΑγ- 

Ὀαγσ, ἴῃ ὅπ γϑὰν 1550, αὖ ΕὙΑΠΙΚΡΠΌοΥσ η΄ Ηρββο, ἰο ΒΟ ράσο ὑμ6 ΓΠΉΙΥΘΥΒΙΥ ψγἃ8 τοπιονθὰ 
ἔχομλ {)πλ6 ἴο ὑΠῺΘ Οἡ δοοοαηῦ οἵ (6. ράραθ, πὰ ἩΏ1ΟΝ 6 δία γ Ν αγὰβ ρα ὉΠ 6 ἀποσ Ὁ}|8 
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{{}16 οἵ “ὲὶς Αϊασείϊεαεν 68 ἃ. χορ. εν. αὐϑροίεσί τι. εγῖ, τις ᾿γαπκοπδεΥο, ἦν 11 ἢ γεάϊᾳ- 
(ον, εἰο. ΕἸτϑὺ 6α., 1588. 1 Βανϑ ὑ8θ ὑδιτὰ δαϊδίοη: ΕὙδηκίαγί 8. Μ΄, 1600, 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΒΕΜΑΒΙΚΒ ΟΝ ΤΗΕ ΟΥἙΒΤΙΟΝ ΟΕ ΑΥΤΗΟΆΞΗΙΡ, ἣ 

ΒΥ Υ΄. Η. Η. 

ΤῊ ΘοΟΙΩΠΊΟΏΪΥ͂ Τϑοοῖ γ6α ορὶ πο ὑμαὺ Φογοτα δ 168 [86 δαί μοΥ οὗ ἰδ6 Τιδπχθη α ἢ 8 8 88.9- 
ἰαϊηοά ὈΥ̓͂ {88 [0] ΟΊ ΘΟὨΒΙ ΘΓ] 0Ὴ8 : 

1. ΤῊΘ γγοϑαπηρύϊνϑ ρτο Δ ΌΠ1Υ ὑμαῦ Φογθια δ 188 ὑπὸ δυο 18 ϑύγοηρ. Ὦγ. ΝΑΕΟΕΙΒΒΑΘΗ 
σΟηΘΘά68 15 ἴοΓοΘ (866 Ῥ. 9). 

Τογοι δὴ ϑαγνινοα 0.6 [4}1 οὗ ἐδ 9 οἰ Ἰοηΐ Θῃου μὰ ἰο Βανὸ πυιίθη 0818 θοοῖς. ΤῊθ δα θη 016 

ΥΘΟΟΓά85 οὗ 18 Βἰϑίουυ οἷοβθ ψιὺ ἢ18 Γοϑάθηοθ διηοης μ6 96 ν]8ὴ Γὰ ριον 68 ἴῃ ΤΑΠρδη 68, Εἰσγρὶ 

(3 6γ. χὶμ!. 8). ΒΟΟΣ 6 δοοορὺ ὑμ6 δαυ]ν ΟἸγιβϑύϊδη ὑγδαϊοη ὑμαὺ “06 98.)78 δὖ ἢ ρα 68, 

πτη Εἰδα ὉΥ Βἷ8 τθῦυϊκοα, δὖ Ἰαϑὺ βίοηβα ἢϊπὶ ἕο ἀθαίῃ " (5 ΜιΤΗ 8 Βιδ. 7)ϊ10(.), ΟΥ ἐγ. τϑρουὺ 1Πκ| 

ἢ6 ΜΨ88 “ ραὺ ἰο ἀφαίῃ ὃγ Κίηρ Ηορδγὰ" (ΜιυμΜΑΝ 8 ΗΠ βί. οἱ ἐδ: ὕδιυ8); οὐ δαορὺ {μι6 πηοῦδ ΠΠ|Ὸ αν 
Ὀε]Ἰοἵ οὗ {Π6 79 .)18, “ [Π8ὺ οἡ ὑῃ8 οοπαιθϑῦ οὗ Εσνρῦ ὈΥ ΝΕναομδάῃθζζαυ, ἢ6 ψ] 1} Βαγαοῇ πγαιθ 

8. Θ86αρ6 ἰο Βδθγ!οη οὐ 1 ἦρα δηᾶ ἀϊοα ἴῃ ρθᾶοθ," μανίησ Πνϑὰ ἰο δαα {1} 1αϑὺ σοῦ δρρθηϑὰ 

ἴο ΠῖΒ Ῥγορῃθοίθϑ, 76γ. 11]. 831-84 (860 ΘΜΙΤΗ 8 Βιἰδ. ὶοί., αὐτῷ, “ 7 γθιλ 8 },᾽ ΚΓΤΑΝΤΕΥΒ “ειοίδῇ 
Ολιτοῖ, ϑοῦῖθϑ 24, ρ. 620),---ἰῦ 18. δὖ ἰϑαϑὺ οδγίδίη, ὑμαὺ 9 γι δὰ ϑαγνίνοα ὕδθ ἀεβίγαοίίοη οὗ 

Φογυβα θη ἰοηρ δπουσῃ ὑο ἢᾶνθ ΓΙ θη ἐμ Τυδηιοηϊαίίοηβ, ΜΠ Ο ἱποϊααθ ᾿ἰϑίοσι αὶ ἰδοὺϑ ποῖ 
οομρ δίθ {}}} αἰζου ἐμ ἀδαύῃ οὗ αθά δ] δ δὰ ἐμθ Ηϊρῃὺ ἰο Εργρῦ. ϑανγνίνίηρ, 16 18 ποχὺ ἴο 11» 
οΥὐδάϊ 16, ἰμβαὺ Π6, (6 ργορμοῦ οἵ ἰμ86 ἀδϑίγαοιϊοη, Βμοαϊὰ ποῦ ὍΘ ἐδ6 δαύῃοῦ οὗ {818 ροθι οἵ 
Ἰδιθη ἰ ἀὐοη οΟΥ̓Γ ὑμ6 ργοαῦ δυθηῦ δα 8880 οὗ 818 ργορβϑίϊοδὶ σαῦβθθῦ. δο σδῃ τεϑδὰ ἢγβϑὺ ἢ19 
Ῥτορἢ δι]. 4] ὈοοΪς ἀηὰ ὑμθη {818 ἀθβου ρίϊοι οὗ [}9 ΟΥ̓ ἀπ (ἢ Ρ6Ορ]6 δἰζεγ 86 ἀοϑίγαοίοη οὗ (6 
[ΟΥΠΊΟΓ, δηά ποὺ Β88Υ,---ἰἶ 9 Γουλ δ 8.}}} ᾿γϑα, Φ γϑηλ δ ἀπά πῸ ΟἰΠΘΙ ΜὙὼ8 ἰδ Ὀδὶπΐθγ οὐ {818 
Ρἰούαγθ, ἴῃ τ Π]Οἢ 411 (μ8 σοηϑρίσαουβ ἤραΓΘ8 ἀγθ ἡ δὺ Ἀ18 [ΟΥ̓ ΘΥΓ ἩΓΠ}]ηρ8 ΜΟΙ ἰοδὰ ἃ8 ἰο 6χ- 
Ῥθοΐ, τ δἰοἢ ργθβθηβ 8 δχδοὺ ἔ] ἢ πηοηὐ οὗ 4}} 89 ργϑαϊοίθιὶ, δηὰ Ὑ ἃ] Ο ἢ 80 σουγθθρο 8 τὶ ἢ (ἢ 
ἀοοίγιηθ, ἔκοῖϑ δῃη ἃ ργον 8108, οοῃίδὶ η6α ἴῃ ὕ86 ΡγοΟρΡΒοὗϊοαὶ Ὀοοῖς, ὑμαὺ τ] δὴ ͵ὸ ὑυγη ἰτοη] ΟἿΘ 
ἰο 186 οὐδογ, 1 18 ἀπ οα]ὺ ὑο 840 ΜΏΪΟΩ Ρῥἱούαγθ 18 πχοϑὺ [τὸ ἢ ΤΘΔ]1Υ, --- 10. 18. ἢ 8. ΙὨΙΓΓΟΥ 
ὑμμαὖῦ πιοϑὺ δοουγαίο Υ τοβθοίβ ἰμ6 ἀονη8}} οὗ ὑμ6 ϑίαϊθ δῃὰ ὑΠ6 ἀἰβρϑγβιοῃ οἵ {Π|6 ρβορὶϑ! “Τὴθ 
Ῥοθιη8 Ὀδ]οηρ ὉΠηλ 5.6 ΚΔ] Ὁ ἰο {16 Ἰαδὺ ἀδν8 οὗ ἔῃ Κιηράοπι, οὐ ὑῃ8 σοπηπηθποθτηθηΐ οἵ {ἢ 6Χ]]6. 
ΤῊον τὸ τι θη ὈΥ̓ ὁη6 Ὑ0 ΒρθδΚϑ, ψιὺῃ ὑμ6 ν]ν ἀη 688 δηα 1η θη 5:0 οὗ δὴ ογϑ- ψιη688, οἵ ἐ}10 
ΤΑΪΒΘΓΥ ΜὮΙΟΝ ἢ6 Ὀδνν8118. [ᾧ ταὶ ῦ δ]πχοϑὺ Ὀ6 δημου ρα ἰο δὶς, 0 αἰ8ὸ ὑβϑὴ Ἰἰνῖησ σου] ἢᾶνθ 
πτλιίοη τ} ὑμαῦ αηΐϊοη οἵἁὨ δβύγοηῃρ ρϑβϑιοηδίϑθ ἴθι ηρ δῃὰ θηθγο 80 Ὀπ)βϑίοη ἰο Φοῃονδῇ, ψ ΙΟἢ 
ΘδμαγασίογΖαϑ Ὀοΐῃ ὑΠ6 Τ᾿μιΑπηθηὐαί!οη8 δηὰ ὑἢθ ῬΓΟΡΉΘΟΥ οἱ Φογθηϊδὰ 7᾿ (ΒΘ ΜΊΙΤΗ 5 Βιὲδ. Ὠϊοί. γί. 
1απιοπί.). Δ Ὠο οἂῃ Ὀ6]16ν ὑμαὺ ΨΘΥθιἸδἢ, αἰθου σοη πὴ ρ ὑο Βρϑαὶς δῃὰ τυτὶθ ἴοσ (οά ἐπγουμἢ 
8 Ἰοηρ ΠΠ{8- [1η16, 80 51: 60}Υ αἰγορροϑᾶ {Π|8 ρθη δηᾷ ὑϑιηδὶ μα 81:]|6η1. ἃπαὰ ϑαίξογθα ἃ ἰοίϑὶ 60] 1086 
ἴγοτῃ (Π68 βρίθπαου οἵ δὴ ἁηκποϑη δαΐῃου, ὑο Ἡ8Ο9Θ ἸἀΘη Ο Υ ΘΙ ΓΠ ΘΓ ϑδογιρύασθ ΠΟΥ ἰγαά!ιοη σὶνθ 
ὉΒ ἰδ 8 οϑ8ὺ οἷπ6 

2. ΤΊ ργϑϑαιαρίϊοη ὑμαὺ Φ γθ δῇ τσοὺθ ὑῃ6 Τ,δηγοη αὐ ἢ 18 ΘΟ γηχθα ΟΥ̓ ὑμ6 ταοϑὺ ἀθοίβινο 
ἰαϑἸΟΠΥ͂ οἵ ἰγμρα!τοῃ. 

Εδν δἰβίοσιο ἴδοιϑ δῦθ 88 δ) θα ὈΡ ἃ ὑγδά!ὑϊοη 80 δῃοϊθηΐ, Βο ἰΙοηρ πη βρυΐοα δηα 80 ρσϑῆογα ν 
τοοοῖνθά, Τὴ ὑγα [Ὁ] 688 οὗἨ {18 ὑγδά! οη τῦᾶϑ ὭΘΝΘΓ, 76. ΠΊΔΥ͂ ΒΔΥ͂, ΒΕΓΙΟΌΒΙΥ͂ αυρϑίϊοηθα {}}} 
110 τη 144]6 οἱἨ {ἢ]8 οσδῃέαγν, θη ΕἼΤΑ σανθ 18 ψογαϊοῦ ἀσϑϊηϑὺ 16. [Πρ ἰο ὑδαΐ πιο, νι (ἢ {ἢ 9 
Θχοθρίϊοη οὗ δῆ 8ποηυηου5 τοῦ ἴῃ 1819, ἀπὰ ἰῃ6 τ Ὦ]ΠΊ8104] ΤΟΝ ῬῈΒ ΗΠΆΛΒΡΤ ἰὴ 1712, ὦ 
88 ὈΠΊΝΟΥΒΑΙΠΥ δοσθρίθα ὈΥ̓͂ 1678 ἀπὰ ΟΠ γιβυίδηβ. 8 ἰγασα 1ὖ Ὀδοὶς ἐπτοαρὶ ὑμ6 Ψυϊραΐο, (ἢ 6 
δυτίδο δηα (8 δορίυδριηῦ νϑγβίοηβ, ἴο (ἢ 8 ργοῦδῦ]θ ονϊἄάθηοο οἵ Ηθῦγον ΜΘ. δῦ! οῦ ἐπα [110 
οἰἀδϑὺ οἵἨ ὑῃοβθ νϑυύβιοῃϑ (8686 ἢοΐθ ἢ 8). Τ|ιδ6 οχίβϑίθηοε οὗἩ βιοβ ἩθΌτον ΜΘΘ 18. δη ΓΟ Ϊν ῥτο- 
ὈΔΌΪΩ. [10 13 ΘΆ816 ἴο δοσοιπῦ ἴῸΓ [ἢ6 1088 οὗ δῦ οπμοθ 6. ὑπ6 οοηποοίίπης ογά8. Ὀθύνθοη [ἢ8 
Ῥγορἤθοῖεϑ οἵ δυο δῇ δηὰ {6 Τιαχηρηξαίιοηβ, ΟΥ̓ [88 ἰγαηϑίϑυ οἵ {ῃ6 ἰαῦϑγ ἰο (8 Ἡδριορταρἢϑ, 
ὑπδη 1ὑ 18 ἴο Ἔχρίδιῃ (88 ἰπβθγίΐοη οἵ ὑπ6 ογάϑ ἴῃ {Π6 ϑερθπαριηῦ δηὰ ὑῃ6 1 ταρτγοἀποίίοη, 1 ἢ 
δά! 8 ἀηα οἤδηρθβ, ἴῃ 86 Υ υἱραῖΐα, 1 ΒΟΥ ΠανΟΥ δχιϑύθα 1 Η ΘΌΓΘΥ ΟΥ̓ Π418. [ὑ 18 Ἰρο8- 
81018 ἴο ΒΆμροβα ὑπαὺ 1})8 δερίααρτη ὑγαηβ᾽αΐοτβ ἰπϑουίθα ἴῃ {116 ἰοχὺ ἃ τχϑῦθ ργθϑυτηρίϊοη οὗ ὑπιθὶγῦ 
οἴη, “ ἀογινθα ἔσο ὑμ6 ὈοΟΚ [86], 28 Ὁσ. ΝΑΕΘΕΙ9ΒΆΟΗ ϑυρμοϑίθβ. [{ 1ὐ οοι]ὰ Ὀ6 ργονθα δαὶ 
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μον ἀϊὰ ποὶ πᾶ {μθ86 ψογὰβϑ ἴη Ἡθῦτον ΜΘΜ,, γὸ τηυϑῦ θ᾽ ον ὑπαῦ {Π|6 } τϑοοῖν δα {μθπὶ 
ἐπτοῦ ἢ τυ! θη οΥ ογαὶ γα! ἴοῃ, ὑμαὺ Δα ἀφβοθηαοϑα ἕο ὑῃϑιῃ ἔγοτλ βδυ] θοῦ αιζθ8 πὰ ν0ὰ8, 1 {πῃ 6} 

{Ἰπη 65, ΠῚ ΘΓΘΑΙΠΥ͂ δοοορίοα δηὰ ἀπάϊθραϊοα, [ὺ 18 οὺ ογθα 018 ἰμδὺ βιιοἢ ἃ ὑγδαϊοη οου]ὰ ἢανθ 
Ὀδθη ἰουηάοὰ ἰη Ἔυγοσ, θη δηὰ δον οουἹὰ ΔῊ ΘΥΓΟΥ͂, ἴῃ Γοίθγθποθ ἰοὸ ὑ86 δυϊμουβῃϊρ οὗ (818 
ὈοοΪκ, ἢᾶγθ Θοιλθ Ἰηΐο ὉΏΙνΘΓΒαὶ δοοαρίδ  οη ργονιουβ ἕο ὑμ6 ὑγϑηϑί οι ΟΥ̓ ἰ88 δανϑηϊυ [ὑ 18 
αϑβογίοα [ἢ οὐβδὺ τσὶ ηρδ, οὐ απἰζηοτσῃ δα ογϑῃϊρ, τ γθ δἰὑγι θαϊθα ὈΥ̓͂ ὑπ6 ὅοτνγϑ ὕο 7 θυ δὰ 
(ΘΜΙΤ ΗΒ .Βιδ. Ζιοί,; ΘΤΑΝΙΕΥ Β ϑευυϊιϑὴ, ΟἾ.). Βαῦ {ῃ6γθ 185 πὸ ϑνϊ ἀθῆοθ οἵ Ὁ0 6} Βανηρ αὐξτὶ- 
Ὀα ρα ἰο Ὠ1γὰ ἃ σδῃοηΐοδὶ Ὀοοῖκ, ὑμαὺ ἢδΔα δἰγαγϑ Ὀθοὴ οϑίθοιηθα σοδηοηϊοαὶ, αηὰ μαὰ ποτοῦ Ὀθθη 
Ιοβι βίχαῦ οὗἨ οΥΓ ἰογχοίίθῃ. ΤὮΏΘΓΘ 18 Γθαβοῦ ἰο ὕ6] ον ὑπαὶ (8.18 ὈοΟΪς 88 ΒΙΡΏΪ να]αθὰ ὈΥ ὑ8θ 
Ἔχ!]οαὰ 79 718, δηἃ νγ)8ἃ8 ἴῃ ὑ8 6} Ῥοββθββϑίοῃ οἡ {86} γϑὺΓη ἴσοι δ ρυ νἹ Υ (ΒΘ ΜΙΤΗ 8 .(Βιδ. δ ιοί., ατί. 
1,αηι.}. Ἐτοτα ὑμδὺ {ϊπι6 ἰο {86 {1π16 οἵ (86 ἰγδῃβιαἰίοη οὗ ἐδ ΧΧ., [86 76 νθ, οαγοὰ οἱ 14οΪ8- 
ὑΓΥ, μου ϑ θὰ ὑπο ὶγ βαογθὰ δου ρύυγοβ δηὰ θϑρθοίδ  Υ σονογϑὰ {ἢ 6 ἸΠΘΙΩΟΥΣΥ͂ ἀηαὰ 86 τνογὰβ οἵ ἰδ 
Ρτορμθὺ Φ γθωδῃ. θασίης (815 Ἰοης ρογιοᾶ, 'ὸ ὁδΔ χ ροὴ 0 ροϊηὺ οὗὨ {ΐπ|0, θη ὑδ6 ὑγὰθ 
᾿ΠΒΟΥΥ͂ οἵὗἨ {818 ΟΧΟΓΔΟΓ ΔΙ ΠΔΤῪ ὈΟΟΚ οουἹὰ μανθ Ὀθθὴ Ἰοβί, ἤθη ὑμ6 ὈΓΠΠ|Π1Δηὺ πατὴθ οὗ 18 τοαὶ 
δυύῃοΥ σου ]ὰ ἢδνο ἰαρδθα Ἰπΐο ΟὈ] ν]οη, ΟΥὁἹ ὙΠ6Ω {86 140]6 οουἹὰ αν Ὀδθθὴ ἰδογισαίαά, ἐμαὺ ν189 
ἀδβίϊηθα ἰο ὍΘ ΠΊΨΘΓΒΑΙΥ͂ δοοορ θα 885 ἃ ἢἰϑίοτγιο ὑγα }, ὑμαὺ Ψ6γθτ Δ 88 ἰδ αὺ δαΐῃοτ. 

3. Το [Δοίβ τοϊαἰθα οὐ σοίοστθα ἰο ἴῃ 886 Ὀοοὶς τη ον 1 οογίαϊῃ μα 9 γι δ} τγούθ [89 
Ὀοοϊκ. 
78 Βανθ δἰγοδὰν δϑδοοσίδ: ηϑὰ ἐμαὺ Βο Ἰϊνοὰ Ἰοὴρ ΘῃΟΌΡὮ ἰδοῦ ἔῃ ουϑθηΐβ δ᾽ υἀθὰ ἴο μβαὰ δδρ- 

Ῥεποὰ, ὕο ἅν γι ίθη δοουὺ ἰῃοα. 8 Δ 9 8]80 Ἰηὐϊπηα θα ὑμαύ ὑἢ 6 ὑορ!ο8 ἀϊ]βουββϑθα οὐ βρ- 
ροϑίοα ἴῃ {Π|9 Τωϑπιθη δίῃ} ἃ. ΘΧϑοῦΥ ψ]ιδὺ γὁ του ]ὰ οχρθϑοῦ ἰο πὰ 1ῃ ἃ συ ηρ οἵ δογθη 18} 8, 
σοΙηροΟΒοα αὐδοῦ ὑῃ6 ἀθϑίγυοϊίοη οὗ Ζογυβϑαίθσα. Τὸ {818 Μ͵ὸ ΠΟῪ δα, ὑμαὺ ὑἢ ἀϑϑατηρύϊοι ὑδδῇ 
{Π6 1,Δηχδη αἰ ο 8 Ὅγογο γι ὑΐθῃ ΟΥ̓ οη6, το μ8ἃ Ὀ6θπ Ὀοίἢ ἃ βρϑοΐδίου οἵ (μ6 δνϑηΐβ ἀββουϊ θὰ 

ΔΠ4 ἃ Ῥαγιϊοίρϑίοσ ἰη ἔμοϑθ θνθηίβ, ροϊπίβ ἀἸ γθου]Υ ὑὸ Ψ ογθια δ ἢ 88 ὑἢ 6 ργοῦδ0]6 δυῦδου οὗ ὑ89 ὈοΟΚ. 

ΤῊΙ8 δδϑατηρίϊομ, ἰπἀδοά, ἰ5. ποὺ Ἰπον δῦ ]θ; ἴῸΓ ποὺ 811 σγδρῇϊο ἀθϑου ρ ]οη8 οἵ θυϑῃΐβ δὺθ ὙΓΙὺ- 

(θη ὈΥ̓͂ ἔβοβθ Ὅ8ο ραγ(ϊοἰραἰβα ἴῃ ὑμοιὴ : τμαῦ οΥθ- ΠΏ 688, ἴο Γ᾽ ΘΧΘΙΏΡ]6, οου] Ὀγηρ ἐλ 6 ΤΘΔΘΓ 

ΤΩΟΥΘ ᾿ητη θα! ν Ἰηὐο ἢ ῬΥΘΒΘΏ06 οὗ ΔοίοΥΒ δῃ ἃ Β0ΘΏ 68 [ᾺΓ Χϑιηοίθ ἴγοτι (ἢ6 ἩΧΙ ΘΓ, ἔθδη ΕΑΝ 

ΘΤΑΝΨΕΥ, ὙΠῸ [88 ρίνϑη υ8 ἢΪ8 δἰοαᾳαθηύ νϑγβίοη οἵ ἐῃ8 βδῖηθ ᾿ποιἀθηΐβ 1 θυ 88} ἰδίου ἢ Βαΐ 

στα ϊηρς [μ8 δϑϑυτηρύϊοη ἴῃ ὑπ6 ργαϑϑηῦ ἰηβίδῃοθ, 8.0 σου] μανθ Ὀθθῃ ἃ τηοῦθ δα μΘ. {16 ὙΤΙΡΟΥ 

οἱ ἴῃ ἰΔοΐβ οοηαϊποαᾶ ἴῃ ἰπΠ6 ΒοοΙς οἵ [μιατηθπίδίϊοπβ, ἔβη {8:6 ρσορῃοῦ Φογοπι δ ἢ ΟΥ τ ἢδὺ ρτοδὺ 

δνϑηὶ ἰ8 ἀβϑοῦθθα ἴῃ ἐμαὺ Βοοῖκ, ἰδαῦ νγὰβ ποὶ τ] 6886 δηᾶ ραχγίαιραἰοα ἴη ὈΥ̓͂ (Π6 ρῥγορμοὺ 6 Γ6- 

τοῖα! 7 Ὦγ. ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΟΗ Βαυρμεδίθ ΟὨΪΥ ΟἿΘ ΡΟΒβ101]6 δχοδβρίϊοῃ ; 89 πουϊὰ 1ηΐεγ, ἴσοσα [ἢ 

ἀοβοτί ρίϊοη οἵ ἐπ6 βίρῃῦ τοὶ 7ϑγιβαίθπι δηὰ {86 ραγϑαϊὺ δπὰ οαρύαγθ οἵ {16 Κίῃρ Δηὰ {86 ΡΥ]ηΟΕ68, 

{δαὶ [9 δαΐποῦ οἱ Τιδιηδη δ ϊοηϑ νὰ8 ἃ οοιηρδηίοη οὐ ἐῃὸ Κηρ δῃὰ ο06 οὗἨ [86 ὈΙΠ068 οὗἩ ἰἢθ 

οουχί. Τὸ 18 8 βου; 150. ΤΈΏΘΓΘ 18 0 ἰηψϊπιαίϊοη ἐμαὺ ϑνθη οπδ οὗ {8088 ῬΥΊΏ068 δββοδρϑὰ 

{86 9] δι ραίον αὖ ΒΙ ὈΪδἢ " “ πὰ (ηθ Κίπρ οἵ ΒΑΌΥ!οΙ δον {Π8 Βοη8 οἵ Ζεοἀο δὶ Ὀδίογθ 18 ΘΥ68.: Ἠ6 

ΒΙΘἿ αἶβο αὶ ἐμ ῥτίποοϑ οὗ Τυᾶδῃ ἴῃ ΕΙΌΙΔΠ." 24. ΤΏΘΓο 18 ΔΌβο] υϑθὶν πούμιημ, ἰπ (6 ὈγΙ οὗ 4}}8- 

βίοῃ ἰπ ἰῃθ Πιϑπχοηἑαὐίοπβ ἐο {86 ΗἸΖΙ ἀπά οαρύατο οὗ {π6 Κίηρ, {μαὺ Ἰπά]οαί 658 {πα 10 788 ἩΓΙὑΐθα 

ὈΥ ἃ οοτηραπίοη οἵ ἐπα Κίπψ. ΤῊΘ ΟὨ]ΨΡ Ροββ: 010 τϑίθγθῃοθ ἰο {118 ὑγαρίοδὶ ἱποιἀθηί 18 οοηὐδὶπεὰ 

ἴη ἔτο νβϑῦβθϑ, ἵν. 19, 290.5 Τὴδ 19} νϑῦβθ, ΟἿ μευ ϑοσιίουϑ αγὰ δισι 67 ἰλαπ ἐδ φαρίεϑ οὗ {λὲ 

λεαυέη; {δεν ριιγϑιιοα (8 ὠροη ἐδ6 πιοιιπίαϊη8, ἐλιεν ἰαϊα ισαῖί ὕοτ ιι8 ἦτ (δέ οὐ αάοττι 688," ---ὶϑ ἸῺ ΠΟ 

5686 ῬΘΙΒΟΏΑΙ ἰο (ἢ ΜΥΙΈΘΓ, ΠΟΥ 8 118 Δρρ!ϊοαὐίοη ἰο Ὀ8 τεϑύγιοὐθὰ ὕο ὑμ6 Κίῃρ δῃὰ Ὧ1Β ΔΥΙΩΥ͂; Ὀαΐ 

18 Βροίκθῃ τὶ ἢ τοίθσθποθ ὑο (89 Ὑ 8018. ρθορίθ, 88 ὑμ6 ργθοθάϊπρ ψθῦβθβ βῃου,, δ8ῃ τϑίβυβ ἴὸ {Π6 

ταρί ἃ ραγβαΐξ οὗ 4}} Γαρίὑἶνα8. ἴσγοπῃ ἐπθ οἱῦν, τβϑίμοῦ ΠΟΥ δῃηάθδγοτϑα, 1κ {89 Κίηρ, ἰο Βυὰ 

βαίδίν ἴῃ ἐπ6 τηοπηίΐαὶηβ οὗ Τϑγίοῦο οὐ ὑπ6 ΜΠάΘΓΠ688 οὗ γυἄθα, ΟΥ 1π ΔΗΥ͂ οὐμοῦ Ἰρου 818. ΟΥ̓ 

Μ ΠΟ Γη68568 ἴῃ ὑμ6 ν᾽ οἰ ΠΥ οἵ 1Π8 ἀοοχηρὰ οἷν. ΤᾺ ἤγβὺ τθιι 6 Υ οὗ νϑυ. 20,---ἰἐλό δγεαίῃ, οὐ οἱιν 

ποείγίζε, (λὲ αποϊπίφα ὁ (λ6 ΤΙΟΕΡ, τσα8 ἰαζεη ἴηι (λοῖν ρὲϊ8,᾽--ϑὶ ΠΙΡῚΥ βίδίϑβ 188 ἰδοὺ οὗ {μ6 Κἰπρ' 8 

οαρίατο, ψηΒοὰΐ δην' ἱποϊάθηίαὶ ἀθίβι!, ϑαοῦ 88 σου] ἱπαϊοαίθ ἃ ἀθβουρίϊοη οἵ ὑμθ ϑνϑῃηΐ ΌὈΥ͂ δὴ 

ΟΥ̓́Θ. ΨΊΓΠ688; δη [ἢ Β6σΟΙΠα ΤηΘΠ 6 Γ οὗὨ [ἢ]8 ν6Γ88,---““ οὗ τῦλοπι τῦὸ βαϊα, Τῆιάθγ δὶδ δλαάοιν ιτσς 

δλαῖ! ἔνε ἀπιοτς ἰδὲ ᾿ἀφαίοη,"---ἰβ ([ἢ6 Ἰδηρύαρθ οἵ ὑπ6 ῬθΟρ]6 ρϑῆθγα ]γ, ποῦ οὗἨ ἔμι6 ὁΟπυρδῃῖοη8 

οὔ {π᾿ Κίπῷ ΟὨΪΥ, ἴον ἐμ ἀοβίγθ οὗ {π6 παύϊοῃ ἀοα (1688 γ788, ὑμὺ ὑμὶν Κίηρ Βῃου]ὰ βξεσᾶρθ ὕο βοῖῃθ 

Οἶδοι οἵἨ ΒΟΟΌΤΙΥ, ΘΥΘῃ 8ϑιηοηρ (86 ποαίμθη, ὙΒΊΓΒΘΓ ΠΘΥ̓ παῖρμῦ [Ο]]ΟΥ δίτα, δῃ ἃ ὙΠ 6 ΓΘ {86 Υ 
ι..Ὸ8Ὸ8ῸϑἂὃΡἂῸᾺᾺΨψὉΌὉὉὉὉὉῤὉὉῤῤ τ ιιωττιτ:ρσ΄΄ἕἝ΄'͵ἕαθΘ.ς͵....ς..---..-ς-.Ἐ.Ἐ.:.:.ςςςςς----΄Σ ςςςςααςς--ὁ.-ς.ς.--- ρ΄ 

4 866 ηοΐοδ οι ἰγΥ. 17-20, δὰ ποῖδ δὲ οῃᾷά οἵ οἷ. ἰγν. 
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ταὶ σαῦθοῦ διουπμα ἢϊπὶ δῃὰ ρογροίυδίθ {π|6 1} Ὁ ἸΔΟΏΔΓΟΛΥ͂ δη Ὠδἰϊοηδ! ν. ΤὮΘΓΘ 18, ὑμ6ῃ, 
ποίβιης ἴῃ (ῃ686 ὑνχο ψ Υβ68 ἴο ϑιλ ὈΔΥΤα88 06 ΘΟΠοΙ αϑίοη ὑμαῦὺ «Φ γθυ δ τχοίθ {86 μδηγθηϊᾶ- 
{10}8. 
Ηδνὴρ βῆοση ἰδαὺ ὑῃθγθ 18 πού μίηρ ἴῃ [818 ΒΟΟΙ ἱγο σης 89 ρΘγβοθδὶ Ἔχ ροσίθηοθ δηὰ οὗ- 

βογνϑίϊοη οἱ (ἢ. δ ΒΟΥ, ὑΠπδὺ ΓΘΏΔΕΓΒ 1ῦ ᾿Π) ΡΟ551010 ἴῸΓ  γθσ ἢ} ἕο Βαῦθ Ὀθθὴ ἰμδὺ δαί μου, τ 9 
ΘΟΙΏΘ ὩΟΥ͂ ἰο ἐδ ἴδοί, ὑμδῦ ὑῃ8γθ 18 τη αθἢ 1η {818 Βοοὶς ψν δ οἢ ὈΘΙοηρβ ρθου ΡΥ δηᾶ Θχο αϑί νοὶ ν 
ἰο 0:8 ῬΘΥΒΟΉΔΙ] 5 ον οἱ ὑμαὺ ργορὶ δῦ. Τ7|}}8 18. Θβρθοι δ Υ ἔσὰθ οὗ {88 ὑμίγα οδαρίθγ οὐ βοηψ. 
Ήδγθ 798 οἰθαυΥ δανθ [86 Ργορμοϑὺ γι 8 βρϑαϊίης ἰο 8, γι. ΝΑΚΘΕΙΒΒΑΟΘΗ δἰ μπη86] 7 18 σοι - 
Ρ6]]6ἀ ἰο δον ]θᾶρθ ὑμ1|8. Βα  ᾿6 βαγ8 ὑμαῦ ὑῃ8 ψγιΐον οὗ {1 Βοοῖζ ρϑυβοῃ ῆθθ ἰἢ6 ργορμϑὶ 
δια ραΐϑ (686 ΜΟΓΒ Ἰαἰο ἢ18 του. ὮὟο οδῇ Ὀβὶϊανο (187) ὮὟμο οου]Ἱὰ 1080} ὑμ6 βυἀάθη 
ἡπυΓδΊοἢ οἵ ἃ ΠΘΨ Βρθα ΚΟ Ἰηΐοὸ βοῇ ἃ βη)8 64 σοῃπιροβιίίοῃ, ψι μοῦ 4 διηῦ, εἰ μ6. ργδοδάϊης 
ΟΥ̓ ΤΟ]ο τὴς δἰ8 80} Οα αν, 88 ὑο Ϊ8 ἤΔΠΏ6, ΓΔ, ΟΥ ΟΠοἾ4] ροϑβί οη ἢ Ὗ δο πνου]ά ᾿πηαρῖπο (ῃδῦ 

ΔΗΥ͂ ᾿η 6} σοηῦ δυῦποῦ που]ὰ αἰἰθπηρὺ Βα οι 8η δυγαρί δβϑαηχρίϊοη οὗἨ δηοί ον πηδη᾿ Β Ῥογβοη δ] ἰἰγ ὅ 
ὝἼἜ}ο σδη Ὀθίϊονθ ἴῃ ὑμ6 Ῥοβϑι}}Πὑν οὗἩ Β 6 ἢἢ; ἃ οοπιρ]θίθ 1ἀθηὐ οαίοη Ὀούψαθῃ δὼ δαῦθογ δηα ἃ 
Οδαγδοῦου ἀγαηηδ ΠΥ ᾿αἰτοάπορα Ἰηΐο ἢΐ8 ροθα ἢ ΕΠΟΠΘΓΡ {θγθηλῖδῃ γούθ 86 ΜΨΏ0ΟΪΘ ῬΟΘΙΩ, ΟΥ̓ 
1.16 ψγοῦθ πο ραγύ οἵ 10. [ΠῚ Π6 ψτοὺθ ὑμ6 ψχ8ο]6, (ἢθ 84 οἰαρίεογ, Ὀορὶ πίῃς ψιϑἢ (6 τοσὰ 8 “.] απὶ 
ἐδλο πιαπὶ ἰλαὶ λαίὴ 8εοη αὐἠιοίλογι,᾽" 18 Ἰδίαγαϊ, Ἰλο1 4 δηα Δρργοργίαίθ. 10 9 ϑγθιϊδῃ ἀϊὰ ποῦ ψτιὺθ 
ὑμι6 ροϑῃι, 0}}18. ἰ8:γα ομαρύθυ 18 σοί! ]ν ̓ πἐθη δα ὑο ἀθοβῖνθ ἃ8 1ηἰ0 {16 ὑ6]16Γ ἐμαὺ 6 ἀϊά, ΟἸΠοΓ- 
86, ᾿ὑ 15 8 ΒΩΟΙΊΔΙΥ δηα ΒΟ0]6618π) 1 1 ογδίαγα, ὑδαῦ πὸ γτϑραΐαθ]θ τι ογ σου 6 συ Υ οἵ, 
ΤῊΘ ἀγρυϊηθηὺ ἐμαὺ ἃ τηοαδβϑὺ τδη Μοῦ] ποὺ τηα ζθ Ὠ]τη861} ὑ86 σϑηΐγα] οὐ͵θοῦ 1 18 ΟὟ ΡΟΘΙΙ, 
8 οὗ Ὧ0 ἴογοθ; Θϑρθοί δ  "Υ ψν ἤΘῺ Μ16 ΓΘ ΘΙ ὈΦΓ ὑδαὺ 868 ροθρί 18 4180 {110 ργορ ιοὺ οὗ Φϑβονδῇ, δηὰ ποῦ 
ΟὨΪΥ οα ὑμαὺ δοοοιηὺ 8 Ταργθβϑθηίαίνθ τηϑη, Ὀὰὐ ἃ ᾿ἰν]ὴρ ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἴῃ ἢΪ8 οῃ 116, 88 Ηοβθᾶ ψ88. 
Βοβιάθβ, (86 δυζαπιδηῦ πιδὺ ὑ6 οἴδβεῦ ὈΥ Δηοί 6. ὁοηδὶ ἀδγαίίοῃ, ὑμαὺῦ ἃ βοοΐ, 88 βΒ.1}{Ὁ] 88 [}:6 δὰ- 
ἐμοῦ οἵ 1 δηχοῃ αἰ! οἢ8 88, νου] ποῦ ἰθᾶνθ ἃ8 ὑο ζᾳ688 80 [88 ΟΘη Γ8] ἤρατο οὗ Π]8 ροϑῖὰ 18, ὈΥ͂ 
{16 τη6 16 δοοϊἀθῃΐϑὶ σοι ποι ἄθῃορϑβ οὗ ᾿]ϑίογιοαὶ ἀθία:]8. [Ιπηαἀορϑά, γα Βηά 1 {18 δΌβθῃοο οὗ ΒΒ Δ η160 

αηά {{{168 ὑμ6 Ὀοϑὺ δνιάθησο, ἰμδὺ ἐμ χηοαοϑὺ Ψϑγθιϊαἢῃ ͵ὰϑ ἢ] 86 1} {86 δαΐμου; ἴὺσ 1 δηοῦοΓ 
.ιαὰ πυιυξοη 6 Βοοῖς, 9 ψου]ὰ ἢδγνο Δα ΘΥΟΓΥ͂ πα πασατηοηὺ ἰο (6}1 8, ὑμαῦὺ {16 σγοαὺ δῃηᾶ ΒΟΙΪΥ͂ 
ῥτορβεὺ θυ δ γὰ5 {1:6 Βρθ κοῦ ἴῃ {}}}8 δὰ Βοηρ. Τῇθ ψ|80]0 ἀγραμηθηΐ [ὉΓ τηοάεϑίν, ἤονγον ῦ, 
18. ΣΥ δ Υ ονδγϑίγαϊ "θα, 8 Πα γθοΘν 68 Ω0 ΒΌρΡρογῦ ἰγτοόσα ὑ86 ἴγθϑ δῃα ἔγϑῃὶς ΜΨΑΥ͂ 1ῃ ΜΔΙΟΣ δ γθι δ 
ρα 8 οἵ δΙτΩ86] ἸῺ Ὁ18 ῬΓΟΡἢΘΟΙ68. 

4, ΟΠμαγβοίοσιβίϊοβ 8η4 β 1] γι 1θ8 οὗ βίγ]6 δαὰ 8.1}} {αυί μου ον ἀθῆσθβ ἕο ἰῃ6 ἰδοὺ ὑμαὺ Ψ6Γ6- 
τηϊδὶι τυτοὺθ ὑῃθ [υδιηθηίδ] Ή8. 

Αὐρυαμμοηΐβ ἀογινϑα ἴσο ϑ.0]6 ΓΘ ργδοδσουϑ, ΤῊΘ ἰηνοϑιϊ ρα οηβ ἰῃΐο 8:8 δα μου οἵ 
Φαηῖαδ δατηοη βα 8 ἐμαὺ (86 τηοβῦ δϑίαίθ οὐ Ὁ] 08 τὺ Ὀθ ἀδοοϊνοα, ἀπά {μα 10 18 ΡΟΒ81016 [Ὁ δῇ 
ΔῸ ΠΟΥ ἰο ΘΧΟ6] Βἰ 56] 10 ΟἿΘ Β᾽ρ]9 ρῥγοάἀποίϊοη Ὀογοπα {ἢ 9 Τϑοοχῃλύοι οὗἁὨ 818 χηοϑύ ᾿ηὐ] πα 
δῃ βαρδοοῦβ ἔθ παᾺ8. [Ι͂ἢ 086 ργθβϑθηῦ ᾿Ἰῃβίϑῃοθ, 78 δῃοοιηύθγ (ἢ αἀ! ΠΟΥ οὗ ἀο θγιληΐηρ ν μδῦ 
Δ. ὑῃ:8 σθῆθγαὶ Ομ αυϑούθυϑι108 οὗἉ σι δ ἢ 8 βδίγϊθ. 71] 116 οὐ ο8 ἀθοιὰθ 1818 ροϊηΐ, {ῃ6 α}68- 
(ἴο τ μοί μοΓ ὑμ9 δια θηίδίϊοἢΒ ὨΔΥΙΏΟΏΪΖΘ 10 ἢ 18 βύν]6 τηυδὺ Ὀ6 ἀθιηυγτοά, “ΦΈΒΟΜΕ οοτα- 
Ῥἰαϊ θα οἵἨ ἃ οδγίδιη σΌΒυἸΟἰ ΕΥ̓ 1η δ γθι ἰδ ̓ 8 δύγν 16," δὴ 1468. ὑμαῦ ΝΑΈΘΕΙΕΒΑΟΗ Βθθηι8 ἰ0 ἀοοθρύ 
(866 ρ. 12. ϑογηιο ἱπσιίιβ εἰ ρθη διιδιιιβίϊοιι8.)} ΤΟΎΤΗ Οοηΐαδ8θ8 ὑμαὺ ἢθ ὁδῃ αἰϑοονθῦ η0 

υοϑίϊσε οἵ {18 τυβι ον, 6 ὑμ᾽ηΚ8 ὑμδῦ τη Βθνϑῦαὶ οἵ Ἀ18 ῬγΟρ 6 0188 ὯΘ “' ΔΡΡυ  Οἢ 688 ὙΘΥΥ͂ ΠΘΆΓ (ἢ 

ΒΌΑΣ ΟΥ̓ οἱὗἨ 18618}}, ὔἢ9 τεραγὰβ 1 26 Κὶ6] 88. “τωθοἷὶ ἸΏ ΓΘΤΙΟΣ ἕο δϑγθια δ ἴῃ οἰθραποθ᾿ (δαογεά 

Ῥοοίγῃ οὗ ἐλε εῦτγειυδ, ΘΒΈΘΟΚΥ Β ἰγδηβ]αἰϊοη, 11., ρΡ. 88, 89). ΤΟΎΤΗ 4180 ΘΟ ΡΑΓΘΒ δαὶ ἰο 

ΒΟ Ὠ 468; 8π 5ῈΒ. ΒΟΗΜΙΡΤ ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ Ὠίτη ἰο ΟἸοοο (ὅΜΙΤΗ, «Βιδ. 2ῖα., Αγέ., ϑεγενεϊαλ). 

ΒΙΆΒοΡρ ΟΒΡΟΒΜΌΕΤΗ, βρεακίηρ οὗ ἈΠ 88. “ Ῥθο. Δ ]Υ ὑ8 6 ργορμοὺ οὗ {μ6 δῇβοίοηβ,᾽" 64}}8 Ὠϊτὰ 

“86 Εγριάθ8---ἀπα τηοσθ ὑἰϑη ὑδθ ἙυτὶρΙ ἀ68---οὗὐ {μ6 ΗἩ ΘΌσγΘ οδηοη ᾽᾽ (1ηἰτοἀποίίοη ἰο 76Γ- 

τηϊαῖι, Ρ. ΧΡ.).--- 6 γθ 18 ἀρϑῖῃ ἃ σου Ηϊοῦ οἱ ΟΡ᾿Ὠἱοὴ ἴῃ σορᾶσὰ ἰο {86 ταϑυῖβ οἵ ὑῃ9 Τιδιηθηίαί! 0η8 

88 ἃ ΜΟΥ οἵ ατὸ ἂἀπὰ ἰαβϑίθ. ΕἾΤ ΑΙ, ΒρΘα (8 οἵ 10 8.1 ΟΠ Υ 88 ροββθβϑιης ϑδοηι ποῦ. ΝΟΥῈΕΒ αἷ- 

ταοϑὺ τϑργοάιοοϑ ΕΑ Β ἰδηρθδμθ, ΜΠΘη ἢ 6 Βαύ8, “ ΤῊΘ Πι8πηϑη δἰ]αῇΒ ἃγα, ἰηἀθθα, ροϑβ}ββϑ οὗ 

σοηβ᾽ ἀογδῦϊθ τηοσιῦ ἴᾳ {Π|6|0 ΨΑΥ, Ὀαΐὺ 8.}}} Ὀθίγαυ δὴ ἀηρορίϊο ροσϊοα δηὰ ἀδρϑηθγαίθα ἰαϑβίθ "" 

( ιυϊιτοαμιοιίοη ἰο Ῥβαίπιδ, ». 48). Οη {0 οἰμϑῦ βδηὰ, Ν᾿ ΑΕΘΕΙΒΒΑΟΗ δοοογαϑ 89 Πρ θϑὺ ρ]δοθ ἴο 

4 Τηΐο ορίἴοη οὗ ΦΈΒΚΟΜΕ το ρὶ μανο Ὀθοη οδιβοὰ ὉΥ [6 186 οὗἩἨ Αταϊηδίο ἴοτταβ δῃὰ οἵμοσ ροου]ατγί θα οὐ Ἰαῖογ Ἡ Ότον.. 

ἘΠΟΗΗΘΒΝ, Φυὐιοίίμηρ, 111., ν.122. ἀξδβενιῦθ, σοδλίοίε ἀεΥ Ἡεὸ. δργαολε, ν. 856. Βοίογτοὰ ἴο ἴῃ ΕΙΤΤΟΒ (ἷγο. ϑαο. τί. αγτὰ 

«εγετκίαλ. 



22 ἹΝΤΒΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΠῈ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ 5ΕΒΕΛΜΠΛΗ. 

[86 ΒΟΟΚ 88 4 Μοσῖκ οἵ αγί, αἰγὰ τορβαγα 8 118 ργοά ποι] 88 (Ὁ αὔονα δηἃ Ὀογοπά {118 δὈ ΠΥ οὐ [86 
πηομζιιγεα αν αἱ αἰπιοϑί τιιϑέῖϊσ ἦγ ἢ. Ἐ8 18 ΘοΓ(μ ΠΥ Τρ ῦ ἰὴ [18 ἀρργθοίαίοι οὗ (Π6 βίγ 8 οἵ 
{86 Ἰματηοη δί!οηΒ, ἃ πα την οἵ δ Ὀδδὺ υὰμ68 οἵ ϑ80}]6 ἄρῦϑθ ψι δ. “ΝΟΥΘΥ ΜΝ 88 ἴΠπ6Γ6 ἃ 
ΠΊΟΓΘ 11οἷ 8ηα οἰεσαηΐ νῦν οἵ Ὀδϑα ἃ] Ἰηλᾶρ68 δηα Δα) αποίϑ, ἀΥγδη ρθῆ ἰοσοίῃον πὶ 1 80 5π14}] 
ἃ ΘΟΙΏΡΆΒΒ, ΠΟΥ͂ ΠΟΘ ΠΔΡΡΙΪΥ͂ οἤοβοῃ δηὰ δρῃ]16α ᾽ (ΠΟΥΤΗ, 226 ϑας. οε8. εὖ. Ῥγαίοοίι. ΧΙ Δ 71. 
Κιττο, ἕψο. δῖδ. 11). “Νονον ἀϊά οΟΙΕΥ ΒυΒΈΓ ἃ ΤὩΟΥΘ Πα] ΒΟγ Ὁ]6 ἴαί 8, ΠΘΥῸΥ 88 Ταϊηρα οἱἐν 
Ἰαηγθηἰοὰ ἢ ἰαπρσυδρο 80 ΘΧα 8: 06 }} ρα μθίϊο. 6 γ ΒΔ τὴ 18, 48 1 ὙΤ6ΓΘ ρ ΓΒ ἢ δ, δηά θα α]ρὰ 
ΠῚ {Π6 ραβϑιοπαῦθ ΒΟΙΤΟΥ οἱ ργναῖθ δηα ἀοιδαῖς δἰϊδοβιηθηῦ: σι} 116 {Π18 Ἰῆοτθ ρσροηογαὶ 
ῬιούαΓα8 οὗ {}}8 [Δ 1η 6, {88 ΘΟΙΏΙΏΟΏ ΤᾺΙΒΘΙΥ͂ οὗἨ ΘΥΘΓΥ͂ ΓΑΠΪ, δΔηα δρο, δηἀ Β6Χχ, 81] {ῃ6 ἀοβοϊαίίοη, 

86 οαύηδρα, (86 νἱοἰαὐϊοη, {116 ἀγα ρσιηρ ΤΑΥ͂ Ἰηΐο σαρυ νιν, ὕῃ 6 ΓΘηλθτη ὈγΆῃ66 οὗἉ [ΟΥΤΔΟΥ ρ]οτγίθα, 

οὗ {Π|| ροῦγθοιβ ΘΘΓΘΠΊΟΠΙ6Β, ἀπ ἃ {86 ρἰδα δϑίιν]8, (6 ναὶ 86η88 οὗ {86 ΙΝ] ηὴ6 ψγαί ἢ Ποϊρῃΐοη- 
ἴῃς ὑῃθ ῥγϑϑϑηῦ οβ]δ 168, ΑΥΘ ΒΘΟΘΒΒΙ ΝΟΥ ἀγα ΤῺ 11} 4}} [9 11{6 Δη ἃ ΥΟΔ]}}Ὁ οὗἩ δῃ ον ϑ- ΜΠ [Π 688. 
ΤὭΏΘΥ σοη!ῖη6 ὑπ6 σα ῃ οὗἨ ΒΙΒΙΟΓΥ͂ Μ 16] 0110 ἀφο ροϑὺ ραύδμοβ οἵ ροοίγυ " (ΜΊΩΜΑΝ, Τί. οὗ ὕει, 
γ0]. 1. Β. 1 Ρ. 300). Βείοτθ. ψ ἰεᾶνθ 1.18 τηδύϊγ οἵ ὑῃ6 ρϑπογαὶ σμαγδοί γιϑί]ο5 οἵ {ῃ9 βίν]θ 
οὗ Φογοιι δ 8. ρσόρἤθοῖθβ ἀπ οὗ ὑΠ8 βύν]6 οἵ {86 Ἰματηδη αἰ] οη8, τὸ σου] ὰ σορθαὺ δῇ δϑβογίιοη δ]- 
ΤΟΔΑΥ͂ τηδάθ, ὑμαὺ {Π|6γα τα αϑὺ Ὁ6,1η 86 ἡδίαγθ οὗ {110 6839, στοδὺ αἰ νογϑι γ Ὀθί θη “ [Π9 οταϊογιοαὶ 

ῬΙΟΒΘ᾽ (48 Βίβιιορ ΔΙΌ ὈΒΨ ΟΒΤῊ 08|]8 10) οἵ (ὴ9 Ομ δῆ δηά (ἢ γῇ γ ὑβι, 108] [τ τῖοα] ροοθίγγ οὗ {86 οἰ]ιοῦ. 
ΤΊιΘ ἀσγοδίϊα 8ιγμοίιιγ οἵ ὑῃ6 Τυϑηηθη ας] οἢ8 18 ΤΟραγἀθὰ 88 ἃ ῬοΟᾺ 1 ν οὗὨ βύγ]ο (ἢδὲ 7 6γὸ- 

τὰ} ψου]ὰ ποὺ ἢν δἀορίθ ἃ. “Ὲ ἍΤΕΥΤΕ ταδιηὐδιηβ ((Ὀηιπιθηΐ. ἰδὸν αἶα Ῥβαΐηι, Ρ. 56) ἐπα 
{18 δογοϑίϊο όσα οὗ ψ της γ᾽88 ἴπ6 οαἰρστον οἵ ἃ ἰβθῦ]8 δῃα ἀῤροηθγαίθ ᾶσθ, ἀνθ! Ἰησ οα (ἢ 9 
οὗν βὐγαοίαγο οἵ ροϑίγυ ὙΠ6Ὼ (η6 80] δὰ ἀδραγίοά. ΗΙ8 Ἰιαἀρσιηδηῦ 88 ἴο {1 οτἱρίη δπὰᾶ 
σμασδοίου οἵ ὑῃ6 Αἱ ρῃμαθοίϊο ἰοττ 18 ϑμῃαγοὰ Ὁγ ΤΑῚ (.))οοί, Βιιοὶ., 1... 0.. 140). [10 18 Βατγά, ον - 

Θυϑῦ, ἰο γοοηοῖϊθ {818 ΟαὔΠ!:μἴ8. ΜΠ 0}. 1116 ΠῚ ρΓΘ58101} 6 ΟἹ 18 ΟΥ̓ ΒΟἢ ῬϑαὶηΒ 88 {Π6 ζδιἢ δηὰ 
841; δῃὰ Ἐν αι ὨΠπη 56}, ἴῃ 818 {γα 8] 1οὴ οὗὨἨ ὑμ6 ΛΊρῃδθοις Ῥβ8] 8 δηὰ {}|6 Παπγχοη αἰοηβ, 
Πὰ58 Βῆοῃ ΒΟΥ σοπρα  10]6 ΒΒ οἢ ἃ ϑίγαοίγα 18 ΜΠ ὑἢ6 Πϊσποϑὺ ΘΠ ΠΟΓΟΥ δα Ὀοδα Υ " (ΟΝ ΊΤΠ᾿ Β 
Ριδ. ίοι., ατί, Πιαπιονιί., τ. σι). ΤὨΘ πηοιϊθεη ΒΟΙΟΒί]ο --τξἢϑ Βρϑ]Πησ οαὐ οὗ τοῦ. ΟΥ̓ Βεη ΟΠ 065 

ἴῃ 088 1}1{14] Ἰο (6 γ8 οἵ τ ν τηρα ν υ508--- 18. 105} Τεραγα ρα ἃ8 8 Βρ6ο θϑ οἱ ᾿ΠΠ θγάγΥ ὑΠ θῖησ, μἰθαβιης 
ΟὨΪΥ͂ ἰο 8 ἴἈ ποῖ], Βη]οα] ΟΥ̓ ΡΌ 6.16 ἰαϑίθ, [{{{1}6 Αἱρῃαῦοί!οαὶ δογοβίϊο οἵ 88 ΗΠ ΘΌγο 8 15 α]80 ἴο 
6 τοραγάἀρα 88 ὈδΙοηρΊης ΠΊΘγοὶ γ᾽ ἰο ὑπὸ ΘΟ ]Ο510168 οὗ ᾿ἰ ογαίατο, (6. οἰ] 6 ΟΥ̓ ψι8016 τηρτὶὺ οἵ (ἢ 8 
Ῥτγοάαοίίοη σοηειβίίησ ἴῃ ἴῃ Δογοβίϊο 1056] ἢ, οὐ ἀθγινεα ἔτοπὰὶ ὑῃ6 αἱ β] σα} 168 ὕο 6 ΟνΟΓΟΟΠΊΘ, Δῃ 6χ- 
Βιθιοη οὗὨ 11 ΓΑΓΥ ΔΟΓΟὈα ὑ]87Ὼ --- ΡΟ  σΥ Οἡ 88 δ᾽ρῇῃδθθίιοαὶ ἐσ ὑ-ΤΟρΘ,---- ἢ ἢ νγ6 τ δύ οοη δ 
10 845 Δἢ αν άθησθ οὗ νἹαὐρα ἰδβίθ, δηὰ βῃουϊα τϑραγὰ 1ὑ 88 Ὀδῃϑαίῃ (88 ἀἰσηϊν οὗ αν ᾿ἱπεριτθα 
ἩΓΟΥ͂, Δ ἐβρθο Α}ν οἵἨ βυοῖ ἃ σἰογουβ δηα νϑηθγαῦ 9 Ῥσορμθῦ 88 Ψεγθϊδῆ 88. Βυΐ πὸ 
πὰ οη δχϑιηϊηαίίοη, ἰμαῦ {656 αἱριιαῦθι]οαὶ ἩΘΌΓΕΨ, Ροθιηϑ ἰἰᾶνθ σοι πηοειί, διὰ ἔγοπὶ 
{Π6ὶγ δογοϑβίϊο ἔοστῃ, Ψ ἰοῦ {6 Υ γοίδη νΠ6Ὲ Βίρρϑα οὗ ἐπΠαῦ [ΟΥ, 85 ΠῈΣ ΔΘ ἰῃ ΟὟΓ πηοίο ἢ 
ἰγαη 8] αἰοῦθ. Τ|}8 δηὰ ἰῃθ ἰδοὺ ὑμαὺ (818 ἴογπη τἴἴἷδβ δνὐὸῦ δαορίβα ὈΥ̓ ᾿πϑριγοὰ τ γι ίουβ, 
Ιοαἀ ἃ8 ἰο {86 οσοποϊαϑίοη {μαῦ ὑμ6 ΗΠ ΘΌΓΘΥ δ᾽ μα θὐϊοδὶ δογοβίϊο τη αϑὺ ἤδνο βογνεὰ ἃ ΤᾺΣ ὈΪσΊΟΣ 

ΡΌΓΡοΟΒΘ ἰμθδῃ ΟἿΥ Ἰτηοάθγῃ δογοβίϊοβ ἀο. [10 18 ηοὺ ᾿τροββι]9 ὑμπαύὺ 10 ἸηδΔ ύ ἢδνα Ὀεϊοησοιὶ ἴο 
1η0 διριοϑῦ αὐτὸ οἵ δποιθηὺ ἩΘΌΓΘΥ Ροθίσυ, ὑμουρῇ Μ6, ΠΟΥ͂, ΤΩΔΥ͂ ποὺ Ὀ6 8016 ἰο δΔρρΙθοϊαῖ 8 
41} (86 Θχοθ]]θηοῖο8 δὴ δποϊθηῦ ΗΘΌΓΘΥ τηϊρῃῦ ἤν ἀἰϑοθυηθα 1ῃ {818 Βροοῖθ8 οὗὐἠἨ συ ηρ. ἢ 

4. “ ΤΏΠΟΓΟ ΤΟΙΏΔΙῺ9 ἃ δίησἶθ 6459 οὔ ροϑῖβ δπλοηρ ἴΠπὸ 96 .8--- 6 ΟἸΛ85 ΡΟΟΌΠΑΓ ἴο παῖ ΡΟΟρ]6--ἰμΒο τορῃοῖβ. Τὸ ποδὶ οἵ 

ἀδοπὶ ἀοϊ νογοὰ ἐποῖσ ῥγοάϊ τοπβ ἰῃ μοοῖτγ. [{ ἰ5 σεΐ σεπετί. 1 [8 οί Ὀγοοίβε! Ὁ ΠΟΘΙΓΥ, ΠΟΓ ἰδ ἐξ ογδίογυ. 11 [5. βι}0}} πὸ 

τίδίοη. Το ὄνθηΐῖ βοοιὶ μηϑδίηρ Βοίοτο πῸ τηοηΐαὶ οὐ ΟΥ̓ [6 ῥτορμοῖ [8 γονϑι]ϑὰ ἴῃ ἸΟΓΕΥ σλγ τω, ἰπ βἸον ης ἱπιαρογσ. 114 

οἰοᾳιθηὶ ἰπ ἐπ Βἰρμοβῖ βοηβ8ο, δῃὰ δίδπαν ΠΟΑΓ [Π6 ᾿ἰὴ0 ΨΠΘΓΘ ΟΤΟΤΥ δηἀ ῬΟΘΊΤΥ γοοῖ. 10 ψ1}} "6 οὐπογυϑὰ [}ὰἴ [10 τηοαξ 

ἐμ ραβδίοποα οἴγαί 5 οὗἨ πὸ χγθαῖοϑι ὁσαΐοσβθ Ὀθοοπι ΓΩΥΠπιῖσλ!}, δη ἃ ὮΑΥΘ ἃ ΒΟΙΘΤΩ ἢ ΠΡΆΣΟΝ Ψ]ΠΪ ἢ ΓΘΒΘΙΏ "68 υἱδίου 79 896 

ἦι [πὶ 4}} [Ποὶσ κτοαϊοϑί οὔογι᾽" (γεβ. ρβεαγί Κου,, “απ. 156], Ατί. 17. Ηεδνειυ ζαπρ. απὰ Ἐοείτν, Ὁ. 463). 

ἐσεπιλοα; “ὙΒδὶ 1.6 ΔΙρμαῦοιςα] δγγαηροπιοηΐ τΑΥ Ὀθ τοχατάοα 5 ἐπ ρρτορσία(θ ἴο εγοτ Δ ἢ, ἤθη ἰδ Βο}}] ναὸ δ᾽ ἃ 

Χ Π δότγγονν, σδῃ ΟὨἿΥ ἢο πιαϊπολί πο ὉΥ τοραγάϊπο [Π9 πιοῖγ οὶ βίν]ο οἵ ῬΟΘΊΓΥ Ἀ8 ΠΟ ΏΘΓΑΙΠΥ ἱποοηδϑίβίοηϊ ἘΠ ἄθορ κτίοῦς, 

ὙΠ Οἢ ΠῸ ΟὯΘ ὈΓΟΒΌΠΙΟΘ ἴοὸ ἀο. Ητο [86 δτμιπιοὴΐ ἈΠΑΙῪ ἀδροπὰδ οἢ {6 φυθοίΐοη ἃ8 ἴο ἐλέ εἰσπύβοαίίον οὗ ἐλίκ αἱρλανείτεαξ 

ατταησεπιεηῖί. ὯΞ Ἢ εττε (Οὔπιπι. 7 χαϊπια, Ὁ. 58), ἀθοίαγθα ἰΕ “δ ΓΥΓΏτΩ ΑἹ γι [66,8 Ῥτοάιοεῖ οὔ {π6 ἰδοῦ δινὰ ἀσοχοπογαιοη 

(κϑῖο᾽ (Ε. Βεῦ85 ἰη Ηξκσοῦβ Εποψο. Ῥ᾽, Ρ. 906. Αρείεγ οἷ), ἀπὰ Ἐπαιρ (Ροεί. Βαολ. 1., 8. 139.. 8 Αιμ. 1, δ. 201) οφίοομιϑ ἱξ α 

εἴσῃ οὔ '" ἀδο!ἷπα αγὶ,᾽ ἀρεῖ πλὶ ταὶ Βόμεκ (δέδὶ. Αὐλαπ!ϊ, 5. 94) ΒΑ Υ8 [ῸΓ [86 ἢ ΩἸΟΥ ακὸ οὐ (8 ἴΌΓΠι οἵ Ροοῖτσ (48 ΠΤ ΣΙα 

Αἶδο, δὲ Ἰοδϑὲ πο ἀθοβ ποῖ ἄοην πο Ὀανί 08] Δ ποτα ρ οὗ ΡΆ. ἰχ. δῃὰ χ. οἵ βοσουηΐ οὗ ἐδ αἱ ΡΒ ΌΘΙΟΟΘΑΙ δἐγισῖαγθ). Βυὶ ἢ 

ἐς ότο ργονοὰ ἴῃλὲ δ οὴ πὴ γε  βοία] σοηδίγυοιίίου ἬΟΓΟ, ΟἿ βἜΠΟΓΑΙ τουπάδ, ΠΟΥΓὮΥ οὗὨ {Π|ὸ Ῥτορμοῖ, (ἤθη ὁ ΠῚ ὀαυδὶ 

Ρτγορτγίοῖν πὸ πουϊά ᾿οηοπηπ ἴπ6 βοηκη, δελελὶ ἀμ ἀείπε Ἡγε)ε, ὉῪ Ῥ. ΟΚΚΗΑΒΡΤ, δηα ῬΡῖς δολιδη ἰξιολέ τα δ Δίογρεπείστη, 

ὕν ΝΟ, ΑΙ, δίηοο ἔμθτο ἰδ δὴ δειἐβοία! ἤϑβδ ἐπ ἔπ Ὀδαίπηΐηρ οὐὗἨ [Π0 γογβοδ, δ: 0 ἢ} 88 ψγθ σουἹὰ ποῖ ὀχροοὶ ἴῃ Ροοδῖβ 8ὸ ὕτὸ- 

Φιαϊπομΐ δὰ τίχοτου᾽ (ΕΠ ΕΝΟΒΤΈΝΒΕΚΟ, Σ. 2, Α' 93); διὰ ουθῃ ὙΒΕΧΙῦΒ Δ] ]ονγ8 (8. 100) [δὲ 1815 Ὑογθ ἈΥΡοτογί οὶ. 80 
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Μι!ι μου ἀουὺξ 10 Βδὰ τημοιποηὶς δανδηίδρθθ δῃηα 8180 δασνϑὰ {116 ῬΡΌΓΡοβθ οὗ δὴ διῇς! ] ν]η- 
οὐ] τ πὶ ἴῸΓ ὑπο ὐϑ δηα βθηίθποθϑ Βανὶηρ ΠΟ ο6Ϊ086 Ἰορίοαὶ οσοηπθοίϊοη. Βαΐ νγ οαῃηποῦ δοουρὺ ὑῃ9 
ορὶ πο ὑμαῦ {11686 ὙΘΓΘ 108 ΟὨΪΥ ΟΥ̓ Θνθη 1.8 οῃ]οῖ χϑοοιωση θη  ]οη8.5 Φογοιηϊδὶ ταῦ ἢν ὕθθη 
ἸηΠυδηοοα ὈΥ {86 ῃγϑὺ γσϑάϑοη ἴῃ δἀορίϊηρ 0818 δ0γ7]9 1ῃ. 089 1μαπχθη αίϊοπδ: θα ἰδ. οἰδιοῦ οου]ὰ 
Βαγάὶν Βᾶνθ ᾿πβυοπορᾶ δία, ἴοσ ὑμ6 Ἰωϑηηθη ἑαυ! οηΒ ἀγθ ποὺ οοτηροϑοὰ οὗ ἰποὰρ 8. διὰ βε πίε] 068 
Ἰοοβϑὶν σοῃηηροίβα, 88 888 Ὀθθῃ ἴοο οἰΐθῃ δϑβογίθα, πϑοάϊηρ ἴο Ὀ6 δίγιαηρ ἰοραίθοῦ ὈΥ (815 Δ] ρ}1α6{1- 
οαἱ αὐίϊῆοο; οἡ 86 ΘΟ ΓΑΓΥ ὑμογθ 18 ἃ ὙΘΕΥ͂ Οἷο86 ἰορ!οαὶ οοημθοίϊοη ἃηα 8 οοηϑθοαίνθ Ποὺ οὗ 
ὑμουρῃῦ ἴῃ 8680 ροβϑιηβ, δῃὰ ἰμαὺ 818 18 ποὺ δ᾽ γαῦ8 Δρραγθηΐῦ 18 οὐ ηρ ἰο ὑ}}}8 ΝΘΥῪ δἰ ρῃαθοίοαί 
δυγιούυγα, Μ 1 Οἢ Βομλϑύϊ τη θϑ Ὀύθακβ ὉΡ δῃὰ ᾿ηἰογγαρίβ ὑ 9 88η86, 81 1810 {}}}8 Γεβρθοῦ 8η δοίιαὶ 
Βἰηάθτγδῃοθ ἰο ὑῃ 8 παίαγαὶ δ ἃ ῬΥΟΡΟΥ οοηπθούοη οὗ δα Ἰτηθηὐ δηα Θχργοβδίοη. 1018, ὑβγθίοσθ, 1π}- 
ῬΟΒΒ10]6 ὑμαὺ 7 γθ πη δ ἢ Οἢ 056 1ὑ ἴΟΥ ὑΠ8 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ΒαΡρΡ γὴηρ ΟΥ̓ Ἀγ 1 014] τα θδῃ8 {1186 Ἰδοὶς οὗ Ἰορ!οαὶ 
οοπηθοίίοη ἰῃ {6 Β δ] οὐ τλαὐίϑν οἵ μ]8 ροθῖωα. Ηθ τηυεὺ ἤανθ Ὀθθῃ ἸηΠΠυθηορα ὈΥ οὐ Θοηβι ἀθτὰ- 
ἰΐοηβ. ὕγμαΐῖ ψοῖο ὑμβου) ο οδῃ, ψ͵ὸ ὑμ1 0}, ΒΡΘΟΙΨ ὑθγ60 ΓΟΔΒΟΉΒ, ΔΗΥ͂ 06 οὗ ΠΟ. Μου]ὰ 
7.807 818 δἀορίϊοη οὗἉ {818 8γ]6, δηὰ 41} οὗ ψ ]} ] ἢ ργο Δ ΌΪν σοι Ὁ] η6α ἴῃ ἀδίθγπηΐηςρ {Π 8 Θχίογη 8] 
βἰγυοίαγο οὗ ὑΠ18 Θχαυ δι ύθ ροθῖη. 1. Τὴ δβϑιδίδηοοθ δῇἴογαθα ΟΥ̓ {818 δὶ ρβδῦθθίϊοαὶ βίγαοίασθ ἸῺ 
ταδὶ ηὐδιηΐηρ ἴΠ8 τἀμγίληιϊσοαζ ραγαζίοζιδηι οἵ 6 ροθῖη. Τῇ ρδγδὶ θ᾽ 8γὰ οἵ {86 1ματηθηἑα οη 8, ἃ8 
ΤΑΔΥ͂ ὉΘ 866 δ ἃ ψίαῃοβ, 18 ποῦ 88 8.8] ρϑγα]} 6} 18πλ οὗ ὑμουσὺ δπα βθηὐ ηθηύ, 80 Οἰαγαοίο 8016 
οἱ Ἡρῦτον ρορθίτν : Ὀαὺ 1ὑ 18 Βύσ] Οὐ Υ ἐμ Ῥδγβϑὶ 6] 181 οὗ στ γ ἢτὰι (8606 ΝΌΥΕΒ, Ζ7η0οὐμοίζογι ἰο 
«Ῥεβαΐπιβ, Ρ». 483-46). “Τὴ ΒΡ Ὁ ταν ὑβιηῖοδι ραγα}}6} 181 0148 {86 χποϑὺ ργοιωϊπϑαῦ ρἰδοθ ἰὴ (86 
Τατηθη δ ]οη8 οὗ ογθιηϊδῆ. Ηθτθ {89 Ῥᾶγ8}]6]18πὲ οὗ ὑμβου σῇ βϑ 18 ἰο Ὀθ Τϑοκοηβᾶ δ]ιηοβὲ διηοηρ 
ὑμ6 δχοθρίϊοιβ, αη ἃ ψΏΘη 10 ἀο68 ΟΟΟΌΓ, 1 18, ἰοῦ ὑ86 τηοβὺ ραγύ, ὑμ8 βου ἀϊηδὺθ ραγα] ] 8] βιὴ οὗ ἃ 

ΤΩΘΙΌΘΓ ὈΥ͂ [56]; 1ὰ φοηθγαῖ, ἐδ τ πὰ 8] Οη6 Ὀγϑαοιηϊηδίθϑ, δηὰ ὑμαὺ ἰοο ψ 1 ἢ ἃ γαραϊα 
γῇ ὨΙΟΝ 18 γαγθ διλοηνς ΠΟΌΓΘΤ ροσίϑ, ρσχγοἀποϊηρ ΒΘ ΓΘ ἃ βυϊία 19 οἴἴβοῦ, ΠΔΒΊΘΙΥ, Το ΟΟΩΥ οἵ δοιμ- 
Ρ]ϑιηὐ" (ΝΟΥΕΒ, τὃ., ». 46). ΤῊΪΒ τον ὑἢ πὰ ΘΟ 8188 ἴὴ αἰ ] ἀὴρ ϑδοἢ νοῦ ἰηΐο ὑἢγ66 ΤΩ ΘΠ Ό6Γ5 ἴῃ 
οἾΔΡ. 1.) 11., 11.) Ἰηο 0ῦἅἔ ο ΤΩΘΙΔΌΘΥΒ 1ἢ ΟΠδΡ. 1ν., δηα 1 Ἰηδκίηνσ δα ἢ ν γ86 οἱ ομδρῦου ν. σοῃβιβὺ οὗ 
ΟὯ6 ΘΙ Ὁ 6Γ, 8Δη4 10 ὈΔΔ ΠΟΙ Ωρ 68 ἢ τ θτη ὉΘΓ ΜΠ} ἃ σαδγα, “ Μ ΒΙΟΉ οοἰ ποῖ ἀ68 τ ἰ {ἢ 6 Β0η86 δηὰ 
{86 δοοθηύ," ἰμῃουρσὰ ““ἯἼ|Ο 8ΓΘ ΒΟΙΠΊΘΌΩ68 ὉΠΘΓ (ἢ ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ ἀραπάοηϊης 6 δοοοπίβ, Ὀθοαι89 
ὑΠ6Υ (ΟΠ]ον 86 Β6η56, ΜᾺ1]6 {116 τ τη 18 Ἰηἀαροπάθηὐ οὗὨ {ἢ Β6η86" (ΝΟΥΕΒ). ΤᾺ]8 ῬΡΘΟΌΪΠΙΑΓ 
οοηδίγαποίοη σῖνοϑ ἕο ὑμ6 Ἡ ΘΌΓΘΥΙ οὐ α! η8] “' ἰῃδὲ ΘΟΠΟΙΒΘΏ 638 πα ὈΓΟΥ ΤΥ ̓ 816 ]., ἃ8 ΕἸ ΕΝΘΕΚΒΟΝ 
τοῦ κα (7 ιἰγοαπμοίίοτι, Ρ. 217), Κὲ 18. ΠΙῺ ρΟΒ810]6 ὑοὸ δχβιιῦ ἴὰ ἃ ἰγδῃξὶαἰοη. Βαὺ συγ βη104]) 
ῬΆΓΔ 16] 18π|, 88 ΝΟΥ ΕΒ ΟΌΒΕΓΨΕΒ, “418 οο ἰοοβϑθ ἃ ἴογιαη ὧο γοίαϊ ῃ δὴ δχυθεσαηῦ πιαίίου μου 
Ραβϑίηρ οὐδοῦ ἰηΐο (6 ῥῬγοβδὶο βίγὶβ," Τ}18 18 ἰο Ὁθ ρσυδγάθα δραϊηδὺύ. [Ι͂|π ἴΠ6 αὔβϑηοϑθ οἵ (ἢθ 
ῬΆΓΔ]16]180} οὗ ὑπου ρα ίβ δηα βθῃηὐπχθηὐϑ, ΒΟΥ 8.}18}} 110 υυτι θυ 15] ρσαἶΒ ἃ 18. ΡοΘύγυ ἔγομ ΠΊ6ΓΘ 
ὈΓ͵ΓΟΒ6 οοιῃροβιίοῃ, ἰῃΏ Μ᾽ Ιοὰ Ταγίμτα οδθῃ ὁοογΒ ποιὰ σοπϑυ αἰ] ηρ ΡΟΘΊΓΥ Τὸ τηθοὺ {}}}8 
αἰ ον, {Π6 δΔαναηίαρθ οὗ {86 γῆς] γοϑγαϊηῦ οὗ {86 δ᾽ ρῃαθθίϊοαὶ βιγαοίαγο 8 οὐνουβ. Αἱ 
δαια] Ῥογοάβ, ὈοΪἢ τΤ ΘΓ δα ΓΟ ΔΘ σοιηϊηἀοά, 1π 86 ΔΌΒθῃοθ οἵ ρᾶγδ]]δὶ ὑμουρ} ὐβ, ὑπδὲ {119 
ΤὨγ πη ϊοαὶ γᾶ γᾺ]}] 6] 180} 18 Θη ἀθα, δηα 158 ἰο Ὀοσίη δηθ. Τμὰβ ἰδθ ΜΓ ΘΙ 18 Ομ θοβα δηᾶ ουτθρά, 
Δηἀ βανϑα ἴγοτα [86 ἔδυ]ὺ οὗ δὴ ᾿πεϊδαραηῦ τθάη ἀδηοῦ οὗ ΘΧΡΓΘΒ8:ΟΏ, τν 116 (ῃ6 γοδᾶοΓ 18 1Ἰηϑὑγαοίοα 
ἰο οὔδβοσνϑ ὑῃ8 Ῥσορϑῦ ᾿ἸηβθοίοηΒ ἀπα ἰο δχρϑοῦ ΒοΙὴθ ΠΟῪ οῆδηρθ οὗ ἰμουραῦ ΟΥ δχργοβϑδϑίοη. 1 
{6 οΥἹρΊη8] 88 τ υιὐίοη αὶ μοαὺ ροϊηΐδ, 88 ἀου Ὀΐ1688 10 ὕ7ά8, "728 ΘΔ ΓΘΔΑΙ]Υ͂ ΔΡΡΙΘμΘηἃ μον α]- 
ταοϑὺ ΠθυθΒΒΆΓΥ ΒΟΠῚΘ ΒΏΘΙ Δ 614] μ610 ἰο σογγεοὺ τυ θης δηα χθδάϊηρ, 88 δ 18 δ᾽ ρῃβ Ὀβίϊ08] βίγαο- 

ΤΑᾺ ἢ {πὸ Βίγαη Κ Υ [8 [26 σοπίγα οϊίου ἰηἴο τ ἢ Π6 [4118 θη ἢ δβϑοσίβ (5. 124), (δὲ 1) Ἔχρδῃβίοῃ οὗ ἴΠπ δ ρα θτ σα] 

βίτυσίαγα ἰῃ οἷ. ᾿ἰ]., 15. “8 δ΄ δοἸ  Ὑ, ἴο Ἡ μΐ ΟὮ ΟἾΤῪ ἃ 1665. Βρί τὶ 4] νοεῖ οου]ὰ σοηδηο λυ π86 1, δρᾶ ἩΒΙ ἢ δἸοπο Ὀγ ἰ86]} 

τορο]89 ἴδ (βου σΙς {Πα1 Φογοσα δ σου] Ὦδνο οοτηροβεα τμ18 ρον. ὙΌΓΥ διγ Ἴγοῖὰ ΠΟΟΟΒΑΆΤΙΪ ἰπα σαί ἃ ΡΘΟΌ]ΙΆΓΙΥ ἀσὶϊς 

Βα] βίγ]6, “πὸ ἈΙΡΒΔΌΘΓΙΟΑΙ δἰ συσίγο σα ΠΒῸΓ ὈοΙΟΩμΒ ἴο ἴπὸ πη 0ΔΠ8 οὗ ρινὶ πα ἴο Ροσίϊςα! τ στρ {80 ΟἸιαγασῖεῦ οὐ συμησδοϊοι- 

688 ὙΠ ἸΓὮ ἰδ ΠΡΟΘΗΒΆΓΥ ἴο {{᾿ (ΗΠ ΝΟΒΤΈΝΒ-:ΒΟ, ἐδ. ἰος), οπὰ Ἰγ85 [0Γ [(3 οὐ͵ἶοος "ἴο αῖνο ἴο Βυς ἢ Βοῦ σθ, 88 ἀο ηοΐ αἱιονν οὗ Ὀοΐπς 

ΤΟΌΠ4ο-Ο ἀὰ δηϊθ θα ὈΥ ἴὯ0 ἐπίογπαὶ ἀρυθιορπιθηξ οἵ ἔπ Του ἢ 8, {πὸ σΠσδοῖοσ οἵ 8 σοι] 66 σοπ ροδίτἰο ὈΥ̓͂ ΘΔ ῺΒ οὗ 

Ῥπβοηΐπα (τοπ ἢ (Π6 ὙΠ ΟΪῸ αἱ ρμαῖνοῖ-- ἴθ Βυτ ὉῸ] οὗὨ σοι ρ]οἴρηθ88᾽ (ΚΕ πὶ, ἰὼ ἩΛΕΥΓΆΝΙΟΚ, Εἰπὶ,, 111. 8, 48, υσί., 814)." 

ΊΟΥἾΤΗ: " 1Π16 δοτοβίὶς ΟΥἩ ΙΡΒΑΌΘΤΙΟΔΙ μοοῖγυ οὗ ἴη6 ἩῦΤονΥα ὉΓ18 σΟΣΙΔΙΪΥ ἱπίοηρα ἴο αδϑἰδὲ [6 ΤᾺΘΠΙΟΣΥ, δ πη Ἰγὴ8 σοἢ- 

δηρῦ ΔΙ ἰοοῖ Ποῦ ἴο [Π0Ά6 σοτηροβί ΐοηα τ ἰσἢ σοηϑίδιοα οὔ ἀοιπομοά τα χί τη Β ΟΥ̓ δοπιαθηῖβ ] που ΒΠΥ͂ ΟΧΡΓΟΕΒ ΟΥΘΤ ΟΥ̓ΠΟΏ- 

προζίοῃ ᾿" (ΟΒΕΘΟΚΤ α Τγαης. 11., Ζεοί. 22, Ὁ. 1.1). Οεπίάση ψ ΠῚ ἀοστηδίίο ρορίἰνοποαδ ἀθηο5 παι [πο ΟὈ͵θςΐ οὗ 115 ΓΤ ΠῚ ΝΥ 8 

οὕ Π6 οΘχίογῃηαὶ βυτί, ἴο αϑϑἰαὶ [Π9 γοσο]]δοϊίοη οὗἨ πὸ ἸΟΑΓΠΟΓΆ, 85 ΠΌΕΤ, ΓΟΎΤΠ, ππὰ Ἰαίον ΤΒΕΝΙῸΒ δϑδυτηο.᾽᾽ 10 οουἹά ἢοξ 

ἴα}, ον ονοῦ, τὸ πιο 146 πὸ πηουογίΖίης οὔ [Π6 μοοιὴβ τ 8 νι τ τἴρη ; ἀπὰ ἰῃ δῷ δρὸ Ὑ ΠΘη {86 τοοϊταϊοι οὗ ροδη8 ἔγοτα 

ΣΛΟΙΟΥΣ νλ5 [Π6 Ῥγονα Πα ϑδῃίοη, δηὰ ἴῃ Ἰγγίοα] ρμόθτ5 ὑπὸ τϑοϊ [005 ἌΓΟΤΟ ϑιηρ, ταῦ ΠΟ ΤΠ ΔῈ Ρτοποπποοῦ, ἴο ἴ}16 ἀροοῆν- 

Ραηΐμιοηϊ οὗὨ ταὶς, {Ππ|Ὸ0 ρα θοῖσα! διγασίατο ροββοβεοῦ ἡἀναπίαρσοϑ πὶ [Π6 κγοαῖονϊς ροοῖβ ποι] ποὶ ἀοθῃΐδο, ΟἜΚΊΛΟΗΒ ἰς 

δἰδὸ δἵ [λ}ἴ,  μ 6 πὶ, Κκὸ ΓΟΎΤΗ, 6 νοι ]ὰ σοπ πο 1.6 αϑὸ οὗ [80 ΔΙΡΙ ΔΌοτοα] δισγυοίαγο ἴο [186 οοῃμῳθοίίοι; οὗ ἀοϊδομοὰ δοὺ, 

ἸΟΠΟ6θ ΟΣ ᾿ΠπΟῸ ΚΙ 8 ΟὨΪΥ ἸΟΟΒΘΙΥ τοὶ θα ἴο ὁ8 0} ΟἾΔΕΣ, 



24 ἹΝΤΕΒΟΡΓΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ὙΠπὲῈ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΩΘ ΟΕ ΦΕΒΕΜΙΛΑΗ. 

ἴατο ογάοι, τα πᾶν Ὀθθη. [7ὺ 18 ποῦ ᾿π]ρΟβ81 016 ὑμαὺ ὑῃ:9 ροβϑπ, ἃ8 οὐ σία] ν πτ ἐἰεη, σου]ϊα 
ποὺ δᾶγθ Ὀθθη 1ηἰ“ ΠΟΙ ΌΪΥ τοαᾶ, πιῃοαὺ ρτοαΐ αἸΠσα]έν, Ὀαὺ ἴοσ, (8:18 γί [8.4] δηᾶ δἱρβαδοί θοαὶ 
διταηροτηθηΐί. 2. ΤῊ]Β δ Ἰἤοϊαὶ ϑέγαούαγθ ρῖνε8 ἴο 89 ῬΟΘΙῺ 8 Π ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ οὗ ὉΠΙΥ δηά οοτηρ]οΐο- 
1688, ΤῊ ἥνο βοηρβ, Θδδοἢ οἵ ὑϑηΐν -ὑὐυχοὸ ν Γβ68, ἱΟῸΓ οἵ ἰῃθῖη δ᾽ ρῃὈβ 1 68}}} ἀστδηροάᾶ, {86 τα] 4 ]9 
ΟὯ6 Γορθδίϊηρ [Π9 ΔΙρᾳαῦθοὺ ὑμ γ66 ὑ1π168, (}}9 Ἰαϑὺ Ομ 6, ποῦ ΔΙ ρῃδθοϑίίοαὶ, θὰ βῃοσί, γδρὶ ἃ δῃᾷ γηθίσιοαὶ), 
ΘΟΙΏΡΟ86 ἃ ΒΥ τη θ τοα] Μ 8016, ὑμαὺ που] Ὀθ υἱυϊαἰοα ΟΥ̓ ΔΩΥ διγασί ΓΑ] οὔδηρο τ αίθνεσ. Ἐν ΘῺ 
{ῃτουσῃ {86 6γο, (818 Ἔχίθγῃδὶ ἴοττῃ, θη οἰ θαυ] γι ίθη, πη αϑὺ πᾶνο οοηνογοϑα ἰο ἐδ μχϊηιὶ ἃ συη- 
νἱοίίοη ὑμαὐ ἰμ9 ἦνο ϑοπρβ οοτηροβθὰ οὔθ ροϑῖι. Τὶιθ νἱβιδὶ οἴδοί νγὰ8 δὴ αἱὰ ἰο ὑπο ἰηῥε!]θοί 4] ἀρ- 
Ργοοηϑίοη οὗ ὑπΠ6 ἀδβίσῃ δῃὰ βρί γιύαδὶ ραγροτύ οὗ 89 ροθιῃ. [ἰ ἰβ οῃθ, δῃὰ ΟὨ]Υ͂ οπϑ. Ὁ ΤΊια δυο ἰθο- 
ἔαγα] ἰάθα βιιρροβίοα ὈΥ ΝΑΕΟΕΙΒΒΑΘΗ 18 ὑμ8 ρογίθοίοα, ἃ ἐθῃιρ]6 σἰβίηρ ἰο ἐμθ ογον ηἰὴρ ἀοπηθ 
δαρροτίοα ὈΥ͂ ὑῃ9 Ὑ706}] ργομογί]οηθα σο] απ 8 ὑμαὺ Γαϑῦ οἢ ἃ οογωτλοη [οχηἀδίϊοη. ΟΥ̓ ν᾽ ΤὩΔΥ͂ ἰῃπγὰ- 
ΕΠ 6 ΟἿΓ ῬΟΘΙῺ ἃ Δοο Ὁ Β Ιαἀά θ᾽, Θϑοὴ) ροϊάθῃ τουπαὰ οἵ Μ Ώ]ΟᾺ 18 ἀθποίθα ὈΥ ἃ Ἰούίογ; 88 {}}18 ἰδάοσ 
ΤΊΒ68 ἔγοτῃ δασί]ι ἰο ἤθανϑῃ, ὑῃθ δαρασγαίθ βίβρϑ, δῦ σβὺ ν]ὰ6 δρασί, σ.,ΓΟῪ οἱοβοῦ ἰοροίβοσ, ἀπ ἐπ οὴ 
ἐμοῖν αἰβεϊ ποῖ ν 8 ἸΩΑΥΪ8. ἀγθ ἰοϑέ ἰο βισὺ δηὰ 1 σδη ΟὨΪΥ͂ 866 ὑμαὺ ὑμ6 ἰορ οἵ ὑπ Ἰδοῦ 15 ον οῦ- 
βῃαδονοά ψΠ ἢ ἐῃθ ρίοτυ οἵ ἀοἀ διλιἀβϑὺ ἐμ9 οἱουβ οἵ ᾿Π 6 ηΒ6 οὗ ΡΥΑΥ͂ΘΣ δΔηα δἀογαίίοη. ΤΉ656 11} 5- 
ἰγας!οη8, ἢ ἀδοιηβᾶ ον οῦ [ποῖα], ΤΑΔΥ γοὺ ΒΕῦνΘ ὑο ΒΟΥ ΠΟΥ ἐἢ ΔΙΡμβδθίϊοαὶ βίγαοίαγα οὗ (ἢ 6 ροθῦλ 
αιβϑἰϑί8 ΟἿ οοῃοορίϊοη οὗ 10 ἃ8 ἃ ὙΒοΪδ, Ὀ1πΠᾺ8 ὑορϑίῃοῦ 118 βαραγαὺθ Ῥαγίϑ δῃηα ρίνβ 10 {Π6 ἐχργοϑ- 
δίοῃ οἵ ΠΥ ἃπἃ οσοπιρ᾽οίθηθβθ, 8. ΤῊΘ δἱρβαθθύϊοδὶ βιγασίαγθ 1ὲ8 ἃ Το ΘΠ ]10Α] αβϑιϑίδησθ ἰοὸ 
186 πῦον, Βοὶρίηρ τὰ ἰο οατῸ δπα οοπίγοὶ 18 Οὐ Θιμοί!οη8 δηά ομθοὶς [86 ΘὈᾺ] 1108 οἵ νἹοϊθηί, 
δηᾷ ἑαγὈυ]οπὺ ρυοῖ, ΤῊ]Β 18 0816 ν] 6 Ὺ ὑδίκοα Ὁγ ὑπὸ δαύμογ οὗ 86 ἀγίϊο]θ οἡ 1ιδηχθηίδί οι ἴῃ ὮΓ. 
ὟΝ. ΘΜΙΤῊ 8 ζϊοἰογιατψ οΥ ἰλε 1διδϊο,. Ἠφθ βαυβ8, “ὑῃ6 ομοίοθ οὗ ἃ βίγιαοίσθ δὸ γί! ῆςοϊαὶ 45 ἐμαῦ 
ΜΙ οἢ 858 Ὀ6οῃ ἀοβογι υθα δΌονΘ, ΠΠΔῪ αἱ ἅγβὺ βίρῃῦ Ἀρρθαγ ἱποοηϑιϑίθβηῦ τ (ἢ ἢ ἄξορ ᾿πΊο 56 ΒΟΥ- 
ΤΟΥ οὗ ψὨΙΟΣ 10 οἰαίταβ ἰο Ὀ6 ὑὰθ αἰΐεγαῃσθ. ϑοιηθ ΜΓ, 1658- τηραϑυγοα στὴν (πὶ του] δέθῃ ἰο ἃ5 

ἴο ανϑθ Ὀθϑὴ 8 Διο σ ἕοστη οἵ δχργδβϑβϑίοῃ [1ὑ που]ὰ Ὀθ]οηρ, ΒΟ ΘΕ, ἰο ἃ νΘΓΥ ΒΠ.]Π1ΟΥ δηὰ μιδβίγ 
οΥἸ ἰοἴβτα ἰο ρᾶ88 818 Ἰυἀριηοηῖ. Αἰ τηδῃ ἔγαθ ἰο ἐμ σι ἢ μ88 σϑοεί γϑὰ Ψ01}} νγϑ]σοιμθ {}|6 ἀ15- 

οἰ ρ᾽1π6 οἵ 86{-ἰπηροβοὰ τ]65 [ὉΓ ἄβθρ ΒΟΥΓΟΥ͂ 88 {06} ἃ8 ΤῸ οὐ γ βίγοῃρ ϑιγοίϊοῃηϑ, [π᾿ ῥγορογίίοῃ 
88 δ ἰδ δίγαϊ ἁ οἵ Ὀεϊης σαγτοα αι αῦ ΟΥ̓ [86 Βίγοηρ; ουγγοηὺ οἵἉ ἔβοὶ πη ς, Μ1}} [16 θ6 δηχίουϑ ἰο Ἰη8}16 

ἀ8ὴ6 Ἰατγϑ8 τροσθ αἰ οι], {Π6 ἀ]5ο 1] 0} 1η 6 τηοσθ οθοίαδὶ. δοιχθίηρ οὗ (818 Κἰπὰ 18. ἰγαςοαῦ]ο Ἰῃ {19 

(χοῖ ἐμαὺ 80 τῃδῃΥ οἵ (88 τηαϑίθγ- τ 1] 48 οἵ ΕἸ ατορθδῃ 1 ογαύαγθ ἤν σμοβθῃ, 88 (86 ἢὐὺ νϑ}]οὶθ [ῸΓ 

{πον ἀθοραϑβέ, ἑεπαογοϑὺ, χτηοϑὺ ᾿τη ραϑϑιοηδα ἐμουρ ὗθ, ὑἢ.6 οοτηρ]οαἰοα δβἰγαοίαγθ οὗ ἰδ βοῃηηρῦ ; 

αἶϑο ἰῇ ΠΑΝΤΕΒ βοϊοοιίοη οὔ (86 ἐεγζα τίπια ἴον ἢ18 ν᾽ βίοη οὗ ὑῃθ ἀπβθθὴ χοῦ. δὲ ἐδοὸ βοηθοὶ 

να8 ἰο Ῥοϊγαγοῦ δὰ ἰο Μιϊΐοη, ὑθαῦ [86 ΔΙ ρβαθθίϊο γ 6 86 βυϑίθπι τ788 ὑο ὑπ 6 τ ΓΙ ΓΒ οἵ Φγοιη δ} 8 

ἀπ, ἰμ6 πιοϑὺ ἀϊ Πα} δπιοηρ ἰἢ8 Ὑϑοορη!Ζθα [ΟΥπΒ οἵὗἨ ροθϑίσυ, δηὰ γϑὺ οπϑθ 'π Ψ}ἰοἢ (88- 

Βα ΐης ὑμ6 ΘαΥ] Ὁ ἀαίο οὗ βοπιο οὗ ὑῃ8 [4] ρῃα 6 0104}}] ῬΒΔ]Π8.. .. ) Βοιῃθ οἵ ὑ88 ποῦ ]βϑὺ ὑποαυρσὶν(ϑ 
οὗ ἰμπαΐ ροοϑίσυ μδᾶ ὕθθπ αὐΐογθὰ, 9 ποοὰ ἤοὺ ψόηάθῦ ἐμπαὺ ΒΘ βου! βανθ ϑιρὶογθὰ 1 ἃ8 

Δἰῖον ἰῃδῃ ΔΠΥ͂ ΟΥΠΕΓ ἴῸΓ ὑῃθ ΡΆΓΡΟΒΘ ἴοσ ψ]οἢ Ἦθ υϑοὰ 10. ΒΙΒῃορ ΟΒΡΒΟΒΤΗ ρῖνε8 [89 
Βδῖη8 γθάβοη ΨΥ Φογο Δ δἀορίοα {818 οσω. “16 ΡΘΥΒΟῚΒ οὗ βίγοῃρ ϑγμοίίοῃϑ, δ9 ἰγθηι 68 

αὖ [ἢ9 ῬΟΥΘΓ οὗ μ18 ΟΥ̓ ῬΑΒΒΙ0η8, δῃ ἃ γϑϑογίϑ ὑὸ σῃθοδη οαὶ Β6]ρ08, γ᾽ Ὁ] ΟἿ. ΤΩΔΥ ΘΙΏΡΙΟΥ͂ 818 αἰέθῃ- 

ἰΐοῃ, δῃηἃ ΠΥ Βα 6 ὨΪπὶ ἴσοι Ὀθὶηρ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ ΟΥ̓ 18 [66] 168, δΔηἀ βΒιυγορὺ δύ Ὺ ὉΥ ὑῃ9 βίγοηρ (149 

απα ουττοηῦ οὗ ἰδ νἱοϊθηὺ ἱπηρϑι οι Υ οὗ ἷ8 Ῥββίοῃϑ. ἈΔΑ8 δὰ Αἰρίηθ ὑγβανβ]]εσ, βίγιηρς ἐδθ 

ΒΠΔΓΡ δᾶγρθ οὗ ἃ ργβϑείρίςθ, 18 ποὺ Ὁ ΒΔ} κί] ἴου (Π 9 ψοοάθη Πδη- τα} Ἡ ὉΪΟἢ ΤᾺΠ8 δἱοηρ 10, δηὰ ὈΥ͂ 

ΨΊΠΟἢ Ὧ6 ΒΌΡΡρογίβ. ΠῚ5 βίθρϑ 1 ἢ18. οΥ68 ὈΘΟΟΓΩΘ ΑἸΖΖΥ αὐ {ἢ δ᾽ αἱιῦ οὗ [8 ἀαγὶκς ἄθορ συϊῇ δῃὰ (ἢ 

[οαΐης σαἰαγαοὺ ὈδΙΟΥ [Ἶτη, 8ὸ ὦ ΘΓ Δ ἄοα8 ποὺ ἀἰϑάδὶη ἰο ἰθδη οἡ δῦ! ἢς αὶ Βα ρρογίβ ἴη {86 τηοβὲ 

το δοιηθηῦ ουὐδαγβίθ οὗ [18 δηχοίϊοηϑθ, Η8 1ῳϑηχθη βίο δηιϊὰ (Π6 Τὰ]η8. οἱ 76 Γι βδιουλ δγα ἰδ 9 

πιοϑὺ ᾿πηραβϑιοηϑά αὐζογαποα8 οἵ Ἡ ΘΟΓΘΥ ΡΟΘΊΓΥ ; 84 {119 ΔΙΡΒδθοί οα] Διτδ οιηθηῦὺ οἵ (ἢ δῖ ΖΑΒ, 

ΜΔΙΟΩ αὐ ἢγϑὺ βίσῃῦ ΠηΔΥ Βϑοτὴ ἰο Ὀθ ἃ Υἱρί ἃ πῃ θοβδηϊοαὶ ἄθνίοθ, τσ88 ἀου 1688 ἀθβίρηθα, ποὺ ΟὨΪΥ͂ 

8.8 ὃι Ὦ6ΙρΡ ἴο {18 ΤηΘΠΊΟΥΥ͂ οἱ ἢ 5 ἩΘΌΓΘΥ [6]]οὐ-σοιηίγγθη, 0 ποι ]α σϑοὶίθ ἔμ ϑ.ι ἴῃ ἐμ 61. οἂρ- 

ἀντὶ πα αἰβρογβίοη, Ὀαὺ 650 ἰο Ὁθ 8 βίδ  δηἀ βαρροτύ ἴο ΔΙ τη86 1 1ῃ 818 οσ νεβϑιχθηῦ ἀρ ίαἰοη5᾽» 

(1 ιἰγοαιιοίίονι ἰο “ζεγεπιαΐ, Ρ. χν.). 
ΤΙ νου δπᾶ νἱνδου οὗ βίΣ]6 ἴδνβθ Ὀθθη ὑγρθᾶ 8ἃ8 ἃ Υβᾶϑοὴ ΜΏΥ Φουθιη 8} οου]α ποῖ, ἴῃ 

Ἠΐ8 οἷά ἀρο, βανθ οοηιροβαά {116 Ἰ;απιοηξαϊοηβ. Τη656 6 Δγθ ἰο]4 γβνϑαὶ ἃ γουησς πιαῆ, ΤῈΘ 

4 (ΤῸ ογάοσ ἴο ρῖνο ἴο πο [απιοηίδίίοη 8, ΕΥ̓ΘΥ ἜΧΡτοββοῖ [π᾿ ποὺς γον, ἰπλακοδ δηά ἐπ γηα οὗ ἐπουρμῖ, [6 ΟΠ λγβοῖον οὔ οοτα- 

Ο᾽οἴοποιϑ δυὰ οὗ αὶ σοηποοῖοά ῃτοϊαςτίον, (ἐι680 Β0ὴ 93 ΔΓΟ, σὰ τ86 ὁχοορτίου οὗ {89 [Δδὲ οΏ6, σομβί γυοϊοα ΔΙΡΠΔΌΘΕΙς ΔΙ " 

(κει, Εἰπϊείξωπς ἀεε Αἰς. Τεεί., ᾧ 126. ». 817). 
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ΘΧΡΓΘβϑίοη ἴῃ 111 27 18 Δρῃυθαϊθὰ ἰο ἃ8 ἃ ρἰδιβϑι]θ ον ἄάθηοθ ἰδαὺ ὑῃ6 Ὑτιοῦ ΜψὰβΒ γοῦν. ΤὨ1ϑ 
Βαρθ οὈὐδβθγναίίοῃ, δοψενοῦ, “1 18 ροοά ἰοῦ ἃ τηδῃ ἰμδὺ 6 Ὀθδγ 86 γοῖκθ ἴῃ ἢϊ8 γουϊὶ,᾽ ἰ8 
οοΥδ Ὁ {110 στάνο, τηδίυγο γοβθοίοη οἵ δὴ οἱὰ Ἰωδῆ. Τθ6 υουῃρ αὔθ ποὺ ἂρὺ ἴο δρργϑοϊδίθ 
ὑδ6 Ὀθηθῆ 8 οἵ 8ΔΗ]ιοϊοη. Τὺ 18 (8 οἷα τηδῃ οὗ ἰοῃρ οχρϑυίθηοθ δηὰ Ἰοηρς οὐβϑύναίϊοη, ψ 89 
Ἰοοκηης Ὀδοκ ψαγὰ, 88. 1Ὁ 18. ὑῃθ 801 οἵ οἹὰ τηθὴ ἰο ἀο, ἀἰϑοθῦβ ὑμ6 τ ῃο]θβοηχα ἀ1861ρ0}1π6 ὑἢ 6 9 
ΑΒ ἴῃ ὑΠ6 ΒΟΙΓΟΝΒ 8ηα γ7184]8 οὗἨ ΘΑΓΪΟΥΓ γθαγ8, [Ι͂ἢ {18 ὙΘΥΥ͂ γΘ 786, ὑπογθίοσ, 88 'ὴ μα ψΒΟἶθ 
Ῥοοῖ, 176 Γϑοοση!Ζθ ὑῃ9 ὑοθθ 8δηά βρὶ ὐ οὗ δη αρϑὰ τηδῃ ;---οὔ ἃ τηδῃ 80 ἢ.88, ἰῃ ἰδοῦ, ᾿ἰϑν ἢορθ 
ἴῃ γτοραγὰ ἰο ὑπὸ ἰδίηρϑ οὗ 818 ψουἹα Ὀθμιηα αἰ, δηὰ δχομδηροα 10 [ΟΥΓ ἃ 80} 1π|6 (Ἀ1{}} 1ἢ 0816 
ΓΑ] ηθηὺ οἵ Ὀινίηθ ΡΌΓΡΟΒΘΒ δηἀ ὈΓΟΠ,1868 ἰῃ ἃ ζααγο ἐμαί 1168 θαυ οηα [86 ἰθΥλ 8 οἵἨ ἢΪ8. ΟὟ Ὼ 
ἱηάιντἀ 4] 11{6- {ἰπλ6,---ϑ 08. (41:0 88 Ὀουρὰῤ ὑδθ 6] ἴῃὰ Απδίβοιῃ, ψ]θὴ ἐμ6 ργορῃμθῦ νγὰ8 [}}Υ 
Ροσβαδάϑιὶ υϊαὺ 6 Ὠἰτη861{ ψου]ὰ ἀοσῖνο πο Ὀθηθῆὺ ἴγοιλ ἰὑ.--- Βαὺ 1ὑ 18 ἢοῦ οογύαϊη {αὖ δ Γθαλ ἢ 
δὰ γι ν α δὲ δὴ οχζίγεηιο οἱὰ ἂρ Ὦθῃ ἐδ9 Βοοϊὶζ οὗ ᾿νατηθη αι !οη8 νγ88 σιὼ [Ιπ ἴδ (μιγίθοη(ἢ 
Υ6 87 οὗ Φοβίδῃ, 88 ϑρθδκβ οἵ δἰ πη861} 88. “ἃ σα. Ηθ τη  ἰᾶνθ Ὀθθὴ ὑῃθῃ 88 γὰρ 88 νγὰ8 
ϑαιααθὶ, ὙΠ 6 ὧδ τν88 οα]]θα ἕο ὑ86 ργορμθύϊο0] οἹ66, 'ῃ Ἡ ΙΟἢ ολ86 γοι δ ψουϊὰ ἢᾶνὸ Ὀθθὴ ποῦ 
ΤΆοτΟ ὑῃδη ΑΓ - [ΓΘ γ 6818 οὗἉ δρθ ὙΏΘη ὁ ΘΓΏΒ8ΙΘ 1 88 ἀδϑίγογθα, Βαὺ δὰ ἢθ Ὀξθὴ ὑθ Υ γὙ6ΆγΒ 
ο]ά ἴῃ (ῃ6. (μἰγίθοα ἢ νοῦ οὗ ΦΨΦοβιδ, 88 οι ὰ Ὦδνθ ὈΘΘῺ 7 δὺ ΟΥ̓́ΣΡ ΒΙΧΕΥ δὖὺ {116 ἀδϑἰγαούοη οὗ 
7οΓΆβ86] 6, δηα ἴῃ ὑΠ6 ΨΘΥΥ͂ ΡΥ]π16 οὗ Ἰη 6] θοαὶ] δα τγογα] νἱροῦ.--- Βαῦ ρταηὐίης [86 ΡΟΒ81 1} 

᾿ἐΒαῦ )6 ταὶ βανθ Ὀθθὴ βαυθηὐῦ ΟΥ δἰ ΕΥ̓ Ὑ6Δγ8 οὗ δσθ, ΟΓ Θϑ ϑὴ οἱάθσ, 1ὑ ϑῃοι ὰ ποὺ ΒΌΓΡΙ86 8, 
ἐμαὶ 86, ὑπ6 ργορμοὺ οἵὗἨ αοά, πυϊύης ὈΥ ἱπβριγαύίοῃ οὗ [6 ϑρί γὶῦ οἵ αοά, ϑῃου ἃ ρῥγοάμοθ 8 Ὀοοὶς 
ΥΥ ὨΙΟὮ 18 ΟΘΟΠ [6886 4} τισι θη τι ἃ πχθηία] ἔογοθ απϑὈδιθα 8Πη4 ἃ νϑυβδί!}}} ὑγ οὗ σϑηΐὰ8 απ! τα ρδιγϑά, 
Νογ ψου]ὰ 10 Ὀ6 “ὮΝ ΔΩΥ ΓΩ6ΔῺΒ ἃ Β᾽ Πρ ὍΪΑΡ ᾿ηβίϑῃοθ οὗ ἃ σἱοθοῦ δηὰ πλϑι ]οσσοῦ δριηδίίοη αὖ ὑμθ 
61ο86 οἵ 118, ἐβδὴ ἀασίηρ 18 τπογηὶηρ ΟΥ̓ 18 που άδη, ΤὨ]8 ῸΓ ΘΧΔΠΊΡ]6 τν88 γθι ΓΚ ΔΌΪΥ (86 6889 
αὶ ὑπ6 τπρῃ!βοοηὶ ΒυΒΚΕ. Το πῖον }αϑὺ αυοίοα, δροαϊκίης οὗ [ῃ6 Βοοῖς οἵ Ἐοο 681 45ὲ68 δῃὰ 
1.8 ἀροὰ δαΐμοῦ, Β8Υ 8: “Βοοηοι, δὺ (ἢ) 8 οοβθ οὗἨ 818 116 ἤθσθ 1 γθα ἀρ [86 Μὶϑαάοιῃ οἵ ραᾳϑ80 γϑϑτϑ 
ἴοσ οἿὗ ᾿ηϑίγυοίοη. ἘΞ Ἐ ΤὨΘ βούψηρ οἵ {86 δὰὺπ οἵ (89 σγοδαὺ Μαδβίδγ οἵ τ βάοιη, σοι αοὰἂ Ηϊτ- 
861 τηδὰθ οἠἹϑὲ οὗ Ἰδαυπϑὰ τηθῃ, ὑπ γθαύθηθα Ἰηαθθα ἰο Ὀ6 Θῃνοϊορβα Μ1ὺ} ἀαγὶς οἰου 8, Ὀὰὲ 108 ταγ8 
ὕγόῖκο ΠΟΌΪΥ ἰοσί Ὀοΐίογα 1ὑ ραᾳβ88θα ὈδΊοΥ (86 ὨογίΖοη, δπὰ Ἁροα ὑῃ086 οἰοι 18 ἀγθ Ὀαϊηἰθα [86 τἱοἢ 
868 οἵ πιϊηρ] 6 ἱτηαρίπαίίοη δηὰᾶ ΡΒΠ]ΟΒορν " (. γοβ. Οιματγί. ᾿ουΐεισ, Ταὰ. 1861, Ατῇ. ΙΓ΄, Ρ. 462). 
Ψογθηλ δῇ, ἴοο, αὖ (}8 ο1086 οὗὨ ᾿ΠΠ8, ΘΟΙΆρΡΓΘΒ86α [88 Βρπῦ δῃα {8 ὑδδοι!ηρβ οἵ 411} 818 Ῥγορθο168 ᾿μἰο 
6 ΜΟΠάΓγΟυ8 ΡΟΘΙΏ, ΘΧοϑ  ἰηρ᾽ 811 6 δα Ὀείοτο τυ ἐὐθῃ ἴῃ ὑἢ 6 ὙἹΡῸΥ οὗἨ 118 οοῃμοδρίϊοῃ, δηὰ ἴοσοθ, 
Ὀοδαϊγ δηὰ ραίδοϑβ οἵ 18 Ἔχ ργθβϑίοθ, Η18 118 δηὰ ἢ]8 στρ Ἰηβίγυ δα Ὀθθὴ [18 ἃ ϑίογπην ἀαγ. Βα 
{πᾶὺ ἀν ψγχὰ8 ποὺ ΔΌΓΟΡΟΙΥ οηθιὶ, 8ἃ8 8 ὑμγθαύθηθα, ᾿ῃ (6 ἀδγὶκ πἰραὺ οὗ γι βα] θη 8 ἀθϑίγαυσξο. 
Ἐοὸγ πὰ ὑῃ 6 γθ σϑται]ηθα ἃ ργοὐγαοίθα ουθηϊης ὑπ} χα, σοι ΡΑΓΑ ν ΘΙ Υ οδ]τὴ δηὰ ὑγσαηα!!, ὑπο ρἢ 
ΒΟΓΓΟΥ] 4] γα 8 δη ἃ ρουίαγ 64 10} 8οῖῃθ θ0{Ὁ] τού ΓΒ οἵ ΒΙΟΥΓΓΔΥ ΘΧΡΘΥΙΘΏΟΘϑ, 88 16 ΔΓ, Ο510169 
οὗ Εγρύϊδη8 δηα [βγὰθ 68 ἀραὶηβὺ ἶσα, ργον οΚοα ὈΥ͂ Ὦ18 ρῬΓΟΡΆΘΟΙ68 1 ΤΑΒΡΘΉἢΕεΒ, Ἰηαϊοαὶθ (860 
98Ὁ. ΧΙῊΣ., χίῖν.): δηά ἴῃ {Π|689 ομαβίθηθα Βουγθ, Ὀθίουθ ἢ18 116 ὅ04}}ν ἀἸββοὶ γϑὰ 1η ἴϑαγϑ, ͵8 σβϑη! 8 
δου ῃδγθα Ἰῃηϊο ὁῃ9 ὨδΥΓΟΠ]ΟΌΒ οοτηροϑί ου, ἐῃ9 Βριτὶὺ δηα ἰγυὺῃ οὗ 8 ϑἰοααθαῦ ρσορθοῖθ8, ἰο γθ- 
ΤΑΔῚ [ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΥ [ἢ6 ΟΥΟΜῺ δηα οἹΟΥΥ͂ οὗ Ἀ18 τ] ἸΒύγΎ ἸῺ ὑῃ6 σατο οἱ αοά. 
9 δᾶνθ βῃονῃ ὑμαὺ ἔμθγθ 18 μούμίηρ ἴῃ (86 80γ]6 οὗἩ {π6 Τιαϊηθῃ αίϊοηβ ἱποοιαραύ 16 τ τ ἢ (89 

Ὀ6]16Γ ἐμαὺ Φ για ἢ} τγ8 ὑμοὶγ δαΐμβοσ, γΠ6 8.6 ΠΟῪ ἰο δχβιιὺ ὑμ6 Θνϊάθησθϑ οὗ οογίβη βίγαὶ- 
Ἰδυι 168 οἵ βἰγ]9 Ὀούψοθη 7 θη 8} 8 Ῥγορ θοῖθβ ἀπά ἰμ6 1υδιηθη δι! οη8Β, ΤΥ ]οἢ οοη γτῃ ΟἿΥ Ὀοιϊοῖ 
ἰμαὺ δοιἢ) Βοοῖ8 σσεσθ ὑπθ ρῥγοάἀποίοη οἵ οὔθ δυΐμοσ, 1. ΤῊθ ἱπάινι 8] ἰδ ρογαιηθηὺ οὗ 6 Γγθ- 
τηϊδἢ, 88 δυϊηοθὰ ἴῃ 818 δοϊζηον])οαροά πυὶἰηρθ, 748 ῬγθοίβοὶΥ ὑμαὺ οἵ {Π8 οἰομίας ροϑὺ οἵ [}9 
[ματα θη ]οῃ8.; οοσαρΙοα τι {86 ργοβθηὺ δηᾶ δοίμδὶ, γαῦμον ὑμδὴ ρίνθῃ ἕο αἰβουγϑῖνο δι ρσἢ 8 
Ἰηΐο ὑ86 ΓΕρΙΟηΒ οἵ {ὑπὸ ἀϊδίδηῦ δῃὰ ροββιὶθ; βθῃβιῦνθ, αΌ]ΟΙΚ 10 ΒΌΒΟΘΡΟΙΙΠΟΥ ; Τεδαν ἴο 6Χ- 

ῬΓ688. ἢ18 ϑηχοίοηϑ δηἃ ΠΘΥΘΥ ΘΟΠΟΘΔ]Ϊης ὑΏΘη1, ΤΟΥ ΘΑ ΠΣ “ ὈΏΓΘΒΘΘΥΨΘΑΙΥ͂ {110 Βθογαὺ γθοθββ868 δηάα 
ἰηπηοϑὺ ψογκίηρ οὗ ἢϊ8 οσση μοαγί ᾽ (ΥΤΟΒΡΟΒΊΤΟΒΤΗ) ; ΡῬϑβϑιομδύθ 1 818 ρτιϑῖ, δη ἃ ΡῥγΟηΘ ἰο ᾿ἰ ΚΟΥ 
διηοῃς {6 οα1568 οἵὨ [118 ΒΟΙΓΟῪ δηἃ Ὀτοοα οὐ ἤθη δηὰ ΠΔγΡ ὍΡΟΙ ὑμθῖῃ; δηα τϑηαογ- ἢδαγίοα 
ἰογαὰΒ οὐ 6γ5 δηὰ βυτιραίμδίϊο, ὑμτου Ὡρ, ἈΪΠ.Β61 “ἈΠ 681 ΔΘ ῚΥ Ἰηΐο [ἢ6 οομαλύοη οὗἁὨ ἔποδθ ἰοὸ 
ΜΏΟΩ) 6 Βρθδῖβ᾽" (Υ̓ΟΒΟΒΜΟΒΤΗ). 2. ΤῊΘ τοὶ ρίουβ ομαγϑούθγ 8169 οὗὁἨ Τογθιῃ δῦ ΓΘΆρρΘΑΓ ἴῃ 
1ῃὴ6 [ματηθηἰαίίοηβ. ΤῊΘ βαη6 ἀἰβροϑβιύζοη ἰο Βο]ὰ Ὀοΐῃ αοα δηὰ ὑδθ ρβϑορὶθ ὅσῃ ἰο οονοπαηΐ 6ῃ- 
ξασοτησηίβ: (86 δι οἱ ὑγδοίηρ βυ ογίηρ ὕο 810: ὑ89 ααιοὶς ἀϊβοθγητηθηῦ οἵ ρα ϑῃτηθηΐ, ραβὺ 
ΟΥ̓ δοπηΐηρσ, οἢ 790 ἀηὰ Οδηί16. μαὺ ἢδ8 Ὀθθὴ 8818 οἱἨ ἧ7θγθιη δὴ ὙΠ] ἢ ΤΕΙθγθηοΘ ἴο ἢ]8. ῥγῸ- 

Ῥἤθοιθβ, ΣΎ ὃ δἰδιιμθα οὗ [86 δυΐμοσ οὗ ἐῃ9 [μϑιηθηὐθίϊοηβ: “ ὑμὸ ΒΘ] ρίοι, ὑΐθ ΜΟΙΔΙΌΒΥ 
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δηα ἰμ6 οἰῃοῦ [πϑϑϊαἰἸυη8 οἱ ἢ18. ΘΟ ΠΓΥ͂, Βαθηὶ ἕο Ὧθ δβογυθα δηά Ἴσοπορηϊγαίβα ἴῃ δ; δά 
Ἦϊ8 οὐ 1Π 4] ν] ἀ 4 }}0 18 ἰοϑὺ ἴῃ βυιαραίμν ψι 8 μθα. Η18 ργορμθίϊο βίθγῃ 658 18 ἃ ΘΟὨΒΘΑΏΘΏΟΘ 
οἵ {86 1 6 η51Υ οἱ 818 268] [ὉΓ ὑῃ6 σΙοῦῦ οἵ ἐμὸ Οοἀ οἵ ϑγββὶ, ἀπιὰ οἱ 18 Ἰονο ἴοσ (ῃ6 Ῥβορίθ 
οὗ ὑμο [ογὰ " (ΝΟΒΡΟΒΤΟΕΤΗ, «7. ὕδγ., Ρ. χν.). 8. ΤῺΘ [Ὁ] ηρ ΣΘΏΘΓΑΙ “ Αγ κ8 οἵ δέν] 
Βανο Ὀδθη ἱπαϊοαίθα (866 ΘΜΙΤΗ 8 δι. δ οί., αγί. “εγεγλπια ) 88. ομαγδαοίθγιϑιϊο οἵ ἢ18 ργορβίϊο 
ὙΠ} ΊῚησ8, 4}} οὗ ΜΒ] οἢ ΓΟ π]Δη [6ϑὺ, Βοη16 οὗ ἐῃθπὶ ΨΥΥ͂ ἀἸϑ. οὐ] Ὁ, 1ῃ .}18 δηγχοηία!οη8. Ε6- 
ΤᾺ ΠἸΒΟΘ 065. 8η ΤΟρτοἀποίοη8 οὗ ψμδὺ ΘΑΥ]ΘΓ Ῥσορ]οίβ δὰ τυ ίθη. [Βα θηοθ8 οἡ ἢ18 τηϊηᾶ 
οὗ ὑπ6 ΠΟΙ͂ ἀἰβοονετγα ᾿α, δη ἃ ΘΒρΘοΙ ΠΥ οὗ (86 Βοοϊὶκ οἱ ουϊογοηοιαῦ. Α ἰθηάθηου ἰο σὸ- 
Ῥτοάποθ δ1156]{---ἰο γαρθαὺ ἴῃ ὨΘΑΓΙΥ (6 58π|0 Νογὰβ ὑῃῆθ σγθαῖ ὑγα 88 ἡ ἰοἃ αβθοίεα ἢ18. οὕγη 
Ὠραγί, δηὰ ψ οἷ Ὧ6. Μη ]ϑῃ6ἀ ἰο ᾿ΠΊΡΓ685 οἡ ἰδ Ὠθαγίβ οὗ οὐδ. Αηδ]οσίθ8 ἀσαη “ ποί τοῖα 
{ῃ6 τορίοη οὗ {{|6 στοαΐ δηᾷ ἰογτ 6, Ὀαὺ ἰγοιὴ 086 πγχοϑύ ὨοιηΘΙγ δα ἴδια 87 ἰηοϊάθη 8. {(Χ}}]. 1- 
11; χνῆ!. 1-10)." 4. ἴν 8 ἃ βιυκιηρ ΡΘΟΌΪ ΙΑΣΥ οὗ Φογθι ἢ, ἩΔΙΟΣ ὰ ἤηα ταροϑίοα ἴῃ 
{18 Πιαπχριαϊοβ, ἐΒαὺ ὑθ6. [αὐὰγθ ἀθ] νουϑῆσα οἵ 1ϑΓϑθὶ 18. δοὺ ἴοσί ἃ υπὰοῦ ἰἢ6 ἴογι οἱ (ἢ8 

ἀφβίγαοίοι οἵ {{Ππ|θῚὉ Θπθηλ 68, ΤῊ 8 6] 6ρΊθ8, 1., 11, δηὰ 1ν., δῃὰ ψυὐῃ ῥγοαϊοίίοηϑ οἵ ὑμ6 Γὰ ἢ - 

Ιϑῃπιοηῦ οἵ Ποβ.}16 παίϊοηϑ, ΘΓ ψν6 του ἃ χροὶ δῇ δηῃοιποοιηθηὺ οὗ 66] νγᾶηοθ δηὰ βαῖνα- 
ἰἰοη ἴογ [ϑγαθὶ. ΤΌΓΗ ΠΟ ὕο {ἢ ΡΓΟΡΠΘΟΙ68 οὗ “ ΘΥΓο πη δἢ δηα γοδὰ [18 Ὀγθαϊοίοἢ8 ἀραϊηϑὺ Εργρὶ 
(χιν!.), ῬμΠΠϑιῖα (Χ|ν}..), Μοαῦ (χ]ν}}}.)}, ΑἸωμλοῃ, Εάοην, ὅγ να, θάαγ, ἤδζοσν, ΕἸιμὶ (χ}1χ.), απὰ 
Βαδγίοι (]., 11.)». ὸ ψὸ ποὺ γϑοορηϊζθ {116 βάπη6 ῬΓΟΡ οἰ]οα] βρὶγῦ, ἀηἃ {18 β8 18 ῬΘΟΏ ΑΓ, 

σὨαγασίογιϑ  ϑέϊς τοοορηϊοη οἵ ἴΠ6 μοαίμθη Ὡδύϊοηϑ 15 (ῃ 6 1 “ἦ ἰΥρῖοα] ομαγαοίθγ, 88 1ἐργοβοηΐα- 
{ἰν85. οὗ νατγίουβϑ Κιη 8 οἵ δῃτν δραιϊηϑὺ (116 ἢ τοὶ οὐ Ογιϑὺ " (ΥΟΒΌΒΙΤΌΕΤΗ, ἤΖιί. ὕεγ., Ὁ. 
ΧΙ]].), Βο ἐμαῦ {86 }} Βα] Ο ἢ ΟΥ ἀδϑίγαοίίοη 18 ἰδηἰδιηοιηΐ ἰο {μ6 σ]ΟΥΥ δηὰ ἀδ]νθγαθοθ οὗ 
ὑμ6 ρΡοορὶβ οἵ ἀοἀ ἢ ὅ. [ποϊἀοηία! ον! ἄθποθϑ οὗ (06 Ἰάθημν οὗἨ {86 δαύμοῦ οἵ δγθιηία ἢ 8 Ῥτο- 
Ρθοἴ68 δηᾷ οἵ {π6 Πιατηθη δι! 0}, 1ἢ ΤΑΔΗΥ͂ Π)] ἰδ ΡοΪη(8 οὗἉ ΓΘ] Ὁ] Ά166,----ὐς Λ81η {16 Ῥγορἤθοῖθβ 
οἵ Ζογδηλία!,, 80 ἤθγθ, {ἢ οΔ.868 οἵ ἐδθ 6χΧ]]6 οὗ 86 Ρβορὶβ, ἀπὰ οἵ ἐμ ἀδβϑιγιαοίίοη οἵ δου αϑαί βηλ 
δῃὰ {6 Τϑαλρίθ, ἀῦὸ σορσαβθηίθα ο Ὀ6 ὑἢ8 ψ]068 8ηα ΟγΙ 265 οὗἩ [ἢ6 σονθηδηῦ ροορ]8 (οορΑΓΘ ὶ. 
5, 8, 11, 25. 11. 89, 42, ἵν. 6, 22; ν. 16, 1} 96 γ. ΧΙ], 22, 20; χίν. 1: χν]. 10-12; χν, 1-9), 
ἀμοῖν σα ν το αηθθ οὴ 8186 ργορμοίβ απὰ ργοβιραίθ ῥγιθϑίϑ (οοπλρ. 1]. 14; ἵν. 18-15, νη 76τ. 
᾿ι. 7, 8; ν. 31; χῖν. 13: χσχ!!. 11-40 ; ΧχνΝ. οίο.}, ὑπ 61γ ἴα]80 οΘοπἤβηοθ οἵ δβου τιν ἴῃ 6 βα]θ τα 

(οοταΡ. ἴν. 12, τὰ 0 6γ. νὴ}. 4-16), ὑΠιοῖν νδῖη ΒΟρ6 οἵ {16 δϑβϑὶδίδηϑα οἵ ψγϑαῖκ δη4 ρουβαϊουϑ 4}}168 
(οοιαρ. 1. 3,19; ἵν. 17, Μιὰ 6οτ, 11. 18, 86; χχχ. 14; ΧΧΧν ὅ-10), Ηλεν. Δ η,, 5. 815.» 

(ει, Εἰηϊείμησ ὧν 4. 7', ἃ 127, ».. 879).---ν Τὴ Ῥοίὰ " (6 ῬΥΟΡΆΘΟΙ68 οἵ Φδγθιηῖδῃ πὰ 086 
Τιατηθηἑα !οη8) “Μ͵Ι πιθοῦ ομοθ δηῃᾶά ἀρδϊη, ψἹ ἢ ὑπ6 ρῥ᾽οίαγο οἵ ἐδθ “ νἱγρίη ἀδυρῃίοῦ οἵ Ζιοη, 
δι(ἰρς ἀονη 1η ΘΓ ΒῃδΙηΘ δηα ΠΔΙΒΕΥΥ͂ (88. 1. 15; 1]. 18; 6Γ, χῖν. 17). [ἡ ὈοΐΒ {Π|6γθ 18. 186 
βαπιθ8 νϑῃθιηθηῦ οαὐρουχίηρ οὗἨ ΒΟΓΙΌΥ͂. ΤΘ ῥγορμοὶ᾽β δο)ϑϑ βοῦν ἀοσῃ 10} ὕθαγβ (δη,. 1. 16 ; 
11. 11; ἢ. 48,49; 56 Ὁ. ἰχ. 1; χα, 17; σῖν. 17). ΤΆΘΓΘ 18. ὑμ8 βαίῃθ μδιηϊηρ [βο]ηρ οἵἨ Ὀδίης 
ειιγγοιιπεἰρα νυνὶ ἢ ἴθΑΥΒ δηἃ ἐθυγοσβθ Οἡ ΘνΘσΥ διάθ (1δῃ}. 11. 22; Ἅεγ. νἱ. 26; χ]ὶν!. δ). [Ιἶὴ θοΙἢ 

(86 πογϑὺ οὗ 1} {π6 6ν}}8 18 {86 Ἰῃ]αα Υ͂ οἵἩ {86 Ῥγορμοίβ δηὰ ρῥγ]θϑίβ (Τωπ}. 11. 14; ἵν. 13; ΔΦογι ν. 

80, 31; χὶν. 13, 14). ΤΊιθ βυ β σοσ ἀρ ρθ8]8 [Ὁ σϑῆρθδῃοα ἰο {86 τἱρμίθουβ προ (1.86. 1], 64-- 

60: 76γ. χὶ. 20). Ηο δῖά8 {ῃ6 χῖναὶ παύϊοηβ ἐῃδὺ ὀχ] θα 1η ἐῃ6 [8]] οὗ 7 Γ᾿ α88] θη ῥγΥΘρΆΓα ἴῸσ 8 

.{|κ6 Δοβοϊλίίοη (1,8η}. ἰγ. 21; 56. χἸχ. 12) (ΘμιτηΒ .Βιἰδ. Ὠῖςι,, ατί. 7, απιογμαξο)}8).---- Β6581468 

ἀπ ἀΠοηἸαὈΪ6 τοροὶ ]οη8, ἔΠ 6 ΓΘ ΔΥΘ ΤΩ ΔΗΥ͂ Β[Π}}}ΥἹ 168 οὗ ἐμβουρηὺ δηἀ βὑγαοίαγθ ΤΉΘΓΘ ΑΓΒ ρδβϑαρθϑ 

ἴη ἐμ 1,ϑιηθη αὐ ϊομβ ἐπϑὺ βθϑῆῃ 9 γαῖ ἢ. 1|Κ6, ΘΟ 68 δηὰ βυρρθδί! 8 οὗ ἢ]8 ΡΙΌΡ ΘΟ 68, ἱπου ἢ 

ΜΘ οαηποῦ Αἰ ΨΑΥΒ οοηηδοῦ ὑποπλ ΜΊ ΔΗΥ͂ ΡαΥυ οαἶΔΥ αὐἰύθγϑηοθ οὗ ἰμαὺ Ῥγορῃβί. δοιηβίππη 8, 

ἀραίῃ, {Π8 ὁη6 ἀἰ ΒΕ! ΠΟΙ δηαἃ ΡΓΟΠΊΡΕΙΥ͂ βυρραβίβ δῃ ἃ γ608]8 ἐδι6 οὐθσβ. Εοῦ βχϑίωρ]θ. [ἢ ζ8ῃ. 

ἱ. 90, “Βεμοϊὰ, Ὁ ΠΠΟΆΡ, ἴοῦ 1 πὶ ἰἢ ἀἰβύγθββ ; ΣΩΥ̓͂ ὈΟ76}8. 8γΘ (Χο ]6α ; ταϊ]η6 Βοαγί 18 ἰυγηρὰ 

ψἰἰῃΐη τὴ 6, δηὰ ἰὴ 1.811. 11. 11, κ΄ ΤΩΥ̓ Ὀον 618. 8.6 ὑγοῦ ὉΪ]6α τ] 1] ΠΊ6, ΤΩΥ͂ ΠἸΥΘΓ ἰ8 ρουγοά Ὁροὴ 

{η6 οατίῃ," νγ8 γϑοορῃϊζθ [ῃ9 τηδῇ οὗἨ ψῇοπὶ Ὁ 88 Ὀθθὴ βα]α---ντυἢ ΤΘίθγθηοθ ὕὸ {6Γ. ἵν. 19, “ δὲ 7 

θονγ618, ΠΥ Ὀον 618} 1 πὶ ραϊπθα δὺ ΠΛΥ͂ ΥΘΓΥ͂ ἢοασγί ; ΤΥ Ὠοαγὺ τηδἰκοι ἢ ἃ Ποἶ86 1ῃ τὴ6᾽--- 

“τἰτοιισῖ, {}ι6 ολαπηδονϑ οὗ ἢὶδ ἱπιπιογηιοβί ἀδατί ἐἤδγε 8 α δλιιαάον᾽" (ΕἸ ΑΙ, ααοῖοα Ὁν 5ΤΑΝΊ,ΕΥ). 

Τιάτα. τὶ. 11, ἀδιἄθ ἤγοτα [18 ψϑυῦδ] β8|γ}}}4Υ}{168, ΘΟ] ἃ ΟὨΪΥ ἄαγθ ὈΘΘη τι θη ὃν ἰδ διυίμοῦ οὗ 

76γ. χχῆ. 860-38. ΤῊΘ Β8ῃ16 οἰαυοη νοΐοα ἐμ Γαηρ οαὖ [Π6 ΟΥ̓ 88 1ἴ [τοπ 018 Υατηραγίβ οἱ Βα Ὸγ- 

Ἰοῃ ἱπ 76γ. ᾿ὶ. 12, 15. δαγὰ χϑϑουπάϊησ ἴγοῖ {116 ὈτοΪζθη χ78}}8 οὗ Ψγβδ]οτα 1η [,ἅτ, 11. 17. Ηδθ 

Ψ{ΠῸ0 δὐγεϑιεὰ δ π]86}} οἡ {Π 6 ΨΟΥῪ νοΥμ6 οὗ ἃ ΟΥΤΏ]ΠΑ] ἀοβρϑὶγ, ἤθη ἢ6 τοί ἴμάτα. ἢ]. 18 (866 {89 
ΟομμτηθηίαΓΥ), ΒΌΓΟΙΥ μδα 1 818 τηϊδα ἰᾷ6 Μοσγάβ ἢ6 δα ῥοίοσθ τγι θα 1 ὅὁΓ, ἰν. 10 δῃὰ χχ, 7. 



ΑὩΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΒΕΔ ΑΒΚΒ ΟΝ ΤῊΝ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΕ ΑΥΤΗΟΆΒΗΙΡ. 27 

Απα ἰδ δαίΐμογ οὗ 1,8πηὶ. 11}. 10.,---.  ῸΦ νψὰ8 απο τὴ 88 ἃ Ὁ68Υ ᾿γίησ ἴῃ αὶ, Πα 88 ἃ [ἴῃ ἴῃ 
βϑογὺ ῥ᾽ 668," --ον)88 ΟὨΪΥ͂ 1 Ἰπηαριηαὐοη ὑγαηϑίθυ γι ηρ ἴο ὨΪΠ186 1 ὑΠδῦ ρογΠ]οὰ8 ροβ θη, ἴῃ ΨΠΙΟΣ 
δ δὰ νι ρηδΐ δηα ΠΟΥΤΟΥ σοπἰθιηρ]ἰθα “ {Π 6 βἰγυρσρίοβ οἵ ἐῃθ δχρίγιης Κιηράοιῃ οἵ 7πάδῇ, 
{π|κ6 {ῃο88 οὗ ἃ ἢπηΐθα 8η1]τη8],--- ΠΟ ΗΠ Ύ]η ΩΣ, ὨΟΥ͂ βίδῃαϊηρ αὖ ὈΔΥ͂, Ὀούνψοοη ὑνὸ ἢ μο 6888 οἵὗ 
ΡῬΙΘΥ͂, 1 οἢ, τ Β1]δύ ὑΠ 6 }1 πηϑῖη ΟὈ)θοὺ 18 ἕο ἀβνοῸ Γ δϑο οὐἤθυ, ἔτη δ8148 ἔγοση ἐΐπι6 ἰο {τ ἰο 
βηδίοῃ αὖ (ἢ βιβ]]8γ νἱοῦϊ πὶ ὑμαὺ ἢΔ8 ογοβϑϑϑα {ῃ6}ῦ τα ὙΑΥ ρῬαίἢ.᾽ 

δ. 1μαβὺ οἵ 4}1, δηα πιοϑύ Θοῃο  α8ῖν9 88 ἃ γϑαὐθηρ ἀγραμηθηὺ ἰο ὮΓ, ΝΑΈΘΈΙΒΒΑΟΘΗ᾿ Β βϑογί θη, 
Ὅ6 ἢανο ἐμ βίυι κίηρσ νογῦδὶ δηδίοσθ8 Ὀούθθη ὑῃ 686 ἔνοὸ Ὀοο8. Βαΐ ΠΟΥ͂ 1 σοϊηθ Ἰηἰο ἀϊτθοξ 
οΟἸ ΠΙϑίοη τὶ Ὁγ, ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΘΗ 8 δϑβουθοη, ὑμαὺ ὑῃ6 ἰδηραδρθ 18 ποὺ ἐμ ἰδῆσυδμα οἵ 76 τ ἢ, 
1 που]ὰ ὈὉθ ἃ Βίγοηροῦ ἀγρυτηθηῦ ὅο ΒΑΥ ὑϊιαὺ ΨΘγθι δῇ ἀἰὰ ποὺ πχιΐθ ᾿ματηθηϊαίοη8, Ὀθο 89 

10 Ἰηὐγοάο68 ἃ ργοαῦ τι ηΥ ὑπουρ 8 δηὰ 14688 ποὺ οοηὐαὶπθα ἴῃ ἢ18 Ῥγορ  6ο 68, ὑμδὴ 1 19 ἴο ὈΓρΘ᾽ 
{86 Δρρϑδγβῃςθ οἵ ὩΘῊ ΜΟΤΑΒ, ΟΥ οὗἨ οἷά Μογὰβ ἴῃ ΘᾺ ΘΟ ὈΪ αὐ! οΏ8, ποὺ ἰοχη ἃ ̓ῃ ἢ]8 ῬτορΒθΟΙ 68, 
Εὸν ἰῦ 18 ποϊογίουϑ ὑμαῦ τηϑῃ οἵ Ἰουθτβ βᾶγθ σγθαίοσ Ἵοοιηιηδηὰ οὗ Ἰδηρυαρο ὑθδη οἵὁἨ ὑποιρὶ (8, 
δτοδίου νϑυβα ΠΥ 1 ΘΧΡΓΘβϑιηρ ὑῃ8 881ὴ6 ὑβουρσηὺ 1η ἀἰβογθηῦ πογάβ, ὑβδη οὗἨ ἱπίαϑιηρ οὐ ρίηαὶ 
Ἰάθ88 ἰπίο οἱὰ ψογά8. Βυΐ Ὁγ. ΝΑΈΘΕΙΒΒΑΘΗ ἢ88 Βυοορροαθᾷ ἴῃ τηδκίηρ 18 δυραμπηθηῦ ΨΘΓΥ͂ [τ- 
Ῥοβίησ δηὰ [οὐ 8 0]9 ἴῃ δρρθαῦδῃοθ ἂὺ Ἰβαϑί, ὈΥ̓͂ ϑργθδαϊῃς οὖῦ Ὁροὴ 18 ρᾶσϑϑθ 8 Ἰοηρ 1ϊ18ὲ οἵ 
Αϑϑ πγ64 ναγίδἰϊοηβ ἰη ἰδηραδρο Ὀθίγθθη 9 γθι 188. ῬΤΟΡΏΘΟΙΪΘΒ δηὰ δθ 1,δπχθηἑαύοηβ. ΟἾ]Υ 
ἔθη γ γβ68 1ὴ ὑδθ ἢ οΪ]Θ ὈοΟΪς Βαᾶνο οϑοαρϑα ἢ15 δοιΐθ οὐ υ]οίβιῃ, ὑῃ6 σθβϑ} 8 οἵ ψ ΙΟ. ἃτὸ 4]] ἀ15- 
Ῥ᾽αγοὰ ἰο [ἃ}} δἀναηΐασθ. Δ 8116 ὑῃθ ραιθηΐ ἰαῦοῦ νι ποθὰ ὈΥ͂ ὑμ18 ταϊμαὐθ οδίδίοριιθ 18 ἴο ὉΘ 
σομῃ θη ἀοά, ἔῃ 6 γοϑά ον Μ|]}] [66] ἐῃαὺ ὕγγ, ΝΑΞΘΈΙΒΒΑΟΘΗ πλϊραὺ αν βραγοὰ λέγε {86 αἰ πχοϑὺ δα ιαὶ 
Ἰαῦοῦ οὗ δηϊοσίης πο 4}1 ἐμ ἀθίβ:]5 οὗ 9 ὑγοσῖς οὗ Ἰῃ νοβυϊσαὐοη, ὈΥ͂ οἰδ58: Ὁ Ἰπρ 118 ΓΘ} 18 ΠΟΥ 
8 ἴθ ν βϑῆθγαὶ μθαά8. Ηδὰ ἢθ ἀο0ῊΘ 80, 18 Ῥᾶρθ8 Το] Ὦδνθ ρῥγοϑοηίθα ἰοὸ {88 δύ αὖ Ἰθαϑβί, ἃ 1688 
βίαγι προ ἀὐτὰν οὗ ἰδοΐθ 8η 4 Ἰηβίδηοεβ,- τα 86. Δ] γ8617 ταὶσῦ ἤᾶνθ ἀϊβοονογθα, ἴῃ ἐπ 8 ῥῬγοοββϑ8 
οὗ φοῃογα! !ζαίοη, ὑῃαὺ ἰμοβο ἴδοίβ δηα ᾿πϑίβῃοθθ ΔΘ ἸΟΓΘ δρραγθηὺ ἰο ὑμθ δυὸ ὑῆϑη {6 Ύ 8ΓΘ 
ἰο ἐῃ6 υπἀογβίαραϊηρ. [ἢ τονιοσίηρ {Π18 σααϊοσαθ 16 ουρδί, ἢγϑὺ οἵ 41], ἰο Γθιλθιίη 6 γ ἐμαὺ στϑαῦ 
ἀΙ ΒΌΣΘΏ 68 ἴῃ 8{γ]9 δῃά ἰδηρᾷδρο, θοῦ 66 ὕνγο Β0 8 ὈΟΟΪ8 88 [δ 6 ργοόρῇθο 68 οἵ Ψϑγθπιϊδῃ δηὰ ὑῃ 6 
Τιαταθη αίοη8, δσϑη 1{ ὑπ 8 Ργοαποίϊοπβ οἵ ομ6 δι 0 Υ, Τ6ΓΘ ἕο ὈΘ Θχρϑοίθα ; δῃὰ ἔθη, Βϑοοπάϊυ, 

Ὑ6 Βῃου]α Ἰπαῦϊγα, Πού Υ [89 ἀΙ ΓΘ ΠΟ 68 ὑΠ8ὺ ἀο δχιϑὺ 8 βᾳοἢ 88 8ΓΘ δοιηραί 8, δοοογαϊης 
ἰο {πῃ τ]68 οὗ 8 7υϑὺ οὐ ἱοΐδτα, 18 ἐμ 6 1 Ὀθίηρ (89 Ῥτοαυοίϊοηβ οὗ οὔθ δαΐμοσ, ὮΝ ἢ 
τοραγα ἰο ἴΠ6 γϑύ ροϊηξ, ψ6 βῃου ἃ οὔβογνο, ὑμαὺ ὑῃθ ργορθο!88, [οσ ὑδθ τηοϑὺ ραγύ, δ 019 ΒΟΙη6- 
παὺ οἵ ὑ86 ομδτγδοίοῦ οἵ ἀηργοιχθα!ἰαίθα, Θχύθ ρογδηθουβ ΘΗ αΒΙΟΏ8, ἀδϑίρτιθα ἰο ργοάμοθ δὴ 
᾿πητηθάϊαίθ οἴβοὺ οὐ ἐμ ποαγίϑ δηα σοηβοθηοοϑ οὗ (ῃ8 Κιπρ, ὑῃθ ῬΓΠΟΘΒ, ῥγιθβίϑ, ρτορμϑίϑ 
δ) ρβθορὶ8. Τβθγοίουθ ὑπ Υ Ψ6.Θ ΘΧΡΙΘΒ5ΘΑ 1ὴ 0818 ΘΟΥΔΙΏΟῺ ΟΟ]]Οα 18] ΤοΓά8, 16] Οπ18 δ ἃ ΡὮΓΑΒ6Β 
οὗ ἄδην ἴθ. ΤΉ686 ργορῃθίϊοαὶ ἀθ νθύδησθδ οἴϊθηῃ ἀϑϑατηθαὰ ὑῃμ9 ζοσῃῃβϑ δηὰ ἀϊοίϊοη οἵ ροβίτ. 
Βαὲ ἰδ ψ88 [Π6 ρορί τυ οὗἨ ὑῃ8 ογαίοῦ, γαύμσ ὑβδη οὗ ὑμ9 ψυὶίθυ. ἘΠοααθησθ αἰ γα 8 16 ρορίϊοδὶ,. 

ΤῊΪ5 18 Ἔβρϑοὶ δ! Υ ἔγαθ οἵ οτἱθηΐαὶϊ ϑἰοαθθηοθ. Βαὺ 108 ῬοΟΘΙΓΥ͂ 18 ἐῇθ θχργββϑίοῃ οὗ ᾿τωραβϑϑιοηϑα 
ἐβουσ δ ἴῃ Ἰαησύλρθ ἱπηδρηδίϊνθ δηα οτηδίθ, Βροη δ ΘΟΊΒΙΥ δη ἃ ὩΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ ἴα] Πρ; πο ΒδΥ- 
τποηΐϊουϑβ ολάδπορϑ, (μαὺ πὶ 8 ΠΟ Βρβαὶς ὑμ9 ΕἸ σ] 88} Ἰδησαασθ ΤΟΥ͂ Ἰηἴο Γἢγ 1108] ρογοάϑ, 
Ὀαὺ ψ ἢ 6 ΗΘΌγον 8 ρᾶ5860α ᾿ηὐο ῥδγὰ [6] 18118 8 ΓΘΡΌΪΑΓΙΥ οοηϑίγαοίοα βθηΐθηοοϑ, ἀἰν! ἀθὰ ὈΥ͂ 
οΟϑαΓὰ9 δη δοσθηΐϑ ἰηο ραγίϑ σΟΓΓΘΒΡΟΏΔΙΠΩ ἸΔΟΤΘ ΟΥ̓́Ϊ058 δΟΟΌΓΑΙΘΙΥ 1ῃ ἰδησίῃ, ϑασοῃ 8. (86 
ΡΟΘΙΣΥ͂ γὸ Βηὰ ἴῃ [88 ῬτΟΡΘΟΙ68 οὗἨ δγομλίδα ; ἰουομὶπρ ΟΌΤ ᾿οαγίβ ΟΥ̓ ὑῃ81Γ ρῥδίξιοβ, ἃ8 ἴθ (ἢ 9 
ψΘορΙηρ Βδοβμοὶ, τοίαϑιηρ ἕο 6 σοταζογίθα, οΥ ἴῃ {9 ῥ᾽] ΑΙ ΜΕΥΘ ΟΓΥ, .18 ἑλοῦ πὸ δαΐτα ἐπι Οἰἰοαά, πο 
γλνϑιοϊατ ἱπογ6 3 οΥὨ ἴῺ 88 ουἱϊναγθῦ οὗ 18. οσγῇ στιοῖ, ΒΘ ἢ6. Θχοϊαιταβ, “ ΟἿ, ὑμαὺ τιν μθδὰ 
ΘΓ ᾿γδύθιϑ, δ) τη η9 ΘΥ68 ἃ ἰοχηὐδίη οὗ ὑθᾶγϑ, ὑμαὺ 1 τηϊρῃῦ γϑθρ ἀΔΥ δῃὰ πἰσαὺ ἰοῦ 08 5] ]ὴ 
οἵ (86 ἀδυρσ ιίθτ οἵ ΤΑΥ͂ ρθορ]θ ;᾽ δραΐη ἀθ]) ρῃὐϊηρ ἃ8 τ ἢ ὈθδῸ ΕἸ ἴα] ἸΤΑΔΩΘΥΥ͂, 88 ΟΥ̓ [6 θαι ἴῃ 
{86 ἀοϑογί, ὑῃ6 ψαγίλτιης τδη, [89 αὐ ]οῦθ τ ϑατῦὶθα ὈΥ ὑπ ἰοούαϑη θϑίοσθ ἢθ οοηὐθῃαϑ ΜΓ} {ἢ 
ΠΟΙΒ68; ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΥΜ ἢ Θ᾽ πλῖησ 8 ΜΠ] ὑῃ9 ρσγδηάθαῦ 8ηα 80 ΠΥ οὗἨ ἢ18 σοηοθρύϊοηϑ, ἃ8 1η ομδρίοσ 
ἴουγίῃ, ογθ ἢ6 ἀδριοῖβ “ (ἢ6 ὑοϊκθῃβ αὐϊθϑύησ ἐδ ἰογιβοοωϊηρ οἵ ὑὰθ Πωογὰ ἰο νϑηρβϑᾶποβ. 
(Βδοβ οοιηθ8 ᾶσδίη ΟΥ̓́Θ [0 Θαγίῃβ. αυζη688 οΟΥ ΓΒ [89 ἤρᾶνθηϑ. ΤῊ ϑνϑυϊδϑίϊπσ το 81 8 
ἰγϑιαθ8. δίδῃ ἀἰϑαρρθαῦβ ἱστοῦ Ὀ6]ΟΥ δηὰ [ἢ 8 Ὁ1γ.18 Ην ἔγοπχ ὑῃ9 ἀδυϊζοηθα αἷγσΊ, ΟἾ0168 Ὀθοοπλθ 
ΤΟ Ϊ 8, ἀπὰ {86 γα ϊὰ] ρία6ο5 Μ᾽] ἀΘΓΏ65595, ὈδίυγΘ ὑῃ9 δά νδηοίησ ΔΏσΟΓ οἵ 6 ογά, Βυτοπ᾿ 8 δατγζ- 
1685 13 8 ἰδ] ΘΟΡΥ͂ οἵ {818 ρΡιοὔατγθ,---οῖῦ 18 δὴ 1 ΘΩΦΟΥΥ͂ οὗ Βουτι 9 οἰγοιτηϑύϑποοθ, ἢ] οἷ Βθθηλ ἰο 
βαγθ Ὀδθὴ ᾿δθου ουϑ]Υ σα] 6 ἀπα ῥα [ΠΥ τααϑϑθά ἀρ. «}6 ΓΘ Δ ἢ ῬΟΥΪΌΓΠλΘ. 818 ἰαβῖς ΨΠῈ 
ν0ὺ ΟΥ ἰζγαθθ βίγοκϑ; Ὀὰὺ ὑμ 6  Δ΄ΙΘ ϑίχγοϊζοϑ οἵ ᾿ἰσῃ ηΐηρ ᾽ (ΟἸΣΕΙΏΘΑΝ: Βαγαβ οὗ {6 Βιδίο). 
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Φογου Δ ΒΒ ῬΓΟΡὮ ΘΟ 68 ΘΟ 81 τὰ ἈΟἢ Γ68] Ροβίγυ, ποὺ ΟΠ]Υ͂ δι οἢ ἴῃ νἰγίαθ οὗἉ 1 ΘὨ 51} οἵ ἐθϑ]ίηρ ἀπά 
ΙΝ] 688 οὗ ΠΠΠυδύγαί γ6 ἀδϑογ ρύϊοη, Ὀὰὺ 1π νὶγύαθ οἵ {Π6 ρᾶγβ}}6}18π|8 δῃη ἃ δ] θυπδίϊηρ βοπέθῃοθε, 
ΒΊΟΝ τηΑΓΚ ΗΘΌΓΘΥ ΡΟΘΕΥΥ 88 αἀἸβι] Πο Ὁ 88 ΤΕΣ ἑθτα δηὰ τῇ νιηβ ἀο ΕΣ: ΡΠ 88}: ροοίγυ. Ἐνϑη ἀπρορίϊο 
ἰγδηβϑίδίογβ πᾶνθ [δ] 0 σοι ρθ]]θα ὑο ρίνθ 1ὑ (Π6 δχίθγπδὶ ψαγὺ οἵ ροείγυ, Ὀν τρδυκίμρ 15 μοποάβ 
ΜΠ 168, ὑδοιιρὶι Βοη16, 19 ΟΡ οὐ ἰαπηθη θα Ὦγ, 7. ΑΡΌΙΒΟΝ ΑΨΕΈΧΑΝΡΕΒ, ἰᾶνο ᾿ηεβθοι 08}}7 
Ῥτοίθϑίβα ἀρϑιηϑί ΘΥῸΥ ἀγα υὴς ἩΘΌΓΟΥ ἴῃ {686 τηοάθγῃ νϑϑίμηθηίϑ, Βυΐ, [Ὁ Γ 41}. {16 βμοθίυν 
οἵ Τογοιη δ 8 ῬγορΘοΙ68 18 [8 ργοάαοίϊοῃ οὗ ἃ ΗθΌγον ογαΐου, γαῦ!8γ ὑμϑη οὗ 8 Ἠδῦναν νυ γί ῥοῦ, 
ΤῊ Ἰουγίἢ ομαρίαθγ, ἰοῦ ἰηϑίδῃοθ, ἔγοσλ ὙΓἰοὴ {ἢ ἀθδβογιρίϊοη οἵ ὑμ8 οοζαϊηρ Ἰυεἰμαιθηΐ 18 ἰαϊζθη, 
65 ἃ ογνθηῦ δα γθ89 ἰο ὑῃ6 ρθορὶθ, ἀθϑίρῃθα ἰο ϑέὶγ ἐῃθηλ ΔρΡ ὅο γορϑιῃΐαποθ, [Ὁ Ψψὰ8 ἃ ΒΟΓΠΊΟΗ, 
δὴ δχθογίδίιοη, 8 ργορ ϑὐΐο ταθϑϑαρθ ίγοαι αοα ἰο Η8 Ομ" ατοὶ. [8 ροθί!οαὶ [δαί γθθ Τ6Γο Ἰηοὶ- 
᾿Δοηία!] ἰο [(9 ἱπιραϑϑἰοπϑα 8[γ7]6. ΤῊΘ βϑῖῃθ γϑιηδυκβ {011} ΡΥ ἰο 411 (86 ροθύϊοὰ] ρουοη8 οἵ (86 
Βοοΐς; δηά τοὶ οἵ ὑδθ Βοοὶς 8 Ἀπ α ΘΙ Δ] Β᾽ ΩΡ Υ͂ ΡΓΟΒΘ, Ὠἰϑίογί σα] οὐ δἰμιῖοδὶ. Τμτουριουῦ ἢΘ 
Βθϑῖτβ, ἢοὺ ροϑίϊοαὶ, Ὀαὺ ογδίογιοαὶ οἴβοί, Ηδ βρθβὶζβϑ, μοὺ ἃ8 1098 ροού, Ὀαὺ 88 (88 ρσθδοῆθσ. ὕη- 
ἘΚ ὑμ6 Ῥτγορβθοῖθβ, 6 ᾿ῳδιῃθη δι! οἢ8 ἀθ ἴῃ ὑμ6 βγιοίθϑδὺ 8θῆη88 ἃ ροθῖωη. Τῇ ΐβ βοθπ) 88 οοτ1- 
Ῥοβϑὰ ἴῃ οἰγοιτηβίδησθϑ ΨΘΓΥ͂ αἰ ἤδυθηῦ Ἰγότα ὑμο86 ἰὴ Ὑ ΒιοΩ (Π)86 ῬτγΟρ]χθοΙ 8. νοσα ρὑγοάποοά, δηὰ [ον 
8 ΛΕΙῪ αἰ βογοηΐ ραγροβθ. ΤῊΘ ργορθῦ- Ῥυθδ 6 Ὁ Δηα ογαίου μδὰ [υ]8]16 ἃ ἢ 8 ἀμϑιιοσθϑϑ[α] τα] δϑίοὴ 
δηα τοὐϊγοα ἢ ἃ τη ΘΆ 806 ἔγοτῃι ρΌὈΪΪο σι. ΗΘ ΜγᾺ8 Ἰῃ 6χὶϊθ 10} ὑμαὺ ρογύίοη οἵ ἢ15 σου πίγν ἤθη 
ψο μα Π6α ἰο Ἐσγρῦ. Ηδθγθ ἢθ, ψ80 δά ρῥαβββὰ ἰδ 9 Ψ }οΐδ οἵ (8:8 ΤΟΥΣ ρατὺ οἵἉ [215 18 δ}1 190 
ἐμ6 δχοϊ θιαθηΐβ δηα δρὶὑαὐϊοη8 οὗἨ δυϑηΐβ ΙΏΟΓΘ οὔ [164] ἀηα ᾿πηροτγίδην 8 8ὴγΥ (Πδὺ Δ οοουγτοὰ 
πη [86 ΒΙΒΙΟΤΥ͂ οὗ (6 6 1}08 Β1η66 ὑμε  Θηΐθγθα οἡ ροββθϑβίοῃ οἵ (Π6 ρτγοτῃϊϑϑὰ ἰδηα, ῃον ἴῃ ἢΪ5 οἱὰ 
δῷῷ86 ἜΧρογὶθηοθά οομηραγαίνθ αὐἱοὺ δηα ΪΙ6Ιβαγθ. ὙΠθΓΘ Ὕ6ΓΘ, 1ὑ 18 ὑγα6, ΒΟΙΤΟΥ͂ δηἃ Β δτὶηρ 
ΘῃΟαρἢ δτουηά τ. Το ΒΓ ομδρύδυ οὗ 1:8 Ἰμδταθη δίϊοηβ δῆογάβ Ὠἰηΐβ οἵ ὕμ6βθ, δηὰ ὑμ6 βγϑὺ 
οδαρίογ (6118 18 ΠΟῪ “(0 Ῥυγϑοσβ ουθγίοο ὑμθπὶ ἴῃ ἰδ 6 βίγαὶ 8. ΥὙ οἵ 116 1ῃ ἰμαὺ Ὀρσγρίϊδη 
ΟΣΧΙΪΘ νγ88 βίδρηδίϊοη οοτηρᾶγοα τὶ ὑὰθ ὑαγ δα ὨΙΒΟΟΥΥ οὗὁἨ (μθ ῥσορ χοῦ 8 [ὈΓΏΊΘΥ γοαῖθ. ΤῺΘ 
γ ΘΓ ὈΪ6 δηἃ ὑτοίζθη-ἢθαγθα δὴ ἢδα ἔθ ὩΟΥ͂ ἴῸΥ οαγϑίαϊ οοταροϑβι(ίοη,. Ηδ ἱπιρτονϑᾶ [}6 
ΤΩΘΙΔΠΟΠΟΙΪΥ͂ ΒΟῸΓΒ ἴῃ ὑμ6 ργοάαοίϊοῃ οὗ 8 ᾿γγίοαὶ ροθῖα, ἴῃ Μ ϊοἢ 18 οὐ͵θοῦ 88, ποὺ 88 1 818 
ῬτΓορΘοἰθ8, ὕο ργοά 68 ΒΟΠ16 ᾿τητηθἀϊαίθ οἴδοῦ ἀροὴ 8 σοπηίγγιηθη, Ὀαὺ ἴο ρα Ὁ] 181} ἐο ὑΠ6 'νου]ὰ 
ΒυΘἢ ἃ ἀοβογιρίιοη οἵ (οἀ᾽ Β )αἀστηθη8 οἡ [886], 88 ϑῃουϊα τϑἀοχηΐ ἕο ὑῃ8 ρμίοῦυ οἵ Θοὰ δῃὰ οοη- 
ΨΟΥ͂ ἰ658008 οὗ ΜΙΒάοτα δηά ρἱοὶν ὑο ὑμ8 ΟὨ αγοὰ ἴῃ 41} ὑΐπηθ ἕο Θοπχθ. Εὐνογγιβίηρ π΄ 0818 ροθῃλ 
ΒΏΟΥΒ ργοηιθαϊ ὑαύϊοη δηα ρϑ᾽η8- δ κηρ ἴῃ ἢ ΘΧθουοη, 80}} 88 Μ6 τηϊρην οχρθοὺ οἵ [6 ρῥτορμεῦ 
πῃ 086 οἰγοιτηβίαῃοθ8 ἴῃ ΤΠ 10 ἢ 8 ρἰδοθὰ. ἘΦ 1πιηροβθᾶ Ὅροη δἰ τ,861{ {86 τηοϑὺ γι βοὶα] γα }68 
{8θ6 ργαοί8θα Ὀν {86 ττιῦθυ8 οὗ ροΘ γΥ͂, δἰ 6 Ρ ΟΥ̓ 818. ΟὟ ῥγθίδγθῃσθ, οὐ ὑο δάδρί 18 ροθίῃ ἴο (86 
ῬγΘν δ] ὴς ἰαϑίε8 οὗ ἰΠ6 ΗδΘΌΓΘΝ ρθορὶθ. ΤῺ 1}1014] Ἰθύύθγβ οἱ ὑῃ6 νβϑῦβοβ Ψθγθ ἴο Ὀ6 δἰ ρβαῦθοιὶ- 
ΟΑΠΥ ἀτγϑημοα, ἀπὰ ἴῃ ἐμ τη ]θ ομδρίθυ Οὐ βοης ὑῃθ δἱρβαῦθὶ νγ8 ἰο Ὀ6 ἰμγίοθ σθρϑδίοι ὈΥ͂ 
εἰνίης ὑμ6 βᾶτωθ ᾿πἰὑ18] Ἰούύογ ὑο ΘΥΘΓΥ͂ οἰδ86 οὗἨ ΘΘΟἢ. Υ6ΓΒΘ; ϑϑοὴ ψθῦβθ οὗ (6 ἤνϑύ {ῃΓθ6 οἰαρίοιϑ 
88 ἴο σοηβὶβύ οὗ ὑβ Γ66 ῬΘΥΊΟα8, ΟΥ̓ Τη ΘΙ ὈΘΓΒ, ὑΠ6 Τουγίἢ Ομλαρίου οἵ ὑτχο, δῃὰ [89 ΑΠἢ οὗ οἤθ, ἀργθο- 
ἱῃς οχίθγηα! ἢν ψιῃ τ αὺ Ὁγ. ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΟΘΗ [88 ἀδβουι θά, ᾿ῃ πλαιβῖ δ] ὑθγ 8, ἃ8 ἃ σγεβοοσιᾶο ἀπὰ. 

αδογοδοοηο ταλονϑιηθηῦ; δηἀ ϑδοῇ ρϑυϊοα Οὐ τη 6} οὗ ἃ ν6ΓΒ6 Ὑ88 ὑο Ὀ6 οοπῃροβοά οἵ ὑνο ρᾶτίϑ, 
ΟἰΘΑΥΙΥ τλαυϊτοα, θούἢ ἴο ὑδ τῃϊηα δῃὰ δῦ, ὈΥ̓͂ ἃ Ρᾶ!380θ6. ΤἬΏΘ89 6ΓΘ ὑ}|6 ΤῸ 168 ΟΥ ἰανγ8 οἱ οορο- 
δι(οὰ δἀορίοα, Ὑ οὐ {ἢ 686 αὐ} 618] γϑϑίγαι πίϑ ΟγΘ ὑο Ὁθ 8Βὸ πηϑηδροὰ ἰδιαὺ ὑπδν βῃου]ὰ ποὺ 1ῃ- 
ἐατταρὺ (86 οορ ΠΥ οὗ ὑπουσαῦ, ργενθηῦ ΠΑΥΙΏΟΠΥ͂ οὗἠἨ δχρζββϑβίοῃ, οὐ ἀδϑίγου ἰῃθ ἀπὶὶν ἐμὰΐ 
Βιου α ομδγδούθγζθ ὑ86 ἔνθ βοηρβ 88 [μθ οοτηροηθηῦ ραγίδβ οἵ οὔθ ρϑγίθοὶ ροθῆλ. Τὸ 1Ὰ] 4}} ὑ8.688 
ΤΟαῸ ΓΘ ΠΔΘἢ 8, ἃ σαΥΘία] οἢ 0169 οὗ ψΟΓΑΒ δηα ρἤΓα8608 γ͵ὰϑ ἱπιρογαίχνθ. 1)6]1Ὀδγαύϊοη τ 88 πΘΟΟΒΒΑΡΥ͂ 
δὺ ἜΥ̓ΘΓΥ βίαρ. Απά ἰδθ Ῥοβϑί πηιδὺ γσρὸ Ὀεγοηα 089 Τοβουγοββ οὗ ἈΪ8 δοουϑίομηρα ἀϊα]οοί, ἀπὰ Δ Ὀϊ 
οὗ βροακίηρ δὰ τυ ϊηρ, ἀηὰ οα}} ἴγοτα ὑῃ86 γγ8016 Η θΌγουν ἰδησυαρθ ὑΠ6 ψογάϑ, ἸΔἸοπ)8 δηἃ 6χ- 
ῬΓΟδϑίοηβ ὑμδὺ Ὀδβὺ βαϊ θα 818 ρᾷσροβθ. Τὴ σϑϑ]ῦ ᾿ὩΘν ΔΌΪΥ 88 ὑ8.6 ΟΟΟΌΤΤΘΏΟΘΘ ἴῃ {}}}8 ροθῃΣ 
οἵ ἃ ΡἈΓΑΒΘΟΙΟΡΥ͂ ὑμαὺύ 18 ΠΟ ΠΟΘ 6850 ἰουηα, ΘΙ ΘΓ ἰᾳ (88 ὑσορἤ 0168 οὗ [δ 8819 Δι ΠΟΥ, ΟΥ ἴῃ 
ΒΗΥ͂ Οὐ γ βίηρ!θ Βοοῖὶς οὗ 9 Η οἷν Βιθϊθ. Ηοῦ οοὐ]Ἱὰ 10 Ὁθ οὐΠογ 1886) δ᾽ {μίηἶς, ὑπ γθίοσο, 
ὑμαὺ 10 ουρδῦ ἴο ὉΘ ἀβϑιπηθα δηα ρστγϑηΐθα, 88 ἃ ΪΟγθροῦθ οΘομο] αδίοη, ἰδαὶ ὑῃ9 Πυϑιημθηϊαίοηβ, ον θη 
1 χυυιἐεη ὈΥ Φογοιαϊδῃ, Βῃου]α οοπύδιῃ Μ ΟΓάΒ, ρἤγα898, δα ὑυγη8 οὗ ὑπουρῇῃ δ Ἔχργθββθὰ ὈΥ ἃ Ὡ0- 
γ6] 5 οὐἔὁἁἩ ψοσάβ, ΟΠ ΓΘ ργοααορα 1 ἢἷ8. ὈΟΌΪΚ οὗ ργορἤθοίθϑ Οταηθπρ 0819, νγὸ 8Γ8 πδχὺ ἴοὸ 
85Κ, ψ μϑίμοῦ ἰμ6 νϑῦῦδὶ αἰ βθγοποθϑ Ὀθέννθοη ἢ 6 ΡγορἤθοΙαβ οὗ «θγθηλ δὴ δηα ἢὉΠ6 Τ,Διη θη, 0η8 
ΔΘ οἵ βιοὶ ἃ ΟΥ̓Δ 88 ὅο σοπρθὶ ἃ8 (ο {116 ἀθοϊϑίοῃ ὑμαὺ ὑῃθν οου]ὰ ῃοῦ ὉΘ ἢ ρῥτοάἀαοίοηβ οἱ 
ἐμθ βαῖωθ δύο ἢ ΕῸΓ ἃ {}1 δΏθΤοΓ ἐοὸ {818 αιθϑύϊοη, 6 πχαϑύ σοίϑυ ὑο (ἢ) ΓΣΘΙΔΔΓΚΒ τηδὰθ ροη 
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{8680 νοῦ] αἰ ΒΌΓΘΏΟΘΘ, 88 ἐμ  Υ ΟΟΟΌΓ, ἴῃ {ἢ 6 (ο]]οὐσηρς οοπηηοηίατν. Βαΐ ἃ Β Βοοηῦ ΔΉΒΥΘΓ 13 

οοηἰαϊποαά ἴῃ [88 βίαἰθηγοηὺ, ἰμαὺ 411} ὑμ686 αἱ βἜγθποθϑ τηδύ 6 Θχρ αἰ θα, ΘΟ 5:36} }γ ΜΠ ἢ (89 

Ῥγεϑυταρίϊοηι ὑμαῦ Φογθι δ} 18 ὑΠ6 δαύΐῃογ οὗ (18 Ὀοοῖτ, ΟΥ̓ ἃ ἀϊτι6 οοπϑίἀογαίϊοη οὗ {Π6 [Ο]]ο σΊὴς 

168, ΟΣ ἰατγβ οἵ οοηϑύγαοίίοη. [π| ὑμ6 δρρ]!]οαίίοη οἵ {8.686 τα ]68, ἴγθα αϑηὺ γοίθγησθ Μ1}}} Ὀ6 τη 9 

ἰο 88 ρορῃι8 οἵ ΒΗ ΑΚΒΡΕΛΑῈΒ οοιῃηραοά ἢ 8 ραγ8. ΤῊΘ ομοῖοθ οἵ ἰῃθ86 ροθπιϑ [Ὁ {818 

ΡΌΓΡΟΒΘ 18 ἰπάπορα ὈΥ͂ ὑπ ἔδοῦ ἐμαῦ Νίτβ. Οὐκ 8 Οὐποογάαπος ἰο δῥαξβρεατο᾽β Ῥίαψϑ ΘΠ Ὁ]68 

Ὁ8 ἴο ἀοίοοί ταῦ ἰ8 ΠΟῪ δἀη ἃ ρΘΟΌΪΑΥ [ἢ Ὦ18. ρῬοθιαϑ 88 σοϊηρατϑα ΜΙ ἢ 18 ρἷαγϑ. Τὶπιθ 88 ποῦ 

Δ]]ο οὐ 8 []] οχδιαϊ παύου οἵ ὑμ686 ροθηϑ. ΟἿΪΥ δοῖλθ ὑμ ΓΕ σΌΥβ68 οἵ ὑῃθ {Ὅπ|ῦῆο ἰΑΥ̓ΡΘΓ ῬΟΘΙΏ8, 
“Ψρη08 δηα Αἀοηΐβ,᾽" δὰ “Ταγαυΐϊη δπὰ Τιογθοδ," Βᾶνθ Ὀδοη βυδ]οοίοα ἰο ἃ ταρίἃ ἰη νοϑι! σαἰοη, 
Ὗγ 6 Βῃουὰ ποὺ εχρϑοὺ 88 τ ηΥ͂ ψ Υ8] ἀἸβογθρδηοίθϑ Ὀθίνγθθη ὑῃθ ρῥἰαῦθ δηα ροβθῖῃβ8 οἵ 5η ᾿ Κβ- 
ῬΕΛΒΕ, 88 [ΠΔῪ οχίϑὺ Ὀοΐψοοθη 6 ῬτοΟρἤθοΙο8 δηὰ διγθη αι οη5 οὗἨ «ζογθηλδὶ, [Ὁ {7 ὸ ΓΘΆΒΟΉ8. 
ΤῊ ρῥΙανϑ οἵ οὔὐῦγ ΕἸ 8} ροϑῦ 809 80 ψοϊῃ πλ]η08 ἰῃδὺ (6 Υ τηϊὐ Ὀ6 Θχρεοίθα ἰο ἐχῃδαϑύ θυ θῇ 
λὶβ νοσδ Ὁ ΪΑΥΥ, γὮ}]6 [86 Ργορθοίθ8θ οἵ Φογοθλδῃ σου ὰ ποῦ ῬΟΒΒΙὈΙΥ͂ 641]} 1Ἰηἰο ἀ86 8}} {116 ψογὰβ 
Δηἃ ἜΧρΓΘδϑ0ῃ5 αὖ δ ΘοΟΠ Δα οἱ 8. ὙΓΠΘΙ ΟΥ̓ Βρθᾶϊζοὺ οὗ ϑυϑὴ οὐ ΠΑΥῪ βυθηοῦ. Απὰ ἀραίη, 
{66 18 1688 αἰ ργθησα Ὀθύθθη ὑ86 ὈΪΔηΪς ν γΒα οὗ ΘΑ ΚΒΡΕΑΒΕ Β οἷα γ8 δηὰ {μθ0 ΥἈγΠ]Θα γ 680 
οὗ 818 ροοῖγγυ, ὑῃδη ὑμθγθ 18 Ὀθύ θη [88 ροϑίτυ οἵ (9 Ῥτγορθοῖθβ δῃὰ ὑμαῦ οὗἉ (88 Ιμϑηηθη [αἰ] 018. 
ΘΗΛΈΒΡΕΑΒΕ ἢ δα ΟΟΟΔΒΊΟΙ ἕο ΘΠ Ρ]ΟΥ̓͂ ΟΥ̓ΘΤ Δ ΟΥ̓ΘΓ ΔΡΆ]η 1η 818 ἀγδιη88 [ἢ 6 νΘΤΥ ψΟΓαΒ ἐπαὖῦ τη δὺ 
Ὅδ ταροδ θα ἴῃ 18 ροθπῃϑ: ΜὮ116 Φ γι δ ἢ ου ἃ πΘ66 ἴῸΣ 15 1μδηηθῃ Δ 1008 ἃ ἀϊοίϊοη ὑο ἃ σγοϑδὺ 
οχίθηὐ ἈΉΠ}||κ6 ἐμ αὖ ἸῺ ΜΒΊΟἢ ἢΪ8 ῬΓΟΡΏΘΟΙΘΒ Τ6ΓΘ σοπιροβϑά. ΥὙ οὗ ἴῃ {89 ν ΣῪ Εγϑὺ βίδηζα οἱ  ᾽ οηὺ8 
δηὰ Αἀοη]8, οοηϑίβυϊηρ, οὗ 8Χ 1168, ὑ6γθ 8.6 ἰΟῸΓ Ἰηβίϑη 68 οὗἱὁἨ ψΟΓΑΒ ΟΥ̓ ΘΧΡΓΘΒ9ΟῊ8 ὑμαὺ ἀο ποῦ 
ΟΟΟῸΓΡ ἴῃ ὑῃ6 ρίανϑ οὗ ὑῃ6 ἀγαπχδίϑί, ρμγρίε- οοἰοτοα ζασε, δερῖπς πιοττι, ἀϊοα,, βἱοκ-ἰλουσλίεα, πὰ 
ὑνοὸ ὑμαῦ ΟΟΟῸΓ ΟὨ]Υ͂ ΟὯΟΘ 10 818 Ρ]αΥ8, γοϑε-οἠοοζοα δὰ δοϊά- αςοα. Τὴ ἴῃ Εγϑί βίδηζα οἵ Ταγηυϊη 
δηα ΤΙ οΓθοθ, σο βίης οἵ Βονθὴ [1η68, ὑῇ 6 ΓΘ ΔΘ ὑὮΧ66 Ἰηϑίδηοοβ οὗ ογ8 ποὺ Ἰουπὰ ἰῃ {86 ρ]αν8, 
{γιι8(|688, ἰιι8,-ὀγεαίλίης, δια ἐρλιίίοϑ88δ. ΥΥΔῸ δαὶ δοῖθ 88 ὕΠ 686 Ὀδίογθ 8, γ ουρὴΐ ἰο Ὀ6 ῥγδ- 
ρΡϑιθά [οΥ στραὺ πονϑὶ [168 ἰπ [86 ϑέγ]6 δῃὰ Ἰδηρααρθ οὗ ὑμ6 1,δπηθηἑαίοπϑ. Απὰ γοὺ πὸ ψ}} βηὰ 
ὑμαῦ ψῃδὺ Ὦγ. ΝΑΒΘΕΊΒΒΑΟΗ 888 80 6]δθογαίο! Υ βργοδὰ οὰυὐ Ὀθίουθ Ὧ8 88 πουβ᾽ [168, ΤΥ ὈΘ 
οἰαβϑιῆθα ὉπάδΓ ἐδ [Ὁ] Ἰηρ Β1ῚΧ Ὠθδά8. 

(1). Νονν σοι Ια ἰϊοη8 οὗ ννοσάβ (Ἀτα Πἴτ ἰο ἐμ ΤΙ ΘΓ Δα ΟΟΟΌΤΤΙΠΣ 1 ΤΆΟΥΘ ΟΥ̓1658 ἴγα- 
αΕΘΠΟΥ͂ ἴῃ 18 ῬΤΟΡὮ6ο168. ΤΏ686 βϑ᾽ἄοτῃ ᾿ἤνοΙ γ9 σϑὰ] αἰ Βάθγθ 68 ἴῃ Ἰαπραδρθ δηα βύν]θ, απὰ ἰὐ ἰ8 
ὉΜΐΔΙΓ ὑο οἰΐθ ὑμοῖῃ 88 βοῃ. ΤΉΘΥ ἃγΓΘ ἴῃ ὨΘΑΓΙΥ͂ ΘΥΘΥΥ͂ ἰπϑίδῃοθ Β᾽ τ 1] Αγ 1168. ἴῃ (86 Παδιὶ οὗὁἨ ἐῃθ 
τι οΥ᾽8. ΡὨΥΔΒΘΟ]ορΎ, ἰμδῦ ργονθ ἢ 8 Ἰάθηγ. θη ψὸ ἤπὰ ἴῃ ϑηιϑ δηᾶ Αἀοηΐβ δχρυθββίοῃϑ 
1|Κ6 8686, ἰρααφα βαζείψ, {ὑπι6- δεσωϊζίησ, αϑὴν ραΐε, δίμιο υοἱπιοα, ἐλίοῖ οἰρ μοα, οτ, ἴπ Ταγαυϊη ἀπὰ 
ΤἸΌΟΓΘΟΒ, ϑύζυοῦ πιο ἄδειο, ἀϊσ᾿-ρἰἰολοα,, αἰ! ἰοο (ἰμποῖο88, ἀδαιλ-δοαΐπρ, ἂο τὸ ἀουδὲ ψΒοίΠοΓ 
ΒΗΑΈΚΒΡΕΑΕΒ Ὑγοὺρ 8.656 ῬΟΘΙΏΒ, ὈΘΟΔΌΒ6 {ἢ 686 ρΑΥ ΓΙ ΟᾺ]ΔΥ ΘΟΙΩ ὈΙΠ δ ΙΟἢ8 οὗἉὨ [Αγ }}18Γ πογὰβ ἀο ποΐ 
ΟΘΟΌΥ ἴῃ 8 ]αυβϑῦὴ ΤὮθΘ ὙΘΥΥ γβϑὺ βρϑοὶβοαϊίοηβ οἵ ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΟΗ ὅτ οἵ ἐῃῚ8 οδασδοίθσγ, 
ὮΡ 3. δηὰ "3 "ὮΞ", 1.1. ΤΏεβθ δγθ, ἴῃ ἴδοῦ, Ἰπα!οα ]οηϑ οὗ 7 γθια δ Β δ Πουβῃρ. ΕῸΓ (ῃ9 

ΤΙ ἑΘΥ 10 804. ὑἢ8 ΘΧρΓΘβϑίοη ἴῃ {6Γ, 11. 18, ΠΧ 3, μὰ ὁ ἰγδαβιίγεβ, ᾽ου]ἃ Ὀ6 ν γῪ {ΚΘ ] Ὁ 
ἴο βαῪ ὉΨ ὭΞ᾽, ι οἵ Ῥεορίε; διὰ {89 ψυιῖθν, το νγὰ8 δοουϑίοπχϑα ἰο {86 Ὧ86 οἵ 3 ἴῃ ὑπ 8686 
οἱ σγεαέ (76. χὶϊ. 1; χχχὶ!. 19), του]ὰ Ὀθ ΥΘΥΥ ΠΠΚ6ῚῪ ο ἰο] ον ἐμ6 Ῥῆγαβθ ὮΣ ΒΞ. 10} 0818 

οὐμ6 ΡὮ ΓΑΒ, ἱηγοϊ νη ἃ ροθύϊοα] ὈΙΔΥ͂ ἀροὴ ὑμ6 ψοτὰ δπά 8 ρἰϑαβϑδηῦ γορϑεϊ οη οἵὗἨ βουηὰ ἰο ἐδθ 
οδγ, Ὁ523 3, σγοαΐ ἀπιοηρ {δι6 παίϊίοτιθ, Τὸ βρϑοὶ ἐν 22, 1. 8, 88 ἃ ρθο. ΙΔ ἐγ οὗ δίγυ]6, 18 ἃ 8Ρ6- 

οἶ68 οὗ ᾿ἰύθγασν ὑ ΕΠ Ἀπ σου ὮΥ οἵ ἐδ6 παῖηθ οὗ αὐὔραηθηί. ΑἿΥ πε ου τηϊρ αὐ οοππϑοῦ 80 οοπι- 
ΏΟὮ ἃ ῬΓΘΡΟΒΙΠΟἢ ἢ ἃ δι} 18 Γ ποῦη, [1 Ζεογοαϊαι ἀϊὰ δ ΟὨ]Υ ομοθ, Βο [ϑϑῖδ} ἴῃ 81] ἢ18 
ΨΥ Πρ5 1868 818 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ ΟἼΟΘ, Πα ΟὨ]Υ͂ ΟὯΟΘ (Χχὶν. 22). Βθ91468, 2. ΟΟΟΌΓΤΒ ὑΥΘὨἐΥ -Ο͵9 

{1π|68, βοδί ογοα ὑμγουρδουῦ (6 ΒΙ10]6 ἴγοῃ θηθβϑὶϑ ἰο Ζρομαγίδῃ. δ." Ἵ7|,1 ἱ. ὅ, ἱλγοῖν 68 ἃ ρ9- 

ΘΟ] ΑΥ̓͂ οὗἨ οοηϑίγαοίοη 88 1Π|κ ον ἕο Ὀ6 ρογροίγαίθα ὈΥ͂ {116 πιυῖίοῦ οὗ Φ9Γ. χχιὶ. 22 δῃὰ χχχ. 1θ, 

ὙΠΟ 588 08 32} 2993, 8Β ὈΥ ΔῺΥ οη6 εἶ5θ. ΜΔΩΥ οἵ {Π6 Βροοὶ βοαύϊοηΒ ρίνοπ ὈῚ τ. ΝΑἘΘΈΙΒΒΑΟΗ 

᾿ 14}} ππάοῦ ἐ819 γβύ ῃϑδά, δῃὰ γα, ἴῃ ἴδοῖ, βίγοῃηρ δυϊἄθησοβ οὗ 7 γα 8 8 5 δ ἐΠΟΥΒὮ]Ρ. 
(2). Α ψογὰ ποὺ οσοσυττίης ἴῃ Φ οΓότ Δ ἢ 8. ὈτορἤθοΙοθ (ρούθδρ8 ποὺ ἴῃ ΔΗΥ͂ οὐ Υ βου ρίυγαοβ), 

Β᾽ ΠΡ] Υ ὈΘΟΒ ΒΘ {Π 1468 10 ΓΕΡΥΘΒΘΗ 8 ἀ068 ποὺ οοοαγ, ΤΠ ἰὴ 1.1, ΓΤ, ργήποοϑϑ, 18 (μ9 ΟὨ]Υ ρ]809 

ἰὴ {86 ψῈ0]6 Β10]6 ὙΒ6ΓΘ ἃ 9 γίγμοθϑϑ ἰ8 ἀἰϑιϊ ποῖ] ᾿Ἰπαϊσαίθα. Ηδθποθ (ἢ 6 ΜΟΓ ΟΟΟΌΓΒ ΟἸΪΥ͂ ἢ 6ΓΘ. 
[δ 10 ἔαὶν ἰο ρμαὺ {8189 ἀοντη 88 δὴ ᾿ηἀϊοδίίοη οἵ δίγῖθῦ [Ιἡἢ (δοὺ, οί νου, 16 οἸδίτῃ [86 ΘυἹάθηοθ οἵ 



80 ἹΝΤΕΟΡΟΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΞ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΒ ΟΕ ΧΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

{818 νΘΥΎ προτὶ ἴῃ "6 ῃ 4} } οὔ {86 ὑγδά!οηα] ἰμθοῦγ. ΕῸΓ (86 πογὰ ἴῃ {86 ῥ᾽ γα], ΠΥ, ῥγίποββεβ, 

ΓΔΒ [ΔΠΔ1ΠΔΓ ἰο ΨΘγθηλ 8ἢ ἴῃ ἢ 8 οὐΒ6Γ ϑογιρύυγοθ, [Γ 116 ΠΟΥΘΓ α8θα 10 Ἰῃ 8. ργόρμδοῖθβ, ἰ τὴ 88 
θδοαιϑα ἢ Πα Πο οσοαϑίοη ἰο ἀο 8ο: Ὀαΐ 6 ἀο68 86 {86 γϑῦὺ ἰγοιῃ ψ ιοἢ 1 18 ἀδγινοα δηᾶὰ οἱ θυ 
ἀογιναίϊνθ8 [τοπὶ 10; δηά 8οὸ οἴξθῃ ἀοϑϑ ἐμ6 ψογὰ ὙΖ, [Ὁ ἃ Ῥυπ66, γα] Γ, σὨ]ο ναί ἢ, οὐ ἀἰδίϊηρυϊβμοά 

ῬΘγβοῃ, ΟΟΟῸΓ Ίη }18 ργΟρ ἢ 66168, ἐῃδὲ γγϑ Βῃο)α Ἔχρθϑοὺ ὑΠ 8 ζϑτη] π]η9 ἴογπι οὗἉ ὑμαὺ Νογά, ΤΠ, ποα]ὰ 
ὕ68 πιοϑί ΠΠΚ ον ἴο ὁσσὰτ ἰο ἰδ πχϊηὰ οἵ {86 δι ῖῃοῦ οἵ ἐπ ο80 ΡγΟρ θοί 68. ΜΏΘΩ, [ῸΓ ὑλ6 ΝΝ {(η16, ἢ6 
ἀδϑίγθα ἐο σρθακ οὗ ἃ ὈΓΙΏΟΒΒΒ,.--- 9 ψογὰ ΤΣ 3, ργουΐηοο, ἱ. 1, ἀο68 ποῦ ΟοὐσαΓ ἴῃ ὑ86 ργορ ιθοί68, 

Ὀδοδιι86 Ψογοιηϊαῃ 84 ΠΟ Οσοδϑῖοι ἰο 186 1ὑ ἴῃ ὑμαὺ Ὀοοκ, [ῖἋἢ ψοηυβ δηὰ Αἀοηὶβ 6 γοδά ἴου ἐῃ 6 
βγϑὺ {1π|86 ἴῃ ΞΗΑΚΒΡΕΛΒΒ οὗ ἃ αἴυό ἀαρρεΥ, ἃ τα Π]ΟΓΘ Ὡποοπγλοη ΜοΓγά ἰπ ἘΉ ἰ5ἢ Πἰ οτα ΓΘ 

{πῃ ΤΣ 3. 18. 1ὰ Ἡοῦγον.-- - 9 πογὰ ὙΠ, ολεεξ, 1. 2, Φ δγοιηϊδῇ δὰ ἢο οσοδϑίοῃ ἰο 86 1 ἢ}8 

ῬΙΓΟρΡΠΘοῖθ8. Ὑὕμθη ἴῸὸῪ {80 ἢγβῦ ὑϊπηθ ἢ σου] βρϑὰκ οἵ (δ οἰιθοῖκ, τ βαὺ πογὰ βῃου]ά 6 υδ6, θα 
{6 ΟὨΪΥ Ομ 864 ὈΨΥ͂ [86 ᾿ῃ8ρ͵]Γοὰ δογιρύαγοθ τι ῦ Μ]οἢ ἢ6 18 ἴδια] δῦ ῦ ὅθθ Ὠραί, χνὶ]. 8 ; 
1 Κιηρϑ χχιὶ. 21; (2 ΟἌὨτοη. χν]. 29); Φοῦ χν!. 10; Οδηΐ, ἰ. 10; ν. 18; 18.1.6; λῖ1α. ἵν. 14. 
(ΤΊ ογὰ Τσσυγ8 ἴῃ δ) γίθθῃ οἰ ΠῈΓ Ρ]θοθ8, ΠΘΓΘ 10 ΒΘΘΙῚΒ ἰο τηθδὴ ἐλε )2α0.) ΤὨῖβ ψογά, 

ὑμογοθίοτθ, ζῖν 68 4}1 [86 ὑθβυ τ ἹΥ̓ ἰμδὺ σἂ ὉθΘ οχίγαοίθα ἴγοπλ 10, 1ῃ ΙΑ ΟΣ οὗ Ψογθιλ δὴ, δπὰ ποῖ 
ἀρσαϊηϑὺ ἢ]γᾺ. 

(9). ΕογοῖὉ]Θ ἜΧΡΥΘΒΒΙΟἢ8 μὲ ΟσΟῸΓ 1 ΟὐΘΓ δογιρύυγοθ οχίδηὐ ἴῃ Του υ δ ἢ Β {1 Πγ68, Μ ΒΙΟὮ ΒΘ, 
{Πποτοίογο, ου]ὰ ποὺ θ6 Ὁ}]ΠΚΘΙΥ ὕο τθρθαῦ; ϑοπιθί 168 1ηἀθθα ὑΠ6Υ ΙὩΔΥ ὉΘ ᾿ηδηἀδὰ 88 αυοίδ- 
{10 η8.---ὈΓ12}2 1, λόγο 18 τῸ ΘΟ» ΟΥ̓, ᾿. ὁ, ὅδε Εἰςο]. ἱν. 1, ΠῚ Βοϊοιβοῃ ὑ88γ8 θείογα μδὰ υβοὰ 

ὑ86 ἜΧρΓΌβδιοη δηα ρίνθη }Ὁ ΟὈΙΤΘΠΟΥ͂ 1πὰ ὑῃ86 ΗΘΌΓΘΥ Ἰδηρσυδρθ, 18. 10 βίγϑδηρθ ὑμαὺ 7ογοα δῇ γὸ- 
Ρϑαΐδα 0 Οὖ Ιἴ βοϊοχοῃ 8 δ]]ονγεὰ ἰο 86 1ὺ ΟὨ]Υ͂ ΟΠ6Θ ἴῃ ὑμθ Ὑ8οΪ6 Ὀοοὶς οἵ Εἰοο]οβιαβίθϑ, 
ΜΙ Ποαὺ ΓΙΒΙηρ 1018. {16 ὅο {πῃ 6 δ Πουβὴρ οὗ (μαὺ ὈοΟΙΚ, πηδᾶν ποὺ 9 Υθιλδ ἢ Ὀ6 Ραγπλ θα ἴο 186 

10 10. ΟἿΪΥΚ ΟΠ6 σἢδρίογ οἵ 4}1} ἢ18 τὶ Πηρ8 7 ΟΥ̓ "{ {86 Γ6 18 ΔΩΥ͂ (ΠΊηρ ᾿η (9 ἀγραπηθηὺ δὖ 81}, ουρῦ 
μα ποῦ ἰοὸ οοποϊαθ ἰΠαὺ (ῃ6 δαῖμον οἵ {ῃ6 Βγβὺ σῃαρίδσ οἵ ᾿υδηαθη δί]ο 8 σου] πού αν ψτι θη 
{π|6 οἴ Γ οδαρίογβ, θθοδυβα 818 ἈΠΙΑῸΘ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟῚ ΟΟΟΌΤΒ ἔνθ ὑϊτλ68 ἴῃ ὑῃ8 Ηγβὺ οηδρίθγ δῃὰ ποῖ 

αὖ 41} ἰπ (Π6 οἱ ιθγ8 7.--Ὁ 9 ΠῚ, δεσαπιθ ἐγιδιίατψ, ἰ. 1. ὙΤὨΪΒ ῬΆΓΑΒΘ ὑ788 ἔβΠΆ 118. ὑο δ γοπλ 8 ἢ 

ἴῃ. ὅρη. χίῖχ. 1δ; 42οβ8ῃ. χυὶ. 10; Ῥδϑαΐ. χχ. 11, Ὀδδιἀθϑ ἸΩΔΗΥ͂ 81.118 ΘΧΡΓΘβϑίοηϑ ἴῃ ἰδ οἷά 
δου ρίηΓΘ8. 

(1). Νογὰβ 8ὸ (Ἀηλ}} 140 ἕο ἐδ Θογημηοη ἀϊα]οοὺ οὗ 6 Γθσα ἢ 8 ἐϊπηθ8, ὑπαὺ ὑΠ 6} 186 ΟΥ̓ ῃ]ηὶ σ ἢ 
ΟΟΟΑΒΙΟῚ ΠΟ ΒΌΓΡΓΙΒΘ, ὑβουσῃ ὑμΠ6 Ὺ ἀο ἢοῦ ΟΟΟῸΣ 1 ἢ]8Β ὈΓΟΡὮΘΟΙ88.---- δ᾽ 6 Βη4 1π {6  δηυβ δηὰ 
Αὐἀὐοη β οταὰ8 κ6 (Π6 (οἰ οψίησ, ἡ ὉΙΟΒ ἀο ποὺ Τοσαῦ ἰπ ΒΗΛ ΚΒΡΕΛΒΕΒ Ρ]ΑΥ5.: δακίαε δοω, ἰοψ 
88 ἃ νοῦ, δίαίίο τωρ (ὯΘ 868 (ῃ9 ποὰῃ δέαϊζ οἴξθῃ, (6 νυ δέαξί οἷν οποθ, ὑαῦ δίαὐ τ ρ πονοῦ, ἃ 
Ροϊηί οὐ ΘΟ εγηϑη οὐ [168 πΟᾺΪὰ τηᾶ]κθ ΨΘΓΥ͂ δια ρΒδίϊο, 1Γ ἀἰβουββίηρ (Πῃ9 δα βογεἢῖρ οἵ (Πϊ8 ροβπι), 
μηγῖρο, ουεγϑισαψεα,, οὐεγγωΐδα ἴῃ 6 Β6η89 οὗ ΓᾺΪ ΩΡ ΟΥ̓ΘΥ Δηοῖ γ, ὠποοπίγοίσεί τὰ (6 86η86 οὗ 
ὉΠποΟηΠαοΓο, ἀἰδἠουοίϊεώ, δρτῖσ λέ, δοιιγίπισ, αἰδἰϊκίπ 88. 8 δα)οοίϊνθ, οίς. Ὑδὺ ψῇο (μαὺ 18. 8ο- 
αυδιηίοὰ 1} [6 ᾿ δταΐαγα οὗ {88 {ἰπ268 ἴῃ τυ οι ὑ86 σγοαὺ ἀτγατηα δἰ ̓ ἰν 8 4, ἀἸΒοΟν ΟΥΒ δῦ ὑδὶηρ 
ΤΟΠΊΔΥΚΔΌΪΘ τῇ 18 86. οὗἨ ἁἔμ686 ψοσα8 ΝοΙΛΠ6Γ Βῃοα α 10 ΒαΓρΓι8θ 8 (Παὺ  Θγθπιϊδἢ ἢ 88 Πὰρ- 
Ῥϑηθὰ πού ἰο 86 ΠηΠΔΗΥ͂ Θαγγοηῦ ΜΟΓ8 1ἢ 18 ὈΓΟΡΏΘΟΙΘ8, ψ Ὠ]οῖ 6 ἢ88 σῃοβθη 0 1.88 ἴῃ ἰῃθ9 1,8- 

ταθηἰαἰοπϑ. ΓῸΓ δχϑιηρῖο, 2}, οὗ ψ ΟΝ ͵71ὁ 88}8}} Βρθδκ δρϑίῃ. ΠΠΩΣ, ὶ. ὦ, Ιοΐ ὀσστδ 1Π 

Εχ. ἔπνοῖνθ, ῃ μον, ᾶνο, τη Ναηι. ἐβιγίδοη, ἰῃ 1 Οἤτοη. οἰραῦ, τη 2 Οἤτοη. (ἢ γοο, δηὰ τη ΕΖ. ἔνο 

{ππη08, δηα οπσο ἴῃ 66ῃ., ᾿ῃ Ποαΐ. δηά ἰὴ 15. ὅο ΠΏ, '. 8, 18 Ἰουπηὰ ἴῃ ἀδῃ. νι. 9; Πρθαϊ. ΧΧνΠ. 

05, Βαΐῃ 1}. 1; 1 ΟἸιγοη. γὶ. 16; 18. χχχῖν. 14. 

(5). 5᾽ρμῦ ρτϑτατδίϊοα] νυ οηϑ, 1Ἰσθη868 δἰ] ονγοὰ οΥ̓ΌσΥ ροϑῦ; ἰΐθ6 80 οὗ 8 νοῦῦ ἰῇ ἃ 
ἰφη86 ἴῃ Μ Π]οἢ ιὑ ἀο68 ποῦ ΠΔΡΡΘῺ ἰο ΟΟΟΌΓ ἴῃ {ῃ6 Ῥτορἤθοϊοβ; (6 ὑξ6 οὗ πο. 8 88 Δα) οί ν 68, 
ΟΥ̓ Ψ]06 ΥΘΓβα ; ἃπὰ Β[Πι118Ὁ ΡΘΟᾺΪ ΔΙῚ 168.---ἰ, 8, ΠῚ) ἰηϑίοδά οἵ ΓΙ, νοῦ. 4, 86 ϑῃάϊηρ 

ἵπ, ι1..18, ΝΒ. οοπδίγαρα ψΠῈ ῃ; νοῦ. 14, π|Π ἀἰηϑαὶ δ; ]. 6, Ηἰρβ. οἵ Ἴ23, εἰ. Α58 

Μ0611 τα σὺ πὸ φαθϑίίοη {6 Δα βου ΐρ οὗ ἡ έδαβ δηὰ Ἀἄοὴ Ὀδοδι86 ΒΕΓΑΕΒΡΕΛΒΕ, οἰΐθῃ 88 
ἢ 868 16 νεῦὺ λΐθ, ΠΟΥΘΓ 1Π Ὠ18 Ρ]ΑΥ8Β 888 ὑῃ6 ῥγϑίθγι( ἀϊσαῖ, ΠΟΥ ᾽πιΐβ8 [Ὁ Γ τι ΒΟΘΠΔΨΊΟΌΓ; ΠΟΙ 
16 ρΑγί ΟῚ ρ]6 αἰδέιἐγιο, που σῇ ἢ6 .88 αὐδέϊ ἰοᾺΓ {1π168, αϊδιι οι ἰδῃ, αἰδιϊίαίυς δῇα αἰὐδέιἐπιεριΐ 
680 ἢ ΟΠΟΘ; ΠΟΥ {Π|0 Δα ]θαίνθ δαρρῷ : ποῦ ἰδ ρδγίϊορ]θ ϑουγίησ : ΟΥ {88 δ ουβ!ρ οἱ Ταγα μη 
δηἀ ΙμοΓθοθ, ὈθοΔ.86 ἰη ὑμ9 Ρ]ΔΥ 8 ὑἰ)6 δαϊθούνοϑ. πχδάθ οαῦ οὗ ΠΟμΏΒ, ἐγι ϑέέ688, ἰϊρ ἀἰέ688, δαίοἶε88, 
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ἄο ποὺ ὁσοῦῦ ; ΠΟΥ ἄοθ8 ἐῇθ σψεγὺ δίοισϑ, ὑμβοασῇ ἰδ ραυγ(ϊοὶ 8 βδίοισθαϊ οοουγβ ὑΠγθ6 {ϊπ108.; ΠΟΥ (ῃ9 
γοσὺ σγρλοτ, ὑπουρὶν ἰἢ6. ποὰῃ ἄοθϑ; ποῖ {80 ποὰῃ δίωγ, ποσὰ ἐΠ6 νοῦ ἀουϑ; ποῖ ἄο [8 ρΡᾶΓ- 
(ἰοἱ 0168 ραγίίϊηιγ, ραιϑῖησ. ΔΊ 6 τηυδὺ γϑιηθιηθγ, ἴοο, {ἰμαὐὺ {86 ἸηΒοοιΙοη8 οἵ ΗἩ εὗτοιν τνογάβ, ὑῃο 
οὔδηροϑ ῥρτοάυορα Ὁγ ΔΊ ΧΟΒ πα βυ θῖχοϑ, ἀπ ὑἢ8 ΟΠ, 58:00 ΟΥ̓ Γοίθη(οὰ οὗ νον 6] σΟηΒΟΏΔΠίϑ, 
Βῖνθ ἃ ργϑδίδυ νυ οἱ οὗ στατϊωσηδί!οδὶ [ΟΥΤῚΒ 8 ΟἿΓ ΕΠ 18]} Ὑγογ 8 οΔ ἢ ΡΟβ51]Υ ἀπ ογρο. 

(6). Τα δχδοίοηϑ οἵ ροβί τυ, δπα δβρθοῖ! ]ν οἵ ὑῃ8 ΝΘΥΥῪ ΔΙ 6141 βὑγαούυγο οὗ {818 Ροϑιλ.---- 
Τβουρσὰ ὑμ6 Τιδιμθη δι! οη8 ΤΩΔῪ ποὺ ὯὈθ δ γοῦν τὰν (ἢ 2164], γοῦ {Π6 ΒΘη θη 068 ΔΓΘ σα [Ὁ}}Ὺ ὈΔ- 

Ἰαπορᾶ. ΤΏΘΓΟ 18, ἔοο, δὴ δνϊ ἀδπὲ τορασγα ἰο πλ 6] αΎ ἴῃ {μ6 οἢοΐοθ οὗ ᾿γογάϑ. ἊΆΡ δῃὰ ΓΙ ἴῃ 

). 8, φασὶ οσουγτίηρ αὖ ἰῃ6 σο8.τα, δηα Ὀοΐἢ Βαττηοηϊζίης Μιὺ8 ΟΠ οσὰ8. ἴῃ ἰἢ6 σψϑῦβθ, ΒΠΟΥ 
ἰμαὺ {86 ΡΒ γαΒΘΟΪ ΡΥ Μγὰ8 ἰηΠυθηορα ΟΥ̓ Ταραγὰ ἰο σῃθ] οι ]ουϑηθ88. [Ι͂ἢ δρὶθ οἵ ὑῃθ 1088 οἵ ἰ(ἢθ 
οογτοοῦ ργοηαποϊδίϊοῃ οἱ ΗθΌγαν, ἔθ γθ σὴ 6 ΠΟ γβδβοῃδὺϊθ ἀοιδὺ οὗ {1)18. ΤῊ 8 τν]ὸ τηϊ σὺ 8ο- 
οουπὺ ἴον ὈῚΦ, 11]. 11, ὈΥ [88 ρ]οδβίηρ δ] ογαύοη, ΤῊ ΠΘΟΘ8851168 οὗ {818 ΑἸ ρβαβϑίϊοαὶ οοπβίγαο- 
ἰἰοη βοιηθὶ!ηι68 αἰοοίςὦ ἐμ6 οἰιοῖοθ οὗ ψογάβ, ἃ8 576 86θ1 ὑὸ 866 10 ὑμ8 ταρϑί!οη οὗ γΑΥ͂ ΘΟ. ΘΙΒΙνΘ 
π 111. 10-18, ἀηα οἵ ὙΣ ἴῃ ψ 68. 7 δπὰ 9, ΤὮ8 ΤΔΥ δοοουῃῦ [ΟΓ 86 αὈγαρὺ 1ηἰτοἀποίοη οὗ {9 

δοαν, ΔἼ, ἴῃ σοῦ. 10, πιθοτθ ὑπ Ποὰ που] αν θθθῃ αὐἱΐθ ΒυΠοϊοηύ, 1[ ἢ δΔογοβίϊο δα ποῦ 1ῃ- 

νι 6 [ῃ6 Ὀθαγ ἴο ΘοΠ16 ἴοο. 
ΠῚ ποῖ, Κοορίηρ ἰμθ86 ΤΌΪ68. ἴῃ τι]ηα, ἐμ 6 ΤΟ] οδἰδιορθ 18 ΘΑΓΘ ΠΥ ΘΧΔΙπ6α, ὑπι6 8 

1} Ὀ6 Τουπᾷ ἴῃ 1ὑ {16 ἕο θα οὐγ οομβάαθηοθ ἰὼ {86 ὑγαα!.]οη δὶ ορίηϊοη ἰδ αὖ ΦΘγϑια δὰ πγοὺθ 
ἐμι86 Τιατηθη δί!οη8, δηἀ εοιὴθ ὑμῖπηρ8 ἰμαὺ ψ|}} βίγαηρίμθηῃ ἐῃδὺ Ὀ6]16ζ. 
ὙμΘη ΟἿΌΣ ἰογνοηῦ ρορυ]αῦ ΡῈ ἰδανοθ ὑῃ6 Ρυ]ρὶῦ, πο ποθ 68 δὰ Ὀδοὴ ϑοσαβίοτηρα 

ἰο δάἀάγθβϑ ὑῃ8 τηϑ8868 οἡ 88 ρϑβϑίῃς οὐϑηΐβ οἵ ἐῃ9 ἀδύ, ΟΥ̓ ἴγοταὰ ψ Ὠοὰ 6 ρουγθα ἰοσί ἰῃ- 
δβἰγαοίίοη, ψαγηϊησ, ἰη νϑοίϊνθ δηα δχδογίαθιοη δάδρθα ἕο ργοάμοθ ᾿πητηθά!αία οἴἴθοίβϑ; δῃ ἃ Θοτηθ8, 
85 ἰὖ Μ676, ἰο Γροὶΐθ Ὀδίοσγθ ἃ ᾿Ιϑέθηϊηρς νου ἃ ἀϊγζο οἡ ἰδθ [4}1] οὗἨ Τογυϑαϊθιι, ἰῃαῦ 48 ὈΘΘῺ 
σΑΓΘΙΆΠΥ ργθραγοά, δοοογάϊηρ ὕο ἔῃ τχαοϑὺ αγίιβοιαὶ ΓᾺ}68 οὗ ροδίγυ, Κπόνσῃ δηα ῥγδοὐβθα 1ῃ ἢ 18 
ἀΑΥ, τσ Ἔχροοῦ ἰο 866 ἴτω, ποῦ 1π 18 ““ Βοτηθ- οοϑίατηθ," Ὀαὺ ἀΓἸ68864 ἰοῦ ὑῃ!8 Οὐοϑβίοη,---ῦθ 6Χ- 
ΡΘοΐ, ΠΔΥ͂ 6 ἀοιηδη, ὑμαὺ 818 ροθπὶ 8.18}} δχῇ! οι ἸῺ 108 ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΔΥ͂, 88 γ76}} 85 10 1.8 ὑβοιρῇῃίϑ, 
(ῃι6 Τ65} 8 οὗἨ ἃ σαγοία! ργοιηβ αἰ οα βοϊθούίοη οὗ ψοσὰβ δῃ ἃ ρΏγαβθβ, ὑμαῦ πλδύ οἰξθη 110 Ὀδγοπά 
08. ᾿ια 1] οὗ [ιἷ8. ουβίοϊη υΎ “ὉΠΟΟΠΒοοὰ8 δηα ἀηάοβὶρσηθα ᾿"ἢ ΜΑΥ͂ οἵ Βρθδιηρ δηὰ τη. 
αᾶροα ΟΥ̓ {118 τὰϊο, ὄνϑὴ [86 Ἰοπᾳ 188 οἱ γαγιδξοη8 δη ατηθγαθα δθονθ, ψ6τα (ὨΘΥ 4}} ἰουπά ἰο 
Ὧδ δοιαὶ] δου] άθηςοϑ οἵ ἃ αἰ ΒΌγθηοθ οὔ βίγἷβ, βῃοι α ποὺ ἃρρὰ] 8 οὐ αἀὐῖνϑ ὰἃ8 ἰο ὑῃθ σοῃοϊ υβιοῃ 

(μαὺ Φογοπλῖα}} σου] μοί μανθ Ὀθαα {86 δαΐδμογ οἵ [μϑτηθηἰδίίοηβ. Βαΐ ἴῃ ροϊηὺ οὗ ἰδού, (ἢ Ἰοηνσ 
οαἰδϊοσαθ μίνοη ἀρονθ σομ δι ἢ8. ΘΟ ΡΑΓΔΟΪΥΘΙΥ͂ [6 Ὁ Θν] θη 068 οὗὁἨ Θγ θῇ γϑυθα] αἸ θγθηοα8 ὑθί γα 
{86 Ργορμβοῖθβ οἵ Φογθη δ ἀπά ἰμ6 Βοοὶς οὗὐἨ Τμαπηθη(αίϊοῃϑ,; δηά ἤοηθ ὑμαὺῦ ἸηαΥ ποὺ Ὁθ 6χ- 
Ρἰαἰηθἀ οοπβιβέβηε!Υ πιὰ ὑῃ6 ὑΠΘΟΓΥ ὑΠαῦ 7 ογθηλῖδὶὶ γούθ Ἰματηθηὐδιϊοηϑ. Τακθ ουὐ οὗ ἰμαύ 
δύ! οσιθ 81} {1 ἅπαξ λεγομενα (Δῃ!ὰ 76 ΓΘηλ18}λ 8. ΡΓΟΡΏΘΟἾ68 Μ01}} ΒΏΟΥ͂ Βα ἢ ἃ ᾿ϑὺ οὗἨ {{|686, 88 
ΤΑΔΥ͂ Γαϊδ6 ὑΠ6 αποϑίϊοι ΜΒΘΙΠΟΡ ὑμ6 γ ΟΟΟΌΓΣΓΘΙΟΘ 18 ηοὺ ἃ ΟΠΔγαούουβύ]ο οὗἨ 18 βίγ]θ 7); 4}} ἐμ 
Ταροίὑϊοη8 οἵ 86 βδῖηθ Μογὰ ΟΥ̓ ΡΏΓΑΒΘ, ἃ8. ἔλεγα 18 10 σΟΉΆΓΟΥΟΥ,; δἱϊ ἰὴ Ψογὰ8 ἴὺῦ ὙΠΊΟΔ ΠΟ 
ΒΥΠΟΏΥΙη ΟΥ̓ ΘΑ να] 6 ὗ ΟΟΟΌΓΒ 1ῃ ὑ8 6 ῬΓΟΡΏΘΟΙΘΒ, δηἃ ψψθγα οἵ οοῦγϑθ {8:8 Ἰηὐγοάαοίοη οὗ ὨΘ 
ΟΡ 8. τ)ᾶ8 ἱπου 8 0]6, 88 ργίνιοοδ8, ργουΐποα, οἠιοοῖς ; 411 ὑμθ οοτα Ὁ αἰοη8 οὗ σογγιλοη ΜΓ 5 Ἰηΐο 
ὩΘῊ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΠΒ (δῦ ΔῺΥ ΨΓΠῸΓ οὗἨ ΟΥΟΙΠΑΓΥ͂ ΔΌΣ 18 οοηδίδηυ] Υ ὑτοἀποίηρ, δμὰ {Ππῶὺ ἀο ποῦ 
ΓΘ] διηοιηῦ ἕο ΡΘου Αγ 168 οὗ αἰούϊοη, 88 ζω 97} ρεορίο, σγεαί απιοπρ ἰδ πιαίολδ, δπὰ 8} 
8 580 ργαιητηαύϊοαὶ οἰἰϑηρμθβ ὑμαὺ οδημοῦ Ὀ6 τοραγάθα δἃ8 ον 6] 0163 1 ἃ ὙΠ ΕΙ ὙΠῸ 808. {118 ΒΔΙῚΘ 
δταταπιδίϊοαὶ [ουπ18 ἴῃ οἶμον ποσάϑ, 88 (6 οἤδῃρθϑ οἤδοίθα οὐ ψογὰβ υϑϑὰ 1ὼ (ἢ 8 ῥγΌρἢΘΟ]88 ΟΥ̓ 
ΒΌΠΏΡΘΓ, ρθη άθγ, τηοοά, 6 Ώ86, ΟΥἩ {86 ρᾶγί]ο168 αὐἰδοῃ δα ὑο (ἢ 6Π|, ΟΥ̓ Δ} ΡΥΘΡΟΒΙΔΟΠΒ ΜΜ}0} Μ 116} ΟΠ ΘΥ͂ 
ΔΓ σοηϑύγαρα ; ΤΘΏΊΟΥΘ 8}} {8686 ἔγομῃ {86 οαἰδίοραθ, ψ ϊοι οαρῃὺ ἴο Ὀθ {1108 Βι{ὑ6ἀ ὈθίογΘ 78 οδῃ 
τοδοὺ (86 γα Ὁ] τοβαὶῷ οἵ οὐγ δηλ] γ 8.5, δηα ψχ6 884} Ηπα [1016 ἰο[ᾧ οἡ Μ Ιοἢ ὕο τϑϑὺ δὴ δῦρᾷὰ- 
ταθηὺ δραϊηϑὺ ὑμ6 δι μογβῃὶρ οὗ οτεηίδῃ.  μαῦ (86 τοϑιάμ ατὰ οι] ὍΘ, τη  Ὁ6 ἀϊδοονογθὰ 1 
086 ὑν θην -ἰΟΌΓ ᾿πβύθηο68 (868 Ρ. 18) οἡ ψὨο τ. ΝΑΒΟΒΙΒΒΑΟΘΗ [188 ἰδίζθη ἢ}}8 ἰδϑὺ βίαη, δῃηὰ 
Μ ]Οἢ 6 ΘΙ ΔΘ ΕΥ̓͂ ΤοραΓα8 ἃ8 οοηϑυϊ αὐϊης (μ6 βἰγοησοϑὺ ονἹάθηοθβ τη ὑῃθ Ψ 0]6 Βοοῖκς ὑμαὺ 96 Γθ- 

ταϊδὶ ἀϊὰ ποὺ τ τιίθ 1. ΤΉ 680 ψοσὰβ ὑμθη οἰαίηλ βρθϑοὶδὶ αὐὐθητοη, [{10 οαη Ὀ6 βίονγῃ ὑμαὺ {Π6Ὺ 
δτθ ποΐ ᾿ποοπιραῦ 0]9 τ 1] ὑ.6 ἔδοῦ οὗἨἁ ἁφ γθηλίδ ἢ 8 δα ὑΠουβρ, 1 18 ποῦ ΠἸΚοὶν ἐὺ ΔΩΥ͂ ΟΥΠΘΥ οΥα 9 

ΟΥ Ῥἤγαβοϑ ἴῃ ὑῃ6 ὙΔ0Ϊ6 οαἰδίοσαθ 8ΓΘ. Ἵν ΔΡΡΘΔΥΒ ΟὨΪΥ ὑψ]ο0 δηα ἰἤθη ἢ οἷο86. ΘΟΠ ΘΟ ΙΟῺ 

ἴῃ ματι. 11). 380, 88. [π Ὀοΐ Ἰηθύδῃο88 1 Βαθ8 ἰο ἀδβίρῃαίθ αοὰ (ὑμουρὶ Βοτῖηθ, 88 ΒΙΚΑΥΝΕΥ, 
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εἶνα ᾿ὑ ἃ αἰ ογϑηῦ β6η86 1ἢ νυ. 955); δαΐ τὑ 15 Δρρ]16ὰ ἰο Οοα 88 ἃ ἀεβογιρέϊνθ ἐϊ 116, ταί μοῦ θη 
88 ἃ Ὥδη6. Οἷα ἰ8 Βροϊζϑθῃ οὗ 88 ἰὅ86 ΗἸ σὴ Οηο, Ηθ 15 ποὺ δα ἀγοββθα ἃ8 β8οῃ, ὙΤμαΐ {116 ααίἰγοῦ 
οἵ Ιμαπχοη δύ! 8 ἀο68 ποὺ 68}} ἀροη αυὰ ὈΥ͂ (818 {1{]16, Ὁ ΜΨΕΙΟὮ 19 18 ἀοϑισηδίοα ἴῃ Πδαΐ. χαχηῖ. 
8, Δη( ἴῃ ΤΔΥ͂ οὗ {ἐμ6 Ῥ58]πι|8, σα ρῦ Ὀ6 οἸαϊτηο ἃ 848 ἃ οοϊῃοίάθηοθ Ὀούνμοοη {18 θοοῖς δηᾶὰ ἰἷς 
ῬΓΟΡ Ἰθοῖοβ οὗ δογεϊδθ. Βαὺ ὑ86 δγριπηθηῦ ὑμαὺ θη ψου] ἃ ποὺ Ὀ6 1Π|Κ6]}γ ἔο ΔΡΡΙΥ ἰο οἱ 
ὃ ΜΟΙ ἢθ Ὠϊπι86} 868 (ΧχΙ]. 2; χχχνυὶ. 10), Δηα ψΏ1Ο} 15 80 ΘΟΠΒ ΘΠ ]Υ δϑϑοοϊαίθα ἢ αοἀ 1} 
{86 ο]ὰ δογρίατοθ (866 θη. χὶν. 18, 19, 20, 22; Νυπι. χχῖν. 16), δῃὰ νι ]οὰ γι αῖ (86 ρῥίοι 
ὈΓοϑὺ δηὰ ρτορμϑὺ, πχαϑὺ ἢδνθ 80 οἰνοη τιϑϑὰ 1ῃ 86 1 αγρίοδὶ Ῥ84]η}8 (ν}}. 18; 1χ. ὃ; χχὶ. 8; 
χῖν!. δ, οίο.) 18. ἰοο [660] ὑο ψ]  ϑίαπα ὑμ6 βγβϑὺ δβϑβ8ι}}, Τῆθ οἰζαίοη οὗ (μ9 πεχί ψογά “) ἼΝ, 

Μη θοὰῦ ΔΗΥ͂ Δ] βϑίοη ἰο {ῃ6 ααρσϑίϊοπ οὗ 108 ροπυ ΏΘΏ688, ἀο68 ποὺ βθθῖ θη ΓΘΙΥ͂ Ἰησθη το. 
Οογίαϊη κὑ 19 ἐμαῦ Ἰωϑὴν ΔΙ, βοῖηθ ΘαΓΥ θα! ὑ]Οἢ8 8πα βοῃλθ οὗ ἐ})6 ο] 46 Ὑβγβίοῃϑ ανθ 171 1η- 

βίθαά οἵ “)ἼΝΣ ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ 006 οἵ (86 Τουγίθθη. ρ᾽6068 Τοίδστϑα ἰο 'π (μ6 1μαπηθη δ  Ἰ 08. ̓ ΤῊΘ ονίάθῃοθ 

πη ἴανογ οἵ (}]}8 τϑδαϊηρ 18 80 ϑίγοησ ἐπαῦ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ Ἰηϑίδησθ ΒΙΑΥΝΕΥ͂ ὑγαηβ᾽αίθϑ ϑελουαῖ, ἀπά 
ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, 1ῃ ἢ]Β οὐ το] Ἡ δῦγθν Β1016, πλαγῖκ8 “ΣΝ 88 ὦ ργοδαδίο οογγιιρίϊοα. [{ὀἡγ8 σοηΒιἀοΥ 

106 τοϊασίαποο τ ἢ ποῖ {89 76.118 ψου]ὰ τοραγὰ [89 οοπηδοίίοη οὗ ὑμ6 πδιὴθ οἵ ϑονδῃ ψ ἢ 
(86 )υάσπιοπίβ Ὀϑί} Πρ μα πιβοῖνοβ, 78 οὰῃ τη δρίηθ {μαὺ ἀου 8 88 ὕο [88 ΤΥ Δα βυσραϑίϊοηβ 

οἵ ΣΥΝ, τὴ}. ἢδνΘ Ρ49864 1ῃ [8 οουγ86 οὗἨ ἰγδηβογι ρύϊοπ ἴγοπι ὑπ ταδγρίη ἰπύο 016 ἰεχί. Βυὺ οἡ 

(88 καρροβιῥίοη ὑπαὺ "ΣΝ τηᾶν Ὀδ6 {116 ἰγὰθ τϑδάϊηρ, ἰὑ 18. ποῦ ἱπιροββι Ὁ]60 ὑο γθοοποὶθ ἐμὶ8 στ ἢ 

Ζογθιλ αν Β δα μογϑρ. ΤΒΟΟΡΉ 7 γθπλῖα}} ΤΏΔῪ Δ Υ 6 ῥγοίεσγθα ἴο οοπηϑοὺ τ ἢ ὙἼΝ [ἢ6. πϑῖθ οὗ 

ΤΣ, γοὺ ἴῃ 0818 ροόθῖα ὑμ9 γί βο1α] βύγ]θ (8905 Β]6 6, Ρ. 31) τϑαυϊγίηρ βῃοτί ἰοῖϑθ Βοπίβῃοοϑ 

ΤΩΔΥ͂ ἴδ ν6 [ογὈ] θη 18 ἀϑυ] μα]. Υἱοῦ [οΥ ὑμι9 8619 οἵ ψδγίοὺυ οὗἠἨ δβαργβϑβϑίοῃ, οὐ αῇδοίθα ὃν 
{μαὺ Ἰηἀο  ηΔ 019 ἐαϑὺθ ὑμαῦ σα] 168 ὑῃ6 ρορὺ δηα ὙὮΙΟᾺ 76 ΤΠΔΥῪ ποὺ ὍΘ Δ0]6 ἃἰνγαγ 8 ἰο ἀοίθου 1η 
τοα ης ἃ ἰογοση Ἰδηρσαδρθ, ΘΘρΘΟΙ]]Υ̓ οὴ6 ὑῃ8 ΟΥ̓Δ] Ῥγοη αποϊαίίοη οὗ ΜὨΙΟΝ 15 ἰοβῦ, 7 θα δ ἢ 
ΠΙΔΥ͂ ΠΆΥΘ ΡΓΘίογγϑα ἴο τί "ΣΝ δίοπο, ἰηϑίοδα οὗ ΓΤ) ἀ]οπθ. Τ7|ιὸ 16] Βοοά {}ὲ ἐπ οῃοῖοθ 

οὗ ἐμ ϊ8 ποτὰ ν)χ88 ᾿ηθαθηοοα ὈΥ̓ ὑἢ6 ΔΓΌΙΟΓΑΓΥ͂ ΓᾺ]68 οὐ Ὦ18 ρόθτ ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 ᾿ἰδγγθα ἴτοτλ {16 [οὐ 
{ῃδὺ {6 γογά ᾽ γα 8 ἰδ |ζ68 δὴ Ἰτηρογίαηὐ δοοθηῦ. ΟΥ̓ δρδῖη, } γθπλ Δ}} ΤΩΔΥ ἢᾶνο Ὀθοη χοϊυσίαης 
ἴο οοηποοὺ ὑὴ6 οονοηδηὺ Ὡϑιὴθ0 οὗ (οά, ἐδ πϑίηθ δϑϑβοοϊαἰβα ὑυ ἢ ῬΥΟΠ,158, στᾶσθ πα ἴανοι, Μ|Ν 
{86 ἤθτγοθ δηὰ ἀοϑίγαοίίνο Ἰαἀσιηθη β ὑΒαύ ἀοβίτογοα ΗῚ8 οσῃ ρθορὶθ δὴ Η!8 σὴ Τοιηρ]θ, ΤῊΘ 
τοίη κΒ οὐ Υ̓ΟΒΡΒΨΟΒΤΗ οἡ [86 186 οἵ (ἢ18 Πδπὶθ 1 ἢ ῬΓΟΡὮΘΟΙ68. ρῖνθ ἃ8 ἃ ΒΒ] οἸθηῦ ΤΟΔΒΟΏ, 
1 οῃ9 8 πρϑάβά, ψΕΥ̓ ΨΘγθη αι Βῃοα ἃ ἀθρατὺ ἴγοπι [18 808] συδβύοιῃ. δῃὶ οπλὶῦ ΤΥ δξίον ΡΆΟΣ 

᾿ “ΠῊ18 ῥγορβοϑῦ Δρρϑᾶγϑ ὑμὰ8 ἰο 1η{ἰπηδΐθ 1η ἐπ [μδηηδηἰαὐ!οη8, ὑμαὺ ὨΟΥ͂Σ, ἸῺ ΠΕΥ σαρ ΠΥ δηὰ Ἀὰ- 
ταὶ] Ἰαίϊίοπ, ἢ γα βα δηλ ἰριὺ μ6 ἰογαδλὶρ οἵ ϑῃονδα, (86 αοα οὗ βϑγὰθὶ; Ὀκὺ Ὁγν γϑαβοὴ οἵ Ἀ6Γ 

δἰηι8, ὯῸ ἸοΉσοΥ 1610 ἐμαὺ ἐογώβλὶ» ἰο Ὀ6 Θχϑγοιβθα ὈΥ̓͂ Η]ὰὶ 88 ΦΕΗΟΥΔΗ, ἑ. 6. 88 86 αυά οὗ Ηἰ8 
οονϑηδηὐοα μοορ]ο, ἰο ῥτοίθοῦ ὑμοίῃ ᾿" (ποίθ ου 1μ4η}. 1. 14). ΤΊι6 ΟΥ̓ Ὺ τγοσγὰβ πϑϑᾶ ποὺ ἀβίδίῃ τ 
Ἰοησ. 0377 οοουγ9 ἅνθ ἰτη68. ΕἸΔΟΙ ὑλτηθ 10 15 δι ρῃδίϊο, αῃα (ΠΧ6Θ {πη 68 1ὑ 18 Ἰηἰοηἀαά ἰο Ἰηΐθη-. 

ΒιΓν 116 τηραπίης οὗ ΠΙΝῚ,1, 11, 12; ν. 1. 10 18 ΜῈ6]} σοβθῃ ἴοσ {18 ρα Ῥοβθ, Ποῦ ἀο {8 ργορῃθ- 

168 οὗ Ζϑγοιι δῇ βυρροϑὺ ἃ ψοτὰ ῃδὺ Ὀοΐᾷ 1η ἴοτια δῃηὰ βθῆ86 ψουαὰ ἢᾶνθ ὈΘΘῺ Θαυδ]γ οβδοίνθ 
ἰὼ {ῃ 6886 ρίασθϑ, Τῇθ πογὰ 1086} πγαϑὺ ἤᾶνθ Ὀ6ΘῺ [Δ 0}1}}18Ὁ ἕο δ ΘΓ 18} 8Πα δοοογάϊηρσ ἰο Βα] 4, 
Ρ. 30, οαπποῦ Ὀ6 Τασαγᾶθα 88 ἃ Ῥθοι ΔΓ οἱ βύγ7]10 [ὑ ΟΟσΌΓΒ ἴῃ (ἀὐθηθβὶ8 ὑΐγοθ ἰἴπ1θβ, Εχοὰὰβ 
ινο, ΝΠΙΌΘΓΒ ὑἤγοο, 1 ϑδιημθὶ ἴουτ, 1 αἰηρθ ἰῆγοο, 2 ἰηρδβ οῇσο, 1 ΟἸ ΓΟ ΪοἾ68. ποθ, ΤυὉ (ἢ Γ66 
{ἰπ168, Ῥ84] 8 βευθηίβθϑη, ῬΎΟΥΘΥΌ8 οὔθ, ἰβοϊδὴ Βἰζθοη ὑϊτ68, Αλοϑ ομοθ, ΠΑ υδ κα κ ἔν {1η165, 

δηὰ {1οηδ}ῖ ἔμγθθ. 2}, δῃὰ [86 γϑγῦ ἴγοπι Ὑ 8 1οἢ 10 18 ἀογῖνοα ΠΣ}. ΤΊ 18 ποῦ Θχδοῦ Υ ἀοσαταίθ. 

ὁ ἐτϑῃλδ}} 868 {Πι6 γϑυὺ 12} ἴῃ 108 ἀδι8] τηθϑιΐηρ οὗ απϑιυογίη ἰγθα ΘΏ ]Υ, Υἱ]. 18, 27; χὶ. 5; 

χὶν. 7; ΧΧΙΪ. 85, 37; χχχ. ὃ; χχν. 17; χὶὶ 4; χὶῖν. 20: δῃηὰ 6 ἀδυι γϑύνθϑ ἴσοι 1ὑ ἴῃ {αὲ 

8686, Ἴ}9 Ιουτύθθῃ {1π168, 7} Θ᾽θνθὴ {1τ1268. Ης αἾβο υ868 “)» ἴῃ ἐδ ᾿Ἰηὐθηϑινο Β6η86 οὔ δλοιμ- 

ἰη, χχν. 80; χί. 14, Βαΐ πῇῆδὺ 18 ἴῆοσο ἴο ΟἿἿΓ ῬΌΓΡΟΒΟ 18, ἐμαὺ ομοθ δὖ Ἰθαϑὺ ἢθ 1868 ὑπ 6 ἀογὶ- 
νυτυ “255, ῬΟΟΥ͂, πυϊϑογαδίε, χαὶὶϊ. 16, ἔγοτα 72} ἴῃ (6 8θπ88 οἵἨ Ὀβθιηρ δοισοά ἀοινι, ορρτεβ8θά. 

16 τῆ αὖ Ἰεαϑὺ τθοορῃ!Ζεβ ἐμ τοοῦ οἵ 2}, δῃά 11 ἴῃ ΟὨ]Υ͂ ΟὨΒ Β' Πρ]8 σθῦβθ οἵ [18 ῬγορΏθοὶββ 79 

δὰ 2}, πυϊβοταδίο, Β88}} γχ8 Ὀ6 ΒαΓργίβϑὰ ὑμαὺ ἴῃ ΟὨΪΥ͂ ΟΩΘ ραγὺ οὗ ἢΪ8 ψΎηρβ τ πη 2}, αβῖϊο- 

ἐοπ 3 Β6Β1:468, ἐμ18 πογὰ α͵δο, δοοοσάϊῃρ ἰο Β}]6 4, Ρ. 80, οδηποὺ Ὀ6 γτϑβραγάθα 88 ἃ ἰθϑὺ οὗ δὰ- 



ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΒΕΜΛΑΈΚΒ ΟΝ ΤῊΒ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΕ ΑΥΤΗΟΒΞΒΗΙΡ. 88 

ἐμοτβηϊρ. 866 ὅθη. χνὶ. 11; χχίχ. 82; χχχὶ. 42; χ]ὶ. ὅ2; Εχ. 11). 7, 17; ἵν. 81; ϑαϊ. χνὶ]. 8; 

χχνὶ. 7; 88, χῖν . 10, ἀπά οὐμοῦ Ὀοοῖ8 οἵ {88 οἱάθγ δογιρίαγεβι Ὁ, ΤᾺΐθ ψογὰ τηϑῦ ὑθ τγὸ- 

ρατ 64 88 αυἰ6 ομαγδοίογϑύο οἵ δϑγθπιίδῃ ; [Ὁ ἢ. 8 ι.868 1ὺ 1ῃ 80 ΤηΔΠΥ͂ Οὗ 108 ἴοΥπη8 : 15 ζ 4] ργεί. 

ἰι. 12; μι. χνλ, 16; χίχ. 8; χίῖχ. 17; 1.18; ἴῃ. Νίρμδ] ργεί. ἵν. 9; χὶὶ. 11; ρατί,. χΧΧΧΊΙΪ, 10 ; 

ἴῃ ΗἸΡὮΙ πού. χ. 25; ζμί. χἸῖχ, 20. ΜΠ ὑΒθη ΤΥ μ6 ποὺ δ]8ὸ '80 1ὺ ἴῃ Καὶ ραϑυί!ς! ρ]6 (869 

Ἐ]6 δ, Ρ. 31), δαρβϑοί! γ᾽ βίηοθ μ6 μδὰ θεβίογθ ῃϊπὶ 88 δχβῃιρ]68 οἵ 2 ὅδῃι. χἹὶ!. 20; 188. χ]ῖχ. 8, 

19: Ἰν. 1; ᾿χὶ. 4 ὀΐϑ, πὰ βίησθ 818 οοϊθιῃ ρογαυν ΕἸΖΘΚΊΘ] ἐπ 166 864 {18 ραΓ ]ο ρ᾽ 4] ἴΌΓη], ΧΧΧΥΊ. 

8, 1) (ὅο9 Βυ]θ 4, . 80). ΠΩ, Φογϑιη 8}} 868 ὑῃ6 ἀδγιναῦνθ "ἐν ψ11. 18; Χχ. 18; ΧΧΧΙ. 

18, χῖν. 8; δηᾶὰ ψ8 [δγ ἢΠ18. ἩΠ10} ὑ89 γογὺ (ΒαΪ6 4, Ρ. 80) ἴῃ 188. 11]. 28; 7οὉ χὶχ. 2 δπὰ ἢΐδ8 οο- 

ἰδ ΡΟΓΑΓΥ ΖΟρδῃϊδὶι 111. 18. ΣΝ, 8.60 Ζοοὶ ι. 18; Εἰχ. 11. 28; Ῥγον. χχίχ. 2, Ψ ΒΙΟΝ ράβϑδωθϑ 

τᾶν δᾶνθ Ὀθθη ἰῃ ἢ]8 τηϊπα (866 Βα Ϊθ 8, Ρ. 80). 866 [89 ψογὰ αἷξεο (Β]6 4, Ρ. 80) ἴῃ 188. χχὶν. 

Ἰ; Ἔζ ἰχ. 4; χχὶ. 11 δίβ, 12. ΤΣ 18 υδϑα ὕβγθθ ὑϊπιθ8, [8:6 ἤγϑὺ 18 ἃ8 ὑἢ:9 1π|{18] ψογὰ οὗ 11. 7, 

ψ θη [86 τηϊηὰ οὗ {86 ψυιοῦ που] Ὀθ σοίηρ οαὖ ἴῃ Βοραγοῖ οὗ ἃ 8ι1{80]6 ψογὰ, δῃα ηοὺ [ΟἹ] ον ης 

86 υποομβοϊουβ βο οὗ ἐπουρῃΐ δηά Ἔχρυθβϑιοι; 860 ΒαΪδ ὁ, Ρ. 81. Ηδνίηρ υδοὰ 10 οῃοθ, ἰὗ 

νου ὰ τοϑά!!Υ οοοὰΓ ἰο δία ἀραὶ, ΨΏΘΩ 0 ΒΘΏ80 Βυϊίθα ; δηα 1ὑ ΠηΔῪ ὈΘ Οὐδεγνθα ὑμαὺ {119 

βοοοηὰ {ἴπ16 ἰὑ 15 αδοι, 10 αἰδη 8 88 δὴ ᾿ηϊ014] ψογα, 11]. 17, }8ὺ 6 ΓΘ 8ῃ ἀπυϑαδὶ ογὰ Μοῦ α Ὁθ 

Ἔοχροοίοά, ΔἰυΒουρ ὑμ6 ἰη 8] Ἰουῦον οἵ [8 τοοῦ 18 ποῦ ὑβθγθ σθαι γθα. ΗΟ ἴδῃ 1 10 νγ᾽88 ἰο 
6 ἀϊα!δοῦ οὗ δῖ8 ἐτ68 (16 4, Ρ. 80) τᾶν ὃὉθ6 ἡυάροα ἔγοῃ Ηοβθδ ν}}}. ὅ, ὃ δῃα 1.8 ΟΘΟΌΓΓΘΏΟΘ 

ἸΏ ΤΔΗΥ͂ ΡΒ τῺ8 8δη4 ἴῃ} ὑμι6 (ἸὨΓΟΏ]ΟἾ68, δὲ ϑΤἹ θοῦ δζαὶῃ γ ἴδνθ ἃ ψογὰ ἢγϑῦ Δρρθασίηρ 88 δἢ 

Ἰη 116], 1. 8, ἀηἃ οὔποθ τορϑαίϑα, 11}. 89, ὑο Ἡ 1οἷλ {ἢ} γϑηια 8 τηϑὰθ οἡ ἰαϑὺ Ογὰ 5011} ἀρρὶγ. 1 
ταὶ ὐ Ὧθ βα1ἃ ὑμαὺ ΠΝΘΤΊ, τ ΒΊΟΒ. 18 αϑϑά ἴῃ ὑμ6 ργορμθοίθϑ, ου ]ὰ μᾶνθ δῆογάθα (86 ργορογ 1η1{ἰ6] 

Ἰούίογ, δΟΤῚ τηδ  ἢδνα ὈΘΘῈ Ὀγδίογγθα ἴοσ 108 ὈΓΘΥ Υ͂, δηὰ 88 ἃ τηδίύου οἵ ἰδϑύθ οὔ δοοουηὺ οἵ 

ΤΙΝ ΟΤῚ [μι θα] αὐ 6] Υ (Ο]οσσίηρ. [8 γα αϑηὺ ΟΟσΌσγΘΠΟΘ ἴῃ ὑμθ Ῥϑη(αὐίθαοιι δηὰ 108 186 ΟΥ̓ Αα]ο8 

δηὰ [58ι14}} ψου]ά ποὺ ὑῃ6 τραυϊγθιηθηίβ οὗ Ημ]6 4. Α.8 ὑμογθ 18 δὴ δοκιηοπίθαάροα τηϊδϑίαϊκθ ἴῃ 
{86 ΚΎΌΒΙΌ 1]. 89,10 15 ποὺ ἱπιροβϑ: 019 ὑμαὺ {μι οογγθοὺ σϑδάϊηρ ἐλ) 6 18 ΠΘΤ Ἰηϑίοδα οἱ (9 

δεςερίεα Κ᾽ τὶ, ὙΠ. δογθπιϊδὰ ἰῃ 18 ργορἈθοῖθ8 868 ὕΤΥΣΤῚ ΟὨΪΥ ὕμγαθ ὑΐμη68 πὰ ὑῃ θη 1 δῇ 

αὐϑίγαοί 86}86, ||}. 19; χὶ!, 10; χχν. 84. ΤῺΘ 80 οὗ ὙΠ ἴῃ 70εὶ ἱν. δ; Οαπί. ν. 16; Ηοβ. ἰχ. 

θ, 16, 866π18 ἰο ἀοϑίρῃαίθ ὑμαὺ ψογά 88 Ὀδύίθγ ομόβθὴ [ὉΓ 86 ἰάρα πηϑαηὺ ἕο Ὀ6 οχρτγθβϑϑοᾶ, ὅ369 

Ἔὰ]6 4 αῦονθ. 3, μδγθ ἁραίη τὸ αν 8 σοσὰ βχβί ὁσουγγίηρ 88 δὴ ἰηἰ αὶ ἰἰ. 2, 6γ6 ἐδ6 

Ῥοοῦ ἰ5 ἀ6! θογαίθὶ Υ οπμοοβίηρ ὑλ8 Ὀεϑύ δῃά τηοϑβὺ ἰοσοὶ Ὁ]6 ὑσογὰ [ῸὉΓ ἢ 18 ρᾷγροβθ δῃά ποὺ ψ σης ἅη- 
οοηβίγαι θα γ. Το Ῥγορίιθῦ οὔθ 1.868 ὑῃ6 γϑῦὺ 1 ὑδμθ αἱ, 11, 84. Μίδαν ἢδ ποῦ (θη 86 10 1η 
ἴμι6 ΡΙ6], ιβθῃ (μϑύ ἴοττα 18. θϑυζου δα 094 ἴο ᾿Ϊ8 ῬΌΓΡΟΒΘ, ΘΒΡΘ018}}0 βίῃοθ Ηδῦδκκὺκ ἀπὰ 1βαϊδὰ 
δηὰ οἷάδθτ ψτιίογϑ 8οῦ ἢ11ὰ 6 ΘΧϑιΩρ]θ ἢ 

ὈΟΤῚ ἐν), 11. 2,17. Βεοδυϑο 76 γθι ἢ Ομ βαϊ ἃ ὉΓῚ) εὗ), χχ, 16, δηὰ οηοθ ΟΠ) ΝἾ), ἵν. 28, 

ΔΙῸ ΜῸ ἰο Δ58.1}}}8 ὑμδὺ 86 οου]Ἱὰ ποὺ ὑ 106 88Υ͂ 9" 7} ΤῈΘ ΔΙρυταθηΐ 18 ποὺ ΟὨ]Υ ΨψψοΥ}] 689, 

10 15. ὑγα 8] 685, ἴῸΓ Φ του δ ἢ 068 ΒΑΥ͂, χὶὶ. 14, ὭΟΤΙΝ εὖ), Δηὰ χχιὶ. 7, ΌΠ’ εἶ, Ὀ681468 οὐΐϑῃ υϑἱης 

{!6 ψοχὰ Ὥ5ΤῚ. Ὗ6 οἷαϊμλ {18 ρῆταβθα, ὑμογθίογθ, 88 αἰϑυϊ μοῦ ΝΟ] Υ οἰδγδοίοσιϑίϊς οἵ 7ϑγθιῃ 8. 

ἍΒΨ, αμϑί, 1ϊ. 10. Οου]ὰ ποὺ 9 Θγθιλῖδῃ τερθαὺ ἃ ποσὰ τηϑὰθ οἰδββίοδὶ ἴῃ «000 1]. 12, Β» ἸΡῸΤΝ 

ὈΠ δ  Ὡ», δηὰ τυτὶῦθ ὈΘΙΚΎ ΓΟ» ἼΞΡ ΡΠ 866 Βυ]6 8, ρ. 80. Βαὺ ἰδ 80 Βαρρθῃὴβ ἐμαὺ 76- 
ΤΟΙ Δ ἸῺ 18 ῬΓΟΡὮΘΟΙ68 ἢ88 ΠΟ ΟΟΟΔΒΙΟῚ ὕο 186 80 ΘαΌΪΨΑΙοηὐ Μογὰ, ἢθ ἀοθβ ποὺ βρϑδκ οἱ ἐμό 
αυδέ, ἀιὰ ὑμογθίογθ δοοοσάϊης ἰο Βα]6 2, ρ. 29, 018. 185 πὸ ἰηάίοδίϊοη οὗ 18 μβδθϊ οὗ Βθρθθοῇ. 

Δ». Τμὶθ ψογὰ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΪΥ͂ 1 (ἀΘη6818, Φοῦ, Ῥβδὶπηβ, [8], ᾿οηδ δπὰ ἴδω. Τῇὸ ΝΙρδαὶ 

ἴογτα 18 ἰυχηα ΟὨ]Υ ἴῃ 811. 11. 11, ὑπ6 ζ 4]. ρατί. ῥ᾽ αγὰὶ], ἴὰ ὅθῃ. χχχ. 42, [μάτω. 11. 19, (86 ΗΠ Πἢ- 
Ῥδδὶ ἴῃ Ψοηῃ. 11. 8, [μδτη. 11. 12. 6 οδὴ ᾿τηδρίηθ Ὡ0 ψ]1ἃ σθᾶβοὴ ὙΕΥ͂ Το γο δ} τιϊμαῦ ποὺ ἢᾶνθ 
δὰ ἰύ, ΠΙΤΊ, ΨΏ]ΟὮ ΟΟΟΌΓΒ ὑσ]οα ἴῃ 1]. 14, 18 ποὺ Ἰουπα ἴῃ 86 ῬγΌρμθοι68. οὗἨ 7ϑγεπιίδμ, Ὀυΐ 108 

ἀογι γαίϊνο ἍΝ 18, 56γ. χῖν. 14, χχῇ!. 106, 10 18 ἀβοὰ ὈΥ [αἰδῇ οἰΐβθῃ, ὈΥ ΑἸωοβ, Μίοδῃ, Ηδᾶ- 

Ὀακκαὶς δηὰ ἘΖοϊκοὶ, πα 15. αἷ8ο ἰουηὰα ἴῃ (ἢ6 Ῥεοηἰαίθαος, ἰη Τοῦ, Ρβ8]18 δῃηὰ Ῥγονοτῦβ. 696 
0196 4, Ρ. 80. ΤΥ. ΟΟΟΌΓΒ ὑσ]06, ᾿1, 16, 111, 46, θούδ ἐἰπηθ8 Δ8 δὴ 1π|018] ποσὰ, 866 Β]9 6, Ρ. 
81, δηὰ νἱτ 086 8Βᾶ8 οοπηθοίϊηρ Μογάβ. 1{ {86 πογὰ ἀοβθβ ἢοὺ οὁσοὰγ ἰὼ ὑμ6 ργΌΡΒθΟΙ68 οὗ 
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84 ἹΝΤΒΟΘΟΌΟΤΊΟΝ ΤῸ ΤΙΠΕ ΓΠΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΒ ΟΕ “ΕΒΕΜΙΛΗ. 

Φογθα} Δ ἢ, ὨΘ ΘΓ 18. (09 5116 Ιάθα ΘΧϑοι]Υ ΟΧργοβϑοά, 6 ηο6 ἰδ οΥ οοηΐαϊῃ πὸ δαυϊναϊθηὺ [ὉΓ 
{ῃ18 δχργοβϑίοη οὗ ορεηϊησ (δὲ πιοιμδ ἀσαϊγιϑέ οπδ. ὅ60 ἔαἰ6 2, Ρ. 290. ο βάν (ἢ 88η10 
ψογάϑ ἴῃ ΡΒ. χχὶϊ. 14, ΠΣΘ νὴ ΤΠΒ 18 υβοὰ θη. ἵν. 11; Ὀϑαΐ. χὶ. 6; Νυμμ. χνὶ. 80. 83.668 {6 

ΟΓᾺ 480 ἴῃ 7. χιΙ. 85, ὅ6; 92οὉ χχχν. 16; 88. χ. 14; ΕΖ. 11. 8; Ῥβ. ἰχνυΐ. 146; οχὶν. 10, 1]. 

Ἐυ]6 4, ». 80, 79 Π,| {τοι ἴῃ Εἰ8 ργορμθοῖθβ βθθιη ὑο παᾶνα ἢ84 οοοαϑίοη ἰοὸ 86 ἃ δ δεἰϑη τθ 

ἴον ἀαγζηο858 ΟἿΪΥῪ (ἢ Γθθ ὑϊπη68; δηάα ϑδοῦ ὑϊπλθ 6 υϑοὰ ἃ ἀϊογοηῦ Ομ, χῆὶ. 16, ΤΡΆΣΧ ΧΧΉΝ. 12, 

ΠΩΘΝ; ἷ. ὁ], πὸ ἼΘΝΌ, [{ οδπηοὺ ὉΘ 8α]ά, ἱβεγοίοσθ, ὑμαὺ ΔΎ οὔθ οὗ ὑμ 680 ὙΟΥ8 ννἃ8 ἐπε θῶ: 

πιῦ οἵ ΒΒ ΕΝ θυ οἢ 86 Θοῃίγατυ, {88 ὁμοῖοθ οἵ 8 ἢϑνν ΜΟΙά, 80 ᾺΥ 88 ὑῃ8 ϑυϊάθῃποθ 068, ἰ 
οδαγδοίθι Ἰϑί]ς οἵ 818 δίγ]θ, Ββϑί 68, Ἀθ 868 {86 νϑγὺ Ὁ Π, δῃὰ νγὰϑ [τα] 18 Π ἢ} ὑῃ 6. Ὠοὰη 1π 

{88 βδογθα δογιρύυγθθ. ὅθ Β]Ὲ 4, ΝῸΓ 18 10 ᾿πῃργο 8 0]6, 88 ΝΑΞΘΕΙΒΒΑΘΗ ΔἸ πλβθ] ἢ βυρροβίβ, 

ἐμαὺ (8 ψογάβ "νὲ χΣ Ἵ7)}Π, ἴθ ΑἸ. ν. 18, 20; Φοῦ χι!. 25, οῦθ ἴῃ 18 τη. ὅθ Ει]6 8, Ρ. 

80. 1222, Φογοπι δὰ αἸα ποῦ 86 {18 ψογὰ ἰὼ ὑμ6 ῥγορ θοἶθϑ, Ὀθοαβθ 88 ἢδὰ τὸ οοςδϑίοῃ [0 

ἀο 8ο. ἴη ὑῃδί ὈοοΪκ ὑμοῦθ 18 Ὧο δαυϊναϊθηὺ ἴον 10. 8866 Βὰ]9 2, Ρ. 29. Ηο ἰουῃὰ {δ6 ποτά 

ΤΟΔΑΥ͂ [Ὁ τὰ 6 η 86 ψαηίδα 1ζ, ἴῃ Φοῦ, Ῥβαϊγηβ, [βαϊδῃῃ δηὰ ΗδΌδκκαῖ. ὅθ Β]6 4. ὅπ’. 
866 ἀρᾶϊη Ε]6 4. 
Ὁ3 δὲ 9), ΤῊΒ ρὮγαβϑθ 18 ἰγθαθηὺ δἰβθυγμ τ, 88 Ὦσ. ΝΑΈΘΕ ΒΆΘΗ δ᾽] οσΒ. 8366. Βυ]6 4. 

Απὰ ΟΌΒΘΓΥνΘ, ἸποΎΘ ΟΥ̓ Ρ, ΒΟΥ ὑῃθ 86 οὗ [08 ΘΧρτγαβϑίοη 18 ἰπάυσοα Ὁν ὑμ6 ροθίσγ. Τῇ 1 ἰαὶ 
ΜΟΙ οἵ [9 νϑῖβθ, 1ν. 16,18 293, {ῃ18.18 γθρϑαίβα Ἰὴ ὑῃ Βθοοῃα πῃθη Ὁ Γ ἰο τηᾶτῖ ὑἢ.9 ΡΑΓΆ 116] 181}.Ψ 
ΤῈ6 ψ οἷο σοπϑίγαοίίοη οὗ (86 ν6Γ89 18 ψΘΓΌΔ]]Υ αὐύΐαϊ, δηὰ Βῃου]ά ψ)ἷὸ σταηὺ ὑμαὺ {ῃ8 ῬΏΓΑΒΘ ἰ8 
τοῦ ἰἀϊοτηαύϊο ψιιῦ Θγθιαϊδῇ, γγθ σου ]α 80}}} δοσοιῃὺ [ῸΓ ἢ18 186 οὗἉ ᾿ὕ Ἰῃὴ {818 Ῥατγίϊο] ΑΓ ράββαρθ. 

5), ΤῊΪΒ 8 ΒΙΓΩΡΙΥ͂ ἃ ΥᾺγΓΘ ἴοσττη ἰῃαὺ τη ὃὉθ δἀορίοα ΌὉΥ 7 γοπ Δ ἢ, 88 761} 48 δῃο 16 Γ, 

868 αεῃ. ἰχ. 26, 27; [88. χ]ῖν. 1δ; 11}. 8; Ῥ8. χχυἹ!. 8, ὦ γείαί. ΤῊδ 86 οὗ {Π18 ῥγθῆχ 18 

οἠιαγαοίοτγιδίϊς οἵ ἘϊοΪοαΙαβίθϑ δηὰ {86 (δηί 1. 68, γοὺ 1 δοϊοιηοη 88 ὑδθ δαΐμοῦ οἵ ὑμοϑα Ὀοοῖϑ, 

δηα αἶβο οἵ ὑμ6 Ῥγονθγὺβ δὰ ὑ}16 ϑουβηΐν βθοοηὰ Ῥβαίπχ, 6 οουϊὰ δὖ ρ]θαϑυγθ ἄἀγοὸρ (μι18 ρθου]ὶ- 
ατίγ. Ὑν ἰμθῃ πηδὺ ποὺ 7 Θγοπι δὴ υ6 Δ] νὰ ἰο 86 {1.180 Δ γον δίθα σϑ]αίνο ΟΣ {1 Π168. ἴῃ 
188 Τιτηθηἰδἰίοηϑ, νι μοαΐ ᾿πιρθδομίηρ [18 {1016 ὕο 108 δα Βογβαρ 7 “ΤὨΘ ὁσούτγθηοθ οὗ Ὅ ὲ ἴῃ 

υάσ. ν. 27 οαϑἰ8 ἢο Βυϑρίοἴοη οπ ὑπ6 ροη θη 688 οὗ ὑμαὺ νϑῦβθ, ὑβοαρ)ι 1 15. αϑοὰ Οἰβθ ιν ΒοΥΘ ἢ 1ῃ 

ἐῃ6 ϑοης οἵ Πεθογϑῆ, νϑγ. 7. Νοτῦ, οα {886 οὔθ δῃά, ἀο68 ἃ βίῃ ρ]6 τ, ΜΉΘ͵Θ ὙΝ 18. (ὴ9 ρτθ- 

να] ἶηρ ἴογπι, ἀϊβογθά!ξ αθη. νἱ. 83, οὐ ΦοὉ χὶχ. 29" (αν 8 δοησ οὗ ϑοῖ, 7πίγοα, ἃ 1, Ὧτ. 

ΟἈΕΕΝ᾿ 8 οί). ΤῈ οοηβίαῃί θη θηοὐ ἴο την μη, δὺ Ἰοαϑὺ ὑἢθ ἰβθυϑθηῆβββϑ οἵ ϑδίν]θ, [5 αιιϑηοϊθηΐ 
ἴογ {86 δἀορίϊοηῃ οἵ 8 ἴογηι ἢθγθ, ΨὨΙΟΝ (ἢ. 1688. ΟΟΙΊΡΥΟβ86ἃ ροΟΘίγΥ οὗ 88 ῬγΟρ θοίθθ ἀϊὰ ποῖ 
Τοααῖγο ΤῊ δοῦγανιαἰϊοηβ 'σαπ Δη ᾽ηγιῖδ8 Ὀοΐῇ ΟΟΟΌΣΓΩΣ ΘΓ ὑΠ6 ὈΘρὶηπῖηρ οἵ δηυ5 ἀπά 
Αἀοη!δ8, οοπϑίιαδθ ηο σγουηᾶ οὐ ΨΠΙΟΝ ἰο γοδὺ δὴ δγσυμαθηῦ 10} τ ίβγθηοθ ἰο {Π6 δαΐῃογ οἵ (ῃδί 
Ῥοθῖι. ὅ66 Βα]θ 6, Ρ. 31. ΕἾΠΑ γ, 3.)}03 ωἰλοιμ α διῇς. ΤᾺΙΒ βαρ Ρθῃ8 ὁποθ ἴῃ {1 1,μἀπηθα- οοῇ. 4. 

ἰαἰίοηβ, 11. 456. ΤῊΘ βϑῖῃθ ὑμηρ ΒΑΡ ρΘῃ8 δἰϑθύογο ἱπ ὑῃ6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηὐ βἰζίψ-ονιθ ἰἰτηθ8, ἴῃ 
(θη εβίβ, Εἰχοάυβ, Νυθοιϑ, ᾿ϑαϊογοποιΥ, Τοβῆθα, Φυάρο8, 1 ϑαιηθθὶ, 1 Κίηρβ, Ῥβαϊη)8, Ῥγο- 

νου, 1βδιδὺ, 706], Απηοβ, Μίοδι δπὰ Ἠδθδκκαϊ ; ἀπὰ 9 Θγθιη δὰ Δ] Π]86}} 18. Οἤ06. Ἱπιργααρηξ 
Θπουρῇ ἴο 80 21), νἱ. 1, ψημοαὺ ἃ Β0 Ἐῆχ .--- ΤῊ οοπο] αβίοη ἴο ἡυΒ]Οἢ 176. ἀγθ [οτοθά, δἴθοσ {}}}8 «ἢ... 

ἰοο ραἰϊθπύ δχϑιϊηδίϊοη 18, ὑμαὺ 8:6 ῬἢΓΑΒΘΟΙΟΘΥ οἵ ἐδ 9 Τιδιηθη δύ! Οἢ8 18 ὈΘγοηα 41} ἀοαδὺ οοτω- 
ῬδὺϊὉ]6 πιὰ ὑΠ6 ἰγαάιἴοη ὑμαὺ δ ογθδἢ ὑπ6 Ῥτορϑύ ν)88 ὑῃ 6 }Γ δ ΒΟΥ. 

Οα ὑῃ6 οὐδοῦ Ββαηά, ἔβθσθ ἃγ δίγι Κίς νϑυθδὶ δηδίορίθθ Ὀθύψθθη ἐπ 6 ὈΟΟΚ οἵ {6 ῬΙΟρ θοΙ68 οὗ 

Ζογθιι δὴ δηὰ {86 Βοοῖ οὗ [μαπιοιι(αἰϊοηϑ, Βὰ ΕΠ οἰ οηὐ οἵἨ ἁ {ΠΘ,ΊΒ6᾽ ν 68 0 σΟΏΨ ΠΟΘ ἃ8, ὑμαὺ ἰὴ6 πὸ 

ΒοοΚΒ γα ὑπ ργοάμοί !οη8 οἵ ὁπ6 δαῦμβοσ, ᾿Ν βαὺῦ ἢ88 Ὀθθὴ γθπιδγκαὰ οὗ  γθηλ 8 ἢ 8 ἩΥΙΟΠρ8 ρσοηοθῦ- 

ΑἸ]Υ 18 Ἰοαπὰ ἴο Ὀ6 γα οἵ {86 [μϑπηδη δ! 008 8]80,---΄ 818 Ἰδηρδοθ ΔΌΟ ἢ 8 1ῃ ΑὙΘΠΊΙο [ΌΓΠ.5, ᾿05685 

β'σιὺ οἵ 88 ἤπθ ψχτϑπιτηδίϊοαὶ ἀἸβ. 1 οὐ] οἢ8 οὗὨ ὑῃ9 Θϑγ ον Ἡ δΌγθννϑ, Ἰμο 168 Δ ΠΥ ΤοΓά8Β ποί ἰοα πὰ 
ἴῃ ἰΐ8 νοσδ θυ] Υν (ΕἸΘΗΗΟΕΝ, Αἰ. ἴη ἀα8 Α. Τ', 111.121), (ΟΜΊΤΗ᾽ Β διό. δῖοιί., ατί, “Ψεγεηιϊαλ). 

ΟΑβι, ΒΕΙΕΡΒΙΟΗ Κειν, ἴῃ ἢΪ8 Τηἰτοάιποίίοη ο ὑῃ8 ΟἹά Ταοϑίδιμθηῦ, ρῖνθϑ ὰ8 (9 [Ὁ] οσὶηρ βροοὶ- 

ΙΏ8Ώ8, ΟΥ̓ ὙΔΥ οἵ Ἔχδιιρίθ, οὗ ομαγδούθσιϑῦο ΟγάΒ δηα ΡὮΤαΒ68. ΘΟ. ἰο Ὀοὺ ὈΟΟΚΒ. “322 

3299, ἢἴ, 22, σοηραγθ πὶ 2.239 22, 76γ. νἱ. 25; χχ. 8, 10; χ]νὶ. ὅ; χ]ῖχ. 29; {86 ἐγθαυθηῦ ὟΝ 

οἱ Ἴ2᾽ δηὰ ὍΣ ΓΞ 3, ἃ. 11, 18; }, 47, 48; ἵν. 10, οογιραγϑὰ σῖνα {9Γ. ἵν. θ, 20; νἱ. 1,14; 



ΛΔΟΌΒΙΤΙΟΝΔΙ, ΒΕΜΑΒΕΚΒ ΟΝ ΤῊΕ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΕ ΑΥΤΗΟΆΒΗΓΙΡ. ϑῦ 

ὙΠ. 11, 21; χὶν. 17; χχχ. 12, εἰσ.; Ὁ Ὕ", οὐ ΠΡ ΘῪ ὙΣ, 1,16, 11. 11,18; 1. 48,49, οοπιραγοὰ 

ψΠ} 761. ν1}}. 28; ἰχ. 17; χιϊ. 17; χιν. 17. Οομιρᾶγθ ἴα ἴὉ}} βυος ρᾶββϑαρθδ ἃ8 111. 14, δηα {6Γ. 
χχ. 7: 11]. 15, δἀηὰ 26γΓ. ἰχ. 14; χχι!. 15: 1, 47, δῃὰ “Ζ6γ. χὶνθ. 48: μ]. δ2, δηάὰ 76Σ:. χνὶ. 16: 

ἷν. 21, δῃηὰ 76Γ, χχυ. 15, 27: δῃὰ 1. 8, 9, δῃὰ 6γ. Χ!. 21, 26. Βεβι 68, ΟὨ]Υ ἃ (6 7 Ῥδοῦ 18 Ἰυοσ 8 

ΟΟΟῸΓ 88 ἼΡΙ), 1. 14; 39}, ἢ. 1; ὉΠ, 11. 8; Ζϑ3, 1, 16; ἼΘΝ, ἰν. 8; ΠΝ, δαὰ 322-20, 1]. 
θδ; δῃὰ ῥθοΌΪ ΑΓ ἴοτπηβ οἵ ψογάβ, 88 ΠΏ, 1. Ἵ; ὈΤΉ 3, 11. 14; ΠᾺΡ, ᾿ 18; 1], 49, εοίο." 
(Εἰηπίεὶι,, ἃ 121, 8. 819). ὟὙο προ ΟΕ τοῖος ἰο Ὦγ. ΝΑΕΟΕΙΒΒΑΟΕ᾽ 8 ΟὟὟΏ ὐοιταηδπιεεν ἴοτ᾽ 
δοουπάϊηρ ἘΠΕΥΘΉΝ οὗ σοἱ ποϊάθῇσϑϑβ ἰῃ 88 86 οὗ ἰδησυαρθ ἢ ὑ.6 ὑπο ὈοοΚ8. Ηδ τ8 68 ἸΠ068- 
Βδηΐ τοίθσθῃοθ ὕο Ψ}υθι δὴ [0 ἐμ6 οχρίδηδίϊοῃ οἵ ψογὰ8 δῃὰ ρῆσαβθβ. Ηθ οἴΐϑθῃ, ἰοὺ ψὶ ἢ ἃ 
ΘΟ ΠΟΙΟῚ 8η4 ΠΟΠΟΙΘΌ]6 ἴγαη Κη 688 ἐμ αὺ 178 χσοϑρϑοῦ δπὰ δάωϊγθ, δοῖζπο π]θᾶροϑ ὑμαὺ ρθοῦ 8 Υ ποσὰ 8 
δ ἃ ΡΏΓΑΒ68Β ἰου πα 1η Πμδηηθηὐα ϊο8, ΟΟΟΌΓ 480 1Ὼ 7 γοηλ 8 ἢ, δηα βοιχθύϊ 68 ἴῃ πὸ οἶμον; ΗΠ ΘΌΓΕΥ 
στοῦ. δίποθ, ὑμθῃ 10 18 οομοϑαρά ἐμαὺ πχποὶ οὗ {116 ἰδησαδμο οὗ ὑμὲ8. ὈΟΟΪΚ 18 ομαγαοίογιϑίϊο οἵ (8 
ὙΠ ρΒ οὗ ὁ θγθ δῇ, δῃα βηοθ 6 ἢδύθ βῇογῃ ἃΌΟΥΘ, ὑμαὺ ΟΓΩΒ δηά ρῇγαδοθ υὑδοὰ ἴῃ 88 
ΒοοΙς, ἀπὰ ποὺ ἰουηᾶ ἴῃ 76 θη 8}}}8 ῬγΟΡΘοἶθ8, ἃ΄ΥΘ ἢοὺ 80 ὨΠΊΘΓΟὰΒ δηά οἵ βυοἢ ἃ ομδγβοίοσ 88 
ἰο θη θοῦ [Ὁ ποθ 0]9 ἐμαὶ ογθη δὴ πυσοῖθ ὑ818 ΒΟΟΚ, 1Ὁ 18 ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ἰο ἀοἰα  ὑῃ6 τοϑάον 
Ἰοημοῦ, Ὀαὺ Ἰθανθ {ἢ ἔασον ἀδνεϊοριηοηὺ οὗἁ (818 ἀγχαχηθαὺ ὑο ἐδ 1] Ως ΟΟἸπΘὨ ΔΓ. 

«Ῥαίέεγϑοη, Ν᾿ ., Του. 1870. 



Ὀἰο Ζθα Ὁγ (Ὡοοσίο 



ΤῈΕ 

ΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΟἬΑΡΤΕΒ Ι. 

ΤΑΜΕΈΝΤΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΑΌΟΗΤῈΒ ΟΥ ΖΙΟΝ ΟΥ̓ΒΕ ΤΗΒ ΕΌῚΙΝ ΟΥ “ξΒΌΒΑΙῈΜ ΑΝῸ 500 ΔῈ [08 ΒΑΤΗΕΕ, 
ΤῊΒ ΣΑΜΕΝΎΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒ ΑΘΘΉΗΤΡΕΕ ΟΥ ΘΕΒΌΒΑΙΕΜ ΟΥ̓ΕΒ ΤῊΒ ὈΞΒΤΈΠΟΤΙΟΝ ΟΣ ΤΗΕΞ ΟΙΤΥ, ΤῊΝ 
ΝΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ.--. Η. Η.]. 

[Τ|16 δοὴκ 15 παϊΌγΑ ΠΥ ἀἰν  ἀοὰ ἰηξο ἔνγο ρατίϑ οὔ δαῦαὶ Ἰοηκίῃ. Ὕοτγα. 1-ἴ ἀεεογίδε ἴπ6 τ τοϊο μα σοηά! 9 οὗἩ [πο οἰτγ. 
Ψογα. 12-.22} το, ἸηΟΓ0 δίγί ον, [Π Ἰατηοητατίοη ΟΥ̓ΘΥ 8 σοπμαἰτἰο. [ἢ ὕο] ΒοοιοηΒ [δ 6 ΒρΡΟΑΙΚΟΡ 5. ἴ6 [68] ρογϑοη οὗ [ἢ 
ἐορίπβ οΥ ἀδυρηῖοῦ οἵ [Π6 οἰἴγ, ψΠ0 ἔν ῖσο, γϑγα, 9, 11, ἰητογγαρῖδ τη6 ἀοβοτὶρίΐοη οὗ [Π6 Εγεϊ δοοίίοη, πε αἰ οἢ ἰβ χίγθη ἰῃ (19 
τὐτὰ μόγϑοῦ, ψνἱ [ἢ δὰ Οὐ ΟΣ οὗ Ραΐῃ πἰλογϑὰ ἰη 16 Άχοῖ ρμοτβοῃ.--". Η. Η.] 

Ι. ῈΕ885. 1-11. 

δ ΕΒ. 1. Ηὸον βιὑθ0 ἢ ΒΟ] ΠΑ ΣῪ 
ΤῊθ ΟἸΟΥ (δαὶ τᾶ8 [11] οὗ ρϑορὶϑ] 

ΒΘ 18 ὈΘΟΟΙῚΘ 88 8 ψίάον 
588 {πδ΄ γγ88 στοῦ διλοηρ [δ πα ΟΏ8, 

Α Ῥυίμοθβθβ οὐοσ (89 ῬΓΟΥΪΏΟΘΒ,--- 
᾿ς 18 ὈΘΟΟΠῚΘ {ΓΠυΐΆΓΥ. 

5 ΨἜεΕβ. 2. ΒΙΘΘΥΙΥ 8.10 ψϑορϑίι ἴῃ {86 πἰρἢΐ, 
ἈΑπὰ Β6Γ ὕθαγθ ἃγθ [οοῃϑίβη } 7} ὉΡΟῚ ΒΟΡ οἴ ΘΟ 8. 

Κὅ'8δο ἢδίδ ὩῸ σου ΟΥΟΓ 
ΕΤΟΙὰ δΙΠΟ Πρ 811 ΒΘΓ ἸΟΥΘΙΒ: 

ΑΙ] Ποὺ ἔργο ἤᾶνο ἀθ8]0 ὑγθδοβοσουβ! Υ τ ΒΘΣ, 
ΤΗΘΥ͂ Βανο Ὀθοοπι6 ΘΓ ΘΠΘΠΛΙΘΒ. 

δ ΕΚ. 8. Δυσδῃ 18 ροπθ ἱπίο δχὶ]θ, 
ΕἼΟΙῚ ΟΡΡρΓΘβϑίοη δηα ἴτοιω ΠΟΑΥΥ ὈΟμδρΘ. 

5'Πθ ἀπο]]οίὰ ΘΟ Πρ {86 ΒοΔίΠΘΗ : 
586 Βαίμ ποὺ ἰουπά γχοϑί: 

ΑἹ] ΠΟΥ Ῥυσβῦθυβ ἤν οὐθγίδ Κοα ΒΟΡ 
Αταϊάβί ΒΟῚ β γι. 

Ἵ νὟῪΕΒ. 4. ΤῈ ψΑΥ8 ἰο Ζίοῃ 810 τῃουτη δι] 
Βδοϑι88 ΠΟΠ6 60116 ἰο ΒΟΥ Βρροϊηίοα Βουνίοϑ. 

ΑΙ] ΒΟΥ γαίθϑθ ἃγ ἀθϑίγογϑά. 
Ἦδγ ρῥγίοϑίβ βἰρᾷ: 

ἮΦΘῪ ΥἹΓΡΊΏΒ ΔΓ ΒΟΓΓΟΥΖΤΙΪ : 
ἈΑμά 889, Βοτβ6] 8 ---ἶἰϑ ἴῃ ὈΠΕΟΓΣΏΘΒΒῖ 

Ἵ ΔῪΕΚ. ὅ. ΗδΓ δάνουβαυῖθθ 8.6 Θχδ]οα, 
ἮδΣ ϑῃθγηΐθβ ῬΓΟΒΡΟΓ. 

ΕῸΣ Φοβονδὰ μαίῃ δ] ]οϊθα ΠΡ 
ΕῸΥ 86 σγϑδίῃθβθϑθ οὐ Β6Γ 818. 

Ηὸογ γουηρ ἀξ άτοα ΔΓΘ βΌΠΘ ΟΕΡΕΪΥΟΒ 
Βείοτγο [86 ΔΑΥΘΙΒΆΓΣΥ. 



ΤῊΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ 05ΕΚΕΜΠΑΗ. 

ἡ ΕΚ. θ. Απὰ ἀθρατγίβα ἔγουι 6 ἀδυρίοῦ οὗ Ζίοι 
[8 811 Ποῦ Ὀθδαυΐγυ. 

ΗΘ Ρυΐηοοβ ἢαγα ὈΘΟΟπΊΘ {6 ΠΑΥΙΒ 
αὶ πα ἢο ραβίυγο, 

Απὰα γο, ψὶῃουΐ βίγοηρίῃ, 
Βοίοτγο {86 Ρυ Βα ΘΓ. 

ἷ ΔΕΒ. 7. Φογυβα θη γϑιπ θη Ὁ618, ἰὴ [Π6 ἀδΥ8 οὗ ΒοΥ ὑγἱ Ρυ]δἰοη δηα οὗἨ ΒΟΥ ὙΒΏΔΟΣΙΏ ΡΒ, 
ΑἹ] μοῦ ρ]θαβδηΐ τη ρβ ἐμὺ Β80 Πδα ἴῃ [86 ἀδγβ οὗ ο]α. ὶ 

θη ΠΟΥ ΡΘΟΡ]Θ 1811] ὈΥ͂ [6 δῃὰ οὗ [86 δά ϑθυβασγ 
ἈΑπα {ῃ6γ6 15 ἢ0 Πρ ὺ [ῸὉΓ Β6Γ,--- 

ΗὸοΣ δάγψογβαγῖθβ "6014 ἢ 6Υ--- 
ΤΟΥ τροοῖκ αὖ Π6Ρ ΕἸΔὈθΑ ΒΒ] 

ΠΗ ΈΕ. 8. Φογυβα] θη 88 συν ου ΒΥ βἰπηθᾶ ; 
ΤΠΘΓΘΙΌΓΘ 18 Βὴ6 ὈΘΟΟΙΩΘ Υ1]6. 

ΑἸ], ψοὸ ΒοπουΓοα μ6Γγ, ἀθϑρίδο ΘΓ, 
ΕῸΓ [ΠΟΥ͂ 866 ΠΕΥ ΠΑΪΚΘαΏΘΒδ. 

68, 80 ΠοΙΒ6}} βίζβοίῃ 
ἈΑπὰ ἰαγηοϑίῃ Ὀδοϊκ ψασά. 

Δ ΜῪ8ΕΕ. 9. Ηοῦ δ] ΠῚ] π 688 15 οἢ Ποῦ βιεἰγίβ. 
506 σοῃΒΙ ἀΕΓρά ηοΐ Ποῖ δηά, 

ὙΒΟΓΘίΌΓΘ 5886 οδπλθ ἀονῃ ΠΟΠΔΘΓΗΙΪΠΥ 
56 ἢ885 0 σοι ΓΟΓ. 

ΒΘ Βο]α, Ο Φεπονδῇ, ΤΥ δ! οἰΐου, 
ΕῸΓ [86 ΘΩΘΙΩΥ͂ ΤηΔρΏΪ Π6 1} ΒἰμηΒο ἢ 

42 εκ. 10. Ηἰ8 βαηά 88 [6 ΟΡΡῬΥθδββου βιγοιοῃρα ουῦ 
ΟνοΥ 411] 6 Γ Ῥγθοΐοιβ {81 Πρ8 : 

ΕΌΥΓ 586 580 Ὠθαίθἢ 
Οὐοπιθ ᾿πίο ΠΘΥ Βα  ΠΔΓΥῪ : 

Οὗ ψ βοτὰ Τηοαῦ αἰαβὲ οοπιηδηὰ 
“Ταῦ (Π6Υ σοπθ ποὺ ἱπίο ΤΥ σοπρτορδίίοπ,ἢ 

Ἢ ΨΕΚ.11. ΑἹ] Βοὺ ΡῬΘΟΡΙΪΘ ΒΙρὮ, 
Βθοϊζιηρ ἴὸΣ Ὀτοδάᾶ; 

ΤΏΘΥ ρῖνο {πρὶν ῥγθοῖουβ ἐμῖηρβ ἴον Ἰοοᾶ 
Τὸ βυδίδίη 118. 

866, Φομονδ, δηα οοηβί θυ 
Ηὸον πτοίομοα 1 δηλ ὈΘΟΟΙΩΘΪ 

ΑΝΑΤΎΞΒΙΝΒ. 

Τλε Ἰοσίοαὶ σοπδίιτμοίίοη ἐφ Ῥγεβοτυοα, αἰϊλοισὴ τοηοτεα αἀἰδβέομϊέ ὃν ἰλ6 οοπϑείγαϊπι οΥΓ ἰλὸ αἱρλαδείίσαὶ αν.- 
ταπφεπιεπί ὁ (Ὺ3 ὑεγδοδ. ῬγΟΙΝ ὙΟΥ. 1 ἰο (δὲ ἰαδί εἰαιι8ε ὁ τοὺ. 11, τὃὯὲ ροοί δρεαζ8. [Καίλεγ ἐὰλό 
»οοὶ ρμίς (ἐδ ἰαπσμαγε ἱπίο ἰλε πιομ!ἢ οὗ α ἐλὶγα Ῥεέγϑδοπ, τσὴο ἐδ τευεαϊφα (ο τι ἴπ σοτβ. 9, 11, «γιά 
δι} πιοτὸ ρμίαϊπὶψ ἐπ ἦς τρλοῖο οΓ λὲ δεοοπά ρατγί, νον. 123-22. ἂϑ ἰδ τάεαϊ γεργεδεπίαίυε οΓ Τὴ ταϊνεα 
εἷίν.---Νῇ. Ηἢ. 1.1 Υογβ. 1, 2. ρτέδεπί ἰο μι (δὲ τάφαϊ ροόγδοη οὐ υεγ ἐδαίεηι, δλατρίὶν ἀφῇπίπς ἰλε σοη- 
ἰγαϑί δείιοεοη τολαΐ δἦδ τσαϑ ἀπά ισλαί δὴ6 ἐδ ποι. Ὕογ. 8 ρεγδοηῇοδ ἐπ {κε πάππον ἰδὲ ἰσχὶδε οὗ Χσαάαλ. 
ετβ. 4-6 ἀεριοί ἰλς ὑγεδοπί σοπαάϊοη οὗ υογδαΐεηι ἵπ τῖπϑ, πὶ (δὲ πιά. 97 τολϊοὶι ἀφϑογιὶρίίοη ἰὰε Ἰαεα ἶ 
Ῥεγδοῦ ἴπ ἀν σγίο 18 ἱπίγοαμοοεά; απὰ αἰδο, ὃψ τσαν ο7 σοπίιταϑί, ἀ87 διεσσεσαζιΐ [06 : ἰλε ζογδαζεη τοῦ 5 
οὔ δε εἰν, 1(ἢ6 ὅγοκοη ψαίεα, (δ γιοιγηἷπ) ὈΥὶοδί8 απὰὶ υἱτσίηδ, (δλὸ ἐχιοα Ροορίε, απα ἐδρεοϊαίψ ἦς τιο- 
ὀίεα ρἰμηφραά ἔγοηι «ρίεπαον ἱπίο ἦς ἀροροδί πιΐδοτ, αγὸ δὲ ϑοραγαίε ἐεαίμγεδ ιολὶοὐ δοπιροδὲ (ἠϊΐδ ρίοσίεγ δ. 
[Τὰὲ εβρέοια! διδγοοί οὗ 1 ϊ8 ἀρδονίρηοπ ἐδ ποί (ἢ 8 ΟἸΓΥ, δίγι ον δρεακίπρ, δμί Ζίοπ, (λε ἐγοισπ απὰ 
σίογῳ ὁ ἰδ είν. ΑΑγομπά λὸ Ἰἀοαὶ ἄαμγἦίον οΓ Ζιοπ αἰ ἰδὲ ἀσοοπδογῖεδ οὗ (ἦς ρἱσίετο ατὸ ἄγαιοτσι. 
“]εγδαίοα, ἀοτϑοῖξ, ἐς ἐλ 6 ἱπιπιοάία! ες δι 7οοὶ αΓ {δ οἰ οιοίπῃ υεγϑ8ε8.--- ὸῦ. Η. Η.1 Μεγ. 7 γεἰαίεε σσαὶπ 
0 ἰδὲ τἀεαὶ σον δαΐοπι απα ᾿π!οτῆῖ 8 ἠοὶρ 8ἢ6 τοπιοηιδοῦα τοϊ ἢ ραΐη ἦγ ΤΟΥ̓ΠΙΟΡ ὁδίαίς, τολιϊδί ποῖο δὲ - 
εγῖπσ δίιον πιροΐοτ ἔγοηι ἢθΓ 1068.Ὀ Ἄνα. 8, 9 αοοίαγο ἰδ σαμδὲ ΟΥ ἐλὲ )μαάχπιεηϊ, αἰτοαάψ ἱπαϊεα! αἱ 
ἐπ ὑόν, ὃ, παπιοίη, (λδ6 ἠοίποιι5 δίπ οΓ, 7Ζϑγαοὶ: ἵπ σοπϑδοχμόησς ο ιυλίελ δἰπ, ἀσαίλεη, σον. 10, λαά τπ- 
ἐγαφα ἱπίο ἰκς βαπείπαγῳ ΟἹ Ζίοπ, τολίτῆ ἰοας 7ογδι΄άεπ ἴπ ἐλὲ ἰαισ. Εϊπαϊν, σον. 11, ἰο τὴς ἰαϑξὲ 
εἴσιι8ο, αοπογίδος (ἢ αἰὐδίτοϑϑῖπσ Γαπιΐηο οΓ ἰδς δεδιοσοα ρεορίς. ἄγοι λε ἰαϑί οἰχωδε οΓ σον. 11 ἰο ἐλε 
ἐπά ὁ ἰλ6 οὐλαρίεν, (ἀε Γοεῖ ἰοἰ6 Ζίοη ᾿ογδοὶ  δρεαΐ, α8 8δλε λα αἰγεαάν ἄοπε Ῥατεπιλείϊσαἰψ ἐπ τοῦ. 9, 



ΟΗΑΡ. 1.1, 2. 89 

κα. 1, 2. 

1 ον ἀοίἢ {Π6 οΟἰτγΥ βἱζ βο δ ΥΥ, ἐλαΐ τὐαϑ [0] οὗ ἐρόῤ οὶ λοι ἰΒ Β86 ὈΘΟΟΠΊΘ 88 8 
σάον 886 ἐλαέ τῦα8 ρσγοδῦ διμθοὴρ ὑμ6 ΠΔύΙΟηΒ, απαΐ ΓΙ Ώ6688 ΔΙΟΏΡ; [ἢ 6 ΡῬΓΟΡΝΊΏΟΕΒ, 

2 ἦλοιυ ἰϑ 816 Ὀδοοιῃθ ὑγὶθαίατγ ὅϑ'.!9 θοροῦ βογὸ ἰὴ [ἢ ηἱραΐ, Δηἀ ΠΘΡ ἰθδγ8 αγὸ οἢ 
μου σὨΘΘ ΚΒ; ϑιηοηρ 811 ΠΟΙ ἸΟΥΘΙΒ Βῃ6 Βαίῃ ποὴθ ἰο οοπιέογὺ μθγ: 811 μὸὺ ἔγιθη 8 
᾿ᾶνθ ἀθα]ῦ ὑγθδομ ΓΟ ΒΥ τὶτὰ μον, ΠΘΥ ἀγα Ὀθοομλθ ΒΘΣ ΘΠΘΙΏ16Β. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γον. 1.- ΤΊΣ, βυδῖ., δοϊίίαγίπεει, 189 ἴἰο ὍΘ τοραγάοα δ8 ἰῃ {11ὸ δοουδαίγο. 8.06 11. 23. 1,οΥ. χίὶ!. 46; Φοτ. χυ. 17; χὶχ. 

81, ὙἹ27, ΝΌΠΙ. Χχί!. 9.. Μ|ίς. Υἱΐ. 14. στ 85. ΤῊ "--- ἰϑ δύομαϊς. 800 ΟἹ3Ηη., ὁ 123, ἃ. [πὰ Χλλὶ-, 6180. Τῶδὸ ματαχοχίο 

".-- ὑπ, Τ ὀσ κί ιν, ρΡούθα ρα, α τιατὶς οὗ [6 τοδηεῖνα, ΠῚ 16 ςοττοδροηῃάίης Ἰοζίοῦ ἴῃ ΑΥδίο. Οδουτϑ ἴδ ῬΟΘΙΤΥ πᾶ ἰῇ σοῃ- 

ρΡουπά πϑιηδϑ, 86 Ὁ ἽΝ, Ἴχ 272. ΗΣΝΌΚΆΒΟΝ.) Ὑ δσοβδίς "--, ποῖ ἰῃήγεαφιοηϊ ἰῃ ϑογθιλία, χ. 17 (ΚΠ), χχῇ!, 

23, χΙχ. 16. 1]. 13. Ὕοι ΤΉΝ ΡΑΣΕΘΌΪΑΣ ὙΓΟΓὰ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠ]Υ ΒΘΓΘ.--- Ἢ, ργέαί, ἰπ 110 αυλ] λεΐνθ βθῆϑθ, ὩΟΐ ἸηοΓΟΙΥ περί, 

νυϊ 4180 πιασημ, ροίεπς, στοαῖ, μονοσία), σου οἴϊοῃ; Ῥβ. χ νυ. 8; [8. ὄ1χΧ}}}. 1; 1}. 12; Ζογ. χ!!.). βοο Ὁ" ΠΞΌ Δ, εἰ 

δἴπι. δηὰ ἼΞν, ἴ8ὸ τη τ ΓΟΡΟ]} 8 οὗ (6 Αταυλοηΐΐδα. ΤῊΘ ΡΏΓΘδΘ Ὁ" 2 Δ οσσΌΓΒ ΟὨΪΥ Πογο. [866 7πέν., Αἀα. Κεπι. 1). ".)...-- 

Τὸ 3 αἴτος. δῦ ἰμἀϊοκῖου [ἢ6 οὐὐοοῖ ονοσ δ ΐολ [.6 Ῥγίποοιβ γα]οδ. 860 ΕΌΕΚΒΤ. [ΒΙΑΥΝΕΥ, ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, γαηϑὶδῖα ονεῦ, 

ἰηβίοια οἵἉ ἀπεοη. ὙππῊῦ 8 ΒΘΥΠΟΏΥΤΑΟΙΒ νεῖ ὨᾺ 3", 4.5.. Ὁ" ΓΞ Ὃν, θη. χχχυΐ!. 86; χχχίχ. 1, εἰ αἱ., δρὰ Ὁ Ο ὗ, 

Ῥαη. Ι. 7, 9, δὲ αἵ. 16 δ. ὨΟΠΥ ΠΟΙ χἢ 2 μῃ δὰ Ὁ 2. ἴθ βίῃ. πὴ ΘοΧχοορίίησ 88 ἰὯθ ῬΓΟΡΟΓ πδῆο ϑάγαλ, ὙΈΓΡΕ 

ΟἾΪΥ Ἰιοσο. ῬΊΏΓΑΙ ἰπ δηύχοι ν. 29; 15. χχ. 23, 1 Κίηχε χὶ. 8; Ἐδι(Ὦ. 1. 18. ον 8 {πῶ|ὲ [1 15. δὴ οἷά σπορὰ δηᾶ ἴῃ οαγ] ον {{π|68 
γνουυμαν τὸ μουν. [δου μ΄, 4ὅώ. ἰΐδειν. (2). ν᾿. ων. ἘΠΤΙΣ Ἴ9, Ῥγοοίποο, δαίγωρψ, ἰὰ εἰπισ. οσουθ ΟὨ]Υ ἰὴ ὈοοΟΚα οὗ ΕΖτγα (1.1), Δὸ- 

Ποπιλἢ ([. 3: τὙῇ}. δ; χίὶ. 4), Ἐπ οϊ απο α (ν. 7). Ῥαπίοὶ (νη. 2: χΙ. 24). αἀπὰ ὀαμϑοία!ν ἘΒῖθΟΥ (ἰ. 1,22. Πὲ. 12. 14 εἰο): ἴπ ηε, 
4 ἔπτη. 1. ὁ: γΠΠοΕ οἱ ἰχ. ἡ ἀε ἴὸ; ὕχοκ. χίχ δ᾽ 1 Κίημη χχ. 14..15, 17,19 [ποι 2 Κίηχη χχ. 10, ἃ πιίαια κὸ οὗὨ ΕσΕματ οὐρίοι Υ 
Ν ΡΟ Εκνπ8.), ἔφ θα, 11. δ... 15 τὸ ἴπ ΕΖΟΚΊΟΙ “πὰ ΙΧἰμη δον παῖ τ ψὰ8 ποῖ ππκοόν ἰη 1 ἔἶμιο οἵ Φογοιία)ι. [ὅσο πέος 
«λαώ. ἐεα. (2). γ»υ. τι 2. Κ΄. ΕΟΒΚΒΥΤΒΟΝ, ον ἰο Ἠεὺ. Βίὸ., ἀοτῖνοο ἔσοπι Ὁ, ἴο πεῖς, αἀἰξεοῖυε, "ἃ σοησυ πίη υἵἱ οἴτοικει, 

ὅτ τ 
τυγύμηι εἰ ἐκ μί ἷο σὲ σοῃ γε 0." ἘΘΕΆΒΤ, ὕγοηι δβᾶτηο νον ἐλ ἢ ἰῺ 8 ΒΘΟΟΒΔΔΓΥ δἰ κτι Πςαϊίοπ, ἰο ἐρ  ἐΐ, αἰτίε, ἐρραγαῖσ, ποτ, 
Ἰοηο "ἐσέ μλ. τὸ με εν, πιράξατο, ἀϊεί γε. ΤῊλὸ ΟἿΪΥ ον άθησθ οὗ βο} α ΒΡΟΟΠΔΜΓΥ βἰχηϊδοιτίοη οἱ {6 νογὺ ἐπ ἰὴ 1π8 ὅθ. 
τίνατινοϑ ᾿μοιμλδονο, ΟἿ πὰ ΠΟ. ὙὙμὸ υἱὰά ᾳυκίμὲ ἰάοα θθοπμα Ὀσίίογτ. “Ὁ 2 ἴγοια 770 2, νόσαυϑθ ἰζ ἀοτ}ν ἀλ611 ἀπὰ ἀ9- 

τ τ 

Βοῖΐνο, α8 [δ ννοτο, [πο «ἰϑίρησο ΟΥ̓́ Π 056 ὙΠῸ ἀγὸ Ἰοτοοὰ ἰὼ Ὀ6 ὑγἱηί(ατγίοα." ΟΕΒΕΝΙΓΒ βηγα {Πἴᾳ 4 ποῖ “ τΤοΪ ΓΒ Ό]6.᾽" απ ἀογίνοα 
ἔνγυια 993 το πιεπεϑεγ, Βαϊ ἴμότγὸ ἰϑ 8 νογὰ δἰχομγ ἰγόμ Πδϊ σουῖ, Ὁ29, τθλπίης ἐγ διε ἰὰ 110 βιγίοῖ βοηδβθ, νι ἢ }16 52 

ΤᾺΘΊΠ5 ἫΝ βογ οΥ̓͂ ἐγ διιίδ-εγυΐοε οὐ δοπα-δεγυΐοε (860 οΥί, ποίεε δεΐοιο), μανίης 8 Β60η86 (δδί οΔηῃποίΐ Ὀὰ οχίγλοϊθα ἔσοσῃ ἃ το γὺ 
Βα γῆς ἴο πμηεδο.-Ἰ, 11..ὃ..] 

ΥΟΥ, 2. -ἰΠ23} Ἷ23. Το ἰηδηϊῖνο σοηδίγυοςι δεΐογε ἃ δηϊ6 του Ὁ ΟΧΡΤΟΒΘΟΒ ἰπἰοη δὶ Ψ, αὐεν ἃ σοπίϊη} Υ. δῇ τοφρρείδ 

δΌΥΟ ΟΥ δογεῖν, ΒΒΟΌΘΠΤΟΝ, Ε.Υ͂., ΒΙΑΥΧΕΥ͂, ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, ΗΠ ΕΝΡΕΆΒΟΝ, ΟΣ δύξίεγίν, ΝΟΥΣΒ, ποῖ οοπέϊπιαὶ ἵν, 18 οἱὰ Ενα. γῈΒ8., Ὀ10- 

ΡλΤτι, ἘΚΈΝΟΗ ΥΕΈΒ., ΓΟΚΡΟΒΎΟΞΒΤΗ, δη ΝΑΞΟΣΙΒΒΑΟΗ.--᾽ἨἮ. Ἡ. Η.-- ΠὉ ὨΘΥ͂ΘΥ ΟΟΟΌΓΕ [ἢ Ζογου Δ. [860 ν., 466. ἔεηι. (2). 

Ρ. 80.] - Φογοιλ 88 τι808 ἐμ ΡΟ] ὉΠ), χτνὶ. 7; χχχὶ. 13. Ὀυϊ ῃοῖ [ὴ9 ΡὮἈσαδθ ὉΠ) 

Δη ΟἸνο Ποτὸ ΟἿΪῪ ἴῃ Ἐδςοϊ. ἱν. 1. [560 7πέν., Αἀα. ει. (3). Ὁ. 89.}] Φογοι δ πι808 ΠΣΠΝ χχ. ά,0; »)᾽λ χχίχ. 28; υ. 8: νἱ!. ὅ, 

εἰς.; 23 1.8, 11, 20. τ΄. 11; χὶἰϊ. 6, εἴο.; 2 ΚΝ, γα ΌΘΕΕΙΥ, γνἱ. 26; χυ. 11; ΧΥΪΙ. Ἵ, εἰο.--Ὁ"3" ὧν "Π ΟΟΟΌΓΒ ΘἰϑοΎ ΒΘΓΘ 

ΟὨἹΥ͂ ἰῃ ΡΒ. ἐχχσίχ. 22. 

ΩΣ οσσογτίης ἰῃ τ }8 σΠΔΡΓΡΥ ΤΟΥ ΓἸ ΠΊΟΙ, 

19 Βρ᾽γὶῦ, βιἰἰπηρ ΟῚ ΔΥΥῪ δι 18. (ἢ 6 Δαναϑίαιοα 
ΠΟΙ Ρ͵8668.--- οῦ [86 οἱἵγ δἱῖ βο]ζασν. 
ϑοίιίαγν, ὈδοαΒ6 886 ἢη8 οϑὺ ον ἐπ δὈΪ Δη5, 
ΒΡ οἰ !άτοη. Τΐ5 18 ον ἀθηΐ ἔγουι {116 δῆτ 6- 
Β18,---ἰῃ!θ ΟἸΤΥ ἐλαέ τσαά 7 ὁ, Ῥεορίθ. [ΝΟΥΒΒ: 
“ΤΠ ΏΘΥΘ 8.6 ΒΟΥΘΙΆΙ] Ἐοπιλη οοΟἸη8 οχίϑηϊ, ΓΟΡΓΘ- 
ΒΟη  η οα [86 ὁη6 δ᾽΄ἀ6 (ῃ6 ΘΙΏΡΘΙΟΥ Υ οΒραβίλῃ, 
δὰ οἡ (Π6 οἶον ἃ νου ({Π6 ἀδυρῃίον οἵ ΖΙί οη) 
δια ἀροὸῦ [89 στουπά ὑπ 6} 8 ρ6]πὶ ἰγϑθα, πῃ 8 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ, 

γεν. 1. Ηονν, 3). Τὰ βθοοπά δῃὰ ἔουτί 

οἰιαρίουϑ 4130 Ὀσρὶπ τυῖἢ (818 ποτὰ, [0 18 υϑοᾶ 
ὈΥ Ζοτοταῖα!ι (Ὑ11. 8: ΧΙΝῚΠ. 11), δη 4 ποὺ βοίἀοπι 
ἴῃ ει το ΟΠ Υ̓ (1. 1: τὶ. 17; χι 80; χυ!ῇ!. 
21). ἴη [βαΐδ!ι ᾿ἰῦ ΟσΟΌΥΒ ΟΠΟ66, ἱ. 2], ἃ ῬΡαββῆχζθ 
νοὶ ΒΘΘΙῚ8 ἴ0 αν Ὀθοη ἴῃ Οὐγ Ῥορί᾽Β πιϊπμὰ. 
ΤΆεγε, ἂ8 ἰοτα, 86 Ἰά64] ρούβοῃ οὗ ΨογυβΆ]θπι, 
ἑ. ε., Οὔ 118 ΟἸΤΥ οὗἩ Φογαβαϊοια (ἴπ ἀϊδιϊποιϊοη ἔγοτα 
(ἰν6 {ἷθ6 οὗ Φυάδῃ, ἰο νυ οἢ γογ. 8 Το ἰαί 65), 15 (86 
Βιι 7] οοῖ. ΤῸ ρογβουϊβοιλιίοη 18 δρραγοηῖ: 1. 
Ετγοιῃ {ἰ6 ΟΧΡΓΟΒΒΊοΏ, αἱ δοϊϊίαγῃη. 2. τοι [ἢ 9 
ὙΟΛ 8, σα ἃ ἰσίάοι. ΤΠ6 σο ρ ΓΊβο. ν᾿} ἃ Ρ6᾿- 
Β0η Εῆοιννϑ ἰΒαὶ ἐῃ6 80)66ιὶ οὗ σοιῃρΑΓ Βοὴ 18 σο- 
βιυτάθὰ 38. 8 Ῥϑσύβοῦ. 8. Τδο βίηριυϊαν ζοτπ8 ἴῃ 
τον, 2, δὴδ ιρεορϑ, ἤξγ ἰεαγϑ, ἦεν σἠεοζα, εἰς., Δ8 σοῦ- 
(αἰ Υ ἱπάϊοαιθ ἃ ΡΟΓΒΟΒΙ Πολ(ΊΟη, 88 (16 Ρ] ταὶ 
ἴοτπ5 νουϊὰ ργονθ ἃ Γοίδγοησο ἴο {110 σοπογοῖθ 
16 οὗ 116 οχὶϊοϑ. Το Ῥοοὶ ἐμὴ ᾿8 ἴῃ 
}}}9 ΟΥ̓ 6, ποῖ, ῬΘΡΒ8Ρ5, [ἢ 9 6ο]] 6οἶνα ῬΟΣΒοη οὗ ἢ 6 
ὀχίϊοι ροορΊςα, θὰ 19 ᾿Ἰά664] ροτγβοη οὗ ἐλε οἷν οὗ 
Ψογυϑα]οια, ΟΝ σταϊηθὰ, Τ}}}18 ΡΟΥΒΟΩ ἢ9 8668 ἴῃ 

τοουγηΐαὶ δά, δηἀ πΒανίης ἀτουη ΠΟΥ ἃ θα Ρ 
οὗἨ δγίηβ, δι οὶ 8, εἰς. ΤῸ Ἰαροπὰ 18 ὕθ 5κ 
σαρτα--“Φὰἀθ68 ἰδίκοη..᾽]-- αὶ νγαὰ8 {11} οὗ 
ΡΘΟΡΙΘΙ͂ ἴη σοραγά ἰοὸ 86η80 δηὰ δοῃϑβίγαοίί οῃ, 
8660 Ψ6Ὁ. 11. 18; 1 84πι. 1ἰ. ὃ, [ΗΈΝΌΕΒΒΟΝ : “1 
18 ἱπιροββὶ Ὁ16 ιο ἀφριογιΐηθ μὰ 8 (Π 6 οχίοηϊ 
οὔ (8 ρορυϊδίίοη οὗ δηοϊαηὶ Φοταβαίοα. Βοίοτο 
(6 σουοὶῦ ππιορ οὶ οὈολα ἰὑ πλιϑὺ ὮδΥΘ ὈΘΘᾺ 
ΥΟΡΥ ρσίοαί, Θβροοΐδ! Υ ἀατγίηρς ὑΠ6 οοἰουταιίοη οὗ 
(6 (ἢ γοΘ δῃπιιὴὶ ζοϑιϊνα]β, τυ ῆθη ἰἶὸ τὰ] 05. 60η- 
ξτγεχζαίοα (Πγὸ ἔγοι 41} ραγίβ οὐ {Π6 σοι ΠΙΤΥ : πὰ 
ούθὴ δέον ἱῃαὺ ουϑθηΐ, 1Π6Γγ0 18 σγϑβκοη ἴο Ὀρ]ϊανο 
ἰμαῦ, 85 186 τηρίΓΟΡΟΪ 8 οὗὈ {86 βου! πότ Κη ράοπι, 
{9 δυο ν οὗ ᾿η Δ ὈΪϊ δη8 ἸνᾺ8 σοπβιἠοτδϊο. [ἰ 
ὩΟΐ ΟὨΪΥ σοῃίϊμυοὰ ἰο Ὀ9 ἰμ9 χοδβοχὺ οὗ μ6 ΥἹῦ0 65 
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οὔ 71} δηθὰ Βοπ) πιΐη, Ὀὰὶ τλϑ οη6 οὗ ἰπ6 Ὀγὶη- 
οἷραὶ τππονοδηί 16. οἰτἰ65. οὐἩ (6 Εαϑι.᾽᾽7-- ον. 
1 τοροιἴοη οὗἩ (6 771οισ ἴῃ (6 βοσοιιὶ ἀπὰ {110 
αϑί οἰαιι865 οΟὗὨ (Π6 γ 6 Γ86, ἃ8 ἴῃ ον Πα δὰ γογ- 
Βίοῃ. 8 ποὺ ΟΠΪΥ͂ ὈΠΠΘΟΟΒΒΑΡΥ, Ὀιὺ ΠὰΔΥΒ {16 
τ γ᾿ ἶσ 8] οοηϑίγυοίου δηα ἱπίοτγυρίβ [Π0 60η- 
βοσαϊίνο δον οὐ τπουριῖ. ΤΊΟΓα 185 ΠῸ ΤΩΟΓ6 ᾿Γο- 
ῬΟΙΟΙΥ ἴῃ 118 σοροϑιϊῖοι ἴῃ γον. 1, [μδη ποσὸν ου]ά 
μὲ ἰῃ σνογ, 2, ψ ῃϊοὶ ἴῃ ἔοτιι Δηὰ πιαίϊον 18 ἃ Θοῃ- 
(ἰπαδίίοη οὗ τον. 1. Τᾶ8ὸ ρϑγίίοἷθ, 88 υϑοά ἴπ (ἰ6 
Ῥορίππίηρ οὗἁὨ {110 γ6γΒ6, 18 ο᾽ Δοι]αίοΥΥ, ποὺ πο τ- 
τοσαῖϊνο, [Ὁ τόυβ868 δηἀ ἀἰγαοοίβ διἱθηϊίοη, τ ῖτὴ 
ἤπθ Ρορίΐοαὶ οἴοοί, ἰο 16 ἰμαρο οὗ (89 ἱἰάθαὶ 
Φογαβα θη), Οη60 ΓΟΡΥΤΘΒΟΠΓ 8 οἰ γι οὗ »Ῥεορίςε, 
ΠΟΙ͂ Β660ῃ 88 ἃ ἀο)δοίο τ οπλδλη, δἐζπ δοίίίαγῳ, 8.8 
ἴῃ Π9 ἀδοροϑὶ στοῦ. Το αἰϊοηϊίοη ἐμ 8 χαϊηοθά, 
(Π|ὸ ἀοϑβογι ριΐοηα ζο68 οἢ ἰο (6 Θῃᾷ οὗἉ γον. 2, δα ἀ- 
ἵης Γρδαίασο ἴο ἔδραίιγα, δηὰ οἱγσυτϊηβίθηοθ ἰο οἷτ- 
οι πιϑίλησο, ΜΠ δαἀπιϊγῦ]ο δὶ δηὰ ρυδρἢϊο 
Ῥοννογ, {}}1 1|ὸ ρἱοίαγο 18 σοπιρ είθ.---Ὄ. ΗἩ. Η.] 
--15 8586---λὲ 5 ὉΘΟΟΙΏΘ 888 ννίᾶουνν  [Ιῃ 
14. 1. 21, ἐλὲ 3αἰλύμὶ οἱἷΐν ἈΔ8 δὲόσοπια α δλατίοί. 
ἸΠοτγο. ΒΘ Ρ6 0 ΠαΥ͂Ο 8. Ροοῖὰ ποί οὗἩ Ἰηγοοίίνο δά 
ἀοηιποίαιίου, αι. οὗ Ἰαπηθηϊαίοη, {6 γνορμίοιιδ 
οὐδ ἸὶΔ 8 δοσοπλο αϑ α ωὐἱάοιο. ΕὌΓ Β16 18 ΠΟ ΙΟΏΡΟΣ 

(1503) α πιαγτίοα ὁπ, Β'Ώ6Θ 8816 ΠΟ ἸΟΏΖΟΓ ΘΏΪΟΥΒ 

σοταπιιπΐοπ πὶ τπ σομονυδα, μ6. Πυβθδπά 3. 

500 ΠΕΠΙΤΖΒΟΗ οἡ Ιβαῖα}ι ἸἰΥ. 1 βΒαη.). 886 ἷβ α 
τοπαπ Τογϑακοπ (18. ᾿ἰν. 6), δὰ ἐλὲ τορτοασῖ οΓ 
«εοἰαοισλοοα (18. Ἰ᾿ῖν. 0) Τοϑί8Β ροὰ δοῦ. Τλθ οχ- 

Ῥτγοββίοῃ αδ αὶ τοίάοιο [ΠῚΟΝΞ, α86 ΟἿΘ ΤὈΓΒΆΚΘΏ, 

νἰάον 64} πη 0 }165 (ΠπαὉ 7 ὁτ 816 πὶ μ ΔΒ ποῖ Ἰοβί ΠΟΥ 
Ἰυβθαηα αὐϊοῦν πὰ όταν ον, Ὀυΐ 8.16 18. ΟἿΪΥ 86- 
Ῥταίοα ἔγοπι πὶ [ῸΓ ἃ Ῥογίο. ΤΥ 15 πῃ 1Π 6 
Ραᾶτίς]5 δ ἃ ζογοϑιδάοινίηρ οὗ γουηΐοα. 8666 (116 
ΘΧριθϑβίου 454 τοίάοιος ἴπ ν. 8.---ἈἌ 89 ἴπ8ῖ νγᾶβ 
διθαῖ διῆοηρ, ἴ89 παίΐοηβ. [ὃ γ. ΝΑΕΟΘΕΙ,5- 
ΒΛΟΗΒ Ραποιϊασίίοη, τ ἰοῖ 15. (6 Ραποίπαί ὁ 
αἶβο οὗἩἨ ἔα ἥορί.,  αἷᾳ., δὰ βοῦιθ Π]ΟΓΘ ᾿πο Ὅτ 
γογβίοηϑ, ΓΟΘΌ ΓΕΒ 058 (ὁ σοηποοὺ (ἢ 686 τνογὰβ Ἰ ἢ 
{16 Ρτοσοάϊηρ ἀροϊαταίΐοη. δήφ ἐδ δεόοπνιδ α ἃ 
«οἰάοιο, ἰλὲ στοαί οπα (7)1εὲ αἴγο889) αἀπιοηῷ {δὲ πα- 
ἰΐϊοϑβ. Τμῖ8 18, Βονόγυοῦ, ἰπ νἱοϊαιίοη οὗ [ἢ πιᾶ- 
Βογοῖΐσ ρυποίπαϊίΐοη, 812πη|1 ἀ068 ποὺ βοθὰ ίο 
βιἰτοησίδοη (Π6 πιραπὶηρ ταὐ γ. Ν. ἀοτῖν 68 ὕγο πὰ 
(6 ὀχργοβϑίοη αϑ α τοϊώοιο. ὅθ ΟΥ̓Τἰσ6Α] ποῖθ8 Ὀ6- 
Ιον. Νοῦ 15 {ΠπΠ6 ΓΘ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΔΠ{1{]16818 ὈΘ 66 ἢ 
Ὀοΐης ἀ9 α τυἱάοιο απ ᾿Πανὶηςσ Ὀ6οῃ σγεαὶ ἀπιοπ (ἦς 
πα!οη8. [ἔν ὸ ἀὐορὶ (Πὸ ρυαποιίαατ0η οὔ {πὸ 5 ρὶ, 
απὰ γὰ]ς., να ϑδουϊαὰ δαορὶ {86 γα πΒ᾽δίϊοη 1 ἔα] 
οὗ οὔθ οὐ δα οἱον οὗ {0896 γουϑίοῃϑ, οί οἵ 
σοι ἀο Ῥγϑϑοῦυθ δὴ δηΐ||6518. Τῆς δορί. 
χολῖὶβ 8λὲ ἐδ δούοπις αϑ α ιὐίάοιρ, ἵ, 6., ἃ Ἰοῃθ, ἴ01- 
ΒΆΚΘΩ γο8Δ, τσλοὸ τοα5 Πιίϊεα το ἢ παίίϊοπδ. Τίνα 
ψαΐς. τοι 9, ϑὴε ἐλὲ ἰααν οΓ παίίοηα δδοαπιθ α8 α 
«ἰάοισ. ΤἈ6 ρυποίυδίϊοι 'ᾳ Οἵ" ργθϑθηὶ ΠΌΣΟΙ 
Βιθ 169», τι οὶ 15 σοίδι θα ὈΥ οὐ Ερ 8 νυ υβίοῃ, 
ΒΠΟΌΘΗΤΟΝ, ΟΛΥΤΆΚΕΚ, ΝΟΥΕΒ, δηὰ ΟΕΠΙΑΓΘΗ, 
ΘΟΤΙΑΙ ΠΥ ΠᾺΡ Κ68 0 0 Β6Π86 ΟἸΘΔΤΟΣ πὰ (88 πο 6}}18 
πΙΟΓΟ σορίουϑ. 776 οἱίψ 8118 δοἰἰίαγῳ (ἀαὶ σὰς γὶ4 
ΟΓ γΡεορίο" ϑδὴε ἐδ δοοοπιθ αα α τυὐίάοιο διε ἰλαὶϊ 
τοα8 7γεαὶ αἀπιοης δ παίίοπϑ. ... ἐδ ὁδοοπιο ἰτί δίαγῳ. 
--. Π. Η.]--Αμἂ ρΡοϑβϑ δλοηρ, 86 Ρζο- 
νίηοθα. Τπδὺ ποὺ ΟὨΪΥ ᾿βγλϑ! 18}, θα Γογοΐζη 
Ῥιονίη 68 4180, 6 ΓΘ δὖ {ἰπι68 σογογηθὰ ὈΥ 6 Γιι- 
ΒΑ]Ὸπι, 18 ΒΒ ΟἸ ΘΏΓΠΥ 658 Ὁ] 158 64 ἴῃ ΒΟΥ. [366 
ῬΑΥ 1 ̓ 5 σοπηϊθ815 απ που απ ον ον {πΠ9 ΠΕΙΜὮ- 
Ὀοτίης δἰδῖθ5, 2 βδιη. Υἱῖϊ. 1-4; χ. 6-19; ἰδ9 ὁχ- 

[6πὖ οὗ ϑο]οπιοπ᾿ 8 ἀοπϊπίοηβ, 1 Κίηρε ἱν. 21, 24: 
2 Οἴιγοῃ. ἰχ 38, 24; τ0 ρόονογ οἵ ΨΔυΐϊδεῃ ἴῃ (0 
τοΐζῃ οὗἨ θοπΒαρΒαί, 2 Ομγοη. χυὶϊ. 10,11], δηὰ 
ἴῃ ιἰιαΐ οὗὨἨ ἰζξεϊαϊι, 2 Ογοη. χχνυὶ. 0-8. 8.66 8150 
Εττὰ ἱν. 20, “"ἼπΘΓ αν Ὀθοη τηΐ  Υ Κἰηρ8 6180 
ΟΥ̓́Θ" Φογ Βα οιη, τ ϊσῖ ἢᾶγο συϊοι ον Υ 8}}] σου η- 
(γ69 Ὀαγοηὰ (8 γίγοῦ; δηᾶ (0]], (γϊδαΐο, απὰ 
ουϑίοπη, "88 μαϊὰ ππίο ἐδποιη."---. Η. Η.]-- 
Εῶονν 15 5886 ὈΘΟΟΙΏΘ---ἰ δεοοηιο. [8.66 ΓΟΙΏΔΥ ΚΒ 
ον “7οιο δῦονϑο.]-- τὶ αϊασν. [΄ΟὈ]χεὰ ἰο 
ΡΗΥ͂ {ἰτἰθαίθ-Βοῦνοθ. Τ δ 15 186 σοιηϊηοῃ Πη68ῃ- 
ἴῃς οὔ 1886 νοτγὰ.᾽ ΝΟΥΕΒ.} 
Ὑ2 2, δἰεειὴ, δοϊϊίατγψ. ὙἨΐ8 σαπηοὶ τε 

αἀιοεϊἰεἰἦ αἰοπό. Ἐον ἰὯθ ἰβοϊδίοα Ἰοσαίίοη οὗἉἨ (9 
ΟΥ̓ οουϊὰ 6 Πο0 πιϊϑίογίηθ, δἷποο οοπίλοὶ 18 
᾿θαῖ θὰ ὩΘΙΌΟΥΒ τγ88 ἐουθίἀἄθη 45. ἰπ}ιιγίοιϑ. 
(86. Νααι. χχὶϊ!. 9: 16 ν. χχ. 24, 20: ὕδυιϊ. χχχὶϊὶ. 
ω5., ἔχ. χχίῖ!. 81.38; Φαάρ. 1...) ΝΟΥ οἂἢ 
ΠΣ ἢδγο [ῃ9 Β6η86 οὗἉ δἰ μαίίοπ, »ίαξε ὁ7 ἰοσαίίοπ, 

ἴον 219) πουύθτ μα5 {1} Βεπι86 ἴῃ (86 Ηδοτενσ. 8.60 
ΟΕ8ΕΝ., Τεε. ἴη Ῥβ. οχχὶϊ. δ: οχχυ. 1: Ζοοῖ. 
Ἰ, 8; χὶϊ. 6; χῖν. 10 10 Ἰὰ8 οἰιον (ἢ 6 οί νο εἷς" 
πα βοαί!οη οὗἉ ἐπμλαδἐϊίησι οὐ (89 ραϑϑῖνο οὗ ὀείηρ ἰπ- 
ῥαῤδιίεα (866 Φογ. χΥυὶὶ. 6, 2ὃ ; χχχ. 18: 1. 18, 89, 
εἰ αἰ.). Τ]ναὶ [8 }5 1.80 παιηδα ρϑβαῖνο βίρεϊ βοα οι 
ἀουβ ποὺ βυϊ ἤογθ 18 ουϊάθηῖ ἔγοτα {86 σοῃίγ ας ϊἴ6- 
[οὰ ᾿ηγοϊνοὰ Ὀγ {1160 τνογ 8 δοζίίατν διὰ α8 α τρϊάοιο. 
Ὗ 6 οδῃ ΟἿΪῪ ἰγαηϑ)αῖθ ΠΟΥ͂ δὲ Βο} ΠγῪ (86 οἰ. 

[Εσπαβτ, Ζοζ., “2095, ἰο δίί, 88 δ ἐχργβϑίοῃ οὗ 
δοίης Ὀονοὰ ἄονη, βίγυοῖκ ἄονγη δηὰ ΤΟγβλϊκθη, 

στιὰ ὙΝΌ, 18. 11. 26; 700 11, 18; ἼΒ» 2}, 15. 
χἰν!. 1; ΤΊΣ, Μάᾶπ, 1. 1: 111. 28; ὈΣΊ 3, Εν. ἰχ. 

3; ΤΟΝ, α θη. χαχυη!. 11; 15, χινῖ!, 8.1 ᾿ΠΞῪ 
[18 ῬΡτοῦ8 19 (πὲ (86 ἕοτπι "ΠΝ 79, ἐπ (μ6 Κιπατοὰ 
Ῥᾶββαρο, 158. 1. 2], ἰηβιυοποθὰ 1ὴ6 σμοῖδο οὗὨ (89 

ἴοτια οὗ 86 ποσὰ [ιεγ8.--- 9 23, αϑ α υἵάου. 

[Ὁ δας μι 68ῖ8 ἰο ὉΣ ᾿Ξ, Μη ο" νεορίο, ΤΥ ΘΩ͂, 
δεγεαυοά ὁ ελίϊάγεη, ολιϊε85, νου] Ὀ6 ὅτϑί βὺρ- 
βοϑίοα : δυὺ [18 νοΥὰ ΟΟσΌΥΒ ΟὨΪΥῪ Οπ66, [5. χ]ϊχ. 

21. πϑῦ, 4150, ΟσΘΌΓΒ ΟὯ66 ΟἿΪΥ (ἴῃ σοπηδοίξοη 

πῖ!μ ΠΝ), σοτ. χυὶ!, 21.. ΠᾺΡ ἰϑ ()6 θαγ- 
ΓΘῺ ὙΟΙΉΔΏ, ἜΥΣΙΣ, ΟΥ̓ ΓΟ ΞΟ 185 αὐοτγίωπι γασίεηδ, 

ἔχ. χχιϊὶ. 326; 2 Κίηρϑ 'ϊ. 19, 21, οὐ ἐπίπηπίϊεῖάα, 

ΕΣ. χχχυϊ. 18. ΤΟΝ 8115 ΔαταϊγδΪν, πη ἐμαί 

10 ΣγΟἾΥ 65 {ἢ} 6 ̓πιρΡΟΒΒΙ ὈΠΠΠΥ οὗἁἨ Ὀοατῖης ΟΠ] σοι 
ἱη {80 δαίαγο. Απά ὑδμδὶ 18 ται (116 Ῥοοὶ τυνουἱὰ 
ΒΆΥ. ΦΔογυ Βα] τὴ 15 ρἰδορά ᾿η ἃ σοπά οι ἴῃ νυ ἰοῖ 
0 ἰ8 ΠΡΟΒΒ101]6 [ὉΓ ΒΟΡ ἰο ὈθΟΟΙηΘ Ω πιοίλεγ οἔΓ 
εἰλιάγοη, Ῥβ. οχὶϊὶ. 9. Τα οὐδοῦ Τοαίατο, (δ αἰ Βὴ6 
ἴθ αἰθὸ ἃ νον τουθά οὗ ἐπ οἰ] σθὴ δ᾽ γον 
Ὀοτα [0 ἰῸ Ὁ, 15. ζυγὸν Ὀτουχῃῦ οὐἱὐ ἴῃ ναὶ [οἱ]- 
Ἰονϑ. [ἃἃο ποὶ Ὀο]ῖογο, ἐμοτοίογα, ἐἰμαὺ Φοτυ5- 
Ἰοπὶ 18 Ὦθγ6 οδ]Ἱοὰ 4 νίάον, Ὀθοδυβο 886 15 Ὁὃ6- 
γοανοὰ “ οὗ Κὶηρ δηἀ ρῥυΐπηοοβ, δηἀ {π6 ῥτοίοοιοη 
δηἀ συϊάδποο οὗ ΓΌ]6ΓΒ,᾽ 88 ΥἹΤΈΆΙΝΟΛ δῃ οἱ ΠοΥ8 
Δέτοσ Πεἰπὶ (Ἰλ 6} ἘΝΟΈΨΗΑΒΌΤ), ΒΡΡΟΔ Ως ἴο 15. 
χιὶνὶϊ. 8, αν Ὀδοὴ ἰηοϊηοὰ (ο ἐἰϊηῖς. 1365: ἀ 68 

ε|ιδΐ, ΠΝ 15 ποὺ ΒΥΠΟΏγΙΟΙ 5 1 αΝ, ΒΆΒΟΗΙ 

9 δίγοδιὶν σοιηαυκοα. ΟοραΓΘ 59 δὶ (89 

οἷοβο οὗὨἩ (19 τοῦβο, δυά ΓΝ), 15. ἰ. 921. Τῃθ 

νογὰ ΤΊ δὲ ἰ8 οἴϊθα ζουπὰ ἴπ Φοτθταίαι, υἱῖ. 6; 
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παι τνότὸ ποίη τοπάᾶονῦι], Ὀὰὲ 80 (δαὶ ΒΟΡ 
γθορίς 8118 ἂρ 19 {1π|9 τυ αῖοἢ 18 ὉΒΌΔΙΥ βροηύ 

οἰμβοτυγίβο. ὁ 18 223 ἰο ὃ6 υπάἀογπίοοα ἰῃ 

ἴο ἜΣΡΥ638 ἈΠΥ͂ ΒΟρ6 ἐμαὶ 886 ποιὰ Ὧθ γτοϑίοσοά  Ναπι, χίν. 1, ““8δπᾷ {86 ΡΘΟ0Ρ]6 σορὺ ἐμαὺ πίραι." 
ἔτοιι Β6Ρ Μίιαον ἃ βίαϊθ, 88 ΦΆΒΟΗΣ ΤΔ ΠΟΙ ΤΥ [ 886 ὅ6γὉ. νἱ. δ; χχχυῖ. 80, εἰ αἰ. [ΠΕΝΌΒΕΒΟΝ: 

ΧΥ. 8; ΧΥΪ. 2] ; χχὶὶ. 8. [ΗΈΝΡΕΗΒΟΝ 8 ἴ00 

ΒΌΡΡΟΒΕΒ.᾽᾽ Οοιῃραγίβοι ἰβ ποὺ δϑϑϑυί θη: 8 ἰδ ὶπς “ς ΤῸ ΘΧΡΥΘΒΒ [88 πιοτὸ δρρταναίθα ομαγδοίο οὗ 

ῬΡοϑίιϊνο θὰ 6 Βηγ8, "“Ἴἢο 9 ἴα ΓΝ 19 

ΒΙΓΩΡΙΥ ἰμπαὺ οὗἨ σδοπρηγίβοπ, δηὰ 8 ποὶ ἰπηϊ οηδοά 

8 ποῦ τ μαί ἰδ 18 σοομιρατοᾶ τὶ. 1 3 ἰμθῃ ἀυο8. ἰΒ6 ΤΡΟΡΙΒΕΡΙ 18 ΤΕΡΕΡΕΠΙ ες ᾿ ἸΠΠΙΕΕς ' 

ὶ ταὶ : τὲ Τα ὑ-π--ἰὴ9 Ῥογιοα οἵ Γοϑύ 8 Β᾽ ὩΡΙΥ ἰπάϊςαῖθ 8 ΘΟ ρατίβομ, γοὶ ἰΐ ἴοαυοβ ἃ ροϑ- ἘΠ ΟΌΓΙΙ γ6. ΙΒ 
Β᾽ ὉΠ, θὰ θη66 8 ΠΟΡΘ οὗ τοβίογαζίοη ΖΡΟηὶ ἃ ἐαπθοὶ πρυτο ἢ πὴ ἜΠΕΤΙ 5ΤῸ ΝΗ αὐ ἐτιλε ρον 
σὶάονοά βία; διὰ {610 ἰ8 δουίδί Ωγ πόσο ἰμηη} 1 8 18. «ΘΓ. Υ͂ΣἹ. φῦ; 1Χ. 4, ἐξ αὐ. Θ ΔΌΒΘΠΟΘ 
8 “)αποίεδ᾽ ἀϊδιϊποιϊο Ὀούνγϑοη δοίη ἃ σπϊάοιν, ἀπε, τάδαν, μῶν πδοα δὶ υχὰε βρεσόψοξιρο θα να 

ΓΝ), ἀπ δείηρ {{π6 οτιό, ΤΊ] γ}19.---ὙΥ. Ἡ. Η.7 1 Ἰάθ8. δυϊ θη ]γ ἐμαὶ {86 ἔθατβ οὰ ΒΘ ΘΒΘΘΙΚ8 ΒΥΘ 
Ὁ ΜΕ δὸν ΘΟὨΒίΒΏΠΥ ἔθογθ, μανθ ἢχοα ἔλεγε, 88 ἱῦὺ Ὑ6ΓΘ, 

--97 ΠῚ, λα δεοοπια ἰγίδωίατψ. ΤᾺΘ ΘΧΡΤα8- οἷν Ῥογιβδηθηῦ ρἷδσθΌ [ἢἙΈΝΕΥ: “Νοιδίηρ 
βίοῃ 18 ἔοῃπὰ ἴῃ αἰοποβὶβ (σ]ϊσ. 16) δπᾶ ἴπ θδιιΐθ- [ ἀγὶθθ ΔΎΓΘΥ ΒΟΟΏΘΡ ὑμδῃ 8 ἔθδγ, γοῦ ὕγοϑῃ ργίϑῖβ 
ΓΟΠΟΙΛΥ͂ (χχ. 11); δηὰ ἰ8 ϑβρϑοίδν ἔγθαυθηὺ ἴῃ 1 | οχίογί ἔγοβ ἔθ γ8, 80 ὑμιῦ Β6Υ Ομ ΘΟ Ἶκ8 ΔΓΘ ὨΘΥΘΡ 
Εἰημρβ (ν. 27, 28; ἰσ. 1δ, 21) δηὰ ἴπ δυᾶροδβ (1. 28, , ἔτϑο ἔγοιι (6 πὶ." 7-- Ασλοηβ 81} Βου ον θσΒ 886 
80, δ8, 36). [1 18 αἶϑο ἤουπὰ πὶ ἰβαῖδ! (χχχὶ. 8). [ἰ Βα ἢ μοτΘ ἴο Θοτηίοσὶ μθζ.--- ϑλὲ λαϑ πὸ δοπι- 
ΤῊ οἰ ΥἹΠ ΟἿ ΟΥ̓ δηὰ ἐππ ἀδαιοηί] πιϑϑηΐηρ δγθ πού [ ,ογίεν.--- [Πᾶν (μβ μηγα80 δ88 δὴ ἱπηροτίδηϊ 
αιἴ16 σοτίδῖη. Αἱ 811 ἐμὸ ρίδοϑϑ οἰϊβὰ 1116 ψγόογὰ ᾿ τηθδηΐης 18 ἰο Ὀ6 ἱπέογγθα ὈΥ 118 ΓΘΟΌΓΥΘΠΟΘ 700 
ἰπϊοαῦθθ Ὀοπά-ϑοσυΐοθ, ΟΣ σϑίμοσ, οο ]θοί λυ γ, ] {(ἴπλ98 1 818 ΟΠ ΔΡίΘΤ (τ γΒ. 1ϊ. 97 χυῖΐ. 21; 860 

. ᾿ . ᾿ 4180 γ0. 16), δηὰ ἔγοιῃ 115 Ὀοίης 8ὴ Ὁπ.8118] ΖΌΤΣΙΩ, 
ἀβαμν θήν (588 Ἵ» 58; (68: ΧΙΙΣ: ἸΌῈ 7 5δ. ΣΤ. ΟΟΟΌΡΓΙΩΣ δ αβῊ εὰν ΟὨΪΥ͂ ἰδ ἔοι. ἦν. 1. 10 οδπ 
10; 1 Κίπρϑ ἴχ. 21). [{ ἄγϑι ὁδοὺγϑ ἴῃ {8.9 ΒΘΏ8Θ [κῃ γρ πο δοτῃπιοη- 809 τηοϑπΐηρ. [ὑ ΓΕΙΟΓΒ ἱπαϊ- 
ΟΥ̓ ἐγιίδιιίωπι, α πιοτιὲψ ἰαζ, ὙΘΥΥ͂ ἰδΐθ, δίῃ. Χ. 1.) Σροιγ το {6 1085 οὗἉ ἐδ Οοπιίογιοτ---ἰ μοὶν αοἀ.-- 
[0 15, Βοιν ΟΥ ΟΡ, πη τηρογίδηῦ οί ΒΟῸΣ Ἧ2Ππ 8 ΚΘ (Π9 ᾽ τ ἢ͵ Η.}---ΑἹ Βοσ ἔθη ᾶβ δανϑ ἄθαϊϊ ἴχθᾶ- 
πογὰ ἰῃ οὐγν ἰοχὺ ἱῃ ἴἢ0 ΟὯΘ Β6η86 ΟΥ ἐδ ΟἸΠΟΓ. ΟὨΘΙΟΌΒΙΥ Ὑὐ τ ΠΘΣ, ἸΒΘΥ δ1θ Ὀθοοτθ ΔΘ Σ 

Νὸν ἐδῃ τ) ἔγοτι {818 ψογὰ ἀοἰθσταῖπθ (80 ὀχδοῦ ᾿ θῃϑῃχίθα. Το νοτὰβ ἰουεγα δηὰ γγίοπάς πα οαίθ 
Ῥουϊοὰ οὗὨ {ἴπηθ, 88 “. ἢ. Μιοηδ κι σου ἀο,} ῃ6 Βυμηδῃ ΒΌΡΡοΣί8 οὐ ψ μΐσ Φογιβαίθ [00]- 
ΨΥ ὮΘΠ ἢ6 888: “ΤΠ ΘΓΘΙΌΡΘ 889 18 811} δία παΐηρ, ᾿ξ. }}γ δῃὰ ργϑϑιαπιρίυουβῦ Ὀο]ονοὰ βμ9 οουϊὰ 
δύ [Δὰ8 Ὀθοοπιθ ἐγιθαίατΥ. Τμΐθ βγβϑὺ Βαρρθῃθα ᾿ χ6} γ᾽, ϑβρϑοῖ δὶ! Υ 81} {8080 παίΐοῃϑ Ὑμο860 ἐγ δηᾶ- 
ἀπά (μ0 Εργρίϊδηθ " (86 ΒΔ8 μθγθ ἴῃ ταϊμὰ ϑυΐ- Ἰ βῃῇ» 8μ9 δὰ 80 οἵα Ῥτοζογγϑα, ᾿ηϑίθδα οὗ ἰγυδὺ- 
λθπι]ν 2 Κίηρϑ Χχὶ!, 88). “Τὸ ψβαὶ {ἴπλθ {μθῃ  ἐῃρ ἴῃ Ζϑιονδῃ. 866 τον. 19; ὅ6γ. ἰϊ. 18, 18, 88, 
8 {18 (0 6 τοΐογτθὰ,---ἰο ὑμβαὶ οὐὁὨἩἨ ὑμθ δἰ οῃ 86. 37. χχὶϊ, 20, 22; Ηοϑ. ἰϊ. 7 Βαᾳ.; Εζοκ. χχἰϊὶ. 
7οϑίδ, οὐ ἰο ἐμδὺ οὗ 8 ᾿δίϑυ ρογϊοα Ὁ 1 ϑοσυ- Πμῃ689 ῬΙδο98 βιό, ἰῃ ΒΑΡΙΊΟΩΥ ΤΥ ὨἰΒίΟΤΥ, 
βδίθτῃ γ᾽ἃ8 20 ἸΟΏ ΚΟΥ βίδπαϊηρ, δῃὰ πο 8 δαηδῃ ἐμαὶ ἐδ παιϊουβ ἑοπγαγὰ πιο [δτ80] [6] ἐ{86 ] 7 
00] ἀνγο]ν ἐμοσθ, γοῦ {μ9 Ρ͵δοθ οῃ ΜΒ 10 08} τα 8] ἀγα σα ἴῃ ΘΙ γοι Ἰοτο, δαὶ ὈΥ ΜΑΙ δἰ 168ὲ (ΠΟΥ 
οῖ 7ογυβαϊθπὶ χϑιηαἰηθὰ δ ὈΘΟοοιηθ, Ὑγ 1} 089  τγργϑ τοὶ ΟὨΪΥ ἀοδογίϑα, θαΐ ἰσοδίθα τὶ} ονθῃ Ρο- 
ΜΠ 8010 Ἰα πὰ, 8 ρασύ οὗ (89 ἰθΥΥΣ ΟΣ Βα 7 θοἰθα ἴο | αἱ} ν9 Βοβι ἐγ, τσθτθ Θβϑρϑοΐδ!!ν Αββυγὶθ, ΒΔΌΥ]Οα 
ἐμ6 Ομϑ᾽ ἀθδῃ8β. δα Εργρί. ΠῚ τ ΐοσοποῦ ἰο Ερυρί, 860 Ῥαγιϊ- 

γον. 2. Β.)9 γθθρϑῖῃ Βοῖθ ἰπ 86 πἰρδῖ.  ουἰλεὶν Ετοῖς. χχῖχ. 6, 7, 16. 8566 ΕΑ Ό ἐπ ἴοο. 
“---ϑλὲ τροερα απά τοεερε ἰδ6 πίσλέ ἰλτουσλοωί. [{π|8} [ΗἘΝΌΕΕΒΟΝ: “ΤῈ ἔουογα δα ἡγϊ θη 45 616 {Π089 
ὑγαπδδιίοη 18 Ὀοδαϊ ἃ] δπα ΘΧΡΟΒΙΔΟΥΥ, Ὀυΐ ΤΡ ποὶρδογίης βίδί 68 τ ϊσῖὶ τ ΥΘ 81}168 οὗἨΪ 6 Ηο- 
Φταιηπγδ 68) ΓΘΆ8018 [86 ΕἸ. Υ. 18 ἴο θ6 ῥγοΐογσϑά. 3 Ὀσονϑ,---τδηὰ ὑμποὶν ἰὰο]-κοάβ, το (ΠΘΥ ΜῸΣ- 
Β66 1Ά89 Ογαπεπι. δοί68.---. Η. Η.1 Τὴ βουσγονίηρ | Β)ὶρροᾶ, δηὰ ἴῃ νῃϊο ὑΠμοΥ ἰτυϑίοα. Ἐργρὶ 
ψίὰον 6605 ἐπ ἐλ πίσλί,. Νοῖ ἴῃ ἐμο πἰρῃιοἴϊπλθ [ ΘΒ οἰ} γγαβ [86 οδ͵δθοὺ οὗἉὨ ἐμ οῖν σοηδάθηοο, δας 
ΟὨΪΥ, ἴῃ αἰδιϊποίΐοι ἔγοπι ἀΑΥ -ἰτ0,--ὭΟΥ, 845 Ε᾿τ- ἰ ποί ουθὴ β88 ἀυγϑὶ γοπίαγο ἰο0 οοῖηθ ἰο {Ποἷν ΒΘ 
ΔΙῸ Ργοίοσβ, “ἀη}} (86 πἰραι.᾿ ΕῸΓ ΨἘῪ Βμου]ά | ἀραῖϊπβὲ (6 Ομδϊάθαηβ. ΤθοΒο ἰῃ (89 ΙΏ0Υ6 ἱτὰ- 
816 ποί 88 ἀατγίπρ (ἰ16 πἰριὶ 4180 ἢ Ῥγθοίβοῖυ 1 τηραϊαίθ υἱοί! τυ δοίαϑ!ν ἠοϊηθὰ 86 πουίβοσῃ 
1}15 18. :9 Ἰηϑϑηλιρ οὗ (0 ροοϑί. 820 ϑαρϑ ἴῃ [ ΘΠΘΙΩΥ ΟἹ δΪΒ ἱγγυρίίοα ἱπίο (9 σουπίσΥ. 2 
9 πἰριιὺ, αν ποὺ ΟΠΪΥ͂ ἃ Ρασὺ οὗὨ 86 πὲρδιὶ, ἔοσ . Κίηρβ χχίν. 2.᾽᾽] 

Ι. 8. 

8 ΦΔυάδῇ ἰβ ρΌηθ ἱπίο οδρεϊν γ, θθοϑυβο οὗ δ] οἰΐοη, απ Ὀθοδῦβο οὔ ρτοδὶ βοσν]- 
(146; 886 ἀνθ] ἢ δπιοπρ ἴμ6 ᾿οαίμθη, βμ6 μαθί πὸ χεϑὲ: 811 ΠῚ Ῥθυβθουθουβ 
οὐϑγίοοϊ ΒδῈὺ Ὀθύνψθοηῃ (86 βίσχα 8. 

᾿ ΤΕΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γεν. 3.-- Ὁ), 800 ὅοτ. ἰ. 8ὃ.--ὐ}}, ΤἸουπὰ [ἢ 1,81. 1. 8, 1,9. ΠΠ|..1,10, ἄσεα ἢοΐ οσσῦγ ἴῃ Φογθηαλλῃ ; γοῖ Ἰβα Δἢ 8666 1ξ ΚΑ κ 
τ. : 

ΧΙ. 10: ΟΟΟΌΓΣΗ Α180 ἐπ Ῥοηϊδίοι ἢ ; θη. χΥΐ. 11; χχίχ. 32; χχχί. 49. Ἐχ. ἰἰϊ.17.; Ὅθαυϊ. χυΐ. 3; χχυὶ. 7, εἰσ.; ἴῃ Ῥβδῖτωϑ ἰχ. 
11; χχν. 18; χχχὶ. 8, δῃὰ ἴῃ οἴδοσ ψυγίἰ κ(5. ΟΥ̓ οασ] ίοσ οὐἱκίη ἔπη [,μ4Π|.--- 2 ἰ6 Το ἰπ [{. νἱ]. 22; χχίν. 22; Να. 1]. 4, 

ἐὲ αἱ: Φετοιλίἢ ϑαγυ δ γνΝ, χχχ. 11, 1δ, οὐ. 2. 2, χιΐὶ. 22.--τ δ » ἄοθθ Ὡοΐ οςςΓ ἰὼ Φογοιίδι, γοῖ γθαθποθΥ ἰῃ Ῥοηδ» 
Ξ- : τ τὶ 
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τοῦς, δι ἰη 14. χίν. ἃ; χχχίϊ!. 17; χχνἹ!. 91.--[}} 2 οσσυγα Θοη. νἱ}1.9.; Ῥοαϊ. χχνί. 6ὅ ; 15. χχχίν. 14, 5. ποῖ υδοὰ 7 

δου ἢ ; δο πλιὸ ἼΓ3}}, χῖν. 3. [800 7πέν. Αἀα. Ἧ. ὦ. Ῥ. 30. (6). ». 31.1.-.-..}} οσσυτβ ἴῃ «61. ΧΙ]. 16 (800 4180 χχχίχ. 5; ᾿Πϊ. 8..} 
τ 

πα τὰ ἡ 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 8. Τιιο ἰσῖθο οὗ υαδλῃ 8 (86 δι ͵ ]οοῖ Ποτο, 
85 {ἰ16 ΟἿἿΥ οὗ Φοτγαδαΐθαι τ᾽ 88 ἱῃ γ6γ8. 1, 2, δηὰ 18 
σοποοϊνοὰὶ οὐ βἰ παῖ ϊαΥ] 88 δὴ ἰάθδ] ῬΟΥΒΟΏ. -- 
Φυδδὴ ἰβ βοηθ ἰμῖο οαριτἱνὶῖν, Ὀθοδῦδο οὗ 
δϑῇοϊίου δη ἃ Ὀθοδῦδο οὗ βιϑεῖὶ δβοενὶτυᾶθ. 
7π|ὸ εχίΐε ἴ6 υμάαλ φσοπε ἥγοπι ορρτεδϑίοπ απα δουεγδ 
δεγυϊίμάς. [τ ΒὰΒθ ὈΘοὴ ΘΟΡΓΘΟΙΥ͂ ΣοιπδΥΚοα ἰδὲ 
“τοπι ορργεδβϑεῖοη απα ὕγοπι λαγα δεγυϊίμαά6 ΘΑ. οἱ Χ6- 
ἴεν ἰο 1᾽Ὁ16 ἱπγοϊαπία γ᾽ οχὶϊο οὗ Ψά δ, βῖποθ ἰὑὺ 18 
δορὰ δλό βπαοίὰλ πὸ τοδί. ΕΟΥ͂ ὙὮὯΟῸ ΤΩΔΥῪ δχρθοὶ 
Τοβῦ [ὉΓ 8 Ρϑορὶθ οϑυυὶοᾶ ἱηῖο οαριϊνγ Βαΐ 
γοΪαπίατΥ Τὰ σίεῖνο8 ταὶ ζῦ ᾿οΡ9 ἰο Βηὰ χοϑί. Οὗ 
Βι1.6}1 γο] απ ΑΥΥ͂ 6ΧῚ 168, Φ ΘΥΘ.18}} ΒΡ68(8 ἴῃ χὶ. 1], 
12, απὰ ἔγοπι Ψ6Γ7. χ ἰὶ. 4-7 ψὸ Ἰδάτη (ἰδὲ 41} [ἢ 689 
ἈΠΑΙΥ ἀρτγορα ἰοροίον ἰο δθοὶς σϑϑδί πῃ Ἐμγρί. 
Τπλὶ {ΠῸΥ γομπα πὸ τοϑὲ ᾿6ΓῸ ΘΧχδ οί ΔζΥθ 68 ἢ 
ψαΐ (116 ρτορ οὐ δα ἀφοϊαγοά, χὶὶ!, 18-22, τὸ {110 
ῬΘΟΡΙΘ δβιιι Ὁ ΟΓΩΪΥ Ῥογϑιβίϊηρ ἴὰ ἰμ6 δίχα (ἰο 
Ἐρχγρὶ. ΥὙ]ιθ {86 Ῥοοὺ Βρϑαῖκβ Β6γὸ οὗ δυἀδὲ 88 
8 Τυρὶεἶνο, βοοκίηρς τοὺ δηὰ βπαϊπα ποηθ, (ἢ 9 
ΤοΆΒΟη [ὉΓ 15 ἀοΟΙ ἢ ς᾽ Β0 ΠΙΒΥ͂ Ὀ6 ΒιιΓιη 8608 ἴτοτα [ἢ 9 
ἑλοῦ (δα ἢ 6 ἰ πΙΒο1  Ὀο]οηροὰ ἴο ὑδδι ρατὶ οὗ (Π9 
ῬοορΪο ὑπαὺ ποτα ᾿ἰνῖης ἰῃ 6Χ}]6θ. 6 Ι.ΔΓ 8110- 
ῬΟΒ86, 4150, {ἰαὺ 6 χαζαγἀ ρα {1118 Ῥαγὺ οὗὁὨ {(Π9 πᾶ- 
ΤἸΟῚ ἃ8 8 Γοργοβοηίδίνο οὗ {6 ψ 1016 πϑίϊου, Ὀ0- 
οα.80 ἔῃ 6 Υ σοι ϑἰβίοαἃ οὗ Ῥ6ΟΡῚΘ 710 ΨΟΥΘ δὶ Ἰθϑϑὺ 
ἦτγοοθ [018 πο} 111 ΒΥ ης,--ὐ υἀ δ} 18 0 ἸΟΏΖῸΓ 
στ [Ππ086 Ὑ}1|10 πᾶν ὈΘΟΟΙῚΘ τηἰχοά 1 ἃ οσοῖ χη 
ῬΘΟΡΙ6 88 βανοαθ. [10 γοὶ βυσυϊνο, ἰῦ ΒΌΓΥΙΥΘΒ [ἢ 
8. ΥΟΪΛΙΠΙΆΓΥ οχὶΐθ, μοΓο, ποὺ βίης 1.8 
αἰβίτγοββοα βίαι δηὰ σοἀυσοα ΠΌΤ ΌΘΥΒ, ἰὑὺ Β.1}}} Γ6- 
ἐδ᾽ 5 δὐ ᾿οδϑὺ 1ζ8 ῬΘΥΒΟΠΆ] ᾿ἰθοσίγ. [ΒΚΑΥΝΕΥ: 
0 υν ἰγδπιαϊαΐογϑ, ν ο Βὰγθ σοηἀογοᾶ,  ιᾶ δὴ ἰδ 
δοηθ ἰῃῖο οἀριϊνὶῖν Ὀθοαῦδθ οὗ δϑ!ίἱοϊίοη 
διἃ Ὀδθοδῦβθ οὗ ριϑαῖ βοινϊτυᾶθ, Βοοπὶ ἴο 
μᾶνθ δάορίεαἀ {μ6 ποίίοη οὗ ἰὸ Οἰια] ἀθθ Ῥαγὰ- 
Ῥθταδί, 0 ΤΟΥ Βθη8 ἰμ6 Φ6 08 (0 ἢᾶνθ Ὀθ6θῃ 
οδγὶ θα ἱηΐο σἀριϊ νιν ἴῃ τοι] αἰΐοι οὐ οἷν δυϊης 
ΟΡΡργοββοὰ ἴμ6 νιον δηὰ {89 δι 6 γ}688 Διλ ον 
{ῃο, δπὰ ργοϊοηροα {|| } [μΠ9 Ὀομάαρθ οἵ 
πεῖν Ὀχοίμτοη Μῃ|ο Βαὰ Ὀδθθὰ 80]4 ἰμθὰλ ζΖ0Γ 
βἷανεβ"" ἨΕΝΡΌΕΒΒΟΝ δι ορίβ 1ἢἷ8 νἱον, ἐμαὶ Ψ8- 
δ 18 ἴ6γθ γαργοδβοηϊοα 88 βυ ἜγῚ ἢ σΔ ΡΟ οἡ 
δοσουηὶ οὗ, ΟΥ ὀέσαιμϑδα ΟΓ Ἀ6Ρ Ορργοβδίηρ δὰ 
ΟΥΆΘΙΙΥ ΘΒ] ανίηρ ἢ6Γ ΟΥ̓ ΡΘΟΡΪΘ, 860 76 Γ. χχχῖν. 
Βαυΐ (μ6 οὐϊιον νἱϑν, ὑπαὺ ΦυἀΔἢ βουρὶὶ Ὁ νο]αη- 
ἰδ 6ΘΧἾ]6 ἴο Θβοαρθ }) 9 ΟΡ ρτϑϑϑίοῃ δῃὰ θηβὶαυο- 
ταϑηΐ οὗἩ (μ6 δα ἀθδη8, 18 τϑοουιῃθη θα ὈΥ 89 
ΤΟΘΒΟῺΒ ΧΊΎΘΏ ΔΌΟΥΘ, δηα 18 δΔἀορίεἀ ὈΥ ΒΙΑΥΧΕΥ, 

Ο. Β. δηὰ 7. ἢ. ΜΙΟΒΑΕΙ8Β, ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ δὰ 
ΝΟΥΕΒ. ἨἩουβισαντ, αιοίεὰ Δρργου μη ὈΥ͂ 
ΟΟΤΗΚΟΥ͂Ρ ἰπ 18 “1εὁ. Μδιδ., σοηποοῖβ ἴμ6 ψοτὰβ8 
“ὁ ἔργο ΟΡρΓοββίοη 8η6 ἢδτγα βογυϊ θ᾽ τὶ (89 
ΨΟΓῸΒ 6. 8}1}0 ἥπαϑίβ Ὧο0 γτοϑὶ," δὴ οὐνυϊουβϑ διὰ 
δ ΚΑτὶ αἰ οπιρί ἰο Θβοαρ6 ἰδ αἰ σι} Υ οὗἁὨ (ἢ 
ΒΌΡΡΟΒοὦ σϑι18}] βθη88 οὗ ) Ὁ. Ἡσυαη ΒΕΟυΟΗΤΟΝ 
ἰγδηβ᾽δίοβ ἁμαασλ ἐεαυοίἡ οομπίτῃ αὔεν αὔἠιοίϊοη απ 
πμοὴ δοπάαφε.---. Ἡ, Ἡ.- 589 ἄνσϑιοῖα 
διηοηβ ἴ16 Ἀθαῖμϑηῃ, |1ϊ., παίίοτιδ, ἴ. ἐ., (λδ 
ἀλεαίλοη παίίϊοηϑδ. Τμ ποτγὰ αἀτοεῖδ δοῦν ου8 δα ἰάο8 
οὗ ἃ βοίι]εὰ ρογυιηδαθηῦ δυο, ποί γραυϊγοά ἘΥ͂ 
(86 ΗΘΌΓΘΟΥ, ΠΩΣ. ΤῊΟ ἀογιηδῃ, δίΖεί, Ἡ]οὰ 
ΝΑΕΟΕΙΒΒΑΟΘΗ 868, ἰ8 Ὀοι(6Ρ (866 γογ. 1). ΤῈ δι- 
εἰϊῖνο, Βεοίπρς Ὀδίοτθ ΠΟΥ ῬυΓΒΌΟΓΒ, ΗΓΠπᾺ}8 δἱ 1δϑὶ ἃ 
Ρίαοθ διλοης (μ 6 μϑδί θη, γῇ θτο 8816 5118 ἄονῃ ἰπ 
Ἰορδά-ἴῸ βουσίν: αὶ ἴῃ ναΐϊη; λὲν ρεγδιϑτ 
ουεγίακε ἦεν, 85 ἰΔ9 παχύ ἰβ Τουπὰ ὈΥ (μ9 Βυίογ, 
ἴῃ ἐλὲ δίγαϊί8δ ΟΥ ἀςδ]65 οὐὗὁἨ {π6 τηουπίαϊη, ἔγουι 
Μ 10} {Π6Γ6 18 0 Θδοᾶρθ. 8466 του. 6, ἐλεν Πεε ἐΐζα 
λατί8 δρίοτε ἐδιδ ριωγδιιετ.---- 7. Ἡ. Η.7--Θ. 89 Βπᾶ- 
ΘΙ ΠΟ σϑϑδῖ: 811 ΠΟΣῚ Ῥθιβθουζοιβ, ΡΌΣΒΌΘΙΒ, 
ἴῃ δη({ἢ 6515 ἰο αὐΐ λέ ἰουεγϑ δὰ αἰέ λὲν γγίεπάς ἰὰ 
γΟΥ, 2 (866). 6; ἐν. 19; Φ6γ. χυ. 1δ; χυὶϊ. 18 : χχ, 
11) ονϑτῖοοῖὶς Βοσ Ὀθῖνσθθῃ [86 δΒδίσαίϊδ. 
ὈΣΣΘ (ϑίης. ἼΧ2) ὀοσυτβ, θ6514.68 Β6ΓΘ, ΟὨ]Υ ῥΒβ. 
ΟΧΥΪ. 8; ΟΧΥΪ. ὅ. Τὸ σ8Ὲ το 8ῃ ποῖ μον ϑλίβον- 
τες (30 δερῖ,, τ ἢ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ἰαἸκο8 ἐξ [ὋΣ 8 
Ῥδγ(101}16), ΠΟΡ ἑἐεγπιπὶ, ὁρισμοί (80 ΟΒα]ά,., Υ͂ εη]- 
ιἰδη τθοκ, εἰ αἰ,). [1 Ιηθα8Β ἀπσιρδίίδδ, ὩὨΒΙΤΟῊ 
ἀςΆ]68 ἔγοπι 1] οἢ ἐμ  γ9 18 πὸ οὐ ει. ΤᾺΘ ἥχυτγθ 
18. ἰΔ Κοὴ ἔγοιῃ {116 οὔ δ86. 8.60 μ9 ΘΟ ὕτϑη ῬὮΓΔΒ6, 
“ἐῃ αἷε Εησεπ ἱτγεϊδεη,,"" “«ῖὸθὸ αἀτίνγθ οὔθ ἰηίο 
δίγδὶ 8." [ὉἿ. ΚΟΒΕΒΤΒΟΝ: “ἌΣ, 8 βίγοὶριηΐ, οΣ 
8, Βἰγοϊ είς αἰδίγοββ.᾽" ΕἘΕὙΕΈΒΥ: ““ἰο ἰδ κ6 οἢ9 
πῃ 1110 Βί γα 8, ἐ, 6., (0 σοὺ οὔθ δὖὺ ͵β8δὲ ἰῃῖϊο ΟἹ 
ῬΟν ΘΓ, ἃ ῬΤΟΥΘΓΌΪΔ] ΡΠ γαβ6.᾽ ΤῈΘ Ῥγοβοηΐ 189 
οὗ ἰμ8ὸ ΕὨρΙ δὰ ννογὰ δίγαϊίδ (48 “τοὰὐιπσοα ἰο 
δίχα ἰδ, “πὶ σγθεὺ βίγὶ 8.) δχρ᾽ αἱηβ ἰμ6 86 }80 
ΒοΓο, αὶ ἀο68 ποὶ 801 γΥ 186 ὑγα 5]αίἼ οἢ, ονεγίοοξ 
ἦεν δείιρεεπ ἐλ δίγαϊί8.---Μ. Η, Η.1] Τὸ Ζιιρίεϊνθ 
Ψυάδῃ 5818 ἱπάθϑα ἴῃ ἰδ τηϊἀϑὺ οὗἩἨ 6 Βοδί αἰ βἢ 
ῬΘορὶθ, Ὀυὺ Βπ8 ἐουπὰ ἐμοῦ πὸ γοϑί. ὅ8]16 πουϊὰ 
Β69 8.}}} γι ΘΓ, σοτο ἰὑ ροβϑίθῖ]θ. Βαΐ ΙΓ ΠΒΟΡ 
οου]ὰ {1|ὸ 6 νν8, ἢ {πον τυῖνοβ, ἐμ οἷν οἰ] άτοη, 
86 8]} {Ποἷν σοοάβ, ᾶνο 8οὰ Ὀογοηά ἐπ ἀοβοσὶ- 
Βυγτουπαοα Εσγρὶῖ ΤΊ ἀνε] {6 Σο, 10 18 ἔσο, 
Ὀυΐ ὑπο Υ ἀν οὶυ ἀπε δὲ δίγαϊίδ. ΑἸ (ΠΟΙ ῬΌΓΒΌΘΓΒ 
(πὰ ἐμιαὺ ἐγ Ὁ ΓΘ οπουρ οὗἉἩ {πθὰ ἰὰ Εσγρί, 
ο]ὰ δῃὰ ποῦν, 18 ουϊἀθπὶ ἔγοιῃ 6 σ. χ]ῖγ. 12, 18, 
20 844.) οουϊὰ χοδοὶ ὑλθτὰ ὑμ 6 6. 

Ι. 4-6. 

4 Τῃο ψᾺΥ8 οὗ Ζίοῃ 40 τηοῦτη, ὈΘοδυ86. ΠΟῚΘ ΟΟΙῚΘ ἴο [80 80] 6Ιηη ἴραϑίϑ : 811 ΠΕΡ 
δεαῦοβ τὸ ἀθβοϊαίθ; Βϑὺ ῥυθβίβ βίρ!ι, ΒῸΡ ΥὙἱγρίηβ στ δ] οίθα, ἀμ 8816 ἐ8 ἴπ Ὀἱ[[6Γ- 

δ ἢεοβ8β. Ηοῖ δάνδγβθβδυθβ ἃγθ (Π6 ΟὨϊοῖ, ΠΟΥ ΘΏΘΙΉΪΘΘ ὈΓΟΒΡΟΓΙ; [ὉΓ 80 ΤΟΒΡ μαι δὲ 
βιοιοα μοΥ Ὁ μ6 πυυ]ὐδαἀ6 οὗ Β6Γ ὑγηΒρ Γθββί ἢ 8: 6 Γ ἢ] ΓΘη ΔΓΘ φΌΠΘ ἰηΐο σΆΡ- 

6 εἰν θεΐογθ [86 θῃθαγ. ἀπὰ ἔγοιι ἐπ ἀδυρηίορ οὗἩ Ζίοῃ 411 μδὺ Ὀθδυΐν 18 ἀ6- 
Ρατίθαά : ΒῈΓ ῥγΐμοθβ αγὸ ὈδοΟτη6 {{κ Βατίβ ἐλαί ἅπα μ0 ραβίισθ;; δῃηὰ {Β Υ δ. ΨὍΏΘ 
ἰοῦ βϑίσοηρσί Ὀσίοτθ {86 ΡυγθΌθΓ. 



ΟΗΑΡ. 1. 4-6. 48 

ΤΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΠΑΜΜΑΤΊΟΑ 

Υοσ. 4 4-ϑι, οἷ]. τοι ΜΙ [ποΐ ἀεεετί, ισα είς, ἀευαείαίεα, 88 ἘΤΣΠΒΤ δΆγ 8, τ Ὡς ἢ ἀδϑίτογα ἴπ 6 Ὀοαπ τ [ἢ] ροτϑοη  ἤοδί θη 

--Ν.Π.Π.], ἘΩ͂ ἄδῃ. χχυχτίὶ. 86; 15. Ἰνίϊ. 18, εἰ αἱ... ἩονοΣ ἰῃ Φοτγοίλῃ. Τὸ τοσὺ ΣΝ Ὧο υδοϑ, ἰῃ [6 ΒΑ ΠΊ6 ΒΟΏ86 88 [9 

δὐϊοςξνο μογὸ ({ν. 28. χὶϊ. 4, 11; χίν. 2; χχὶϊὶ. 10) [αῃὰ αἷδοὸ 116 που ὯΝ, νἱ. 26, εἰ αἷ- -νἮ. Π. Η.] Ιπαΐϊδ ἢ υϑοὸ8 ἴπ6 αἄ]ος- 

{ἶνο, ᾿νἱ1. 18. ὄηχὶ. 22.--- 3, 800 Φογ. ἰἰ. 15; ἰχ. 10, 11..-- το Ἔχργοβδίοη ὮΡ (806 ὅδ. χαὶὶ!. 10,18) 5. ποῖ Ἰουηά ἴῃ Ζϑγοηλίδ. 

-- ΠᾺΡ, ἰᾳ Τουῃὰ ἰη Φογεταίδῃ τπϊΐοο, τῇδ. 7; χΙνὶ. 17, θυτἢ Εἶπ) [ἢ ἴδ6 δοπϑᾷ οὗ ἐεπιρε ἥχιεπι. Τῇ ἰἴἶ6 ἸαϊποηϊδιίουΒ 189 

ὙΓΟΓΩ͂ ΟΟΟΌΓΤΗ Βἰχ {{π|65, αηὰ ΑἸτανα ἐπ [Π6 Βαηπ0 οὗ α ἐΐηι6 οὕ 7εαεΐ, α ζεεἰϊυαῖ, ἱ. 4. 15: {{, 6, 7, 22, οὐ δ. ρμἷασγ ἡ ἃ ζρακί, ᾿ῖ. 8. 
{10 12. αν 6 ΓΘ 16 θ6η99 οἵ ἀπ αρροϊπίειώ ἐΐπι6. ΟτΟΪΏΔΓΥ Βογν ςσο8 ἴῃ [110 Τοαμὶ ΒΓῸ πόρίδοῖει. Νοιθ Ποῖ ἴὸ ζίοι κεἰ τῃ9 

5111] {ἰπ|68 οὗὁἨ βογνΐσο.-͵Ὗ . Η. Η.}-- Το ρμαγί. ὈΣῚΦ ἰδ ἠοῖ ἰῃ Φογοιιίδῃ : 6 ὕδο8 ἴΠ6 »μαγέ. Αρλ., χχχῆ!, 10, αηά Ὁ, χὶϊ, 

11. Το νυν. οηαϊης ΓΞ (666 ἐγ. 8, Κὶ 1ἰὉ), ἰ6. ποέ Του ἱπ Φοτγοσα δῃ.---ΤῊθ τοοῖ ΤῸΝ Φογοσοΐδῃ ἀοοθ Ὡοΐ 186, οἴ ΠΠοΣ ἴῃ ἃ 

γογῦδ] ΟΣ ἃ δι υθία εἴγο ἔυττα (866 1.4}. ἰ. 8, 11, 21).--- ἾΔ32, 569 ΠῚ ὈΘΙον,.--- δοτο νυ οὐδ 80, ᾿Ϊ. 19; ἱν, 18. 

ψοτ. 5.--9 βΒῃόνῃ δῦονο, ζ υὐνδ ΠῚ 9 6 ϑουϊοτοποιηΐο, ἐγ ἃ εγοιηΐαο οχργοδϑίοη. ΕῸΓ ζ.ΤΑ Π δ ς Δ] ἔογτὴ οἵ Ἰδίίοσ, 

8.6 Ο1.3η., ὃ 233, ὁ. ΓΔ ποτοῦ οοοῦτα Ἢ Φοτοσαίδη, δῖ ΕΝ ἴῃ [αϊιοηϊδιίομδ, ἰ. 4,12... 1Π|. 82, 383: οἰ βον οΓΟ, 16. 1]. 

21, ΖοΡΏ. {{|. 18. [Τυἱκαῖο ἀοτίνοθ ἰδ ἤγοια ΓΔ, τ ἢ οὮ βοπιο τη 65 ἸΏΘΘΠΝ ἰο ὩΣρέαΐ; φμία ῬοπιίπιιΣ ἰοσμίι ἐξί δι ρὲ ἐαπε; 

ῬοῦΑΥ, δέσαιϊιβε ἰλε Ζοτὰ λαίὰ ξροΐεη αραΐπεί λΕΥ. " Βυὶ Κερι., Βυβ. δὰ Ὑ γί οΩΒ ΦΟΏΘΓΑΙΥ ἀογίγο ἰΐ ἔγοῦλ ΤΙ δὰ -- ΌὝΤ Ὄ Π.Η..Ὁ- 

ὙΠ ἰδ οἰ ΤΟΙ Φογουλίαο (800 ΟἹ 2, ΕΣ. 8) -».98 ἴῃ Φογοσα δὴ ΟὨΪΥ οὔποθ, Τ. 6.--) δὴν, ὅογ. ΜῊΝ Ἵ: Ὥὴν, 6τ. 

γἱὶ. 11. ἰχ. 20. - δῦ Εἶμ 8 ροσυ αν ἰο {πΠ|8 ΡΪδοα. "2 σδηροῖ γ1 }]}} ὉΘ δὴ δοοσιυδβαίΐνο, δίποθ ἴο ζὸ ἰηΐο οχἕϊϑ 18 αἴ ν ΔΥΒ οἷἶμβο- 

πΉΘΓΟ ΟΧργοῦδο ὈΥ 203 Ἴ51, Β00 τον. 18. [ΠΈΝΡΕΗΒΟΧ: λὲν οὐϊάγεη ατγὸ σοπε σαρίίτες ὑςίογε ἐδις ἐπευιν.}---ΤΠὸ ξίπρ. 

ἽΣ, Ὑἰσ ἢ 18 Τγοηποιῖ ἴῃ Γαι. (. 1,10; 1]. 4; ἰν. 12), ὭϑνοΥ οοοῦγπ ἰῃ ΨΦοΓΟΏλ Δ : ἢθ 566 ΟὨΪΥ 1:0 ρ]υγαὶ (χχχ. 16; χΙΥΪ. 10) 

απὰ ΤῸΝ (ἐγ. 81; νἱ. 24, εἰ αἵ.). 
γοῦ, 6.2. ΝνΣ, ἴοτ 7)ογεακεῆ, ἰοξέ, ἰ86 Ῥοου αν. [ΠΈΝΡΣΕΒΟΝ: 

ΦῸ 

ΤΟΟΙ͂Σ 35. ΤῊΘ ΡΏγΩα ἰ8Β αἷδο [8 ηυοϊδὰ ἰη ἐπ ἘΔΌνοΙΙ.᾽" 

“ἘῸΡ ΓΞ {πὸ Ε͵ Ὶἰ κηὰ βοπιὸ ΜΙΝ. γολὰ ΠΟΤ σΟΥ- 

ΤῊΪΕ Ὀοδὶ βυΐ(5 πο ΓΤ γίλιτη.--ΟἾΚ, Η. Η. ἘΠῚΤΗ ἰ8. ὩΟΨΟΓ 

[ουηά ἰῃ «ογοπλὮ ; ΩΟΓ ἊΝ (Σεῖ βθθ τ, χίν. δ); ΠΟΤῚ ΠΡ (ϑεγοιιίδῃ αἰ ΤΥ δαγβ Γ" »9, χ. 21. χχίϊὶ. Ἴ: ΧΧΥ. 96). 

Ὅ70 δπά ὀχργοβδίοηβ ἴῃ “6τοπιίδ ἢ ΤΕ μὰ ἴο Ά» 73, 1.11, » δὰ 3, γ., ὈΠῸΝ κἴ3. ).--το ἰα Τουπὰ ἰῃ “2616- 

τοΐϊδη, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ὙΠ δυδῆῖχοβ, χυ. 1; χυἱ!. 18; χχ' 11. 

ΚΕΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤΉ 686 σογβοβ σοῃίαϊ 4 ἀοβοτὶ ρ ΐοη οὗὨ {116 ὕγτο- 
Βοηὶ σοπάϊιίοη οἴ (6 ΟἸΥ δηα ΡΘΟρ]6 οὗἩ ΦΖοτιιβα- 
Ἰοπὶ [ΟΥὉ, ἃ ΠΟΥ δϑρθοὶ οὗ {ποῖνγ σοπαϊ(οη 18 Ρτθ- 
βοπίρα. ---ἾΥ ὁ αν ΒΟΥΘ Δηοῖ 6 Ὁ οὗ [8086 ΘΠ ΖΚ 05 
ψΐσι ἱπιραγὶ ἴοὸ {680 ῬΟΟΠ)Β ἃ Εἰ ΪΥ αἀγαϊημιὶσ 
ΘυλΓΔοίοσ. Α (δἰτά ρογυβοπᾶζο 18. ἰηἰτοάαοοσα, .--- 
“6 ἀλυχαίον οὗ Ζίοη." ΤΠ 1ἀ684] Ῥογβοῦ ογ 
ὧἦβ ποῖ {ἰῶὺ οὗἩ ἐλε εἰν οὗὨἨ 6 γ8816 πὶ, ζΟΓΠΊΟΥΪΥ ἴῃ 
οὔν γαγὰ Βρ᾽ πον δηα οβίλίθ ἃ ἀΌ 66 ἢ διιοης ἰ89 
δι οἢ8, πον ἔλ]] 6 πὰ απ ]6α (Υ618. 1, 2), ΠΟΥ 
γοῖ (δαὶ οὗ {6 (γτἰδ6 οὗ δυάδι, οΥ οὗ [86 ἐπ δοοτγὰ- 
(16 ρεορίο, ποῦν ἃ Τα ρὶεῖνο διηοης [6 ποδί (Υ6Γ. 
8),---υ!ν οἵ Ζίου, ον ΡΥ ὑπ 6 Βοαὶ οὗὨ (10 (ἢ) 6ο- 
οΥδου, (6 Όοία οὗ αοὐὦ, (6 Τοαρ] 6  Βοτο Φαύλῃ 
δὰ Φογυβα]οτη ΜΟΥ ρρθά, ΠΟΥ͂ [Ογβαῖοη δηά 
ἀεβροι]οά. Νὸ ἸΟΏΡΟΥ ἀο ἰμῃ0 ΡῬ6Ο0Ρ19 ρδίβεγ ἴο 
Ἰιοὸῦ ἀρροϊπίοα βοϊ]θιπ 1.168, ΙΙΘὴ06. Γαΐ ζ8 οἡ 
Ζίοη, Ὀγο κοπ ΟὨἹΥ ὉΥ [Π6 ΒΟΌΒ οΟΥ̓͂ ΒΟΥ ᾿χίοϑίβ δηᾶ 
(Π86 τηολπΐῃ οὗἩἨὨ ον νἱγρίηϑ, ἃ δίχἤον ουϊάθησθ 
ἀπδῃ οἰὐμον 119 χαϊηοαὰ ΟἸΤΥ ΟΥ (86 οχὶ]οα Ῥ6ορ]6, 
ὑαῦὺ 189 ΝΊΟΥΥ νὰ8ϑ ἀσοραγίοα ἔγοτη [58786].--- 
Ὗ.Η.Η.] 

εν. 4. Τὴ 9 σαν οὗ Ζίου, 7Ὺλε τσαν ἰο Ζίοη, 
ἴπο86 ψαν5  ΠΠΟἢ Ἰοδα το Ζίοι : ποὶ {0 δίγϑοίβ 
οἵ {116 οἰἵγ, 88 ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΨΕΒ {δ 1 0 Κ8, ἴοσ (ἢ 1α]- 

(67 ἅτ σα οὰ ὨΊΨΤΓΙ (866 Ηοβ. υἱΐ. 1 ψ τ τἱ. 9), 
ἅο τηοῖτῃ, αγέ ἡποιιγηζμὲ (Ῥτοβορορορία, 85, 6. 9., 
ἰϊ. 19; Φ6γ. χὶν. 2; χχὶ. 10; Απι. ἰ. 2), Ὀθοαῦδθ 
ΠΟΏΘ ΟΟΙΘ ἴο [86 ΒΟΙΘΙΔῈ ζδαβίβ, οσγδαζεπ 
ψ 1λοβο τολοὸ ἀδεο το σοπι ίο ἀν ,7εαϑις [δεοαμ86 (λέγε 
ἀγὸ ποπὲ σοπιΐηφ (ὁ ἢδν αρροϊπίεά δεγυΐσεϑ. Αρροϊπιεα 
σε πϑ 65, πο] απ 811} οσολβῖοη8 οὗ βίδι οἱ νοῦ - 
δ]ιἷρ, ὙΠ οα πὸ Σ ἀΔΗΎ ἘδοΥ ἔσο 8 ΟΥΓ ΒΏΠ.8] [65 0157 85, 
ο]Δ ποῦ ΘΟΥΓΘΟΙΓΙΥ ἰμίοτρσγοῖ {89 Β6Π86 {ἰα 

οἰ “ἤοαδίβ,᾽0 “ὁ βο]οτηη ἤολδίβ,᾽" ΟΥ̓ ““ [65 1γ8]8.᾽} 
--Κ. Η. Η.]--4.1}} θυ βαῖθβ δῖ ἅθβοϊδῖθ, ἀε- 
δίγοψεα, Οοποογηΐης (86 οΟἰτγ 1561}, 118 ραῖθ8 8.6 
ἀοϑίγτογοῦ, Βυῖ τυϊποὰ ραῖο8β δτγὸ {116 βδίχζῃ οὗ 8 
τυϊποα οἱἰγ. [““οβίγογοα,᾽)" 8ὸ ΝΛΕΘΈΙΒΒΑΟΘΗ, 
ζεγϑίὄτί, δορί. ἠφανισμέναιξκεετα τοῦ ἴο 186 ρστουηᾷ, 
νυ ϊς. ἀρείγοίεο. ἘΝ. . δὰ τοοάοτη Ὑ ουβίοηβ ρ6- 
ΠΟΓΔΙΠΪΥ στοὰ αεδοίαίε. Τὶ ἰβΒ {πΠ9 ρηΐθβ οὗ Ζίοῃ, 
ποὺ (Π6 ρᾳαί68 οὗὨ (16 οἷν οὗ Φογυβαΐθπ), ἰμδὺ 8.0 
Βοτο σχοΐοσγοα ἰο. 086 βαοτοὰ ὈΔΥΓΙΟΓΒ ἈΓΘ Σο- 
πιογοά. Τῇθ ΠΟΙΥ ΡΪποθ 88 ]οϑί 1.8 βαποῖγ. 1 
β. ΟΡΘἢ ΠΟΥ͂ ἰο πο ἐπ τγαξίοη οὗ ΔΩ ἯΠΟῸ Ρ]Θ 889 ἰο 
οηΐοῦ. ϑδουον, 10: “δήε λαίλ 5“επ (λαί ἐλ ἀεαίλεη 
ἐπ ίεγοα ἵπίο ἀεν δαπείματῳ τσλοπὶ Το αἰ 5. ξοπιπιαπά 
ἐμαὶ ἐλεψ δἠουωϊὰ ποὲ την ἵπίο Τὰν εοπστεχαίοη.᾽ 
ἮΝ Βαι σου]ὰ τηοτα ζογο  ΟΪΥ ἜΧΡΓ 58, 1 ΔΟΘΟΓάΒΠ6Θ 
αὶ Φ ον 15 ἢ ἰἄάσλβ, (86 ἰάφα (δὶ (86 (Πθοσγδίὶα 
εἴονυ δὰ ἀοραγίοα ἴγοπι 15Γ6] Ἷ----ἸΥ Ἡ. Η.]--- 
Ησοτ ῥτὶϑβῖβ βίβῃ : Ποσ νυἱσρίῃβ το δηϊοῖθϑᾶ, 
δογγοιυίμί. ΤἼὕΤνο οἴαββ08 οὗ (11ὸ ἱπῃα τ η18. ἈΓΘ 
παιηοα,---ἰ 6 ῥσὶοϑίβ πὰ {11ὸ υἱγρῖη8: {110 ΤΌΤΓΠΙΘΥ 
1} ΠΟΘΠΙγ, (1.6 Ἰκίον (6 ἥοινοῦ ἃπα ογηδπηθηὶ 
οὗ παίϊοθ. Τ}16 ΌΤΤΟΡ βίβἢ ἈΠῸ ΠΟΛΥΥ͂ ὁρ- 
ῬΓοββίοη; {μ6 Ἰδίίοσ, ὙΠηῸ ΤΌΥΤΙΘΥΪΥ τοηδογρὰ 
ΟΥΟΣΥ ἔεβίϊναὶ δἰἰγαοίϊνο, ἢ ἀμ 68 απὰ Ρ88- 
(ἰπ|68 (860 26τ. χχχὶ. 18: ΗξπΖ. ᾿ἰραὶ. ἔποενϑ., 
ΧΨ., Ρη. 414, 416), τ ποῖν βοισόν τι, 10 8 
ἐμι8 ἱπι ποδί οά ἐπα ΘΥΘΤΥ͂ ΡΟΞΒΙΡΊΠΙΥ οὗ πιακίπρ 
ἃ )ογουβ ἔδϑιϊναὶ 18 ζόπθ. ὅθο 26 Υ. Υἱ. 91; χυὶ. 
9; χχυ. 10; χχχὶϊὶ). 11; σοπρ. χχχ. 1. ΤῈθ 
δορί. τοράβ, ᾿πϑίοδα οὗ ΠΟτΟΝ ΤΙΝ, ἀγόμεναιξειἰά 
αἰσαν; ἴδ ἰγαπϑιαιίοι οὐ θην οὐὨἨ ΠΊ27), ἸΠ6ἢ 
οἰ ΠΟΥ ΤΟΔΤΙῪ βίοοά ἱη Πα (οχί, ΟΥἩ τῦ 88 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
Β Ὠαυυἱεὰ ὮΥ 186 ΑἸοχδπάτίδα ἴον [86 τατὸ ψοχιὶ 
ΠῚ). ἘγτΑ,Ρ [ΓΟἸ]ονν8 {160 δορί. Ἱποουγθοῖ, ἰὲ 
Βθοιη8 ἰοτηο., ΠῚ232) 18 δυ διοϊ ΠΥ Ἔχργοϑδῖνο, {Ὁ 1 
Ὀ9 186 88 δὴ ἱπαάϊσαίϊοι οὗἉ (110 ῥσγουδιϊηρ κγϊοῖ 
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δηᾷ ἴῃ δηϊ ἢ 6518 ἰο (δ ᾿ἰπά!]σαιῖοπθ οὗ [Π 6 Ῥι]}}ς 
Το) οἰοῖπσ8 {πᾶὶ οχἰ βίο ἴῃ [ογΠΊῸΡ {ἴπ|68. [7|16 
ππομιἰοη ΟΥ̓ “ἰδ Ῥγίοβίβ᾽᾽ Ῥαγ ΑΓ 8110}}8 
ἐμαὶ (Π6 βδογοὰ ργβϑοϊῃοὶϑ οὐ Ζίομ, νι ογο τ ΘΥ͂ 
τοἰϊηἰείογο, πὰ ν οτο “(ἢ 6 ΥἹΓρ 5 νηΐ ὑΡ ἰο 
186 Βοϊοιηη ἔραϑίβ {ἢ ΟΥ̓ δηὰ ρ᾽αάη685, γο Ὀ6- 
ἴογο {6 Ῥοοϑί'β εουὺθ. Το ΒΥ ἰπαὶ ἐλδ »γίεδί8 ἅτῸ 
πιοηϊοημοὰ Ὀδοδιι86 Π6Υ σοπϑιϊαἱοὰ “16 ποῦὶ- 
Ἰγ οΥ̓́Ιἢ 6 ἱπη δ Ὀϊ8η 18 οὗὨ 86 ΟἸΥ͂, ἰ8 ποὶ ΟΠ]Υ͂ 
αν ηταά, υἱ πηῖταθ. ΝΌΥΕΒ ἰγδηβ᾽ίοβ {Π6 1.5. 
οἴαιιβο 116τ υἱγσίη τοαῖΐ :Σ 8 ταολῃϊηᾷ οὗ ἴδ οτἱὶρὶ- 
8] ψοτὰ ηοί ἸΙσοη8οα ὈΥ͂ Δ ΠΟΥ Υ.--ὟΑΌΊ. 11. 11.} 
--Δμὰᾶ 589 ἰ5 ἰῃ Ὀϊτίθσθδβ. [Ι͂ἢ {ἰ|656 ψΟΓαΝ 
{16 τὴ Π 016 18 δι πη πηιθὰ ἀρ. [1{.18, Ῥογ ἢ 08, ἱπ|Ρ05- 
810 ]6 ἰο χῖνα ἰὼ ΕἸ] 8}} (ἢ 6 Θχαυΐϑο ἴοτοΘ οὗ 186 
οΥἰ ζίηδὶ, ΝΑΚΟΕΙΒΒΑΘΗ ὨΡΑΥΙΥ ΤΟΡΓΟΙ 668 10 ἴῃ 
Οοτιηαη, “πα ἰλτ-τῖδί τοολε.᾽ --ἩΝόχ. 11.8.1 Η το 
ἱς ἰ5. ουϊάθπὶ Παἱ (ἢ 9 1464] Ῥογϑοη οὗ Ζίοη 15 [ἢ 6 
οἰ οἱ πιοπὶ οὐ ἃ}1] {Π86 Ῥαγί σα ΤΙ ὈΟΣΓΒ δη 4 
ΓΆΠΚ5 οἵ {{Ἰὸ ΘΟ ΠΥ (ρα υοἱ Καί εὐεπ4)ὴ. [1 
1018 ψότο ἐπα! ρα  ΔΌΪΥ ον οηΐ, 1 Μουϊὰ ποὲ τηὶ- 
Ἰαῖα ἢ (6 μοὶ ἰπαὶ Ζίου τορτοβοῃίρα (ἢ 9 Τα- 
Ἰϊσίοι 5 10 ἃ58 Φἤαὶ ἀἰὰ 16 ΡΟ] σα] 16. οὗὨ (μ6 
ῬΟΟΡ]ο.---Ἶ ἢ]. Π1.7-,}}}8. τοϊαι γα οοποϊαβίοη 
ΒΏΟΥΒ {Ππῶ1 {τὸ ῬοΘὶ ῬΤΟΡΟΒ08 ἴ0 Ρ688 (0 ΒΟΙΠΟΘΙΙ ἢ; 
πον. ἴω ἔμποί, τον. 4 ἀθβουῖῦθοβ ἰμ6 Ῥοϑίιϊνο 80Ὁ- 
ΤΟΝ 8 δης δῇ] οἰ 008 οὐἔὨ (88 Ρ6ΟΡΙο : τοῦ. ὃ, α. ὃ., 
{16 φορᾷ οτίαπο οὗἨ ΠΟΡ ΘΠΘΠΪ65. 85 {6 παίαγαὶ 
στοοίρτοςα] οἴοοί οὗ [1160 τηϊἰϑίοτία ποθ οὗ Φυάδᾷ ; 
γοΥ8. ὃ, 6., 6, {6 ποραίγο βἰἀθ οὗἨ (ἰ9 ραϊηΐα] 
Θχρογίθποο οὗ {6 ροορ]ο, πϑιλοῖν, [8.6 105865 {Π6γ 
Βιϑίαϊποά, 

γον. ὅ. Εῖοσ αἄνοιβασίθβ δῖ ἴδ οδίοϑἕ, 
}1ι,, λαυς δεοζοιπε (δὲ ἠεαὰ [ἰ. δ.ν εν ϑωρογίοτδ. 
ΠῬΙΑΥΝΕΥ δηὰ ΝΟΥ͂ΕΒ: ΟΥ, ἰλὲ λεαα ονὲγ ἤετ. 
Βοοτηπουρ.] [ὰ Ὠσαί. χα. 18. ἃ ῬΓοΟμλΐβα 18 
τ λο ἰο ἰβγδοὶ, 17 οθοάϊοηί, "“δηὰ (86 Τωογὰ 884]] 
κα τπ66 (ὰ μα απ ποὺ ἰδ ἰΔ11,᾿ δηὰ 1π 
Βα σπαρίον, τόσ, 44, (86 τόνοσϑο 18 (Ὠγοδί- 
οηοί, ἱ ἀϊτουοαϊοηί. ὙΠ Ῥοοΐί, νιον ἀοιιδέ, 
δ 1 {Ππ|686 Ῥα ϑβάροϑ ἴῃ 1818 τοἰπα.--- ἜΘῚ ΘΏ ΘΙ Ἶ68 
ΡΙοβρθοσ. πὰ ἀλγκης688 οὗ 8Γ80}᾽8 ΒΟΓΓΟΥΒ 18 
ἀοοροηοριὶὶ ΌΥ {Π|ὸ ὈτῚ Πα ῬΤΟΒΡΟΓΙΥ͂ οὗ 6. ομ6- 
ταὶϊοβ. Τῇ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺ ὉΘΟΌΓΒ ἴῃ ΒΔ 16 Β6Π86, 76 Γ. 
χὶϊ. 1. 866 "Ὁ. σχχὶϊ. 6 ; 4Ζοῦ χὶϊ. 6.--ΕΣ τἴ89 
ΤΟΝ Βαῖδ δϑ!! οϊοᾶ Βοχ ἴοσ [89 τα] εἰϊα 9 
οὗ δου ἰσαηῃηδριϑδβϑίοιϑδ. Τι}8 δἰναπίαρο οη [}}0 
Ῥαγὺ οὗ {π6ὶγ δῃθιηΐοβ δὰ ποὺ μαρροποὰ ὈΥ͂ 
ΟἸιαποθ, ΠΟΥ ΟΥ̓ ΠΙΟΤῸ ΔΥΌ ΓΓΑΓῚ 658 ΟΥ Ἀγ Ι Ιἰοοι18- 
ΠΟ55 Οἢ (ἰΠ0 8110 οὗ αοἰ, Ὀυὺ ὉΥ 8η δοὶ οὗ θ᾽ νῖηθ 
τοοιἰαο π 16 Ρυπἰβατηθηί οὗἩἨ [β8γᾺ6] ἴον {ποῦ 
δἰη8. δι ιαί 15 ῬτΟΤ ΒΒ αἰ γ ταλὰθ σοηΒρΡΊ 0118 1 
τοῦ. 8 ἰ8. Βογὸ δβδηιοὶραίοα, [Οὔβϑογνο, πὰ δου- 
ποοίΐου ἢ} Ζίοη, 88 186 τοργθβοηίαιίνο οὗ (89 
το] σίουϑ οἰθμομί οὗ {6 [Πθοοσγαῖὶο άθδ, ἴῃ αἴ8- 
«ἰποιῖοη ἔλοηι 116 παίΐομδὶ, (ἢ 6 πᾶτλθ 6] ΟΥ̓ 18 
τοῦ ἰπίτοάμπςοοι, απὰ (6. οδ]ατη 65 βυδογο ὈΥ 
{16 ΡΌΟΡΙΘ ἅτ ἄγϑυ ἀϊϑιϊ ποι} δϑογι δοὰ ἰο {οἷν 
δ[5--τ 6 Β[ ἢ 8 Θβρϑοί! Ἐν οὗἁὨ ρυὶοβίβ δηὰ πιϊ βίου 8 
οἵ γτεϊϊ σίοπ, δπὰ οὐὗἩ δυροου θυ, ζογπνα δῆ δπά 
ἸΔοϊΆΙΓΥ οα {6 ρδτὶ οὗ ιἰν6 ΡῬο 0 186.---ὟΓ. Η.. Π.1-- 
ΗσΣ ΟὨΙ]ἄτθῃ ασθ δΟΩΘ ἰηῖο οαρυν τ, λὲν 
ψοὴῳ οἰ ἰάτοη αὐ φονς ςαρίϊυεδ. Ετοτπι ΠΟτΘ ἴὸ 
οἰ οὔ νοῦ, ὁ {16 Ροορί ἀθβογί 98 Ὑδαῖ Φαλ 48 

]1οβϑιέ. Απὰ βγβὶ, λὲγ οὐάγεπ. Ὁ» ατο ἡ {16 

ΟΠ τοη (866 ᾿ϊ. 20: ἰν. 4; 76Γ. νἱ. 11; ἰχ. 20). 

ΤΊ)οκο ἄτα σοΙρο]]οὰ αϑ οαρίΐυε5 ἴο σὸ Τογί ἢ Ὀ9- 
ἔοτο ι6 ΟΡ ΓΘΒΒΟΥ ἱπίο ζογοίρη ἰδ η 45. 8.66 706] 
ἦν. 2, 8.---Βοίοσθ ἴ89 ϑῆϑιλυν. [780 πογὰ αὐ- 

υόγδατν (80 ΒΠΟΟΘΗΤΟΝῚ ἰ8 ῥγοϊοστοὰ (0 δπϑηψ, 
ΕΟ... Ὀοδοδιβα 6 ποτὰ ἰῃ Ηοῦτον 8 {116 Β8Π|0 
8ῶ8 ἰμαῦ τοηἀογοὰ “ δάγνογβον δ᾽ ἴῃ (6 ἢτγϑί 
οἰαιθθ. Ορργέδϑοῦ δα ορργεδϑδογα τηὶϊζ ϊ Ὀθ6 νὑ}] 
βυϊϑι1{ἰ6ἀ.---Ἢ, Η. Η.] Υ αὶ γοθάογ8 (ἢ 18 ΤΩΟΓΘ 
ἀγοδά [Ὁ] ᾿5 (η6 ἄρα ἰδαὶ (πο 1:{{16 οἰ ΓΘη δ τὸ 
ΤΟΓῚ ΔΊΥΩΥ ἔγοσῃ ρα γο ἶ8 δη ἃ ὈΓΟΙΠΟΓΒ δη ββίθγϑ, 
ἴο δ ἀγίνοῃ 88 που 8} 4186 ὈΥ οὶ ῬΟΥΟΙΛΒΟΙΒ, 
ΒΌΙῚΘ 0 Ο16 0860 8η4 Βοπιθ ἰο δῃοίἑογ. [ἢπν- 
ὈΕΒΒΟΝ : “Ἶηὴ ἴΠ0 ΓΟΡΡΟΒβοη δι] 008 τν Εἰ σἢ τὴς Βαά 
ὁπ δυοσϊοηΐ Βου]ρίαΓο5. ΠΟΙ ΠΩ 18 ΤΏΟΤΘ δ ροιϊης 
(δὴ ἰο οὔϑοῦνο ζοηα168Β δηὰ γοιυηρ ομὶϊάτγοη 
ἀγίν θη 88 σαρίϊνο5 Ὀοΐοτο ἰδ οἷν σοῃ αι σογβ." ΟὉ- 
ΒΕΓΡΥ͂Θ, γομηφ οὐίἑάγοπ αν ταοηἰϊοηοί ἴῃ σοῃηθοίϊ 08 
ὙΠ Ζίοη Ὀσοα.890 {Π 6, ἴῃ ἃ ῬΘΟΌΪ 8 Υ ΒΘΏΒ6, 8ΓΘ 
{1 οᾶτ οὗ (896 ομυγοῦ, οὗἨ (86 τοὶ σίοι γα μ 8 Ὁ 
{Π88 ἴΠ 6 ῬοΟ] Εἴ68] συϊογβ, {86 Ἰαπιθ8 οὐἨἠ (116 Ηοοῖς 
ΘηἰΓυβίοα ἰο 186 Βρ᾽ γἰ τὰ] ΒΒ ρ οτ 5. οὗ 1βγπὶ, 
Νοίμΐης δου] ΤΏΟΓΘ ΤΟΓΟΙ ὈΪΥῪ ΟΧΡΓΘ 55, ἢ δοοοτὰ- 
ὍΠ6Ὸ0 ΜΙ} {0 88} 1665, (μ6 ἴδοι πὶ αοὐ ἐιαά 
ἴογβακθ ΗΪ8 Ρ60ρ]6, (δὴ [παι {πΠ6 Βολί θὴ τ τθ 
βυαβεγοά, νι μουὶ θἱν πο αἰ γᾶ π 66, [0 ΘΔΥΓΥ͂ ΔΙΝΑΥ͂ 
1680 ψομηρ οὐ ἑάγοη, τ 6 Θ 1] τη οὗ (νὸ σονοηδηίῖ, 
ἰπίο ΘΔΡΕΥΥ δηα ΒΙΔΥ ΣΎ. [1158 (18 {ποι αν ἐμαὶ 
σοῃδίϊαΐο5. 0μ9 Ῥοοίϊσα οἰϊτηλχ, Βιοννῖηςς ΠΟΛῪ Β6- 
ΥΟΡΟΪΥ Φομονδὴ δϑοιοὰ Ζίοη [ὉΣ ον Β[}8.-- 
Ὗ.Η. Η.] 

γεν. 0, Δηᾶ ἔοσῃ ἴ86 ἄδυρδῖοσ οὗ Ζίου 
811 Βοσ Ὀθαῦυῖυ 18 ἅθρασῖθᾶ. Ζίοῃ [88 1οϑὶί, 
ποὺ ΟΌΪΥ ΠΟΥ ἀθαγοϑὶ δῃὰ τηοϑὶ Ῥυθοῖουβ ΟΠ168, ΠΟΥ 
οἰ Πάσθη, Ὀὰΐ 4180 ΠῸΥ δεαμίῃ, μον ΚίοτΥ. ὙΠι18 1δδὶ 
ἔδδίυγο 15 Γορτγοϑοηϊοα ὈΥ (116 »γίποεδ, 1 ἢ τὸ μοπι, 
δηὰ Ὀοίογο ἱμθῖ 4]}}, ἰο Κὶηρ 18 ἴο Ὀ6 οΪπββοὰ. 
ὙΒδί {6 ὴ νγαβ (89 ὁφαμίν οὗἩ Ζίοη---ἰπ 6 Κίηρ διὰ 

(ἢ Ῥτΐπαθ8, ΟΥ ἀοἀ Ηἰπ5.} ὃ Το δεσιῃ οὗ Ζίοη 
88 (6 ΡΊΘΒΘΠΟ6Θ οὗ Φομονυδὴ δα (ἢ 6 πιαϊη Θ 69 
οὗ 1118 σόουβὶρ οα {86 ΗοΙΥ Δίουσί. 85:66 Τώάτῃ. ἰἰ. 
1,6; 1 β8πι. ἱν. 21, 22, Ἰὕζοῖ.. νυἱῖ. 20-32.. Ῥ 1. 
2, ““Ουἱ οὗ Ζίοη, ἰπ6 ροτίδοι'ου οὗὁἨἩ Ὀοαυΐγ, αοὲ 
Βα βῃϊη θα," Ῥβ. χουΐ. 9, “" ΟἿ, νουϑὶρ (116 Ιογὰ 

ἰπ {86 Βεδυ οΥ̓ ΒοΪΐπ 688," Ρ  ΠΎΊΠ3, ΡΒ. 
σχχχὶϊ. 18,14. Τῃα δεαμίψν οὗ Ζίοη ἀορατίοά 
6 η αοα ογβοοῖκ ΠῚΒ Ροορὶο, δυδοτγοι (}}6 Τοπι- 
Ρίο ἴο 8 ἀαβίγογοᾶ, Ἅ6Γ. 11. 18, ἀηὰ ἐπ οτὰϊ!- 
ΠῆΠ668 ΟΥὉἨ ΜΟΓΒΒΙΡ ἰο 6 ἀἰδοοηι πυρά. ΤΤῃ6 σου- 
αἰείοπ οὗἨ Βδὺ ᾿γίπεεβ, ᾿1κ6 Βαπίοά ματί8, ρΡατειοά 
πη ογογίδιοη, 18 (6 δοπϑοαίιθῆοο οὗ ἰἰα ἀοβίγιο- 
[ἴοὴ οὗἩ Ζίοη, σθησο ΠΟΥ ἃτὸ ἀτγίνοι 1οτὶ], ἀ6- 
Ρτγὶνϑά οἵ α]] βρὶ γι] πουγιβῃτηθηί. ὟΑοα ἰβ πὸ 
ἰοΏοΓ τῆ τ. ΝῸ τότ γα (ΠΟΥ͂ ξεὰ νι 
(16 Ὀτοδὰ οὗ φαγσθῃ; δηὰ ἐδπογχοΐογο, 1|κὸ βίασνυοὰ 
Δηά μαδσχοϊ θὰ δατγίβ, ἔμ ν [411 δὴ οϑν ῬΥΟΥῪ ἰὸ 
18 6ἷΣ ῬΡΙΓΒΌΟΓΒ.---ΟἸἿ, Η. Η.]---ἘΓῸΣ Ῥυΐποθδ ἃ ΣΘ 
Ὀϑοοῖῃθ ᾿ἐἶἰτθ Βασῖβ ἴμδὶ δηᾶἃ πο ραδβῖυτχο: 
δι ἃ ΤΟΥ 816 ΡοηθΘ υὐἱῖδουῦῖ θἰσθηρὶ ὍΘ6- 
ἔοσϑθ ἴ89 ϑῇϑθιῃνγ. 1690 ποῦϊο αμῃ  ἤφει-Γοοιἱοὰ 
διηΐ 2818 1056, ὈΥ προ Γ, (ΒΘ δίγοηρσι δὰ (89 
Ρον ον οὗ Βα ιί, ΤΟΥ 8.0 οαυρῶϊ δὴ ἀτίνοῃ δὲ 
ΡΙοδϑασο. 8.0 (86 ΡὈγΐποοβ οὗ ΖΊΟΠ, Του πιοΥἿγ ΠῸΡ 
Ῥγίάο δηὰ βίγεηρσί, δύο ἀσγίνθη ἔογι ἢ ΌΥ 6 Ρὰ- 
ΒΌΘΡ. Τδο ϑορῖ. δηὰ ΦΕΒΟΜΕ ἰιαγνο κριοί, ατὶιοίφε, 

πεγαπὲ. ΤΟΥ τοϑὰ οὐὁἨΘ ππάαογϑίοοά Ὁ Ν. Βαὶ 

οὐ θη ἶγ ὌΝ 8 (80 βίας ΟΥ Βασὶ (860 Ὠεαί. χἰὶϊ, 
1δ; χὶν. δ; χν. 22): σαπιβ σουἹὰ ηοὶ 8 ἴῃ (δὲ 
σοπποοίΐοη, βίης Γϑπὶ8 ἀο ποὶ Ὀοϊοης ἴο ἐδηοϑ9 
δηΐτ8]8 οὗ (89 οἶἸα86, νν ἃἰΘἢ ΟὨ]Υ ΒΥ {6 56} γ 65 
ἴο 6 Δ κοὴ ὈΥ τΘΏ, ὙΠ ΘΏ ΒΌΏΚΟΣ ἀοργῖτοθ ἰμοῖὰ 
οὗ ΡΟΥ͂ΤΟΣ [0 6808}. 



ΟΗΑΡ.Ὶ. 7. 

Ι. 7. 

7 δΔεγυθβαίθηι σοθιι δογϑα ἱῃ (Π6 αἀΔΥ5 οὗἩὨ ΒΟΥ ΔΙ οἰΐο, δηα οΥὗἨὨ ΠΟΥ τα βου 68, 41} ΒΡ 
ΡΙοαβδηῦ {μἱηρ8 ὑμαὺ 886 μαά ἴῃ [86 ἀδΔΥ8 οὗ ο1]4, τ βδη ΒΓ ΡΘΟΡ]Θ [8]}] ἱπίο ἴπ6 βαμά 
οὔ (μ6 ΘΠΘΙΑΥ͂, δηἃ ποθ αἰα Β6]Ρ δογῦ: (δ Δάνθγβασί 88 ΒΔ Ὺ ἢδγ, απ ἀϊα τηοοῖκ δὲ 
ΠΟΥ ΒΑὈ Δ} 8. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Υον. 1.--πὰῷὸ Δ» “Ὧ" [6 ποὶ 9 οὐ͵οοῖ οὗὐὁ ΠΣ], ὑσὶ ἰηάϊοκίθβ (Π6 {ἰπη8, 88 ἐν οὐ ἀϑηΐ ἔγοτα (ἢ δΌβθηοο οὗ Ἶ ὈδίοΓθ 
ᾧ τ ον Σ.- ΤΙΙΤ 

5. ΤΏΘθ ἀοουβδίίνο "Ὧ᾽ ΒΔΩΒΎΘΙΒ, 88 ΤΓΘΑΌΘΣΕΥ, [06 αυοϑιίοη, λέη ἢ ὅθ ὮῪ Οἵ. ὃ 10, ἃ. [ΒΙΑΥΧΕΥ: “ ΗΟΥΒΙΘΑΝΤ ΒΌ0- 

654 ἰπλὶ ψὸ οπρῆΐ ἴο Ἰολά Δ ἴον "2" : απ} 1 ὧπὶ ἰποϊ  ηοᾶ ἴο ἐκ παῖ [τ 8 ποῖ ἐο Ἵ, Ὀυΐ ἴ[Π6 Ὦ, ὙΠΊΟΝ 85 Ὀδοη δβηηῖς 
[το 52, ΟΥ πιρὴ οὔ πὸ ῥγεσθαάΐϊηρ σον παυΐης ὕθθη ἰοστηϊ παῖθα {0} [6 Βαῦλο οι 6 Γ,-τα πιίβία Κα οὗ ϑ} ἢ να δὰ ηππὶ- 

Ῥοτγίθαδ ἰμϑίαμοοῦ ογἰ κἰπαλίηρ ἴγοια [ἢ δα λ9 Θδ 50. “2 2 δἰ ῖβοθ ἀμγὲπρ ἰδὲ ἄανψε, οτ εἰπος ἐλεν δεραη, Δ8 ὈῚΡ Ν᾽ ἀἄοοθ 

ῬΓΟΒΟΏΓΥ αἴοσ, ἐπ οὐ ωσίπσ ζοννεΥ ἄανε." ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ αποίοβ {Π|9 ποίϑ νε ἢ ἀρργουπὶ [πη ἢΐ8 Ηοῦτγον Βί0]6. ΗΈΝΤΚΗΒΟΝ 
ΒΥ δ, “ἴῃ 52, ἴθοχο ἰ8 ὧδ 6}ΠΠ|ρ6ἰ8 οἵ 3, οὗ ΜΠ ς ἢ ΏΟΓΘ ΓΘ ὨυΠΙΘΓΟΌΒ Ἔχϑιῃ 168." Βυῦ ΠΟΌΠΒΊΔΜΥ Ὅθ. " πϑθ4 Δυθο]α τε} Ὁ ἴὸ 

ΟΧΡΓΟΒΑ [0 τοϊαί θη οἵ {ἰπ|6,᾽" 860 ΟκΕΕΝ 8 Ον., ὃ 514, 2.---. Ἡ. ΗΠ. Ό 2, ποὶ ἴγοχῃ τ, ὑυαΐ ἤγοπλ ἼΛ, ἀἐεείραγί, τα- 
Φ τ 

φατὶ (ΗΠ05. χἰ 1 ; 26. ΤΠ]. 41), [5 υασαΐξίο, ἐγγαίίο, υἱία ἐτίονγίς εἰ ἐγγαίζίοα (Ἐσεπκ5τ).. Τῆο ποτὰ ἰδ Τοπηῇ, ὈδδίοΒ πστο ἀπὰ {Π]. 
19. ΟὨἹΥ αἱ 18. ὄ1Ὑ{|.1., [Ὁτ 7. Α. ΑΥΚΧΑΝΌΕΒ ἰγαπϑαίθα Ὁ) 2 Ὁ 2}, λέ αιεοίε(, (διε λοπιεῖεες, ἀινὰ γοπλικὰ, " μΟΝ ΤῊ 8 

γοταίου--ἔλε ισαπάογίηρ ροοτ.--ἶἰβ ἸΟῪ ΘΟΙΩΙΏΟΙΪΥ τοραγάϑαὰ 88 βυ δοίης! ν οοττοοῖ. Ὁ Ἴ) ἰδ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ ἀπ αὐδέγασέ, τλοαα- 

ἴηκ τιοσαπάονίηρ (ἴτοτα 3), πϑτθ ὑδοᾶ [07 πο οοπογοίο ισαπάεγ εν." Αοσορείηρ [Π6 ορ[ ἰοη ΟΥΤΎ τη δηδ ΑἸΕΧΑΝΌΣΗ, 1 ΒαγθΘ 
υἱὐ “Ἰτοαηίογίησε"" ἰῃ ἴπὸ τοχῆ, ΕΕΒΒΤ, ἴῃ Ηἷβ σοποογάλησο, ἀοτίνθϑ [116 σι γοῦν Σ Ἵ, ἈΞ. αἴνονο, νας, ἰὴ μἷα ψϑχίσοῃ, γοηλ 
Ἴ2, διὰ σχαηδί ἴον ἰἴ ἐαρμείον, ὈοΓ ερσιἐἰ 0, πεΐδεγψ. Ὑ. ΚΟΒΕΒΊΒΟΝ δαύβ, “ΤΠ 2, μῸΣ πσμγπῖπρε, μοΣ ἰαπιεταίέοης, ΒΘ Γ Εἰς δυονῶν 

2, ὑεογίσε οτ οαἰανιί να, οὐ ἴον γοδοπΠίοης, ἴον {πὸ ψοτὰ ΤΩΔΥ δ6 τοίοττοα ἰὸ [ἢ 6 τοοῦῖ 2 Ὕ, ἰπ Ηἱ]ρῆ., ἴο γεοηση, ἴο ἰαπισπί; ΟΥ̓ ἴο 
δο τοοῖ 2, ἴο γεὺεῖ." ΒΚΑΥΝΕΥ δΒΑΥ8 ἰΐ “ σοΙηο8 ἔγοῃ Δ", ἴο ἀεδοεπὼ [τοῦ ἃ ΚΠ 6 Ὁ ἴο ἃ ἰυνγεῦ σοπα τυπ,᾿" δ. 80 ἴὨιἢ9- 

τ 

Ιαΐοβ ἰΐ αδαϊεπιεηξ. Το τναγίοιυ οὗ τηοδηΐηρβ Ριιΐ ἀροῃ [9 νοτά 18 ἰπα ςαἰοα ἰπ [89 10] ον ης ἔπη χ  ἰδ᾽ι Ὑ ὀγβίοηβ: ΒΕΟΘΘΒΤΟΝ, 
τεχαίίοπ ; ΛΥΝΕΥ, αὖ χεερεδηέ ; ΒΟΟΤΙΚΟΥΡ, ηεὐϑετν ; ἨΕΥΡΕΚΒΟΝ, Ῥσγεεσμίίοι ; ΝΟΥΕΒ, ορργεεείοπ. δῖ ἐισατμίεσίησε ὶα ον ἀοηἘΥ 
Ῥοπὶ δυρροτγῖοα ὈΥ [15 υϑὸ δη πηοθῖ ποι ΓᾺ] ἀογίνας! οη, δηἃ Βυ8 [Π6 τἸηραρίπς πότγο, Ὀαῖ ἴῃ 111. 19 10 δε πὶ 0 ἀἰϑηοὶθ Βί ΡῚῪ 8 

οοπάϊτίοη οὗ Ὑτοιο οάῃο84.---. ΗΕ. ΗΕ Π, ΟὨΪΥ ἤότο δηὰ τόσ. 11, Κ΄ ἰὉ. ΝΟΙΓΒΟΓ Ἴ2Π9, ὨΟΓ ἼΩΤΙΟ, (ουπᾶ ἰπ 

Φοτοιωίδῃ. Ηθ υϑ66 ΟὨΪΥ͂ ὙΠ (1. 19; χίϊ 10; χχν. 84).--} 2, ἴῃ Ζοτγθηλ δῇ νῦθ Ἰανὸ ὉἼΡ 2.2, χῖνὶ. 28.-- 

1.3 οουἹὰ ὃὉὈ9 ἐπίο ἐῆς λαπὰ [Ε΄ Υ., ΒΙΛΥΝΕΥ, ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ, ΗΕΝΌΚΕΒΟΝ, ΝΟΥΣΕ] ἰπϑίοαᾷ οὗ ὃν [ΒΕΟΥΘΗΤΟΝῚ); [10 ἀ  ἴδγθηοθ ͵β 

ποὶ ἱπιροτγίδηϊ.--ἰ ΒΙΛΥΝΕΥ : “ Ιπεορὰ οὗ Ὁ ΓΝ ῬΙῸΡΟΘΘ ἴο τϑδὰ ὈΣΣΠ ἘΝῚ" ΑὮ ἰηρξοπίουδ, Ὀθπΐ ὈΠΏΘΟΟΘΒΆΓΥ, 

Ὡπδυϊποτγίζοὰ σμδηκθ.--Ὗ. Η.Η.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ψεν. 7. δοσυδβαϊθαμβ. [ἢθγθ οδσυγβ δηοί ΠΟΥ 
οὗ ἴμοβο βιιάάθη σβδηροϑ το κἶνο ἰο (ἢ 8 ῬΟΘΙΩ 
ϊ5. ΕἸ ΖΌΙΥ ἀγαμδίΐο ομδγδοῖθσ. [Ἃἢ (86 ργϑοθαϊπς 
γΟΥΒ68, νν ἶσον ΠΊΔΥ ὍΘ ῬΓΟΡΟΥΪΥ͂ ΤΟχΑΓ δα 88 ἰπ- 
ἰχοάἀποίονγ ἰο 4}} {πὶ 70] ν78, [816 οἱέψ, [ῃ9 παίέοη, 
διὰ ιμ εὐλωσοῦ ἢανο θ66ὴ βυσσοβδί ϑὶν ἰηἰγοάυοθοα, 
Νον “εγυδαίοπι ἰθ Ὡδιμθα ἴον (ἢ 6 τβί {1 8. «όγω- 
4Σαἴεπι, Ἀ6ΤΘ, τηυϑὺ Ὀ06 γχοραγἀθα 88 ζΘΏΘΥ]6 δηὰ 
ἐο το οηϑῖνο; {86 τοργοβοῃίδίϊνο οὗ (89 ὑμθο- 
οτδαίϊο ἰάρα : {86 οδὰ οὗὨ 811 (86 οἱ(ὶο8 οΥ̓͂ [5γδο], 
{π|0 ἴγρ6 οὗ ἰἰ8 παι ΟΠΆ}1Υ, ἐμ 6 δοαὺὶ οὐὗἁ 18 ὑγοῦ- 
ΒΡ, γοτο αοἂ ἀνοὶὺ ἴῃ 18 οοηδοογαιθα Ζίοη. 
ΤῊ ἰάθα] ῬουβουΒ ΠΟ ὮΑΥ͂Θ ΔΙΓΘΔΑΥῪ ΔΡΡΘΆΓΘΩ, -- 
Π6 ταϊποά οἰτγ, ρμἰοιαγοα 88 8 βουσονίηρ Ὑ]άον 
δηᾶ ἀει!γοηθὰ δηἀ δομαυογοὰ αὰ66ῃ, οὗἁ ΥΟΥΒ. 1, 
2,--τῖο. οχὶϊο, Βοοΐης ἔγοι τα ΒΟΡΥ δηα Ὀοπάδμο, 
δοοκίης 8 ᾿οπιθ διποηρ μοδίμθη, Ὀὰὺ Βηαΐης πο 
ταοϑί, Ὡ0 ΟΒσΆΡ6 ἔγοῃι σοι 6 δη ρογβϑθουίοη, οὗ 
γον. 8,---ἰλὲ ἀαμσλίεν 9, Ζίοη, ἀοβροϊϊ θὰ οὗ Ποὺ 
Ὀδϑυΐγ, ὈΘνγ αἰ; (86 ΔΌΒθησΘ οὗ ΟΥΒΒΊΡΡΘΥΒ, 
(86 ἱηναβίου οὗ ΒΥ βλογϑὰ δοιγίβ ὈῪ ποδίμϑῃ, {86 
ὀαρυϊνγ οὗ μον ἱπίδηϊ δ] άγοη δηὰ ὑμ6 Βυπιὶ- 
Ἰιδίίου οὗ Ποὺ ῥγουὰ Ἰοδιῖουϑ πὰ ῥσΐηοοβ, οὗ γ6γ8. 
4-θ,---Δ} πον ᾶγὸ οι θγησοὰ ἀπάοϑν (Π6 ροποῦὶο 
Ὡδπ1|6 οΟὗἩἮ ΦξἈύϑανΕΜ, ποῖ ὕγοπη (18 γΘΣ89 ἴ0 
80 οῃηὰ οὔ {π6 οσἰπρίου 18 ρευβοῃ θα 88 {Π6 Γθργο- 
δοπίαιἶντο οὗἩ {τὸ τ δοσγαῖο ἴά68.---ἸἾἾ. Η, Η.]-- 
ΤΟΙΩΘΙΌΘΣΘΩ͂, γεπιοπιδετα. Τὴ ππηϊογίπδῖα οΔ8- 

ποὺ ΤὈγθοιν τοσα] ]ἕἶπς {πο ὶ} ΤΌΥΠΙΟΥ ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ, 

ζοτὲ ἰπθτὰ δηἃ ἰο ἰπόγοαϑο {ἰποὶν ΒοΟυΟ. Ζίοῃ 
[01] ον 8 ἐμ} 18 ῬΥΓΟΡΘΏΒΙΥ οὗὁἨ πδίιΓθ.---ἰη 186 ὅν 
οὗ ἈΘΣ δδϑὶοιϊίουῃ δηὰἃ οὗ ὮΘΥ υλὲδοχὶθβ, 41} 
ΒΘΣ ΡΙθαβδῃῖ 18} 88.---ΑἹ! {πὸ μ]οτγίουϑιἰη ρ5, 
ΟΥ̓ ἃ βρί τ] Δπἃ οὗ ἃ ἰδ! ροΓ8] πδίυγο, ᾿ν ΕΊΘ ἢ 
δὰ ΓΔ]1]6 ἢ ἴο ἰδ Ἰοὶ οὗὨἩἨ {86 σοβθη ὈΘΟΡΪῸ ἔγοϊηῃ 
(16 θοασί πηϊης οὗ ἐμοὶν Βἰϑίουυ, ΓΘ πὸ {6 ΒιὉ- 
θοὲ οὗ Ῥαϊηΐυϊ Τοπ ΘΙ ΌΓΔΠ66.--- 8 586 Βαᾶ 
ἐπ 186 ἅαγαπ οὗ οἱᾶ. 38μη.ο ἱἰϊ. 17; 15. χχὶν. 7; 
Χχχυϊ!. 26; ΜΙΟΝ. νἱῖ. 20ὁ.Ὀ [ΒΒΕΟύΘΗΤΟΝ : “ἰη 
(89 οἷά ἐΐπι6. ΗΈΝΌΕΒΒΟΝ: “ἴτοῃι δβησίϊοηὶ 
ἀαγ8.] ΕΜΑΙῸ Τοχαγὰβ ἴῃ 6 ποΓά8, αἱΐ ἐλε »ίεα- 
εαηΐ ἰλίπσε δὴε λαά ὕγοπι (δε αν οΓ οἷά, ΔΒ ΟΥτο- 
ΠΘΟΟΒΙΥ͂ ἰγδηβρϊδηίθα μόγὸ ουὔἱ οὗ γοῦ. 10. Ηἰΐ8 
ῬΓΙΠΟΙΡΔ] ΤΟΘΒΟῺ ΒΘΘΙ8 ἰο ὈΘ ἐμαὶ {ΠῸῪ 8ροἷ] (89 
τ. ὙΑΙΒΙΝΟῈΒ ΒΌΡΡΟΒΘΒ (δαί (18 ΥΟΥΒΘ, 88 
Ὑ611 48 1ὶ. 19, σομί δι 5 ΤΟῸΡ ΠΟΘ ΘΓ. [860 ΠΟ 
ὨΟΟΟΒΒΙΥ Γ0Γ ἰπἶ8ι 6 ΔΓΘ ΟΕἿΪΥ ἰο τοραγὰ ἰῃ9 
ἔννο ΘΠ ὈΘ,Β οὗ ὑμ6 ἤγδὶ μαγὶ οὗ 9 γ6γ8θ 88 οὗἁ 
ἔτιοδίοσ ἰϑθηρίῃ. ΤθΟΥΘ ἰ8 ΒΡΡΑΓΘΉ(Υ ἢ0 οχδοῦ 
ΓΔΘΒΒΌΓΘ [ῸΓ (8} 9 ΠΌΠΟΙ οὗὁὨ Βυ]]ΔὉ]68 οὗἨΪἢ 6 βαγο- 
ΓαΪ ΘΙ ΌΟΥΒ. Τ8ο ἰμουρύ ἐμαὶ ΦοΥυΒαίοιῃ ἴῃ ΠΡ 
ΓΑΪΒΟΤΥ͂ ΓΟΙΠΘΙΔΌΘΥΒ ΟΡ φγόδεπέ τλϊβουυ [᾿ν Β16]ὶ 
τοῦ] ὰ ὍΘ (δ Β6η80 δΔοσοταϊπρ ίο ΕἼΤΑΙ, 8 ΟΠ 6Ώ- 
ἀδίῖο 5] 18 ἀππδίι γα); ἴον ἼΞΙ [0 οαὐέ ἐο πιϊπά, ἰο 
γεπιέπιδογ) ΔΙΎΔΥΒ ϑισροϑίβ βοπηθι δὶηρ αἰβίδηϊ, 
τοιιοίο, ἴῃ ΤΟΙΘΓΘΏΟΘ ἴ0 ΒΡ866 ΟΥ ἰΐπι6, 8πἀ., ἴῃ (6 
ἰαιίοσ στοαί, οἰ πον Ῥαβὶ οὐ μίασο. Βοϑί 68, 
186 νόογά8, ““{πΠδὶ 81:0 Βδὰ πη ἐμ ἀδγ8 οὗὨ ο]ἀ,᾽" 80 
ΒΡΡΓΤορτγίδίθ ἴῃ γϑῦ. 7, σου] Ὀθ δἰ ορζοί μοῦ ΒΌΡρΟΓ- 
βυοι8 δηὰ οοῃ[ιϑίηρ 'ἰπ τοῦ. 10.--- 8 ΒΟῸΣ 
ὈΘΟΡΪΘ ζ6]}] ἰηῖο ἴ86 μβδηᾶἃ οὗ 186 ΘΏΘΩΩΥ, 

186 σοι γδη06 οὗ Μ ΪΟΩ Βοῦυθ8 Ὁ [0 σοτΩ-  τσλοπ ἀεγ ρεορὶς γα ς ὃν ἰλ6 λαπά 9, ἐλε ορρτέδϑδογ. 
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ΤῊ ΐβ 185 8 τοτο ραγίϊσυἶαν ἀοβογι ρίϊοη οὐὨἁ “86 
ἄδγ8 οὗὁἩ ΒοΥ δὶιοιίοη." ΤΠΟΥ ογῸ (06 ἀλΥ8 
ΜΠ 6 ἢ ΠΟΥ ΡΘΟρΙΘ 9101} ὃν [86 Βαπά οὗ ἐμοὶν 6π6- 
ΙηΪ69.---δη ἃ ὩΟῺΘ αἱᾶ ἢΘ]Ρ ὨΘΥ, απα 4ὴὲ Ὺαε 
πὸ λεῖρογυ. [80 4}} (π6ὸ Επρ. γ᾽ ογβίοηβ, θχοθρὺ Ε. 
γ.7-τ-ῖδο δἄνθοσβασίὶθβ βαὺν ὮΘῚΣ, δῦ ΟΡρτ θοῦ 
δεμοίά λον. Ἴμὸ οοπϑίγιισίίοη 18 ἀοίογαϊποὰ ὉΥ 
τ δὺ ρτοοοᾶο8, δόσοτι ὶηρ ἴο Δοκμο ]α ρσοὰ βῆχα. 
866 πιῦ ὧτ., ἃ 99.--ἰ δ Ἄξξιο δέε, μ88. μιόσγθ (8 
86η86 οὗἩὨ ἰοολίηφ αἱ ἴῃ 1186 ὙΔΥ οὗὨ ᾿πϑρθϑοίϊοῃ, δὲέ- 
λοίάμιφ (ΒΚοΟυΟΗΤΟΝῚ), ΡΟΓΔΡ5 ἴῃ (6 80η80 οὗ 
“Ἰοοκίης δῖ ἃ Ῥούβοῃ Ὑγ11}} 818} 8 οἰ 0}. ΟΥ̓ 7ΟΥ,᾿ ἴ0 
«οαϑὶ 1} 6 ΟΥ̓65 ὉΡΟῚ 006 Ν᾿ ΤΩ Δ]1ΟΊΟΥ18 ΤΟΥ ̓  (866 
ΕΥΕπ9τ᾽ 8 1εχ.). Τὴ τϑρδτκ οὗ Ὀσ. Φ. Α. Αὕνεχ- 
ΑΝΌΕΕ οἱ [8. ᾿“ἰϊ. 2, ἰμαῖὶ ΓΝ “ΘΒ (0 Υἱοῦ 

τὶ. ΡΙ ΑΒ ΓΘ ΟὨἸΥ Ἡ μ6η [οἸ] ον ὈΥ {μ6 ὑτγθρο- 
δἰιίΐοα 3,᾽ ποοῖ8. αυα]βοιίίοη.---Ῥ. Η. Η.]--- 
δηὰἃ ἄϊᾶ τχοοῖς----ἰλὸὲν πιοολ--Σ ἈΘ.Υ Β'6Ὁ- 
ὈδῖμΒ. ΓΞ 18 δὰ ἀπ. λὲγ. ΤῊ Β62η88 οὗ {80 
νον 1861 15 οἷον. [ὑ σΔῃ ΟὨΪΥ πηθϑη σεδδαίΐοηεδ, 
ἐχεϊμϊᾳ [σὐβϑαιοηθ, ἀοβιγαοίοη8)]. Βα} {86 
οδοῖοο οὗ ἃ νογὰ 6189 πυ864, Βοοιῃ8 ἰο ἰηἀϊ]οδίθ 
ἐαὺ (ἢ 6 Βοογῃ οὗἉ {ποῖ ΘΠ ΘΠ1168 τ788 Οὗ Δὴ ἐφμέυο- 
εαἰ οἰνατασίοῦ; ΠΔΙΔΘΙΪΥ͂, ὑΔῸῪ Βοοδ ποὶ ΟΠΥῪ Ὀ6- 
οδυ89 Ζίοη δ σοιηθ ἴο 159 οπάὰ, Ὀὶ κα νν θα Ὀ6- 
8186 ΠΟῪ ἃ ζΘΠ6ΓΆᾺ) ΒΑΘΌΑίΒ, ἃ ἀδγ οὗἉ Τοβϑί ἴῸΓΣ 
{86 ἰαπὰ ἴῃ ἃ Ὀδὰ βθῆ80, βαὰ θοριη. 0 πγο 
{86 8 ρῥγοοῦ {(Πιαὐ {116 Ὁ ΌΔ ἢ τγὰ8 ἴο 86 Ὠοαίμ 6η, 
Θὐο Ὀαίοτο (16 ἀδγ8 οὗἩ οτῃηθ (866 ὕμυ. ϑαί. ΧΊΥ. 
906-10 6; 2᾽εγ8. Υ. 119-184; Ματί. 1. 4, 7), δὴ 
οσσαβίοηῃ ἴὉΓ τῃοοϊοτΥ. [ΗΠΘΗ ΒΒΟΥΘΗΤΟΝ: 
“. 7}}}8 ργορϑϑι οί ον ἰὰ ΒΟ] (ΠΟΥ Μ71}} τη ΓῺ 
ἴον ἀοϑίσγο ὑπίο ἰμοὶν ἔδηϑίϑ, ὙΒΊΟὮ ἴῃ {πον 1,δηὰ 
ἀπο ψουϊὰ ποὶ Κοαρ αυὶραϊ. Απὰ (110 ΟΠ] θδῃβ 
Μ 11} Β6 Ε δ {οὶ ϑα Όαι 88, 88 ἀἰὰ Ἰοὴρς δνοῦ 
Ηομβάασε, Ονιρ, δη8 οὐμονῦ Ῥοοίβ,---δὴὰ ΤυλΥ, 
ἰοο, ἀοϑογυίης ἰο Βαᾶνο ιἷ8 μθδα ουἱ ΟἹ δηὰ δ 8 
ἰοπζὰθ ρῥγἱοκοα, ἃ8 6 δὰ. 19 8. οχχχυῖ,. 
Θοπμηθηΐθ ἀροὰ {18 γογ86.1 Τ 18. ΡΥ 
ἸΠΏΟΘΚΟΙῪ οὗ ἰμ6 Φον ϑ βαῦθαί ἢ τουὰ Ὀ6 Τ]ΟΥΘ 
ἸΚΟΙΥ ἰο ρθῆ, βίποθ ἴὰ νου α παίι Γ  ]Υ ΘΟ Θ 
ἰο (6 ΘΆΓ8 οὗἩἨ ἰμο8θ ψγῆο ἀοϑίτγογοα Ψο6ΓΌϑ4] οι, 
(αι (Π6 ᾿σοιηπηϑηάαιοη 1.861 φτγοαϊοίϊοα ἐο (δ9 
ἀϊδονοαϊοηΐ ρϑορὶθ ἃ ὑΐπιθ οὐὗὁἨὨἁ ἀοϑβοϊδί!οη, ἃ8 δῇ 
ἱμνοϊαπίδσΥ ΚΔ ΌΌα ἢ τοβὺ οὗἨ (86 Ἰαπά. 8360 [ω6γ. 
χχυὶ. 84, 4. 2 ΟἼγοῦ, χχχυὶΐϊ. 21. 1 δοϊΐονο, 
ἰμογοΐοσθ, ἐΒαὶ ἰμ6 οἱὰ δχρδηδίίοη οἵ σαΐϊς., 

ΑΥΔΌ., ζύτΤΗΕΒ, [.. ΟΑΡΕΙΙΒ, γ᾽ ηρ ὈΠΞΡ 

ΤῊΕΒΕ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΗ ΟΕ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ὉΥ δαῤεδαίῆε, 18 Υἱρῆ!ϊ, Βο ΤᾺ 85 1ὑ 8]}10τ78 δὴ ϑαυϊ- 
ΥΟΟὰ] 85Πη86 ΟΥ̓ {}}18 νγογτά. [7:8 νοτὰ 888 φίνοη 
{18 ἐγ Π9] ΔΓΟΥΒ Δ σοι ΠΟΥ τη}. ΤΓΟῸὮ]0. 
Τιθ δορί, ἰγδηϑίδίοθ 0 ὈΥ μετοικεσία, “δοὰ 
ἸΏ Κοὰ αὐ 6. σαρι γι ν,᾽᾽ ἀογίνίηρσ 86 ποιιῖ 
ἔγοτα ΓΙ), σαρίΐνωπι ἄμεοτο. Τὶλθ οἴον Υ' δγβίοιιϑ 
ΣΎ. ΒΓΑΥΝΕΥ: “' αἀἰεοπίίπμαποο;" «Ἡουβι- 
ΟΑΝΤ 705} Οὔϑογνοβ (μὰν ΠΣ 18 ποσί θτα υδοᾶ 
ἴον δωῤῥαιὴ, εἰς. Ἰαῦ νἱυπουΐ ἰακΚίηρ (Πα ΠΟΤ 
ΨΏΪοΝ Ἀ6 ἄοθϑ οὗ δβυδϑιἰτατηρ ποῖος νγουχὰ, 
ΠΩ, (86 086 οὗἨἩ {πὸ γοῦῦ 2 ν}}} 05} }γ 
εἰνίηρς ἰο ΠΛ ἃ 8680 νγ6}} βυϊ(εἀ ἰο (88 οχὶ- 
ἔθθοθ οὗ η0 Ῥᾶββαζθ, ΠαΠΙΘΙΥ, “ον αἀἰποοιίὶ- 
πυδηοθ,᾽ {μα 18, {116 οραβίηρ, οὐ σλυβίηρς ἰο 6οΆ86, 
οὗ ΠΟΙ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΒΟΥ ΤΌΓΠΙΟΓ Ῥγοβρογὶί νυ." ΒΟΟΤΗ- 
ΒΟΥ 8πὰ ΝΟΥΕΒ: “" ἀοϑίγυοίίοη." ΗΕΝΌΕΙΘΟΝ: 
ΚΑΒΟΥ͂ ἰλυρμοὰ δὶ μὲν συΐπ," ἍΤΡΠΞΌ, πὶ, 

λὲν τωϊπεά οἰτομηιδίαν σον; (86 Βίαϊα οὗ {Ἰι6 σοταρ]οὶθ 
οϑϑβαίΐοη οὗ Ὁ]} (1.6 δοίζνα Ὀυϑί μ058565 οὗ ἰἴο. Βοοοί, 
ΠΩ ἰο εεαδε; ἨΐρἈ., ἰο ρωΐ απ ἐπὰ ἰο, ἐαμι8ε ἴο 
εεα8ε. Βποόύσητον : “Βα αι 819 ;᾽ (ν᾽ ἸΘἢ, 8.5 
Ῥτγοϑαυνίης ἐμ δαυϊνοσιὶϊ Β6η86, 18 ἴο ὈΘ ΡΓ6- 
ἔεγΓ α).-- -ΒΙΑΎΝΕΥ : “βοῦια οΥἰἐἶςσ8. αν Ὀδοῃ 
ΜΠ; ἰο αἰβοανὰ (15 Ἰη6, 176 ὀρργεϑεοῦγδ δολοία 
λεγ-τοιλεν πιοοῖς αὐ λὲν ϑαῤῥαίλ8---ἃ 8 61} 8858. 89 
Τουσι ἢ ἰὴ Ιἰ. 19, θὰ ον πὸ ὈοίΐοΡ σοϑβου [88 
ὈθοαιΒ0 8]1 {π6 Οὐ ΒΕΓ ρογίοβ ἴῃ {86 ἔντο ΘΟ ρί 6.5 
οομδὶϑί οὗ (ἢ γθθ 1165 οἶγ. αι 1 ἐπΐηὶς 818 ποῖ 
ἃ Βιβηοϊοηὐ στουηπά, ἰῃ ορροϑί(ϊοη ἰο {6 δι ΠοΥ Υ 
οὗ δὶ] πὸ ΗἩΘΌΓΟΥ, δορίθ8 δηι πησίοπὶ γ᾽ ογβί οηβ.᾽ 
ΠΈΝΡΟΕΒΒΟΝ, Μ᾽ 80 ΠηΔ (68 00 1168 οὗὨ (118 σοσδο, 
δηα ΟὨΪΥ ἴμγθ0 οὗ (Π6 ΟἰἶιοΣ8, ΓΘ ΓΚ8, “(στα 18 
ὯῸ ΓΟΔΒοη ἰο Ὀοϊΐανο ἰδδαὺ Ψογθπλ}} οοπδίἀοτοὰ 
᾿ἰ 861} 8ὸ γί ρίαν Ὀοαπὰ ἰο δάμογο ἴο ΗΪ8 ὑσὶ ρ]θ 
ἈΓΓΔΗ οὗ, 88 ΟὮ 20 Οσσαϑίοῃ ἰ0 ὈΤΘΔΚ (ἰτοῦρῃ 
ν ἰη ογάον ἴο ρῖνϑ υἱέοταποθ ίο ἃ ἰοῦ κι Του ὈΥ͂ 
Ὀοαγίης οὐ (8 Ββίϑδίεπιθηῖ ψΐο μ6. δαὶ μχϑὲ 
τηλ6." ὙὮΥ ἰπθ δάορὺ δὴ δι: ῆς! 4] δι }]6 δὲ 
4} Βυὺ (Β67γ0 18 Π0 ποΟραβὶ (Υ̓ ΤῸΓΣ τηδκιης ἤουτ 
ΤΟΙ ΌΘΥΒ ἰπϑίοδα οὗ ἰὮγοο οὗὁἩ {18 σεσβο. Εδοἢ 
ΤΟΙ ὮΘΥ ΘΟἢ 5818 Οὔ νγ0 αἰ β 1 ΠΟΙ]Ὺ τη κα 61811868 » 
δηα ἴῃ [818 γὸσβο (86 γϑὺ πηι 6 Ὁ Ὧ85 ἔννο οἴαιλθοι 
οὗἩἨ τοογο ἰμδη 888] Ἰορίῖ. ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΘΗ 8 8Γ- 
τδηρθιιθπί οὗὨ {86 ᾿ἴπ68 ἴῃ βίχϑβ, ἰπβίθαά οὔ {τὶρ- 
Ἰοῖ8, Ῥ᾽ δ ΕῪ ἀἰβϑροβθβ οὗἉὨ {(}}}8 αἰ συγ, ἀηὰ 18 
ΘΟΥΓΘΟΙΏΘ688 18 Υἱπαϊοαίθά ὈΥ [9 δοσϑηίβ.--- 
Υ. Η. Η.] 

Ι. 8-11. 

8 Φ6γυβαΐθπὶ Βα ρΥΙΘΥΟΌΒΙΥ βἰηηοᾶ ; {πο γ ΌΥΘ Β.6 18 Τοπηουϑᾷ : 811 (πὶ Βοποτγοᾶ 
Β6Ρ, ἀοβϑρίβϑο δῦ, θθοϑιϑθ ὑῃμ Ὺ Βανθ Β00ῃ ΠΟΙ ὨΔΙΚΘΏΘΘΘ; γ68, 8816 βὶρθῖ, δᾶ 

9 (υγτῃοῖῃ ὑδοκπναγάα, Ηὸογς Δ] 1688 8 'ῃ ΘΓ 5]Ἰγῖβ ; 886 ΓΟπλο θοΓοί ἢ ποὺ ἢοΓ 48ὲ 
6ηά : πο γουγα 886 σϑὴθ ἀν ΜΟΠαΘΡ]]Υ : β6 μδα ΠΟ ΘΟ ΟΓίαγ. Ο ΙΕ}, ὃ6- 

10 ποϊ]ὰ πιν δἰ ουοη8; ἴοσ [88 ΘΏΘΙΑΥ δύ τἸηλρηῆρα ἀϊπιδοῖ. ὙΤὴθ Δάνουβαυυ ἤδὶ ἢ 
Βργϑϑὰ ουὖῦ μ͵8 Ββαηὰ ὍΡΟΙ 811 ΒῈΣ ρ]θαϑϑηΐ {ΠῚπρ8: [ὉΓ 880 Ὠδύδι βθθῃ ἐλαΐ (9 Βοδίμ 6 Ὰ 
ρηἰογοά ἰηΐο ΠῸΓ βδποίαδγυ, ποτα ποὺ ἀϊἀ8ὲ οομμταδηα ἐλαΐί {Π6Υ Βῃοι]ὰ ποὺ φηῖθσ 

11 ἴηΐο {ΠΥ σοηρτοραίίοη. 411 ΠΘΥ ῬΘΟΡΪΘ βιρῇ, [ΠΟΥ βϑϑὶς Ὀγθδᾶ: {Π6Υ Βᾶνο ρίνϑιι 
{ποῖν ῥ᾽ οαβαηῦ {πη 8 ΤῸ τηϑϑῦ ἴ0 ΓΘ] 16 γ6 [86 8οὰ] : 866, Ὁ ΠΟΒΡ, δῃᾺ σοῃβίογ; ὉΣ 
1 Δ ὈδΟΟΠ.6 Υ]]6. 
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ἸΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γόον. 8. ΠΝ ΘΠ ΝΟΤΊ. β00 τὴν Οἵγ. 293, ἃ, ποῖ. Τῆθ ἴΌστα δ ΤΠ ([γρᾳυθὴΐ ἴῃ ῬοηίθΓΟ ΠΥ, χΥ. ὃ; χχί. 22, είς. 

ἕο. 5. χχχίὶ. τ; ἐΐα, 13; Ποδ. χίϊ. 9) ἱπ ποτοῦ Τοππ4 ἴῃ ΦΟΓοσ Δἢ, διὰ ἰῃ ἴδηι. ΟἾΪΥ ἤότο δηῇ ἰϊ|. 39, «]ογοπλ ἢ τιϑ3δ8 ΟὨ]Υ͂ 
ἴδ [Ὁτῖὰ ΠΙΝΣΌΤΊ, χγυὶ. 10, 18; χυ] τ, ὃ; χυὶ!. 2), εὖ αἱ. Τὴ υοσῦὺ ΝΠ 86 ΤἸγοᾳφυθηῖ ψ]1} εἶχα, ἰ1. 80, 111. 26; γ}..12.- 

[ΒΙΛΥΝΕΥ: “Ἔογ ΠῚ}. ὙΟὮ ΟΟΟΌΣΧΕ ὩΟΎ ΠΟΘ οἷδο, πίῃοίθθῃ ΜΒΒ, ΑΜ 180 ἔγαει οάἀϊξίοη οὗ 1:6 Ζασίοσταρλα, τοαΐ 

ΠῚ}, 8 δὲ γογ. 17 διὰ γαγίουβ ΟἴμοΣ ῬΐΪβοθα. Ὕτ 239. ποῖ Ἰουηά ἰῃ ΦοΓΟΓΔΪ ΔῊ : 1 88). ἰϊ. 80; 2 ὅδ. χ. 8; Ργου. χίν. 31.- 

Τὴ ἬΙρΡἈΠ ἵοττη, ω» ΤΠ (υοΐ ἴο ὃ6 σοηΐοιπάοι τ ἢ ὙΠ ἴγοπλ 2), 19. χιν !. 21), ΟΊ ΓΒ ΟὨΪΥ πογθ. 8.60 ΟἹ3Η., 250, ἃ, 

ποΐῖθΘ. [π δοτ. χυ. 19 νὸ βηὰ Ὴ, αδ)εοίωπι, εἴς. [Τηὸ πογὰ [8 Του Ὅν, Ομαϊάἀαὶος ἱπδοχίοη. 860 ΒΕΝΘΆΧΩΙΝ ΠΑΥΊΌΘΟΝ, 

Απαῖνί. 1εα-, 218, 14; οΥ ἥτοπι [23], δο0 Βύκαθτ, Ζεχ.--. Η. ΗῚ ΤῊ, ποὲ τοαπὰ [μι δοτθταίδιι, 899 18. χ!ν!!. ἃ; Ἑποῖς, 
χνὶ. 81. [ΟΕΑΝΜΕΕ, ΒΙΒΗΟΡΒ᾽ Β., ἀἰλίπεδα; ΒΕΟΌΘΗΤΟΝ, ΒΟΟΤΉΗΒΟΥΡ, Νοτεδ, δλαπιε ὙΠ πὶ ἰ6 Τουμὰ ἰῃ Φογογαΐδ ἢ ΟἿἹΥ Ἐ ἢ 

Ἴ0Π, αν. ὁ, αῃὰ 20), χχχνμ!. 22; χιν!. δ. 
γε. 9. -λρνθΌ. ΕΑ, ὙΒΟΙῚΥ͂ ὉΠ ΘΟΟΒΒΑΥ ΠΥ, που] τοράᾶ ΠΝ, 2λε νοϊπιεζεα (ἢ 194, ὃ). Τπο ψοσά ἰδ ποῖ Τουπὰ 

ἴῃ δοτοταίδῃ τδινο: 3, 860. βάνετϑία!. 866 ΠΝ 5), 7Ζοῦ χχχυΐ. δ; ἜΝ Ρο. ἴχτ. δ; ὨΠ ὙὉ 2, ῬΒ. ἰχχν. 8 τὴν ΟὟ, 
τ 

δ 1, ΚΑ. -ἰ) ὯΠ ἈΥΜΉΝΝ ΠΤ 18 10} ὁ ἸΖ8 δ τον 1} ἴο ποιαριοῖο [0 Βοη86. ΤΏ οὐ͵οσί 1168 ἰῃ 180 γοῦὺ 86}, ΤῺ ἀϊτοοῖ οδ88" 

εἶτο 5 ποοάϑά (θ66 ΤΥ ΟΥ., 2 135, 3). Τί αἶβο σιθαηβ, ἴο ρίαν ἰδλε Ῥατγί ΠΓΘΕῚ ΟΥ̓ ἴο αὔεοοσί ργεαΐπεξδε; 800 {10Γ. χΙν  . 26, 42: σοτηρ. 1 
ὅδ. Χ]. 41. [ΕΌΣΕΒΤ παἶνοϑ {}}}8 γΟΓ Ὁ δὴ ἱπομοαίίυε ΒΘΏ80, ἴ0 πᾳ υἱοῖεηῖ. ᾿ Δα Βοηβθ Οἵ ἴπο ψΟΤι ΒΟΟΙῺΝ ἴο μαγθ πη] ποοᾶ 
πὸ ἱπιισοπγαῖθ γα πδ] αἰίοῃ οὐ ΒΚΑΥΝΕΥ, Βελοία λοιὺ απ ἐπέπεν αρσταναζεα πεΐης αὐιἱοξίοπ. ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ κίγνοβ βῦ ο 8686. 
«-,ἨἸΥῦ. μ.1.] 

γον. 10 -.9 (866 γοσβ. 13, 17; ἰγν. 4) [8 ποῖ βίσβηρθ ἴο [8:9 ΤΟσΘὈΌΪΑΓΤΥ οὗὅὨ ΖοΓΟ ΙΔ : ἱν. 81; χνὶ. 7; χῖν!. 40: χΊχ. 22. 

.-Βοΐοτο ΝΞ ΔΟΡΡΙΥ ΟΝ --ΙΒΈΝΡΕΒΒΟΝ : “ὙΒο Π ἴῃ ΛΝ [8 ΤΑΘΓΘΙΥ (80 7110 ἥοστα οὐ ἔμ Ῥγοποτλίμδὶ ἵγαρτηθηΐ [ῸΣ 

ΓΝ, τ. φοζητηθἢ ἴογτα. 1ὲ ἰ8 οῃν ϊοά ἱῃ βοπιθ Μ38. Ρ - 

Υοσ, 11 - ὉΠ ΞΥΠ2, 866 τεσ. 1,10. [ΗἘΕΝΦΕΆΒΟΝ: ἴδ9 ἴοστῃ ἰ5. “ 4αϊίο ἱστοροϊαγ. 1 ἰ5 οογττεοίοα ἴῃ 89 Καὶ τί, τα ἢ 

χαὐοοίδ {Π9 Ὶ. Τῆο ποτὰ Ἂ» ἴδυδ ὀχ Ὀἰοὰ ἴῃ ἃ στοδῖ πΌσαροΣ οὗ ΜΞ5. βηὰ ἴῃ οἱ χΐ ὑγϊηἰοὰ οαἱ το. -ὔ3 3. 3 ἐπα σαῦοθ 

βοιιοίίης κίνοῃ ἴῃ 1.16 ἸΓΑΥ͂ Οὗ ὑστὶοθ ΟΥ αΧΟΒ; 560 ὅθη. χχὶχ. 18; χχχ. 26; 186. Υἱὶ. 28; ΤΥ ΟὟ... ἢ 112, ὅ, α. Ὄρῃ [9 ποῦ ζουπὰ 

ἐὴ Φοσοιηίαῃ. Ηρ δδγ8 ΠΣ ΟΣ χὶ!. 19: οΣ ΟΝ, Υἱ!. 38. χυὶ]. 4; χίχ. ἢ; χχχίν. 90.---292) πρὸ ΟΟΟΌΓΒ ΨΟΓΆ. 16,19: Ευϊὰ 

ἦν. 16. Ῥδ. χίχ' 8; Ῥγονυ. τὰν, 18, Ὡϑτοῦ ἢ ἀρεοιαϊάνι “ΤΠ 3) τηδΣ. ΤΏοδο ἴνο ἰὼ νογήϊ νοῦ τὸ ουμπὰ ἰοχοῖῃοτ, ΟὨἹΥ ἰπ 

[19 ΓΟΥΘΙΓΒΘ ΟΥ̓͂Σ, ἰῃ Τοῦ χχχνυ. δ; 15. 1χ ]}. 16; Ῥβ. Ιχχχ. δ; ΟΧΙΠ. δι Τὰ 1.6 [δταθπίατίοηκ τ. 9 8150 ἤδύθ ἈΝ Ἢ Δ 3177, γοτ. 

12; 2" 31 ΤΙΝ, ΥΟΣ. 1, ἐηα 3 Π δΙ'οῦο 1. 638, Φογοση Δ Ὡθυοσ 1866 ἴπΠ0 ΥΟΥῸ 03) ἡ, αἰ ἢ δα ΔὮ Π5686 ΘΟὨΒΙΒΒΕΙΥ, τ. 12, 

80; τἱ!!. 22; χυΐ!. 4: ΧΙ]. 18. 1ΧΗΐ. 15 ; χχ. ὅ, 6, εἰς.-- ΤΥ] ΟΟΟΏΓΤΒ ΟΠπ06 ἰῃ “26. ΧΥ. 19. 869 τη" ΤΠ, γοσ. 8. Τμὸ ποχὰ ἰ8 

τὑδοὰ ἴῃ ἃ σοπίοτηρί ΠΟῸ8 56:80; Ζίοπ [οΓΏΔΑ] ΘΙ) μδδ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ 1122 ον (Φογ. χχίϊ. Ἶ28) ΜΘ 806 οὐρξ ἕο Ὦθ 

ὈΝ 2 ΠΝ Υ ὯΧ ΓΟ Ἄ (9 6ν. 1}1.. 19). ἸΧΧΑΙ ἰβ ῬΤΟΡΟΥΣΙΥ ἴἢ6 Ῥαγί οὶ 16 οὗ υἷγ, ἴο ἐλαζε ἰο απὰ 7γο, ἴο ἰοίίεγ, Ἀδποο ἤσογα» 

Εν ΙΥ ἔο ὃθ ἴσιο, δαὰ, οοπίεπιρίζδϊο, αὐ)εοῖ, πιεαπ, δὰ ἔμβοὴ αζαῖη Δκαται 91} ὑο Ὀ9 τε ϑεγαδῖε, μπῆαρρῃ, ἰὰ ποῖ Ἰαϑὲ θθηϑο ἐξ ἰ5 
60 6.6. 8.66 ΕΌΕΒΒΊ, 1κ“.--ἜἮ. . Η1] 

[Οογγθοῖ, ἱλέγοίοτα δὴ6 ἴθ δεοοπιθ υἱἷΐδ. ὙΈῈΒτ- 
ΜΙΝΒΤΕΒ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΒ: ἐΚΞ.6 18. ὈΘΟΟΙΏΘ 88 8 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΛΤ ΑΥ̓Β.ΘΒΕΣΙΘΆΤΑ ὙΟΠ8Δη Βορδγαιοα [ῸΣ ΒΟΥ Ὁποϊθδηηθ85,᾽ [μ6Υ. ΧΥ. 
ον. 8. 1 ἰ5. δἱπ ἐμαὶ π88 τηδὰθ 9 γ βδ οη 8 

ΟὈ͵οοῖ οὗὐἨ αὈΠοσγομσα. Ηδσ πο] ΘΔ ΏΠ658 δ88 Ὀ6- 
ΘΟμη6 ΠΟΙΟΡΙΟΙΒ: ἱπογοίογθ ἔῃ 0886 ῈΟ πηΐΐ 6οη1- 
ἔοτὶ ΒΟΡ ΚΟΘΟΡ 1ὯΓ ἔγοπι ΒΟΥ, Ὑ 116 δον θϑί 6 ἢ 
ΟΡΡΓΘΒΒΟΥΘ, 80, δοοογάϊης ἰο (0.6 ἸΑῪ, Βῃου]ὰ. 
ΚΘΟΡ ΔΎΔΥ ἔγοπι ΒΟΥ, Δ Υ0 γθθ 860088 ἰ0 Β6Υ.--- 
οσυδαῖθῖα Βαῖἢ βιίθν οὔ Β}Ὁ δἰπϑᾶ. [[ὲ0., 
Ἀδῖ} βἰηποα ἃ βίῃ. Τμῖ8 ΗθΌτΓα βηι διιζραβιβ {116 
1468, ποῖ ΟὨΪΥ οὗ 8 βίῃ οὗ ἃ ζυί θυ ουΒ οποίον, 
Ὁυϊ οὗ Βἷη ρΡογβονογοὰ ἴῃ, δηὰ 118 συ] αροταναϊθα 
ὉΥ οοηδίθηιϊ γϑροιἰΐοθῃ. 80 ΟΒΑΝΜΕΒ ἰΓδη 5] 68: 
“{6᾽Ὀγ.8416π 8. δ'πηθαὰ ΘΥ̓ΘΡ ΠΟΤ Βηἀ Ιη0Γ0.᾿ 
ΝΑΕΒΟΕΙΒΒΑΘΗ, Ῥορι σα Υ, Σἶ ποὺ δοουγδίοὶγ: 
Οεεὐνπάϊσι, σειώπαάϊσέ ἠαὲέ υεγωδαίεπι. ΟΑἸΤΥΙΝ: 
“ἢδξγο (6 Ῥγχγορβοῖὶ Ἔχργθββοδ ΠΟΥ ΟἸΘΑΥΪΥ δηᾶ 
δίΤΟΠΩΙΥ ηδὺ 6 δὰ ὈΓΙΟΗ͂Υ Τοίοσγοα ἴο, θυ θὴ 
ἐπαῦὺ 41} (ἰ0 ον]]β σὰ {πὸ 96 0718 βυδογοὰ ῥγο- 
οοοαοά ἴτοπι ἀοα᾽ 5 γϑῆροδηοθ, δηὰ ἐπ αῦ [ΠΟΥ 6ΓΟ 
ΜΟΥΙἢν οὗ Ββι0ἢ ἃ ΡῬυπίδηπηοηΐ, Ὀοσδι86 (Π6Υ πὰ 
ποῖ ᾿ἰσΒΕΥ οδεπαρα, Ὀυὺ δὰ Βοαρθὰ τ [ὉΓ 
(θη βοῖνοϑ ἃ ἀγθδ ἢ] Ἰυδρηιοπί, βῖποο ΠΥ 84 
ἦπ Δ}1 ΙΏΒΏΠΟΥ οὗ Δ γ8 ΔυΔηἀοηοιὶ {ΠΠΘ βου 68 ἴ0 
λιηρίοίγ. Τΐ8 18 [6 βυι Ὀϑίαποσ οὗ ταὶ 18 8814.᾽ 
--"ἡ. Η. Η.]-- Τποσοίοσθ δὴ ἰ8 σϑιλονϑά. 

19. Ἐχζοῖ.. χχὶϊ. 10; χχχυῖ. 17: οὐ, απ αδοπιϊπαδία 
ἐλίπισ, ἴου 80 δἷβο 18 ἐδ ψογὰ υϑϑὰ ἴῃ δὴ αδὐϑίγδοί 
ποἰΐοῃ, ἴωθγ. χχ. 21: 2 Οἴγου. χχίχ. δ; Εζγα ἰχ. 
11. Κ᾽. στϑσ. 17.--Ἦ. Η. Η.]--ΑῚἸ τρᾶᾶῖ Βο- 
ὨΟυΣΘα ΠΟΥ ἅἄθβοΐδο θσ. Τῇ οΒ6 γὙ8 0 ΤΟΓΠῚΟΥΥ͂ 
δΒομοτγοὰ 6 Υυ 88] 6, 0 Ρ ἔγίθηβ 8πηα 8}}1685, ΠΟῪ 
ἀοβρίϑο οσ. [ΟΑΕΝΙΝ: “ΤΗΐβ 8130 αἰὰ ποὶ 8, 
11|10 ἱποῦθαβο (0 συ οὐου 8. 688 οὗ ΒΟΥ ΘΑΙΔΙΩΪΥ͂ ; 
8:6 αὰ Ὀδθη τορυάϊαίοα ὉΥ ΠΕΡ ἔγίθη 8, ὈΥ͂ 
τοῦ 886 δα Ὀοΐοσθ Ὀθοη ναὶ δηὰ Ποπογθα. 
ΤηῸ ΤΟΘΒΟῺ 8 τηθηἰϊοηθα.᾽᾽7]-- Βοοαδθ ΠΟΥ 
Βανθ 500} δοὲ παϊζϑᾶηϑθδβ. Βυ ἢ αἰ ΒΟΟΥΘΟΓΣΥ͂ 
οΥὗἩἨ ποῦ παϊοάμοβα ψγ)ἷὼὺ 8.6 ἰο υπαἀογβίδη, ποὲ 
ἸΩΘΡΟΙΥ {μπᾶὶ δῇλοτ {π6 ΤΘπλοΥᾺ] οὗ 8]1 ῥγοϊθοιἰπρ 
σον νη (ὦ. 6.» ΟΥ̓ 811 τηο8 8 οΥ̓ ἀοἴεπο6), πιθῃ 
οουϊὰ 860 δῃὰ ουϑπ θηΐον ἱπίο (ἢ 6 Ργροϊποίβ οὗ 
ΠΟΥ ἱπηογιηοϑὲὶ ὑΘΟΘΒΒ68, Ὀὰΐ ΘΒρΘο ΠΥ ὑπδΐ πὶ 
{π|8 ΤΑΥ͂ [8:6 παὶςθ άπ 688 οὗ 6 γυ 386 Π}, ἱπ 8 ΙΠΟΓᾺ] 
Β6η86, [858 Ὀσδσοηθ ποίογίουβϑ. [Ι͂ῃ ΤΟΙίΌΓΟΠοΘ ἴοὸ 
ΒΟΥ ΠΑ 685 ἰὴ (18 ΤΙΟΥΑΪ Βαη8ο, Νονυζαγδάδη 
Βαϊὰ (9617. χὶ. 8), ““Ὀθοδιθθ γ9 δᾶνο δίπποὰ 
διζαϊηβι ον δὴ, δηὰ ἢαγο ποὶ οὈογοὰ ΗΪ8 νοϊςσο, 
ΓΒ τοίογο {818 ἰδίῃ δ σοῖ!θ Ὁροη γου.᾽ 8.469 
ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ Οοἢ ἴ8, χινὶ. ὃ: “ἼΘ πακθάηο88 οὗ 
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ΒαΌΥ]οΙ 8 ΠῈΣ Βῃδυηϑίυϊ ἀθϑβ, τυ ἰοῖ αγο ὈΘ σοῦ 
τη} ὁ5ὺ ἃ58 8.0}. ΤΠ βαπὶθ ἤχιιγο οὗὨ βρϑϑοὶ 
8 Τουπᾶ ἴῃ Ηοϑβ. ἰὶ. 10; Ναδῆ. 1]. δ; Εσοῖς. χίϊὶ. 
87.---7ἷ 68. 5} Βέρβοῖῃ. [Υ8, 886 ογβοὶ ῦ, οΥ, 
85 ΤῸ ΠιοΥβο] 8.186 βίριοι, εἰο.---Ἶ, Η. Η.]-- 
Απᾶ ταχηθῖμ Ῥδοϊχσυνασᾶ. Το διιδπι οὗ 26- 
Τυϑδ] θὰ 18 50 τηδηϊζεδβὺ {}ῶὐ 8ὴ6. ΠΟΓΒ6] σαπηοὶ 
ἄδθηγ ἰ᾿. ΤογΘ γοπιϑῖη8 ποίη [ῸΓ Β6Ρ ἰο ἀο, 
θυὶ ρστοδηϊηρ ἰο ἰάθ Βογβοὶῦ. ὅ,66 γον. 18 , 1]. 
8 ; 58. ἰχ. 4; χὶϊν. 11 ; Ἱνὶ. 10. [Ὁ Β6η.36 
ΒΘ ἰ0 Ὀ6 ἰμδὶ Β86 ΠατΒοὶ 18 80 βοὶ [-οουγνὶοιοα 
δηὰ βίγίοκοη ψ] στγιοῦ δηὰ τηονγιβολίίοπ, {μαὶ 
Βμ6 σὰ ΟὨΪΥ δίχα δηὰ ἔστη πον Ὀδοὶς ΡΟ ἰδ 9 
ΒρΡοοίδίουβ ἴῃ ἰμ6 ναΐῃ ϑηάθανοῦ ἰο διὰ ΒοΓ 
βῃδιηθ. Τιΐϊβθ ννουϊὰ ὍΘ ΨΟΥΥ͂ πδίυγα] ἴῃ [16 6Ά86 
οὗ ἃ πακοὰ νψοϊηδῃ, 8δηα δβιιοὶ 15 ἐμ 6 αἰβαρτθθ 8 Ὁ] 
ἰτπλο οἰ ρ]ογοὰ ὈΥ (0 ρΡοοί. ΝΑΕΒΟΕΙΒΒΑΆΟΘΗ: 
ὠπὰ ϑεπάείε δἰοὰ χὥρωςζ, Ἰλϊ., απα ἰωγηεα ὀετγεοῖ 
σομπά. ΤῺΘ ΟὨΪΥ ΟΥΟΡ Β6η86 ἰδοὺ σδη Ὁ6 γΡυὶΐ 
ὌΡΟη ἰδ ΡὮΓΑΒ89 18 ἰο Γοσεαγὰ 10 88 θχργθββῖνε οὗ 
ἀοβραῖὶγσ. ἥἥο ΟΑΥΨΙΝ, “ ἴο ἰᾳτ Ὀϑοκν ἀγα τη ἢ ἢ 
ἐ}1}6 δϑδπ|6 8 ἰο Ὀ6 ἀδργίγοα οὗ β8]] βΒορο οἵ τϑβϑίο- 
ταϊϊοη." θαῦ {π9 σογΓδοίῃ 688 οὗὨ βιιοῖ δὴ ἰῃμίον- 
Ῥτγοίαιἷίοα 18 ἔατ ἔγσοπῃηῃ οὐνίουβ. Τὴ6 οἰ Ὲ ΣΡ 8 
ΤΟΥ δίῃ ΓΑ] λη ΡΥ Δ ὉΪ6.  ΕΒΤ. ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΒ: 
“Υρα, 8δὯὲ βἰσλείᾷ απᾶάὰ (μγπείλ δαολισαταά ἴον 
ΒΒδιηο; 88 [086 πῃ ΒΌΆΘΙ σ486 νου] ἀο, (μ8ϊ ἢανθ 
ΒΗΥ͂ ΒΔ ΠΟ Π6858, ΟΥ ΒΡΆΣΚ οὗ ἱπρ ΟΣ Υ αἱ 8]] 
ἷπ (πὶ, 866 18. ΧΙ]. δ: 10 (ΠΘΥ Β6Θῖ ἴ0 ΒΊΝΟΥΥΘ 
ἤδτο ἔγοιῃ ἰδ6 φοπυΐηθ Β6Πη86, ὙΠῸ υπάἀογβίδπα 
(6 ἴαγηι ἐμγπέπσ δαοῖ ἃ8 Ἰηϊ πηι 8 νδηί οὗ 
ῬΟΜΟΥ ἰο Βἰαπά ἰο ἱἰΐ, οΥ ἰο τίβο δῃηὰ σϑοονοῦ 
δβδίη, 88 76 γ, χὶνὶ. δ.""---, Η. Η.] 

τ}, ν]]6. Τθο οἷά ἐγδηβίδίουβ ἀοσῖνο {89 

πογὰ ἔτουσι “32, νασατγῖί, ἐγτατε, ἴῃ ἰδ 86η86 οὗ 
ασιιαίίο, 7αείαίο 7αοία, ἃ. 6., ασίίαία 7αείαία δδί. 

Οἰδεσβ ἴα κο Ὁ ἴῃ [88 86:89 οὗἉ 129 (ΡΒ. χ]ῖν. 1δ), 
ὑδαὺ δἱ ψ αἰο πλθη βιι8 Κοὸ (89 Βοϑα [58 δ ΘΧΡΓΕΒ8- 
βίοη οὗ δοπίοιπρίιουϑ ῥ᾽ γ.---Ἦ, Η, Η.7. ΒΒ (86 
σομησοίΐ οι ΓΘαΙ 68 (μαὲ ἰμὸ τογὰ ὯΘ υϑοὰ ἴῃ [Π6 
Β6η86 οὗ (δαὶ ψ]}1|6 ἢ Ἔχοὶίο 8 ΔΌΒΟΓΓΘΏΘΘΟ: [ὉΓ, 86- 
οοταϊης ἴο {6 10] ον ης οἶδυδα, Φογυβα] θὰ 18 
ἀεδβριβϑοά Ὀδοδῦβϑθ 26} ΠΟῪ 860 6 πακροάηθββ 
δη μοῦ Ἐποϊθληη6885. ἰποο [Π9 Ἰοηρι Βοπίηρς οὗ 
8 Βυ]}] 8 ὉΪ]6, ἰο σοπηιροηβαὶθ ἔοτ (89 ἀουὈ] ηρ οὗὁἨ (89 
[υ]ονν ας σοπβουδηῖ, 18 ποὶ ἰηΐγθαιθηῦ [866 

ΠΥ 1 ἴῸΓ ΤΠ, Ὡοχί οἶδυιϑο, δηὰ ΟΠΕΕΝ᾽Β Ονγ., 

ὁ 141, ὃ.---͵ἸῚ. Η. Ἡ.1, τῦϑ τ ΔΎ ἰδ]χο ΤΊ} 89 δπο- 

186 ἕοστι οὗ 171) (νον. 17). 8.6 Ο:,.55., ἢ 82, 6. 

Βυΐ ΠῚ) 18. ὑπβᾶῦ ΜΠΪΟΒ ὁπ6 δύοἱ8, βἰηρ8 δ ΤΑΥ͂ 
ἔτοπι εἶτ 88 υἱΐο, δοτηϊηδίοβ, (δαὶ τσ 18 αἢ- 
οἴοδη, δὴ οὐὈ͵οοὶ οὗὁἨ δΌΒΟΓΓθηοο, δηὰ ἰθὴ (86 
οοπάϊιίου [οΣ βίδίθ, ἰῃ (Π6 ΔΟβίγδοί] οὐὗὁὨἨΘ Ἀποϊθδη- 
Ὧ6885. [0 18 Θβρϑοῖ!ν 568 οὗ [}}6 ΠΟ] ΘΔ 688 οὗὨ 
ΨΟΙΏ6Ὲ (16ν. χὶϊ. 2; χν. 19, εἰς.). οργε ἰξ νου]ὰ 
ἀοηποίο {π6 ρΡούβοῃ δϑί,εοίοἀ ψῖτ ἢ δα σἢ Ὀποϊδδη- 
Ὧ688, 8η ὦ ὈοοοΙηθ6, ΟὨ ἰδ αὶ δοοσοιιηΐ, δὴ ΟὈ])δοί οὗ 

ΔΌΒΟΓΓΘΠΟΘ, 88 ΕΖ6Ι.. χυϊ. Θ Βρθακβ οὗ 8 Τι 
71). ΝοΙμον ΤΠ) ποῦ ΣΠῚΣ ὀσσὰγ ἴῃ ΦογοτλῖδΒ. 

[ΤῊ δυϊδονὶ 168 ἴον (π ὑἐγαπβ]αίοπ οὗἉ {μ18 νογὰ 
τὸ δδοιυῦν Θοαυλ!ν αἀϊνίἀοα. Τμοθθ ὑπαὶ δῷ γΓθθ 
ψἢ οὐ ἀατοῦ το: ἰμο Ξγγτ., λόγγον; [ιΔ]., ἃ 
ἑαυσλίηρ-δίοοκ ; Α6γ., εἷπ ὠηγεῖπε Ἡγοῖδ; ΒυλΥ- 
ΧΚΕΥ͂, ὁπ6 8οί ἀρατγί 70Υ ὠποίεξαπ; ἨΈΝΌΕΒΑΕΒΟΝ, η- 
εἰεαπ; ΝΟΥΕΒ, υἱἱό. Οὐ (9 οὐδὸν ιδηὰ νψὸ ἰαγο: 
δορὶ., Μωοίμαίοη; Ὑαϊᾳ., ὑπίαδίε; Τατρ., τυα- 

σγαπὶ; ΟΒΑΝ ΕΠ δη 1 5Πη0Ρ8᾽ 2}., ἐλογοίοτε εἶν ὦ 
σον ἱῆ ἀεσαν; Εἰ Υ. αὐὰ βοσοτημουν, {λεγο γᾶ 
δλὲ ἱἐὰ τεπιουεώ, ΟΑἸΥΙΝ, ἐλεγοῦογα δὲια ἴ8 δέζοιιε α 
ιραπάεγετ; “80 ννογὰ οι ῬΥΟΡΟΥΪΥ ἴο 06 8ρ- 
ΡΙΙοὰ (ο ἐμεῖν οχῖϊο, θὴ 116 Ψεν 8. θοσλιηδ ππ- 
ἔχοι δηὰ σὰ ρύδη 8: ἰο νοι εἶπ ΕΣ 5} ΕπῚ- 
ἴἰοσ, ον, ΦΟΙΝ ΟἾὟΕΝ, δι 48 {ἷ8 ποία, “1186 Τ- 
ἔογοησθ ἰἰο γα 18 θυ  ἀθγ ἴο ὈΔηϊδιπιοηῖ, διὰ ποὺ 
ἰὼ ππιοϊ]δαι ἢ 688, 88 δοῖπ6 ἔα]κο 1ἰ, Ὀδοι 56 (6 ἤουη 
18 ΒοπιοίπΠ|0ὸ8 80 ἰαΐἴζοη, Ῥούβοῦβ δοίης τεπιουϑά 
ἔγοπι Βοοσὶ οἰ Υ οἡ δοοοιηὺ οἵ απο] ΘΠ πο55." ΗσοΗ 
ΒΒΟΙΘΗΤΟΝ, ἐλεγοΐογε δαπις δὴ ἵπίο αϊδρενδίοη, 
ὁ 86}} απσογία!ηίν οὗὨ ΡΪα6θ 885 Παἰη παὰ, Οεη. ἧν.ν 
ναπάογίης ἴγοπι ρδοο ἰο Ρ]. 66." ΤΤμ6 ἀτγραυϊποηὶ 
ἀογίνοα ἔγοασι (6 ΟΠ ποοίΐοη ΒΘοτ8 (0 Ὀ6 αἀὐοὶϊκῖτθ 
ἴῃ ἴανοῦ οὗ ὑμ6 ἔγϑυ ορίἱ πίομ, ἐλεγοΐοτε ἐς δὴ ἴνο- 
σοῖο ὑυὐό, ΟΥ αδοπιέαδίε, ΝΑΒΟΚΙΊΒΒΑΟΘΙ, Ζωπὶ .1ὑ- 
δολέι --΄. Ἡ. Η.] 

γον. 9. Ηοσ δΙτΒίηθ85 ἰβ5 ἰῺ ΒΟῸΣ Ββἰτὶσῖϑ.--- 
Ζίου [ογυβλ]οῖη] ἕω ἃ Ἰοηρ {πιὸ τὐΠ16 αν ἰτὰ εἴπ. 
516 θα] νοὶ {116 οΥἹἱ 80:86 Ἰὰ ννου]ὰ ποῖ θοσοπιθ 
Ἰηϑη δῇ ἴο ΒΡ ἰηὐιγγ. Νὺν Ὁ 15. 411 Ὀδοοιιθ 
τη ηϊΐοϑύ. ΗΥ ὑπο] Δ ΏΠ 658 1.89 Θοηϊο ἴ0 {ἢ 6 80}- 
ἴλοθ: ΐ 18 ΠΟ ἸοηῈΣ ἰάθη ννἱτἰὼ αν, Ὀμι 11 8 
οὐ δον βικὶ γίϑ (866 6γΓ. χἰὶϊὶ, 29, 26; Νὰ. 111. δ). 
[ΟΒΌΒΜΟΒΤΗ:; “1 18 Υἱβὶ Ὁ16 [0 41]: βῆ! δηπηοῦ 
ΑΟΩΥ͂ ΘΓ ΠΟΙ ΘΔ ΠΠ688.᾽ ΟΑἸΥΙΝ ΓΟΌΣΒ {818 (0 
(9 Ρυπἰϑῃτηθπί, ταί μον ὑπὰπ (6 στ οὗἩἨ {Ποἱγ 
Β[η ; 88 ΚΟΥΤΗ ΓΘΙΠΆΓΪ 8: ὁ’ 806 σλΥτΓΪ65 (ἢ 6 ΠΙΆ ΓΚ8 
ΟΥ̓ ΒΟΥ 8π8 ἴῃ ἰῃ0 σγϑαίπ 688 οὗ Βοὺ ριι ηἰβπχοηί.᾽᾽ 
ΤῊ ἴάρα οὗ Ρϑυβοῃδὶ ὉΠΟΪΘΆΏΏ658, ΠΟΙ ΟΥ͂ΘΥ, 9 
βίαι θα τὶ τ διι6 }} τουοὶΐπρ μ᾽ αἴ 688 {μὲ να σλη- 
ποί ἴδ᾽} ἰο 880 αν {Π 6 ὙΟΥΥ Ῥυπἰβ τη θηΐ ΘΟ  81515 
ἴῃ {86 Θχροβυγζὸ οὗ ΒῈῖ τη ογὰ] ρο αἱἱϊοη. ὅδο 2 6γ. 
ἰϊ, 19, 22, 84.--Ὸ ἡ. Η. 11.]--Θ Ἐθ σθιθι Ὀθσθὶ 
ὨοΟΐ ΠΟΣ ἰαδῖ ϑηᾶ. ὅ᾽"ὸ οοῃβϑίογοὰ ποῖ νὰ 
{Π| θη ἀ ψουϊὰ Ὀ6. Κ'ἴιὸ ἀϊὰ ποῖ ἰῃ 186 Ὀε σ᾽ παΐϊπς 
τοβοο ψμδὺ ἰΠ6 σοΟηΒοαιθ 608 ΟὗἁὨ 116 δῖ τηυϑὲ 
Ὀ9. ΠΕΝ, «Απποί. : “",δὴὲ τεπιδηιδεγεώ ποί. 8809 
σοηϑίογοὰ ποῖ, νὴ ὑΐπιθ νγαβ, ται (6 ἴϑ86 οὗ 
μ8ν ψιοκοὰ σουγβο8 ποιὰ Ὀ6, ταῦ {πὸ γ ψουὶὰ 
Ὀτγίης 6 Γ ἴο αὐ 481 ; 860 ουῖ. χχχὶϊ. 29. 850 νγ88 
ἴθ ἢ ΒΑ οὶ, 188. χὶ νυ. 7, πὰ νυ τ (18 ῬΌΟρ]ο, 
ἰπουρ Τοτονασγηοα οὗὨ ᾿ΐ, Φογ. ᾿ἱ. 20. ΟυὐανιΝ 
υηαογβίδιβ {}|18 (ο ηθδη, “(δὺ (6 968 τνϑῦθ 
80 ΟΥ̓ ν μοἸπηθα τὶ} ἀεβραΐν, ὑμαΐ ἔΠ0} αἰὰ ποὶ 
ΤᾺ 1860 ὉΡ {6 1 (Βουρμίβ ο Οοα᾽ 8 ρῬγουλ 5685 ;--- ΠΟΥ 
ὝΘΙΘ 80 ἀρτηρηἰοα ὈΥ ὑποὶν δουγονν, {παι ΓΠΒΘΥ Ὁδ- 
σδπι6 Βίι 018 64, ἀπ οηἰογίαϊ πο ΠΟ ορ6 ἃ8 ἴο 189 
Ταίυτο. ἘΤνὶβ ἱπίογργείαιἰοὴ ρστον8 ουἱὐ οὗ (89 
υἱὸν ἰΠδιίμο γϑὶ οἴκιβο Γ ογΒ (ὁ ἴπ 6 Ρυ 5} πηρηῖ 
οὗἩ βίη δηὰ ποῦ ἴο βίῃ ἐιβοὶ; δηὰ 18 ἰῃοοηβὶϑιθηὲ 
ΜΠ (86 ΡΡδγϑῃιὶ βθῆ8θ, ψἱϊὰ ἰμ6 οσοπιοχῦ απὰ 
ὙΪᾺ (Π0 ΟΤΑΙΏΔΓΥ͂ 080 οὗ (6 ῬΉΓΑΒΟ “ ΓΟΠΊΘηΙ- 
Ὀογίης ἰδ9 Ἰαίίον δπὰ."---, Η. Η1.1-Ἰ[ἸΠδσϑέογθ 
Β.6 οὐ ἅἄοννῃ νυγοη οσίυ!!ν.---ἶϊ. 8589 
σοηϑίιογοὰ ποῖ 6 ἰαϊίοῦ θη, δηὦ οδπα ἀνῇ 
νοηἀογίαγ. [Ιἢ σοηῃβοαιιθῆσο οὗ ΠῸΡ σνδὴῖ οὗ 
σοηβί ἀοταίϊοὴ Βὴ6 88 7816} δηὰ ἰβ ἀοχγδάδα ὕἤγουι 
δον ἱκ ἢ βίαι. ὅ6ο θα. χχυὶ. 48; Φον. χ]ν ει. 
18.---58Ἐ9 Βεαᾶ.---λα4---Ὡο οοιμίοσίθσ. 8.668 ΥῈΓ, 
2.--Ῥ ἄο0 Τιοχᾶ, ὈΘΒο]ἃ σὴν αδ[Ἱοϊίου, ἴοσ 186 
ΘΏΘΙΣΥ Βα τδρβπὶῆϑθά, ---αοἱὴ πιασηϊν--- Αἰτὰ- 
801ζ.---ΑΑ ρίοιιϑ οὐλου]δίϊοι, ἡ ἢ ἢ 18 Ραϊ ἴῃ ὑπὸ 
του οὗἩ ΖΙοη [6 Γι] 6} ἢ γβϑ6] ., ΦοΒονδ 19 
ἰπιρ]ογθὰ ἰο οὔβουνθ δον ργουάὶγ (6 ΘΠΘΙΩΥ, ἴο 
σἱιοῖι Ζίοη [96 Γ0.5416η}] 18 Ὧ0 τηϑίσἢ, Θχα 8. ἷπ- 
Βοὶέ, ([ΗΈΝΡΕΕΒΟΝ: “ΑΙΘΡ βου ΐης 86 1[8]]} 
οὗ Φϑγ δα] οι ἰο Β6 6 ]688 ᾿ηἀυϊζοπσα ἰπ βίη, ὉΥ͂ 8 
βίσὶ Κη ῬΓΟΒΟΡΟροῖδ, 86 ἱπίγοάιιοοβ Βοὺ 8ἃ8 ἱτα- 
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Ῥ]ονίης {Π6 σοτηρδυβίοπδίο γορδσγὰ οὗ Ζοιονδὴ.᾽" 
8.66, ῸΓ ἃ ΒΥ ΚΙ ΡῚΥ Βἰτα ν σοί ου σε] σοπεῖγαο- 
(οα, ἄἀθα. χἰϊχ. 18.---Τ)ὸ Ἰάφα ἰὼ (6 ἰδϑ8ὶ οἴδλυδβο, 
ον ἰλὸ ἐπεῖν πιασπιῆοβ ἀϊηιδοι, 8. ιμ8ὲ (Π6 ΘΠ ΘΙΩΥ͂ 
ἱπογθᾶβ69 158 ἰῃϑοόΐθποθ δηάὰ Υἱοΐθηοθ (866 σγαπῖ. 
ποίεε αὐουθ)ὴ. ὯΘ 18 ΤΟΥ ΩΡ ΤΟ δῃηα πιοτὸ Υἱῃ- 
ἀϊείϊνο. 118 τπῆᾶὺ ὈΘ σοηδίἀογοα, ποὺ ΟἿΪΥ ἃ8Β 8 
ΓοΆΒοη ΨΠΥ ΦοΓιϑΆ} 6 ΟΓΓΟΥΒ αὶ ΟΥΥ ἰο Οοα, Ὀὶ 
88 Δ ἈΥραπιοηὶ δά ἀγοϑϑοα ἰο αοἀ ἴον Ηἰβ. ἰηίον- 
Ροϑίιἴοη. δο ΟΑΙΕΥΙΝ ΤΈΡΓΘΒΘΏΙΒ 1: 716 ἢ γο- 
Ρἰιοί, ἴῃ Ἤτον ἴο οὈίαϊῃ [ἌΨΟΣ, Βα γ 8, [81 ΘΏ ΘΙ 88 
ἃ σγεαιἰὶψ ἐχαἐίεα υἰλθτϑογν 98. Απὰ }}18 ἀθβεῦυ 68 
ἃ Βρμροοίαὶ ποίϊσος [ἴὉΓ νὰλὺ Β6ΘΙῺ8 ἴο Οσσαβί 0 
ἀοαρηὶγ ἴο α8, οὐχὶ, οἢ 1Π6 σοΟπίΓΑΓΣΥ͂, ἰο 6ἢ- 
σοι ζθ ὺ5 ἴο Θηϊοτία!η ροοὰ ΠΟΡα, {πὸὺ 18, 6 η 
ΘΏΘΠΙΙΟΝ π06 ᾿ΠΒ0] θη! δη ΘΔΓΓΥ [ΘΔ Β6ΙΥ 68 ᾿ν11}} 
ύθαιῖ ἈΓΓΟσΊ66 ἈΠ ἰη80}0 08. ΤΏ στγοδίοῦ δηὰ 
{6 16κ8 Τοϊ τ Ὁ] 6. {ἰοῖνγ ῥυτὰ 8, νυ ἱ1 ποτα σοη- 
διϊδποῦὺ ΠΙΔΥ͂ 6 64}} οἡ Οοά, ἔογ ἰ86 ΗΠ ον δ ρμιτιιῖ 
Βὴβ ποῖ 'ἰπ ναΐῃ δα μῦ ἃ8 (8. ἰγσας, αν αυὰ 
Μ1}}} ὈῸ ρῥτορί οι [0 τ18 ΜΠ 6 ἢ. ΘΠ ΘΠ)168 ἴΠπ|ὰ9 στθαν 
Θχϑὶὶ {Πο βοῖνο9, (Ὠαὺ 8, Ψ οἢ (ΠΟΥ͂ ὈδΟοη6 Ὀ6- 
Σ οι πιθάϑυγο ργοσὰ, ἀηὰ ἱπππο θεαί 6}. θά υ]ζχ6 
1 ΘΔ Β61Υ 68 1 ΘΥ̓ΘΓΥῪ Κἰηα οὗἉ σοηίοπιρί .᾽᾽ -οΟἸἾ . Π.Η.] 

νον. 10. δίησο Ζίου [ΨΦ6γυβα]θη}} 88 ποῖ ρῥγα- 
ΒΕΡΥ͂ο 116 ΒΑ ΠΟΙ ΠΛΤῪ Οὗ Π6 Ρ Ὠρατὺ Γγοα ΡΟ] 10 
ὈΥ 1.6 ΘΏΘΙΩΥ ΟΥὗὨ 6 Γ᾽ 80], Ὀὰχὺ ᾿λ8. ϑβι 6 γοα 1). 
ΘΏΘΙΠΙΥ ἰο ΤΟῸ 6 Γ οἵ ἰὸν βρ' ΓΙ] ΓΡΟΆΒΌΓΘΘ, 5110 
Βιϑῖ ποῦ ΟΠ ΔΘΥ ἰΓ ΒΟΥ ΘΑΤ ΝΥ ΘΠ ιμἾ68 ἀοβθουδίθ 
ὈΥ {π6ῚῚ Ῥγθβθηοθ ΒΟΡ ΘΟΥΓΜΠΥ͂ ΒΒ ΠΟίΌΔΓΥ, δὰ 
βιτοίοίι ουἵ {πὸ δὰ ἰονν νὰ 8 118 ΡΓϑοῖοιϑ Γἴη ρ58. 
-- 9 δἄνοθσϑασυν μδιὴ βρτϑϑᾶ ουὖὲὝ 15 Βαηᾶ 
[γ᾽ ταί μοῦ, βιγοίσθὰ ἱ{ οἱ, (Βο ΕΥΕπ9τ, ΝΑΕ- 
ΟΕΙΒΒΆΘΗ, ἀπαὰ ᾿Α4Δ88ΕῈΜ. Απηοΐ.), ἃ5 δΌουϊ ἴο 86126 
διηὰ πρρτγοργίϑιβ ἱμοῖ.--ὐ, Η. Η., ὑροῦ 81] 
ὮΘΙ ΡΙθαβαῃῖ δὶ 55. Ῥτδοίοιιϑ, ΟΥ̓ ρ]οσίουβ 
τ 58. ΤΠ γ6588}85 απ ἰΓΘΑΒΌΓΟ5 οὗ {}16ὸ Τ᾿ ΘΙ) Ρ]6 
δι6 ἰαιοπαάοὰ (866. 2 Οἴγοη. χχχνὶ. 10; Ζ6γ. }1, 
1τ 5). 8.185 δου θη ἔγοτα (86 οχρίδῃαίοῦΎ ὁ0ῃ- 
ἡ υποιίοι ἔοσ τὴ ν}ἶσ ἢ (86 ποχί οἴδυβθ ὈορίῃΒ: 
ἔοι 586 Βα Β6θ0Ὲ} ἴδμαῖ [89 Βδδῖβϑῃ ϑηϊθσοᾶ 
ἰηῖο ΙΓ βαῃοϊθδευ, σου Του ἀἰᾶπι 
οοπλτϑδηᾷᾶ δαὶ ἴθ ν Βῃου]ᾶ οἱ Θῖθσ ἱμῖο 
ΤΥ οοπρηιθραϊίου. [|π οι. χχὶ!. ἢ, ὃ, νγ8 
ἄνα «ἸΔῈ σοι πηι ἩΘν Υ ἴ0 ΔΙ1ον ΑἸαπιοπί 65 δηᾶ 
ΜΟΔΌΪ 69 (0 σοηθ ἱπίο {6 σοηρτοραίίοη οὗ (89 
Ποτὰ, Τ1Β8006618] σοπιπιϑὴ ἃ νὰ 8 ΝΠ ΠΟΥ Αγ ἀ5 Δ Ρ- 
Ρ᾽Ιεἀ το 4}1 ἴμ9 ποαιἰοπ: Εζεῖ.. χὶϊν. 7, 9; Νὴ. 
ΧΙ. 8. θ δγῦο τοιηἰηἀ θὰ 8]80 οὗ ἐμ Ῥογοῖ οὗ 
1.0 ρα η, υἱοϊδι οη οὗἩἨ π ἴοι, δοοοταϊης ἰὸ 5ο- 
ΒΟΡὰΒ (76 515} ὕατβ, ΥἹ., 2, 4; δοιιρ. Αςἰβ χχὶ. 
25), ψΜ88 Του Ὀἀἀθη οη ρϑΐῃ οὗ ἀθαίῃ. [ΟΌΒογνθ 
“1.6 δ {6815 Ὀδύνγθ ἢ δαποίματῳ ἀπ ὰ σοπηγεσαίϊοῃ. 
ΒυοτΗΒοΥ ἜΧΡΓΘΒΒΟΒ {8 ἴῃ 8 ἰγαπϑὶαἰίοη, ἴῃ 
16 ΜΘ ΒΑΥ͂Β "16 Β6Ώ86 18 χκίγϑθῃ δπὰ ποὶ ἴδ6 
δάιτοτῃ : ϑεγείμ δε ἢλαίὴ 8εθη παίΐοπδ δηΐδν ἵπίο λετ 
δαποίματῳ, τἸολοηὶ Τάοι αἰεί Τοτδια ἰο ὁπίδν ευδη ἱπίο 
7 ν εοπρτεφαίίοη. ΤΊνοΒ6 0 ΘΓ ἴον οἱ ἄρῃ ουθη 
ἴο ΜΟΓΒΕΪΡ ν ᾿{}|(Π 6 Ρ6Ο00]6, δὰ ἰπἰ σα δὰ ἰπίο τΒς 
ΒΟΙΥ Ρ]166-- ΟΥ̓ Ὀτίοβίβ τηϊσὶ θηίοσ. “1 δυθῇ 
ἍἸνΕ1 δε ογ ἢ 10 ΡΟΥΌΤΙΣ δῃ βοΐ ΟΥ̓ ΤΟΥΒΒΪΡ ψου]ὰ 
αν δθθπ ΘΟΠΒίΓαΘα 88 ἃ Υυἱοϊαϊΐοη οὗ (ἢ 6 ργθ- 
οορί, ΠΟΙ͂ ΤῸ} ποτ ΜΉΘ ἰΐ μϑιεὲὶ ΦῸΣ (8 οΟὉ- 
ὁεοῖ ἀθϑιταοίϊοῃ δηὰ Βρο]Ἰαιἰοη ᾿᾿ (ΗἘΝΌΕΒΒΟΝ). 
--. Η. Η.] 

[ΝΑΒΟΒΟΚΒΒΑΟΘΗ [ΓΔ ΠΒ]Δῖ68: ΖῸγ δὴ δαῖο λεαίλεη 
εὐ} ζάηιθ ἵπιίο μετ δαποίματψ. τ πουϊὰ ὈῸ ὈδῖιΟΓ 
ἴο ἰΥϑηϑίηῖο, ΔῸν δὴς λαίὴ δεέοη ἦοιο ἀεαίδλεη σαπιδ, 
εἰς. 1 αν ἰγϊοὰ ἴὼ Ῥύθβοστο ἰἢθ βᾶπη6 ἔότιῃ 
οἵ τ88 γεγῦ 32 ἴῃ ὈΟῚΒ ΟἸΔ 868 ὈΥ͂ πιδκίηρ λεαίλεπ 
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(᾿ἰὸ οὐ͵οσὶ οὗἩἨ Οη6 νογτὺ απ βυδ)]οςοῖ οὗ (πὰ οἰ αν. 
7 1818.15.. ὕλαὐι, 1 9 ἤαγα 10 ἴῃ σΟΙΏΡΔΙΥ ψ 1}ν οὐ 
υαπξ Βπούσητον ᾽ἧπὰ νὰ μαυνευ. Τ|ν0 
ΟΒΑΝΜΕΒ δηα ΒΙΒΗΟΡΒ᾽ ΒΙΒΙΡΕΒ ρψίνο (6 Β61150 
ΘΧΟΘ]]ΘΗΓΥ : “Ὑἴοα, οὐ ὈῤοτΘ ΘΓ ον 8. Θητη 
{π6 Βοαίμοη ἴῃ δηὰ ουἱ οὗὨ {ἰἸ6ὸ ϑαποίιμανν ; πὶ 
Του (πουοτ 6 }655) ἰια8ι ἰον Ὁ Δ] 6 0 οοπιὸ 
νιταΐη ΤῊΥ σοηστοραίίοι.᾽)) ---ὶὶ 18 ἀπ σα] (ὁ μτὸ- 

ΒΟΓΥ͂Θ (πα ἔογοο οὗ τ 6 πε] πονγὰ 7}, του 

Ρυϊὴς (6 οἴδυδβο ἴθ ἀποίατ!οπ ἡπγκ8, ΤῊ 6 
Ῥοββοβϑῖνθ Ῥσοηοῦπ ἴῃ {116 ἢ ρ 18} γουϑίο. “6 τὴν 
σοῃρτγοραίίου ᾿"ἢ υϑί ΓΟῸΡ ἴἰο ἰῃὴ6 ΡΘΟΡρΙΘο, ποῖ ἴ0 
σοὰ.---᾽Ἦ. Η. Η.]} 

γεν. 11. Τὸ ἀγοδά ει] βρ  γλίδ] αἰ ϑέγ 688 18 δ ἀρὰ 
(π6 σγοδίθδυ. ὈΘΩΠΥ͂ νναδί, λώηφεγ. ΤῊ [βγδο] 1168 
δῦ ρασὶ ψ ἢ (Ποἷτ 76 γα 18 ἰὰ οΥον ἴο ῬΓΟΟΙ 6 
ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ͂ ζοοά. 866 γον. 190. [411 ΒΟΥ ΡΘΟρ]θ 
Βὶ5 ἢ. 6 ἀΙ 5 ΓΘΑΒ 18 ΓΘ68] δῃηᾶ απϊνϑυδβα). [ἢ γ 6 0. 4 
{π1|6 Ῥτ οϑ8 91κὶ; ἴῃ τοῦ. 8 {μὸ ἰ46Ἀ] ραγβοῃ, δοσυ- 
ΒΆΪ]6Θῖη, βίσιθῖ: Ὀαϊ τὸ Μψ ὶ ἰἰᾶγνο, ποῖ ἃ ΡΟοΘί108] 
ἰᾶφο, ὑυῦ τἰὸ δαί] στοαηΐϊηρ οὗἩ (6 ρθορὶα, 
Βυ δοῦν 1 σοῦ ἀπ Βοδυ  ης; ἴῸΣ ἴΌΟυ. --ο 
ΤΟΥ 566 }ς Ὀσϑϑᾶ, οἵ σαι. Υ δεέζιηῳ 707 ὀγεωά, 
118 ὈΧΡΤόσϑθὃ {6 ΓΟΒΟῺ 1ῸΓΣ (Ποῖ βί σαὶ ρ.--- 
ΤΒΘΥ δᾶνθ ρβίνϑῃ (λὲν σίνε) τμϑὶσ ριθαβδπῖ 
65. (γέεοιομδ δ π8, ΒΒΟΘΘΉΤΟΝ, ΟΠΆΝΜΕΒ, 
Βιβηορδ᾽ ΒΙΒΝΕ, ΗΕΝΡΕΆΒΟΝ, ΝΟΥΕΒῚ; 2ειυεία, 
ΝΑΕΟΘΕ.ΒΒΑΘΗ, ἸἸΟΒΟΒΥΟΕΤΗ); ἴοσ τχϑαῖ ()οοώὦ). 
ΒΥ ργεείοιιδ (λίπα ἃτὰ, ἀοι 1085, πιοδῃΐ {086 
οὐ δι ἢ 5 ν᾽ 16 ἢ) οὐ 8] ἡ ΟΙΏΘῺ ΤΑΪι16 80 ἀἰᾳ}}- 
Ἰγ. “Δ βιεϊκίης 1Πϑιταιοη οὗἩἨ (818. 18. ρίτοῃ 
ὮΥ Μν. ΒΟΒΕΕΤΒ :---ο [16 ρθορὶο οὗ (μΠ6 ἔαλϑι σϑ- 
ἰαἰπ τοῖν 1π||6 ν]αβ Ὁ]68, δι ἢ 88 76 ν)0]8 διὰ 
το στο β,. 19 86 1α8. οχίγοιηγ. Τὸ φαγί ὙΠῈ 
ιΒ8ῖ, νν ο 88 ῬΟΓΒΆΡΒ Ὀδθὴ ἃ Κιἰπα οὗ }ι6ὶγ- 
Ἰοοῖν ἰᾷ 106 ἔβαν, 18. κὸ ραγίΐς 6 111 11Π{. 
Ηδνο ὑμ6 γ ϑοϊὰ {16 Ἰαϑὲ τύγθοῖς οὗ [80] ΟἿΟΣ 
ΡΓΟΡΟΓΙΥ; το {ΠΥ οἡ {6 σοσρα οὗ ἀθΆ(} -- 
116 οποία οα τ᾿ 6.8 οὗ {6 (ΔΙΗἾΥ ἅτ σ4]]0α 
τοροῦθον, δηἃ βοῦθ ὁΠ6 ὉΠαογίΚΟΒ {πΠ6 θατί- 
τοπάϊηρς ἴα8Κ οὗ ργοροϑβίῃκ βιιοὶν ἃ ὈΓΑ σα] οί, ΟΥ̓ ΔΓΠι- 
οὶ, οὐ δϑυ- τὶ ἢ, ΟΣ (86 ρΡεπάεπηὶ οὗἩ ἴδε Τοτοπολὰ, 
τὸ Ὀο βοϊά. ΕῸΓ ἃ πιοπιοῃΐ Ἀ}]Ϊ ἃτὰ βἰἰοΐ, {1}} (1160 
ἸΠΟΙ ΠΡ ΟΥ ἀδιιραίογϑ ὈυΓΒβί ᾿ἰηἴο ἰθΆγ8, μὰ (ἤθη 
[μο δσοηίοιράϊης [66] 8 οὗὁἨ δυο, δηὰ ἰονο [ὉΓ 
(μον “ρἰθαβδηὶ (πη 28 Δ᾽ ΟΥ̓ πλΟΙν ργουα. [Ιῃ 
ΒΘΏΘΓΑΙ, Π6 σοποϊαβίοι 18 ἴο ρίθαρο, «πὰ ποὺ ἴοὸ 
861} {πον τσ -ἰονοα οὐπαιηθηίβ; Ὀὰΐ δ οἢ 15 (89 
ΤΆΡΔΟΙΥ Οὗ (8086 ΨΠ}10 ΠΑΥ͂Θ ᾿ΠΟΠΟΥ͂, 8) ΒΌ6}} {116 
ΟΧΙΓΟΠΘ ΡῬΘΠΌΓΥ οὗὨ 050 Ψῇο ἤν οποθ Ὁ ]16η, 
(δὲ {Π6Υ 8βοϊἄοπι τοραΐη ἔθ" (Ο»εμίαἱ 17ἰἰμκ- 
(ταίϊοηδ, Ὁ. 488). "“ὕπαον 886} οἰγουπηδίληο68, 
δηὰ ραγ ου Δ ΥΪΥ ἴῃ {ἰπ|68 οὗὁὨ Ριι0]1 6 σα] πλ 1Υ, ἰὶ 
οὗἴ θη ὨΒΡΡΘΠΒ (μ8ι 76 }76}8 δῃᾷ οὐ ΠΟΥ ῥγορονίγ οὗ 
τηοϑὲ γ᾽ 80 ]6 ἀοβονιριίοι, γα ἀϊβροβοα οὗὨ [0 (89 
τηοτοβὲ ὑγ 16, ὑπαὶ ἃ 1} {||6 Ὀτοδὰ τὺ 6 οὈίαὶηθα 
ίο τοίϊουο (ὸ δου ἑ" (Ιείοτταὶί Μιδίε, Το... ὅ66 8180 
Οὐπιρ. Οὔοπιπι.).---Ἦ. Ἡ. Ἡ.]-ιο σον 186 
ΒΟΥ] [πιϑτρ. Ε.. Υ.., ἐο πιακε (κε δοιιέ (0 σοπιε αψαϊη ]. 
Τὸ πιρλπίης ἰ8 ονἱάφην ἔγοτῃ 1 Κίῃρβ χνὶ!. 2], 
22: 1 ὅδ. χχχ. 12; Φυὰ. χν. 196. [70 βυβίαϊῃ 
116: 111., ἐο δσαμδ8ὲ ἰλὲ ὀγεαίὰ, οὐ 1189 ἐο γεί" ΤΏ. 
“ Τηΐ8 τπηοάο οἵ ὀχργαβϑίοη 5 ἰοα πα θᾶ οἱ [ἢ Ἰάθῆ, 
(αὶ θη οπ6 15 αἰαὶ, (6 Ὀτγοαίὶ οὐ 6 158. δὰ ἰΐ 
ὍΘΙ σοηθ᾽ (ΗΠἘΝΌΕΒΒΟΝ). 866 500 11. 4, ““4}} τη} 
᾿ ὰδῃ δι} τ }}} Π6 αἶγα [0Υ δ᾽8 ᾿1{8.᾽᾽---ὟΥ. Η. Η.] 
Ξιοο, Ο 1Ζιοσᾶ, δηἃ οομπβιᾶθσ. ὅ6ε6 νουβ. 9, 2υ; 
ὶϊ. 20: ν. 1; σομρ. ἰϊ}. θὃ: ἵν. 10.--[ΕὌΥ 1 δ: 
Ὀθοοἕθ τ1]6. οι ωτοείοἠεα 7 απὶ ὀζοοππε. “θγε 



δ0 ΤῊΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ 5ΕΒΕΜΤΙΑΗ. 

δ σοΥίδἰ Ὡ]Υ, 885 ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ το τἶςβ, “( ΒΟΠῚ6- [ ἀγ688 οὗ ΦογυβδΊ οὶ ἰο Ψεἰιοναῖ) Ὀθρῖπ8. υἱ18 (89 
(Βἰηρς ᾿Ἰῃσοηρσγυουβ ἢ δ βϑι σηΐηρ ὯΘΥ ΥὙἱ] 6 688 8 ἃ ἰαϑῖ οἴλ86 ΟΥΥΘΡ. 9, δπὰ 18 δοη(ποὐ ἀονγη ἰοὸ 
ΤΟΘΒΟΩ ὙΠῪΥ ἀαοα βδοιϊὰ γοραγὰ Ψογυβα θη: πὰ οὗ (8 γοσϑβθὸ. Τὴθ ΒΡΡΘΔ8] ἴο ἀοἀ ἴῃ [86 Ἰχ8ὲ 
ὙΠαὺ ἰ8 ΒΕΙΘ ἡΘδηΐ 18, 88 ΗΠἩΕΝΡΕΒΒΟΝ δοϊζηον- οἶδυβο οὗ νον, 10, τολίολ Τίοι σοιπιναπάσδί, φοίο., 
Ἰοάχεοβ ἢ }]]θ ἢ τοϊαϊ 8 ἐμ ψογὰ ““Ὑἱϊα,᾽" "΄ οἱ  δηά δραΐηῃ [818 ρύδυονῦ ἰο αοἀ εὐ (6 οἷοβα νοσ. 11, 
ΒΟΥ πιοταὶ ροϊ]αὐϊου, Ὀύὲ μ6Ρ δὈ͵οοὶ μα ἀδβρ 864 ᾿ 8ῆον,»8 (δὶ [ἢὩ6 γῆ ο]6 8 δἀἀγοββθὰ ἰο Ηΐῃπι: [ῃ6 
σοπά!οπ, ἩΒΙΘῊ νν8 οχροβοϑὰ τὸ 8}} δγοιιπὰ ποσ.᾽ [186 οὗ 86 μϊγα Ρογϑοὴ ἰπϑίθδα οὔ 116 ἢγϑί ἴῃ τὴ9 
--ΝΑΚΟ ΒΕ 9ΒΆΘΗ ὙΠῸ} 116 188] οἰα86 οὗἁ {18 γ 0 γ86., ἢγϑί νγχῸὺ οἰδιιϑθ8 Ὀοϊδ οὗ γοσ. 10 δῃὰ συϑσ. 1], ἐοο8 
Ὀορίη5 Δ ΘΕ ΙΓΟΙΥ ΠΟ Ββοοίΐοη. [ἢ 4}1} δαὶ [ο]- [ηοῦ τοίαϊθ (δ ἷδ8, ἃ8 (Π6 σθδη χα ὕγομ {16 τϑὶ ἴὸ 
Ἰον8, 6 8408, ἀονῃ ἰο νοῦ. 10 Ζίοη ἈΠ σβ6 1 Βρο δ 8. [180 (τὰ ὈῬούβοη 18 850 ἔγοαυθῃῦ ἰῃ ΗΘΌΓΟΥ ἀ6- 
886 ουίγοδίβ ὅγϑι Φϑβονδ, [μ 60 8}} Ῥαββουῦβ- Ὁ ἴο ᾿ ϑογί ρίϊγθ ροθύγγ.--Ἐ. Η. Η.] 
τοβαγὰ ΟΣ ΙὨΐΒΟΣΥ. ἴῃ ἔδοῖ, Βο νον, ἰμ9 δἅ- 

ῬΡΑΚΤ ΠΙ. 

1. 12-.22. 

Ὁ. Με. 12. [8 1ξ ποι ίηρ το γοῦ, 411 γο ἐμὲ ρϑββ ΒΥ ἢ 
ΒομοΙα δηά 8660 

ΤΡ ΏΘΓΘ ὈΘ ΔΗΥ͂ ΒΟΥΓΟΥ͂ 1116 ὉΠο ΓΑΥ͂ ΒΟΙΤΟΥ͂Ν, 
ἯΥ ΒΙΟΙ 18 ἱπῆϊτοίθα ὁ. πη6, 
ΒΟ ἢ Φομονδῃ δι δβτοὐθα πὶθ 

Ιὰ (0 ἀΔΥ οὗ Ηἰ8β ἤργοθ δῃρογὶ 

ὯὮ ΜΕΞΚ. 13. ΕΎοτ οα Βἰρἢ Βαίὰ Ηρ βοηΐ ἤγθ ἰπίο ΠΥ ὈΟΏΘΒ, 
Αμά 1 βυθα δὰ (δοιλ. 

Ηὸ διαί βργϑδὰ ἃ ποὺ [ὉΓ ΣᾺῪ ζδοί, 
Ἧς δῖ ἰυτηοα τὴ Ὀδοκ. 

Ἢ διδί!ι πηδὰθ τη ἀθϑβϑοϊϑίθ -- 
ΑἸ] [π6 ἀδγ Ἰοηρ Βογσγο νι} } 

δ εξε. 14. Το γοῖκο οἵ ΠΥ 81:8 18 θουπα ἔαϑὺ ἰο Η]β παπᾶ. 
ΤΉΘΥ δτὸ ὑπ] 64 ᾿οροίΒογ, 

ΤΉΘΥ ΓΤἶθθ ὉΡ ΘΌΟΥΘ ΤΑΥ͂ ΠΘΟΪς. 
τὰ 8 ἢ οϑυδβοά ΤΑΥ͂ Βίγοηρ ἴο [81]. 

Το Τωογὰ δίῃ ἀοδ] νογθά τη6 ᾿ηἴο ὑμ6 μ8η48 οὗἉ [8086 
ὙΒοῖα 1 οδπηοί γαδἰβὺ, 

Ὁ εκ. 15. ΤῊ Τιογὰ μδίῃ πηδάθ ἀθβϑρὶ 816 411 ΠῚΥ ταὶ ρ ΔΘ 
Ιη {86 πη!αϑ. οὗ π16. 

Ηδ δαί ρῥτοοϊαἰτηθά 8 βού- {1 π|6 δρδὶηβὺ ΠὴΘ 
Τὸ οΟΥΒἢ ΤΑΥ͂ γουρ' ΠΊΘΏ. 

ΤῊθ 1οτά Βα ὑγοάάθη {Π6 Μ]ΠΘ.ΡΓΘΒΒ 
ΑΒ ἴο {86 νἱγρίη, 6088 8 ἀδῃρ ὨἴοΓ, 

Ψ Μνεκ. 16. Εου {π680 (Πϊηρβ 1 ψ66ρ. 
Μίη6 676, πιῖὶΠ9 6Υ6-- ΤΠ 6 ἢ ἀονῃ ΜΙ ταίοσ, 

Βροδυβα ἔμ6 Οοπιίογίοι-- - οβίογογ οὗ ΠΥ 80ι}--- 
ἴα (ἈῪ ΙΤΟΙᾺ ΠΙΘ. 

Μγ Ομ] άγθη ἈΓὸ ρου ἸΒῃϊηρ 
Βροδυβο [86 ΘΩΘΙΛΥ͂ ΡΓΟΥΔ11]8. 

δ ΜΈΕΒ. 17. Ζίου βίγοίομοβθ οαὖ 6 Υ Β8η68, 
Βαυΐ {6 γ6 15 ηοὸ ΟΟΤΔ ΌΣΟΙ ΤῸ ΠΟΙ. 

ΦΖεμονδὴ 88 ρίγϑη οἤδγρθ οοποογηΐηρ 8000 
Τηδὺ ΠῚΒ ποῖ ρ ἢ ὈΟΓΒ Ὀ6 18 ΘΏΘΙΩΪΘΒ. 

Ψογυβα] θα ἢ858 ὈΘΟΟΙῚΘ 
ΑἩ δῇοοιμαϊηδίϊοῃ ἴῃ {86 πκτάδί οὗὈ ἐμ 61, 



ΟΗ͂ΑΡ. 1. 12-22, δῚ 

ᾷ ΨΕΒ. 18. Φαδονδῃ--- ἢ ἰΒ σἱρβίθουβ : 
ΕῸΓ 1 μαᾶνο αἰβορογοα Η]8 σοι δημπθηΐ. 

Ἦ δ βὺ, 1 ὈΓΑΥ͂ γοῦ, 811 γ8 Ρθορ 68 
Δμπα Ὀδδο]ὰ ΤΥ ΒΟΓΓΟΥ͂. , 

ΜΥ νυἱυρίηϑ δπὰ ΤΩΥ̓ γοιιηρ' ΘᾺ 
ΑΥ̓Θ ΡὍΌΒΘ ἰηΐο ΟἈΡΥ Υ. 

» ΨΈΒ. 19. 1 ο4116α ἴο ΤΩΥ̓ ἸΟΥΘΙΒ : 
ΤΟΥ ἀδοοὶ θα ΤΩ. 

ΜΥ ρτιοβϑίθ δῃὰ ΤΩΥ̓ 6] 618 
ΧΡΙΓΘΑ ἴῃ (86 ΟἸ(Υ, 

ΕῸΓ (Π6Υ βουρἐύ ἔοοα [ῸΓ {ΘΠΊΒΘ] γ68 
Τὸ ΓΟΥΙΡΘ [ΠΕΡ 8018. 

Ἵ ψΕεε. 20. ΒοΒο]ά, Ο οβονβδὰ, ον 1 8πὶ αἰβίγοββοα! 
ΜΥ ον 618 δ ΓΘ ζΎΘΔΟΥ του Ὁ]6α. 

ΜΥ διοϑγί 18 εὐπιο ΜΠ Πη6, 
ΕῸΓ 1 Βανο ρυίθνουϑυ το 6 ]]οα ; 

ΑΡτοδὰ 86 βυοσγά Ὀδγθδυϑίῃ, 
Αὐ Βοπιθ --- Ποδί] 

Φ εξ. 21. ΤῆοΥ μοαγὰ (πὲ 1 εἰρῇ, 

Ὧ 

Τρδὺ 1 Ὦδνθ ἢ (ὐπλοσίου. 
ΑἸ] ΤΩΥ͂ ΘῃΘπλ 68 μΘαγά οὗἉἨ ΤΥ ἰγου Ὁ ]6. 

ΤΟΥ γτο]οϊοθα δαὶ Του ᾽δϑαβί ἄοηθ ἴΐ, 
Ταῦ Του Βαβὶ Ὀγουρὺ [86 ἀΔΥ Του μδβὲ ῥγοοϊδιπηϑά. 

Βυὺύ {ΕΥ̓ 888}} Ὀ6 16 πιϑὶ 
ΨΕΒ. 22. Τ,οὐ 41} ἐπ ῖγ νι οἰκοάηθβ8 οοθ Ὀοίοσο ΤΈΘΘ ; 

ἈΑμπὰ ἀοὁ υπίο ποτὰ ὶ 
ΑΒ ἰδοῦ παβὺ ἀ0η6 ὑηἴο Ππι6 

ΕῸΓ 81] ΠΩΥ̓ ὑγΔΏ ΒΡ ΓΘΒΒΙΟΠΒ : 
ΕῸΓ ΠΙΥ͂ ΒΙ5}}8 ΔΓΘ ΤΔΗΥ͂ 
Ἀδὰ ΣὰΥ ᾿θασὺ 18 ἔβιηΐ. 

ἈΝΑΙΥΞΙΚ. 

Ἄγγοπι ἰδ ἰαδέ εἴαιιδε ο7 υεγδὲ 11, (λὲς Ῥοεί ἰείε Ζίοπ [7εγυβαΐεηι} λετδεῖβ δρεαΐ, α8 δὴλε λαά ἄοπε αἰγεαάν, 

12 

»ατγεπίιλείϊοαϊῳ, ἐπ νον. 9. Ζ7Τλῖδ πιοίλοά ὁ τεοιίαἱ σοπίϊπιιε5 ἰο ἰδε ἐπα ὁ. ἰλὲ σλαρίετν, ιοΐ (ἢ α δἰπσὶθ 
ἐπιεττιρίϊοπ, γον. 17, τολετε (6 Ῥοεὶ ἀϊηιδεῖ  ἰλγοισδ ἴπ α ιοοτάὰ. [1ΤΆεγε ἐδ πὸ περεδοῖίψ 707 διρροδίησ 
α ελαπγε οὐ ϑρεαζεν ἱπ τον. 11.---Ἦ. Ἡ. Η.1 Ζίοπ [«εγιδαίεη} ᾿πυΐίε8 αἷΐ τοῖο Ρα88 ὃν, νου. 12, τὸ 
εοπυΐποε (δειπδείυοα ὃψ ἰλεὶγ οἵοπ οὐδεγυαίίοη, ἰλαί ἐΐδγε ἐδ πὸ δογτοιο ἰϊκε μπίο ἤδτ δογγοιο; {ΐ δἰτεαπιοα 
α8 [γε ἰἠγοισὴ ἀεν ὕοποϑ, ισλιίδὶ αἱ ἰλὲ ϑαηι {ἔπιε α πεί ἠαὰ σαμσλὲ δεν 7εεί, γον. 18. δήδ τσαα ἰδλό υἱο- 
{πο 8ῖη.8 οΓ ΔῈ’ οἱοπ δοιοίπφ, ἱπ σοπδόφιμεηςσε ΟΥ̓ τολϊοσὴ δὴ λαά δὲέεπ ἀεὶ ρἰεδεῖν σίυοπ μΡ ἰο πιϊσζλίν επ6- 
πιΐοϑ, 6 7. 14; λὲν λεέγοοβ λαα ρτουεαὰ ἰῤεπιδοίυεδ »οιοογίοδδ, ΓΟΥ δεν ὁπεπιῖος λαά δὲέεη οαἰϊοα ἰοφγείδεν 
αφαϊηδὲ Ψμααὴ αἱ ἰο α Τέα8, αὐ ἰἦδ ιτοϊπε-ρτεδδ, γογ. 186. Ζ| ὦ πιοδί παίωταὶ ἰλαὶ Ζι᾽οπ᾽ 8 [.]ετμδαίοηι 4] 
ἱεαγ8 δλομία "οι ιοἱίλομί δεαδὶη 7ὸτ' διιοὶ σαϊαπιίϊεα, απὰ αἰΐ (δὲ πιογε παίωταί δίποε αὐίεν ἰλε σαία8- 
ἐγορὴδ αἷδ λορέ [αϊεα ἀδν, σεῦ. 106, δὲν ιοαν οὗ οοπῇγπιαίοπ ἰλε οεί γορεαίδ, ἐπ ἀΐξ οἵση τοογηδ, ἰλε 
ἐλουσὴϊδ ἐχργεδδεά ὃν Ζίον [.εγμδαῖοπι ἐπ ἰδὲ ρμγεσδαϊη οοπίοχί, γον. 17: ἐλαί 4ῃεὲ δἰχείοὐοδ οτιλ λὲν 
λαπάξ ον ἠεὶρ ἵπ υαΐπ, ἰλαί ἰλεὲ ᾿οτὰ λαὰ οαἰϊεα ἰοσείλεν αἷδ λὲν {064 ἀαραϊπαί ἀέτ, 8ο ἰλαΐ 5}:6 οῖο 
δίοοά ἴπ ἰλε πιίάδί 97 1λεπιὶ αϑ απ οὐγεεί οΓ αὐλογγεποο. Ὕτβ. 18-22, Ζίοπ [εγιδαίεηι δρεαΐς αἀφαϊῃ. 
Οποὸ πιοτὲ 8ἦε τορεαίβ, γογβ. 18, 19, ἐπ {δε τοαὺ ο τεσλαρτμἑαίίοπ, ἰλε αεἰποιοίφασηιεηί ΟΥ̓ ἂεν δὶπ, ἰλς 
ἐπυϊαίϊοπ ἰο σοπδιεν ἀεν στοαί αἰδίτεδα, (δε ἀεδοτὶρίϊοη ὁ ἰδλ6 ργίποὶραϊ ἐΐεπι5 7 (6 δαπιε, (λε δαπέδσὴ- 
πιεπί 90 εν εβίεϊεπέ ψομίλ, ἰλ6 ἀφίεοίίοπ οΥΓ λμηιαπ αἰέῖεα, ἐλε μια δίς ἀεαίὴ ὃν δίαγυαίϊοπ ο7 δεν νεπογα- 
δίε ρ»τίεδί8 απά εἰάεγα. Ζ7Ὺὲ ἰαδέ ἰλγές υετδοδ ατὰ ἃ φσγαψέεγ. ἴαψ (δε Πιοτα τοσαγαὰ ἀξ πιΐδογν ; (λδ 
λοροχιὶ λεατέ 8 ὁγοΐεπ ὃν ἰλε δἰίοισα 97 ἐλ απφεῖ 977 ἀεαίλ, γον. 206. αν ἰλο Πογὰ ὀγίπο ροπ δδν 
φιαἰίσπαπί ἐπεδηιῖοβ δμοὴ α ἀαν οὕ ὑυεηφεαποῦ αα ε λαά ὀτουσλί ὠροη Ζίοη [υενιβαίεπι), νογ8. 21, 22. 
Τὰς ἰαδί (ἴσο ἐπε ΟΥ̓ ΥΟΥ. 22 ατε α ἢπαὶ ἐχοϊαπιαίίοπ ο7 ραΐπ, ὕγοπι τιολιοὶ ἰ ἐδ ευἱάεπε (δαί ἰλ6 μοί οπφ 
οἠεγεὼ ἰο ἰλὲ Ζοτά λαά ποί αὐυαϊἰεἀ ἰο αἰΐαν (ἦε ἀεερίὶψ-δεαίοα ἀσοπν 97 πιϊπά, 

Ι. 12. 

18 1 ποϊδίηρ ἰο γου, 8411 γὸ ἐμ ρ888 Ὀγ ἢ Ὀ68ο]α, δπᾶ 866 17 [Π6ΓῸ 6 ΒΗΥ͂ ΒΟΥΓΟῪ 
1|Κ6 ὑπο ΓΑΥ͂ ΒΟΙΙΟΥ͂Σ, ΠΙΟΩ ἰ8 ἀοηθ ὑηΐο τὰ6, ΒΟσο ἢ (86 ΤΟΒΡ μδίμ δ οίρα 
πι6 ἰῃ 1Ὲ6 ἀΔΥ οὗ 18 ἤδγοθ ΒΏρΟΊ. 
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ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Ψοτν. 12.-7)7Ἐὦᾶ 2} -2. ΤῊΙδ ΡΠ γαδο ἰ8 Ἰουπά ἰπ 1]. 15; Φ2Ζοῦ χχὶ. 29; Ῥδ. Ιχχυχ. ὕ13; ἰχχυχίχ. 42: του. ἰσ. 16.-- 
" ΚΣ Ἢ τῆς τ 

ὯΝ, οσίαρ. νογ. 18. ΤΊ680 ποχάϑ, Ὀ. ὈτΟΥ Ὺ δηὰ βία ρὶὶς ΕΥ̓͂, ἀτὸ ἈΪΧὮΪΥ Ρορεῖοα].---ἰ}.}}}}. ΤῊο ῬΌΔΙ. οομΐ. ΟΟΟῸΣΒ ΟἿ] 

ἴογο; ἴδ0 βδοΐΐτο πῃ σον 29. 1. 20 : {Π|. δῚ , Φοτ. νἱ. 9 ἰη 16 ΒΟΏ 80 οὔ γποσπιατί [ἴὸ γίρπη ; πὸ ΖΞΒΟΜΕ ΤΟπ ἄοτ ἰἴ ἑῃ ΟἿΥ ἰοχέ, 

ἸΡλο λας σίξαπεὰ νιε.---ΔἾ. Ἡ. 11.1, σον. 76. χχ συ. 19.--Ἴ ΔῈ, 506 ΔΊΣ), τὸν 4 ΟἿ. Τρῖΐδ ΘΧργοββίοι 8 ἰομηὰ ΟὨΪΥ Φ : 
ΒοτΘ δηὰ [κ. χίξί, 13, ἿΞΝ π [5 δῇ ΟΧρΓοδδίοῃ σοτηοη ὙΠῸ Φογοιαίδῃ, ἐν. 8, 26; χχυ. 31, 38; χχχ. 34; χἹἱχ. 37. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

γεν. 12. Ζίου ἐ ΠΕ ΠΙΒΕ ΕΠ ΔάάΓα658685 ΒΟΓΒ6] 
ΠΟΥ͂ ἴ0 Π|6ῃ, ΘϑρΘΟΙἾΪΥ ἰοὸ 41} ““ῬΆ9ΒΟΥ8. ὈΥ,᾽ ἴῃ 
ΟΥΘΡ ἰο ραΐῃ ὑμποὶσς αἰτοης0ὴ δη( 801 ἊΡ ὑπο ὶγ 
ΒΥΓΩΡΑΆΓΠΥ ΓῸΓ ΠῸΡ βυβοτίηρθ. [Τ}}18 δ άγϑββ, 
δοσογι ΐης ἰο ΝΑΕΟΕΙΒΒΑΟΘΗ, οχίοθηαβ 0 τοΥ. 10, 
Ὀὰΐ τη (δοῖ, ἰο ἴη6 οηὰ οὗ γον. 19, ἤθη Ζοτιιβα- 
16πὶ δζαεΐη δι ἀγοββοθ ᾿ υβοὶ Γ ἰο Φο ον Δ }.---ἾἾ, Η. 
Η.]--18 ἐδ ποιϊμίηρ ἴο γου, 411 γϑ τ᾽Βεῖ Ρ8858 
ὈΥ7 Τμο Βοῦτον 8 γοῦν αἰ ο]0 ἀηὰ ΒΑΓΑΪΥ 
ΘΑΡΆΌ!6 οὗ 8 88.͵8}ΓἿ8ο( ΟΥ̓ Ἔχρδηδίίοη. [ὑ Β6ΘΏ8 
ἴο πλ6 {Ππ|2ὲ {16 ΟΠὨἸΥῪ ΔΙ] ον Δ0]6 οχρἰαπηίιΐοη 18 ἐ818: 
μοί οπ. ψομγδοίυεα (1001), δμέ ἰοοῖΐ απὰ ξὲ ισλείλεγ 
ΟἿΝ ϑοτΤΟῖῦ ἰ5 α8 πῖὶψ δογγοῖσ, [8486 οΓιΐ. ποίε δείοιο. 
Τμοτο ἰ8 ἃ αἰ ΠΠ σ ΠΥ ὅτβί ἴῃ ἀοοϊαϊηρ τοί 6. [86 
Ὦνϑι ψογὰ ἴῃ 09 ΗΘΌΓΘΟΙΝ ἰδ 8 πΠΙΘΓῈ ραγίο]6 οὗ 
Ἡ ΙΒ Ϊηρ : οὐ τῇ, οὐ ἐδαὶ, εἰΐπαπι, ιοοιὰ (λαι 3 Οτ 
ὙΘΟΒΟΥ 1{ 15 [86 ρᾶτΤί]616 οὗ ποραϊΐοη. [{{ἢ6 ἴοτ- 
ΤΟΥ, {6 ἢ "37 ΙΠΔῪΥ̓ Δἀορὶ ΒΙΑΥΝΕΥ 8 ἐδ 5] ΔΊ 0, 
“4 (ἰπαΐ δπιοης γοιι, ἃ}}] γθ ἐμαὶ Ρ858 ὈΥ͂, γ9 
σουϊὰ Ἰοοῖκς δια 8566, 1“ ἰΠογα 6 ἃ ΒΟΓΓΟΥ͂ ᾿ἰϊ6 αηῖ0 
ΤΥ ΒΟΥΓΟΥ͂Ν,᾿᾿ εἰσ. Τ]ι5 ΟΌΥΡ ἰοχὺ 18 8 64]} [ῸΓ 
ΒΥΤΡΆ ΝΥ. Βυΐ ΠΥ 18 Ἰ}0{16 ̓π ΤΆ γΟΥ οὗ (818 1ἢ- 
ἰογρτγοίδιίοη. Βυὶ 1[Γ τ ψογὰ χοΐογγοα ἰο 15 8 
Ῥαγίοἷα οὗἩ ποραϊίοη, μ6 ἢ ὑπότθ τὸ οἴον αἱ - 
ΘΟ] 1685: 18 10 ἃ. δἰ πιρ]6 ποζαίῖνο, ΟΥ ἃ ποραίϊγο οὗ 
ἱπιουγοχζαιίίου ὃ [1}ἢὼ οἰἰμονῦ οα80, νἱαῖ 18. (80 
τηθδηϊηρ 5 ΙΓ 1ὺ 18. ἃ βίῃ ρὶα παχζαίνο, 70. ΤῊᾺῪΥ 
οχρίαϊη ᾿{ 1 ΒΟΥΘΓΑΙ 878. 1. 6 ΤΑΥ͂, ἃ8 ΝΛΕ- 
ΘΟΕΤΒΒΛΟΗ ἦο68, οΘοηηοοὶ {6 ποραίνο τὶ (89 
ΤΟΙ ον της γοΥ 8, ζοοῖζ ποῖ οὐ ηοιμτγδοίυεδ, μέ ἰοοῖ 
απὰ 8.ὲ 10 ἰἦόγὰ δὲ ἂπψ δουγοισ {ζἰκὸ μπίο τὴν βογγοιο. 
νυ, 2. Ὑὲὴ πιλὺ ἰγδηϑίαίθ Ἰ 1 υϑ}γ, ἐξ ἐδ ποί ἰο ψοῖ, 
δὴ} ΛΠ6 ἢ Μ8Ὸ Π]ΔΥ Θχρ εἴη ἰὑ ἦπ ἔνο ΝΥ: ΟἸΓΠ ΘΓ 
8ἃ5 31ῃη Θηπθπηῃοϊαἰίοη οὗὨἩ {116 ἔμοῖ {πὶ πδὺ δὰ θὸ- 
ΤᾺ] οΡ μαὰ πηοὶ Ὀοίδ]])οη (οι; δὸ ΗΟΗ 
ΒΒΟύΘΗΤΟΝ, Τλὲς λαίὰ ποί δοζαϊζοη ψομ, Ο αἱἷϊ ἰλαί 
»αδ5 ὃν ἰλὲ ισαψ.- ΟὉπδίογ γ6 ατὦ 866 7, εἰς ; ΟΥ̓ 
γῦ ΤΥ Ὀ6 ἰ ΚΘῊ 88 ἃ σοπιρίαἰηῦ μὲ ΠΟΘΙ ΒΟΓΓΟΥΒ 
ΘΓ 80 δἰ ̓ ρἰιι6ἀ---αηα {6 1Π6 56 η86 15, 7 ἰδ πο- 
ἐλίη ἰο ψοι, ἑ, 6., γοὰ αν ΠῸ Θοπσογῃ ἴῃ ἰΐ οἵ 
ΟΆΓ6 ἴον 1ἰ, Οτ, 8. ΥΥο τὺ ἰγδηϑ]αῖθ ἃ ἴῃ {116 
ἴον οὗἉ ἃ ννῖβῃ ΟΥ ῬΓΆΥΘΓ, “Ἰοὺ ποῖ (Πε1 ὈοΓ}} νοι! 
{παῖ Δ ὈΘἈ]] δὴ πιθ. 1 πὸ αἶα τὰ6 ποτὰ 
ἰπιογγορην νου, [ΠῸ 71 ΠΙΑΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ νογὰ 
οαλτῖ6α, “  ΒΟΙ ΠΟΥ ΟΥ πὸ δαί 7 εαἰΐ ἀροη τοι,᾽ 
εἰς.; ΟΥ̓́Θ ΠΙΔῪ ΣΘΠῸΘΥ ἴἴ 88 {11 ὸ ἘΠ Ρ 15}} ΤΟΥΓΒΙΟᾺ 
[135 1{, δπὰ ἴῃ ἔδινοῦ οὗ ψλιϊοῃ νὸ παγο (116 νοὶ, 
οἵ δαϊ οΥ Υ ὁπ (86 ρατί οὗὨ ἰσγληβ]δίουβ δἰ σοη- 
τηθιἰδίοτῦβ;: 79 ἐξ ποίλίηρ ίο ψοιι, αἰ ψε (δαὶ ραδ9 ὑγ 
ΝΥΕ5τΤ. ΑΝΝΟΤ.: “ὸ γ8 τῃᾶκα ᾿ἰρὶν. οὗ ταῖπο αἵς- 
ΒΙοΙΟἢ8 οὐ, ἀο γα ποί τοραγὰ ἰἸθ, πα ἸαΥ 
{πη ἴο ΒΟΑΤΕἿ 58 σοπιρ] αἰ πη δαὶ ΠΟ σα] δτα]- 
[659 ΜΓ6ΓΘ 50 Β Ἰρῃ θα ὈΥ Οἵ 6 Υ8, ππὰ οηἰδανοσὶην 
ἴο πον Ππ6η} ἴο Βοΐηθ σοι Βογαίῖοη οὗ ον. 560 
δον πα! {Π6 Π|Κὸ ΤΌΓπι οὗἨ ΒΡΟΘΟΙ ἴῃ {116 ῬΓΆΥΟΘΥ οὗ 
[86 ΠΟΙΥ πιθη ἰοὸ Οοιὶ, Νο ιν. ἰχ. 33, - -Βοβοϊἃ 
διὰ 5866 ἐξ [619 ὈΘ δὴν βοσσζοὺν 116 πηῖο 

ΤᾺΥ͂ δοΐζουν, ὙΒϊο}!; ἰ6 ἄοῃε ὑηῖἴο 516. 
 ΕΒΤ. ΑΝΝΟΤ.: “16 ΤΏΔΠΠΟΣ ΟὗἨ ῬοΥΒΟἢΒ (δὶ δἷϊ 
Ὑγοορίρ; ἀπὰ γ᾽] ηρ, 88 σα ἀογίηρ ουἱδηϑία, ὈΥ͂ 
ἴῃ γαυ 5116, 8 σοηΐ ἰο 6 πὸ ΟΙΒΟΡ {ΠἸΔἢ 18 Π6 ΓΘ 
ἀφο οτθα, ἴῃ ἃ ῬΥΓΟΏΘΏΘ8Β5 (0 δοαπηϊηί ΟὐΠΟΓΒ 
τε (Β οἷ σδ]τηϊίουΒ σοπαϊ ἴοη (80 νον. 18), δὰ 
ἴο ρρτγαναίο ἤθη ἰῃ γοϊαἰΐοη οὐὗὨἨ ἔμοτω, 858 Ὀδὶπῦ 
ΒᾺ6ἢ) 88 δα ποῦοῦ {86 16 θ6θὴ Κηόνγη οὐ μοητὰ 
οὗ Ὀοΐοσθ. )69 ἰἰϊ. 1: ἱν. 0. --ῬΦ  Ἵἷ2 Ἱᾶι σον ἢ 
ἴπθ0 Τιοχᾶ πϑ 8} Βαῖἢ αδϊϊοϊϑθα στὴϑ ἱἰῃ 
ἴ86 ἅαν οἱ 8 βθσοθ δῇβοσ. ὅ,.6 νοι. δ. 
ΒΥ ἰὴ0 ἰγδῃηβοομάδθπί ργοδίηθβϑ οἵ τηΐηθ δἵ- 
Βίοίϊοη γὁ ΤΙΔΥῪ ΘΑΒΙΪΥ͂ ρογοοῖτο (πδὺ {ΠἸ|6Γ6 18 ὃ 
ΒΡ6Οἶηὶ 8ηα δηὰ ψοτῖ οὔ αοἀ ἴῃ ἐν. 8.66 18. Χ. 
ὃ. Ἥεβι. ἀνκχου-ΟὟ᾿ὶὶ΄. Η. Η.] 

Ὀ2ῸΝ δ). ΤῊ ϑορί. τοδὰβ οἱ πρὸς ὑμᾶς, ὙΥὮΟΥΘ 
πἰίβουὶ ἀουδύ νγὸ βμιουϊὰ τοδὰ οἱ πσρ. ὑ. Ψυϊκαίο : 
Ο υοϑ οπιπεβ. ΟΠ α]ὰ.: ἀφεγο ὕο8 οπιπέδ. ὥΥΥ., 
ΥΟΡῪ [᾿ἰὐουϑιγ: Δἰηλιϊπο αὐ τὉῸὸ8 οπιποδ υἱαίοτγεε ἢ 
Ατδῦ.: Ο σιοίφιοί υἱάπιὶ ἰγαπδὶ 1 Τμδὶ (86 δορί. 

τοῦ ΝΝ δ8 δ} [8 ΤΟΥ Ῥγοραῦϊο. ΤΆΘΡΘ ἴ8 πο- 
(πίῃς ὑπαὶ 8μου]ὰ ὑσγονθηΐ οὺν ροϊπίϊηρ 1 80 ἴο- 
ἀδγ, ᾿ἶ ΔΩΥ ἰδίῃ ογ ἰο Ὀ6 χαϊποά ὮὈγ Δ. Βαὶ 

22 ( ἴον ψ ῖο ἢ τὸ πᾶν Νο), 1 ὅδ). χὶν. 80 : [9. 
χὶν!, 18 ; Ιχ᾿ϊῖ. 19) ΠΟΥΘΥ βίδα β 88 ἃ 8 τι }]6 ἰη- 
ἐοτ]θοιίοη, Ὀὰὺ 18 8 σοπ)πηοσίΐοη, δπ ἃ ΑἸ ΤΑΥΒ τὸ- 
0} γ68 8 ΥΟΥὉ ἴον . ο οουἱά ἱπάοοά ΚᾺΡΡΙΥ 
ΒΟ ἢ 8 νου (ΟὨ, (παι ΠΥ 68}1 πὶ αἰ σοτρο] γουῦ 
διίοητίοη, ΟΣ 86 1116); Ὀαὺ 1 18 ἀϊ σα! το δὰΡ- 
ῬΪΥ 186 τῖσῃ ποτὰ, δῃὰ ννὸ οδῃποῖ οοησοῖνο ὙὙΕΥ͂ 
μ6 Ῥορὶ βου] ἰοᾶνο (86 τοδ δῦ ἰὸ Βιρρὶ)ν ἱΐϊ. [0 

πὸ τοδὰ δ) (τ σμ, δοοοτάϊπρ ἰο 86 Μίαβογδ, 

ϑίαπεῖβ 86 {ἰπη65 ἴον δε, 8660 ΕΥΕΒΒΤῚ, [Ποἢ τ οτα 
ΓΟ {Ὁ0ῦϑ||Ὸ ΨΔΥΒ οὗ οΧρ]πιηἷης ἰδ. ΕἸ ΘΓ 1 ΤΔΥῪ Ὧ6 
ὑπαογβϑίοοα ἱπίογγοσαί τοῦ : ποππὸ αὐ υο532 ΤΠδη 

ΡΝ παιδὶ Ὀ9 ΒυΡΡΙΙ6 ἃ, 49 Ῥσοῦ. υἱῖϊϊ. 4 στοαᾶϑβ, 

ΡΣ ΟῚ ὈΣΝ. Βαϊ (μετ δΡΙΣ 18. οχ- 
Ῥτοιβοᾶ, ΤῸ ΒιρΡΡΙΥ ἰδ ΒΟΤΘ, ΒΘΘΠῚΒ (0 16, τύ οτθ 
ΘΑΙΔΙΥ 889 αἰ σου 88 (8.0 ΒΌΡΡΙΥ οἵδ νοχὰ αἴθ ν 

δ) τνουἹὰ ΠΘΟΟΘΒΔΥΠΪΥ Ὀ6. Οὐ, "ἢ ἸΏΛΔΥ ὍὈδ6 υηἡ- 
ἀεοτγβίοοα ἃ8 ἃ πορδίϊοῃ. [Ἃπ (πὶβ δοη86 ΑΒΕΝ 
ΕΖβὰ δηὰ ]ἸΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ ἰδκα ἱΐ, ν᾿ 1151 ὉΠ ΟΥ̓ 

ΒΌΡΡΟΪΙ 6 πογὰβ ἰὰχ, ΠΡ ΝΣ »)Π, ἐ. ε., 

ἀποιεφς ποπ {δίϊσίέ ὁο8, φιοα πιϊλὲ ασοϊαι ; τοῦ 
{πα τῆαΐα, σμαπία πο8 ορργμπαπί, ποηάμπι δαζι8 ἐχ- 
ὕω... αὶ τ1ὉἈ118 ὀχρ δηδίϊοη 18 δυο ἸΥ ΥΘΣῪ 8:- 

ὈΪΓΆΓΥ. ὈΣῚΝ 18 ἰο Ὀ6 τοραγδοα ἃ5 ἀοροπάθηςξ 

ου 9.37, τ τσὶ 18 οὔϊθη σοηβίτιιοα τ} ἢ τς, Νά. 

χχὶ. 9: Ῥβ. χχχῖν. 6: οἱϊ. 90: 18. χχίϊ. 11, δίς. 
Το ΐ8 οχρ᾽απδίΐοη 8 ποῖ, ἰἰ 15 ἴσο, δα γεν δϑιΐβ- 
ἔλοίοτν. Βαὶ ΠΔΥ ποί (Π 6 ἤοτοοῖ σοηδί γι σίϊοι 
ΑΥΪΒ56 ἔγοτῃ 1.0 ουηϑίγαϊηϊ οὗἩὨ {6 ΔΙ Ρῃαθοιϊ σαἱ Ατ- 
ταπροπιθηΐ οὗ ἰμ0 ἰοχι ῖϊ [ὅδ συϑρασς ἃδονο. 



ΟΗΑΡ. 1. 18-10. δ8 

ΝΕ) ΒΟΥΘ ἴβ (86 Β81η6 88 εὑ π, 866 ΕὝΞΑΒΤ 8πὰ 1 τποὰδ οὗ οχρτγοβϑίηρ 86 πορϑίΐοη ΝΕ), τ] ο Β68 

ὅλῃ. χῖν. 806, Το οἴηϊββίοη οὗ ἰμ6 ἰαίογγοχαίΐοι ᾿ Β6͵ΓΘ 81} (116 ἔογοα οὗ 8 Βα δβίαπιῖγο ραὺ ἱπέθυστοσα- 
Ἂ ΑἸΥΟΪΥ, 88 10 18 ἰὰ (86 ΘΟΙΏΟῺ ὙΟΓΒΙΟΣ : 298 ἐΐ πο- 

Τ 18 δοοουπίοα ἤογ ὈΥ 16 ἀΘΒῖγ (0 ΘΙΙΡΙΟΥ͂ 7 88 ἐἠ ῃ3᾽"---ἩἸΥ, Η, Η.] 

ἐδο ἰπΐι14] ἸοϊίοΣ. ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ : “ ΝΕ) ἰϑ 8 Βίσοῃς 

Ι. 18--16. 

18 τοι δῦονο δδ ἢ Ὧ6 Βοηΐ ἔγο ᾿ἰῃΐο ΤῊΥ͂ ὈΟΏΘ6Β, δἃπά 1ὑ ῥγον δ οἐἢ δραὶπϑῦ (Π6πὶ : ἢὮθΘ 
Πδ.ἢ βργθϑδά 8 ποὺ [0Γ τὰῦ ἴδδι ; 6 μδίῃ ἱγηθα τὴθ ὕδ8οῖὶς ; 86 Βαίἢ 846 τη6 ἀ6βο]δίθ 

14 απὰ ἴαϊηῖ 4}} [86 ἀαΥγ. ΤὴΘ γοῖο ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ ὑΓΔΏΒΡΥΘΒΒΙΟΏΒ 18 δου πα ὈΥ͂ 88 Βδπά ; {ΠΟΥ͂ 
ΔΓΘ ΓΘΑΙΠ 6.1, απ οοτλθ Ρ ἉΡΟῺ ΤΑΥ͂ ὨΘΟΪΚ ; 6 Πδ’μ τη866 ΤΥ Βίγθηρτ (0 ἈΠ; (89 
ΤΟΕΡ 8.8 ἀδ!ναγθὰ πιθ ἰπίο ἐλθὲ μδη68, ἥγοπι υὐλοπι 1 ἃτὰ ποὺ δ0]6 ἴο Υἱβο ὑρ. 

18 Τὴο ΠΟῸΚΡ διὰ ἰγοάάδθῃ ὑπα6Γ ἔοοὐ 81] τὰ παῖ! ἰγ πιδη ἴῃ ἰδ6. ταϊαβῦ οὐὗἁἨ πλθ: ἢθ 
Βαῦμ 04}164 Δ ΔΕΒΘΠΙΘΙΥ ἀρϑηδὺ π|8 [0 ΟΥ̓ΌΒΕ ΤΩ γοθηρ' ταθη : [86 ΠΟΒΡ 8.8 ὑγοά- 

16 ἄδῃ (μ6 νἱγρίη, [89 ἀδυρμίον οὗὁἨ Φυάδῃ, αἋ8 ἴῃ ἃ ΜἱμθΊργοβΒ. ΕὟΡ {8688 ἐῤλίηφϑἕ 
ὙΘΘΡ ; Π}ΪΠ6 ΘΥ̓́Θ, πα Π6. ΟΥ̓́Θ ΓΠΠΘΙὮ ἄονῃ ΜΠ δίθν, Ὀθοϑυβθ (86 Θοιμρίοσίου ὑμδῦ 
Βῃου ἃ χα] ϊονθ ΤΑΥ͂ δου] ἰβ ΤᾺΣ ἔγοῃλ ἴῺΘ; ΤΩΥ͂ ΟὨΣ] ἀγθὴ 8160 ἀδϑο]αΐθ, Ὀθοδυβο [89 
ΘΩΘΙΛΥ͂ ρΓΘΥΔ16α. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

γον. 13. νῷ οοσυγα οὗζοῃ ἰῃ Φογοιηίδῃ : χυὶϊ. 12, εἴο.; ὈΥΎ99, ΧχνΥ. 30. ΠΊΧ Κ. Ψ6 Ὁ. τὶ". 1, δηὰ 6] Βα  Π07Ὸ.-- 

ΣΤΥ, Ἵ. 86 ποτὰ 8 οὔβοῦγο. [{ ἰθ (80 [Ὡ}. Καὶ. οὗ 1}. Βαϊ ΠΤ δἰ κοΐβοι ἴο ἐπεαὰ Ὡροη, σουέγα. Το δα ήοοῖ οὰπ 

ἣΝ Οδ, βίησο (8 ψοτὰ ἰ5 4180 υβοὰ 45 8 ΤΙ 80} 9 ΤῊΝ ὔν, Ῥα. εἶν. κα Το δίχα δ Ἔχ τς ΤΟΙΌΣΒ ἴο ΟΣ. 

βίποο ἴπ6 ὈΟΏΘ8 ἀγὼ χοραγ οἵ α5. σοηΒ. Ὡς οὯθ Ὀοάν. 866 ΝΑΕΟΘΕΙΒΒ. ΟΥ., ἢ 105, 7, τεῦ. 2. 7 ἐπιπεϊαὶξ, Ἐπογογοίογο, απὰ 
ἐἰ εμδαάμεὼ ἐλεηι. [δύξμϑι: ΘΩΝ ἴοσ τὴ απὸ ἐξ οσαμδείώ τὲ (10 10) ἐο δεσοηιξς πιαξίεῦ. ΒΙΔΥΝΕΥῪ ἰΓαμπβίαῦθθ, αγμὶ λαίλ οαμεφοᾶ 

{ΐ ἰο Ῥρπείγαίε ἐμπίο πῖν δοη 68, δὴ ΒΆγ 8, ΦὙΏΪ8. ἰ6 οὈνΟυΒΙν ἴη6 τίς σοηδίγαοίίοη, πεῖ ἰἐ ἰ5 {παὺ τ Ἡ] ἢ ἰ8 ἀρρσονοὰ ὉΥ ἰῃ6 
1 ΧᾺ, θὰ μὸ δομῖ. 1868 τῃ9 νογὺ κατήγαγεν,---ρὰὶ οὈν οὐ ΒΙΥ ὨΘΙΓΠΘΓ ἐμαῖ γογὺ ποῦ (ἢ ΗΠ ΟΌΓΟΝ, ἸΠ6ΒὴΒ ἴο ροποῖταῖθ. ΑἹ] 
{πὸ ΟἸΠΟΓ νου βίο 8 αϑο 186 ογὰ ἡ Ῥσόνα!!} ,᾿  δυυάσαο,, ΟΥ̓ " βονογῃ,, Θχοορὺ ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, ψμὸ υἹ 6] ΤΟ]]ον 5 ΒΑΎΝ κυ. -νγ. Η.Η.} 

πῚν, Ζοτ. ν. 81. Οοιαρ. ἴον, χχνυ. 49, 46, 8. -ῦϑ. 866 γοτ, 10. ᾿ἰσὰ ΟΟΘΌΓΒ ποῖ αρπΐη ἐπ 1διμοη δτίοηβ δηὰ ποῖ εἱ 4}} 

ἰπ Τοτοπαίδῃ. -()2 7. ΤῸο ΗἸΡὨ1] ἔοτῃ, δανιεῖ, πε ἰο ἱμγη. Τα ἄινοσβ ἴ6 ἰάοα οἵ [86 ποῖ δβ ἴδ ἰηβίγυταοηΐ οἵ Ῥτγουθηΐ 

ἴπα οὔσαρο; 866 ὑθίον.--Ἶ,. Η. Η. Ἐππϑϑῦν. 868 ᾿ 9 Ζ, ΥῸΣ. 4- ΤῊΙΒ πογὰ ἄοοβ ποῖ ὁσσσ ἴῃ Φεσζοιηίδη. Ιἱ ἰδ 

ζυυπα, Ὀοαίἄο5 ἴότο, νυ. 17, ἴον. χυ. 33; χχ 18; 18. χχχ. 22. 

οσ. 14. -ῊῸῦΣ ἰᾳ ἀπ. λεγ. Τιιο τοοῖ Ὕ» ΕΝ ΤΟΆΡΡΘΘΙΒ ἴῃ τρν, ᾿ίρατε (ἄοη. χχ!!. 9), ἜΝ, ἼΣΝ, ΑΤΆΙΏ. δ, 

{ἰσατῖξ (Β60 .Ὶ ΟΝ, ποάμιεξ, 15. Ἰν}1}. 6) εαέεεηα, Ἰκοῖ 16 (οὕϑοστο [Ὧ6 δὐξι τ οἵ 186 εβρίγαὶθ ἴο 189 δἰ ὈΠΑΏτΙ. ΠΟΙΏΡ. ζξ Δηὰ ἐἱ2, ὕλη 

δηὰ εἱΐυα, ὕ ϑχερ δηὰ δεν, ἀὰς δἀπὰ αἱ, δ δορὰ ΔΝ, 6εϑ8. Τῆεξ., Ρ. 1318), βοϑῖῃβ ἕο δυο ἢ} δἰ χη βοδιίοῃ οἵ δίπαΐπρ, ἐξείη. 

Ἐπλμ σοῃ͵δοΐυΓοβ [μα Ἵρ ΤΩΔΥ Ὦλτο ὕθθα 18ο δοπιδοα ἰϑοβηΐοδὶ ἴογπὶ ἴ0Γ λαγηεξείπρ. --ἀ », ἰτεφποηΐ ἰὰ Φογουαίδ : ἡ, 

201: Υ. δ. χχυϊ!. 2, 4,11, "; χχχ. 8. 1η ὈῚ » διὰ Ὧν 186 Ῥοοῖ βθοῦλθ ἴο δἰ δὲ ἃ ὉΪΔΥ ὌΡΟΣ πΟΓΒ -»ῦ8 ΟΟΟΏΓΒ ΟὨΪΥ͂ 

γοτϑ. ὅ, 1,, 22 ; Ζ2Ζ6Γ. ν. θ.- -ττο Ηρ ἢ] δῇ ΟὨΪΥ͂ ἤοτο; Εἰδθν ὮΘΓΘ ΟὨΪΥ ἴπο Ῥαδὶ, σοῦ χ]. 7. [ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, ἰγα:β]αιίης 

22 » ἃ8 ἰδ γΟΓΘ Ἴ» Χ' ἰθ σοιη ο] ο ἴο ἰταηβιαίο ΔΖ" ἰη {86 δίηρ., ΗΠ ἶ 2 γοζε Νε λπαίλ ἐισίεἰοα ὁπ πὶν πεοῖ.---ἜῸΥ ἃ. δἰτα ΔΓ 

1:80 “οἵ Ὁ» 199 ν; »γ ἴῃ [86 βοῦβο οὗ σἰβίης ἃθονθ ἼΣ οὐϊοοῖ ἱπάϊοδιοά, 600 Ὠουΐ, Χχυὶ. 43.---. Η. ᾿Π. Ἐπ  2τ.. ΚΑΙ [γοὸ- 

αυοηξ ἰη σοτοιαί δα; Β ρῖι., ἰαδαγε Ζεοϊϊ, δοτ. χνὶ!. 1δ; ἩορΡΆ. Ζ6κΓ. χυἕ!. 23. - τ 3. Οοηπίχαοιίοι 85. ἴῃ ὅ9γ. Ἶϊ. 8. 8.66 ΤΩΥ 

Ον., 865, 2,.2 [“Α ποι ἰΒ βοπιδιπλὲβ μεΐ ἰῃ [86 οοπδίσιιοϊ ΒοΙΌΓΘ 8 βυςοοραϊπρ οἰδαδο τ ἢ πε αἰ οἢ 1 [8 ΑἸ τεδν σοηῃοοῖοα,""-- 

4“ Ῥτ ΟΣ δ ἴδῃ6 γοϊδιίίοη ἰ8 [1661 οταϊ ἰοὰ, ΠΟΘΙ: 3, ὃν ὕδϊε καμιὰ 9. Ἀΐπι ψἰιοπὶ ἐλοι τοτὲ δε " (ΟΒΕΕΝ᾽ Β ΟὟ.). 

ΤῊΪθ σοηδί ΓΟ ΙΟἢ Σοηἄογθ [{ ὨΘΟΟΑΒΆΓΥ (0 ἴαῖτθ Ὁ Υ ἃ Ἰγβηϑί το ΒΟΏΒΘ ; ΟΥ 686 ἴο ἰῃηἰτοάυςο ἃ σογὰ Ὀοβί 65 {π6 τοϊαῖζνα ; 8ὸ 

Ἑ. Υ: Κοντὰ ϑΐοπι Τὶ ἀπὶ ποὶ αὖϊε ἰο τίσ τρ. ΝΟΥΕΒ: ὑσαΐηεὶ τσλοτα 7 σαπποΐ εἰαπά ρ. Ὑ ΒΟ 1 οδΔηηοὶ τσίδείαπα οΥ γεερίεῖ, 
ΤῊ19 Βοοῖῃβ ἴ0 ὕ6 1116 66η56, διὰ 8 μοῦ Τογοΐχ ἴο πὸ τς οἵ Ὁ). --Υ..}1. Η.] 

Ψον. 16.---ΤΊ 0. ῬΊ6] ΟἿΪΥ ποτὸ: Καὶ, Ῥδ. οχίχ. 118: Ῥυλὶ, Τοῦ χχυῇ!. 16, 17. -Ὑ3 Ὁ, οἴϊθῃ ἰῃ Φαγοαιίδι, νἱ δὶ. 16: χ]ν!. 

1δ; χὶν !. 3; 1. 11. Ιῃ 1ᾶπι. ΟὨΪΥ͂ ἤΘΣΟ - δ, ον. χχί. 4, Βδ06 γτοσ. 4. Ζογθπι δ ΦΘΏΘΣΑΙΣ 868 π0 Ὡοπῃ ἰῃ [10 

δοΏ8ο οὔ ίερ ἥπωηι [Δηα [Πα [5 ἐΐα τηοδηΐηρκ Βοτο. ΟἾὟΕΝ: Ζ7|ε λαίλ δγοισλέ ὁπ πιὸ δε ἢ τοα ἐΐπιε ἰο ἀεείγουν πὶν γοιμηρ πιενι.-- 

ΗΜ 3 Ἔξῦν. Α Ροου αν ὀχργοδϑίοῃ, γαῖ βοὸ 76. 1, 32.-- ΓΔ 10. Α Ρδου δῦ τ86 οἵὗ ᾿ [1Ὸ δαοηβ ἴο ἸΏ 8 

αὐτίλ τεϊαίζίοπ ἴἰο, ας ίο, φιοαά. -᾽Ὁὖ.Π.Π.]. ἢ, ποῖ ἴῃ Φογθι μη, γε 6 ὕ868 1.1 οἵ {16 ἰσεδάθτε οὗ ἐδο ὙΥΪΠΟΌΡΓΟΘ9, χχν οὐ; 

ΣΧΙΥ!. 88; 1]. 33.-Ὁ }δδ ΓΔ ΖΞ. ἴῃ σογοιλίδη ομςθ, οἵ {6 Ἐργρίίδηϑ, χὶνί. 11, δὰ ΟὯΟΘ ἰῃ [86 σομποςίίοῃ ὯΝ ΓΔ ΠΉΠΒ, 

χίγν. 17. σοΡ. ΧΥΪΙ, 18 ; χαχί. 4, 21. ΤῊ ἴλὩ., "»0 81 468 οι, ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ἰΐ. 13, σοταρ. ἰἰ. 10. 

Τογ. 10. -’2}8 (806 ΤΡ, 18. χυΐ, Ὁ πα οἰϑονγθογο; ΟἹ.58., ἢ 177, 6) ΟΟ ΓΒ ΟὨΪΥ Ποτο, Ὑοῖ Φοσοιλίδῃ 8608 ΤΊ2Ξ, ΧΙ. 

6, δὰ 1332, χχχί. 1δ: ἴῃ ἴδο δδὲ Ρὑ]αοθ ἰῃ οοπηθοϊίοῃ πὶ Ὁ, 88 ὮΘΙΘῸ: ΘΙ ΒΟ ΏΘΙΟ ΩΣ ἰ6 οοπδέσιςϊοα ψὶτἢ ἀοο. ΚΙ, 23, 



δά 
«.- -.-.-...--.. 

ΤΗ͂Β ΠΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΒ ΟΕ 05Ε ́.ῈΛΔΠΑΠ. 

Ό, χχὶΐ. 10, ΟΣ 3592. ΧΙ. 11. [ΟΞΒΕΕΝ, Ον., ὃ 200,1, δηὰ Ῥᾶσι!, 4παὶ., ν. 201, αὐτἱσὶνυΐῖο 116 “ον ἴο ἴ)9 ἕιοῖ [Π8ῖ 5 νγλδ οτί- 

αἰπα!ν (19 Ἰαδὲ τα ἴθ] οὗ ἔπ6 υοσῦ. ῬΑΌΊΙ, ἰπ ὯΪ8 Ανν, ῥ. 68, πι ἰπίοστηβ 18 ἴπδὶ “1π6 Ῥγορμοῖ 868 [86 Το πὶ ηΐ πο οηοῦ (υΥ 
ἴπὸ ρυγμοϑο οὗ ἐχ μγοδείηςς ΠΟΘ ΚΠ ΘΒ8 δ πὰ [πὸ [πο Πϑτν οὗἨ 8. χτί οί." 
βιιρρονυοὰ 

Α ΓΒΙ͂ΘΟΣ το κΚΆΌ] 6 ἰνησο οὗ αὶ το πὰ τι] Τὸ Ἰηδαΐ 8 
᾿850. ἘΟΓΙΠΑΙΟΙΥ ν᾽ 9 ἄσὸ ηοἱ ΟὈἸ χοᾶ ἴο αἰϊονν [6 Ῥτομμοῖ ἢ ὑμϑόχ δ τ 50}{ς βἷπσα ποῖ [πὸ Ργορῇμοῖ κι πϑθ 1}, θα ἡ] ὸ 

ἐάθρα! απ Γοπιίηΐ 6 Φογυιβαῖ ον ἰ8. [9 δροδκογ.-- Τὸ Ὑϑσῦ, ΡΓΟΡΟΓΙ͂Υ ἐμτηϑ να, ἰ8 ἀ8.6ἃ ἰῃ ἃ {γδὲ ΕΥΘ ΒΘΏ86: ΤῈ ἐψα ΤῊΛΕ 

ἀοιοὴ ιυαίφγτ. Α γοου αγ ἩδΌΤΟΥ ἰάϊο ἰο ὀχργοδα αὐμπάαποε, Φοοὶ ἰν. 18, ΔΩ ΤΩΣ, ἐλες μὰ δε ἐλαί! γ ταὶς. 8.60 
ττ τ, -: 

ΟἈΕΣΝΒ ΟΥ.--ἾΤ. ΗΕ. Π.ἘἘ- ΤῺ γναχί. ΓΤ) 2 Ψαγοσρίμδ ἀοε8 ποῖ 180.-- Ὁ 2. 21), 800 τὰ 1.-- 2 ἰδ ΤἸοπηὰ Ζογ, ἱχ. 3. 
᾽ς. «ὦ ξ .ς.ε ΠΡ 

ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

γοτβ. 18-16 οοπίδὶϊ πη ἃ Ῥαγ σιν δοοοιηί οΥ̓͂ 
1:0 νϑγίουϑ βυβδοσίημβ οπάυγοα, ἰοροῦμον 10} 
ἐμεὶν οἰβϊοϊοηΐ σαι1868. 

γον. 18. Το βυδοτίημ8 [οὐ ὑΐ᾽θ οἱΥ] ΔΡΡΘΑΆΓ 
Ὁποῦ ἱνο ἰμασοβ. ΤῈ ἢγϑὶ ἰπιαχο 18 ἀογι υϑα 
ἔτγοιῃ ἴΠ 6 ὅσο (δὶ (8118 ἤγουι ρφαδνθη (αοη. χὶχ. 
24. Ἰ)οιιΐ. χχῖχ. 28: Ῥβμ. χὶ. 6). Ηδδυθη ἤΓγθ 
ὈΌΓΩΒ ΠΊΟΓΘ δογοοὶν (Ὦλη ΘΑΤΓΒΙΥ; 10 σληηοῦ ὉΘ 
αυοπομβοα. [86 ἰπᾶρα οἵ το ἰ8 ϑιρρθοϑίθα ὉΥ͂ 
6 ἰαϑὺ νογὰϑ οὗὁἨ 186 Ῥγδσοάδίηρ γοῦϑθ, “1 [80 
ἀΔΥ οὗ 8 ὅδσοθ δῆμον," νν Εἰ6}} ἸὩΔΥ ἮΘ Τοπάογοα 
ἴη (16 ἀὰγ οὗ Η8 σίοιοίῃς ΟΥ̓ δυγπῖπς δῆρου. 80 
ΟΔΥΥΙΝ, ἐπὶ αἷς ἐχραπαδοσοη δ ἴγῶ διιξ.---- ὙΟΤΆ 
δ ΌονΘ, ἰἰϊ., ἔτοῖὰ υὴ ἶχῃ. ΟΑΕΥΙΝ: “ἴῃς οχ- 
Ῥσχϑβεΐοη 8 δ 1164], ἕοτ ἴπ6 Ῥγορῃθὺ τᾶ Π8 
(παῖ ἰῦ νγ88 ΠῸ σοι πο ΟΚἹ ἃ ππηδὴ Ὀυγηΐης ; 60- 
σϑι186 ]ὰΐ 18 βου θα ἴο αοὐ ἀχοθοβ ν]ιαὶ 18 
λιαπιδη οὐ ΘδΥ}}]γ." -- 8. ΒΘ βϑοηῃηῖ Ετθ ἰηῖο 
ΤΩΥ͂ ὈΟΏΘΒ. ΟΑΕΥΙΝ: ἐ ΤΟΥ Ψψ 80 ᾿ηϊογργοὶ 
Ὀομ65 οὗ [ογιϊβοὰ μ͵δοθ65, υγθακοη ἢ 6 τπιθδυΐης οὗὅ 
ἀπ Ῥγορῃθί. 1 4|κ6 ὈΟΠ68 ἴῃ {πὶ Γ ΟΤΟΡΘΟΥ 8686, 
ὃἃ8Β ᾿ἱμπουρσὰ 10 6716 Βαϊά, {πᾶὶ ἀοα 5 ἥτε μαὰ ρεηθ- 
ἰγαίοα ἱπίο [Π6 ἱππηοβϑῦ ρατίϑ. ΤῊ Ψ8Υ οὗ Βρϑϑὶκ- 
ἴης οὔζοῃ οσσυτϑ ἴῃ δοτίρίιγο.--- αν ἃ ἀορ]ογοὰ 
{πδ΄ 8 θΟΠ65 ΓΘ γ Χο οὐ τοι], Ἀ8. υἱ. 2. 
Απά Ηεοζεκία βαϊὰ ἴῃ 1.18 βοησ, "48 8 Ἰΐοῃ })ς 
μαι ἢ ὈΓΤΟΚΘΏ ΤΥ ὈΟΠ69,᾽ [8. ΧχχΥῖ!, 18.᾽"--ῸἸῪ. 
Η. Η.]--Απὰἃ ἱἰτ ρΡγεθνδιϊϑὶ ἀραὶηδὲ ΓΒ θη. 
Απά τ λαιὴ «δάμοαά ἰζεπι, οὐ σοὺ ἴ89 Ὀεῖΐον οὗ 
{Ποπ. [ΟΑΕΥΙΝ: ΤῸ Ῥγορποῦ βᾶγ8 ἰμδὺ γε 
μαὰ Ὀδοι βοηὺ ΟΥ̓ 6οἐ, τολίοὴ τι οὰ τῇ δὲδ δοπεδ,:--- 
(δὲ 18, ἰοῦ ποὺ ΟὨἿΥ Ὀϊπτηΐ (Π0 βίη δηἀ (Ὁ6 
βαξὴ, Ὀαϊ 4130 σοηϑαπιοά (6 Ὀοπ65. Ἅὸ ΟπΑΝ- 
ΜΕΒ δηὰ ΒΙιΒΒΟρΡβ᾽ 1 Β1ῈΒ ἰγαῃ 5] ὙΘΥΥῪ ἔγθΟΪΥ, 
Ὀυΐ Ῥγόβοστα {116 860186, ““ΕΤοΙη ΔΌΟΥΘ π8.} ΗΘ 
Βοηΐ ἀονπ ΓΘ ἰηΐο ΤΥ ὈΟΠ68, ἀπά ἐξ δωγποίλ Ἰ΄επὶ 
εγμεί ν.".-Φφ-Ὗ. Η. Η.7-ϑΊλῊῃΥυο βοοοηὰ ἰπαρο 18 ἀ6- 
χὶνοα ἔγοιι [6 υιπἴοῦ, νυ 10 Ἰαγ8 ποίϑ [0 {πὸ τ ]]ὰ 
Ὀολϑ1.--- Εἶθ Βαῖδ βρεϑϑᾶ ἃ ποῖ ἴοσ ζῸὯΥ θοϑϊ. 
[Ὅλυνιν : ΚὙΒοΥΟ 18 ΔΏΟΙΒΟΥ 5 46 δἀάοί, 
(αὶ αοα δαεαᾶὰ Ὡργεαά ἃ ποὶί ὑφίοτθ ἀετ ζεεί,---αὐιὰ 
(18 Ηδ Βαὰ ἐδ ἢ ΔΊΎΥΔΥ ΘΥΘΓΥ ΤΟ ΔΒ Οὗ 680Δρ6. 
880 αδὰ Ὀδ6π δηϑηδτοὰ Ὀγ Οο4᾽ 8 )υαρπιοηίβ, 80 
{παῖ 8.60 88 Ὀοιυπηὰ ΟΥ̓ΟΡ ἰο τυΐῃ, 85 ὑΒοι ἢ 886 
Βλᾶὰ 191Ὼ41|160 ἰπίο ἰοἶϊ8 ΟΥ̓ Βπιγ05.᾽]--- Εἶθ Βαῖῃ 
τυσχηθαᾶ 16 Ῥδοὶς. ὅ6 νοῦ. 8. Τ|β δηὰ 1116 
ἴννο ΓΟ] ον ὶπς οἰαιι868 σοηί 41} 4688 ὈΥ̓͂ Ιηθλ 5 οὗ 
ὙΠ 16 ἢ (116 Ροθὶ Β6Θπλ8 (0 Ρᾳ 388 ΟΥ̓́ΘΣ ἔγοπι [δ 6 ᾿ΠΠ 26 
ἴο {Π6 γϑα  γ. [Βεϊ 5. ποὺ (818 οαι8ο ἰο ὈθΘ οχ- 
Ρἰαἰποαὰ ὉΥ 1110 πιϑίαρμοῦ οὗἁὨ (6 ποί, ὈΥ͂  ΒΙοδ, 
ΜΉΘ 886 Βουραί ἰο δβοαρο, 886 Ἧ88 ἰυγποά 
Ὀαοκ 80 ΟΑΙΥΙΝ ππαογϑιδηὰβ ἱΐ: κ8580 δὰ 
Ὀδοη ἰυτηρὰ Ὀδοῖς ὉΥ ἰμ6 ποῖβ οὔ Θοάᾶ.᾽" ον νὸ 
ΤΩΔΥ δχρ]αΐη 1ὑ σοηΒ βίο ΠΥ νυ] {Π|0 πιθίδ ΡΟΥ, 
88 6 ΕΒΥΜΙΝΒΤΕΒ ΛΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΒ ἀ(οὁ: “ Ολϑί 
τ6 ἀοχῃ ὈΔοκπαγα; (γον 6 ἀοννῃ δηὰ Ἰαϊὰ 
ΠῚ ΟἹ “ὨΥ̓͂ ὈΔ0}.᾽᾽᾿ -- 6 Βαῖῃ τρδᾶθ σὴ ἅ68ο- 
Ιαῖθ, δηὰἃ ἐδὶηῖ 41} 189 δύ : οὐ, Ὀοίίογ, δ07- 
τοιογμὲ αἱὲ (6 ἀαν: δΒο ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΟΘΗ δηὰ ΟΑΙΥΙΝ. 

ΟΚΑΝΜΕΒῚΒ ΒΒ. δηὰ ΒΙΒΗΟΡΒ᾽ Β. ὈοΓἢ τοπάον ἰἰ, 
“ἢο δΒδλιἢ πϑᾶθ τη6 ιἰ6ϑοϊκῖα, 80 μαι 1 π.8ὲ ΘΥΟΓ 
0 τπιουΓηΐ.᾿ ΟΑΕΥΝΙΝ: δ1ι 18 βιαιοὰ ἴῃ (ἢ8 
τὰ ρΐδοθ, [αὐ 886 τνῶβ ἀεδοίαίε αἰΐ (ἀε ἀαν, ἐ0 
ἐλαὶ δε δοττοισεα ρεγρείμαϊψ.""-«. Ἡ. Η.] 

γογ. 14. Α δίνω τπϑίδρμοῦ, νυ ἰσὰ Ἰηαϊοδίρθ5 
0 οαυ86 οὗ {80 τα ΐη ψ σὰ 8. ὈΘΆ]] δὴ Ζίοπη 
[6 ΓὙ5816Π|].--- 9 γοὶζθ οὗ Σ ἴσϑῆδρχθβ- 
Βίομδ ἰδ Ὀουπᾶ ὉΥν ΗΒ Ὠ8Πηα6, ἰο {15 ἀαπά. 
Ζίου [96 Γ58}6πὶ} Ἰπὰ Ὁ ποὺ Ὧδ τοϊενοὰ ἔγοῖῃ [6 Ὁ 
φαϊϊῦ, Ὀὰϊ ταῦμον 10 18 ιἰοὰ ἴπϑβι Ὁροὴ ΠΟΥ 848 ἃ 
γοῖθ. Δπὰ {γαϊν (8 18 ἀοπὸ ὈΥ Ουα᾽5 ἀαπά, 
βαὶ νὰν αοὰ Ὀἷηάδβ, {πὰ Ηδ ποϊάἀθ ἔαβι πὸ 
τοῦ] ρον ῦ οδὴ Ἰοοβο ἡ [(ἩΕΝΟΒΆΒΟΝ: “ ΤΠ} 
παχὺ ΠΠΘΔΡΙΟΥ 18 (Κη ἤγουν ἀργίοι]α 4] 116. 
ΑΒ 180 δὰ οὗ 1ἴν0 Ρἱουκιπηδη ΒγμΪΥ ὈΪπ4 8 1}9 
γΟΚΘ οἡ {88 π6οὸκ οὗ 116 ΟΧ, 80 ᾿ΏΒΘΡΑΥΔΌΪ δεὰ 
189 Ρυπἰϑθτηθηῖ οὗὨ (Π6 ἰηϊαυΐ! 68. ΟΥ̓ ΨΦοτγυδαϊοια 
Ὀ66η σομμῃθοϊθαὰ ΜΓ μῸ ΣΡ ΓΘΌΘΙ]]ΠΙΟΟΝ. σοπάμοιϊ ἰο- 
ΓΒ ΘΒ οΥΔ}.᾽" -- Τότ 18 ΒΟ 6 ἈΠΟΘΓΙ ΒΥ 88 
ἰο {89 γογὺ ἴῃ τῖ5 οἴα 8. ἴω τ Κογὶ οὐ Μα8ο- 
τοίϊο γολάϊηρ ἀπά ἴῃ βούογα] Μ55. δῃὰ ρῥτιηιοά 
θα τ 0η8 οὗ 116 ΒΙΌΪα, 6 σοὺ υβοά ΠηΘΔἢ8 0 δὲ 
ισαίελεά: δὰ 186 γοῦὺ ἰ8 (ΚΟ ἴῃ {16 5686 οὗ 
ιοαίελίηφ ἴῃ ἰ.6 ϑδορί., ὅγυ. δπὰ γυϊζαίο, βηὰ 189 
οἰὰ νογϑίοιιϑ ζοηθυαἶγ. ΗΕ ἰβ βίηρυϊαν ταὶ Νακ- 
ΟΕΙΒΒΛΑΟῚ ἀ068 ποῖ γΕΙῸΓΡ (0 {}18 γθαἰης, βίης ἱὲ 
ἷ8 ἴη6 0:6 βαἀοριοα ἴῃ ἴΠ6 ἰοχί οὐ {πὸ αθγδη 
1016. γ. ΒΙΜΑΥΝΕΥ δηὰὶ ἰδ εν. ΦΌΗΝ ΟὟΕΝ, 
ἰηϑῖϑὺ (δας (Π1519 (Π6. σογιθοῖ γθιάΐπρ. ΑἹ] (Ἀ9 
ΥΘΓΒΙΟΏΒ 8 ἰγαπβίδιοσθ δ οριϊηρ {18 τϑδάϊηρ, 
ὀχοορί ἰδ6 γυϊχαῖθ, ἴδ Κο (6 ᾿νογὰ γοπ ον θὰ ψοῖϑ 
ποΐ 8ἃ8 8 ποίη, Ὀμὰΐ 85 ἃ ρῥγὸροϑβϑίιοη. ΜΙ. ΟΥΕΝ 
ἰγαπβίαί 68 ἰι89: Ξε λαίἠ τοαίσἠεφα Οὐεῖ πὴ ἰγαπϑ8- 
στεδδοίοηδ, ὃν {δ λαπά ἰλὲν τὸ (ἰσἱπεά. Τ]}ν8 χὶνοϑ 
8 οοὰ βθη86. “ΤῸ “ νδῖοἷι ΟΥ̓ΘΥ (ΓΒ ΠΒΚ 6551 5, 
18. ΒΔΓ (0. ὁ τυ δίο} ἀρομ (οΥ ΟΥ6 1) [6 61] ἐπ 
θαη. ἰχ. 14; 10 18 ἰο τναϊοὶ οὐϑι {Πρ πὶ ογάου ἴὸ 
Ῥυμίϑ8 ἔμ οτα ̓ (7. ΟΥΕΝ). Βαῦ {86 σγαμπιτηδίϊοαὶ 
ΟὈθοίΐομΒ ἰο {818 Τϑη οσῖπς ΔΓΘ ΠΟΑΤῚῪ ᾿Ὠϑαρογη- 
Ὁ]16. ὅδε Οἱ. Νοίε δείοιο.---- ΔἸΟΙΠ ΘΓ ροΐηϊ οἵἉ ἰη- 
ἰογοϑὶ ἰβ ψΒοῖμο" Μ͵ὸ βου ϊὰ (γαπϑίλιθ ὃν 727. 
Παπά, οΥ ἱπ, οὐ ἰο Ηΐ λαπά, Ὅὴ6 ἔότιηοῦ 18 ηδορι- 
οα ΌὈΥ ΝΑΕΘΟΒΙΒΒΑΟΘΗ, ἨΕΝΌΕΒΒΟΝ δὶ Βοοτη- 
ΒΟΥ, δη4 Βα5 (8 ϑαποίΐοῃ οὗἨ Ϊμ 6 Επ ρ 58 γοτ- 
βίοη. Το Ἰαϊΐεῦ ἐπὶ ΗΠ 5 δλαπά, ἴΒ βιρροτίοἀ ὈΥ 
δορὶ, Ὑα]6., ΒιΒΗΟΡΒ᾽ ΒΙΒΕ, ΟἌΉΝΙΝ, ΒΡΑΥΝΕΥ, 
δη ΝΌΥΕΒ, ἀπά ἰ8 τϑοοπιηθηάοιὶ ὉΚ (π 6 ΒΟ6η86, 
δηὰ 4150 Ὀδϑὺ ΟΧΡΓΟΒ868 [Π6 ὈΓΪπι Εἶν Β6η56 ΟΥ̓ ΤΠ 6 
Ῥγϑροϑί(ΐοθ. 6 ΒιβηΡΒ᾽ ΒΙΒΙΕ στολή, ἐλο ψοζϑ 
ΟΓ πιὶν ἰγαπϑοτοδϑίοηδ 18 δοι πα Κα ἰο τς λαπα; δπὰ 
ΔΡΡΘἢἀΒ (Βῖ8 ποίθ, “7.0 θοπέάδρα (νου δίῃ ἰ9 
τηοϑὺ στϊονοιδ, τ 6 ἢ ΠΘΓΘΙΌΤΟ 18 οαἰ θὰ (ἦς ψοῖα 
οὔ βἴῃβ, λϑίϑηϑα ἴῃ οὐ ἴο 045 ")ιηὰ Ὀδολι86 ὈΥ͂ 
ΠΟ 6808 ἰΐ οΘϑὴ 0 Βιιλίκθη οὐ οὐ γοιϊ((ο, Ὀὰὶ 
ον οὗ ἀοα᾽ Β ζστδοθ δηὰ ᾿πϑγου. ΝΌΥΕΒ: “ΤᾺ 
ψοῖζο ΟὗΓπὶν ἰγαπδοτεβδίοη8 18. 7αϑίοηοα τη Τα λαρά, 
Α πιρίδρθοῦ ἄγαν ἔγοτι [116 ρσγϑοῖσο οὗἩ 8 ..5- 
ὈδΔηάπιϑῃ, ἯΠΟ, 8110 Σ Τα βίη ϊῃς [110 γὙ οἶα ἃροὴ 188 
οϑίι]6, Κοορ8 ὑπὸ οοσὰβ σοιηὰὼλ χοαμὰ ᾿Ϊ8 Βαηί. 
50 886 ΒΔΥ58 ἴΠ 0 γοῖ9 οὗ ΒΟΥ ὑγδηϑ ΟΒΒΙΟΉΒ, ἑ. Ἔ., 
189 σομϑθαῦθ 068 οὗ (μοι, 18 Ταϑιθηοὰ Ὁροπ ΠΕΣ 
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ποοῖς, δὰ (16 σογὰβ σοηποοίοα τὶτ Ὁ τνουπα 
ζουηὰ (δα μαηὰ οὗ ἀοά, 8οὸ 81 86. σου]ὰ ποὶ 
ἐβγοῦν ἰ( οδ΄, ΟΥΑΙΥΙΝ Β88 8 Ἰοης ποῖθ ἴο (ἢ 
Β8π|0 οἴἶεοί,---Ἶ. Η. Η.].- ΠΟΥ ἀχὸ υνυσϑαϊμϑᾶ 
δηἃ, οΥ, [Ἰεανίης ουὖ {86 οοῃλιαποίΐοη τμῖο 18 
ποῦ ἴῃ (16 οτὶ αἴ Π4}7 ἐλὲν Θοῦλθ Ὁ0Ρ---τίδε ὦ αὐουες 
-- ροπ ΤΩΥ Ὡθοῖϊς. ΟΟΏΡ. ΡΒ. χχχνὶ. δ. Α8 
ἐξ 186 γόοκθ ὙογΘ ἔδϑίθποα ὈΥ͂ ΠΙΔΩΥ ΘΟΤΑ͂Β, ἱπίον- 
ψόνϑῃ ἰοχοίμον, δηα ἔογπιϊῃβ, ἃ8 ἰΐ ΟΓΟ, 8. Ποὰρ 
οὗ οἱοναϊϊΐου ὕροη (86 πθοὸῖ. Τ|ιο νϑγὺϑ Ὀοΐης ἴῃ 
86 Ρατα δὲ παΥθ ἴῸΥ {μον βια δ᾽ θοὺ 80 τνοτὰ 
4 ΓΒ ΏΒ ΡΥ ΘΒΒΙΟΉΒ,᾽" ΒΘΠΟΘ ἰἴὲ 18 οὐ άθηῦ δαὶ Β6 γο- 
πογάρα 86 βἰῃ8 {δοιβοῖνοβ 88 (80 σογὰβ τ 16} 
ζαϑίοποα ἐμ γοκο οὐ [89 πθοῖ. Αῃὰὶ ΥΟΓΥ͂ 66Γ- 
ἰδ ἸῪ δη8 σοηϑίϊ ταῦθ ἐμ 9 Ὀοηα Ὀοίννθθα {π6 ΚΠ 
οὁη6 δὰ δἰ ρυΐ. [ΤΟΒΟΒΎΟΕΚΤΗ: “Ὃ ἢν δἰ αγὸ 
ἐιοὶπεα Ιοσείλετ, Β0 ἃΒ ἰο ἔδβίθη [Π6 γοΐζθ τ|ρ 00 ΤΩΥ͂ 
ΠΘοΚ. Οομρ. )οι. χχαυΐὶὶ. 48. ΤῊΘ σϑαβϑοῃ οὗ 
ἐμὶ8 σοι ρδγίβοη ἰ8 ἐμαὶ 9ὲπ8 Ὀθοοπθ ρμπιίδλιπεπίδ 
(ρεεοαιὶ ρᾶπα ρμεςεαίιπι), δμἃ ἃγΘ ἃ βοῦθ Ὀυγάθῃ, 
ἴοο ΠΒΘΑΥΥ [ὉΓ [1:6 Βίπῃον ἰ0Ὸ ὈΘΔΡ (ΡΒ. Χχχυί!. 
4)." ἨΕΝΡΕΒΒΟΝ: “ΤῸ ΟΧΡΓΟΒΒ ΠΟΓΘ ἵΌΓΟΙΟΙΥ 
{π6 οομρ  σαὐοα Ομ τγδοῖον οὗ {86 παι} 168 οὗ ἢ 9 
46 ν}}8 85 δηἰδι]ηρ ΡΒ θηΐ ὑροπ ὕδοπι, {ΠΥ 
ΔΙ βαϊα ἰο δηέισίηδ ΟΥἉ ἱπίεγισεαυς ἰλεπιδεῖυεα, (6 ἰάοα, 
Ῥοΐηρ ῬγοῦΔΟΪΥ Ὀοτγοινοα ὕγοιῃ (Π9 ἱπίογι σης 
οὗ 689 ΓῸΓ [89 ῬυΓΡΟΘΘ οὗ Ὀἰπάϊηρ ἰἰ6 γοκθο 
τ} (μ6πλ.᾽ Τὸ οχργοϑϑίοῃ, λὲν σοπιδ ρ ὡροπ 
4 πεοῖ (Υδυϊουβὶ τοηάοτοα, ἐλὲν 90 οὐέῦ πιν 
πεοῖς (ΒΒΟΟΘΗΤΟΝ), οοπῖα ρ αδομί πιψ πεοῖ (181. 
ΒΙΒΙΕ), γίδα ρ ὁπ πῖν πεοὰ (ἘΝ ΌΕΚΒΟΝ), αγα ἰαϊά 
τροπ πὶν πεοῖ (ΝΟΥ ΕΒ), ΤΩΔΥ͂ ΟΧριυ 685 ἴ86 1468 οὗ 5 
Ῥυτάοη ἴῃ δαὰϊιίοη ἰο ὑμαῖ οὗ 86 γόοῖκο, ὑπαὶ {88 
δ'ῃ8 γί 6 [Π ΘΙΏΒΟ6ΙΥ68 ἰηΐ0 ἃ γ0κ6 (μαὺ 18 ΠΟΛΥΥ 
δηὰ Ὀυγτάθηβοπιθ Οἢ [6 ὩΘΟΪΚ, "ἃ γόκὸ ψϊοῖ 15 
ἀηθυρρογί8 016 (ΟΒΌΒΜΥΟΒΤΗ, ΝΟΥΕΒ),--τοῦ [86 
άοα τηδύ Ὀ6, μὰν [86 γόκθ ἰ8 80 ψγθαι δα ἰο- 
ξοῖμον δπὰ Κηοίιθα δ8 ἰὑ ΨΟΓΘ ΡΟ ἰδ) 9 προΪς, 
(πδὺ ἐμ9 Βοδὰ οδηποὺ ὃὈ6 νι πάταννη ἴγοιῃ ἰΐ. ΤΊ] 
]148ι βϑϑῖῃβ ο ὍΘ ΝΑΒΟΒΙΙΒΒΑΟΘΗ᾿ 5 ἰῆοᾶ. ὅο Οαἱ,.- 
ΥΙΝ, ὄγὸ οὐρὰ ἴο ὈθδΡ ἴῃ ταϊηὰ ἰδ ἔνγο οἰδιι568 
--οἰμᾶὶ αοὐ᾽ ΒΒ δαπὰ μο]ὰ (86 γοκο ἐἰθὰ, δηὰ «150 
(δὲ 116 γοκο γὰβ Ὀουπὰ δζουπιὶ 86 ποοῖὶ οὗ 
Φογυβδίοα, Ὁ ἘΞΑ Στ ἰβ (Ϊ6α, δπα 80 ἔδϑιοηρά, 
ἐπα 1 σαμποῦ 0 ΒΒΆΚΘΩ ο," 800 αἶβο Βπουαη- 
ΤΟΝ, 0 (γα Π5]8168, ἐλὲν »ίας ἐλεπιδεῖυεδ; (λὲν σο 
ΟὐδΥ πῖῷ πεοῖ, δῃὰ ἴῃ ἃ ἰγοαίϊ86 οὔ “" Φοσθι θ᾽ Β 
1,διμθηίαι οι ᾿᾿ ΘΧΡ] αἶΠ 5 (Ἷ8 ράβεαρο ἢ 5: “716 
ψοζε 97 ἰδέειν 8δὶπ ιϑαϑ ρίαί{εα οὐεγ ἐλεῖτ ἀεαά. Τλθ 
ΒίαϊΘ ἰῃ ΨΦογΓΘΏλἾθ᾽ 5 {{π|0 ἯγὙ28 ὅ0 οπἰδηρ]οἂ Ἡ1Ὲ 
ἐμὸ ἰάοϊαίτΥ οὗ 6 Εἰχγρίίβηβ δηὰ {ἰιοὶγ οὐδ ν 
Ζγϊοηάβ, ἐμαὶ (μ Ὺ σου]ὰ ποὶ σοὶ (μοὶ εδά ουἱ οἵ 
ῖι,".--.8.Η.} 1ἢ νυἱιαῦ ἤο]] ον 8 ἴΠ9 Ῥορὶ ἃ8 ἰῇ νον. 
18, ἀγορϑβ ἴδ6 τρί ΡΒ οΥἶθα] Βῖ 7] [0 (86 ἸἸτΘ ΧΆ]. --- 
ΗΟ δῖ σδ 89 ὯΥ δίσθη ἢ ἴο 8.11. 27ὲ λας 
ὁγοῖΐεπ πὶν δίγεησίῆ. [Ὁ86 ρτισμῖ ιν τηϑϑηΐηρ οὗ 
80 Ηοῦτον νοῦ βυρχμοϑὶβ ἴῃ 1468 οὗ Οοη9 ἰοι(6Γ- 
ἴῃ ἴ0 δηὰ ἔγο, βιδροῦῖηρ ἔγοπι ΘΒ ΚΉΘΒΒ. (860 
15. γν. 217), 88, ἴθ 1:0 Ῥγοβθηΐ ἱπβίμ ποθ, ἈΠΔΘΡ ἃ 
ΒΟΑΥΥ γόοκο. Ουγ Ε. Υ. ναίη]ν δίγῖνοϑ ἴ0 ῬΓσο- 
Βοῦγο (δἷ8 1άθῃ ἰπ 8 ῬΏΓΑΒΟ ἰπδὶ 18 αν κνασὰ δηὰ 
ποοαβ οχρ παι ίοα, “2716 λα8 πιαάδ τὴν διγοησί (0 
7αἰΔ.} ΒΨΑΥΝΕΥ ΓΟΠΊ6Β ΠΟΤ [Π6 ΓΙ ΠλΔ ΕἾ} γ 8 τη 68 ἢ- 
ἴῃς οὗἩὨ {6 νογὺ ὈΥ̓͂ υδὶπῷς [86 ΨψοΓα “ φίμπιῤέο᾽" 
ἰηπἰοδὰ οΥὁ ""[4}},᾿ λαίὰ εαιεαὰ πιν δἰτεπσίλ ἰο 
εἰωμπὸϊο. Βαὶ ἴἰὶ ἰ8 ἀουθιῖ} 1 1Π6 νον, ἴῃ [ἢ 6 
ζογαι ἰη τ ιΐο ἢ ἰν 18 υΒ6α, ΟΧΡΤ 5568 ἸΏΟΤΟ δὴ (ἢ 9 
ἰάοα οὔ ψνϑακθηΐϊηβ ΟΥἹ Θχδυδβίϊηρς [86 βίγηρί. 
ΟΥΕΝ: " ἢθ δι} ψϑϑ θα ΤὴῊῦ βίγοησίῃ.᾽" ΟΑΙ,.- 
ΙΝ: ΟΘΟΥΤΏΘΤΕ ἤεεὶέ (υεί, ἀεδιἐἑίαυϊ() τοὺ πιείπι. 

ΒΙΒΠΟΡΒ᾽ ΒΙΒΙῈ πιὰ ἨΕΝΌΒΒΒΟΝ; “Πὸ Ἰιδ(ἃ 
δαιιϑοα ΤῊΥ βίσοηρσι το [Δ]1}.᾿---Υ. Η. Η.]-- 9 
Τοτὰ Βαῖἢ ἀο] νϑσϑᾶ στθ ἰῃηῖο τὑμοὶσ μδη ἅ8δ, 
ἔγζοιω ΒΟΣΩ 1 δ Ὡοϊ 8Ὸ]Θ ἴο τἰ86 ὉΡ, ιὑλυηὶ 
1 ςαπποί τοσιϑβί. --- 6 οτὰ, Δαἀοηαὶ. 'Γ5. πλπια, 
Αὐἀοπαὶ, ὭΘΥΘΥ ΟΟΟΌΓΒ αἰοπά 'ὰ 8:6 Ὀσορ 6 6168 οὗὮ 
Ψοτγοιι δῇ, Ὀὰΐ 18 Δ᾽ να 8 ζΟἸ ον σα ὈΥ “ελουαλ, (απὰ 
{παΐ, ἴοο, δοοοταϊης ἴο (9 Μαβογοίίο ραποίμαῖοη 

ΤῊ 21), 1.6; ἰΣ. 19, 22; ἴν. 10; νἱϊ. 20; χὶν. 

18: χῖϊν. 26, χὶὶχ. δ: 1. 81. Βιι ἴπη {πὸ 18 Π16}- 
ἰδἰϊοηϑ, 4ωοπαὶ 18 πόνον [Ὁ]]ονν οὐ γ “ελοναὴλ, δηὰ 
Βίδῃιάβ αἰοπε ἴῃ Τουγίθοη ρῥΐδοο8, ἱ. 14, 16 ἔνῖσα; 
1.1, 2, δ, 7, 18, 19, 20; 111. 81]. 80, δ, δ8 [8690 
Ιηϊγοἀυοίΐοη, Αἀὰ. οῃ., ». 82, Ἰῇ Αἄοηδι ἰ8 
(6 δογγοοῖ γοδαϊης, 118 βίη ἤσθησο 18 188 6Χ- 
Ῥἰαἰποὰ ὉγΥ ἩΟΒΌΒΜΥΟΒΤΗ: “ΤΊΘ Ῥγορ οῦ ἈΡΡΘΑΓΒ 
(18 ἴο ἱπιϊπιαίθ ἰῃ {(᾿π 6 Δι οπ! αἰ οη8, (αὶ τοῖν, ἰη 
ΒΟΥ σΑΡΟ  δηὰ πὶ] Ἰαιίοη, “ΘΓ 84] 6 πη) 706]1 1} 
ἐογάδλὶρ οὗ ) οιονδῆ, ἐμ 6 αοἀ οὗὨ [8τ86]; θα Ὀγ Τϑ8- 
ΒΟ. Οὗ ΠδὲῚ δῖ ῃϑ, 80 ἰοῦ ζον ζ6]} δαὶ ἰογαδλὶρ ἴο ὈΘ 
Ἔχογοϊβοα Ὀγ Ηἰΐπὶ 88 ΗΟ ΑΗ, ἑ. 6., 88 ἱμ6 ἀοἀ οὗ 
ΗῚ8 σονθηδηςοα ρθορ͵]α, ἴο Ῥγοϊθαοϊ (ποῖ. Α βἰ ῃχἷ- 
Ἰὰγ ζϑοϊϊηρ 849 βοϊοπιοῦ δὈβίδϊη ἱη ΕΟ] οβ  αϑ 69 
ἔτοτῃ ἴῃ9 086 οὗ [μ0 πδπι6 ΦΕΒΟΝ ΔΗ ΑἸτοροί τ. 

[186 δγραπηοηὶ οὕ ΟΥὟΕΝ ἴον γοοαάίηρ ἼρὉ) ἰη- 

βιοδὰ οὗ ἽΡ7), {μαὺ ν᾽ 6 ΓῸ 8}} [8.6 γ 8108 δρΤΘΟ, 

{μ6γ0 19 8 βίγοηρ Ῥγθϑιτηρίϊοη ὑμαὺ ΠΟΥ ΔΥΘ 
γῖσαι, ἰ8 οὔδβοι Ὁ. (9 αἰ ΠΟΙ οὗἨ σοπβίγαοίίοη 
ἷὰ (δὴ σὰ89 δῃ (δ):0 ΠΘΟΘΘΒΙΥ ἀὺ ἱμν ον 3 οὗ 

οπδησίηρ 2} γοζεϊηῖο Χ2) ἱροπ ἴῃ ἐἢ 9 τϑι οἴαιβο, 

δηὰ (1160 γον Ὁ ὧν ἐλεν τίδε ὡρ ἰπὶο ἴῃ ηοὰ δῃὰ 

ῬΤοποῦῃ Πν λὶΣ ψοζε ἷῃ ἴδ6 (μἰγτὰ οδυβθο. Το 
αἰ συλ εἴ658. οἵ δοπϑίγιοιίοη ἃσγὸ ουὐϊάθηξ ἰπ ἐῃθ 
ὑγλ ἢ Β]υἰἰ0η8 οὗ ΒΙΑΎΝΕΥ δηἀ ΟΝ, ἴ86 ἵνο δά- 
νοοδίθ8 ἴον (18 γραάίηρ; ΒΙΑΥΝΕΥ͂ σῖνο5 [ἢ 6 γοΥὉ 
ἴῃ 86 Β᾽ πρΌΪΔΤ 8 ΡῬ]υγ8] πουὰ ἔον 118 δ 7 6οΐ, πιν 
ἰγαπαστοδδίομϑ ἦαυς ὁεξεη οἱοδοὶψ ἰσαἰολεα ; πὰ ΟἾὟΕΝ 
ΥΘΏΘΔΘΥΒ 16 γΟΓῸ, ὙΠΟ ἢ 18 ΔΟΙ [6586 Υ 8. ραβϑὶνο 
νου δπὰ δὸ γοῃογοὰ ὃν ἰδ 6 δορὶ. δῃηὰ 8]] (80 οἱὰ 
ΨΟΣΒΙΟΏΒ οχοορὺ ἰῆο Ψυϊμχαίο, ν σὰ ΟἾὟΕΝ Βϊη)Ξ- 
ΒΟΙ Γ ΒΑΥΒ 4 ἸΔΥΪΥ κὶνο8 ΔΩΥ͂ τ ΘΘΏΪη γ᾽ ἴῃ δὴ 86- 
ἰἶνθ 86η80, 276 λαίλ τοα(οὐεα ονοῦ πιὶν ἰγαησσγεδδίοηα. 
Α τοδαΐηρ ἱπνοϊνίης ἰγθθ σϑ68 πῃ ἰΠ6 ΔίαΒο- 
ΤΘΙΙΟ Ῥοϊηίβ, δηἀ ουθὴ ἰὴ ἰποαρϑὉ]6 οὗὁἨ οογγϑοῖ 
Βτιϑιητηδίοαὶ σοηϑί υασίοη, ΒΆΓΟΙΥ οὐχὶ ἰο ὃ6 Γ6- 
οοιοα.-- Ἢ, Η. Η.] 

γον. 1 πο Τιοσᾶ Βαῖδ ἴσγοᾶᾶθῃ πηᾶοτ 
ἔοοῖ.---ΠΠαιὴ οαδί σισαν, οΥ τα)εοίοὠ [ἀεεριδο οΥ 
πιαάς ἀεδρίξαδίε---Ν. Η. Η.]. Τμῖθ νόσβ Ὀερίηβ 
ἴῃ (89 ἸΣῖο ΓΑ] βίν]6 οὗ βρϑακίηφβ, δῃὰ οπάβ ἰὼ {16 
ἸΘἰΔΡοτίοαὶ, [17 οὐν Επρ δὶ γογβίοη ἴθ ἰο Ὁ9 
τοϊαἰη οὐ, ἐγοάάεπ ὠπαάον 7οοί, ᾿Ὰ 6 (8.6 πιοία ροΥ 18 
Ὀορὰη ἴῃ ἔπὸ ἔἤτγβι οἴβυβθ, δη1 Ὀθαι}}}γ ἀο- 
γνεοϊοροα 88 ἴ6 γοῦβϑα ργοσθοάβ, Βαΐ {μο ΚΕ. Υ͂ὄ. 
σϑδημοῖ ὃδο Βυδιαὶποά, δΒοοὸ Ογίζσαὶ Λίοίε δοϊοιο.--- 
Ἦ.Η. Η.] ΑΙ] ῈΥ' τὶ β ΒΥ ΤΏΘ},---Πέετγοῦδ, 
Οεν. Πείάοη [ΕσΈΒΒΤ: στεαί πη ].--Ἴπ ΤᾺ 6 τὶ ᾶδὲ 
οὗ 19; ἐπ πιεῖπορ διε. [ΟΑἸΨΙΝ. 5 8...6 ΒΆΥ8, 
ἐπ ἴδε πιϊάδί οὗ πιό. Απὰ (818 οα σι ἰο Ὀ6 οὈδογυρα, 
ἴον ἱΓ (πὸ Πδα [16 οἡ ἴ)9 δοϊὰ οὗἨ Ὀπι]ο, ἰῇ 
{860 δὰ Ὀδρη δίκθῃ ἴπ ἴῃ 6 δοϊἀβ ὉΥ {π0Ὶὶ} 6ῃ6- 
πλῖ68, ΒΌΘΒ 8 (δἰηρ ννου]ὰ ποῖ αν Ὀδθθῃ 80 ρτίονυ- 
οὐδ; δαὶ {1 (ΠΟΥ Παὰ (8 Ὀθαη Ἰαϊὰ ργοβιγαιθ᾽ 
“τοῦ σαΐίμον, ἀορνινοα οἵ βίσοηρί ἰο τϑεϊϑὶ κηὰ 
188 Γοπά γα σοπίθηρ Ὁ]6.--- "ὁ πὶ [ἢ 8 ὙΘΥΥῪ ὈΟΒΟΠλ 
ΟΥ̓ {15 Οἷἵγ, νγὰϑ ἰηάθο ἃ ἰοίζθι οὗ νϑησρδῆοθ 
ἔγοια δυγο.᾽᾿ --Εἴθ αὶ ο8}10ἅ 8} ΘΒΒΘΩΛΌΪΥ 



ῦθ ΤΠῈ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ “ΕΠΕΜΙΑΗ. 
---- ----- .-- -« -- --ς--α.-..-.. ὉὉτΠΠΠΡΠΠ τ ττοοττθτθὃθὃὋὖῸῤ΄ῤ᾿ῤ᾿᾿᾿Νθθῥθ᾽ϑθἢθἪθἪθἪθ.͵.͵.'αΟ Ν.»»͵ὋἘὁοἃ͵Ἡ͵Ἡ͵Ἡ͵ἡ͵. );-ςὋὃ’)᾽. 

δϑαϊ δὲ τη9--- 176 λαϑ »τοοίαϊπιεά α βοίοπη Γεαδί [α 
δεί (ἴπιε.----Ὗ, Η. Η.} ἀφαϊπεί πιε.---ἰο ΟΥΒᾺ ΣῪ 
γουῃᾳὶ ΣΏΘῈ. ---ἰο ὑτεαΐ ἴῃ Ῥίδοδδ πιν ψοιμις ἢιεπ. ΑΒ 
(0 8 ζεϑίϊνο και οῦίηρ (6 Γοτὰ 61}19 ΒΘ ΘΟ, Ἶ68 
ἴο Φοτβαΐοῃ. Τ 0 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ ([|13 ζεβί γα σαϊποτ- 
ἰὴ ἴβ ἱπιϊσαϊθιὰὰ ἰὰ ἃ σΘΏΟΓΑΙ ὑΥΔΥ ὈΥ ἴ 6 ΨΟΓὰΒ 
αφαϊπεί πιο; Ὀαὺ 18. ΤΊΟΓΟ ΟἰΘΑΥΥ ἱπάϊοιϊο ἃ Ὀγ (86 
ΜΟΓΡ(Β ἰὸ ογμδὴ ΟΥ ὄγεαζ ἱπ Ῥίϑοο8 πῖψ ψομηρ πιῆ. ΤῈ 
18 ἜΧΡΓΟΒπίοα ἰβ8 ΔΙγοδν βμδάονοι ζογί ἢ (116 
ζο] ον πο ρ ΒΟΥ; 1ῸΓ ἰῃ6 ἩΪΠΘ.ΡΓΟΒΒ ὈΓΟΔΚΒ 
ἰο Ρίθ668, ΟΥ̓ 8868 {86 Ὀοτγίθβ. [ἸΤΟΒΌΒΤΟΒΤΗ: 
““Δη ΟχΥόγοῦ; (86 ἰθγ 0 οαὐέ απ αδεεπιδὲν δὶρ- 
πἰῆοβ [Π6 σαϊμουίηρ οὗ ἃ ΒΟΙΥ σοηγοσδίΐοη ον 
[6814] γο)οϊοί ἢ, ΟΥ Οἰ ον Γοϊ σίου ρΓΡοΒβοθ. Βυὶ 
δον 16 γχοὶ σίου 9. ἤδϑιϊσα] οὐ ΦΖογαβηίθα δαί ἢ 
608864 (866 Υ0Γ. 4), δὰ Οοἀ ἢι88 εοαἰὐεα απ α8εεπι- 
δέν οὗ δ πιῖ68 0 ΟΥΒ 6. ΟὐρΓΘ {16 6χ- 
Ῥγοβϑίοη ἴο ξαποίὑν ΜΆΥ, ΟΥ σοπϑέογαίες ΔῈ ΔΤΙΩΥ͂ 
δξδϊηδὲ ἃ. οἷν. 8.466 οὔ 88. χὶϊὶ. 8; Ζ20γ. νυἱ. 4; 
Ἰ1. 217, 28; 206] 111. 9." -Τ ἉςὩἅπόουχὰ ἢν πᾶν ἱπιραΐγ 

ἃ οι {Ὁ} ἄφσαγο, Ὁ Βοοπιϑ ὈοίίῈΡ ἰο ἰακΚο ἽΡΙ 
1η 1.9 αϑὰδ] τηϑδηίη οὗ α 8ρέ {ἱπι6. αοἀ ἀρροϊπίοά 
[Π0 {1π|6, 88 [0Υ ἃ γοαὺ βοϊ 7, δηρ ἃ ἰῦ Ο8Π|0 
δοοογαάϊηρς ἰο ΗΒ ἀρροϊπιπηθηΐ (10 {π|6 ἐο ογωδὴ 
ἐλ ψομη πιεη.---ἶ, Η. 11.] --.--Φηὸ Τιοχὰ Βαῖμ 
τχοᾶᾶθῃη ἴδ6 νἱτκίη, ἴμ6 ἀαπρῃῖοτι οὗ δ υδδῇ, 
85 ἰῃ 8 νυ ὶ ῃθ-ὈΓ.6858.---7λ6 ᾿ογὰ ἱγοα ἐλδ ισὶπ6- 
»Γ688 ΟΓ 1λὲ υἱτσίη μα αὐ᾽ς ἀαιγἀϊεν. Ὅο Βηὰ βαὺ- 
δ ηΓ[Δ}}γγ. (6 Β8Π16 Ἰπιᾶρθ 566, 206] ἱν, 18 ; 188, 
Ἰχῖ]. 2, ἃ; ον. χίν. 18-20; χίχ' 1δὅ. [Ὅτὲν: 
Τὰε ιοϊπε-ρτδα ἠαδίλε 1, οτα ἰγοάάοπ α8 (ο (δὲ υἱγσίπ, 
(λ6 ἀαισὴίεν οΓ «ωααλ.] 

ΠΏ. Το πιθδηΐῃρ 18 ἰοίζοτο, ἰὥργεπ [ἰο 11 ἀΡ, 

ἰο ΤΟΠΊΟΥ͂Θ ἃ (δἰ ηρ; ἔγοτῃ ἰ15 ρἴαςθ, ἰο σαϑὺ 10 ΔΎΨΑΥ, 
δπὰ {Ἰτὰ8 ἰ0 ἴσου ἰ0 ψΊῊ σοηίθιηρί, ΟΥ ἴ0 ἀοϑί σου 
ὧν, Ὧ8 (}0 880 ΠΙΔΥ Ὀ6, Τὴθ οἱ ἸοΧΙ σΟρΤΆΡ ΒΟ ΓΒ, 
ἰγλοίης 8 σϑηιοῖθ 8ΠΔΊΟΣΥ Ὀοίνοθη (818 νοῦ δηἀ 

770, ἕανα ἰο ἰὑ (06 86η86 οὗὨ ἱἐγεααιϊπηφ ἀοιῦη, ΟΥ 

ἰγεαεἰίπς ὑπᾶον 97οοἱ, ΜΥὶοὶι 18 Δἀορι θα Βοτα Ὁγ Ε. 
ν.. πουάαητον, Οαυνιν, ΒΙΑΎΝΕΥ, ΒοοτηποΥν 
αὐ ΝΟΥΕΒ; δῖ μὰ ποῖ {{|0 βαποίζοῃ οὗὁἨ (6 δη- 
οἰοηῖ νοσϑίουϑ. ΟΠΆΝΜΒΒ πὶ ΒΙΒΗΟΡΒ᾽ ΒΙΒΙΕ 
ἀναμϑἰαίθ 1 λαίὰ αδαίγοψεά. ΠΕΈΝΌΕΒΒΟΝ: λαίὴ 
σαδί αἴταψ. 80 ΝΑΒΟΕΙΒΒΆΘΗ : ὑδγιοογίεη ἢαί : 80 
αἶβοὸ 6 δορί... ἔξηρεν, δηὰ (0 Ἅ ]ς., αὐδίωϊ, 80 
δἰδὸ ΝΌΥΕΒ ἴῃ Ρβ. οχῖχ. 118, "“" Γὰ σαείεδέ ο 
4}}1 ψμὸ ἀοραγὺ ἔγοαι ΤῊΥ Ἰατν8;᾽ το} ΑἸΕΧ- 
ΑΝΏΕΒ ΓΔΒ] λί68, “Του αεδρίδοδί Α}1 (Π 086 ΒΓΑ - 
ἴης ἔγοια ΤῊῺΥ βίαιαὐθα, πὶ τ σι ἢ 6 ἀρζγο68 Ὑὶ1} 
{1|6 ϑορὶ., ἐξουδενωσας, δὰ ννἱῖ ἢ (.}.0 Ψ αἱ ς., ΒρΡτο- 
νἱϑιὶ. ΤῊ 8 86η86, “ ΤΠοὰ 88 ἀοβρἑβοα, 18 ΣῪ 
Βυϊ Δ Ὁ]6 ἰο οἷν ἴοχί. [ 18 811}} ὈθίιοΡ ἴο φῖνο ἢ 9 
Ῥιοὶ τι ἴοτοο οὗ ΗἸΡὮΪ, Τάοις ἀκαβδὲ σαμδοα ἰο ὃὲε 
ἀοιρίδεά, ΟΥ τοπάογοα ἀθβρίοδὉ]θ, “ΤΥ πλΐμὶῪ 
ἴθ ἰῃ δα τηϊάϑι οἵ τη0.᾿ 86.969 ΟΑΙΝΙΝ᾿ 8 Ὠοίθ 
δΌοΥΘ ὁἢ {16 νγοτγ 8 “ἐπ ἐλέ πιά εἰ οΥ τγ7η6,᾽" 8δ)η4 οὉ- 
ΒΟΙΥΘ ΠΟῪ Δα ΓΔΌΪΥ ἰμ6ῃ [86 ἔγϑι οἰδαϑο οὗ (ἢ 8 
ΥΟΥΒ6 [Ὁ]]Ο8 ἴη9 ᾿αβὶ οἶδ36 οἵ {80 ρῥγθοθαϊηρ 
ΥΟΓΒΘ: Κ'[0 15 ίσοιυ ὑρ ἰηῖο ἴπ6 δηἀ8 οὗἨ (089 
8110 σδπποί γχοϑὶϑί, αηὰ ἰππ8 6 πα Ὠ Υ͂ τηθὴ ἐπ ἐλ6 
πιϊαδί ὁ δε ΔΥῸ τῶδὰθ ΟὈ͵θοῖβ οὗ σοπιθρί. Οη 
{6 οὐδοΡ Ὠδηά, τὸ ἰγαμβὶαίο 85 ΝΑΕΟΕΒΙΙΒΒΑΟΘΗ͂, 
ΕΟΕΒΒῚ δηὰ ΗΕΝΌΉΕΗΒΟΝ, “ἼἸΠμα ονὰ ἢλ8 σϑ- 
)εσίθι, ΟΥ σαϑῦ ΔΙΥΔΥ, 8}1 ἸῺΥ τι ἱρ Ὁ πλθπ ἴῃ τὴ 9 
τοϊάἀ8ι οὗ τηο,᾽᾽ ἰ8 αν κινασὰ δὰ οὶ υϑ σὺ ᾿η(6}}}- 
εἰ 19.--- Τ. Η. Η.] 

νεαγ. 10. Εὧοσ ἴ8 9660 τπ 165 Σ νν96}.---Τ 8 
Τοΐοσϑ Ὀδοὶς ἴο τοῦ. 12, Ζίοη [Τ6γυδβι]6}} 88- 

Βουίϑα ἴῃ νὰν. 13 ταν πῸ ΒΟΥΓΟΝ Ψπ8 [1κ6ὸ ΠΕΡ 
ΒΟῦγον. ΤΠ ΘΟΥΓΓΘΟΙΏΘΒΒ ΟὗἩὨ (15 αββογίίοπ 18 68- 
18 ὉΠ15164, γ6γϑ. 18-1δ, ὈΥ͂ πχαῖῖοτϑ οὗ ἔβοῖ. Ζίοη 
[6γυ8.16πι} {6π, ἴῃ γον, 16, τϑίοσϑ ἴῃ 1» ψογὰβ 
ἴον ἰλοπε {μηχα 1 Ἰοθὸρ, Ὀδοῖκς ἴο 1π6 Τοτοροίηρ 88- 
βοσιίοη, Ψ Βἢ15ὲ 816 σϑρϑδὶβ 88 βδπὶθ σἱτ ο- 
ῬΒαβὶβ ἐπουρῃ ἴῃ οἶμον. πγοτιΐβ, -- ΔΊ 6. ΘΥΘ, 
Τα 9 Θυ)ὸ. Τ6 Θπιρβαίΐο γοροιϊτοη οὗ {Π|6 βπτηθ 
ΟΣ 18. ποὶ ἰηίγοαιθπὶ νἱ ἢ Φογοιπίαῖι, ἱν. 19, 
Υἱ. 14; νἱῖϊ, 11; χχὶϊὶ. 20.-- ποῖ ἄονσῃ 
ὙΥἱ ἢ υναῖθσ. 866 ἐἰϊ. 48; 76Ὑ. ἰχ. 17; χἧϊὶ. 17; 
χῖν, 17.-- -Βϑοᾶσδθ [86 οοσιηίοσῖθσ. 8.66 τὲδγ. 
ἡ“. πῖδαῖ βΒου]ᾶ σϑιῖθνθ (ματρ., ὀγίησ δαεξ) 
ΤΑΥ͂ Β00],---ἰλὲ ευΐνεῦ οΥΓ πὶψ δομῖ; 166 δὶ υϑγ. 
11 [ἐλὲ  βεϑίοσγεσ οΥΓ πὶψ δυμΐ, Ἰλοτθ ὩΘΑΡΙΥ ἜΧΡΓοδ- 
Β68 [10 ΟΥΪσί Πα], τ Β1οἢ 8 ρα γροϑοὶν ροηοσῖο δπὰ 
Ρτερηδαῃί.---ἸΓ. Η. Η.].---το͵ΐασ ἔχοι τῖϑ. [Εἰνϑ 
ιἰπ)68 ἴῃ (μῖ8 Ῥοθπὶ 6 δαῦθ δὴ δἰ υβίοη ἴ0 δὴ 
ΔΌΒοηὐ ΘΟΙΩΪΟΓΘΓ; γ6γ8. 2, 9, 16, 17, 21. Τ|ιαὶ 
ὑμογ0 8 δὴ δἰϊυϑίοη ἰο ἀοὰ 186 Ηοὶγ ΟΒοβὶ 
Βθο8 οὐϊάθηὶ. 16 βδάἀάϊιΐοη οὗἨὨἁ Ξ(μοὸ ψογιϑ8 
“ΒΘΒΙΟΣΕΡ οὗὨ ΙΩΥ 800],᾽" γαπιϊπάϊηρ ἃ8 οὗ ΡΒ. 
χχὶ). 8, τη τοΒ (818 ρα. ὈΙΟΘΑΤΙ: “ ΤΆε οοηι- 
υἱοτίεγ, ἈϑυλοὶΥ, αοὐ Ὁγ Ηἰ8 ΗΠυὶγ ϑριγὶι." [νὰ 
106 ΔΌΒθη06 οὗ Θοἀ νὲιο οομηΐοτι8 ΠΠβ ρθορὶθ ὉΥ͂ 
Ηὶθ ψογὰ δὰ ϑϑρίγιι, ὑπαὶ Φογβαίθηι ἀορ]οτγοὰ, 
ἃπα 8586 ταῖρι Βαῦθ οχργοβϑοὶ ΠῸΡ συίοῦ ἴῃ ἐδ 
γογ 8 οὗ (116 Ρϑα] πιϊδὶ, “" Ἵ ΠΥ βίαπάοβὶ ΤΊιου δα 
οἵϊ, Ο “Ζ6]ιονδὴ ὃ Υ ἰάδθι Τμοὰ ΤΉ 56} ἴα 
{ἰπι68. οὗὁὨ ἰγοι]9 (χ. 1) ΝόΟΥΕΒ ὈοΙΓαΥ 8 [16 
ἐλεοίοσίσπι οὐΐωπι ἴθ ἷ8 ψουϑίοη, νἱοἰδιϊῃς {86 
ἘΤΑΠΉΠΑΤ δη ΟἸληρίηρ πὸ ἰθχί, ἰο ἀὀβίγοΥ ΔΗ͂ 
ῬΟΥ81016 τϑίογθηοο ἴο ἃ Ὀίνί πὸ ρουβομα γ, “Σὰ Ρ 
“τγοπι πιὰ ατὸ (λὲν (λας δλομία σοπιεοτί πιο, ἰλαί δλοωϊὰ 
τέδίοτε πιψ δἰγεησίἠ." 79 ΤΩ ὑγϑηβ]αίο ὈΓῚ) (ἠδ 
ΟΠ [ΟΥ̓ 67, ΟΥ̓ α σοπιῇοτγίον, [ἢ 6 ΟῊ 6 οοτη ογίϊη ας. 0πθ 
μδί οοπηῆοτῖβ, Ὀὰΐ σαηποὲ τηδ κα Ρ] ΌΓΑ]8 οὗ ἐΐ δηὰ 
2, ον κεὶ {π6 ἰάθα οἵ ““Βίγσε φῆι οαἱ οΥὉ 9). 
--. Η.ἢ1.]-Εἶῆν ομἐ]ἄσθη ἀσ Ὀθοοῖῦθ ἅθβο- 
Ιαΐθ,---ρετιλεά, 11ϊ., Λανθ δέξσομιο Ῥεγίσἠϊπψ; β8ιτιθ 
ΜΟΓᾺ 88 18 86 1 γοῦ, 4, “ΠΟΥ ραίο8 ἀγὸ ἀθδβο- 
ἰαῖο᾽ -- 5 ἀθϑίσογα.---ἾΥ. Η. 11.]--Βοοαῦβθ τδ9 
ΘΏΘΙΩΥ ριθν δὲ] θΆᾶ---»γευαῖΐ [οὐ 88 ὈΘΟΟΙῈ 6 ΠλΟΓΟ 
Ῥονθυ]. ὅπ (Δ Κθ {}}}8 88 1 δὴ ὀχρ᾽ απατΐοη οἵ 
18 ργϑοράϊηρ,---ἰ αὶ 76 ΓΒ οι 18 Θομογι] 658 θ6- 
σα86 86 ΟἰΠἸάγοη, τ]ὸ ΒΒ οι] σοπιέογι Πδ τ, ἃτὸ 
ἐ ΒΕ 86] 7685 Β6101658ὅ. Βαΐ 1818 18 ἰοο Ὀτοδλὰ ἃ 415- 
εἰποίΐοη Ὀοίνοοη Φογυβαίθαι ἀπ μον οὨ ἄγοι, δηὰ 
ἀδϑίγουϑ 1.6 ᾿μ᾿τγ οὗὨ (6 ἰἀ68] ἱπιᾶρσα οὗὨ [86 του τη- 
ἴης ἀδισηίον οὗ Φογυβαίθ. 6 δγθ ἰο ἐδ {86 
Ἰαβὺ γ οΓ 8 8 βίαι ηρ ἃ γϑβυϊὶ, σύ μον (ῃΔὴ ἃ σα 196 
οὗ {π9 Β6]0}688 Ψογυβα πὶ, Τογβα θη οὗὨἩ ΠΒῸῚ δοιη- 
ἵοτίον, Ψὴ0 δου] γοδίογο Π 6. 116, δηὰ τ οΓοοσ 
ἈΠΔΌ]6 ἰο ργουθηῦ ΒΘ Γ᾽ ΘὨ ]ά σθη ἔσο ρο γι βμ ἢ αἢ- 
ἀδγ 189 ΒΡΟΥΪΟΥ ΡΟΥ 6Γ οὗ [μ6 Θποι!Υ.---ἾΓ, Η. Η.] 
Γ}» ). Μίπεύνε, πιῖπε εγε. ΒΙΆΎΝΕΥ, ΒΟΟΤΗ- 

ἘΟΥ͂Ρ 8:8 ΝΌΥΕΒ οἵἶΐ {86 τοροίοπ οἡ ἐμ πὰ- 
ποτ ν αἴ 86 δηοίοπῦ γογβί οἢ8 δηα βοηθ ΗΘ Ότον 
ΜΒ55. ΑΙΊ 86 οἴου πιοάθτῃ γογϑίομδ σοίπἰη 15 
ούϑη ἰδ6 ΒουΔΥ ἀδραγίβ ἔγοπι ὑθ6 γυϊχζαίθ 50 ΓᾺΣ 
8ἃ8 ἴο τολὰ “ΠΥ ογ68.᾽ Ἶἦἷο σαῃθοί ἄργοθ τὶ} 
ΒΙΑΥΝΒῪ {δαὶ Π6 ταροί ἰοὰ ΠΟΙ ΠῚ ΌΘΓΒ {6 τγ6- 
ἴγθ. [ὁ ἰβ πιοτὸ αἰ βου] ἰο δοσουπί ἴῸΓ [6 τὸρο- 
εἰ(οη 'η 80 Δ ΠηΥ ΜΆ. (ἢαπ ἴον ἰἴ98 οπιἰϑεΐοη ἴῃ 
ἃ Υ̓ΕΥΥ ἴον. ΒΑΥΝΕΥ͂ ἤθοϊα (Ἰνἰ8, Τ Βθη ἢθ ἰαχοβ 
᾿18. Ἰη σΘΠ ΠΥ ὉΥ ϑυγροϑιϊηρ (παὺ κΡΟΥΒΔ 05 ὩΝ 

ΠΙΔΥ ΟΥΒΊΠΔΙΥ Βαγθ ἐοἸ]οινοὰ ΤΠ 33, δπὰ ᾿δυθ 
Ὀθθὰ ὑμ8 (86 στουπὰ οὗἩ ὠἰδ8 ἰγδηβουῖ θ᾽ σΣὶδ. 



ΟΗΑΡ. 1. 17. δ7 

ἰλ κα." οτπεν, ἰδ οαϊῖοῦ οὗ ΟΑἸΥΙΝ, 84 γ85:} ἴοσο, ἀο ποὺ οὐῦ {110 βοοοηὰ "2)}", 8. 888 ὈΘ6Ὲ 

“ἙΠποι ρα 116 ϑερί. ἀπά Κεφ. ἀο ποὶ Τοροαὶ {Π0] αφϑοτίοά. Μοϑὶ οἵ ἰδ Π6Ὁ. Μ155. σοπίαϊπ ἰ{: 
“ΟΥ6,᾿ γοῦ 186 7αησ. 88. “ΤΑΥ̓ {000 ΘΥ6Β᾽ ᾿ [80 {16} αῃᾷ ἰτ ἰ8 ΥΘΥΥ Θιαρμθίίο, ΒΙΡὮΪΥ ροοίϊοαὶ, δαὰ 
ἀετγθδπ, πιρὶπε δείάεπ Αγ 65} “ἀπά (μ6 ὅ'ψγ. [««ααΐῦθ ἐπ (89 Β|}]9 οὗἩ Τογοιαίδμ."--Ἶν. Η. Η.] 
“τηϊη9 6γ68.᾽ Α 19 δποϊθηΐ υϑυβίοηβ, {86 γθ- 

Ι. 17. 

17 Ζίοῃ βργοδάοι ἢ ἔουι ἢ μοῦ Βδηᾶθ, ἀπά ἑΐδθγὸ ἰδ ἤοπθ ἴο οοῃλέογί ΘΓ : Π6 ΤῸ ῈΡ 
δι οοιμπηϑηἀ6α σΟΠΟΘΓηΪηρ ὕβοορ, ἐμαΐ ἰδ Δαν υβαυῖοβ δηουζά δὲ τουπμα δὐουΐ 
δῖπα : ΨΦαγυβδίθηα 1Β 88 ἃ ΤΠ ΘΒΙΓΏΟΙΒ ΌΤΔΔἢ δΙΠΟΠρ᾽ {Π6 ΠῚ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

ον, 17 Δ} Τ|ιο οοηδίγυοιίοη οὗ Ρίεὶ τὴ (ἢ Ἂν [0] ον ἰἢθ ΔΏΔΙΟΣΥ οὗ [86 ΗΠΡΉΪ,, δὴ ἴοο Ῥίοὶ ἸΔΔΥ Παγοὸ ἃ ἀἰτοςξ 

ὅοο τὴν αν. 718. Π|.,.2. 8: 860, Ἵ, τη. 2. ΥὙὯὮο ΗΠ ΡὮΪ] ἰᾳ Το πα 80 σοηβιίγαορα ἰη 16τ. χνὶ. 16. 560 
ΓΔ τὸ οὔγους οὗ δῆ ϑοῖίοι τὯΓ, ἐπ σαΥδίη οὐβοδ, "6 τοκαγρ ἃ8 {6 ἰμοἴγιπηθτ ΠΤ ΜΠ] ἢ [Ὁ ἰ9 

δου Φυάν. 11. 27, 

ΤΔΏΝΑΙΙτΟ ἀἰξηϊῃς Ἀτε 
Ῥαη. χχιὶ. δ: .Ἅ)0}» χνὶ. 10. 
γνεγιογιωσα, ΒΟιλΟ ἐπι μϑι εἶν νοσγὺβ ιἰὶϊξ ἃ οὐμϑιγυςτίοη Μ.11}. 3, τοί." (ἀκπκκν 8 ΟΥ., ὃ 212, 2, ὃ). 

ἽΒΊΩ3 »ΡΆΝ, -ἘΠ 3, ΒΙΊΛΥΝΕΥ: “ Εἶνο Μ58. γοαὰ 2, ἀπὰ τἴ8ο Βοϊηδη οὐϊτίοη οἵ {80 υχχ. ΤΟΡΓΟΒΘηΒ χειρα αντῆς 

ἣν ἴδιο δἰπχυϊογ; υυΐ εἶν, ΑἸοχαμά, δὰ σουρΙυΐ. οὐϊίοηπ το χειρας."--Ἰῦ Ἡ. Η.}-ὩΡ 5. ᾿ Βοτὸ ἰ59 ποία βἰχῃη οὗὨ ἴδ 

ἀκέϊνο, ὕυὰὲ ἃ μγοροβίτίου οὗ μίαοθ. [ΟηλρἘῦ8 οχρί αἴ τ, 88 αυοίοα Ὁ ΟΒΕΝΜΌε εκ, “6 υν δὴ ἱπυρονοὰ οὐ {πὸ οη86 οὗ 28» 
ουὺ ἴδ σοιμπμι ποι ρα ἴανν, ᾽188ς [ΠῸΥ δισσὰ οορ τ οΩι; αὐ [ΠΟΥ (ΠΟ Π86  Υὼ8 ᾿ΓΑΏΒ Γοββοῦ [μ6 ἀδογοῦ οὗ ΕΠ᾿1Ὁ. ψνογ. ἢ 

ἰδ ἰὴ ροϑβὶ Ὁ]0 ἴο Ἴσον ἃ 80 πῃ ἢ πηοδηΐης ἱπίο ἔγοο ογά8. ΤῊΘ ν; οὈνίουθ]ν ἄοοϑ ἠοΐ ἰμαάϊΐοιῖθ ἃ σομιπιιηποηΐ εἴνοη ἰο 

Φαοοῦ, Ὀσἱ 8 συμ δηδιηθῃῖϊ σίνθη οοποφγπὲπῇ Φασοῦ. ὅ.60 ΠΠ2, γοΓ. 15.--- ΤῸ δπείοηϊν νοῦ ἡ ΠἰΟὮ ρίτο Ἴ) ΥΟΥ. 8, 

ἴδ ἰάοα οἵ ισαπεεγίπ, 41} αρτοο παῖ ΔῈ ἰπ [8 γοῦϑθ Βα5 ἴμ6 80,80 οὗἩ μποίδαηπεδ, Ὑοὶ ΟΥὟΣΕΝ πουϊὰ ἰηϑϑὲ οἢ ἱταμϑϊδιίης 

1ς Βοτο “ α τοι ἐγ Υ  ΟΥ Τα κ ἰν6.-,. ἵ. Η. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ, 

γον. 17. Το δχοϊο βρϑοοὶ, θοσυη τὶ ἢ 1αϑβὶ 
οἴδλιιϑο οὗ σοῦ, 11, ὁπ 45. ψ 1} νον. 10, 88 ᾿ἢἶ ἔγοιι 
ΒΏΘΟΣΡ Ἔχμαιϑιΐοη, ͵6 σοὶ {1106 ᾿πηρταβϑίοῃ ἔγοιι 
γεν. 10, ὑμὰ. Ζίοα. [γα βδ]θπι} οαη Βρθακ ὯῸ 
ΛΌΓΟ οἡ δοσοιηΐ οὗ ραΐη δηὰ ἴθηγβ. Τιιογεῖογο 
186 Ῥοοὺῦ Δ᾽1ονν 9 Γ᾽ ἃ ρᾶιυδο. ΠῸ ΒρΡΘμ 5 πρσλ]ῃ 
δ πη 86 1 Ὁ, ἴῃ οὐ λον ρατ Ϊὶν ἴο Θογγοῦογδίθ τνἰναΐ 85 
Ὀοοη βαϊὰ, δὰ ΡιγΥ ἰο δάσο ΠΟ ππαί[οΓ. 
[ΤΊνογ 15. 0 1 ΘΟΟ ΘΒ Υ͂ ΟΣ ἀβϑιι πη 8 ομπηρο οὗ 
ΒΡΟΔΚοΥβ. 866. σοι ΚΒ ΟἹ ΥΟΥΒ. 1], 13.-- -τἘ ο 
{πγο6. ἸΔ6Α] ΡΟΓΒΟῚΒ ΒΘΟΘΒΒΙΥΟΙΪΥ͂ ἱπίσομπσοὰ ἱπ 
γοτϑ. 1-6, γοργοβοι της (6 ΟἾἾΥ, ἴ8 6 παϊίοη, δηὰ 
(πὸ ΤοΙΆΡΪΙο,---ὐ οὐγιιβαί αι, πιά λ}}, δα Ζίοη.---ἂρ- 
ῬοΔΡ δρείη, στοιροι ἰοχοί μον, ἴῃ Υον. 17, θυ ἴῃ 
8 τούοῦβο ΟΥογ.----ἶἰίοι, Φασοῦ, δηὰ ὁ αΓ 58] 6 η1.--- 
Τα ρΡοοίσα] οἴδοοὶ οὗὨ {1}}8 Βεραγαῖίθ βίδηζα, 700]- 
Ἰοννίης ἀπ ργοσοάὶης Βονογὰ] σοπηθοίοα βί8 2Ὰ8, 
18 ὙΘΥΥ͂ ἤη6.---Ἰ, Π. Η.} 

Ζίου βρσϑδᾶοῖδ ζοσί---ἰγοίολεα οἱ---Θ Υ 
Βαηᾶβ, δῃα ἴ8:610 15 ΠΟΩΘ ἴο οοσμίοσι Β6Χ,--- 
ὁμί (ἀέεγα ἴ8 πὸ (Ὁ ΟΓΙΟΥ 70. ἤθγ. 66 Υ6. 2. 
ΤΙ ἀπαἀουγίηρ {Ποιιραν 18. ου ἀπ εγ (μΐ5: Ζίοη 
᾿πρ]ου ΟἿ Υ διγοίσ! θὰ οὐὐ ΠῸΡ Δη19 ἴογ 6], 
δι πα ποπὸ, ποῖ Π 6 σοι ΤΟ ΟΣ ἔσοπι 606, 
ἴον Φοϊιοναῖι ΠΙῚπ 861 σοπιπαπα ρα ᾿ἰ6 Σ᾽ ποῖ κι ὈΟΓΒ, 
ἴγοῦι πὶ γί οὔ Δ}} μεῖρ νν)ὰὰϑ ἴο Ὀ6 Θχροοίεά, 
ἰο Ὀδίίανθ ἰπ 8 τ ὙἹ ΘΠΪΥ ΨΑΥ͂ ἰονναγ8Β ΒΟΥ, 
[ΠΕΝΡΕΙΒΟΝ: " Βργοδαϊης οὐ (ὴ9 Παῃάβ 18 8 
ἰοκὸπ οὗ {)6 σγοαῖοϑί ἀἰδίτοβθ,᾿ Τ6 σοιμπιοηῖ8- 
ἴογΒ ζΟΠΟΓΟΪΙὮΥ ἀζγοθ ἴῃ γοργά [818 88 8 5685- 
ἰπγο ᾿παϊσαίτηςς ραΐη ; βοπιθ ον χοραγᾷ 10 ἴῃ {116 
ΒΘ6η58 οἵ ντίηρίης 6 απ 5; δ8δὸ (αν Ἐύ8, 
αὐυοϊοὰ ὈΥ ΟΒΕΝΜΌΕ,ΚΕΒ, ἐχραπαϊί Ζίοι πιαν δ 
δια 8 ὕτγίε αἀπριιδίϊα, δίομέ ἐχραπαϊέ πεμεϊεν, φιὶ δειίρί 
αὐ ματίεπάμπι.᾽" 

ὉΡ ΟΥ βίσοι βίης οαὐ (6 Βηληθ 18 ἃ παίυ ταὶ ζ685- 
ἴᾳγο οὗἨὨ Θηϊτγοαῖῦ, δηαὰ 18 δοηΒί Δ ὨΠΥ υϑοὰ ἰῃ (86 
ΒΙΌ]9 πῃ δοπποοιίοη τυ Ῥτύάγοῦ ἴὸ αοα. 869 
ΕΥΠΘΟΣΗΣ Εχ. ἰχ. 39, 88;1 Κιίηρϑ τἱϊ!. 88; 158. 1. 
18; Ρ8. χὶϊν. 21: Ἔχ ΠΠ. , ὙΠ6γῸ ἴΠ6 βᾶπιθ Ηδ- 
Ὀτονν γΟΥὉ 8 υϑ0ὸ1 48 Νιοτθ. ΝΑΒΟΒΙΒΒΑΘΗ, 
Αὐᾶὰνχ ΟἾΛΕΚ δη ΛϑΒΈ ΒΥ Β ΑΝΝΟΤΑΤΊΙΟΝΒ ΡΟΥΘ 
ῦ (Π15 Β6 1186 ἴῃ οἵἷιῦ ἰοχῖ. Απὰ ἰἰ 18 θχοθθ ΡΥ 
ΔΡΡΓΟΡγΪαὶθ ἃ8 δὴ δοῖ οὗὨ Ζίοῃ, 6 ἰά6α] γορσο- 
βοηίαιἑγο Οὗ (πὰ σοὶ σίου οἰθιμοηῦ οὗὨ δ6 {μ60- 
ΟΥΓΔΟΥ͂ Δ {πὸ βοαὺ οἵ ψουδηὶρ. Ζίοη βιίγοίοὶθ8 
οαῦ 6 Γ δαηῃβ ἰῇ ῬΓΘΥΘΓ, βοοκίηρς ἰἰ0 Ἀν 9 
Ουαιογίον (866 γὸγ. 10), θυΐ ἤπά39 Ηϊιη ποί: 
ψ}}}16 ΦΔοοῦ, [9 γτορτοϑοηξαιῖνο οὗ ἴΠηΠ6 ὑΒοοσγαί]ο 
»εορίε, ἷΒ ἐατεδυηυ δὰ ἢ οηοσιηΐϊο5, δη ἰΐο 
ἀΘΘΏΪΥ οἰἰγ, [1.0 5θ8ὺ οὗ [16 ΚὉΠοοοτη 116 σουόγῃ- 
ηιεηΐ, ἰα6 Ὀδσοιπα δῇ οὈ͵θοὺ οὗἨ ΔΌΔδοτΥΘη66.---Τ}}6 
απ.8}}] οσσύγγοησο ἰη (6 Ἠοῦτον οὗ {16 ΡΥΘΡΟ- 
βἰιἴοὺ τού οΐοτο 6 νοτὰ λαπά Ἰεὰ βοιηθ οὗ (ἢ 
δον 8 0 δορὶ ἃ βίπυϊαν ἰγαμϑ ἰοῦ, 10} Π10- 
ΡΑΤΙ δἀορίοά ἴῃ {1|ὸ 1]. γουϑίοι : "διὸ αϊδίτὶ- 
ὀμίοιὰ ὀγεαᾧ (ο ἀεγδε τοὶ λον οἷοι απ, Α ἀθ- 
Βογὶριίΐοη οὗ τὸ νδηΐ οὗ οοπιίοτι, Ὀθοδυ86 (δαί 
ἰποηρδὶ (π6 76175, (ἢ 6 Κἰ Π5Γ0} 1.8 δη ἃ πρὶ  ὉΟΥΒ 
ἀϊὰ 89 ἰο Ὀτίπρς ἴοοά ἰο {Πθπὶ (μαῖ πιουγτη θά [οΓ 
[16 ἀθαι} οὗὨ τιον πϑανοϑὶ 1τιοπάδβ, ἰην της {61 
ο ἰΔ 0 ἴοοά δηά ἰο δσουτηΐοτί (μθιηβοῖνοθ: 86εὲ Βοπί, 
χχυΐὶ. 14. 26γ. χνυὶ. 7; ΕΖοκ. χχῖν. 17; Ηοϑ. ἰχ. 
4. ιΟΡΑΤΙ 8 Απποίαίϊοπ8.---Ὗ. Ἡ. Η.]-- Ὲ 9 
Σιοτᾶ [ὑελουαλῇ Βα οοιμθη ἅθ ---ίυεη ἃ 
σλαγφο, 800 Ναμ. χχυὶϊ. 19---οοηοθσηΐηβ 98- 
ΟΟΌ, τ8δὲ Βα δἀἄνοτβατιὶθβ βου ᾶ Ὀ6 του ἃ 
δ Όουϊ Βἰπ).---ἰλαί ἀϊα πιεϊσἀδοτβ δλομία ὧδ ἀϊΐδ ἐπὲ- 
πεῖ. Τὸ 'νοτὰ ἐγαπδίατοά ἴῃ Ε'. Υ. γομηα αδοιὲ 
λὶπι ἰο68 ποὶ ἰμἰδαῖθ {Π|6 ρ] 166 6 Γ6 ἢ18 ΘΠ ΘΙη168 
ΓΘ Ἀ55Β61 0016}, Ὀὰΐ 18 ἴο Ὀ6 υπάἀογϑίοοιὶ ΡΟΥΒΟῚ- 
ΑἸΪγ. 88 76γ. χὶν. 17, 89: Φεμοντδὰ 8ὸ οτάἀοτϑὰ 

(866 δον. ἰν. 81.) Βιὶ λδοϊάϊης ἴθ ἐμὰν δἷ8. ποὶχιιθοῦβ Ὀθοδηλθ 1118 ΟΡῬ θ88018. 



δ8 ΤΗΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ ΧΕΚΕΜΙΔΗ. 

ΤῊΘ ι.80 οὗ [πΠ9 τηϑ βου 6 Ῥσοποῦη δ, ᾿πϑι οδα οὔ β δ 68 οὐ ἴθο]ϊπς οὐ ἀορί 8 οὕ ἰμουρῃί. 8.69 
ἴμ)6 Τουπιϊπἶπο λέγ, ΒιοννΒ (μα {Ππ6γ9 8 ἃ ἀἰδβιϊποϊίοη ͵ Ῥαυχι 8 Απαίεοία, ἴ,οοἱ. ΧΧΧ,-, Η. Η.]7--5.ὃ- 
Ὀοϊννοοη ἔἰ6 468] ρουβοῦϑ ἀθβογὶ θοάὰ, Ἄγ μοηῃ {80} ΣΒ8 161) 8 85 ἃ ΣΩ ΘΏ ΘΊΣΤΠΟΙΒ ΟΣ 8) ΒΙΏΟῺ Ρ; 
ΒΔΙΏ6 Ρούϑοη 8 ἰηἰγοἀιοοὰ ἴῃ το Γ. 8, ἀπά ογ (δ  ἘΠΘῺ1 ---ὐεγμδαίεπι ἀαδ ὑεοονις απ οὐὐεοὶ ο77 αδλον- 
ἰγῖ 41 πδπιὸ οὗ Φυάἀ δ}, {1} ὕδιινὶ πὶπ 6 ραγιΐϊο᾽ 68 γο Ϊ σέποο πὶ (ἠδ πιιάφί ὁ λει. 716 σοῃβοαιθησα ͵5 
αδϑοἀ : Ὀὰΐ 116 δυὈνϑιἱαἰΐοη οὗὨ {86 Ὠϑηλ0 “9460 ̓ | {πὶ ΖΊ οη [96 Γι 8416 η}} δὲ ᾿αβὶ βίμη 18 1 τ χε 
Βυρροείβ νὰ Ρτορτ οί {816 ἰάοα οὗ ἃ πιδα, τὰ- | οὗὨ ΠΟΥ ΟΡ ΓΘΒΒΟΥΒ 88 8 Ὑοιηδη ἀοΒ]ο ἃ τ ἢ} Ὀ]οοά 
πον (ἢ 8 οὗ 8 ννοῃδῃ.--- 116 ι.96 ΟΥὨ Ἰη 8560} } πὸ ΟΥ̓ δΒη ἃ ὈδοοΘ 8 Οὐ͵θοὺ οὗ ΠΟΥΓΟΥ. 
ἔδιιἰπ1 8 ζοΓΙΩΒ 'ῃ ΗἩΘΌΓΘΥ ἱπάϊοδίθ οἴΐθῃ ἀ6]1 6400 

Ι. 18, 19. 

18 ΤῊ Ι0ῈΡ ἰ5 τἱρῃίθουβ; ἴοτ 1 βᾶυα γϑῦθ]]θα δρϑὶ ηδβί ἢ͵8 οοταπηδηάιηθηξ: μοαρ, Γ 
ΡΓΔΥ γου, 8} ὕθῦ} Ὁ, δηἃ Ὀ6Π0]4 ΓΗΥ͂ ΒΟΥΓΟΥ͂ : ΠΑΥ͂ ὙἹΓΡΊΏΒ 8 ΤΩΥ͂ γΟΌ Πρ 6 8.6 ὕὋΠΘ 

19 1ηΐο οδριϊγιγ. [641164 [ὉΓ ΤΑΥ͂ ἰΙονο ΓΒ, διέ ΓΠΘΥ ἀθοοὶ να π|6; ΓΑῪ ὈΓΙοϑίθ δῃα πλΐηθ 
6] ἀ6τ8 γᾷνθ ἃρ μ6 ρῇοβῦ 'π {86 ΟἹ, ἈΠῸ ὉΠΘΥ͂ βουραῦ {86 }Γ τηϑαὺ ἴο σοϑιϊθνθ 
{ῃοῖγ βοι}]8. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΠΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ,. 

ον. 18.-- 5 375-33. ὙΤπΐδ ρῆταβο ἰη [11] ἀοο8 ποῖ ὀὁσσὺγ ἰη Φογοιαΐδῃ. ἘΚ τ|865 ΓΛ δίοῃρ, ὑεῖ ἢ δὴ δοουβειϊνο 

(ΟἸ]οντίπε. [ν. 7, οοιῖρ. ψ. 28.-- ΗΠ Επῦκαϑον τ “ Ἐὸν Ὀ9}" τοδὰ πιὰ 1π0 Κοτὶ ὈΝΘΨΤΊ ἰὼ [86 γοοδιϊνθ." ΑΠ γε ρεορῖρε; 
ΒΒΟΙΌΗΤΟΝ, ΟΕ ΆΝ ΜΕ, ΟΑΥΥΙΝ, ΒΙΡΑΥΝΕΥ͂, ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ, ἨΕΝΌΕΚΒΟΝ, ΝΌΥΣΕ.---ἯΓ. Π. Η.] 

οι. 19.- -Γὺ Ῥασί. ΔΝ ἰδ Του ἰῃ Φογοαιαῖ, χχὶϊ. 20, 22; χχχ. 11.---"1ὸ αἶ8ὸ υδοα ΓΠ 2 , ἰν. 939. ὕυϊ οἱ ἰη Ῥίο].--- 

») ἰδ οἱ Τοππά ἰῃ Φογοπιίδιι.--[ΤῊ9 ἡ Ῥγοῦχοά το 12} δὰδ (ἢ ἴΌΤΟΟ οὗ ἐπ ογεν (αν, ἃ ἴμ υὐῦ Σ. 70, ἀμὰ ἔδοὸ ρῇσαπο ἐθ 

Ζὰ}}} ᾿γαπϑ]αῖο ΟΥ̓ οἷν ἰηδη{ γ70.--ἼΠὸ δορί. δῃὰ ὅ.γυγ. αὐὰ (89 ψογάδ6--αηα 7ομπ4 ποης.---. Π. Η.] 

Βίγϑηρ ἢ.---ἸΜῪ νἱταὶ ἢ 5 8} ἃ ΣᾺ γΟΌ ΠΡ ΣΟῚ 
81Θ Ο2Θ ἰῃηῖο οαριἱνὶῖν. ὅθε νοι. 4, δ, 1δ. 

γον. 19. Τίνο βεσουμ ραγιϊσυΐϊαν [ρα ΓΘ οΟΥὮ ΟΡ 
ον. 18. γοῦνα. 18, 19 οοηίαΐϊῃ ποίΐη ΠΟΥ. [ ΒΟΥΓΟΥ 18, τ ΒΘ ἔγὶ 645 δη ἃ 8}}168 δὰ ἀοβοτιίοα 

ΤΉΘΥ ΟἾΪΥ τοσιρια]εί6. Βαῦ ἴν 18 ποίθ ΒΥ  μ6Γ.---Δἰ ΟΔ]]Θ ἴοσ ΣΥ Ἰονθϑιδ, Ὀπὶ  μῪ ἅθ- 
ὑμδὲ Ζίου [7 6γυβα]θῖ}, 80 8 ΠΟῪ δϑαΐπ ἴῃ 8 οϑὶνθϑᾶ Σ96---7 οαἰἑοα ἰο πὶν ἰουέτγα, (πο ἀεξοείυοα πη. 
οοπάϊιοπ ἴο ΒΡΘΑΚ [860 ΤΟΥ 8. οἡ ργϑοθαϊηρ 83,566 γον. 2.-- -Ἴ 6 1Δ8᾽ δῃὰ ογον πίῃς συ οὗ Ποῖ 
γ6γ867, Ὀορίη8 νἱ8 δὴ δοκπον)οάριμθηὶ οὗ (8:6, ΒΟΥΓΟΥ͂ 8, (ἢ δι [Πο860 γιὸ γοργθβοηϊθα [ἢ 6 αἰχηὶϊγ 
σὶρσιιτοοῦβη 658 οὗ ἀοα δηὰ οὗ ον ον υητὶρδίθουϑ-  δηἃ Βοποῦ οὗ Ζίοη [96γυβδ]ο}} δτὸ σεάυσοὰ ἴο 
Π658.---Τ[})8 Τιοτᾶ ἰ5 χὶρῃϊϑθουθδ--- ἰἰσλίεουδ ἐδ του ὉΪ6 οχίγο 1685 ἰὴ ΟΥ̓ΔΟΓ ἴ0 ΡγΌΒογτο {Ποῖ 
Ἴ, Ψελουαλ. [Ονἐν: “ ΕἸχιίουυ8 Ηθ Φεβονδῃ : | Ἰἶνθ8.---ἸΜῪ Ρῥχίϑβῖβ δῃηᾶ στλΐηθ 6] ἄθσβ βανθ 
(μη6 Ργοποιιπ ἰ8 υϑοὰ ἱπβίθαη οὗ {ἴὸ σου ---Ἔαὶ ὯὮΡ ἴ86 βῇῃοδῖι---εχρίγεα ον ρετγιβλεά---ἰπι ἴ86 οἱῖν. 
σοπιηοι ἰμίης ἴῃ Ηρῦτγον."Ἱ Τμΐβ δοκπονς- [ΗἘΝΡΕΒΒΟΝ: “Δ ίαεγα, ὁσσυ στη; 885 10 6.6 ἀο68 
Ἰφριηοηῖ, τδῸ 16 οτὰ 15 τἰριιθουβ, 18 Τουῃα ἴῃ  1ῃ ἱππηοαϊδίθ σομηθοίοη νν}1}} »γίεδία, 186 ἴο Ὀ6 
ΦΖον. χὶϊ. 1. 8.6 Ποαϊί. χχχὶϊ. 4; 2 δτοη. χὶϊ. 6; πηἀογβίοοά 'ἢ Δ ΟΝ ΟΪΔ] Βο6η86, διὰ οί 88 ΒΓ ΡΥ 
Ῥβ. οχίχ. 137; οχχῖχ. 4; οχὶν 11.- -ΕὌΧ Σ Βανθ ἱπάϊοσαίϊϊνα οὗ οἱὰ αρθὸ. οί, τυῖΠουΐ τοβροσὶ ἴο 
ΣΘὈΘ]]6ἃ αβαϊπδὶ ΗΠ 5 οοσῃλδηἄιλθηϊ. Βοὺ. αἰχαϊιν οὗἁ ΟΠ66, ΓΘ ὉΠᾺΘΡ {116 ὨΘΟΟΒΒιν οὗ μὸ- 
ἴον, ἀἰδοεγψεά 115 εοπιππαπαάπιεηί, ᾿ἰϊ., τεσ διε Ηἶϊδ) πὰς ἴῃ αὐοδὶ οἵ ἰοοὰ." Τθογ αἰἱεὰ ἐπ ἐλ οεὐψ.--- τος 
“πομἢ. Ἴλιο βδ6 Θχργθβϑίοῃ οὐδ ΓΒ ἰῃ Νὰ. χχ. [ ἔγοτῃ ἴμ6 βυγογὰ οὗ (89 ΘῃΘΠΥ οἡ {ἰ16 ὈΔ{116- Β ο]κ, 
24. χχνὶϊ. 14; 1 Κιίηρδβ χὶϊ!. 21, 26.--- Εἴθασ, Σ᾿ αὶ τ} }]90 Βοπηηθα ἴῃ ὈΥ͂ ΒυΓΓοι πάϊς δῃθταΐθβ, 

ὶ ἰγϑαίν, δὲ}7. 411} 8πα βϑοϊκίης ἰοοὰ ἱῃ νσϑὶῃ νυ (ἴῃ {116 νγ 4118; {116 
ῬΣΑ͂Υ͂ γ 95 [τη ἘΡΟΣ ΡΟΤΠΕΙΘΌΓΕΒΙΤΟΝ ὙΠῸ ΙΜΑΝ ρογίβιι θα ἴγοῦι βθῦ βδίδγυλίίοῃ.-- -Ὗ. Η. Η.]--- 
ῬΘΟρ]θ [Π||., αὔἰΐ ρεορίε87, δὰ ἃ ΘΒ] ἃ ΠΥ ΒΟΥ-  Ὄσ}]6 [ΠΟΥ δουρμῖ τμϑὶσς τωϑαῖ ἴο σοϊ ον θ 
τουσ. Αἰ ουκιι νυ Πρ ἴο ὁοη 688 ΒῸΥ σαὶ, γοΐ τϑὶσ βου ]8.- ον ἐλὸν δουφἠϊ γοοιὶ [ον (ἡ ἢ ς 
Ζιοη [Φ6γιϑε]θιὴ} [6618 16 ποϑὰ οὔ μυπηδῃ ΒΥ πι-' . ΤΈΠΕ ΚΟΩΣ ὰ ΤΠ ΠΕ τε ΑΣΑ : ω .Ὁτγαετν ίο γευΐυε (δεῖν δομί8, ὅθουονο. 6-11. [ οπΌ5- Ῥάΐηγ. 8116 Βιπιηοη8, ἐΠΟΤΟΙΌΤΘ, ἃΒ Ἢ γον, 12, ΡΟΈΤΗ: ἐὸν ἐλὲν (Ἔνθα 186 ῥτίθβίβ απὰ δ᾽ ἀ6 8) 

8}} ῬΕΟρ 5 ἴο ΟΌΒΘσΥθ μὲν βοῦσον. [81π09 τηεσι δοιισὴϊ 70. πιεαί (πὰ δουρὶ ἱπ να) (0 σεέζονεῦ 
οὗ ἴ!)6 δοκηον)οιροὰ ἴαϑι9 οὗ ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ δηὰ τ σεν , 
ΝΟΥΕΒ βαποίίοπ {116 1188 οὗ {π6 τοΔαρ οαϊοα ρίυταὶ ἐλεῖγ αϊπεπρ δου δ." ὅοτ (λεπιδείυεσ, Ἰ2 7; Βοβεν- 
Ῥεορίεα, 6 ΤΑΥ͂ δ δἰ]ονοὰ ἰο τοίαϊη ἰἰ: 6βρθ- ΜΌΈΝΨΕΒ ΘΧΡΙΔΙ 8 ὑπ6 Ῥγοηοαη 88 864 πῃ δ γϑ- 
οἰ ΕΠ} ἴσο πὸ οἴμον νοτὰ ἰπ ΕἸ 811 18 1.85 ὀοχδοὶ ΒοΧχὶνθ ΟΥ ΓΘΟΙΡΥΟΘΔ] 86η80. [ὑ ἰβ Θογί δ  ὨΪῪ δὰι- 
δαϊνα! θεὶ.---Ἶ, Η. Η.]---Τ θη 816 τϑοοιιηῖβ, 88. ρῥιδίΐο, δῃὰ βυρροδβίβ {16 Βϑυυ Υ οὗ {10 ἕδτηΐης, 
μι γογβ. 18-15, 1{Π6 ρυϊοῖραὶ δαυ868 οὗ ΒΟΥ 8οῦ- Ὑ 6 η ἴΠ6 ΠΟΌΪΙ ΠΥ ΔΓΘ Τογοθὰ ἴο γὸ ἱμδιλβοῖγοα 
τον. Το ἢγϑβί 18 ἴῃ σαΡΕΥ Υ οὗ ον γουπρ νο- ΒΕΘΥΟΒ οὗὨ Ἴοοὰ (0 ῬΥΘΒΟΣΎΘ μοὶ οὐ ἰ17698.--- 
68 δὰ γουης 16. ὙΠῸ 8.6 ΒΟΥ ῥγὶὰθ δὰ Ἧ,. ἢ. Η. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 



ΟἼΑΡ. 1. 20-92, δ9 

Ι. 20-22, 

20 Βεβοϊά, ΟἿ ΟΕΡ, ζ0Ὑ1 απὶ ἴῃ ἀἰΒΕΓ688 ; ΤΥ ὈΟΤΤ6Ϊ8 8Γ6 ἱστοῦ Ὀ]6( ; τη Ϊὴ9 ΠοΑΓί 15 ἑατηοά 
στ τμΐπ ταθ: ΤΌΓΙ ΒανΘ βυϊον ου ]Υ͂ τ ΒΘ θὰ : Ὀτοδα [Π6 βπογά ΒΟΙΘασ ἢ, δῦ ΠΟΙᾺ ἐδ γ6 

21 ὦ: ἃ8 ἀθαῖῃ. ὙΤΠΘΥ ἢαᾶνο Βοαγαὰ [ῃδ1 1 βρῇ ; ἐθόγθ ἴϑ ἸΟΠΘ ἴο ΘΟΙΛΌΓΕ ΓᾺ6 : ἃ] πλῖη8 Θη6- 
Τα ἾΪ68 ἢν ὨραΤα οὗ ΠΥ ἰγοι Ὁ]6 ; ΓΠΘΥ͂ ΔΓΘ εἰδὰ τμδὖ δου Ὠαβί ἀοηθ τέ : δου ψ|}]0 Ὀτηρ 

22 {μ6 ἀΔΥ ἐλαξ του Παϑ9ὲ 081166, δπὰ [Π6Υ 888}} Ὀ6 16 απύο τῶ. [μθὺ 41} {Π 6} ν]οκθα- 
638 Ο0Π16 ὈΘΙΌΓΘ 866; 8πὰ ἄο υπίο ἐδθπι 88 ἴβοι μδ8ὲ ἄοῃθ μῦο ᾽η6 ῸΣ 81] ΤΑΥ͂ ἰγϑῃ8- 
ΒΥΟΒΒΙΟὨ8 : [ῸΣ ὨΥ͂ βίρβ ΑΥ̓͂Θ ἸΑΒΩΥ͂, Βα ΤΩΥ̓ μοατί ὦ ἰαἰηῦ. 

ΤΕΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΛΙ,. 

ον. 20.- -Ἴ Π9 βίης. ὝΨ ΠΟΥΟΥ ΟΟΟΌΤΒ [0 ΦΦΘΥΘΤΑΪΔΒ. 866 τόσ. δ, ΓΝΑΣΟΣΙΔΒΑΟΗ ὮοΤΘΟ, ἱπα ἀΥΘΥΓΟΠΕΙΥ (Γ᾽ οἷ86 ἢ6 που]ά 

μδνο οἰϊοᾷ {}}}8 τ Υ. δὲ Υϑ.. δ). τη δίδ κοδ [ἢ 9 ΠΟΌἢ ὋΣ ΟΥ̓ , το δὲ τὸοσ. ὅ, ἴον [δ ἷ8 Ὕ, ὙΓΔΙΟὮ 18 8ἃ εἶπα. μογῖ. οὗ Ἢν, δπὰ 

ἐδ 80 κίνοῃ ὉΥ ΟΕΒΣΧΙσΒ, ΕὝΚΆΒΤ δα ὨΑΥΤΟΒΟΝ, ΑΥΥ 16 ἐγαηβὶδιθα ἃ ἃ το ὈΥ͂ ὨΘΑΙΣΙ͂Υ 411 [89 γογβί ἢ 8.--- ἘΚ. Π. ΤΙ. ἘΦ }59 ἷῃ 

Φοσ. ἰν. 19. χχχί. Ὁ. 3 Π, ἴο δοίϊ, πιοῦε ἴπ ἢ υπαμϊαξίησ Ἰαππεν ; ὁχοορὶ ἤόγὸ δηὰ 1]. 11, ΟἿΪΥ ἴῃ ΦῸ} χυΐ. 16.---βοο 

Ο:88., ὃ 352, ὃ.-- θ ρϑ89 5 δουδηΐ ΑΔΕΒ ΘΏΛΒ ὈΘΙοΏ 8 ὑπᾶον 2). (Απ ΠΩΠΘΟΘΘΒΑΓΣῪ Ομλπρο οὗἨ ρυποιυδίίοη.--ῇ. Ἡ. Ἡ. ]}- 

9. ὅθ6 νοῦ, 18. Τδὸ Τηΐ. Ἰ ΤΙ οαμὰ ΟὨΪΥ 6Γ10.---ΤῊ9 Ῥίοὶ 3), ἴῃ σοῦ. χυ 7. Οοαιρ. .9.; [(ογ. χχνὶ. 22. 1 βδπ. χυ. 

88. ὙΠΟ, γί, Ζογν. χχὶί, 4. 

Ψοτ. 31] πρροῦ. ΤΏ βορῖ. δηἃ Αγγ. ἱτ ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ τορᾶον ἐξ ἰὴ ἐπο Τπιρογαίϊνο.---Ὗ. Η. Ἡ. ἘΠΤΝ), 800 γογ. 4.-.-- », 8 
τ΄ 

ΥΟΤῪ ἙΠτγοὴϊ νοσὰ ΜῊ Φογϑηλίδη.-ἰὐ 2), ὅοσ. χχχί. 41. -Πὴ 85 ἴῃο δηι 6515 οὗἨ δροικίηρ, 85 Ψότ. Π]. δ. [ΓΙ νὰ Κ9 

ἀοίπρ ἴότο 45. ἴΠπο πη  {Ππο5]8 οὗ δρεακίησ, ἴπ9 ΔΌαθηςο οὗ [η6 ΑΙΗἾχ ἰ5. οἴη ρῃαίίσα!, Τῆοῦ Πδδί ἄοπε, αοἰναῖς, ΔΒ τὴ 0 }} 68 ἐροζεη. 
Τονΐα νόσὺ οἵζοη ὁσοισα τ ποὰξ 8. οἰὐθοὶ οχργοσβο. 866 ΕὔΣΒδτ, 2εα.--ἡ. Η. ἨΌΝΘΠ, ἈΝ Φ0Γ. Υἱ. 19; χὶ. 11, ἀπα 9180- 

ὙΠΟΓΟ τ, οὔ ῥργορῃοίίοδι ρχοοϊατηαἰίοι, ΦοΓΣ. ἰϊ. 2; τἱ!. 2; χὶχ. 2. 

ον. οὐ στα. Ου δεοοουπξ οἵ ἴμ0 ἵπιρογαίνο ᾿ῦγν, 6 πγσϑῖ Ὁπάογβίαπα {π|9 88 δίτοη σοῦ ἐδ ἃ υνἱϑῃ : ἴδ {ΐ οογπδ, 

ψϊο ἢ ἰδ Εταπιπιλ ἰ 81} ΔΙ] ΔὉ]6. Κ860 ΤΩῦ ΟὟ. ὃ 89, 8 6.-- 9 ῬΏταδΘ ὩΘΟ Ὶ ἽΡΔῚ ΝΞ ἰβ ποῖ ἰοπηὰ ἰη «Θτγαπιἰδἢ.--- 

ΡΝ, ἔδο γοσ. 12. [ὙΥΟΒΡΟΘΎΟΞΒΤΗ ΒΑΥΒ, “ (ἢ 6 ὈΓΙΓΛΑΓΥ ποίΐοι ᾽ οὗἨ {818 “ΟΓΩ “ ΒθοΙΩΒ ἴο Ὀ6 μὲ οὔριιιοκίηρ," δηὰ γοΐοσῃ ἴο 

Οκϑεν,, 633. 850 ΟΠΒΑΧΜΕΚΒ Β.: Του ἐδαϊέ ρῖμοῖϊ ἰδέτε αἰσαν εὐεη αε ἴδιοι, λαδὲ ρμιμοκεὰ πιο. ὙῺο βορῖ. κίνοβ 1 [0 βοπδθ οἵ 

φψαςεπιαπαιὶ, σἰεαπίπρ ; ἀπὰ βυδδιἐἐυἴ68 δὰ ῬΘΙΒΟῺ ῥΙυτ, ἴοσ 24 δίῃ. δῃὰ ἀοοβ ηοΐ ἰγαῃβίαῖθ ἐν δὶ 411. Καὶ ἐπιφύλλισον αὐτοῖς, 

ὅν τρόπον ἐποίησαν ἐπιφνλλίδα. ὙΠῸ Ὑ]α. ἴΑΚοΒ [ὁ ἴῃ ἴΠπ0 δοῆδο οὗ μηϊδβοτίης ὑπο υἱπίλοσθ, Δηἃ ὈΤΟΒΟΤΎΘΑ ἴῃ 6 σταπιηλ ςβὶ] 
ουμπιγπςτθη οἵ 1η6 ΟΓΙΡΊΏΑ] : υὐπασπιΐία δ εἰσ υἱησεπιίαςίἑ πιά. ἸησΝοαα οἵ ἴπ8 ἐπιφύλλισον οὔ [16 Οὐάοχ Υβιϊουμαδ, [ἢ 9 
Οὐδοχ ΑἸελ αν 5 μὲ ἐπιφαύλισον, ὙΠι01} δοο 5 ἴ0 τ 8 γρ)εσέ ἰλεπι ἀε υἱΐε. ΤΠαὶ ΟἿΣ νογδίο ἰβ οογγοςοῖ ο ὰ ἈΡΡΘΑΓΡ 

ἥτοτα [9 90 οὗ Ὁ" 595 ἴον αοἰΐοηξ, ἀοΐπρε, οὐ ἀεεάς. 8.6 “6ζ. χνὶ!, 10; Ῥγονυ. χχ. 1]. ὅθ. ἘΟΒΈΝΜΌΕΙΕΒ.---ἾὟ. Η. Ἡ.}- 

»09-3 Ὁ». βοό τόδ. δ, 1. ΠΝ, τοῦ. 6. 317 ἰδ Ἰοαμὰ [ἢ Ζοτοιαίδμ, Ὑ1!}, 18, οοπιρ. 18. 1. δ. 

ΟΥ Γαΐ μον, τὰ] σἢ γ88 Θιαρ᾽]ογο 859 8 ἰππαρο οὗ 
Ε τηοῃΐα] ρου θα 0ὴ89 δηαὰ αἰ ΒΓ 688. --ἾὟ, Η. Ἡ. 

ἘΞΕΘΕΛΟΔΥΟ ΝΘ ΕΎΤΕΈΘΣΤΙ (6).-- ἸΔἰπὸ μϑασὶ ἰδ ἐπση θᾶ υυἱτῃΐῃ τὰθ. ΤῊ 
ΤῊΘ Ῥοσὶ ΟἸοΒ65 τῦῖἢ ἃ ῬΤΆΥΘΥ, ἩὙΒΊΘΒ 18 δ6οΠλ-  Οχργοββίοη 18 οι ἴῃ ἐλὲθ Β6η86, οὗ {δ ἰυγηΐης 

Ῥοβϑὰ οὗ δὴ οδχοτάϊΐιμι, τοῦ. 20 ὦ; ἔνγο Ῥγίη- οὗ (86 οαῦὶ 88 ἃ βυπιηρίοτῃ οὗ [86 χτηοϑί ραϊηζυὶ 
οἶρδὶ ρατίβ: 1. ὕον, 20 ὁ, ἴο υϑῦ. 21] 6. 2. απέοΒοιϊοη, ΟΕΪΥ Θἰϑονῆοτο ἱπ Ηοβ. χὶ. 8. ]Ιὰ 
Ἄγ. 21] ς, ἴο γον. 226; δηά 8. δοῃοϊ σοῦ, ΥΟΓ. [ ΔΠΟΙΟΓ 80η89, Εχ. χὶγν. ὅ.---2ώ. Ἷ0ὸο ἔνα ἃ βίαϊος- 
Ὁ; τηθηῦ Οὗ (ῃὴ9 γϑϑβοὴ Ὑ8ῖ6]. Β88 οσσιβϑίοηθαά ΟΡ 
γον. 20. ΒοβΒο]ᾶ. Ο Πιοτᾶ; ἔογ 1 δ ἰῃ ἅϊ6-᾿ σΠαϑιϊβοιηθηί.- - -ΕὌΥ 1 Βανθ ρβιίθν ΙΒ σϑ- 

[ΣΘ58. --- δελοιἶ, Ο “εἠουαὴ, λοι [ἀπὶ αϊδιτεδδεά !' ̓ Ὀ611ἅ. δϑύποο 1 γεδοϊοιεὶν λαυεγεει ὦ, ΤῊ Θ6Β89 
ΤΠ} {686 νογάβ, Βελοίά, Ο “Ψελουαὴ, ἀοισ δαάϊῳ' ννοτὰβ Ὀοϊοπρ ουϊἀθηι])Υ ἴἰο τυ μαὺ {0} ον 8, δηα δ6- 
ἐξ ζατεα τοι ἢ πίε, ἄνϑὶ οὗἉ 811}, (86 δἰϊθηιίοι οὗ Χ768- 1 ΘογἀἸ ὨΡῚΥ (80 Ῥδγ1018 δὲ ἐμ Ὀοχὶ ππὶπης 18 ποὶ 707, 
Βοναὶ]ι 5 αἰ γθοίβα ἴὸ Ζίοη, θὰ ἢδγ τηϊβέοτίπ6 81 , αὶ δίποσ, ΟΥ ὄεσαμδο6. ΕῸΥ ἰΒ6 ἢγϑι δηὰ Ππητηοάϊ- 
ΠοποΓΑῚ ἰθτπι8. σοπμοη ρα το ΗΪ8 οοπβίἀογϑίίοῃ. ᾿ αἷϑ γοβα]ὲ οὐὁἨ αἰβουράϊθποθ ψ88 (86 ρα ἸΒηπχοηὶ 
.--ΤΊνο ἡνοτ]89 Μελοία, Ο “ψελουαῖ. ἃτὸ (8 Β8π1|0 88 ἀοϑογι Ὀρὰ ἴῃ τ λδὺ Το] ον 8, γαῖ Βὸ ἀλη ἴα 8ιιῖ- 
3εε, Ο “ελουαὴ, οὗ γνοτ. 1].--- θη [οἸ]ογ8 {86 ἔευΐησ σαυδοὰ Ὀγ μαὺ ῬυΒΙΒηθηΐ. Β651165 ἱΐ 
ἤγβὺ ραγί οὗ ἴ8 9 Ῥγαυ συ, ψ ] ἢ οχίθηαἀ8 [0 ΥΘΓ. 1 {ἢ185 οἰλιι86 ὈΘΙο8 ἴο Πα ΡγΘΟΘ 68 11, μ6η [ἢ 9 
2] ο, ἴῃ ψ 16 ἢ ΓΘ Βυσσοαβί οἷν ἀοἰπ!]οα [ἢ6 σλ 868 ᾿ Ἀτϑίὶ Βα] ἢ οὔ 186 Ὑ6γ86 ἢ)88 [ὉᾺΓ ΙΒ. ΟΠ ΘΒ, πὰ (116 
οὐὗἩἨὨ δον ἀἰβίγο98, ργοσοραϊηρ ἴγοπιη [8086 οὗἩὨ δ8π ᾿η- |]αϑὺ ΟὨΪΥ͂ ἔνγο. [Τὸ 8680 8 πο δθοοιβᾶ, 
ἰογπαὶ ἰὸ {Π|0496 οὗ Δὴ Θχίογη] ΘΟ λτλοῖοῦ. 1, 0 ε ὙΒΟΙΠΟΥ τγὸ σοπηθροί 18 ἩΣΓ τ ᾶὺ ΡΥΘΟΘά 68, ΟΥ 
.ιλυθ ΠΥ 5} οΥΊ ἢ 58. Β 0] οἰ ἵν 6 1ν ΘΟ] 6 ΓΘΩ͂, ἴῃ ἔννο | ν ἢ ψν ἢ αἵ Ζ0]]ονν8. Το ἰγγορυϊνν ἀϊν᾽βίοι οὗ [ἢ 9 
Ῥαγί οι γ5---[α]ὺ. ΜΎ Ὅοννθ]δβ δσθ ἵγουῦ Ὀ]6. 6 γ868 8 ἴο0 σοιμπιοῃ (0 δα ἢ ογ]2Ζ0 μ6Υ6 ἃ Ομ λημθ 
[ΠΕΝΡΈΠΒΟΝ: ἔν δοισεῖδ ατγὸ πιαάδ (0 ὁοϊ. ΝΑΞκ- ἴῃ [πΠ6 Μαβογοίΐο ρυποιπδίϊοη, ϑ 6 ἢ 85 ΝΑΕΘΕΙ,8- 
ΟΕΙΒΒΛΟΗ: δᾶεῖπε Εἰπφειοίάε τοαἰίοη δἰεάοπα ἀπῇ, 1 ΒΑΟῊ Ῥγοροβ68 (8886 Ογαπι. ποίφ αδοῦθ), τ ΤΟΥ [ῸΡ 
Το ΠΟΌΓΟν πογὰ “618 Βί ΓΟ ΚῚΥ δχργοβδῖνθ οὗ ᾿[}8 βπῖ οἵ 8ῃ θαυδὶ ἀἰνίβίοπ οὔ {μὶ8 νοσγβο.. 
{πδὺ ν᾽ οἱ ΠΥ οχοϊ( θα δἰαίο οὗ (ἢ 6 ᾿πἰθϑιὶπο8 νν δἰ σἢ [Η. Η.]---8. ἷΉο. ἤανο {0 Ραμ ϑηπμχοηὶ 1861 ἴῃ 
ἐδ οσσαβὶοπμοα ὈΥ̓͂ ὀχοθρδδίῖγο σγίοῦ᾽ (ΠΕΝΡΚΕΒΟΝ), ἀθοϊαγαιοηβ οὗ σοπορηϊγαι θὰ τηθαπίηρ.---Ατοδᾶ 



οῦ 

[86 διν΄όΊοοτᾶ Ὀθεθανυθϑῖῃ, αἱ Βοο [619 ἰδ 88 
θαι. ---- πα σος τοι λόομὶ ἰλ6 δισυλ ὦ, 5 τοι ιπ, 7)ιαίλι. 
ΕσΥ 1|16 Βθιι56 δοσογαΐηρς ἴὸ Κἰηἀτοὰ μλοδοθ, ννὸ 
αν Ζ26γ. χὶν. 18; ΕΖ. υἱἱ. 1. ΒΒ. ἀεμίὰ ἴῃ δῃ- 
(Π|η 6819 ἰο ἰδὲ δωογα ἴἴ 18 παϊυταὶ ἰοὸ υαπάογειαηά, 
ἀοαῖν ψτουρῃῖ ὈΥ̓ ΒαῦροΟΓ, ΟΥ Ῥαοβίϊθησθ. 866 
ὅογ. χν. 2; χυϊὶ. 21. [ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ : “ οαίἷι 88 
δι ΟΥΘ δοίϊης ἐπ »γορτία ρέγδοπα, ἀπά ποί ὉΥ (6 
ἐπϑιγαπιθπί! ΠΥ οὗὨ δηοί ΒΟ Υ, 85 νν ἤθη ἃ Ῥδυβοη ἴ8 
δ᾽αὶπ ὈΥ͂ {ἰ|ὸ βνογὰ " (ιδέϊα  ἰεὐταϊοα). 866 Ζ26τγ. 
ἶχ. 2]; Ηαῦ. ᾿ϊ. δ. Ανὰν ΟἾΑΒΚΕ μῖγνο8 ΘΧΑΙΏΡΪ 65 
ἔγοτι {Π|6 ροοίΒ οὗ βί λ} ὰν Ρουβοῃὶβοδίΐοι οὗ ἀεδιὶι. 
--'".11. Η.] 

[“ ἋΣ, ΠΆΡΟΣΒ. ᾿ἰ{., ἐ{ ἐδ δίγαῖξ ἰο πιὲ, ἰδὲ ἷ8, 7 

απὶ ἐπ α δἰγαῖί, 7 απι αἰδίγεδδοα, 7 στίευο. ἀνὰ» ὩΣ 

ΒΟ6ΠῚ5 ἰἰβοὶ Γ ἃ ΟΥΥ͂ οὗ ἀϊβίγοαβ, {1} 6 ΒΔΥΡΠ658 οὗ 
ν ϊσὴ 18. ἰοβί ἰὰ 180 ΕΟ. Υ., ,ν 7 αἀπὶι ἐπ αἰδίτοδδ.--- 
Ἀν δοιοοῖα, εἰς. ἴυι 866 8 ἱπιροββι 0190 ἴο Ταρτο- 
ἄυσοο (18 ἴῃ δὴ ΕΖ] 8]ῖ Τοσιὰ ἢ δὶ ἰθαβϑί ον ἰἀθα5 
οὗ ἰῃς σοπχπιοί! ἢ 8 οἵ 86 Ὀονν 018 Δ ΥΘ 0 αβϑϑοοὶη- 
ἰΐοη ψυῖ{}Δ. σι ἰϑιϊοηϑ οὗὨ ἐμ τη. Τὸ Β80ὺ νὶ1ἢ 
ΗΚΝΌΒΕΒΟΝ, “ΠΥ Ὀονγοὶθ ἅτ τηδὰθ ἰο ὈοΪ],᾽᾽ 
(που σὶὶ 1ὺ Β6ΘΠ1Β ἰο ὈΘ Βαποίομοα ὈΥ (86 πηοαηὶηςς 
οὗἩ {ἰα νοῦ, γοὺ ἀο68 ποῦ ΓΘΑΙΪΥ͂ Θχρῦθβ8 ἰδ 1άθ8 
οὗἉ νυἱοϊϑηΐ τοι, 88 Μ1Ππ68864 ἴῃ ὈΟΪ ᾿ς ψψαΐοῦ, 
ΟΥ̓ {ἰὸ βυγρσίηρ οὗὨ {μ6 οσοδῃ, τυ] ἢ 18. τ 1άδα 
πιο οὶ, ΤῸ Βα  ν ἢ ΝΟΥΈΕΒ, ΐψ δοιροῖὶδ δοὶϊ, ἰβ 
τνονϑο γοὶ, ἃ8 (110 γογὉ 18 ΒΓΙΊΟΟΥ ραβϑίνσο. [τὸ 
ταΐϊσιιν Ὅδ αἸϊοινοὰ ἰο ἰξῆοτθ ἰὴ ἔρυτο, δηά ΒᾺγ 
δἰ ΠΙΡῚΥ, πὶ πιϊπα ἐ6 φγεαί(ἐν ασίαἰεα, 6  ΟΟΪ ἃ το Υ 8 
ΘΟΓΓΟΟΙΚ ἰπίογρτοῖ 186 ννογὰβϑ ἰο Εἰ Ί 8} ΘΆΓΒ, 
ἰδδη ὈΥ ἃ ἤρυταιΐνο '86 οὗ (89 ψοτγά δοισείς, (ἰχαὶ 
ΠΟΥ͂ΟΙ ΜῸΔΒ ἰηρταίνοι ἰηίο ΒΡ 1588} ὑμουριῖβ δπὰ 
Το  ησ8. 1 νὰ σουὰ δοοορὶ {μα ορίπιοη (μ8ι ἰῃ 
δησίοηῦ ὑδαρὸ (ἢ 6 ννοτὰ δοιροίδ ἀθποίοα ἐμ 6 ΠΡΟΣ 
υἱβοοσὰ δηὰ νὰαβ ποὶ σχεβίσ οίθα 88 ὈΥ͂ τηούογ 
υϑᾶρο ἰο 186 ἰοτνοῦ τίβοογα (866 ΔΙΚΕΧΑΝΌΕΒ 05 
15. χνὶ. 11), γϑ σα σμὶ δυ ϑίϊαἴ6 (6 ψοΥὰ δόδοπι 
αἱ} δἀναπίαχο. }λλ δασορίϊηρ (110 τι5ῖ18] 5] σῃ!- 
οἁἰίοι οὗἩ 3, ννὸ οδῃ ρῖνο ἰο Ὁ 33 ΠΟ ΟἰΟΥ 

ΕΖ 8} ἤοντα {ἰἸΔπ γ0ὸ αν ἀοηθ, σγεαίν ἰγομδίοα. 
ΟΥΕΝ: ““ 7τοιὑϊοα, οὐ αἀἰδημίοίοα, 186. 186 τοπἀογίης 
οὗ 411 (ἢ 69 Ὑϑυβίοηϑ, δηἀ 8150 οὗ (9 7αγζ. Αϑ ὶϊ 
18 ἃ τραυρ)οαίο, (110 γΥὉ τλθδη8 σγοαίν σου] θὰ 

ΟΥ βτοδιν ἀἰβίαγ 64, οὐ ὙἱἹο] ΠΥ ἀφ᾿ αἰ οα."--"3Ὁ 
13). ΠΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ ΓΟΙΟΤΒ (0 ἃ δ᾽ π}}} Δ ΡΈΓΔ86 

ἦῃ ΡΒ. χχχυϊ. 11, ὙΠ ΠΟ Δ Ὁ), ἕο πιόῶπὶ εἰγομηι, 

οἱγοιμπιαψίίγ Σ ΑἸΈΧΑΝΌΕΒ Οχρὶαἷῃ8. 1 οὗἩὨ “(116 
Ραϊριιαιίοι οὗἨ (ἰὸ οαγὶ, ἀθποιΐηρ υἱοϊθηὺ δρίία- 
ιἰἰοη."---ΟὟἸ. Η. Η.]-ΤΊΙ τοδάϊης ΠῚ33, νυ βαίενον 

ΤΩΔΥ 6 υΥγροὰ δργαϊηδβὲ ἰΐ, 15 γΘΡῪ οἱ, ἔου 80 ὅδρί. 
}:ὰ8 ὡσπερ ϑάνατος. Βα [0 18 ἐπῃηροβϑὶ Ὁ]9 ἰο δἱ- 
ἰδοὶ ἰο {μ18. 3 (ἢ 10 Ὀ6 υπμάογβίοοά 6γ0 88 8 

Ῥαγιϊοῖο οὗὨἨ δοπιραγίϑοη, ΟΥ̓ 88 8 80-6][εἀ Καρὶ 
ὙΟΥΪ4 115), 8 Ρογμοηῦ Β6η806. ΕῸΡ [33 βίδηαβ 

ΒοΓΘ ἴπ Δπ {8 65818 (0 377; πο ϑῶ 18 {6 1} σοιλ- 

τθοὴ ῥτράϊοαϊα ; δῃᾷ (ο 411 οὐ [6 Βοη80 {Π|6ΓῸ 
βίου Ὀ6 ἃ βυὺ)οοὺ πα σαί οἀ σοΥΓοΒροηάἀϊης ἰο 
ἼΠ. Το βυρρὶγ 2Π αραΐη, οὐ νι ἔσαν (89 

ἴάοα 4“ δοπιείλίη δἰηιίίατ᾽" Ὀοίοτο Γ33, νου]ὰ ρὶνο 

Ὁ8 84. σοῃβίχυοίίοη ἴῃ {Π6 δὶρσίιοδβὶ ἀορτοθ Γογοοὰ 
πὰ απαίατη!, ΤΠ] 688. τῦ9 ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ τη ϊϑίη ο οὗ 
1μ6 γα μΒοΥΌ6Γ δηὰ γτοδὰ βμμρὶῪ ΠΥ ΘΙΊ, 8. 186 

ϑγγίασ [8 ἱΐ, {86 9 18 ποι ἷης ἸοΥ Ὀιῖ ἴἰο ἰγ8ῃ5- 
Ῥοβ6 89 νγογάϑ, δῃὰ (ὁ σϑδὰ Π)33 ΠῚ33, Ὑ Βίοα 

ΤῊΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΒ ΟΕ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 
ΡΟΝ 

{πὸ ἰοχί οὗ {1|ὸ δορί. βοαπ)8 ο βαποίϊοιν, [07 εἴποο 
ἰη6. δορί, γα] 698 ὡς ϑάνατος ἐν οἴκῳ, ἰῖ5. ατὰ- 
(ὑοτϑ ΡΡΆΓΟΙΪΥ σοαὰ {ἰ|ὸ ΠΠΟΌτονν ψνοτιὶϑ ἰπ τἰ 2 
ΟΥ̓ ἱπαϊοαίοα, [ΠξοϑῈ Ν ΜΕ Κ : ΚΡ ΆΠΕΛῸ τα- 
ξανὰ ι.6 3, ρἰαοθὰ θοΐστο ΠῚ 1. {1138 ρμίαςς, μοὲ 

ἃ5 (6 ραγίίοϊο οὗὨ δίνει μα, αὶ ψ αὶ ἢ 6 ατϑα- 
τηδγίδληδ 64}} ἰμο ὃ νεγας8, ν σἢ ποὶ βοϊ Ἴοσι 15 
αϑοὰ (Ὸγ {Ἰὰ παππο οἵ μα (πη οΥ Ρότγβοι Γοΐογγοὰ 
ἴο. Βυὺ 1 ῥσοίοῦ (0 βὰρροβο, ψ ἢ [κενὰ δορὰ 
ὙΥΟΙΈΒΒΟΗΝ, ἰδ (10 νογὰ8 ἃγὸ ἰοὸ 6 γα προϑοί, 

88 ἸΔΔΥ Ὧ6 ἄοῃο; ΠΞ3 ΠῚ23 2ἽΠ ΓΙ 3.) ἸΉΓΊ2, 
υἱίλοιί (λ6 δισοτα δογοαυοα, εὐοι α5 ἀεα ἢ τοἰδπίη.") - 
ΠΠΕΝΌΕΒΒΟΝ ἰῺ5 ἃ ΘΌΓΙΟΙΒΙΥ ἀηϑι. πα βο ΟΥ̓ τὰ- 
τ Γὶς, Μι ο ἢ 18. ΡΒ] θη ἀ005 μοὶ οἰθαν ὈΡ, 
“(6 Οδρὶι 15. 116 ΟΑΡἢ σνοῦὶῖ {15 οχρτοββιὴς (19 
Το ΠΥ οὐδ ὸ ἰδ." παῖ “δῖ ς Ὁ Εαιπϊῃθ 
ΟΥ ΡοβΟ]οποοῖ α τηυϑὺ οἸ ΠΡ πάορὶ ΝΛΈΘΕΙ,8- 
ΒΛΑΟΗ 8 ορ! ηΐοῃ, ἰ{|ν6ἢ Θαρί., δγυ. αὐ Ανδῦ. 
ἄρτος, 8η} ἰΓϑηβροϑο {Ἰὸ νον 5, ἀὐπου (ἱὲ εἰσογὰ 
μὰ ὑογοαυεᾷ πιο, α8 δε! ὦ αἱ λοι; ΟΥ̓ Εἰὐθρονς ΛᾺ 
δὺν κατὰ ργοβοροροῦα ἰὰ 186 βυθπιϊταὐ τυ οὗὨἍ {116 
νοτὰ ἀεαί ἡ ἴον ,ωπιὶπθ οὐ μρϑδΐοησε, ἐκ νυ ϊσεῖν σα ξ 8 
{110 2. 158 Βιγ  οαἸγ εἶθ ὃ. υεγιίαί; οὐ νὴὸ τ 5 (Γὰ 5- 
Ιαίο ἃ8 ΕΝ ΡΕΙΒΟΝ ((Πιοιι σι ἷ5 γδιιβιαΠοἢ 15 δῷ 
γψαγίαποο ΜὙΊ1Ώ 813 Ἔχ ρδηαιοη), “ὐποαΐ ἰὴ ξισογαὶ 
δογεαυοίς, ἐπ ίλε ᾿οιιδα 17 15 α8 ἀεαίὴ, ἀπ δοςορὶ, 
{86 βυρρεοβιίοη οὗ ΟλυννΝ, (Πδὺ τ 2 15 16 2. οὗ 
Βαϊ 6, αὐ λοπιό 11 18 α8 ἅ“-:αἰὴ, ἃ5 1 11|ὰὲ του] 
ΒΥ, ποίδῖης πηοὶ ἴῃ θῖλ δἱ οπ6 ὑὰΐ (αὶ νν Ἰ ἢ 
89 {πὸ ἀαλίὴ ἰἰβοῖ!. ΤΏρτο 15 88 1.16, 1 ποῖ 
1688, σα Υ [ἢ (Π6 ἄγϑί οὗἩ (1680 ὀχρὶ παι 009, 
88 ἴῃ οἰτμον οὗἉ {116 Οἰ ΒΟΓΒ.---ἾὙ. Η. Π.] 

γον. 21. 4. Υὲ παγνο (0 το)οϊοϊηρ οὗἨ "6. οπὸ- 
τηΐο 5 δὶ 6 Υ τηϊϑίοτί! ηοϑ. Τ}}}8 δα υ]6οῖ, πον σϑί 
οἰ ἀρὰ ἰο, {1 Ροοί ἀν 6118 ἀροὴ δὶ βοιμῆὸ Ἰοησίὰ, 
νν ἢ 1151 16 ΟὨΪΥ ὈτΙΘΗ͂Υ Ἰηἀισαίοα (1189 πιλῖίοτο τπὰξ 
αν ὈΘΘῺ τηθηἰιοη 64. --- ον ᾶνθ μοασᾶά τας 
Ι δἰἱρὮ, ἴΠ6ῚΘ 8 ὩΟηΘ ἴο οοτζοχῖ τη0,---ἰλαι 7 
λαυο πὸ δο)ηογίεν. --τ 1 ταὶὰθ οϑζλοϑ αν Θ 
Ἀϑασὰᾶ οὗ Ὧν ἴσου 16. . ἢαΐϊ {ἶν6 οἰνοι165 ᾿ραχὰὰ 
19 ἀθϑογι 84 ἃ8 1ζ 10 οδθ ἴο ἰοπὶ Ὀοττὸ οἷν 886- 
Θοϑϑῖνο ὙΑΥῸ8 οὗ ΤΌΠΟΣ, Ῥγοσοοϊησ ὈΥ̓ ορστοο 
ἴτοῦι {ἰὸ οἰγουμηίογομοθ ἴ0 {Π6 ΥΟΙΥ͂ ΘΟΌΙΓΟ ΟΥ̓ 
{ποῖν στοῦ, Αὖ δ τϑὶ {ΠΥ μοαγὰ μΒονν Ζίου [} 6τιῖι- 
ΒΔ] 61} ὈἸΓΓΟΥΪΥ τποιγποά, Ὀθοα.56 οἷν αἰομο, ΚΓ 1} - 
οὗ Οοπιίογιον δυὰ Ηοὶρον 08 νοῦ. 3), δια τὰ 3 
οσχροβοὰ ἰο (89 υἱοϊδιιοα οὗὨἨ δοῦ δποηΐϊοβ. ΤΒοα 
ἐλὲν [ΟΡ Θηθ168] Ὀοόζάη ἰο σοι ρτθμοπὰ ἴμ6 ἢ 8- 
ἴαγτθ δηῃ οχύθηϊ οἵ Βὸσ πιίβίοτία πο Ἀδὰϊ (ΠΟΥ Γ6- 
λοϊςοὰ (παὶ Φείοναὶ. δ ἄοπα ἰΐ, (λᾶὺ 15 (0 σὰν, 
ὸ μδὰ δον Ὀσουχιὶ που [6 ἀὰγν εἰσι ἢ 9 
Βδλὰ Ὀοίογο φῬγβάϊοιοι,-- -Θ ν 8109 βἰδὰ τδδὲ 
Του δαὶ ἄοῃθ  ἰ, Του τῖϊ Ὀτχίης ἴδ 
ἅἂαν ἴτμαὶῖ μοι μαβὶ οὐ] θα (λίαγς., »γο- 
εἰαϊπιεα). 7 εν τρ)οϊτεα δοσαιδε Τίοι λαδί ἀἄὐπε 
ἐί, ἰλαί 7Ζ΄οι ἠωδί ὁγουσὴέ τλὰε ἀν Τάοι λαάεί »γο- 
εἰαϊπιεά, [ὃ 1} 06 οὈὐβογγο (δαὶ 1 ἰαΚο 6 1.88 
οἴδιιϑθ 88 θροχοροίϊοαὶ. Τ}18 ΒΘΟΙ)8 ἰ0 τη πΠ6668- 
ΒΆΓΥ. ΕἘσογ, 1. Τὸ χκὶνϑ ἃ ρυθοδίογυ 8686 ἰο {6 
ἰαϑὲ οἴδιβο [8 ύτηεπ, ἐσὲ ἰΔ6 ἀαψ οονιε; ἨΞΝ- 
ΡΈΚΒΟΝ: 22 γη λ6 ἄαν τολϊοὴ ΤΆου ἀαδέ ἀπποιμιςεὼ ; 
ΝοΥεβ: Ο ὁγίησ (δὲ ἀν τολιοὶ Του λαδί ἀρροϊπέεώ. 
--ῬΥ. 11. Η..7 18 ν  ΥὉ ἰογοο, 2. Τιιοϑοὸ νυγὰὶκ αγ 9 
ἃ ΥΟΥΥ͂ ΒυϊὈΪ6 οχρΙαπαιΐοη οὐ [6 μγοσραϊης 
οἴλαβθ: {πὸ ογτὰ ἀὰαᾳ ἄονις 1 ὉΥ Ὀτι σης ἀδουξ 
ἴῃ ἴαοὶ 116 ἀαΥ 9 αὰ ργοαϊοϊοά οὐ μιοσϊαϊμοὺ, 
ιἰμαὶ 18 ἴο ΒΔΥ, Ηθ μδὰ ποῦ τρογοὶνγ δβροόκοι, Ὀαὲ 
δορὰ [ποῖ ΣΏΘΓΘΙΥ ἰδγθαϊθηρα, Ὀὰϊ σαγτιοὰ Ηἰα 
υἰχοαῦ το οχθουΐίοι, ὈΥ ἀοίπρ δαὶ 16 δὰ δοιὰ 



ΟΗΔΡ. 1. 20-22, 6] 

Ἧς πουἹὰ 407]. μοαλϑὲὶ οὗ αἱ οδὴ τὸ βαγ, 7Τ΄οι 
ὀγίπγεδί, Του »τοοίαϊπιεδί ἰλὲ ἄσψ, ἴον 1119 ννου ὰ 
ΣΘαΌΪΓΘ 8 σμδηρθ ἰῃ ἴμ6 ογάον οὗ ἰμ6 ψογὰν ἴῃ 
ἀμὸ Ηοῦτον, δὴ ἴμο ἰοχὺ βιιουϊὰ σου Ὁ" ΔΑΓ 

ἘπΑν, [οἸ]ον ίης (86. δορί. [᾿Επήγαγες ἡμεραν, 
ἐκάλεσας καιρόν], ΒΡ Ὀ0}168 ΠΡ [Δ ἀρροϊηϊαὰ {ἰτη6] 

δίιον ΝΛ). ὙΒ18 18 Ἀπ ΘΟΟΒΒΑΡΥ πα ΔΙΌ ΓΑΓΥ. 

ΟΑΕΝΥῚΝ ΟΧρ δὴ {1118 οἴδυϑθ 4195 ΝΑΕΟΕΊΒΒΑΘΗ 
οθ8: πη 5 ΒῺ Ζ 8} ὑἰσα β]δίου, ΟὟΕΝ, Γομηγ Κ8: 
“ΟἿ νουβίοη 18 ΨΧΟΏ ἴῃ χοπἀογὶηρ (}}18 οἰδιι80 
ῃ ()6 Ταἴατο ἴ6η806., 1116 ΤΟΙίΓΘΠΟΘ 18 ποῦ ἴο (ἰ10 
ἀδγ οὗἩἨ νοηζοαησθ ἰο (6 ΒΑΌΥ]οηΐΔη8, Ὀαΐ ἰο 1116 
ἀδὰν οἵ σοῦ ζοδποθ Μ᾿ σὴ 6οα ᾿δΔἀ Ὀτουρὺ οη 118 
ον ἢ Ρϑορὶθ. 786 γουβίοηϑ, δχσοορὶ (μς ὅ'υτ.. ρσίνο 
6 νογῸ ἴῃ (6 ραϑῦ ἰθη86.᾽ 80 ἨΟΒΟΒΉΟΕΝΤΗ: 
“ 7ον αγε σίαα ἰλαί Τάοι λαδέ ἄοπε τ; ἰλαί Τλοιε 
λα9ὶ ὁγοισλὶ (Ροπ πιθ6) {δὲ ἄαψ (οὗ βογτον) εὐλίοὴ, 
7) οι, ἀαάεί »γοοίαὐπεα (ὉΥ ΤΥ Ῥγορῃοῖθ, Ψ 0 
τπταγηθα τὴθ Οὗ ΤΥ ἱπιροηαίης ἀδδί γι ο110η).᾽ -ῸἸὟΥ. 
Η. Η.]. Τμδὶ (16 Κογτὰὰ Δα ἰῃγοδίθηθα 116 ρΡ60- 
Ρὶο οὗἁ ἴβγδεὶ νὰ ονυθηΐυδὶ ἀρϑίγι σι οη, γγ89 νν0}} 
κυιονη ἴο ἰδ Ὠοαίμοη. 866 26. χὶ. 2, 8 - 
Αμᾶ [ΠΘΥῪ 5881} ὈΘ το ὰαθῖο 6. Τἢο 
βοοοιε ρεϊῃοῖραὶ ρατὶ οὔ 1.1.0 Ῥταγοῦ Ὀοχίηϑ γν.}} 
1}}}9 ροιἰοη, τὺ ἴἢ9 ᾿ογὰ ψου]ὰ νἱβὶν ον θυθ- 
ΤῊ 168 Ὑ} 8 (6 ΒΔ 16 ζαῖθ νυ σὰ δὰ Ὀοίλ] θη ὁ τ. 
[ΟΠΌΒΟΒΤΗ: “16 Εαοτηῖίθ8, ΜοδΌΪ 65 δηὰ 
Αἰιπιοηϊίοβ, 0 οχιϊοὰ οτος ἰἴ6 ἀοϑίτγυοίΐοη οὗἁὨ 
Φογαβαα, τΥ1}} ΒΌΔΡΘ 1ὴ6 βδῖῃθ ἔδίο, οὐ 6 Βαπά 
ΟΥὗὁὨἨ Κτ6 8λπ|6ὸ ΘΏΘΏΥ. 8666 ἴν. 21; 2Ζο6γ. χὶϊ. 14; 
χχν. 21; δηἀ Βαθγίου ᾿ογβ6]} 4180 νν}}} Ὀ6 ρυη- 
ἰϑ)6ὰ ἔυγ ΒῈΥ ΟΥΌΘΙΥ ἰο Ζίοη (οτ. 1. 9, 10; 1]. 
8ῦ ; [59. χὶν!. 6)7.᾿ 

10 οδαπποὶ ὃὉ6 οὐ]θαίοα ἰο ἰμ6 δΌογνα ἱπίογρτοίδ- 
τ(ἴοη, ἰΒαῦ (Π6η 6 πάνουβαίνο βοηαίοποο βιοι ϊὰ 
Ὀορίη υυἱῖ8 ὉΓΠ, ΤῸ [8 8 Ὁ] 6οἱ οὗ (}}6 δΔάγογβϑιῖτα 

Βοηΐθηο6 8 (ἢ 6 Β81Π16 ἃ9 (δαί οὗἉ Π6 ρῥχοδοοάϊηρ οῃ6, 
ΟὨΪΥ τίονοὰ ἴῃ 8 ἀϊ βογθηὶ ᾿ἰκϊ. ὙΠ Β1181 νη δὶ 
Ῥγοσοθ8 βιονν ψῃπὶ [09 ΘΏΘΠΙΪΩΒ δἰ Ππογίο μδὰ 
ἀπο ὡνθζ, »Ό. 5.7), 186 δάνογβαιϊνο βθῃ- 
ἰθῃο6 8 οῖν8 τῦδί ἴῃ {Π6 ἤαΐυτο Ὑ11}1} Ὅ6. ἄοηθ ἰο 

ἐβοπὶ: {ἰογοῦοτο, ἤγομι Ὁ Ὁ ἰο ΠΙΡῚΡ {86 ρονΐεοί 
ΟὨΪΥ 18 υϑοά, ἔγοπι 371} [860 ἱπιροτίοου οὐἶγ. [1 

(86 βοηΐθῃσο Ὀορδη τ ῖϊἢ ΓΝ2Π, {1.9 ῬΓΟΡΘΟΓΙ ζγδτ- 

τη δ 108] οοπϑίναοὐΐοι ποι ]ὰ Ὁ6 3.17] ΟἿ" δΣ Ἢ 52 

53. --θνΡοῦ. ἘΟΒΕΝΜΌΕΙΕΕ: “1π (η6 τοροίϊ- 

(ἴοη Οὗ 118 ψογὰ ἔθ το 18 Θπιρ 818, 489 ὈοΪον, ἰ]. 
48. 44; Ῥβ. οχχῖν. 1, 2. Τῆο ἱπιγοιυοίίοη οὗἉ {19 
γνορΌ, δἱ θγϑί, νἱϊβουΐ ἃ βιι)]οοὶ Θχργοϑθθα, τνὴ8 
ἀοιιθ11688 δὴ οχροάϊοηϊ ϑυρχοβίοά Ὀγ {16 αἱρμδ- 
Ἰοιῖοα} ἀΓΓδηροι θη οὗ {6 6 γβ65 νυ ἱσἢ σοαυϊγοὰ 
δη ἱπ 114] δ; δα ἰϊ8 ἱπιγοάιοίίοα ἰπ 186 ποχὶ 
οἶδιβο, ψ τ [ἢ 6 ϑ 76οὐ ΘΧργοβϑοά, δηά (μαὶ 'ῃ δὴ 
1 θηϑ1 8 εἀ ΓΌΟΥΠῚ,.-- “ ἀδαταὰ (μᾶγθ {Ππ6γ) {πα 1 
Βὶ Ζἢ.᾿ εἰ6.--ολ" ΑἸ,Ὶ, πὶν ἐπ ὀηνο8 ἀεατα οΥ πιν ἰγομϑδίς,᾽" 
- ἴθ ὁπ6 οὗ ἰῃο86 ἐγ Ρ}}8 οὗ {9 ἀτὶ οὗἨ {δ ἰτγιιθ 
Ῥοεῖ, ὈΥ̓͂ 816} 86 τηλκο8 οὐ ὴ ὑπ δτίϊ σα] δηὰ 
ΔΥΙΓΓΑΡΥ͂ ἰδ 78 ΟΥ̓ ΡΟΘΙΤΥ οοηίΣὶ Ὀαὶθ ἰο {6 ἤότοθ 
διὰ οι οὗ ἷ8 Β6 πηι 6η|8.--- 3. ΟἾΕΝ: 

“ΤΊ ΕΓΘ ΓΟ ΠΘ6ΓΘ 0 ᾿ηΒί8Π668 οὗ 2 θείης σαγτὶοα 
Οοἢ ἴο (δ ποχὶ οἴαιπο,--- 

Ἡολγὰ πανο (ΠΟΥ͂ {Πππ| 1 αἸχ ἢ, ἐδαξ 1 ατο πὸ σΟτηοσίογ: 
ΑἸ] λΐὸ ΘΟ 165 τὸ Ὠδαγα οὗἉ ΤῊΥ̓ 6Υ}}; ΠΟΥ πανο γοο σὰ 
Τραῖ ΤΊ, κθὲ ἄπο [ξ, δαί ΤΊοῖν δὲ Ὀτουμθῦ 16 ἀν 

Τηου μαβῖ δηηυπηοορά,᾽ 

10 18. ὈοίίοΥ, ΒΟΊΥΘΥΟΣ, ἰ0 ΘΟ, 510 686} 3 88 

απἰ τος (16 ἔπο οδυ865 (αὶ ΤΌ]]Ον ἰΐ ἃ5 1 1080 
δρροϑβί(ίοι, πὶ θαο 6.86 {86 ἸαἰοΥ οἴαιι8δο οὶ πα 
ΘΥΡΙΝὨΔΙΟΥΥ οὗ (86 ργθοοάϊηρ ομο: 7΄ον λεατά 
ἐμαί 7 δἰσὰ, 7 λαὺυθ πὸ σοπιογίεν, ἱ. 6., 1 ἰξὶι Ὀ6- 
Ολ156 1 αὺὸ ΠΟῸ Οοιηΐοτίογ. Ζ7λον τε)οϊςοα ἰλαΐ 
Τοῖς ᾿ἀαδὲ ἄονε τ, Τίοι, ἀλαδί ὁγομγάι (ζε αν, ἵ. ὁ., 
Του 8 ἀἄοπο 10 ὈΥ͂ Ὀτηρίπας 109 ἀΔΥ.--- Τίνι 
λαπὶ ἄονε μ. Το ρίοϑδ οὗ τ6 ἴδιποι5 Ψ6ν, 7Δ8- 
ΟΗΙ, αυοϊοὰ ὉΥ ΕΟΒΕΝΜΌΕΊΨΕΒ, 15 βίη ρυϊαν, δηὰ 
Βίιιυϑ νηὶ ἕαγ- οἰομ δὰ Ἰῃ εΣρτοίπι ἢ οὗ δοΥὶρ- 
ἴὰᾳγθ δαγο Ὀδ66η αἰϊονγοὰ : “ΤΏοιι Ὠαθῖ αὐοτα ρα 
{μ6 οσσαβίοῃ ΠΥ ΠΙΥ͂ ΘΠ Θπιΐθ5 ἤν ἰιαἰ οἷ τη6 δὰ 
ΤοΟ)οϊσοα ἴῃ ΣΩΥ͂ ταϊδίογί 6, Ὀδόλυ8Β96 Του μαϑὺ 
Εἰνοη 8 δοπλῃϑ ηἀπγχοηί ποί 0 οαἱ δηΐ ἀτίκ τ μαὐ 
(ΠΟΥ ἀο, ΠΟΥ ἴο ΘῃῖοΣ ἰπίο ΤΥ ρ 65 τυ] [ἢ {ἢ 6η]. 
ΙΓ ΟὨΪΥΙ δοᾶὰ ᾿οϊποα πὰΥ86} ἴῃ πιαγγίασο ὙΠ Ὲ 
{Π6 πῃ, (ΠΟΥ νου] ἤᾶτο Ὀθθη ἀϊβροβοα (0 ΡΙΓΥ͂ πὶθ 
δηά (6 οὐ] σοι οὗὨ ἰμοὶν οσσῃ ἀαυρ)ιοΣβ.᾽" --Ἦ. 
Η. Η. 
Ὑπ] 22. οὶ 811 ᾿ποὶν τος ἅσιθδ8 ΟΟσΊΘ 

ὉὈσίοτθ 7:89. Τιιο ὄἼχρυθϑβίοῃ δοηῆϊε δείοτε Τλοθ 
ἷθ ἰο θ6 απάογβίοοα ἴῃ ([Ἰ6 Β6η80 οὗὨ Ὀσσοπιίης 86- 
αυδϊηϊοὰ τὶ. ὅθε ὅδθη. χχχνὶϊ. 2..--Αηᾶἃ ἅο 
πηῖο ἴΒθ τὰ ἐδ ἴμου δαὶ ἄοῃθ ὉΠΐο 116 ἴοξῦ 
8.1} ΣῪ ἸΣΘΏ ΒΒ ΙΘΒΒΙΟΙἢΒ [866 ΚΓΛΠΊ. ΠΟῖ65 ΔΌΟΥ ΒΘ]. 
ΕΣ ΤΩΥ δὶρῃβ 816 ΏΘΩΥ 8ηἃ ΤῺ ὨΘεατὶ ἰδ 
ίαϊῖ. Τ]ιο σοπο ϑίοη οὗἩὨ [δ ὈΓΑΥ͂ΘΣ σΟη 8 ἃ 
ἀροϊατγαίϊου οὗ ἴαοί. [11 18 1π|ροββὶ Ὁ]9 ἐο σου ἢ 18 
ἰο {0 ὑἐδβουφίιί5. ᾿πιτηοαἀϊαίο Υ )οἴοΓο Ἔσ ργοββοά 9 
ἴοΥ ποῖ μοῦ σοηϊαβϑίοη οὗ 8ϊη (“ΤῸ 41] ΠΙΥ γα ἢ 8- 
το Β81008 ᾽), ΠΟΓ ῬΥΆΥΘΥ ἴοὸτ {16 τοιΣΊ θα οη οἴ 
10 ἰη)]υδϑιϊ66 ἀοποὸ ὈΥ ΒΕΓ Θηοτΐοβ {50 πηῖο 
{ποῦ 88 {ΠΟΥ δνα ἀοῃθ ὑπο πι|6᾽᾽), οου]ὰ βυς- 
κεϑί {}}18 σοποϊαης ϑοηίθηοο. Βδίθοσ, 1ὐ Γ6]λ 168 
ΘΠΘΓΔΙΪΥ ἰο 186 ὈΓΤΆΥΟΥ [ῸΣ 16 }]Ρ, τ αἴ9}} ἰ8. δοη- 
ἰαἸ πο 88 τν0}} υπάδγ {16 δαοσοηὰ ]ιοαὰ, ἃ ἴῃ [ἢ9 
ἄτϑι ρατὶ οὗἉ {116 ργαυογσ. ΤΕΐδ Ἰαϑῖ οἴαιι8ο, δοη- 
ἰαϊηϊης (6 ονυνϊάσησα οὗ δ προὰ οὗ 116]Ρ, παία- 
ΓΑΙ τ668}18 [ῃ0 ὈΓΆΥ͂ΘΥ ἴῸΓ }16]Ρ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΤΣ, 

1. ψετβ. 1-8. Τ 8 οδπζο οὔ ζοστίαπο, Ὀ67816 8 
(16 ΠΟΙΥ ΟΥ̓ απ ΠΟΙῪΥ ῬΘΟΡ]Θ, ΠΑ Υ̓ ῦ6}} «οἰ πὶ 
ΟἿΓ ΒΥΠΙΡΆΓΗΥ ἰὴ {16 Εἰ οϑὺ ἄοσγοο. Βαϊ αἱ τ1}6 
ΒΔ) 0 ἴἰπ|6 ννὸ 8.01 ἃ Ἰοὺ ἰὸ 6 ἴ0 8 8 ΒοΪ6 πη 
ὙΔΥΠΙΩΩ. Εοὸν ἰἴ (Πἷ8 γα ἄοπο (ο [89 ρσγϑοη 
ἴγοθ, ψγμδὺ 88.4]} Ὀ6 ἀοπθ ἰο {6 ἀγγ (ὑΚὸ χχίϊ!. 
81)} ΙΙΓΘοὰ γο)δοίοα {Π6 Ῥοορὶο ψ] οι Ηο οα]]οὰ 
88 ἀρρὶο οὗ Ηἰ8 ἐγ (θαι. χχχὶϊ. 10), 17 Ης 6χ- 
ῬΡοϑθοὰ ἴο ἀεσβισυσιίίΐοα {10 ΟΥ̓, ἰῃ τοίογθησα ἰο 
νοἢ Ηδ βαϊὰ, ὑπαὶ "" Η]18 ὅτ 18 ἰὴ Ζίοῃ, δηὰ 
Ηἰβ ἴαγπδοο πῃ Ψψεγυβαίθαι" (18. χχχὶ. 9), νῆδὲ 
οἰαὶτα σδη {86 ροϑορῖὶο, Κη χζάομῃβ δηὰ αΥ̓Πλ5ι168 οὗ 
ἐἸο αθῃ011}65 ἢαγο ἢ-ὴνν δι οἷαί) σδὴ (6 Ρατγίϊου- 
ἰὰνς Ομνιβιίδη σλμγοΐεδ οὐ ΠΑΥΘ Ἢ ---Ὑ δι οΪαἰπιὶ 
σδη ἴζοπιο, αοπονῃ, δηὰ ΝΠ ΓΘ ΟΣ πᾶτὸ (0 ἰῃ6 
Ρυϊνι]οζο οὗ οἴ θτπμα) οχίβϑίθηοο Ὁ Τγυΐγ, βίθσα (ἢ 9 
Ιοτὰ οουὰ ἀδδίτου Φογυ δα θαι πα δ ΤΟΥ ἸΔΥ͂ 
ναϑίο δηδϑῃ, ψὶ του Ὀοϊης υπΐαϊί υἱ ἰο ΗΒ 
ῬΤΟοπΙΐΪ89 σίγϑη ἴο ἴπ6 ΕΔ Ώ ΓΒ, οὐ 850 [16 οδὴ γϑ- 
ΤΟΥ͂Θ [116 ΘΔ Πα] οβιἴοΚ Οὗ ΟΥΘΥῪ ραγ σαν ΟΠ ΤΊ 801 Δ 
οδυγοι, σις βουν Ὀγοακίηρς [86 Ῥτοπ 80 χίνθῃ ἴοὸ 
ἴπ6 συ γοἢ δἱ ἰαῦχο, ἰμαὶ (80 σζηΐ68 οὗἩἨ Ης]} 88}} 
ποὺ ῥγουδὶὶ δζαϊηϑὶ ἰὶ (Μαίἢ. χυὶ, 18). 

2. γον. 1-11. “ΕτουΣ ΦοΓοτ Δ ἢ 5 ῬΑ Ββί ομαίθ 
Ἰδιπθηἰδίϊοη ΟΥ̓ [6 τ7εοισῃοᾶ σοπάϊτϊοη οὗὨ (9 
δον 8 Ἰδμὰ διὰ Ῥ6οΡ]6, ννὰ ἀδσῖνε 8 ἰθβϑβοῃ ἴῃ 
Γοίθγοποο ἰο 86 ΠΙΔΏΠΟΡ ἴῃ ὙΠ ΙΘὮ 06 ἴῃ ρστοδί 
δ οιΐοα δὰ πλΒΟΣΥ͂ ΠΥ ὉΘ ΔἸ] οἀ ἰο ὈΘΒΔΥΘ. 



63 ΤΗΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ 5ΕΒΕΜΙΛΗ., 

ΤΌοτο Βαγο σὴ ζοαηπί, διμοης 6 θαι θη, Ρ6Γ- 
ΒΟΉ γοριιϊ θα Τὸν νϊβάοτῃ, δοῦλο οὗ ν μοῦι Βᾶνο μο]ὰ 
{86 ορίπίοη, μὲ ἃ νἶδο, ἱπίο!] σοῦ τηᾶπ βου] 
Ὅ6. αἸτογχοι ον οπιοί οη͵6858, ποῖ᾽ Το) οἱ οίης ἴῃ 
βοοὰ ζογίιπα, ΠΟΥ σαβὶ ἀοπτῃ ὈΥ Ὀδὰ ἑογίαπο, Ὀυὶ 
ΜΠ ἴο Ἰοὺ {πη ρ8 Ὧ6 88 (Π6Υ ατοὸ. Βυὶ νγθ 866 
ἀ8:}6 ΥΟΥΥ ρροκὶίο οὗἁὨ {818 ἴῃ ῥίοιιβ, ΒΟΙΥ͂ ῬΟΥΒΟΏΒ, 
ΘΒΡΟΟΙΔΠΥ ἰόγ ἴῃ Φοτγοιηϊαῖ,  ἤθγο 6. ὈΪ(ΟΥῚΥ 
Ἰδπιοη 8 {116 ΤᾺ ΒΟΓΥ οὗὨ δ᾽Β Ρθορὶθ δῃὰ ζαιμουϊαπὰ. 
Οουϊὰ 6 μανὸ μοροά ζ9γ᾽ ἀο] σοσᾶποθ ἴτγτοιῃ δαί 
ΤΑΪΒΟΓΥ͂, ΟΥ̓ ΔΩΥ πιϊἰἰ αι οη οΥ̓ ἱἰ, ΒΟΥ ΘΑΤΟΪΥ 
ποῦϊὰ 6 μᾶνὸ σοὐοϊσθ Σ Απᾶ βυσὴ οπιοι οη8, ἰἢ 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ σοηίτο] θὰ, ἃγο ποῖ οὐποχίουβ ἰὼ αοά, 
βῖποθ ἢ ΠΗ: π}861} μ88 ἱπιρ]δηϊοά (θαι 'π οὐν Βὰ- 
δ πϑίυγο. ΑΒ ἱἰΐ νουἹὰ ἀἰβρ]6 899 8 δι ἢ [1] 
ζαϊ!ιον, διιουϊὰ μ18 ομ Ἰ άσοα Ἰδυρὰ σι θὴ μ6 ρυη- 
ϑιοὰ {πο πὶ, Βοὸ 1 δσαπποῦ ρίοαϑο αοἀ στ μθ Ηἰβ 
ῬΘΟΡΪο Βμοιν ΠῸ βίρῃ οὗ ψτίοῦ οπ δοοουηῖ οὗ ΗΪ8 
οἰ αϑιἰβοιηθηί8. 1 τὸ βιιουϊά, ἰὰ (μ6 οΥ̓ΪΠΑΤΥ͂ 
αἱ οὗ 116, το) οῖσθ ὲῖ ἢ {Π086 ἢ ο ΓΟ) οἷσ6, δηὰ 
Ὑ66Ρ ΜΥῚῸ} {ἰιο86 0 6 Ρ (Βοαι. χἰϊ. 10), ἀπά ἃ5 
186 οἷος οὗἉ ἀοἀ, ΒΟΙΥ δηὰ Ὀεϊονοά, βῃουϊὰ πιδῃὶ- 
ζοβί ΒΘαΥΥ σοιῃπλϊβογαίίοη ἰοναγὰβ (89 δυδογὶπρ 
(6 ο]. 111. 12}, πσἢ πιοτὸ ΒΒου]ὰ τγ0, ἴῃ {1168 οὗ 
ζοιογα] απ παιϊοηαὶ σα] δα 168, ποὶ ἔμ θη ὈΘ }0γΥ- 
7}, Ὀὰ0ὺ ΘΑ Υ͂ ΠΟΤ δηὰ Ἰαπηιθηΐ οἱ δϑοοιηὺ 
ΟΥ̓ (μο Ἰο5868 δὰ οτἱβ βυδογοὰ ὉΥ (86 ΡῃὉ]}16 
Ζοηογαγ. Τηο86 ΒΟ ἀο ποὶ 80, (6 ογὰ ἀοὰ 
ΤΟΡΥΟΥ͂ΘΒ; Ὀθοδιι59 {Π6Υ δαί βηἀ ἀγῖηκ Ἰογίαν, 
Δη δτὸ ποί δἰ δ]ῖ σοποθυποά ον ὑμ6 σα] δα Υ οὗὨ 
Φοβδρὶι, 6 (μγθαΐίθηβ ΒΟΥ ΓΟΙΥ ἰὸ ρα ῃἶβῃ ὑπο ὶγ 
7.156 Βοουγιγ.᾽ ἩΠΕΕΤΕΜ. ΟΜΝ. 

ὃ. εν. 1. Τ6 Ταγραπὶ Φοπαῖμδα ΘΟΙΏΡΒΓΟΒ 
{Π6 ἀεβί υοίϊοη οὗἔἩἨ Φοτυδβαίοια τὶ ἢ [8.0 ΘΧΡα Ἰδί οἢ 
ἴτοταῃ αγβ ἴθ: Κ10 νγ88 ψ τ ἢ ΨΥ Βδ] πὶ ἃ5 τν 1 ἢ 
Αἄλπὶ απὰ να, σθθὰ ὙΠῸ ψότο Ἰυάροά, ψ0 
ΟΣ ο͵οοσίοα ἔνοιι (δ 6 Ῥαγδαΐβο οὗἨ ρίϑαδβισγο, δπὰ 
ἐποη {Π|ὸ ἀονόγηοῦ οὗ {10 απίνουβο Ἰδπχοηί θα ΟΥΟΡ 
(6π|. '-πΟΠΙΘΕΝ σοποοῖνοδ ὑπαὶ ὑπάον (ἢ Ἰτηδ ζ6 
οἵἠἨ Ψαγυβλ] θη, ἔστι ΟΥΙΥ ΠΟΌΪΘ δηά βρ] θη ϊά, Ὀαὶ 
ὩΟΤ Ὀσσοπθ Μίιονοὰ δηὰ βοόγύυῖθ, 16 δυϊδῃ 
Βο1ι] 18 Γεργοβοηίοα: “1 ἃ ΒΌ] 6. Β6η86, 6 τγὰ- 
ΒΆ]6πι, ἴῃ {0 Θη͵ογπιοηΐ οΥ̓͂ [6] 1οἾΥ, δρουπαϊηῃς 
ἐῃ Ῥ6ΟΡ]6 δπὰ παιίοηβ, ἀπὰ ἐμ 6 μοδὰ οὗ ὑτ Υύ Π 668, 
18 (80 (ἀϊνίδ 68ὲ δῃΐα8) 80] τ Β 1 0 ἢ 18 οὐ ἀϊνῖπο 
οτἱρίη. ἃ ἘΚ Ἐνρῃ ἃ8 8 ἃτῸ ροταϊί(οα [0 566 
Φογυϑαΐσα, νίηρ ἴῃ [86 σγοαίοβὺ ργοβρουγ, Ψ 
8. 'Ἰάσζο ροριι κου, στον ἀθαὰ (ἢ ἔοτοίσηογβ, δπὰ 
Βοδὰ οἵ ἐμ6 ργονίποοϑ, Ὀπ0 θη υἱγίαθ [Ὰ118, ἀ6- 
βοϊδλίας δὰ σψἱάοινοα δηὰ θηϑ]ανυθά, 8ο ἰδ αΐ 10 ὉὈ6- 
ΘΟμ168 {γἰ ὈΑΤΥ (ὁ (ἢ 6 ΘΏΘΩΥ (μα σοπαϊοτοὰ 1, 

ΒΟ ἰΐ ΒΆΡΡΟὨΒ ἴοὸ ἐμὸ βοὰὶϊ οὗ δἷπι νν]Ὸ 48 Ὁ] Ὲ 
ἤτοι τἰ γί θ᾽ ΟΗΠΒ.5Β., Ρ. 1].--κϑἶὸϑοο 8180 ΟΕΥΜΡΙΟ- 
Ῥομῦϑ: 6. Ὀθολπηθ 88 ἃ Ὑἱ᾽άον, αν Ὀ66ἢ 
ἀερτίνοα οὗ {86 Ὀγϊἀορτγοοπι---ἰμ 6. Ποροβ.᾽" ---ϑο 
8180 ΠΗΑΒΑΝ Μαύυπκῦβ: “ απχοηΐδίιου. 8 τηδὰ9 
ἴον (86 ΤΑῚ 8 δα] δοὰ] οὗ τλδη, νν 16 }1 ΤΟΥ ΟΥΪΥ  ἃ9 
7.1} οὗ νἰσίθβ δηἃ οοῃί οὶ] 118 ὙαΥ] Ου 8 Ῥ4ΒΒΊ0Ώ8, 
ζονογπίηρ ἰὴ ΔρΡροίἑ68 οὗ {10 ἤσβῃ; Ὀπὺὶ αἴου- 
αΓγὰβΒ ἰδ πιοὰ Ὀγ ἴμη6 ἦτο οὗ ]υ8ὲ ἱπτου ἢ (Π6 
ΔΙΖΘΠΟΥ͂ Οὗ τα] σηδηϊ Ββρ᾽ γἰ 8, ἀορτίν θα οὗ δ ρος] συ] 
δοηϑβοϊαιίοα δὴ ψνδηιίηρ ἀϊνίηθ σοτηππιοῃ, ἐὺ 
Ω8 ΩΙΥΘΠ ΟΥ̓́Τ ἴο Β6ΥΥ͂Θ 88 ΙΩΔΗΥ͂ ΠηΒί6ΤΒ 88 1 
μαὰ νἱοθ8.᾽ Ζὲ4., Ρ. 10.--Ηυ τὺ ἃ ὅάνοτο 710- 
τόοπε: ““μποη ἀοὰ τοϊχηΐϊης ἴῃ ον Πουγίβ ρο- 
ΨΟΓΠΒ 5, {π6η {86 65} βυι)] εοίοἃ βοῦν θ8 Πίπὶ ἴἢ 
18 οὐὔναγιὶ 116, ἀηὰ ἰῃ Ῥτορογιϊοη ἃ8 ὟΘ 8.6 ἴῃ- 
ΜΆΓΑΪΥ ΠΟΤ ΒυΤΩΌΪΥ Βυ τα ϊββῖνο ἰο Η πὶ, 1ὲ μδ γ6 
ἴῃ 8 ΒΙΓΟΠΚΟΣ ἀορτοθ {Π 6 ΙηΔΒΙΘΓΥ ΟΥ̓́ΟΡ (86 ουΐ- 
ἩδΙὰ 11}106. ἸΒῸΒ, ὑβο γί σθ, Οὐσ 80}, πλθ ἐί 

δὰ (οὐ ἴον 18 Κίηρ, νγνᾶ8 ψὶτ μὰ 6 }1 οὐὗὁὨ ῬΘΟρΡ]ς,᾽ 
ἑ. ε., οὗ νἱτίαοθ, 88 υνἱτ που νὴ αἶβὸο ὁἸ ἸΘΓ ΘΕ 5 
οὗ {μὸ παι! 0Ὲ8 ᾿--οἰ μα 18, οὗἨ σαΓηδὶ ἀοεῖτοβ, δηά 
“ἃ ῬΓΙΏΘ6658 Οὗ ΡΥΓΟΥΠΟΘ8᾽---ἰ αὺ 18, οὗ {Π|6 ΒΟΔΙΥ͂ 
ΒΘΏ808. Βυὺ ΠΟῪ Βἰ)6 18 “8Βο0]  γγ,᾿ Ὀοσαυ86 Β.8Θ 
8 Ἰοϑὺ ον Κίῃρ ; 816 18 ἃ “τ ον,᾽ Ὀδοδιιθ6 589 
18 Βοραγαίοἃ ἔγοῦι μοῦ δυβὈθαπιϊ ; 5116 15. "(τί δυ- 
ἰαΥΥ,’ ὈΘΟλι156 5[10 ΒΟΥΎΘΒ {116 Υἱσ68 ἰ0 Ἡἰον 889 
18 8ι.0]6οἱ.᾽ 7014, 

4, γον. 1. Φογυβαίοτα, ἴθ (818 Ῥάββαᾶγο, 186 Γὸ- 
βαγάοα ὉΥ ΙΩΔΩΥ͂ 858 ἃ ἰΥρθ οὗ {μ6 οἰιυγοῦ. 850 
ΒΕΥΒ ῬΑΒΟΗ ϑιῦβ ΒΑΡΒΕΒΤΟΒ: “Το Ῥγορβοῖ 
ΤΠΟΌΓΏΒ, ποῦ ΟἿἿΥ Ὀ6ΟΔ0.86 8110 Β(ἰθ.}} ἴῃ σατπηοηι8 
Β0110ἀ νγν11}} ἀυδὶ δηὰ θα Β]Υ ἀδοὰβ (βδ οὶ ραϊν6- 
γοῖ8 οἱ (θυ 8 ορογίθιι8 βογἀϊἀδία), Ὀὰ0 65Ρ6- 
ΟἸΔΠΥ Ὀθσδυβθ 8.16 “βἰ((ε( ἢ} δοἰίίαγψ.᾽ ΒΟ] ΠἌΥΥ, 
ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ὈΘΟΒΆ86 ὁ 48 α τοϊάοιν.᾽ Απά νἱάονοα, 
Ὀόσδυ80 8816 ἢλ8 Ὀ6δη ἀοϑογίθα Ὀγ ἢν Βυβθ.πα οἱ 
δοσοιπηὺ οὗ 16 Δ] 0}}}} 658 ΟΥὗὙὨ Βοῦ ἰυγτρίίαἀο. Βαὲ 
1 βιιουϊά Ὀ6 οὐϑογυβὰ ὑμαὺ ΒΒ ἰδ βαϊά ἴο Ὀ6 “α8 8, 
πίάον, δηᾶ ποὺ ΣΘα]Υ 8 ΜΊΔΟΥ; δῖ ποα, ΔΙ ΒΟ χ ἢ 
Β86 18 ἀοβρίϑοά ὉΥ͂ Β6Γ Βροιδο, γοῦ Βδῖ στ σι ϑ οὗ 
τηδρτΐα 6 ΤΟΙηδἰῃ, Β0 (ἰαᾶὺ 15. 810 Βῃοιϊ]ὰ γχοΐοσια 
δηα ἀἰβοῦαγρο ἰδ ὸ ἀπί108 οὗ Π6ΥΡ ΤΌτΙ6Υ ον, Β. 9 
ΤΩΔΥ δ Ἰθηϑὶ γοσοῖνο μ᾽ πα ΒΌΔΠα δηὰ ἱπητηοτί ΑἸ 1Υ 
ἱβτου κῃ ΒῸΓΡ ροπίΐοποο.᾿ ΟΗΙ8.ΕΠ., Ὁ. 9.- -Πσαο 
Α ΞΆΑΝΟΤΟ ΊΟΤΟΒΕ Δ] ΚΟΥἾΖ68Β ἰὴ ΔΠΟΙΒΟΣ ζΑ 5 ΐ 0 : 
“ονν 8 ἰ0 (Βαὺ 8119 γγχθ Ῥοτσοῖτ 80 ΤΏΔΗΥ͂ Ρ60- 
Ρὶα ἰὰ {89 σατο, γ6 Β66 (6 ΟΕ ΓΟῚ ΠΟΥΙΒΟΙΓ 4 5ὸ- 
πανυ τ᾿ Βοολυ8θο ͵ὸ οδη βηὰ ΠαΡΑΪΥ ΒΩ ΟἿΘ 
0 ΠΙΔΥ͂ 6 οϑἰδομμθα ἃ8 γα ἢ (6 ΘΠ ΓΟὮ. 
ἘΝ ΝΟ Α5 Ομγῖβὺ γοιμδίηβ υπιουσμοὰ Ὁ ἐπ 
ογονγὰ ῥγοββίηρς ὑροη ἢ ΐ πὶ (Ματ ν. 24-84), 8ὸ 
1.16 οἰνατοι, [π6 θοαΥ οὗ ΟἈ γἶβί, “ βι {60} Βο! ᾶτγ" 
Διηϊάδϑυ 8. τὐαὶϊιϊ τυ 46, Ὀοσα86 (ὴ6 Ομ οῖΐο αὶ ἢ 
δ)48 ΠΙΔΠΥ͂ ὈΓΟΐΈΒΒΟΥΒ, Ὀὰϊ ΖΘ ἰτηϊϊαίοτβ." 7δια., 
ῬΡ. 9, 10.-Ἰὴ Δποῖμοῦ ΨΑΥ δ80}}}, ἐ9 ΑΒΒοτ Βυ- 
ῬΕΒῚΤ ΥῸΝ θεῦτΖ: “ἯἼἩ παι οΟἱ(γ 18 10 {Πδ80 τΥὰβ “7}} 
οὗ ρρορ]ο;,᾽ εἰς5.,. ΤΠ αὐ ἸΟῪ ΟΥΥ, Φογυϑαΐοπι, ἔοτ- 
ΒΟΟΙ, (9 τη οὐ} ΟΥἩἨ 18 411, 086 οἱ ΓΖ ὴ5 τγ9 
το, ὙΒΟΘΟΟΥ͂ΟΡ ΟΥ̓ 8 ΓΟ Ὀοσ]ἰοτοσβ. Τδαὶ αἰέγ, 
Ὀοίογτθ ἰμὸ ογθαίίοῃ οὔ (89 ψου], νγὰβ δ᾽τοδαῦ 
01} οὗὁἨ Ῥθορ]ο ἱπ (6 ζογοπον]οᾶρο οὗ ῥγϑιίδϑιὶ- 
πίοι οὗ ἀοά. Κ ἘΚ Ηον ΜᾺ8 ἴῦ δοπ)6 ἴο 0855 
{μὰ} 86 Βιιου]ὰ βὶϊ 80] 1 γΎ, Βου ἃ Ὀοσοηλα 88 8, 
ΜΙ ΔΟΥ, ΒΒ ου ἃ ΡΥ ἰγιθαϊθ ἢ ΕὈτγβοοί ὉΥ ἰγϑη9- 
ξτοβϑίηρ ; ΠδΙΏΘΙΥ, ὈΥ͂ ΟΠ ΤΏ π᾿ Β δίῃμπϊης, 6 ἢτϑὲ 
ἸΏ Δ ἢ ̓ 8, [0 ἴῃ Εἶπὶ {110 τν 1019 πη α] ἰτἀ6 οἵ 18 Ρο05- 
ἰογιν βίη ποα δηά βυβογοά σοηδοιληδίίοη. Τδὺ5 
1.88 10 σοΙηθ ἴο Ρ488 ἰἰαὶ {π6 ἸΙΟἿῪ οἷν ΒΒῃου]ὰ βὶς 
ΒΟ ΡΥ ---ϑ οι ]ὰ βι., ΔΒ 10 6 γ6, 888 νἰάον, ποῖ 
Βανίης μοῦ Βιιϑθδη ---Οοά, 8 οἰιαγοῖ μον του Κα 
ἴδια, ἡπου ἢ οαϑὲ οὐῦ οὗ Ῥατγαάΐβο, 8 'γαηθτον 
ἴῃ {818 γον], βυβδοτίηρς ἱΒσοιρὶι ὀχ], ἀθαὶν αὐὰἃ 
δι οἴεηἀεοὰ Ἰιοτὰ---ἰ μαι 18, Ραγίηρς Ρ6π8] ἰσθαΐα 
ἴον Βὶπ.᾽ 76ϊά., ». 10. 

[ὅ- γοτβ. 1-}1. ὙΠ τορανὰ ἰο ἐμ Δ᾽] σον ῖςα] 
Δ ἃ τ 8{104] ποτ τοἰδι] 08 ΟΥὗἉ {18 ΒΟῊ Κ;, Ἐν 6 ΣΩΒΥ͂ 
δΔάορι {110 Ἰαηῆσφυᾶχο οὗ Κιττο ὁπ 1 ϑαῖι. χνὶϊ- 
“«ΑἸΙΒουρὶ, ὸ ἀο ποί, νὰ βοῖχθ, ἐμ κ ἰμ8ὲ 
“{λέ686 ἰἈἰη 958 ΓΟ δὴ ΔΙ] ροτΥ," ἘΞ ἘΣ 18 ᾿πιροββὶ- 
Ὁ]Ὸ οτ' (19 Ἔχροσί οπορὰ Οἰ γι βίϊδη ἰο γοαὰά 1 τ 1} - 
οαὖῦ Ὀεΐηρ γοιιἰ παρά οὗἨ οὐοη Ὁ} ραββαροβ ἴῃ 5 
ον Βρὶ γιΐ.4] ἰϑίοσυ. Τθοτθ 18 πὸ ἀοιδὶ βοπὶθ 
τηγβίογίουϑ σοηηοοίΐου Ὀοίννθοπ ούϑη (πα οχ τ᾿ ΘΡΩ ΑΙ 
(198 οὗ δοτγίρίαγο ἰϑίογυ, πὰ ὑπὸ ἱπποῦ εἰ, σ5 
οὗ οΟὔν Βρ' για) 116, τ σὰ “116 τρῖβθ᾽ ἅγὸ οι ἃ- 
Ὀ]εα, ὈΥῪΥ ἵμ0 ϑ ̓ ν} 8 ἰθδοιμίηρ, ἰο ἀΐβοοτγη, δυιὶ 
ΒΟ ΓΘΠάΘΓΙΒ [10 ΒΘΟΙΑΙὨΡῚΥ 1688. Βρίτίτα4] ρατίϑ 
οὗ (λ9 βοὶγ ττὶῦ ΣΙ ΘΒ πουγβ ἶπρ ἰο ἐμ οὶν 8ο]8᾽᾽ἢ 
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(δαῖϊν Μιἰδίε Πιυωβίταίτοη8).---βϑοοττ : “ΤΏ 86- 
ΤἸΟΌΒ τηΐη ἃ ρογοοῖνοϑ δου ηἀδηΐ σα89 ἴο0 τηΘα!ἰαίθ, 
ὙἘῈ Βοϊ θη δ) δηἃ ἀδθορ δοῃοογῃ, οἢ ἴδ ἴο- 
θη οὗ ΗἰΒ ἱπαϊρηπδιίοη δἱ (9 β'η8 οὗ πιϑῃ. Ἐ ἢ Ἐ 
Ηον ἰ8 ἰὸ ἐμαὶ 80 ἸηΔηΥ͂ ΡΟΡυ]ΟυΒ Οἰἐ168 ΠΟΥ͂ 810 
Βοϊἰἰαυυ ἢ Ἰμαὺ 50 πλὴν Βουν ΒΒ ῖ πη οἴ Ρ ΓΒ ἃγθ 
ΠΟῪ Ὀδσοιμθ ἐσ δαΐλτν ἀπ οηϑὶυθα ΘΠ66 ΔΓΘ 
{μ0 ἔθασβ, σι νν 1οἷλ γαβὶ πιὰ {165 ἩΓΘΔΓ ΔΎΓΑΥ͂ 
ὑποὶς ΤΟΊ] 698 πἰρσῃὶβ δηὰ Ἰου θ88 ἀαΥ8; ἩΔ|8ὲ 
ΠΟΥ͂ τοῦτ {86 1055 Οὗ ἀθδγ το]δίῖτοβ, {μ9 ἰγθᾶ- 
ΟΠΟΓΥ οΥὨ ρΡγοΐοβϑβοὰ ζγ 6 πὰ 8, {16 ὀγΌΘ] ἐγ οὗὁἨ 686- 
τΐοϑ, (ἢ 6 ορργοϑβίοῃ οὗ 86 ρονογίυϊ, ἰδ 6 ΓἼΓΥ οὗ 
Ῥογβϑουίογθ, συίονοιιβ βουυϊαθ δηὰ του] ρ] 16 ἃ 
αἴὐοίοηα. Ὁ ἸΏ ΘπσΘ 18 ἰἴἰ, (παὺ ἸΔοΟΙΔίΟΣΒ ΠΟῪ ο06- 
ΘΌΡΥ [μ6 Ρ]δδοϑ ψγἤθγο βουτγίϑιἱπρς Ομ ΤΟ 68 ΟΠ69 
μοτο Τα ἰῃ9 γα γ8 οὗἩ ΖΙου 8γ6 ἀδβογίϑα, 6 ̓  
ΟΥ̓ θη 668 ᾿πίογγαρίθα οὐ Ῥτγοίβῃθα, ΒΥ χζαίοθ 
ἀοβοϊαίοα, Β6Γ ῥσίοδίβ δηὰ ρϑορὶθ ἴῃ Ὀϊ ΘΓΏΘΒΒ, 
οΥ ουἱ οὔ Ηον ἰ5 1 ἰμαὺ (9 δάγογβδυϊθβ οὗ (ἢ 9 
συγοῖ ἅτ (ηὴ6 οἰϊοῦ, πὰ Ῥυοβροῦ, δπὰ ἐμπδῦ ΠΡ 
ΟΠ] άσο ἃτὸ ἴῃ οδριϊνγ ΗΟΨΘΥ͂ΟΣ Ὑὸ ΙΠΒΥ͂ 
ΨΑΙΥῪ Οὐν ἰπαυϊτὶθβ, ἢ} ΒΔΠ1ῚΘ ΒΏΒΥΘΥ ΓΘΟΌΓΒ: [ἢ 9 
ἤογοΘ ΔΉΠΟΥ οὗ ὑμ6 Ιοτὰ ΤῸΣ ΤΙηΔῃ 8 ἰΓΑΏΒΩΤ ΒΒ: 08 
Βα} δ]16 ἃ (86 ϑασγίἢ τὶν β ἢ δ δπὰ σγοδηβ, Ἡ1Ὲ 
ἰθᾶγβ, ΒΚ 688 απ ἀραίῆ. Ἐ ἘΜ δὶη 8]]5 οὖν 
Ομ ΒΟίθ 605 ΙΓ ΓΟΙΏΟΥΒΘ δηἃ ΟΌΤ Ὠθαγί8Β Μ 1Ὲ 
ἸΟΓΓΟΣ ; ἀοργῖνοα {Π96 Βοὰ] οὗ βίγοηρίιι δηὰ οοῃῆ- 
ἄσθποθ; ροσυθγίβ ΘΥΘΥΥ͂ ρἰοαβϑαμὺ (δἰηρ δηα ΘΥΘΡΥ͂ 
δοοὰ κἰἔι οὗ αοά, ἀπὰ ὄνϑὰ ΗΪ8 σα }}8, σα ὈΌΔ(ἢ8 
δηὰ οΥἀϊπλΠ068 ἰηΐο οσοϑϑίοηβ οὗ ἀδοροῦ 60ῃ- 
ἀοτηπδίίου πα τΐβοσυ. ἈΚ Απιοης (δ6 τι8- 
πἰΓο] ἃ ου]ὶ οἴοοὶα οὗ βίη, {π0 γἱουβ τηἰπὰ ἰδ Ρθοι- 
Ἰϊαυν στον, μη, Ὀοΐηρς σοιητ! 64 Ὀγ ΡΡοΐθ8- 
ΒΟΤΒ οὗ τι Το] σίοη, 10 σα..868 {16 ΘηΘΙΠ168 οὗ 
αοἀ ἰο ὈΪΆΒΡρ ΒΒ πλθ, απὰ ἰοὸ πηοοῖκ δηὰ βοοβ αἱ (Π6 
ἐγα 8 δὰ οτάἀϊηϑησοβ οὗ Ηἰ8 νογὰ δηα ΟΥΒΒΙΡ. 
ὟΥο 6 ἰο {πΠ0 τνοτ]ὰ Ὀοσδυ8θ οὗ Βυσἢ ΟἸἴἘΠ669: δηὰ 
Ὅ0. 6 ἰο {11089 ὈΥ̓͂ Ὠοπὶ 806} Οἴθη 668 ΘΟ0Ππ|0, 6Χ- 
οορὺ ὑπο ὶν Γοροηΐδηοθ 6 88 ἀΘ66Ρ 68 {861 ἰγδῃ8- 
υθββίο 5 ἃγ0 δρργανηίθα, ὁ οὐχ (ὁ ῥγοΐοῦ 
ΒΩΥ͂ οὗ {Π6 οἶον ἰθιροταὶ οἴεοίβ οἵ βίη ἰοὸ (8. 
ΒΒου]ὰ δηγ Ὀὸ ΟΠ} Ὀτουχαί ἀον ἔγουλ 
ἐμ6 Βοϊχῃϊ οὗ δϑιοησα ἰο {86 ἀορίἢ οὗἩ ροπυτγ; 
Βιουϊὰ τοῖς ΠοΠΟΡ 0 οδηχοαὰ ἴογ οοηίοιῃρί ; 
δβἰιουϊὰ (ΒΟΥ αν η0 σομλίοσίον ἴῃ ἁϑ]οίΐοη, δηὰ 
6 οοηϑίταϊηοα ἰοὸ ρατῦ νι 84}} ἐμποὶν Ῥἱοαβαηΐ 
πίη χ8 ζῸΣ Ὀτοδὰ ἰὸ βυδϑίαΐη 116; πᾶΥ, βιιου]ὰ 
μ0. αν ἰλ6 ργοβρδοῦ οὗ ἀγίπρ ὈΥ ἔδιΐηθ; γοὶ 
811} {1198 οὔ ἰο Ὀ6 σοηΒι ἀογρα 88 [Ἀγ 1688 ΔΒ] ]1οἱ- 
ἱης ἰδη ἰπδὺ (οἷ δη8 8βῃοιϊὰ οαυϑο {116 ὨΔΙ16, 
ἐγ! 8 ἀπ οΥἀἸΆΠ668 οὗ αοἀὐ ἴοὸ 6 ὈΪϑΡΒοιηθὰ : 
δηα τηδὴ ἰο Βί 0]0 δηὰα ζ8}} δηα ρου Βἢ ΌΤΘΥΘΓ, 
ἱμβγουρη ἰδ ἱπογααδίηρ ργοὐάϊοθ, Βαγ 6985 δηὰ 
ἐταρίοῖν ὑμΠδὺ (μον δᾶνθ δχοϊίο, Εγτθῃ (1:6 ῥτο- 
ἔδυπαίϊοη οὗ βδογθὰ ἐσθ, δπὰ {86 ΒΔοΙΊ]οο οὗἁ 
ἐμόοβὸ το, πη αἰ οσοηῦ δρ65, μδγ9 Ἰαϊὰ 86} γα- 
Ῥδοΐοιϑ ἤαη 8 οἢ [89 δΒιιῦϑίδησο τ Ἰο ἢ ΜΝὸῸΡ ἀθα]- 
οαἰοὰ ἰο 6 Βυρροσχὶ οὗ το] σίου ; δηὰ {16 δου- 
ἰοιρί ἢ} τ ΒΙΘ ἢ 86 οἸοΣῖο Δ] οἹἶοθ δ} Ὀ66Ὼ 
ἰγοαϊθά ὈΥ ῥτοβιραῖθβ δηὰ ἰη [1 6]8; αν ἴῃ ρτοδὶ 
ΤΘΆΒΏΤΟ ὈΘ6Ὼ ΟἸΠΟΥΟΔΌΪΔΘ ὉΡΟᾺ ἰδ δἰγοοῖΐοιβ 
ΒΒ οὗ ΡΓΟΌΒΒΟΥΒ δη Ῥυθδο 6 Υ5 οὗἨ (δ ρσοβρεϊ, 
Ὑ8Ὸ0 Βηῆγα γοπαοχρα ὑΠ ΘΠΊΒΟΙΥ 68 Ὑ116, Δ ἃ οχροβοα 
ἐμοιηϑοῖνοθ ἰὸ βῆλιῃο ΟΥ̓ {μοῖὶν ουὐἱάθην τΐβοου- 
ἀυοὶ: δπὰ ἰμπογοίογα 6 ογὰ δ} τῃδὰθ (ἢ θπ 
σἱϊο αὐ σοη οηριῖ 0]6 ον θῃ ἴο ἐπ πιοϑὲὶ υδμἀοπ θα 
οὗ δ κὶπα,᾽ (  ταοίσαὶ Οὐδοτυαίϊο}8) .----ῇ. Η. Η.] 

6. γεγβ. 1-ὃ. “1 ἀοὐ᾽ 8 οπμαβιϊβοηθηῖθ Ὀορίῃ, 

ΒΏΟΙΒΟΡ ἱπ ἃ ἰοημροβίυθουβ οσοαπ (58. χΧ]!. 8). 
ΕΟΥ ἢ0 πκἰϑίογίι 6 ΘΟα165 ΔΪΟΠ6, ἃ5 18 ῬΊΔΙΙΪΥ 8668 
ἴῃ 6 ῥγοβοηΐ Ἰηβίαποσ ἴῃ ἰἶ6 656 οὗ (6 Ψον8.᾽} 
ΟΠΑΜΕΒ δοοοσαάϊηρς ἰο Εα. Ηὐννιῦϑ (εν. 2, Ρ. 
28). 
; ον. 4. “« ὙὙῈῤεϊ δῇ ὑπϑρ θα Ὁ]6 ὈΪ 58 οὗ 

αοά ᾿ὑ ἰ8β, βοὴ Ηδ κίνοβ μι ῦ]]σ ἰγαπαιγ, 80 
{πὶ ΡΘΟΡ]Θ ΏΔΥ ΘΟ ἰῃ ογοῖνὰ8 δηὰ σου] ΤΥ 
ΟΌΒΟΥΥΘ ἴδ6 ΙΟΙΪΥ χτἰΐοβ οὗὐἠἨ Θινίηθ ὑνΌΟσΒ}} 10, 1.}0 
νοῦ] ΚηΟΝΒ ποῖ, υη}} αοἀ ογδαίοϑ ἃ ἔπ ῖη6 οὗ 
Η9 οτά δπὰ Ρθορὶδ β86οὶς ἔοὸν ἰΐ ὀνοῦ Ἰδηὰ δηὰ 
νναίον νι πουὺ Βηάϊης 1. μοῦ ὰ8 Ὀ6 δάππηοῃ  ϑμοὰ 
ἰο Ἰονοὸ (89  οτὰ οὗ ἀοἀ δπὰ {πὸ Βαποί Δ ΥΥ ΠΟΥΘ 
0 18 Ῥτοδομβοᾶ. Ἐχδμρὶο: αν, 8. χχυΐ. 8 ; 
χχυ]ὶ, 4. ΟἜΑΜΕΒ Ὀγ Εα. Ηὐνκχιῦβ (ὁδόν. 2, Ρ. 
19). “40 ΒΟΥ͂ ΠΙΒΩΥ͂ ῬΘΟρΡὶΘ ἔμ γθ ἃγὸ 0 βὶσ ἢ 
δἴϊον ἰμ6 Ῥγϑοίουβ ζ0830Ρ61] δπὰ μϑᾶνύθ ν᾽] ΡΥ 
ἄοπο ἰῇ ΟΥΟΒ ΟΥ̓ΘΡ ΤΙΘΔΗΥ͂ ΙᾺΪΪ08 ἰο ἰἢ 6 ῬΊ8Δ66Β, 
ΏΘΓΘ ΔΙοΏΘ ἱμοὺ δου] οὐιαὶπ δηὰ ΘὨ͵ΟΥ ἱἰί. 
ΤΉ ΘΒ6 ὙΠ] οὐ ἰμαὺ ἀδγ βίδῃηἃ Ἂρ δῃά οοῃάδππ 
[Πο086, ὙΠῸ ὨαΥθ δὰ ἐὺ δἱ {πον Ὑ ΡῪ ἀοοῦβ, δηὰ 
γοὺ Βαγοὸ σοχαγάθα ἐὺ 8ὸ ἀἰβα δ ΣᾺ} δηὰ ἰγθαιθα 
10 80 ΘΔ ΓΘ] ΘΆΒ|γ.᾽" Εα. Ηυνκνιῦβ, δὲν. 2, Ρ. 20, 

8. γον. ὅ. ““σοἀ δα, οῃ δοοοιιὶ οὗ Ζ10η᾽8 
δ'π8, δβοὺ ον ΘΏΘΙΩΪΟΘ ἰῇ ΘΌΪΒΟΥΣΥ ΟΥ̓́Σ ΠΟΥ. 
Ὑμδὺ ἀο68 ποὺ ἐιῖ8 εἰχηϊγ ἢ ΤΏΘ ΘΠΘΙΩΥ ΘΟΥΘΓΗΒ5 
αἱ ρἰοδβυσοΐ Τὰ5 ἰ}}0 σατο οι τηυϑὺ Ὀ6 ἰσοδάθῃ 
ὕποΣ ἴοοὶ ὉΥ (89 πουϊα---απὰ {8 αἀτγίνοβ ΒΟΥ 
ΔΏΘῊ ἰο ΡΘὨΐΘη69 δηἀ ΡΓΆΥΘΓ. ΤῈ γοῦί ταυδὺ 
ξο Ὀουμπα ἑηίο βίδυοσυ. Τὸ Ὀ6 ΟὈΪ  ρεὰ (0 866 (18, 
ὈγΘΔΚΒ ἰμ6 Βοασί, Ηθ ψῆοὸ ΜΠ] ποὺ υπαογβίαπα 
{πᾶὺ ἐὲ 8 {89 ΘΠΟΙΩΥ͂ οὗ 8δου]8, ῆ0 6848 18 6}}}}- 
ἄτγοῃ, Ὀουπὰ ὉΥ Ἰυιϑἰ8 δηα ἔα͵8Β6 ἀοοίγὶηθ, ἰο }96]], 
(αν ΡΟύβοη πυϑὶ σοζαγὰ ουογυ (ἱμὰς {Πὰὶ ἢΘ Γ6- 
β6οὶβ ὉΡρο᾿ ἴῃ ἃ 5,088 8πὰ 1116 Γ8] Β6η86.᾽ ὨὈ1ΕΡ- 
ΒΙΟΗ. 

9. εν. δ. “Το ἀοΥ1] 8 ὑμὸ δυΐίμοῦ οὗ οὐτ 
δριγίμαὶ οαριϊνιγ (Ὁ ο]. ;. 18; 2 Τίπι. 11. 20), 
ΟμΥῖϑι 18 οὐν Βοάδοπιον (9 988 Υἱ1}. 86), (8 6 πλθδῃ8 
οὗ τοἀοιηρίίοι δγο---ἰῃ σοϑρϑοὺ ἰο ὑπ6 ῥτῖοο ραϊὰ 
(ταιϊομθ αὐφιϊδι(ἰοπὶ)ὺ {86 Ὀ]οοὰ οὗ Ομ γῖϑὺ (2668. 
ἶχ.11 ; Οο]. ;. 14),--ῦοῦ ἢ ταραγὰ ἰο [15 δοίιι1] 
ΔΡΡΙΪσαίϊοπ ἰο ὰ8 (τοβρϑοΐα δυίοπι ἐχλϊῤῥ(ἰοπὶ8) {110 
Λγοτὰ δηὰ ϑ'δογδηθηῃίβ, Θβρθοὶν Παρ ΐϑια ΜΒ 16 8 
ΌΥ 851. ΒΑΒ11,, ἴῃ 8 ΗΟΤΪΥ οἡ “ ΗοὶΥ Βαρί ΐ 8ῃι,᾽ 
8 ΟἈ]]οἃ “ἐλ6 γαπϑοπὶ 707 οαρίϊυε4᾽ (158. Ἰχὶ. 1). 
ἘΘΆΒΤΕΒ. 

10. γεσ. ὅ. ΕΆΒΤΕΙΒ ΠΟΙ σομΒι 6 γ8 ὑΠ6 α01.68- 
ἰἴἰοη, ΒΟΥ ἰδ6 ρῥαγιἰοϊραίίοα οὗὨἩ ομ]άγοη ἱπ (Π9 
Βυ δου 8 οὗ ὑπο ῖὶγ Ρασγθη 8 ΤῸΣ βίῃ οἵ ν ἰοῖι (ἢ 9 
σὨιϊάγοηθ ἀγὸ ἱπηοοθηῖΐ, ΤΏΔΥ Ὅδ ΘΧρ]αϊποα, ᾿ Ηθ 
τοίου πῃ 1818 σδομπμθοίΐου ἴ0 ΤΙ ΕΠ᾽ 5 οχρ᾽ κηδίϊοη 
οὗ ἔχ. χχ. δ, σον ἴ' ἰβ βαϊ : “Τ 8 αιαϑίίοῃ, 
ΨΥ {Π6 ΒΟῺ Βιιοτϑ [ον 756 Δί μ6Γ, (6 Ργορ δὲ 
Ἐζοκὶθὶ δῖ ἰγοαίθά οὗ δπὰ βὰνβ (χυ!. 2), “Τὴ 
ΤΑῚ ΓΒ ἤδγθ θαΐίθῃ ΒΟῸΣ ζΤΆΡΘΒ, πὰ (.)}6 68}}}- 
ἀγοπ᾿ β ἰδού δγὸ βοΐ οῃ δάρϑ :᾿ δηὰ Ψογ π ἢ} ΒΔ Υ8 
(χχχὶ. 291), “"Ουῦ ἔδίμβουβ 'ἰᾶνθ βίῃπθρα δἃπὰ δγθ 
ὅομο, Ὀὰὺ 'ψγὸ τηυιδὲ Βυ οσ ἴον ὑπο Γ 5118 ;᾽ ---ο-απὰ ἴὺ 
δ 811} 8Βο 'π οὐν ἄδγβ; νὸ δῖ δῃὰ ἄββοῦνθ δῦ 
ἀμοθθ ἯὮΏΟ ΘΟΙΏΘ ΔΙ͂ΟΣ Ὁ8 τιυδί Βυ ΠΥ. 6 Δ΄1Θ 
ποί ἰο υπάἀογβίδηα ὮΥ (κὲ8 {140 {8μ6 6}}}1ἃὰ 18 ἀδπιηρᾶ 
0. δοδοιηὶ οὗἨ {Π6 ζαῖ 6, 88 17 ἰΐ χοΐοσγα ἰο {89 
ΠΟ ΉΕῚ ῬυηΙ ΒΕ πιοηΐ οὗ βο8δ. “Α1Ἰ1 Βου}]β,᾽ ΒΆΥ8 
οὐ ΟΥ̓ ΕΖοΚΙ6] (χυῖῖ. 4), “ἀτὸ τὰΐπὸ ; 885 [86 δοιὰ] 

οὗ ἰδ δῖ Π 6 Γ, Β0Ὸ 8150 6 βου] οὗ (6 ΒοῊ 18 τη] 96 : 
86 Βοὰ] ἐπδὶ β'πποῖἢ {ὦ 8Π4}} ἀϊο.᾽ Βα νψὸ βΒῃουϊά 
υηἀδογβίδηἀ (Π18 οὗὁἨ ἑεπιροταὶ Ῥαπίϑῃπιοηῖ; ΗΘ 

ἐΒ ΟΥ̓ Θοπ)6 ποῖ οπ66, ὑνγ106, ΟΥ̓ ΤΠ γῖοα ΟὨ]Υ, Ὀὰΐ (ΠΟΥ 1 Ρυ πῃ 8}. 68 ἈΠ Τὴ ὁπ δοοοιπί οὗ (16 ἔαλί Πογ8, ὈΥ͂ 
ἕοϊϊονν οὔθ ΑἰἿΟΣ δῃΟί ΟΣ, 88 ΟΩ6 ὙΔΥΘ ΡαΓΒιι68Β, Ἰἰοϊἰἰὰρ ἰποπὶ α196 ἯΒΟ τοδί γοὺ ἂἱ ΔΗΥ͂ χαΐθ α186.᾽} 
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11. εν. ὅ. Εοσ ἴ89 συ] τ τπᾶθ οὗ ΒοΣ ἴτ8}5- 
Βιθδδὶ ΟὨ8.---ἼΓ (Ἰοὺ ἤθαγοϑθυ ποὶ δὶπ, ἴθαυ οἱ 
Ἰοαϑὲὶ {πὶ ἩΠΙΘῺ βίῃ 1οδά8 ἰο.᾽" Αὐαύῦϑτιν ἈὈΥ 
ἘΘΒΒΤΕΠ. 

12. αν. 6, Ἐξοσ ὑσίπ θα αν ὈΘΟΟΙΣΙΘ ᾿ὲΪτ 9 
Βασῖϑ, εἰς.--- ΤῊ θοὸν 18 δὴ δχίγοπθὶν (ἰτϊὰ 
δηἰπιαὶ, πα οἡ ἰδὲ βοσοιπὲ 6 Ποατίὶ οὗ ἃ ἀσοΣ 
18 ΓΟΡΓΟΔΟΒ ΠΥ ἱπιριο ἃ ἰο {89 (πιὰ, 88 ΔΡΡΘΔΓΒ 
ὉΥ 1818 σόσϑοὸ οὗ Ἠόομεβ: “Ὁ βοὴ οὗ ΑἰγϑιΆ, 
λιανὶπς ἀοσ᾽8 6γ805 πὰ {86 Βοιτὺ οἴ ἃ βίαρ.᾽ Απὰ 
(9 ἀροίδποσαι οὗἨ ΡΣ] οὗἩ Δκοράοῃ ἔγοπι ὅτο- 
ΒἘῦ8. 8. Μ 6}} ΚηΟΝῃ : “80 ἈΓΙΩΥ͂ οὗ βίαρβ νν1{} ἃ 
Ἰΐοη ἴῸγ 4 Ἰολάον, ογο Ὀοί(ΟΥ ΤΠ 8 80 ΔΓΠῚΥ Οὗ 
Ἰοῦ8 νι 11 βίας ὕογ ἃ Ἰοβά ον. ᾿᾿ ΕΟΈΠΒΤΕΚ. 

18. γεγ. 6. ΑΙ! Βοσ ὈϑδυῖΥ ἰα6 ἀθρασιϑᾶ..--- 
Νοῦν (ΠΟΥ νν}}} σΟη 91 ἀογ τν 0}1] {116 πηοτοΐοβ οὗ (89 
Τιογὰ {ΠΟΥ ΤΟΥΙΠΟΥΪΥ Ῥοββοβϑοι, απ ποὺν Π1{{|6 (ΒΟΥ 
.λὰ νοϊαθ τηθπι. ὅὅπσἢ τοῖος οη5 Οοα ΑΥἈΚΘῺΒ 
ὈΥ πιολῃϑ8 οὗ ΔΗ] οἰ ἴοη, απὰ Βογοίη ἀραῖπ 18 ἸΠΘΓΟΥ͂, 
(Ὠου σὰ οπ)ογοὰ οὐἶγ ἴῃ ἰμ6 πιϊάϑὺ οὗἨὨ ἰδδγ8.᾽" 
ὈΙΕΡΚΝΙΟΘΗ. 

11. γον. 7. Αμἃ ἅϊᾷ τοοῖς εἰ δοσ δ Ό- 
δ. 9. --- Α οοντοαρουί πη Ρυη ἰδ! πιοηῦ (ρα ὴὰ 
ἀντίστρηνος) δῆ ϑν ΟΥ̓, Υ (6 }51 ἡ στο πὶ οὐ ἀο4, 
ἴο {6 Βὶπ οὗὁἩ ϑαθθαιι ῥστοίμηπιίοη ; υἱΖ,, (8190 α6- 
τίδίοπ οὗ τὰ Βα θαι ἃ (ςοπιρ. ἀπεαοπ. ΝΑΖΙΑΝΖ. 
Τιιο ἔοι γ4]5 οὔ {86 Ῥουρὶο Ὀοσοῦα (8.}9 ἀο0Γ οὗ 
815). Εὐπετεβα. [ΑΔγὰν Οάπκὲ: κ΄ ἼἸΠ6 7608 
τ ΌΓ6 προ ὈΥ {Π6 ποκίμοη ἴον ζερρίπα ἰλὲ δαὸ- 
δαί. Φυτομὰ)] τλο0 8 ἰμλ 6 πὶ Οἢ ἰδαΐ δΔοσοιηίΐ: 

(πὶ βορίδ απθαιο ἔα ΐ Ἰχ 
Ἰχηᾶνὰ εὖ μιιγίοι γαΐαν πο μα τἰμ}ῖ Ὁ]Π1Δ πὰ. Βαῖ, Υ. 

“ΤῸ ΠΟΣῚ ΟΥ̓ΟΤῪ Βουθηίῃ ΟΔΥ̓ π͵ὰ8 ἃ Ὀϊληϊς δηὰ 
ζογτηο ποὺ δῺγ ρηγὶ οὗ (ποῖν ᾿Γ6.᾽ ΕΞ: ΑΥΟΥΒΤΙΝ 
ΓΟΡΓγοϑοηῖ5 βοηοοσδ ἃ5 ἀοἷηρ {0}0 ΒᾶΤῊ0:--ἰ {106 Γ 
14 δο8 ἔπσογτθ δῇ γιθληβ, αὐοὰ ΒΟρΡΓ ΔΩ ἰογπιὸ 
Ῥᾶγίοπι εἰ αἰ δι Ρογ σὴ νασᾶηάο, οἱ τυ]ΐα ἴῃ 
ἰοΡοτα υὐσοηίία, ποη δζοηῆο ἀλη γ. “ Τμαὶ 
{ΠἸοΥ Ἰοὺ {8 ΒονοηἋἢ Ῥατὶ οὗἩἨ {Ποῖν 16 π᾿ Κοορ- 
12 πον ΜΑΌΌΩΓΠ)5., δηὰ ᾿πλαγοα (ΒοΙΏΒΟΙΥΘΒ ὈΥ͂ 
αὐκίαἰϊηῖης ἴσον (1.6 ρου ΓΔ πος οὗ ΒΥ Π6668- 
ΒΆΤΥ τ 55 ἴῃ δι σἢ {ἰπ|68.᾽ Ηο ἀϊὰ ποῦ σοπϑῖ οὉ 
{μαὺ (6 (οπιδη σα] ἢ 87 8ηα ουδίοτῃϑ σᾶγο [ἢ 61 
ΠΙΔΗΥ͂ ΠΟΤ ἰάἴα ἀλγ 8 τη αοὐ 8ὰ Ργοβοσγι θοὰ ἰῃ 
ΒΔ ΌΡ Δ} ἴο (16 76 ν8.᾽}} 

10. οῦ. 7. ΦΔοιΌΒΑ] 9 1 ΣΟ ΘΙ ΘΙ1Θᾶ. --- 
Βιπηΐηρ ἥγαὶ δηα χοπιο ΟγΓ ἢ ἈΓΓΟΓΑΓὰ 5. 1.88 
Ὀτουρίντ ΤᾺ ΠΥ ἱπτοὸ συθδί, το Ὀ]6, 

10. γον. 8. Φοιυβδίοιχ δαὶ ρτίθνοτιϑὶν 
β' Πη6ᾶ..---- 6, Φογιδ θαι, πιιϑὺ ΒΗ ῸΡ ΟἿ 80- 
ὀοαπὶ οἵ οἱ 81η5, δηὰ (ἰν}9 ΘὨ ΘΗ Ὑ ΤῊ ]κ65 ΟΌΤ Β0Γ- 
ΤΟΝΗ 80 ΨΘΥΥ ὈΪΓ(6Ρ: Β᾽η 1Β [89 βιϊηρ οὗ ἀοαῖ δὰ 
οὗ ΟΥ̓ΟΓῪ 6Ὑ]].᾿ ΙΕΌΒΙΟΗ. ἐ ἈΓτΙΣ, “Ἡδτο (9 
Ῥγορμοὺ ΟΧΡΓΟΒΒ6Β ΤΏΟΤΘ ΟἸΘΔΥΥ 8πα ΒίΓΟΏΡΙΥ 
Ὁ 16 Βα ὈΤΙΟθῪ τοογσοα ἴο, ον ἐπ δὲ 41} 1116 
δου νυ] ον ἰδ δεῖν βυβότοά ρῥγοοθοαρα ἔγοιϊῃ 
Ο....5 νϑῆσοδησο, δηὰ παῖ (ΠῸΥ ογο πΟΤΙΩΥ οἴ 
Βιιοῖν ἃ ΡΒ θηΐ, ὈδοδΔα86 ἐμ Υ̓͂ μα ποῖ ΠἸΡΒΕΥ 
οἴϊοπάοι, Ὀὰὺ δὰ ποιροά ὮΡ [ῸΓ {ΒΘῃ,Β6]Υ 68 ἃ 
ἀγομ] Ἰιάηγοηΐ, βίποο (Π6 7 Βαα ἵπ ἃ}} ΙΔ ΠΟΥ 
οὕ ὩΣ ΔΌΔΙ Ομ {ΠοτήΒοῖν 68 ἰο πρὶ οἴ γ. [0 18 
σοπιοῃ ἴο αἷΐ ἴο ᾿ποὰγ ἰῃ δάγνονβι 168 Ὀαΐ 186 
οὗν οὗὨἍ τἰ6ὸ πιουγηΐης οὗὨἨ (16 τ 6] 1 Θ νης 18 ΡΟΥ- 
ΨΟΙΒΘΠΟ58, τ δι αὐ ἸΟη ΙΒ ὈΓ68}.5 ουἱϊ ᾿πίο τᾶθ, 
ψἸοπ (ΒΟΥ ἤδοὶ {πεῖν 6υ 118, δα {ΠΟΥ ἀο ποὶ ἴῃ ([16 
πιοα 6 1} 016 ἰμοιηϑοῖνοϑ Ὀοΐοτο αοαὰ. Βαὶ 
(6 (ΑἸ ] ἂο ποὺ παγάρῃ (Βοιηϑαῖνο8 ἴῃ ἰἢ ον 
πιουτηΐηρς, Ὀὰὶ χοθοοὶ οἡ [ΒΘΙΏ ΒΟ] Υ 68 δηα ΘΧΑ ἢ 9 
ἐμοὶν ΟΥ̓ 110, δα οὗἉ μοὶ» ΟΥ̓́ δοοοσὰ ρῥγοβίγδίθ 

ΤῊΕ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΦΕΚΒΕΜΙΑΗ. 

{ΠΟ πηβοΐνο 5 Ὀοίότο αοἷ, βηἃ τ ΠῚ δηθταΐ, (ὁ 
{πΠ6 βοῃίοησθ οὗὨ σοπάἀοιηηδιίοη, δὰ σοηίθββ (δας 
αοά ἴ5 15ι.᾽} 

17. γεν. 9. [Ξου ΒΙΤΒ 985 ἰδ ἰἢ ἈΘὲ δἰκίσιβ. 
--ὙΜ 00} οὗἨὨ ἰὴ 96 :ν}15}} αν 158. δι ρ᾽ ογοὰ ἰπ ἀΪ9- 
ΟΥΙπλ ηδιϊης Ὀοί γοη (ἰὴ ρ78 ο᾽6δῃ ἀπ ἀποϊοδῃ : 
πῃ ΤΟΠΙΟΥΪΗ ΩΣ 8δπα τηϑδκίης δίοποιηθηί ΤῸγ (Πἷπ 9 
Ῥο]]υϊοαὰ οΥ Ῥγοβοῦὶ θοα : δηὰ υὑπάος ἐἰθβα σογο- 
Ἱποηἶ 68, 88 ὉμΑΟΡ 8 Ὑοὶ] ΟΥ σογογϊ πῃ, ἃ πιοαπὶπῷ 
(ὴ6 πιοϑ ἱτπρογίαπὶ δηὰ δβαογοὰ 18 σοποθαϊθα, 58 
σου ἃ 6 Δρραγοπὶ ἔγοπι {86 πδίιγο οὔ ἰΒοῖη, ουύοῃ 
1 νὸ δὰ ποῖ, Ὀοβίἀθβ, οἱ οἱδὴῦ δηὰ οχρὶ οἱ! 
ΔΌΜΟΣ ὕοσ (18 ΟΡ πῖοπ. Αἰποὴς {πὸ γοϑὶ ΓΘ 
σογί δίῃ ἀἰ868568 δὴ Ἰπῆτγι ἴ65 οὗἩ [Ὧ6 Ὀοάγ. ἘᾺΚ 
ΤῊ Βδογϑά ροϑίβ βοϊῃοί η68 δ Υ6 ΓΘΟΟΏΓΒΟτΟ [8.680 
(ΟΡ 68 70 ᾿πηλ ΣΟΎ, ΘΥ̓ΘῚ Οὔ [ἢ 6 πη08|. πηοπιοπίουϑ 
Οσσηϑίοη8, ὙΠΟ [ΠΟΥ ΑἰΒΡΙΑΥ͂ 6 σοηθταὶ ἀ6- 
ῬΓΑΥΪΎ ἱπμογοπὶ ἴῃ (86 Βιιπιδὴ πιϊηὰ (158. ἰχὶν. 
Ὁ), ΟΥὗΎ Θχρτοῦδιϊθ Π6 σογγιρὶ πη θγς οὐὨ {ἰχοὶν 
ΟΥ̓ ΡΘΟρΪΘ (1538. 1. ὅ, 60, 1ύ; Ἐπ. χχχνὶί. 17). οὐ 
ΜΘ ΤΠΟΥ͂ ἀορίοτο (86 Δ) 6οἱ βία οὗ {ΠῸ νἱγρίη, 
16 ἀδυρμίον οὐἁὨ δίοπ, ρο] υἱο δηὰ Ἴχροβοα ([,μἀπ|. 
Ἰ. 8, 9, 11; ἱϊ. 2). 17 νῷ σοπδίον {Πθ8θ μιοίη- 
Ῥμοῦβ τι πουῦ ΔΏΥ͂ Τοαΐργοηοο ἰὸ ἴπ6 τοϊϊ ίοη οὗ 
1Π 6] δυῖποῦϑ, (Π6Υ Δν}}} ἀου ὈΓ1685 ΑΡΡΘαν ἴῃ βοῦιθ 
ἀςστοθ αἰβσυ βίης; δηὰ ἱποϊοριοί; ᾿ τγὸ ΤΟΙ 
τ ἰο {ποῖν ροπαΐϊῃθ δοῦγορ, ἴο {Π6 ΘΟου ΔΓ 
ΤΙ05 οὗ μο ΠΟΌγονγβ, (ΠΟῪ νἱΐ θὸ Τουτὶ τνδηϊίη 
ὩΘΙΤΠΟΥ ἰἢ ΌΤΟΘ ΠΟΥ ἴῃ αἰ κοΐ." ΠΟΥΤΗ : ϑαογεά 
ἢοείγῳ οΟΓ1δς Π]εῦτειοδ, Ποο. γ111.} 

18, ογ. 9. ΒΒ Σϑι:θι ὈΘσΘῖΒ οὶ Βοχ 
1Ἰαδῖ Θῃ ἃ.--- “1 15 ἃ ΡΘΟΙ]ΥΥ͂ οὗὨ 81, ἐκ νυ 116 
ν ΠΙΔΥ͂ Γοδὺ 8 Ἰοῃς {{πὶ0 ἴῃ 8 ᾿λ8 5 οατί υἱοῦ 
αἰβιυγ Ὀΐης Βὲτα, γοὺ ψ μοπόνον (οὐ Ὀορίηβ ἴ0 ΒΠΟΥ͂ 
Πὶ8 στα, ᾿ἃ 8 ΚῸ8Β Ὁρ ἀπά βέἱπρΒ ἃ8 ἃ βογρϑηΐ 
διηὰ τη Κ68 8 ουπα {ἰτὰὶ ΠΟ ὁη6 στη 116} (Ἐςο6- 
ϑἰ8 8.108 χχὶ. 2). [0 νόου] ὉΘ τὴο]] [ὉΓ τ18 ἴ0 το- 
ἤφθοί, τυ ἢ (86 ἀ60]] τη ΚΟΒ βίῃ ἃ8 βι δεῖ ἃ 5 ΟΠΟΥ͂, 
ιπαὺ ἐγ ΤΠΠΔΥ Ὀ6 Ροΐδοη δοποθα]οιὶὶ ἰη ἱἰ.᾽" ΟΒα- 
ΜΕΒ ὈΥ͂ ἔο. Ηυκκχιῦβ (δεν, ΠΠ., ». 27). [“Δ) 
Β0}, αϑ8ἰ τοὺ δηποά ἢ δο 80 πο τότ, διιΐ δίς 
ρΡασάοῃ [Ὁ {ΠΥ ΓΌΤΤΩΟΡ Β'η8. ΕἾθθ ὕγοιπ βἷπ ἃ8 
ἴγομ (6 ἴλ09 ΟὗὨ ἃ ΒΟΡΡΟΩΗΙϊ; ἴ0Υ ἰΥ το οοιῃοδὲ 
ἴῖοο9 ποδῦ ἱΐ, ἰῦ τὺῦῦϊ! Ὀϊϊ9 (πο: ἰΠ6 σαὶ ἐμοσθοῦ 
ΓΟ ἃ {Π6 (6ο6}} οὔ ἃ Ἰΐοῃ, βῖδ. ἴηρ (ἢ Βοιι}]8 οὗὨ τηϑηῃ. 
ΑἸΙ πα ΕΥ̓͂ 18 88 ἱνο- οἀροὰ δβυνογὰ, [ἢ πνουπὰϑ 
ΜΠ στοοῦ οἀπηοὶ Ὀ6 μοδΔ]οἀ.᾽᾽ Ἐσοϊοδἰαϑίοιβ χχίὶ. 
1-8. 
ἢ γον. 10. “1 νὸ μανθ ζαϊ δὰ ἰο Κοορ αἰ]1- 

ΠΘΠΕΠΥ͂ κ11ὸ ραῖο8β οὗ οἷν ϑαντὶ δηὰ {Πγοιισ]}ὶ Βοῖὰθ 
0Π6 οὗἁ ΟἿΣ 56 η5868 ᾿Ὑ]ἹῊ 6 ΟΡΘἢ ἰδ οΟΪὰ ΟΠΘΙΠΥ ΒΆΤΘ 
Τουηὰ οηίγαποο, 6 δαάνδησοβ (Π 6 π6ο ὈΥ̓͂ ΠΟ ΔΠ8 οὗ 
ἀορτγανοὰ βυρροϑίϊοηβ δηὰ ἱ]][οἷν 10.818 πο [ἢ9 
ὙΘΟΥΥ͂ ΒησίυΔΥΥ ΟΥ̓ ΟἿΥ Βδοιι], ᾿νῆθτο (ἰι6 ΗΟ 
ΤυΪἿΥ υϑοὰ (0 ἀὐνο}] ΟΥ̓ πιθδὴ8 οὗ ίταο ΓΤ} 118, δηὰ 
μὸ ἀ680Ρ0118 (δέ ΒδιοίΥΥ οὗ {ἴῸ ν βιοπὶ δηάὰ 
υἱγίι 8 (Βαὺ Ὀοαι(Ὗ ἀπὰ Θηλ 6 }}}5}} 1ἰ, πὶ τ 
ὈΘΟΟΠΊΘ τ Βοσδ Ϊο δηὰ τηοβί ἀοβογυῖης οἵ Ὀοϊης 
ΟΥ̓ Βοϊ πιο 1 Βμδηγθ.᾽ ΕΗΑΒΑΝ. Μαυκῦϑ 
ὈΥ ΟΒΙΒΨΕΒ. Ρ. 86. 

20. γγβ. 8-10. ““Νοὺ (6 Ῥόγβοι, θυ (86 ἀοο- 
{ὴ6 Βαποι 08 8 Ῥΐασθ, τας ᾿έὰϑ σλῃ ἃ ΡΪποθ 
ΒΆΠΟΙ ΠΥ (6 ῬΘΓΒΟῚ δῃὰ {Π 0 ἀοοίγ 6. Τὸ νυ] ἢ 19 
Ρουἰποηί (παἱ βαγὶηρ Οὗ ΦΈΠΟΜΕ ἰπ εἷς ΕΡΊ5(19 τὸ 
ΕΘ] οάογυ8, --τ [Ὁ 15 ηοῦ ΘΆΒΥ (0 βίδα ἰὴ [ὃ 6 μἷδοθ 
οὗ Ῥαλ] δηὰ ἴο ᾿ιοϊὰ (116 ταπῖκ οὗ οεΐοσ, Ὀοῖἢ οὗ 
 οὰ Γοΐσῃ Ψἱ{|ΟἾ τϑι.᾿ ἸΘησα ἐξ 18 Βαϊ 4.- 
ΤΟΥ ΔΓ ποῖ 1110 ΒΟΏ8 Οὗ [88 8δηϊπί8 ὙΠῸ ΟΟΟΙΡΥ͂ 
[86 Ρἴδοοβ οὗ (ἢ βαϊηίβ, Ὀυαῦ ἰἰοθθ πὸ ἀο {μοὶν 
ΜΟΣΚΒ.᾽ ἩοΣοΟΐοσο ἱζ Φογυδβαίοι, ἰδ6 Ὠο]Ἰοδὶ οὗ 



ΟΗΑΡ. 1. θὅ 

811} οἰἐο5. ἰπ 116 Ἰυάρσιμοηΐ οὗ αοἀἂ Ηἰπηβοϊ, ἰβ 
πόνον 61.685 ἀοοϊαταα ἴῃ οὐν ἰοχὶ ἰο Ὀ6 (μ6 νυν ὶοϊ- 
οάοϑι οἵ 8}} οἰι168, γᾷο ψν}}} ποῖ συμ ῦ ΒΑΥ͂ {}}}8 
οἵ {0 ΟἷἰΥ οὗἩ Βοιηθ, τῇ αἰσὰ ἰο-ἀαΥ, 41} {110 σου]ὰ 
Κποινβ, ἰ8 {89 ΔΌΥΞΒ8 οὗ ΒΡ Υβί [1008 δηὰ οὗ 4]]]. 
Ῥοϑ581016 δοοπιὶη δι ο ἢ 5. ΕὌΒΒΤΕΒ. 

21, γον. 1]. 869, Ο Ζιοσᾶ, ἀῃἃ οοπδίᾶθσ: 
ἴου 1 ὅπλ. ὈΘΟοΟΙ2Θ σ]]9.--- ΤὴῸ σι ῦθο8 ΔΓΘ 
ορριυθϑθοα ἰὰ ᾿Λπ6 σμυτοι τδ δ ΓΠΘΥ͂ ΠΥ ΟΥΥ οὐ, 
ΠῸΥ ΟΥΥ {ἰιαὺ ὑ8 007 πιδῦ Ὁθ Ποατά, ὑπ 6 0 Δτὸ ἰιϑατγὰ 
ἰπαὺ {ΠΟΥ͂ ΙΠΔΥ͂ σἰοΥγ Ὑαοὐ. Αὐοῦϑτιν ὉΥ 
Εὔμδβτει. [ΟΔΕΥΙΝ: “ 9. 8εϊὰ γοοίογάαν, ἐμαὶ 
{86 σοπιρΙαἰπβ τ σὰ Βα Ὁ]6 ἃ {π6 αι μὰ], δηά, 
αἱ 119 8816 {1π|6, Γα 8604 {Πθ ἰο ἃ ζοοΐ ἴοΡ6, διὰ 
8130 ορϑπρὰ ἴδ ἀ0ο0γ ἴο Ῥγδύατθ, γοσθ αἰοίδιοα ὈΥ 
8 δρίτὶι οὗ αοά, Οἰδογνίβο, τ 6 πιρὴ ἰηάτϊσο 
ἴῃ ατγίοῖ, δηᾷὰ ἰοσαιθηῦ ἐπ θΒ6 1768, ὑΠ60Ὺ ὈΘΟΟΠῚΘ 
οχαϑρογεϊθά; δηὰ ἐμ θη ἰο Ὁθ Κ᾽ άϊοὰ Ὀγ {815 ἱγτὶ- 
ἰαιΐοη 18 8 κἰηὰ οὗ πιλάποββϑ. Τμὸ Ργορμδεῖ, ἰμ6το- 
ἔοτο, ἴῃ οὐ ον ἴο πιοάοτγαῖϊθ ἢ 6 ἰμ Θ Ώ 5} Οὗ ΒΟΓΓΟΥ͂,. 
δηὰ (186 χαρίης οὗὁἨ ἱπιραίΐθπ6θ, Γ668}}8 δζαὶῃ {110 
{4 10] ἰο Ρταγορ. Αηὰ ψ θη Φογυβδίθιῃ 8818 
Εοὰ ἰο 86 απά ἰο ἰοοῖ, ἰΘΥ6 18 88: ΘΙΏΡ 8818 ἴἢ- 
ἰοηαοά ἴῃ υϑίης ἴῃ9 ἔνψο ψογὰϑ; δηαὰ (9 γθαϑοῃ 
εἰνϑη ἀο98 8180 ἴθ0Γ0 ΠΥ δοῦν ὑ18, ὈΘΟδι1189 886 
μιαὰ Ὀροοπιθ υἱέες ; 80 ὑμαὺ (6 σῃαγοῖὶ 86. ποι]ιῖηνς 
εἶβθο Ὀοίοτο αοά, ἰο ἰατα Ηΐμ ἴ0 πιθγου, Ὀυὺ Π6Γ 
οὕ πιΐβοῦθθ. 586 ἀἰά ποί, (6, Ὀτίπας ἴον ψαγὰ ΒοΣ. 
ον Βουνίοοβ, σὺ οὐἷν ἀθρ]οτθα 6 ον ἢ ὨλΊΒΟΓ ΘΒ, 
ἰηῃ ογάοῦ τὺ 8.6 αἱχιὶ οὈιδίῃ ἰδ ἔδνοῦ οὗ 
ἀοὰ." 

232, [ὕεν. 12. 15 1 ποιϊδίηρ ἴο γοῦ, 811 γ9 
ταὶ ρ88585 ὉΥ2 ὈΘΒοΪᾶ βηἃ 5666 ἱἐΐ ἴΏΘΥΘ ὉὈΘ 
ΘΏΥ ΒΟΙΙΟΥ ᾿ἰἶζο πηἴο ΤῺ δβοσζονν, νυ ῆΐο ἢ 
ἰα ἄοῃο υπῖο Μ6.--Ηκνευ: “89 70.5}}γ ἀ6- 
τ} 58 ἃ διιασὸ ἴῃ {6 ΡὈΙΓΥ δηα σομιρϑϑδίοη οἵ 
Βρθοίαίογσϑ. ΗΟ ρα] Δ }}} ἀο68 Βιι6 Ὀθρ; (μοὶγ 
ΟΠ ρα Β81: 00 ! ΥΟΓ. 18: Τιἷβ 18 Κ δαὶ οὗ “οῦ, 
Χὶχ. 21. 171Ὺ5ὲ »ίίν, λαυό ρψν ὡροπ πιο, Ο ψγὲ πιν 
7ριεπαάθ! [Ι Ἀ6ῚΡ5 ἴο πη κθ ἃ Ὀυγάθη βὶΐ ᾿ς θΓ, 
ἡ ουν γι οη ἀ8 ΒγπιρΆ(]ἶ29 τνῖν ἢ 18, δη ἃ τη α]0 ΓΒ 6] 
ἰθαγϑ ΨΨ1{Π ΟὟΓΒ; ἴοτ [818 δνυΐῃοοβ τπδῖ, ἐμοῦ ἴῃ 
αϑϊϊοιοη, γ)͵ὸ ἃγθ ποὺ ἰῃ σοῃίθπιρί, ΘΟΙΏΠΙΟΏΙΥ͂ 88 
τοῦοὶι ἀτοι( θὰ 859 Δηγίἰης ἔπ δὴ δϑβοιοι.᾽᾽] 

28, Ψν. 12. «« 7]}}8 15 ΔΙ] σου 4} ἐχρουπάρα 
ἰο ὈΘ {πὸ τνοῖσθ οὗἩ Ομ εδὶ δηρίηρ οὐ {ΠΠ 6 ΟΥΟΒ8, ΟΥ 
οὗ βο}}8 ἰη Ραγραίοτγ. ἘΞ Οἵ ἰὐ 18 ἰθ6 νοὶοϑ οὗ 
ἴπ6 ομυτοῖ ᾿ἰπ ἰσιθυϊδιΐοη. Ἡ Ἐ Ἀ Οὗ μ0 βλπ)0 πᾶ- 
ἰπτὸ 1 [16 δηραΐϊδ οὗ [86 το ΠΣ τ} 1 ΙΔΌΟΣ, 
ΟΥ πιοιιτηΐϊης δῸΓ ἀοερὰ σὨ]άγοη, οὐ ἀγοδάϊης 
Βαρεγδίίου ἔσοῦι ἢ6Υ ΒυϑὈδηα, ΟΥ σδγΓΙ θα σϑρίϊνθ 
Ὑ1}. Β6Γ οἰ] άγο απποης ΘῃΘΙἶθ8. Ἐ ἘΞ Ἐ [18 
(86 γοῖο9 οΥ̓͂ {16 ἰγ}Υ ρΘοϊ θη βου], ἴον {Π 6 γῸ 18 
ὯΟ ρχύοϑίον ἀοϑοϊδίίοι (δὴ Βερδτδίΐου ἔεοαι ἀοἀ.᾽" 
ΒΟΝΑΥΈΝΤΌΒΑ ὈΥ ΟἜΠΠἼΒ.νΕΒ. ΡΡ. 4], 42. 

21. [ὕον. 12. ΗΕΝΡΕΒΒΟΝ; “70 Ψογὰάβ οὗ 
1}}18 σου86 ΠΑΥ͂Θ ὈΘ6Π ΥΟΥΥ͂ ΠΟΏΘΓΔΙΥ ΒΔΡΡ]16α, ἴα 
{88 ἰδῆρύααρχο οὗ ἰδ 6 ρΡυϊρὶϊ, ἴο (9 βϑυδοτγίηκβ οἱ 
ουν ϑιυνίουγ, δπὰ θαι ΒΒ. ΟΠΔΌΪΝ πον σΡΔΡὨϊ- 
ΟΔΙΪΥ ἀοβουῖὶθο [ἢ9 ᾿πἰΘΏΒΙΥ οὗ ὑπο80 βυβογι ηρ8 ; 
Ὀὰὺ σοπϑιἀ ογίης ἰμ6 οχίθηι 0 Μ ῖοῖ {π9 οτἰρίὶπαὶ 
Β6η36 οἵ (9 ραν ϑαᾷο 848 ὈΘΘῺ Ἰοϑὶ βὶ χη οἵ, δηὰ 
ἢ 6 ποεσοιηπιοαιοὰ οὯ9 Βιυυὐϑίξιι θὰ ἴῃ 118 ΤΟΟπι, 
1 ψουὰ θ6 μψ6}} ἰο ποι ῦ ἐμαὶ ἐμ βοοοπ δε 
πιδλΐης ἰ8 ΠΙΘΥΘΪΥ δὴ ϑδοσοιριηοἝδίΐοῃ οὗὨ {Π6 
νογὰ8. ΟΒΟΒΉΟΒΤΗ: “ΓΤ Ὠ18 ϑογγον ι} 6χ- 
οἸμιμ το. ΠΙΔΥ͂, ἢ ἃ ΒΘΟΟΠΙΔΓΥ μη Βρ Γι }8] Β6Π8Β6, 
θὼ τοραγά6 45. οοιαϊης ὕγοιῃ. ἴῃ9 1108 οἵ ΟΕΕΙΑΤ 
ΟἹ [ἢ)} 6 οὕοβ8. Ὀθννελἰλμς (110 51 Π5 δῃι τ ΒΟΓΙΘΒ οὗ 
ἰδ νοῦ], νυ ἷοὶι οαιϑοά Πίτ ἐμ δ Ὀἱιῖον δα δι, 

ὃ 

οὗ νι ποἢ αἷοπο ἰἴ οουἹὰ 6 ῬΓΟΡΟΓῚΥ διὰ, “ἰμδὲ 
ΠΟ ΒΟΥΓΟΥ γὰϑ ἰκὸ ὑἀηΐίο ἢ 8 βογγον. " ΤὩυ8 
ἀκοπακ ΠΕΆΒΕΚΕΒΥ, ἴῃ “16 ὅ'δογδοο :᾽ 

“ΟὮἈ αἱ γο, ο ΡΑ88 ὈΥ, Ὁ ἾΟΒ86 ΟΥ̓́66 Ἀπηὰἃ τηϊη 
Τὸ νΌΣΙΙΥ τη 79 ἈΓΟ ΒηΆγρ, ὑπὲ ἴο Μο Ὀϊϊηὰ, 
Τὸ Μο, ῆο ἴουϊκ γον τ 1 πιϊμῆϊ γοῦ δυὰ: 

ΥΥδ8 ουὐδοὺ γγίοί {πὸ ΜΊμ97 
δϑὃδὃ « ἊΝ : 4 4 4 . 4 

Βυϊῖ ΠΟῪ 1 ἀΪο : ΠΟῪ 4] ἰ8 δηϊδῃρά. 
ΜΥ νο, πῇλ ἢ Β Ὑ4]: Ἀπ ΠΟῪ 1 ον ΜΥ ποδὰ: 
Οην ἰοῦ Οἱ ὙὉΒ δαγ, θη 1 δῇ ἀσαὰ 

ΝΟΥΟΣ νὰ κῦίθί 119 ΜΠπο.).--Ἶν, Ἡ. Η.] 

20. ον. 12. Ουν ϑανίουν δουϊὰ αν υϑοὰᾶ 
ἐπῖθ Δροβίγοριιϑ οἡ 86 ἀαγ οὗ 86 ρΡγϑρασαδαίϊοῃ [Ὁ 
μΠ6 Ῥαββονθγ, ψ 1 οἢ τΐμηὶ τὶ οαΐ ἐπαρΓΟΡΥ οἰ 
Ὀο σ4|194, ἴῃ 116 γΟΥΥῪ ποτ ὶβ οὗ .ι18 ἰοχί, 1116 ἀΑΥ͂ 
οὗ ἴ[86 νγϑί ἢ δπὰ ἱπαϊκπαίϊοη οὗ {πὸ ἱοτὰ, ἢ 88- 
τὰ 6 88 ΟὨ ἰδδὺ ἀδγ Ηδθ ροιιτοά ουἱ Ηΐ8 ν ταί] ἃ5 
1 ὉΥ ἃ ϑυσάρη ἱωρυΐδο, οη Ηἰβ οσὴ ὅση, ἰπ 56- 
σογάδησθ ὙΠ {110 ἰΘδ. ον οὗὨ [88. 1111. ϑρθακ- 
ἴης ὈχΙοΙΥ : τ860 βυδογίης οὗ Ομ γῖϑὺ νγὰ8 ἰπδηΐο 
δά ἰπΐογηδ) ἰῃ γοχατὰ ἴο 118 αἰ γοςσὶΥ, (Βουσὶι ποὺ 
ΜΙ τοχζασὰ ἰο 118 ἀπγαιίοη; δηὰ ἐμ ἰ8 Βῃουϊὰ Ὧθ 
ατροά ἴῃ τοΐαϊαίΐοη οὗὨ (10 ἔγϊ γοϊουβ, σατρίης οὔ- 
)εοοιϊίΐοῃ οὗ ἰδ ἀϊδεϊρ᾽θ8 οὔ Ριοίπυ8, νὴ ψ τ ἢ 
τηοϑύ ἰπιρίοιι8 ΒΟΡ ΙΒ ΣΥ͂ 88567, ἰμαὺ [86 ῬΑββίοη 
οὗ Ομ γιβί, θοσαῦδβο ποὶ δίοσγηδὶ, οου ἃ ποὶ ὃα 6χ- 
Ρἰδίοτυ οὗ βὶπβ ψ αϊοθ ἅτ ἱπᾶηϊί ἴῃ χρυ. 
Ῥγθδοθοσθ οὐρῶΐ ἰ0 δπὰ οδῃ, ὈΥ τ68η8 οὗ {118 
Ρτορίιοιῖς41 οχιιοτίαίίου, βιϊιηαἶαῖθ {μαὶν ἈΘΆΓΟΥΒ 
ἴ0 το γ6 αἰϊθηίγο τηοαϊαιΐο οἢ ἰἶι6 οτά᾽ Β Ρα8- 
δβιοη.᾿" ΕὌΒΒΤΕΒ. 

20. γον. 12.“ Ζιο; δ ΒΟΥΥΟῪ οχοοθᾶβ 41}}] οἱ ον 
ΒΘΟΓΓΟΥ͂Υ, ἴῸΥ Ζίοπ ἰβ ΠΥ ΒοηΒ1: Ὁ]6 οὗἨ 16 παῖ γα 
οὗ ΒΟΣ βἴη,----ἰν εἰσ 18 τ6 βίη οἵ ἃ βογγὶῦ]α γοδο]- 
ἰἴοη ἃραϊηδὶ αἀοὰ ἩΗϊπηβεϊἴ:-τ-ῦᾶ, αὐ (86 8λπ|6 
(πλ6, 826 1ῖ661]8 ἴοτ ἰδ 6 Ἰοβϑὺ Β᾽ΠΏΘΥΒ, ΠῸ ψ 6 Γ0 
οἰ] ὃν Βοὸῦ ποτὰ δηὰὶ νψἰοῖὶ δὲ0 δουϊὰ ᾿αγο 
ΜΓ ἸΒη6α [0 860 ποί Ἰοϑί. Ζίοπ᾽ 8 ϑοῦσγον 18 [ι] ]]οἀ 
δηὰ οσομμρίοίοῪ τοδὶ σοὰ ἴῃ Ψ6808 ΟΠ γὶϑί, οἵ Ηΐιη 
ἰἰιᾶνο 1η6 Ῥγορδιοίβ, δὰ 41} βαϊηῖϑ, δὰ 41} τυ Ὸ 
γα Ηΐδ, ᾿ἸατοΥργοίοα 1ἰ,--πι 6886 Κηον ΟὨΪγ ΟἸεγῖϑι. 
Ηὰ ψὰο Σιδὶοιβ {}|106 ΒΟΥΤΟΝ 15 αοὐ {ι|16 Ελι] ον, 
δηὰ Ησ νψ|ὸ Ὀθατδ 1ἴ, ἴῃ 6 791168ὺ Β6 186, 15 [0 
ὅοη οὗ αοὰ " ὈΙΕυΒΊΟΗ. 

21. [γεγ. 18. Ροουν: “Ἴμ9 ΠοΙγ τᾶ οὐνποίἢ 
οὐ 88 186 ἄτγβι οδυβο οἵ αἱὶ π6 δυἹ] τ 0 Βυονοι, 
δὰ 6η1111.5 αοὐ ἴο (ποὶν νατίουϑ Κη 8 οὐ 4ΠΠ]16- 
(ἰοθδ, Ὀοΐὰ ἴῃ ΟΔΡΑΪΥΪΥ δηὰ ἀυγίηρ [16 βίορο, 
Ἰοοκίης θογοπά (ἰιαὸ Βα γ]Ἱοπίδη8, νὰ ψγογο (116 
Ῥτοχίπιαία ἱπϑίγαιηοηῖαὶ ο84.86.᾽}] 

28. γόον. 14. «« ΑἸιου σι ἰῦ τὰν πάνθ ἐπα 8Ρ- 
ῬΘΑΓΆΏΟΘ οὗἨ νταϑῖ, (Ὁ αοα Β8ἰιυι]ὰ ρυπΐ8ιν 089 
“ον 158} ρθορὶο 80 βϑυθγοὶυ νυ ῖτἢ βαγυϊίααθ, ἔμπιΐπθ, 
ἀἴβατγδοθ δηὰ (μα οοίοηιρί οὗὨ (Π6 1} ΘΠ 6 Πι168, γαῖ 
ὉΠ ΟΓΘΌΥ αοα ῥγομιοίοα (Ποἷτ οἰ θυ πα] Ὀδηοῆϊ, βίη68 
ἸΠΘΩΥ͂ οὗ (πολ όσὸ Ὀσουχῃ ὈΥ ἰἢ.680 πιθ8}}8 ἴο 8 
Κηον]οάχο οὗ ἰἰιοὶν δἰ (ΒΟΥ Δα ποὶ οἰθῃ- 
80 αἰἰαὶηπθά. Μογϑονοῦ, αοἂ ἄοοβ τᾶν ἃ 
“βίγσδηχο σους (188. χχυὶ!. 21), ἴῃ τοέθγθμοο (0 
ἰ(Βαὺ ποῖον Ηρ οϑίθοπιβϑ Ηἰβ ον. Εχλιηρ]6, 
ΔΙΑΝ ΑΒΒΕΗ." ΟΒΑΜΒΕ ὉΥ Εα. Ηυννιῦβ (δέν. 
[Π|., Ρη. 28, 29).--- Οὐ} δον 88) αἴ τ ν 18. (10 
ὉΪονγ, θη ἀοα ρΡιιηΐδ᾽165 ἃ 8 0 [ῸΥ ἢ 18 818 ᾿6 ΓΘ 
ἴῃ {μὲ8 16, δὰ ὉΥ δβιιοῖ ἰθαιρογ! ΡαπἸΒιπ πὶ 
ῬΥΘΒΟΓΥ ΘΒ ἰχἰπὶ ἔγοτῃ {6 ἑαΐατε οἴσγιαὶ δὰ (οττὶ- 
Ὁ1]90 γαῖ οὗ αοἀ δὰ ἔγοπι ὑπαυθησιαῦὶςο [16}}- 
ἤνο! Τμὰβ.8ὺ ΒΟΙ͂Υ ἰσδομοῦ Αὐοῦϑτιν Βροὰ 5, ἰὴ 
᾿ιῖ8 Οοη υβϑίοηβ: οτὰ, ὈυΓὴ τὴ 6ΓΟ, ΒΔ π|6 ἴἢ 
Ῥΐθ 669 6 ΓΘ, μί 6Υ66 πιθ 6 Γθ, Βίομ πιὸ 6 Γ6. ΟἿ 
ΒΡΌΓΘ 110 ἰῃ [μὲ νοτὰ.᾽ Εα. ΗΠΌΝΝΙΒ, ἑά. ἰοο. 



66 ΤῊΕ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ ΦΕΒΕΜΤΙΔΗ. 
“ππππσπππππππτπππτπππππππππππππροΕΠπΦΠπο-τ τσ τὲστ τ - στε πες -  -τ τ τ οἔὰὐὐπἔρῳἔΔἕἔρτττ τ τϑοΕΠΚΨρΕὺπτπτΦΠΕὁρουοσοἔὁΨὁἔσςιἔἘὁὌΘἜέἔοιΨἔοσἔΨοὁοΠἔἐΨἔὁσἜὍ πω 

290, σον. 14. “« Ῥυπἰδ]ιπιθηΐ ἀκ Ἶ]Υ ἰποτθαβ68 Ὀο6- 
δηι186 σ}}{ Ποῦ 8865 ἀδ}γ. ΑὐΟΥ5711Ν. δὲῖη8 Ὀ6- 
σλ056 ἴπΠῸΥ Οχοὶϊίο ἰηὴ6 ψὙτΤΑΙ} οὗἩ αοά, νοὶ ἰ8 δὴ 
᾿μτ ο]Θγ Ὁ1]6 Ὀυτάθη (Ρτάγοῦ οὗἁἩ Μάνα βϑ., τϑῦ. δ), 
ΔΓΘ [ΠΟ ΠΊΒ6 1108 Μ06}} ὁα]]6 ἃ, δηὰ ἃγθ, ἃ γόκο δηὰ 
δη πιο ΓΔ Ὁ]86 Ὀυγάθη (ῬΆ. χχχυὶ!. 4; χυ. 4).᾽" 
ΕὔΒΒΤΕΒ. [("ΜῪΥ ἰγβδηβργοββίοηβ, Ὁ [ογὰ, τ 
τα Πρ} 164: ΜΎΥ ἰγδυθαγθββδίοηβ δγΘ τυ] 1 1164, 
πα 1 δὰ ποῖ νογίἢν ἴο Ὀε οἷά δηἀ 806 {πὸ μεϊσμὶ 
οἵ ἤδεδτυοπ, ἴον 118 τηαϊιἰὰἀθ οὗὨ ταΐηθ ᾿πί αι} 68. 
7 απὶ δοιρεα ἀοιρη υἱδὰ πιαῆὴν ἴγοη δαπάς, ἰλαί 7 σαπ- 
ποί ἐἰὐ τ πιῖπα ἀεαά, πείίλεν ἤαυς ἀαἀην τείϑαϑε: [ὉΤ 
Ιμανὸ ῥσγονοϊθα ΤῊΥ πτδϑίῃ, δηὰ ἀοπο ονἱ] Ὀοΐουθ 
ΤΊοο; 1 ἀἰά ποὺ ΤΌΥ ν|}}, ϑῖ μον Κορ 1 ΤῊΥ 
συπηδητθηί8 : 1 ΠΥ͂Θ Βοὺ ΠΡ δΌοτηϊπδιΐοπΒ, δπὰ 
να ταῦ] ρ] 1.4 οἴἴὔδθησοβ.᾽" (ΤῸ ῬΥΆΥΟΡ οἵ 
ΜΑΝΑΒΒΕΗ.)- -ΠΈΝΕΥ: “ 9 ὭΘΥΘΓ 8ΓΘ δηἰδηρὶ οὐ 
᾿π ΔΠΥ͂ γΌΚο, θαὺ ψηδι 8 ἔγαπλθὰ ουϊ οὗ οἵσ ον ἢ 
τη περτοβϑίομϑ. Τ1Π6 γοῖο οὗἉ ΟΠ γ δι᾽ 8 σοπη θη 8 
8 Δ εαδψ ψοζε, Μαῖϊ. ἰχ. 80; ἐμαὶ οὗὁἩ ουὖῦ ον ἢ 
{τ ΠΒ ΖΡ ΒΒ 08 8 ΠΟΔΥΥ οπ6: Οοἀ 18 βαἰὰ ἰο Ὀϊηὰ 
1815 γο κα, δῃὰ ποιλιίηρς Ὀὰϊ (Π9 παπὰ οὗ Ηΐ8 ρδγ- 
ἀοπΐπρ ΠΙΘΓΟΥ ΜΠ] απδιηὰ 1ι.᾽ 

80. ογβ. 12-1ὅ. “023 βῃουϊὰ οΌδβαγνθο ΒοΓΘ, 
ἩΪγαὺ 18. (ἢ 6 ΓΘ] βδοιτοο οὗ 4}} ὑἐγσὶ Ὀυ]διϊου δηὰ δι - 
ὙΟΥΒΙ(Υ Οἵ ΘΆΤ(ἢ ; ΠΔΙΏΠΟΙΥ, ποῖ ὈΪ πὰ ομδποο, ποὶ 
ΘΟ]Ή8(141 αρζοησίοδ, ποὺ πηθῆ, Ὑἱ0 ΟΓΡ ἴῃ (μαὶν 
ΟΡ πΙΟη8, ΟΥ σϑ.86 πιϊβίογ[π 68 ἰπγου ἢ νγδηίοη- 
1688 ΟΥ̓́Τ 1660: ἰπ {Π 686 76 ΠΙΔΥ̓ δηὰ 8 ΒοΟΟΠΔΥῪ 
σλι86, Ὀὰ0 (δ 6 Βἰχμοϑὶ οααβο, τ πο που ]ὰ Ὁ6 
Ὥγνηι δηα τηοϑὺ οοηϑίογοά, 18 ασοά. ΤῈ [οσὰ, 
ΒᾺΥΒ 6γοπ 8}, ᾿,.48 116 τὴ 6 {1} οὗὨ στοῦ; Ηθὁ δα8 
Βοηΐ ἔγοπι οἢ δἷσἢ ἃ ἦτο ἰηἴο ΤΥ Ὀσηο8; ἴΠ6 μογὰ 
λι88 80 ΒΟΥΘΓΘΙΥ ϑηαϊοαὰ τη6 ὑμδ0 1 δ ποί 80] ἴο 
γίδθ υΡ. Τὴ [ον ΠΠ|π|56]{ ἔγθοὶν ΘΟ 88608 4]] 
{18 δηὰ βᾶγ8, 418 ἴΠ6Γ6 6ΥἹ] ἴῃ {Π6 οἰΐγ, το 1, 
16 ᾿ογὰ, ιατνὸ ποὺ ἀοποῖ᾽ (πὶ. 111. 6). ὙΒΟΓο- 
ἴοτο 1 νψὸ σψου]ὰ Θθοαρθ9 ΟΥ̓], ννο τπϑὺ ΧῸ ἰοὸ Π0 
οὔθ Ὀαὶ οὐ, δηὰ Β66 ἴο ἰΐ ἐπΠαΐ τὸ ἀγτὸ γοοοῃοϊϊοὰ 
1} Ηἰπ ἴῃ τοχαρὰ ἰο οἷν β'η8. Ἡὥσίοπιδ. ; δεπι- 
σιατ. ᾿---[ΌΟΤΥ : “1 ΤΑΥ͂ ΡΓΟΡΟΥΪΥ Ὀδ ἱπαυϊτοα οὗ 
Δ} 0η4ὺ Ρ458 ὈΥ͂, ΠΟΘΙ Π6Υ 116 Ββυθογίης οὗ 1}}6 
Ῥθορὶθ οὗ ἀοἀ ὃ8 ποιμίηρ ἰο ὑπο ἢ [{{πὸν Βαγθ 
πὸ (ουρῆν οὗ δοταραβϑι οι ΟΥ αἰϊοτηρίϊπρ ἴ0 
δἰἸοναΐο (Παῖς αἀἰδίγοϑϑοθ, (ΠΟΥ ΠΙΔΥῪΥ δἰ Ἰοδϑί ὃ6- 
Ἰινοϊὰ δηὰ ὃὈ6 ἐηϑίγυοίοα: ΠΟΥ͂ ἸΏΔῪ 866 ἰὴ ἰΒ 6 [ἢ 6 
ΒΟ] 688 οὗἩ αοά, [Π9 671} οὗἉ δῖη, 1}}0 ΘἸωρί: 6088 οὗ 
ἔοτπηδ, {86 ἴδ 4] οἴὔθοῖβ οὗ ΠΥΡΟΟΥΪΒΥ ἀηὰ ἱπηρίοίγ: 
διὰ {Π60Υ ΤὨΔΥ ἰδ κ6 νγαγηΐηρς ἰο 866 ἴτγοιῃ ἐδ6 
χα ἰ0 σοῖηθ, ὈΥ̓͂ Θοηϑίαοεγίης 016 ἰθιῃροῦδὶ) 
τι 165 ἴο ὙΠ ιϊοἷ δ᾽ ἢ ἜΧΡΟΒΟ5 Ὠθῃ ἴῃ {1118 Μοῦ, 
ΚΕΟΥ 1{186 Υἰ μύθου ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἅτ βαυθὰ, νν ΘΓ 
Ὑ 11 6 ἀρ ΌΟΪΥ δπὰ ῥτοῆϊχαϊ 6 ρΡροαν ᾽ [ΙΓ 186 
τοὐ οὗ σογτεοιίϊοῃ 6 80 ἰογγιΌΪ6, ναὶ τῷ} εἰχο 
δ οτα οὗ γθηζθᾶποθ ὃθ ᾿-Βυΐ ἩΠΔΊΘΥΕΟΙ ΠΊΛΥ ὮΘ 
ἰεδγηθαὰ ὉΥ νἱονίης ἰδ 9 ἀοβοϊλίοη 5 οὔ Τ ογυβαΐθτω, 
ἘΝ ΓᾺΡ ΣΠΟΓΘ ΠΙΑΥ͂ Ὁ60 Ἰοαγποὰ ὕγομῃ Ἰοοκίης 
ἀηΐο 9688, ἀπὰ 18 βυ δον ρ9 δηὰ ἀδαῖῃ. Ποο65 
δ ποῖ, ἃΒ ᾽ξ γοσθ ἔγοιαῃ {86 ΟΓΟ858, 64}} ΟἿ ΟΥ̓́ΟΥΥ 
1.66 4}658 Ταοσ 8] ἰο αδἰϊοπὰ ἴο (9 βοθῃθ 0068 
116 ποὺ ΒΑΥ͂, “18 0 ποιηρς (0 γοιι, Δ}} γο {πὶ 
Ρλ88 ὈὉΥ ἢ Βεμοϊὰ δπὰ 866 1 {8606 6 ΔΩΥ͂ ΒΟΥΓΟΥ͂ 
Κὸ απο ΜΥ βούγον, τον ἢ ἴῃ6 μόγὰὶ Βα ἢ 
αἰ οί Μο, ἱπ ὑπὸ ἀαν οὗ 118 θογοθ κα 6 Ὁ ἀσζαϊηϑί 
{Π|Ὸ Β1η8 οὗ {Π1ο86 ΒΟ τὰ 1 σάτα ἰο Β66 κς δητὶ ΒΛΥΘ ἢ 
[5 ἴν ποι βίης ἴο γου ἐμαὶ ἱ πὶ ἤ6 ΓΘ ἃ 51}}688 88- 
ἵοτουῖ Τδαὶ 1, 6 νὸ}}- ὈοϊΪονοὰ δοη οὔ (6 
ΒΆΤΟΥ, δαὶ σοηϑαπιρα ὉΥ τἰϊς ὅτ οὗ ΗΪ8Β πτϑῖἢ, 
δηὶ παι ΜΥ δοατὶ ἴἰπ ἰμ8 ποῖ ἰδὲ οὗ την ὈονοΪ8 18 
ΘΥΘῺ 8ἃ8 πιοϊίΐης ΜΑΣ, δὰ 8}1 ΤΩΥ ὈΟΠ6Β ουὖἱ οὗ 

λοϊπί, ἀπὰ ἐμαὺ πιΐπθ δηθιηΐεβ βίη βίητίης οα 
804 ἰπϑυϊπρ νοῦ ΜοΙῖ [5 ἴΐ ποιμίηρ ἰο γου 
ὑπαᾶῦ {19 ΕΊΒΟΣ ΒαῚ νγϑδί θα οὰς ΜῪ προὶς (δ 
ΤΌΚΟ οὗ τ ἢ Β ἰγδηδργοβδίοῃϑ, δηὰ Ἰαϊὰ οὴ Με μ8 
ἰδία οὗ 41} ΗἾβ βθορ]θῦ᾽ 1 547, ἀοίῃ ποὶ ΟἿ 
Βυδονγί παρ [τητυδηι οὶ βϑοῖλ ἰδ ἴο δβδαάάγοβϑ υϑ 
ΑὩΔ ἀοθ8 ἰὺ ηοΐ ὈΘί σον Θ 8 ἰο σοπβίάον, πὴ (δὶδ 
ϑυβογον ν88, ψῃδὶ δ βυδοτϑὰ, ππὰ ν᾽} Ηθ βαΐ- 
[ἐγθὰ αἱ 417 Ηδθτθ Ὑὸ ἸΏΔῪ Β66 (868 6Υ]] οἵ δίῃ, 
9 ΒοθοΥ οὗὁἉ (6 δὰ, δὰ 1116 7 βέ16ο οὗ Οοά, 0τα 
ἰδ ἴῃ 8}} ὑπ οὐοῦ Βοθῃδβ ἰμδὺ "γ ἢδυύθ Ὀθθῆ 
σοπίθι Ρ]δίΐης : ΒΘΓΘ 76 ΙΏ8Υ δάση {86 ποτὰ οἵ 
ΟἿΓ Β00}]8, (89 ἱπιροτίδησθ οὗ οἰδγπαὶ (μΐησε, (86 
ΥΔΏΠΥ οὗ ἰμ6 ψγοῦ]ὰ, δῃὰ [16 πιΐβαεσυ οἵ (δ) θα 
85, ΗθΥΘ 9 ΤΙΔῪ 866 [6 ΟὨΪΥ Τουπάαίϊοη οἵ 
ΟὟν ΠΟΡΘ, δηὰ (6 βοῦγοθ οὗ οὖσ οοῃογί δηὰ 
Βαρρίμοβθβ, Ηδθὺθ νν8 πιδῦ ἰθάσῃ ρταίί 0 απὰ 
Ῥδίϊθῃοθ, ΠΟ ΚΏ ΘΒ δ ΤΏΘΓΟΥ, ἔγουι ἴπ6 ὈγΙ σι οδὶ 
ΘΧΔΙΙΡΪΘ δα (89 τηοϑὲ ὁπάθασγίηρς πιοίϊνεβ. [δὶ 
ἔμΘ ἢ 8}} Οὐν ΒΟΥΤΟΥ͂Β Ἰοδὰ Ὁ ἰ0 σοπί Θπιρ]δίθ [80 
ΟτΟ88 οὗ Ομγίβὶ, δῃὰ ἰὸ τρδγὶκ {16 τᾶν Ηθ ἴοοκ 
ἱΒτοῦρὶ βυβοτίηρθ δηὰ ἀθδιὰ ἰο Ηΐβ ρίογυ : (δαὶ 
ὑν6 ΤΏΔΥ 6 οοπίοτίοα πάθον ΟἿ ἰνΐα]5, απ οἴ θοῦ- 
ΓΟ 9] ον οὐῦ ΕΌΤΘ- ΓΌΠΠοΣ, ἐμαὶ ποτα Ηδ 18, 
ἴμ0γ0 76 ΠΊΔΥ 6 8]50.᾽ 

81. [ὕτ. 106, Βοϑοδῦδβο ἴθ σοσηέξοσῖοσ δαὶ 
ΒΒΟΙΙα το] έθνυθ τν δου] ἰα ἔασ ἔσοσω ζηϑ.-- 
Ἑ89 στο Ββυ οσϊῃρ ΤῸ ΒΟΥ δοίμδ] 8[ηπ ὈδΟομη64 
ἃ {γ09 οὗ [86 βϑαυ οῦῦ βυ δου; [0Υ {16 Βἢ 8 οἵ (ἢ 
οατοῖ ἱπηρυϊαίίνοὶγ. Ηρθγο 6 δύο δῃηοῖοΣ ΟΥ̓ 
ἔἴγοῃ (0 στοϑ8. “ ΕἸοὶ, ΕἸοὶ, Ἰαπιαὰ βα βϑϑἢ )δη, 
ΜγΥ ἀοά, ΜΥ Θοά, τὴν δαϑὶ ΤΒου ἴοσβδδκοη ΜῈ" 
ΤΏΟΒΘ ἯἜὯΟ ΤΌΤΒΑΚΟ αοα π|ὶ]ϊ Ὀ6 ὕουβα θη οὗ Ηΐπ, 
δηἀ ὑμ080 ὙΠῸ δἃγθ ζογβαίζθη οὗ Θυά, νῖ}] βϑοὶς ἴῃ 
ὙΑΪΏ [ῸΓ ΔΗΥ͂ ΟἾΒΘΤ ΘΟΙΆΪΟΣΙΟΓ, πὰ τ }}} δ Ἰοῖϊ (ο 
ΟΥΥ͂ ουν ΜΠ} ὑθαῦβ πὰ Ἰδπιθπί αἰ οη8 πὰ ’ βρτεδὶ 
ἔοτι α {8601} Βδηάβ, στον. 17, ἰῃ νδίη, Ὀθοδιιβθ 
ΚἰὮΘΓΘ 8 ΠΟΘ ἴο σομηΐογί ᾽ ἔπι. Τὴ οοηδίδηι 
Δ᾽ ̓ ϑοη ἴο δὴ δΌθϑηϊ Οοτηΐογίον ἴῃ ἐἢ 18 ΘΟΌ ΚΖ, 868 
ΟΣ. 2,9, 16, 17, 21], 18 δἰχηϊοδηῖ. ΤΏΉοσο ἷ9 
ποίη Πκθ 1 πὶ [86 Οἴμοὺ βοῦμβ οὗἩ 1 μτηθηϊ8- 
(Ἰοη.--ὟἮ. Η. Η.] 

82. εν. 17. Ζίοῃ βρυεϑαᾶϑθι ἔοσι ἢ δοὲ 
Βαπᾶβ, δ ἃ ἴπϑσθ ἐβ ΠΟΩΘ ἴο οοτηΐξοχὶ Ὦθσ. 
--ι 8. Γασοίγοδ ΘΟΙΡΘΗΒΑΓΟΤΥ ΡΟΒ 8) πηοη!ϊ, ἴῃ 
{ἰιῖ, ανίηρ τοίαϑοα ἰο Βϑὰῦ Ηΐτ, το κιτγοίοἰιδὰ 
ουί Ηΐ8Β παδηὰβ ([88. ἰχυ. 2), δῃὰ ἰο βθεκ βαΐείγ 
πάθον Ηΐ8Β νη ρ8 (Μαῖ!. χχὶνὶ. 87), 816 Βογβοὶῖ 
βἰιου]ὰ αἴλοσσασὰβ δίγοίοι ουἱϊ ΒΟΥ βδηᾶβ δὰ ποὶ 
δπὰ ἃ δοχηξοτίθν."᾿ ΑΜΒΒΟΒΕ Ὁ ΟἬΙ5.ΕΒ. Ρ. 88.--- 
“ὙΠ6. δποϊθηϊ οματοὶ (ϑ]0η) δργεαάειὰ 7ογίλ λὲν 
λαπάξ, ἱ. 6.,) Ἀ6Υ 1658] ψγοῦ ΚΒ δῃ ἃ δα σηδ] τἰ σζηίθουϑ- 
Ὦ68868, Ὀὰυΐ ἐλέγδ ἐξ ΠΟ (0 σοπιΐζοτί ἀξγ οὐἱ ασοοιηὶ 
οὗ ἰμ086 νου, [0 (6 Πογὰ ἀ068 ποὶ ἐπεὶ ν ΒῸΡ 
ἱμβγουρῃ ἵμθη. Βαϊ ψῆδὶ [8 186 Σϑβιὶν οὗὨ ιδΐ8 
ὀχ  ἰοη οὗὁὨ μον ροοὰ πογίκ8]} 1 βὲιο Ἔσχροοῖϑ 
ἰο Ὀ6 υϑιϊδοα ὉΥ ἀργεαάίησ οὐδ λὲν ἡαπαφ αἴϊοῦ 
18 ἔαϑῃίοη, Θοά λαίὰ σοπιπιαηαεα ἰλαί δδτ αὐνετ- 
δαγίθϑ, ἴ. 6.., ἾΘΥ βίη, δλοιμα δὲ γομπα αδοιίΐ ἦστ, 
δηα Π6Υ Β'8 8ΓΘ ΠΙΟὮ ἸΏΟΥΘ ΠΙΠΊΘΓΟΌΒ, ΠΆΥ νγῖτἢ- 
ουὔΐ ΘΟΙΏΡΑΤΊΒΟΝ, ΠΩ ΘΥΘὮΪ6, ἀπὰ μ6Υ ἰπΠουϑαπά 
δυδιϊοδι! 08 Δ’Θ 88 17 8586 ΨΟΥΘ απ εἰπείεαπ τρο- 
πιῆ, 88 ἃ Ῥτορῃ οὶ Θ᾽ϑθνγθογο ἰοϑιϊθοβ, ἡ ἤθη Β6 
ΒΕΥ͂Β: “Βυὺ νγὸ ΔΓ Ἀ}1 88 δὴ ἀποίθαη (μἰης, δηὰ 
8}} ΟΡ τἱριιθουβηθββθβ 8ΓΘ ἃ8 ΠΕ τηρβ᾽ ([88. 
ἰχίν. 6)." Βυρξατυβ ΑΒΒΑΒ ὈῪ ΘΉΗΙΒ.ΕΚ. Ρ. δ4. 

88. ον. 18. “411 ἰβ δὴ ἰηρεπίουβϑ δὰ οθη- 
δβἰἀογαῖθ πιοι μβοὰ οὗ ἀϊβοὶρ! πο, γμθη 186 ροοὰ οἀ 
νοι ἃ πηΆ Κα ἃ8 Ὀδί(οΓ Δπι1 νυν ΐβον, ποὶ ὌΥ νογάϑ, 
Ὀυἱ ΕΥ̓ ΘΧΔΙΊΡΙ68 ἴῃ ΟἷΟΡ Ῥογβοῦβ. ΗΔΡΡΥ δζὰ 



ΟΗΑΡ. 1. 

πον, νῆ0 ὈΘοοπΘ τν180 ἐδ 8 ὉΥ (86 πιϊβίογ 1 Π.69 
οὗ οἱογβ.᾽" ΟΒΑΜΕΒ.--- 8) 9 Τιοτᾶ ἱδ τἱβρῇϊθουκ. 
“4 Ηργο ΥοσυΥΒ ἃ ΘΟΠΒΙΏΟ δβαγΐρ, ἴὸ νοὶ [189 
οἰνατοῖι ὈΘΔΓΒ. Π6Γ πιοϑὶ 1]}χϑιτίοιβ (ΘΒ Ἰ ἸΔΟΉΥ͂, ἴῃ 
[6 καπὶθ ὙΩὯΥ͂ ἃ85 δίδυγ 8 (86 ΘΘΠογα], ἤθη 
δὐουϊ το Ὀ6 Ὀφ]ιερά 6, 8 ϑαεϊὰ ἰο 'ανὸ ργομουπορά 
ῬΟΝΙΙΟΙΥ {6850 τνογὰ9 ἔγουι 8. οχὶχ. “Δυβ δτίὶ 
Του, Ο [ονὰ, δὰ .8ὺ ἃγὸ ΤῊΥ ῥυάχπιθδηι 8." 
Εύβϑτεα. [Π|ι0 Μαιγί(ἴ8 γοζογγϑὰ ἴο 18 Μϑδυτὶ- 
ἰ(ἰὰ Τιθοτὶιι8, ϑοηγοίϊτηοϑ οδ]οὶ 51. Μαυγίοο, 
(ποι ἢ οὶ (06 ϑδαῖϊπιὶ ἀπ 8}7 80 ἀοδίχηδί θὰ. Β6- 
ἔογο κα δι 56} ννὰ5 Ὀο]ιοι δι, 18 ἦνγθ ΒΟΠΒ ΟΓΟ 
τηλϑϑασγοά ὈΘΙΌΓΘ [18 ΟΥ̓ΟΒ; “δηπ Μίδαν 66, λα τὴ- 
ὉΠ πἰτα 56} υπάον {Π6 παπὰ οὗ αοὐ, νγὰβ8 μοηγὰ 
ἴο οχεϊαί πα, “Του ατὸ ἦυβί, Ο 1 οτάὰ, δὰ ΤῊΥ 
δ Ζπιοηῖϑ τὸ ἡ ποὰ ματι} ἰγ.᾿ ᾿(ἔπογο. ει.) 
--[{{Π.Η.] 

81. ον, 190.1 οδ8]16ἅ ἴοσ σΥ Ἰονϑιβ, πὶ 
δον ἀδθοϑὶ νυ ϑᾶ ζτ9. --- πα ον (οὐ 5) ρηιθηι8 
ἵν ἤγϑι ἰδαγη, δον ΤΟΟ 8} ἐΐ 88 οὐὸῦ ἴ0 ἢδνθ 
οχρϑοίθα δηγιΐηρ χοοὰ ἔγομι (6 νου], ἴο ψ]} 1 0 ἢ 
Ὑ6 ραϊὰ ΟἿ οΑΥ] Ἰοὺ οουγί, 88 δυάδῃ ἰο Εγρί, 
δΔηὰ τοῦ ἴμ 6 Ῥγίησοϑβ οὐ 86 νοῦ] ἁ. Ζ7εν λαὺυς δε- 
ἐγαψεά πιο, ἰβ αΥὑ 6 Ὁ 8814 οἵ 811} παί: οἢ 9, τ ΒΟΠΘΥΟΣ {16 
σὈυΤΟΝ 1.ὰ8 το] θα ἀροὴ μα στοαί 0η68 οἵ 8 παί! 0 
88 ϑ8ὺοἢ, Το νον] ἰβ {9 σ υτο ἢ 5 δοὶά, ν᾿ }}16}} 
ὈΘΆΥΒ (18.165 δη {ποτ8. ΤΊ 0586 10 γαῖ ἴο (116 
τοῦ] τϑὲ σοῖπα ονοηϊυΑ}}Υ ἰ0 ὈΟΡΡΉΤΥ, πὰ {119 
ΤῊ ΙΒΟΓΔΌΪΥ Ρσοϊοπο [οἷν ᾿'νθ8; Ἡ ΠΟΥΘΌΥ {ΠΘΥ ΤΩΣ 
ῬΟΒΘΙΌΪΥ ΤΘΟΟΥΟΥ δ οἱγ ΒΟΏ568.᾽᾽ ὈΙΕΌΒΙΟΗ. 

85. γογβ. 20-22, “Ἡροτο ἰῃ6 αιιοϑι 0 ΟΟΟΌΓΒ, 
τοί 6 Ἧ)1ΘΟ ΠΥ ὈΤΟΥ͂ ἀζαϊηϑὶ οὐν ΘΏΘΠἾ 68, 860 
Οτῖϑὶ βαγ8, “ΤμονΘ γΟῸΣ Θηθπιΐοβ᾽ (Δίαι. ν. 44)}7 
Ληβνοῦ: ΤΏσΓα ἃγὸ ἴνο Κἰπὰϑ οὗ δῃμοηλοθ, ϑοιηο, 
πιο Ὀθαν 1}1-τ7ν}}} ἰοναγ8 ἃ8 ῬΟΓΒΟΏΔΙΪΥ ἴῸγ ᾿σὶ- 
γαΐθ ΓΟλβοηϑ, ΘΟΠΘΟΓῚ ΟΣ ΒΘΙΥ 65 αΙομθ. 6 [ἢ 6 
πιηίον ὀχίο 8. πὸ ἤπγί ον ἰπδὴ [0 ΟἿΓΡ Οὐ ἢ Ρ6Γ- 
δοῃ, ἰβθη διιουϊὰ ψὸ ῥγίνδίοΥ σοπιηοπὰ 1 ἴο 
Οοα, δπᾶ ῥγὰν ἴον (080 0 ἃγ6 1}1-αἰϑροβϑὰ ἴο- 
ἀναγ 15 τι9, [Ὁ αοἀ νουϊὰ Ὀτγΐπς ἐποῖ 0 ἃ 5686 
ΟΥ̓ ᾿Πποῖγν βίη : δηὰ, Ὀοβίἀθβ, τὸ οὐυρῦ, Δοοοσάϊης 
ἰο 186 ᾿π)ιπηοίίου οὗἉὨ ΟἸιγ δέ, ἴἰο ἀο {Ππ᾿θηὶ σοοά, δηὰ 
ποὶ τοίυγη οἱ] [0 οὐἱὶἱ, Ὀὰϊ σαῖ ΒῸΥ Οὐθγσοπηο ΟΥ]] 
τ. ρουά (Βοτι. χὶϊ. 17,321). αὶ 1 Οὔγ 9θπ6- 
τὴΐο9 ἃτΘ οὗ (μαὺ βοσγί, ἐπαὺ {Π6 Ὁ ὍΘΆΓΡ 111-}}}} ἰοὸ 
ΜΑΓὰΒ 08, ποὺ [ὉΓ ΔῊΥ͂ Ρῥγιγαίο σϑιι86, Ὀὰΐ ΟἿ 806- 
σοιμῃΐ οὗ τηαί (6185 οὗ 11}; δηὰ 8.6 4150 ὀρροβοά, 
ποῖ ΟΠΪΥ ἰο 8, Ὀὰιΐ Θϑροοία}}  ἴο αοἀ ἴῃ δαγνοη, 
δτο σι ἰἰηρ ἀχζαϊηϑὺ Η 8 οἷν ογὰ πὰ ἃγο βίγὶν- 
ἴης ΜῈ} οαροῦ ἱπιρίοΥ ἰο ἀσϑίγοΥ ἰμ6 ΟΠ τ βιϊδη 
σατο ι; ---ἰ οἢ πη οοά βου ὰ να ῬταΥ ἰδδὶ αοά 
τουϊὰ σοηνοχί ἐπ 0890 ἯΠΟ ΤΏΔΥ δῸ σοπγοχίοα, Ὀυϊ 
839 [ὉΓ (0890 ΨῺΟ σοηίϊη!9 ΟΥοΡ (0 ΓΣαάρο, βίιι- 
ὈΟΓΏΪΥ δπὰ πηλ]ϊοϊουβῖγ, δραϊποὶ ἀρὰ δηὰ ΗΪ8 
αἰτοῦ, (μᾶὺ αοἀ νου]ὰ ὀχθουΐϊθ ὩρΡοὴ ἐμόῖ 86- 
σοτάϊης ἰο ΗἸΒ οὐνῃ βεπίοῃοθ Ἰυἀριησηΐ Αηα σὶρ - 
ΘΟ 8695 (ΡΒ. οχχχίχ. 19).᾽ κάμε Ὁγ Βα. Ησκ- 
κιῦ8 (8εγ. {Π|., 0. 86). 

86. ον. 30. [ΒοΒοϊᾶ, Ο Τιοτᾶ.---Ολυνιν: 
“ΤΠ 9 Ρθορὶθ ἰυτῃ δριΐη ἰο ῬΥΆΥ ἰο ἀοἰ: δβηὰ 
ναὶ ἢ5 Ὀσ66Ὼ Ὀοΐοτο δαϊὰ οι ἰο ὍΘ ΤΘΙΔΘη- 
Ὀογοὰ, (παὶ {Π|686 Ἰαιηοηίας 00} οὗ τοι} αἰ ΠΣ 
ἔτοπι 16 δου] αἰ πί8 οὐ 86 Ὁ ΖΟά ΪΥ ; Ὀθοδαβο ἐμ 6 
Τὰ] ἄτϑυ δοκηον)οᾶρο (μ8ὺ ΠΟΥ ἅτ 0.5} 
οἰ αβιϊβοὰ ὈΥ̓͂ 6οἀ᾽ 8 Βαπά, δπὰ βϑοοπάΐγ, (μ 6 γῪ 
ἰγαϑὺ ἴῃ [115 ΠΙΟΤΟΥ͂ δηά ἱπιρίογο Ηϊδ8 αἱὰ. ΕῸΥ ὉΥ 
{8 656 ἴπνὸ τ. Ὑ}.8 (06 ΘΒ το 18 ἀϊδίϊ συ βιοα ἔγοηι 
(80 υπθο]ονίη, θυθῃ ὉΥ͂ Τοροπίλῃσο δηὰ ζλ}.᾽᾽] 
--ΟΣΥΙ δῖ ἰῃ ἀϊδῖσθδα. “80.060 18 (86 αἰἶδ- 
ἰγοϑ8 Μν 16ἢ} ΔΙΥΪ5685 ἔγοὴ ἃ ἀϊδίυΣ θὰ σοπϑοΐθῃοο, 
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οὔ ν ὐοῖ. ΑΜΒΠΟΒΙῦΒ 8808 ([0. 1... ον. 18), Τοτϑ 
8. πὸ ψχγθαΐοῦ ρα τη ὑπ νυ σιν τνο15. {110 
σουϑαοίοησθ νν.1{} (6 Ββιΐηρ οὗἁὨ β᾽η.᾽ Εὐιδτεα.-- 
[Δυοτζχοδᾶ τἴ86 εὐυσοσὰ Ὀθσϑανϑῖδ, δ ἈοτθΘ 
ὮΠΘΙΘ 58 85 ἄϑαϊ. Ἡσαη Ββουσητυν: “οι, 
χχχὶϊὶ. ἸΤΏΘΥ 8.}4}} ὍΘ Ὀγοηλ ΜΙ Ἰησοῦ ἀπά 
θαΐθη ὮΡ Ψ}} Ὀαγηΐηρ πὰ Ὀϊιίον ἀσδιγυσίϊοι : 
νἱλουῦ, ἰη 9 βυγογὰ 8})4}} σοῖ: νὴ 8..}} ΒΒ 
ἴθαῦ. ὅδι, Ῥδιὶ, 2 Οον. υἱϊ. δ, 6116} Μίοβοβ δηὰ 
ΦογΘΠΥ Ὀοΐῃ ἱπῖο ταϊπα, βηγίπο Μ]Θὴ τν ΘΔ Π16 
πο Μασοάοῃϊδ "ὰΥ͂ 05} μαὰ πὸ σοϑί, ͵ἷὸὺ ῬΟΥΘ 
ΔΙ ΤΔΥΒ 'ῃ ἀἰβίγ 688, του νὴ8 σι ης, τι ἷῃ 
8 ἴθασ, Τῆι ΑἸ ΠΟΙΥῪ Ὠοπογοίἢ 6 {0 ὅοηρ9 
οὗ Μοβοϑ δῃὰ Φ ΥΘΠΙΥ, 88 δαυΐηρ ον οΓ 9 81}}} 
θοίοτο πἶπι, οἱ ηἶπις Μοβοδ᾽ ῬτορίιοοΥ νυ Ἱ{ἰπ 6 γο- 
ΤΙ 8 ΒίΟΥΥ, δηαἃ βῃονίης ΟἿ᾽ ἐμ 6 ΑΡροϑ1168 "γϑῦθ 
γοχοιὶ ἴῃ (89 ὙΟΣΪΑ, 885 Φογ 86] ὁ οὗὨἩἨἍ ἰδ6 (Ο]8]- 
ὍΡΟΣ 

δ. γεν. 21. μου Βαδὲὶ ἅοῃϑθ ἱἰϊ.---1ι 19 
τηοϑὺ ὙΟΡΙΠΥ οὗὨ οὐβεγνδιίου, ὑπαὶ ὑμ9. οἰνυγοὶ ἴῃ 
{ἷπ ῬΓΆΥ͂ΟΡ δανΐηρ ἰυτηθα ἐοιναγὰβ αοἀ ΟΡΘΠΗΪΥ͂ 
ἀθοΐατοβ, Τλου λαεὶ ἄοπε {. ἭΠἜΘΙΟΘ ἴΐ 19 ρ] αἰ ΠῚ ν 
ἰο Ὀ6 ἱπέογγοα {μη 811 ΘΑ] Ια 0168 ΔΓΘ Βοηῖ Ὁγ αοἀ 
(ϑεόπεμπτοι).᾽᾽ Ἐ ΆΒΤΕΚ. 

88, ογϑ. 21, 22. “Ὁ μαὲ Θοά που]ὰ Ἰοὶ (ΐ5 
ἀδὺ δοπὶθ Βοοῃ, ἴῃ τ οἷλ ἐἰὸ ἀἰδβοὶ ρ]η6 οὗ Η 8 
σμ]άσ θὰ 1.88 δὴ δη δηὰ ἐπ 6 ἤδππι65 οὗ ἀοα᾽ 5 νταϊὶὰ 
58}}}} σοηβασιθ {8.6 τοὰβ οὐὗὁἩ 8 οἰ. 51:18 πιθηὶ ἴου- 
ονοῦ! Τλθη, ἰπ ἔτσι}. ΟΡ 8'ηὴ8 δηὰ ίἰο Πανὶϊ 
Μ 1} θ6 οπδο ἴον 81} ὑβον ον ἴδθοί, δη {Π|ὸ τυ οἷο 
νοῦ], το πον ὙΘ6ΧΘΒ 15, 11} ἀαβσοηὰ ἱηίο (ἢ 6 
ΔΌΥ 58 1} ον] ης δηά μα γοβ. [Ια (86 οιτγὶ 
οὔτμ 6 Ῥτγορ)ιοί, ΒρΘ 4 [Κ8 4130 {ὸ Ο" γῖϑί, ψὶὶὸ Ἰὰς 68 
1Π6 νοῦ] δηὰ νν 1} τᾶ κο 1 ΗἰΪβ Τοοἰϊβίοοϊ : ἃπὰ ἱΓ 
ὍΘ ΓΘ ΓΘΆΙΪΥ ΟΠ ϑι18η8, θη νγὸ μᾶγο, αὖ (ἢ 9 
Β81ὴ6 (ἰπι6 δη( ἴῃ ζ1}} πιραβατο, Ὀοὺ ἢ ΒΟΥΤΟΙν5 ἀπ 
σοηἤάθηῃσα: γοὶ οὗϊοα {86 80η89 ΟΥὗὨ ΒΟΥΓΓΟῚ οχ- 
ςΘ645, 80 ἰμαὶ νῦα ΒΑΥ͂, πΙΨ δισὴδ αγὰ πιαηῃ απά τὴν 
λεατί ἴ8 Ϊαϊπί. Βαϊ {Π6860 Β᾽ χἰι8 τν}}} 6 ἰᾳτηθα ἰηϊο 
ὍΟΥ (9οΒαη χνὶ. 20-22), ἔοῦ {ΠπΠῸῪ δτὸ {16 Ὀἱνι}- 
(τοοϑ οὗ {᾿ὸ πον 118 ἀπὰ οὗἨ ἰδ οἰδσῃλὶ νου]ὰ. 
ΗΔΡΡΥ͂ 18 6 Ἐπὸ Ἀπ 8 ρατί ποτ θῖη.᾽" ὈΙΕΡΒΙΟΠ. 

89, γεν. 22. “ΑἸΙΒουσὴ ΟὟΓ ὈΓΆΥΟΥ 18. ποὶ ἃ 
ΟΣ Οὗ τπηοτὶῖ οἡ δοσοιηὴΐ οὗὨ τνμὶο αοἄ βἰιουϊὰ 
θὰν 8, γοὺ ἴΐ 18 ἃ Πη68 8 ὈΥ͂ νν}}}6}} τῦρ ἃγο ουτά 
(ΔΙαἰὐ. νἱὶ. 7). Ομβαμεπ.- - [ἝΟαυνιν: οἴο, ἴπ 
Βιιοτί, 866 ἰμδὺ {80 ζϑιτ {ἃ} ἰαγ- ἈυΠΊΌΪΥ {Παἷν 
ῬΓΔΥΟΥΒ Ὀοίοτο αοά, δηὰ δὲ ἰδθ βαϊχθ (ἰπὴ6 60ῃ- 
ἴο88 (δδὺ νυνὶ (μον δὰ ἀοϑογυοα νψγὰ8 τοηἀογοὰ 
ἰο {86 π|, ΟὨΪΥ ὑΠ6γ 86ὲ Ὀεΐοτο αοιἱ {Ἰοῖν οχίγο 8 
ΒΘΟΥΓΟΥ,, Βίγα (8, ρτὶοῖβ, θα γ 5, δη ἃ βίρἢῆβϑ. ΤΏθη 
88 ὙΔΥ οὗὨ ραοϊγίης Οοἀ 18, 8᾽ ΠΟΘΓΟῚῪ ἰο, ΘΟ. 7688 
(πδὺ τγ,ἷόδἭ 8.6 }υΒ}}} υἱβίιοὰ Ὁγ Η5. }υωμσιίιθηὶ, δηὰ 
αἶϑο ἰο 110 ἀοινῃ 88 ἰΐ οσα σοηίοιιππαοά, δΔηἀ αἱ 
{86 58π16 {ἰπη6 ἰο γψοπίυτο (0 00} ὺὑρ ἰο Ηΐαι, απὰ 
ἰο ΓΟῚῪ οπ ΗΪ8 ἸΣΟΥ ΜΊῊ σοηβάσηοςο,᾽""᾽ --ἼσῈ 
ΒΒοΟυΘΗΤΟΝ: “Το γβί αἱ ρα οὶ χοῦν 18. θη ἀρ ἴῃ 
{16 ῬτοΟΡΙΟΟΥ͂ οὗ οηἀϊης (μ6 ν]οϊοα Κίηάοτηϑ 
νἀ 6} Βιου]ὰ 6 Ὀσχουσῃί ὑηᾶον Βα οἷ Β γοκο, ἰο 
βιιονν δαὶ 4}} {686 ΓΟ Ὁ]68 τὸ ἴῃ αοα᾽ 85 Ργονί- 
ἀφῃοθ βειι]οἃ ἴῃ ὑπὸ τηοϑὺ οχαμιβίϊο οὐάθυ [05 ΗΪ8 
δυάρπιοηί 8." 

40. [ΡῬΚΑΥΕΒ. “Ἃταπί, ΑἸ ΐγ αοά, (Βαΐ ἃ5 
Του δδ8ὺ δἰποτὶο ἀθαὶ 80, πιοσο  Γ}}Ὺ ψ 1 18, 
Ὑ6 ΤΏΔΥ δη(οἰραὶο ΤῊΥ ἀτοδαά δι), Ἰαἀρσιηοπῖ; δηὰ 
(Βδὶ 1Κ Του βμουϊάοβὶ τΏΟΤο ΒΟΥ ΤΕΥ 616.81}80 0.8, 
γ76 ΤΩΔΥ͂ ποὶ γοὶ ζαὶ}, Βαὺ (αὖ Ὀοὶπς; απ]. ἀη- 
ἀον ΤΊΙΥ ταϊριν Βαμα, Μὰ ΤΩΔΥ 60 ἰο ΤΉΥ ΠἸΟΤΟΥ͂ 
δηἀ ΘΠΟΥΒ} (μα ὨΟρῈ ἰπ οὐῦ μοαγίβ, (αἱ Τηοι 
Μ 1} 096. ὁ οί λον ἰρ- 18, δ. ποῖ ᾿οβἰίδίθ, ἰο. 64]} 
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σοηςἶ8}}} οἡ Τ 66, Ἀπ|}]}, ὈοΪὰ Σ ἔγορα ἔγοιῃη 8]} 
6Υ}}5, γα 8118}} αἱ Ἰοηρία 6 ρφαιμογοα ἔπίο ΤΥ 
ςαἸοβίϊαὶ Κη χζάο, τοὶ Τη6 οὨἸγ-Ὀσροιίοπη 
ἥοη ᾽88 ῥγοσυγοὰ 705 08 ὈΥ Ηἰ8 ον δ]οοά. 
ἈΑπιθη.᾽ ΟΑΕΥΙΝ.] 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. οτθ. 1-11. Οὐ ἃ ζαϑί-ἀδυ, 8 οἰ το 600 86- 
ογϑίΐίου, ἃ ζοβίϊναὶ ἱπ σομπιπιοπηογαιίοη οἵ [6 
Βοίοτγιμδίΐοη, δὺ ἃ ϑ'γηοά, οὐ οἢ βίπλῖ αν ΟΟσΑΒ᾽ ΟῊ 8 
Ῥτγοιρίϊης ἰο θαγποϑί σψαγηΐης, [π᾿ σοηρστοχαίίοι 
οσουϊά Ὁ6 ἰηϑιγυοίοα, οα ἴΠ6 στουηὰ οὗ {{|8 ἰοχί, 
{μαι ἐλὲ γμάγηιεπὶ υολιοὴ δε]ίείἑ τλε Οἰά Τοδσίαπιεπέ 
Ζίοπ ὃν πιεαηδ οὔ (λε Ολαίάεαπε ἴδ α τοατηϊπ.) ἐχαπι- 
Ρίε ἰο (δε Νει Τευίαπιεπὶ Ζίοπ. Ιῃ ἀοΐπρ 80, ἷἰ 
ποιὰ Ὅ6 ῬτοΟροΥ ἰαᾳ οΘοπβίαον: 1. Τίιο οτὶ σὶ πα] 
ΑἸΟΥΥ οἵ ἴμ9 ΟΙα Τοβίδηηθοὶ Ζίοπ, νοσ. 7 α. 2. 
Ηὸον ρῥγοβυρίυουϑβ ΒΟΟΌΓΙΥ δη ἃ ἰΘΙΔΟΥΙΥ, τον. 9 
α. 8. Το νἱ οἰκο π6858 (αὶ Ὀδοδπιθ ργοναϊθηῖ ἴῃ 
δοηβθοαῖιθηοθ ἱπογθοῖ, 6 γβ. ὃ ὁ, ὃα. 4. ΤΙ )υαᾳ- 
τπιοηΐ οὗ 6οἄ, ἴον ἱπαὶ ν|]οϊκο 688, ἴῃ 1(8 ἀδ41}8 ; 
ἰηϊγυβίοη οὗἨ ϑηοπλὶθβ, νον. 10, ἀοβοϊδιίοη οὐἨ (δ 9 
οἰΐγ, γον. 1, σϑροϊνν οὐὗἩἨ Ἁ [9 Ῥϑορὶο δηὰ οὗ ἰδμ9 
Ῥτγίοϑίβ δηὰ Ῥυγίῃοοϑθ, υϑγβ. 8-6, ἀἰβοοης π8ηοθ οὗ 
ῬΟΌ]Ϊα πουβιῖρ, νον. 10, ζπλῖηθ, σοῦ. 11, ἐγ απ ρ ἢ 
ΟΥ̓ Θμοτηἶο8, το γ8. ὃ, 7, 9, ἀἴϑτδοθ δηἂ πιβουυ οὗ 
(Π6 Ῥθορὶο, τ γϑ. 1, 2, 8, ὃ, 8, θ. ὅδ. Τ6 ἰπζοῦ- 
Θη66 ίο 6 ἄγανγῃ ἴγοιῃ δἷϊ 1}}18 ἴοσ οὐνῦν Ὀοηοῆί; 
Βοῖν (δὲ νυ ἰ σἢ ΠαΡΡϑηῃοα ἰο 1}}6Πὶ τη Δ Ὺ 8͵]80 ΒΑΡ 6ἢ 
ἰο υ8, (μυκὸ χχὶϊὶ. 81; Βοπι. χὶ. 2] -23; ον. ἰἰ. δ). 

2. αν. 12. ΑἍἔὄὔ βογιιοὴ οὔ σοηϑοϊἰβίϊΐϊοῃ, οἢ ἐδ9 
οοσαβίου οὗ ἃ ἀοδίδ, οὐ οὐμον χγοαὺ σα ἰϑήογί η6. 
Ουγ ἰοχὺ ϑυρᾷοϑ808 τοπιοαϊεδ ζ0Υ φγεαί ραῖϊη. ἼὨ686 
8τ6---ΙἸ. Οἵ ἃ παιυγαὶ κὶπά. 1. ΤῊΘ βυπιραί ἢν οἵ 
811 τηὴϑ: “1 ΒΑΥ͂ 0 γου Α4]}, δίς., Ἰοοκ δηά 866, 

εἰς.) 2. σοπιραγίβοη σἱἰἢ [Πη6 ραὶη οὗἁ οἰδεῦβ: 
866 ἰδ 6 γθ ὍΘ ΒΗΥ͂ ΒΟΓΤΟΥ͂ ᾿ἰκ0 ηΐο ΠΥ ΒΟΓ- 
Το, ποῦ γΘ Γ6 ναγποα αραϊηϑί {116 ΘΥΓΟΥ 

οὗ βαρροβίης ον μδῖὰ {86 ρστοθίθϑι (μαὺ ΘΥ͂ΘΤ νγ͵88, 

δη τὸ τοπιίηἀο {μαὶ βοπὶθ ἃτα πποτο απζοτίυ- 
ἢδίο 88 Ουγβοῖνοα. [{. ΟΥ̓ βρί γι] ἰκϊὰ. 1. 
ΤῊ9 Ιοτὰ μι498 ἰηδίοιθα {6 νουπάβ. 2. ΤῺῈΘ 
μοτὰ ν1}} 68] ἰβθὰι. [Οοπϑίθν, ογθ. 68ρ6- 
οἰ 100 δοῖῖγο ϑυιραίμγ οὗ Ομγίϑὶ. Τὸ ἰἢθ 
αυοϑιΐου “,Υ88 ΘΥΟΓ ΔΗΥ͂ ΒΟΥΓΓΟῊ [Π1 ἀπῖο ΠὨΥ͂ 
ΒΟΥΓΟΝ δ᾿ 6 ΠΙΑΥ͂ ΔΙϑ 0 Ὁ, 68, Ομ γίβι 8, δοὰ 
ατοδίον, ἴοο ᾿᾽ [ΙΓ “ΠΗ Υἱβαρο ννλ8 80 πιδιγοὰ 
ΠΊΟΓΘ (8 80 ΔΗΥ͂ 8, δπὰ {18 Γογτ ποτα (δ (ἢ9 
ΒΟΠ8 ΟΥ̓ τη 6 η,᾽᾽ ἰὑ νγῦ8 Ὀδοδι186, πιογό ἑλαπ αὴν πιαη, 
Ηὸ νγυὰ8 “" δβίγὶ οἴζοῃ, δι ἰίθη οὗ αοἀ, αηὰ ΑΒ] οιοι.᾽"" 
Ηφ Ὀοτο ἰμ6 νν οΪ6 Ὀυγάθῃ οὗ ουτ κυ} πη το Βυΐ- 
ἴογϑα ἰἰ8 [11] ρΡϑπαὶν. “7189 [ογτὰ Ἰαϊά οἡ Ηΐπὶ 
{86 Ἰπϊα. ΠΥ οὗὁ υ8 4]},᾽᾽ δπἰὶ “116 Ὀοτὸ οἱμγ σγίϑζς 
Δα οαγτὶοα οὐ δογγοισδ.᾽ ἍῈῺΥ ἢ Νοὶ ΟὨΪΥ ἰπ τ. 9 
ὙΑΥ͂ οὗ δἰοποπηθαΐ, Ὀύὺ ἐμαὺ Ηθ πιὶρΐ Ὀ6 8 τηοτοὶ αι} 
Ηἰκσὰ Ῥυίαϑί, ἰο βυτρδι 26 νν}1}} ἃ8 δὰ ἴο οὶὉ 
.8. 8.6 Ηοδ. ἰϊ. 17, 18; ἐν. 1δ, 10.---ἾἸΎ. Η. Η.] 

8. σ΄ ενβ. 12-22.. ΑἜ βοσῃοῦ οὔ Ῥϑηϊΐοησθ: Μ}6Ὼ 
ἃ ΟΟἸΔΠ Υ, (Πα ΠΙΡῪ ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ Ὀ6 σοηβί ογοὰ 898 
ἃ ινίηθ οἰ δϑίϊἰϑοηθηΐ, 64}139 ὸ0 σϑροηῃίλῃσο. 
ϑυῦ)οοι: 7}: οσαἰαπιίίψ, τολϊοὶ ἀαϑ δείαζίοη ιι5, εοπ- 
δἱἀεγοαά πὶ ἰλὲ ἰἰσλέ οΓ ίυϊπε τισλίεουδηεδε ἀπά ἰοῦε. 
Ι. Τὸ ρῥγοσοθὰβ ἤγοιι νυ πο γἰχι εουϑη 6398. 1]. 
Νοὶ δηοίϊοσ, Ὀὰ0 ἴπ6 [οτγὰ, 845 ογιϊαϊπορὰ ἱἰ 
δξαϊηδί 5, γογ8. 14, 16. 2. [{ σοτγοβροῃ 8 οσ- 
ΔΟΙΥ 0 ψ]ιαὺ γ͵ὸ πᾶν ἀρβογυθά, σοτϑ. 14, 18. 
11. 1 ῥγοοθοὰβ ἔγοηχ Ὀ᾿ νὶηθ ἰόν. 1. Τὶ δάιπο- 
ἰδ }168 18 ἴ0 ΒΙίΏΘΟΓΟ Γοροηΐαποθ, 2. [ἰ αἰββαδιοϑ 
Ὁ8 ἴγοπι σοηβαϊηρ, ἰῃὰ ΘΔΩΥ͂ ἴαἾ86 ΒΟΡ6 ΟΥ ΒΡΡΟΥΙ, 
σογ8. 18-10, 21. 8. 10 ᾿Ἰποϊί6Β ὰ8 (0 Β66 1 ΒΟΙΡ ἔγοπι 
αυὰ ἱἰῃ ἃ Ὀοϊονης δρίτγὶῖ, νον, 20. 

4, εν. 20. ΕἸΟΒΕΥ--- Δι ιδἰίεαὶ Ομ ἴοτ βρὶτὶ- 
ἰπλὶ Τὰ ποταὶ ἀἰβοοιγβοϑ, ᾿αϊρσὶς, 1801, Νο. 88δ: 
“  95]} 18 1 ἴογ᾽ ἃ ἀἰβίγοδθϑα ψἱάον, ἴῃ ΒΟΥ ΔΡΌΠΥ, 
ἴο Ἰοοῖς ἰο (9 ογτά. ΕῸ:--Ἰ. Το [μογὰ ἀποιια 
(ΠΥ Ραΐπ, ] ον Ηθ ΗἸ πβοὶῦ 85 ᾿Ἰηθ]οϊοάὰ. 2, 
Τηὸ [οτὰ δοοίλοα ΠΥ Ρδίη, ἴοὸσ Ηδ 18 {}:1ὸ Ὀθὸϊ 
Οοπιίογιονυ. 8. Τὴο οτὰ σλαπσεδ ιν ραΐη, ΒΟΟΠΟΥ 
οΥ Ἰαίογν, ἰῃίο ἃ Ὀϊ]οββεὰ θα ρϑγίθῃοο οὗ χοοὰ.᾽" 

ΟῊΑΡΤΕᾺ Π. 

ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΣ ΤῊΕ ΡΟῈΤ ΟΥ̓ΣΕ ΤΗ͂Β ΠΕΒΤΕΆΤΟΤΙΟΝ ΟΥ ΖΙΟΝ: [ΤῊΞ ὈΕΒΤΕΙΟΤΙΟΝ ὈΕΒΟΒΙΒΕῸ ΑΥΡ 
ΑΤΤΒΙΒΌΤΕΡ ΤῸ “ΕΒΟΥΝΑΗ.-- ἾΎ. Η. Η.] 

[“Ὑδὸ Λρδέ ΒΟΠ ΚΦ ΟΧΌΓΘΒΒΟΔ ΒΟΥΓΟΥ ΟΥΟΤ ἴ{π6 ἀἰδατηςο οἵ λέ οὐξψ - ἴΠ9 δεοομαά ἀδϑογ 068 Ππ|0 ἔθΤΤῸΓΒ οὗ [π9 ἀοαίγισείοη οἵ [ἢ 9 
εἶϊν πὰ Ἤ θα ρ19." (ἀκΆΆση, 127. Ὁ.) πα σοῃηροῖκ το τ ἱ ἢ ἴδιο γοῃμοδησα οὕ (ο. [πῃ ἴα δτεῖ δος, ὅἱε οὐΐψ '5. ἴῃ οῃ- 

δυϊσπουβ οὐὐοςῖ, δὰ Ζίοι ἈΠ {116 ΒΟΙΥ ΡΒ ἈΡΡΘΑΓ 84 ΒΟΟΘΒϑΟΤΙοΒ ἴο ᾿νοῦ ΓΟΓΠλΟΣ ΠΌΠΟΥ δηὰ Β6Υ Ῥγϑϑθηΐ ἀΐαρτσο, Ιἢ [0 

βοςομα βου, ΘΟ 5 ρβογβόπαὶ ἀβόθον ἐμ [μῸ ΘΑΪ ΤΉ ΙῸβ ἀοϑογὶ ὑθα ἰᾳ 1116 σομ το ἰπρς ὅθι (5666 νοτα. 1-9, 17, 20-22 », Δ} 11. Τόχι- 

νὶθ οτ Ζίοη, ἂν [6 μίαςο οὗὁἨ ἤεα Ἰιϑυϊατίοι, [9 189 Ργοπι ποις οὔ θοῦ, Μ] 9 10. ΟἿΕΥ͂ ΑρΡόαΓΘ ΟὨ]Υ 86. πο Ἰοσα ν οὐ ποῦπο οἵ 

ΖιοΙ 8 οσιηοῦ μΊΟΥΥ Ἀη1} [86 Ρὑτοπόηῖ ὐπὸ οὗ ΠΥ ἀφοροϑῖ ἀἰϑίγονβ, Τ]}10 ἤτοι ψΌΓα5. [π᾿ ὁπο}} διισμοῖ [Π0 {Πποπιὸ Οὗ βρςὴ:-- 

ΦἼΟΝ ἀοτῃ ἐλό οὐέν εἰν βοϊ τα ΕΞ ΠῸνν δι} ἐλε Φυνγα σογοτοῦ ἐλε ἀαμλίεν  Ζίον νει ἃ εἸουά [πα Μ|ὶς τογαϑι 1" 5 ΤΊ οἢΔρ- 

ἴοι ἰβ ουιαροϑοὰ οὗ τνὸ κουτίομϑ: 1. τογβ. 1-|0, ἃ ἀνβοτίρ!οη οὗ ἴπ6 ἡυάρπιοπῖ ἢ 6 οτα μπα ἰηἤϊοῖτοα; 2. νὸς. 12- 

Ἰαπιοη τα ἰσηνονοῦ (Πἰ5 ᾿αἰσιμοηῖ, Ὑπὸ αἰ ΠΤ Υ οὗ [πὸ σόπθτι βίγιιοτα γο οὐ βόητα ἢ... 1ἰν, τοῖν αἰ νἰδίυη ἰηἴο ἴνῸ αἰ πλυσὲ ὁαῦλὶ 

ατία, ἐἰὸ ἥτθ! σΒΙΟΩ͂Υ ἀοπογιρτίνο, [Π6 Βδοσοῃα τλότα Β ΓΙ ΓΤ σοιηροθοῦ οὔ ἸΑπΙΟΠΙΆΤΙΟΏΒ, ἰ8 ἢ θυϊάοποο (μαὶ ΓΠΟΥ ἩΠΟΤῸ υετιεῖθῃ 

Υ ὁπ δυῖποῦ, δηὰ ΕἸΡ ἴ0 σοῦλρΟ89 Ομ σοομλρ]οῖθ δὰ δγιατποῖγίοαὶ Ροθαλ.--Υ. 11.11.} 

ΡΛΑΒΤῚ. 

Ψεβϑ. 1-10. 

Ν᾿ εκ. 1. Ηον ἀοίὰ [89 Τιοτὰ οονοῦ σι] ἃ οἱουά, ἴῃ ΗΐΒ ΔΏρΟΓ, 
Τμ6 ἀδυσμίον οὗ Ζιοι 

Ησ, ἔτοπι ἤβδανϑη, μαι οδϑὺ ἄονῃ ἴο {86 στουπὰ 
ΤᾺ ρίοσυ οὗ βγϑδεὶ, 

Ἠδ τοιιοιηογοα ποὶ ΗἰΒ Τοίδϑίοοϊ. 
Ιη {Π6 ἀδΔΥ͂ οὗ ΗἰΒ δῆρεγ. 

. { δῷ ΑἸΡ Δ  ο τ ΤΟ] ρόθτῃ, πηότο δἰτοπτίοη [α ἀ καξέοι ἤν 1Ὲ6 1αἰεία!. Ιαέξαα, ἱξ μιὰν πὲ Βὸ νΠμπυαὲ εἰ ρηϊδεῖδδα ἐμαὲ ἰὰ 

Β΄ Ὃς:9 ἢ. ἢ, τῖνο τ}. οὗ ἤτὸ ἄγ τἄσοῦ ΜοΓ}4 Ἀτὸ βΠτὶ ἐὐβνονν! ὌΝ. εἰαῖ ΩΑΥ τρόϑὴ λαίξα,, ἀσερίεοα, οὐ αἢ ἐπσῖγ. 1ὰ 

4 αἰοϊεία οὗ τη ἢ τοι ΤΟ νογὰν οἵ ἴ, γὸ νὸ ΤΠ δὲ, ἐπηεῖγ.--Ὀ'.Η. Η.] 
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ἃ ῪΕΚκ. 2. Το 1μοτὰ θυ] ον θα ἃρ δηα βραγϑά ποί 
Α1}} τ86 μεθ ιδίίοηβ οὗ Φδοοῦ : 

ΗΘ ἀδμμο] βηῃθὰ ἴῃ 1118 σσαὶὰ 
ΤὨΘ βίγοηρβο]αβ οὗ [86 ἀδυρῃΐον οὗ Φυ ΔῈ: 

ΗΘ οββί ἀονῃ ἴο ἴΠ6 στουῃά-- ΗΘ ρο]]υ ρα 
ΤΒο Κίηράοτια δηὰ 118 ὈΥΣΙΠΟΒΒ. 

δ ΕΒ. 8.(. Ηο Ὀτοῖζο ἴῃ μοῦ δηρα 
ΕΨΘΣΥ͂ Βοτη οὗἁὨ [βγβϑεὶ. 

Ηδ ἰυγποᾶ Ὀ80Κ Ηἰδθ στρ μδηὰ 
Βοΐοτθ {6 ΘΗΘΠΊΥ. 

Αμὰ Ηθ βοῦ ὁ δοοῦ οἡ ἢτο--- 
ΑΒ 8 ἔδπιο οἵ ἔτο ἀδνουσοι ἢ τουμὰ δρουΐ. 

Ἵ ΈΕΕ. 4. Ηδ Ῥοηΐ Ηἰΐβ ΟΝ 88 8 ΘΏΘΙΩΥ: ᾿ 
Ηοὸ βἰοοά---“8 Ηἱἰ8 τρις ἧρυὰ 88 81 ΒαΨΘΟΙΒΔΓγ“ Ὁ 

ἈΑπὰ ἀεδβίτογοα 
ΑΙ] {πὸ ἀο! ΡΒ οὗἉ [π6 6γΥ6. 

Τὴ {π6 ΛΔ ΌΘΓηδ86]6 οὗ (86 ἀδυρδίον οὗ Ζίοῃ 
Ηοὸ ρΡουγαὰ ουΐ, 88 το, Η!8 ἔΌΧΣΥ. 

Γ ΕΒ. δ. ΤΠο Τμογὰ Ὀθοϑπηθ 88 8 ΘΏΘΙΏΩΥ: 
Ηϑς βυϑι]ονθα ἃ [ϑγδ6]; 

Ηὸ βνδι)ονεα ὑρ 8]1 ΠῸΡ ρ8]δ6θβ; 
ΗΦὸ ἀοβίγογρα 8]1 Ηἱδ8 βίγοῃρ βο]άβ : 

Αμπα ἱμποσθαβθά ἴῃ {86 ἀδιρῃίοσ οὗ Φυ 88 
Μουχηΐηρ δῃὰ Ἰαμηθηϊδίοη. 

ἡ ΕΗ. 6. Αμὰ Ηθ ]αϊὰ νϑαβίο ἃ8 ἃ σαγάθηῃ Ηἰβ ἰὈ ΓΠ80]6 : 
ΗΘ δθο] δηθὰ Η!β δρροϊηΐθα β8ο] πλη1168 : 

Φοθονδὴ οδυβοα ἴο 6 ἰογροίζθη ἴῃ Ζίοη 
Ἀρροϊηϊεδα βοϊθιμη 168 δπα ΘΑ Όθδί ἀΑΥΒ : 

Απᾷά τεὐθοϊοα ἴῃ ΗΙβ ἔαγίουβ ΒΏΡΟΣ 
Κιηρ δῃὰ Ῥυσιοβδί. 

ΕΚ. 7. Τλδ Ιογὰ οδδὺ ΑΥΘΑΥ ψ ἢ αἰδβάδϊη Η:8 41{8γ, 
Ηὸ δϑμοτγτοὰ Ἦν ΒδῃοίθδτΥ. 

Ηδθ γχβυθ ὕὑρ ᾿ηΐο {86 ΘΏΘΙΙΥ Β δηᾶ 
ΤΠο ψ8}}8 οὗ Π6ὺ ρϑίβοβϑ. 

ΤΠΟΥ͂ βμουϊοα ἴῃ μον Β Βοῦδ6 
Α8 Οἢ 8 ΟΔΥ͂ οὗ Δρροϊῃῦθα βοϊ θυ} Ὁγ. 

Γ ΛἜΕΒ. 8. 6 μόνδὴ ρυγροδοα 
Τὸ ἀεβίσου {86 ψ8}] οὗ [80 ἀδυρμῦον οὗ Ζίοη. 

ΗΘ βιἰγοίομθα ουΐ 8 ]ἰπ6: 
ΒΗ νἰβάγον ποὶ Ηἰβ μβαπα ἔγτοτα ἀδνουσίρ. 

ΤΒοη Ηδ οδυβοα χαπιραγί δηα Μ4]] ἴο τῃοῦτχῃ ; 
ΤΏΘΥ ᾿δηρσυ βηθα ἰοροίμον. 

Ὦ Υἵ3ξκε. 9. Ηδὺ ραίθβθ ἤδύθ βιηκ ἰμίο {π0 στουπᾶ : 
Ηϑ8 ἀεδίτογρα δηὰ Ὀγοῖθ ΔΓ ὈΔΓΒ. 

Ηδν Κίηρ δηᾶ Βοὺ Ῥγίῃοοθ διβοην [86 Οἰομ(1165-- 
ἼΒΘΓΘ ἰβ τὸ ἰαν] 

Ηὸον Ῥτορβοίβ 8130 
ΕἸ ἢο νἱβίοῃ ἴγτοπι ΦοθβουδᾺ 

9 ΥΕΒ. 10. Τὴ 6] 615 οὗ [86 ἀδυρῃίον οὗ Ζίου 
510 οἢ {ῃ9 χτγουηα,---Ἰ 6 0 ἀτὸ βι]6ηΐ,-- 

ΤΟΥ͂ ἰΠσον ὑρ ἀυδῦ ρου {μοὶν μοδάβ, 
ΤΠΘΥ͂ Ρυΐ οη Ββο κο]ο ἢ. 

ΤΒ6 νἱγρίη8 οὗ Φογυββίθιη 
ΒΟΥ ὕΠ61Ὁ 6848 ἴο ὑμθ στουπά, 

- «Ὁ “τ παπανο ὅσῃ, 
.Φ 



0 ΤῊΒ ΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΗΕΒ ΟΕ 5ΕΠΒΕΜΠΛΗ. 

ΑΝΑΙΥΒΙΝ, 

1. ἰλὶϑ δοῆσ, α8 ἐπ (λε ργεοεαϊπσ οπέ, ἰλὲ αἱρλαδείϊοεαΐ σοηδίτμοίίοη ἰπίογεγοα τοὶ ἢ (ἢ διισοοδείοπ ὁ (δὲ ξευε- 
ταὶ δίορε απ ρατί οΓ ἰλε στεαί ἄγαπια ἵπ ἰλεὶγ τογμΐατ οτάετῦ; ψὲί, ὁπ οἰοδὲ ὁχαπιϊπαίίοπ, δόπιὸ γεσατὰ 
ἰο (δε αγταηφεπιεηΐ ΟΥ̓ ευεπίδ, υοἱὴ τείογεηος ἰο ἰλεὶγ παίεγα απ Οσοιγγέποε, ἐδ οὐδεγυαδίς. Τλετγε ἰὲ 
σίυεη, ἥτεί ὁ αἰ, α σοπιρτελεπεῖυδ δωτυέν οΥ ἰλεὲ ὐοῖε ἐσοτῖξ ο7 ἀδείγμοίΐοπ, γογα. 1, 2. 7λεη 7οἰΐουε 
α ὑγῖς  τεοί αἱ 977 (δὲ ευεπίδ ο7 16 τσατ, ὕτγοπι {8 δεψιππῖησ ἰο ἰδέ συρίωγε οΥ ἰλε εἴΐψ, νοῦβ. ἃ, 4. Τλεπ 
8 αἀεδογιὑεα ἰδέ σοπιρίείς ἀεδίτμοίίοπ οΥ (λὲ Τοιηρίε, (λὲ ἀουμδει ἀπά (δε τοααϊΐ4, ὃν Νιεδαζατγαάαᾳη, 70" 
τοεελε αὐίεγ (λ6 εαρίωγε ο7 1ἠὲ εἶν (860 Φοτ. 111. 18, 14), τοῦβ. ὃὅ-θα. Ζ7άμδ ζατ οπὶψ ἰλε πιαϊοτγὶαὶ 
ΟὈ͵δοῖ8 97 ἐἠε ἀεδίτμοίέοη, ατὸ δροζεπ οὐ. Ἡΐλαί 7οἰίοιος τείαίεα (δὲ κωβετίησα ὁ ἰδλδ ῬΟΥΑΟῚ 8 τοὴο ἰοέτγε 
ἑἐπυοίυεα πὶ (δε σαἰαδίτχορὴθ. ἾοΟπι ὙΟΥ. 9. ὁ τοε ἰδαγπ (λ6 ζαίε οΓ 1λὲ Κίησ, Ῥγίποεβ απά Τγορλριε; ἴπ 
γοτ. 10 τοῦ 866 ἰὴε εἰάεγα απᾶ (δε υἱτρὶπδ ἰαπιεπίϊπρ ; ἐπὶ σεν. 11 ἐλὲ οεί ἀεδετίδεα ἀΐ οἵοπ δι βετίησε, 
εἰς. [ΝΑΒΟΚΙΒΒΑΘΗ αοε8 ποί τΤεέσοσηῖζα ἰδ ὑετῷ οδυίοιις αἰυϊδίοη, 9. ἰλὶ8 σλαρίεν ἵπίο ἰισο Ῥατιδ. 
ΘΕΆ ΑΟΘΗ πιαζεδ ἰ΄γεοε δεοίἰοη.8, γ6τϑ. 1-1ῦ, 11].19, 20-22.---Τὰε ἤχει ρατί παίωταίίψ αἰοίάεα ἐπεί ἱπῖο 
ίωο ἐφμαὶ δεοίϊοη8; Ὑ6ΤΒ. 1-ὃ οσοπίαϊπ α φεποταὶ ἀοφονὶρίϊοπ 97 ἐλε »ρωπιίδλπιεπί 9 Ζιίοπ; σοσϑ. 6-10 
γείαίε ραγιίϊοωατίὶν (0 ἐλε ἀεδίγωμοίίοπ 97) Ζίοπ ἐ(δε[7.----Ὑῇ. Η. Η.ἢ] 

Π. Ὑ1καβ. 1, 2. 

1 ον δῖ (89 1ογὰ οογογοᾶ {μ6 ἀδυρίον οὗ Ζίοη τὶ 8 ο]ουᾶ ἴῃ ᾿ΐθ Δηρογ, απά 
οδϑῦ ἄοτῃ ἔσοη ἤθάσθῃ απίο {Π6 δϑγίδ ἰμῃ6 Ὀαδυὶ οὗὨ βγϑϑὶ, δῃὰ σϑιηθιηθογοα ποὺ 

2 19 Ἰοοίβῖοο] ἴῃ (ἢ)6 ἀΑΥ͂ οὗ ἷβ8 δηρεγῦὶ Τἢθ Ιοτὰ δαδίη Β 8] ]οντοά  ἋΡ 8]} {86 Πιδδὶ- 
ἰδίου οὗἩ Φδοοῦ, δῃὰ μαι ποὺ ρἱ 6 ; Ὧθ δαίῃ [ἄτόσῃ ἀον ἴῃ μἷ8 Ὑγαῖὶρ (ἢ 6 
ΒΙΓΟΏΡ ΒΟ] 8 οὗὨ 186 ἀφυρβίον οὔ Ν ι: δθ Βαίμ Ὀτγουρδύ ἐλδηι ἀν ἰο [86 στουμά: 
6 Βδίῃ ρο]]υΐοθα {86 Κιπράοπι δια {8.6 ὈΥΙΏΟ6Β ἔβογοοῖ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

γον 1.---" δες Ετοότὰ ἴπ:9 γοσῦαὶ βίοπι, 33), ἔγοτη ψ ἰ οὶ 18 ἃ » α οἱομά, ΟὨΪΥ {818 αἴης 19 ἕοστα οσσῦγ, ἀπά εἰ 8 ἅπ. λεγ. 

[5Ν 3. Θξκιλοε: “ ποῖ τοἰελ, τσνραΐὰ (Επ ΑΚ), Ὀπὶ ἐπ Π«ς τογαϊδ, ἂν οἰ πιί ἰδ ΟΧΡΓαββίοηβ δῖ {π0 οἵοδϑ οὔ {π|8 υϑσ. απ ὰ ἴῃ γοσα. 2, 

6, 21, Ὧ2, ΒΏΟΥ. "ΣΙΝ, 809 )πέν. Ααα. εν. ν. 32. ἘΠῚ ὈΩτΊ. --Ο0}γ υποὰ ἰη ΗΠΡΕ. ἀπὰ Ηορὶι.; γοηαποης πῃ Φογθι δῇ, Υἱ!. 15, 

29. 1χ.18; χὶ!. 9, αο--Ἴ Αοουδαίίγο οὗ ρ]δος, ἐᾷ δον ἴ0 ἐμ9 αυοδίίοῃ, ἩΡΛΉδΕΡ 7 1 απ. χχν. .;1 Κιη κη]. 81 ; [9. ΧΠχ, 

23; Αἴροϑ ἰχ. 9; Οὔ. 8; ῬΒ. οχ]ν !. 1δ᾽; τὰν ΟΥ. ὃ ἸΟ, δ. Φογοταίδῃ πο ᾿Ν 88 δοσιδαίνθ αἴἴεγ τογὺθ οἵ βοίης δ! ἃ σοταίηζ 

ὙΘΓΥ͂ ἔγοαΌΘΠΙΙΣ, χχχυΐ. 12; χ]ὶ, 12; χἹ!. 14; χἸ ὶ, 1, εἰε. ἘΚΛΆΟΡΝΣ ΤΝΘῸ, ἃ σοΥτοδβροπάϊηρ πογὰ, [8 γοτὺ γοηποηξ π|ἢ 

Φοτγοσαίδῃ, χίυὶ, 17; χίὶ!. 11,18; χχχὶ!!. 9.-Ἴϑι, ἰῃ βΒδη)9 δϑιιδο, Ζογ. χχχὶ. Ὧ0; χν. 15. ὈἿΊ9, Ὡοΐ (ουμιὰ ἰη “26Γ.--Φογουὶδῃ 

ὮΡΥΟΥ ΒΑΥΒ ἣΝ Ὁ)". ΤῊΘ ΟὨΪΥ μἷδοθ ἢ ΜΙΝ ἢ 8ὸ οοῃῃοοίδ δ πὶῖὰ (89 ἰάθ6 οὗ ἃ ρασὶ συ δσ εἶσαο, δ ΒΔῪΒ ἼΞΝ Δ » 3, χτίῃ, 

25. Το ἜΧργεϑϑίοῃ 5 Του ἰῺ 1,Δπ. ΟἿΪΥ 6.0 δηὰ υϑτϑ. 2], 22. 

γον. 2. --»}3. ογοπι ἢ 1568 ΟὨἹῪ αἱ, δηὰ (Βδὲ ΟὨΥ οὩο6, 1ϊ. 84, Ῥίοἱ ἴῃ [18 ομαρίον ἔτο {{ἰπι|0δ, γα. 2, δ, ὑύ;, 8, 16, ηο- 

ΨὮΏΟΓΟ 6180 ἰ 1.4 Π τοῖν. 8.9 7ἰν. Αὐά. Ἰεπι. ». 32. μὴ π δὲ ὌΝ [Κ τὶ, ".. “ὙΠ ἀεγηδοίοι 8 τι ἢ πδοὰ [πῃ 15 σρθοῖοβ 

οὗ Υγῆ0 δἱ ἴπο μεῖζ μδῦδο. » ΒΙΑΥΝΕΥ.) Φοτγοπιίδ υδ66 (ἢ νοτὰ ὈΏΤΊ, ΧΙ. 14, χυ ὅ; χχί Τ; 1.14; 1}. 83. Βαυὶϊ ἰο ὀχργοδϑ 

(λ6 ἐμουφδξ, τ !οἢ ὉΠ δε) ποτο τορσοϑοηῖδ, ὅϑγοπιίῃ βο8 ὨΤῚ) έν), χχ. 16. ΓΡΙᾺ 41} ἀδίογθωοο, [86 ἐβου δὲ ἴῃ χα, 
16 [8 ΟὨΪΥ ΔΩΔΙοσΟῦδΒ ἴο ἐδ τοουρῖν Πόσο, Ὡς ἢ 18 ΟΧΔΟΙΥ ἜΧρτοββειὶ ἰῇ Ὑ ΡδδδΆρεβ ἤχει εἰἰοὰ. ΤῊΝ [6 οἱ ἰο ὃ6 ονογ] οἰκο 

ἴπ οοπδί ογίης (9 Ῥοου!ἀτὶ[[65 οὗἨ ἁ “εγοια δ 5 δίγ]ο δὰ Ἰδηγχυαρο.--- . Η. Η. ἜΡΩΣ. ΓῊΝΕΣ ὀσοῦσβ ΟὨΪΥ μογθ. [ΒΙΚΑΥΚΕΥ 

ἐγδηδίλίο ΔῊΝ »ιεαεαπὲ »ίαοεε͵ [ο]] ον ἴμ6 βορῖ., πάντα τὰ ὡραῖα, ἀαῃὰ (μ9 Ἰδίίη, οπηΐα τρεοίοϑα. ῬΟΥΔΥ: αἷζὶ ἐλαξ καὶ 

δεαμέζ [μἱ ἐπ “αοοῦ. Τπουρἢ ΓΝ) ἰδ υδοά [ἢ (15 86Ὼ86 [Ὼ πὸ ῬίοΙ, [6 ΓΘ 18. ΠῸ ΟἿΘΑΣ σ886 ἩΓΏΟΤῸ [Ὧ6 ὨΟΌῺ δῶ (μα δε ῃδο .: ἰὲ : 

ἀοοίκπαῖου οἱἴμον ατοεϊέπρε, Ῥα. ἰχχίν. 20; Ιχχχὶ!Ἱ. 13, οὐ ραείμγε-σγοιὧδ τορι θα κ5. (Πὸ αἀτοεΠὲπρε οἵ δ ορμογὰβ δηὰ τδοὶν 

ἢοεῖτα, Απὶ. 1. 2; Φ6γ. ἰχ. 9; χχυ. 87; Ρβ. χχίἱ!Ἕ. 2; ἰχυ. 18, ΕΌΈΒΒΤ ἰγδηδίδῖοθ ἰὑ πογὸ ὠπργοίεοίξα, ορεη οὐζίεε, ορμοεῖίο οἵ 

Ὑ1104 δηὰ Ττεδοα Ῥίδοοϑδβ. τ ν. Ἡ.Η. ἘΠ ογοιαίαξ ὯΔ68 ἰΓΟΑΌΘΗΙΙΥ, ἱ. 10; χχίν. ὃ; χχχί. 23, εἰο.---Ηςδ υδὲ8 ΤΣ» ΟὨΪΥ 

{πϊτο. Υἱἱ. 29; χὶνῆὶ. 30 Π 8 ἌΧ 3Ό. ἔσθ Φογ. ἰ.8; νυ. 17 τ τ, ΡΙοΙ, ΟΟσΣΘ ἴῃ Φοσοσΐδῃ, χτί. 18 ; τἀχεϊ ο: 

χχχίῖίν. 16; σοτρ. 18. χ ἑ . 28. -- Δ δ] ΠΡΌ. δορί. ἴδε βασιλέα αὑτῆς. ΤΉΟΘΥ τητιδὲ μανο τοδὰ ἈΞ. κα ἰΏ τοῦ. 9. ΤΈο 

ϑγτίδο δηὰ Αὐδῦϊο σοδὰ δὸ αἷβο. ᾿ύξει [86 ΔΟΪΒΟΓΗ͂Σ οὗ ἴπο βορίυδρίηϊ ἰδ τυ ἢ ἴοοὼ ῥτγυολσίου ἴο οθδῆκο 1:6 τοραϊος οἵ ἴδ6 

ἐυχέ, ψ ΠἰοὮ ἰ8 α͵16ο Του πὰ ἰῃ ἴπ9 Τ ͵ α. δηὰ 084]. Βοδίάοα, 1 ἰβ λυ ἢ οαδίοσ ἴο οΧρίδίὶπ ΒΟῪ ΠΘ.)9, δὶ (ἰ16 τέο ἰπ δἰσδὶ δέ 

τοι. 9, οου]ὰ οτγἱ κί ῃδῖο ἔγοσῃ Π3 ΒΌ, τῦδη ἰξ πουϊὰ Ὀὸ ἰο δοοοπῃΐ οσῦ ἴΠ0 ΤΟΥΘΙΒΟ. ΠΡ ἰδ οοῃπροΐίου πὶὶὰ τὴ (9 

ΒΓ Ἔχ οἵ ψὩΐο ἢ τοΐογα ἴο [86 (οἵταοτ) δὰ Ὑἱ ἢ γοίογθῃςοθ ἴὸ ΠῚ δηὰ ὈΥ 38, [8 πἰϊυαὶ ἀουδέ ἴο ὃθ ἰλίκδη ἴῃ ΛΝ δ6η96 οἵ 

Ἀν μον βαρ ρα ὑϑτον τεσία »οίεείαξ. Φοτοιιϊδ ἢ υ885 ἴ16 ποτὰ ιὰ 118 δομδ6, χχυὶϊΐ. 1; χχυὶ. 1. (Ευκπϑτ: ἀοηιΐπίον, γείρη, 
μ΄ 

Ζίοι δ ἃ οἹουᾶ ἰπ Ηΐα ἀῆμκοσυ. Το Ῥοεὶ 
48 δου ἀθαιν (1.6 ᾿ᾶχα οὗἩ ἃ ἐπυη 6 Γ-Βίογτα ἴῃ 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΊ,. ᾿νῖ8 ταϊηά, Τὴ νταῖὰ οὐὗἩ Φεδοναῖ δῆυθ]ο08 Ζίοη 
γεν. 1. ον ---866. 1---αῖ} 86 Τιοτᾶ οοΟ- | ἰὴ ἃ οἰουᾷ, ουἱῦ οὗὨἩ το} ὑπ ἀδθι γογίηρς ᾿ξ πίης 

νοτϑᾶ---αοἱλ ἐλ οτά εοὐογ---τ0 ἀδαρπμῖθοσ οὗ | (860 ποχὺ ΟἸΔ0.990) ἀοβοθμὰβ Ὁροα ὸγ. [ΟΒΡδ- 



ΟΗΑΡ. 

ΜΌΟΗΤΗ: “Το Ποτὰ παῖ ρουγοά ουΐ Ηϊ59 ΤΌΓΣΥ 
οη Ζίοι, 85 ἰῇ ἃ ἰθιηροϑί, δηἀ 48 ἀαδίιθ ἀονὴ 
ον ὈΔΟΙΥ͂ 88 ψ ] 1 ᾿ς  ἰπς, δὰ ἢΔ8 ποῖ βρατγοὰὶ 
186 ΑΥ͂Ικ οὗ Ηἰβ δαποίυανγ." ΟΕΒΡΑΟΘΗ: ἐπ ἰδ 
ταὶ. ΚΤ ἰγοαυοηῖ τοροιϊ ἰοῦ οὐ (}}}8 6χ- 
Ῥγοϑϑίοῃ (860 αὖ {86 οἷοθθ9 οἵ γτοτσγβ. 8, ὕ, 2], 22 
Βίιον 8 [Πδὲ 1}}18 ΘὨαΡίοΥ 18. ΘΒ οἰ ΠΥ ἰμἰοπάδά το 
Θχ  Ὀἱ1 (06 ΓΆΤΥ οὗ ἰδὸ Ψταῖ! οὗἩ αἀοὐἱ δραϊιπὺ 76- 
Τυ Βα] 6} ; 88 ἴῃ {π6 τϑί σμερίον (6 τοροί!ἴοη οὗ 
{(Π6 Τοτα αἶα, ἱπάϊοσαϊ ες (6 δΌδΒοποθ οὗ Β6ΙΡ δπὰ 
οοηϊΐοτι, σογγοϑρουὰβ ἰο (6 ἀδϑβοτί ρίϊοη οἵ (9 
Εχίγοιμθ αἰβίγοϑϑ ἀδδουϊ δὰ πὶ τΠδὺ οἰαρίον.᾽")]} 
Τα οχργοβϑϑίου ἀδΌβ θυ οὗ Ζίοῃ οσουγβ ]. ύ, 
διιά Ψψογοιΐδὶλ ἰν. 81]; γνἱ. 2, 28. -Α πᾶ οδδῖ 
ἅονσῃ ἔτοσι θανθὴ αηῖο ἴ86 Θϑασῖβ τ} 
ῬὌθαυῖν οὗ [1δτ809]ὃ. Τὸ υπαογοίαπὰ 1}}18 1ΐ 18 
ὩΘΟΘΗΒΑΓΥ͂ [0 ἀοἰογιηΐπο ἄγϑι οὗἉ αἱ ἴο σβόπὶ {6 
ποτὰ ἴσοσα ὮθανθῈ τοΐοσ. Αἱ (1186 ἄγϑι ρίδῃοθ 
ἀΠ6 0 860: ἴ0 Γοΐδτ ἴ0 {(Π6 οΟὈ͵οοὶ οἵ (80 νοῦ οαβῖ 
ἅἄοσσῃ. ἴὰ δαὶ ὁοα80 Ὅ2ΏῺ6 ὈΘΘΌΓΥ οὗ 15:86] 
σνουὰ ὃὉθ ἴῃὰ Ηρα δηὰ ἔγνοια ἤθανοῃ ἰυγ]οὰ 
ἄονν ἰο ἐδ θαγι}. ΒΒαὶ ἴῃ ψ δὶ Β0η860 νγ28 [80 
Ὀθαῦῖν οὗ [5186] ἰπ Ηδαυθη ἢ Τὸ ΒΟΥ (118, 
6 ἡδὺ ἄγϑὶ Κηον νοὶ 186 τοληῦ ὈΥ ἴ86 
ὈΘδυςΥ οὐ αἴοτυ οὗ 18:89]. Το νογὰ ἱπ (}}0 

ΤΟΙΏΡ]6 σΑοι (86 1Βγδ 6} 1168 ο61168 ὈΔΎΝΘΩ Π3 
Γ λοιιβεὲ οὔ οὺΓ σίογῳ ; Ε. Υ., οἷν δοαμί γι λοιι89], 
8. ἶν. 10: σοῦρ. ἰχ. 7; Ιχὶἱ. 10; οὐ, 16 δὺκ 

οὗ (890 οσογοῃδῃί, ἰῃ Γοΐδγοη 66 ἴ0 ν᾽ ἰοὰ 186 ἀλακὶ- 
ἰ6γ-ϊη-ἰαὰνν οὗ ΕἸΣ ζατο ἴο 6 γ οἰ] 4 {πὰ πδηιϊθ οὗ 
Ιο!αοά, νι ΐϊσὰ 18 {π8 ἱπίογργοῖθα (1 ὅδαι. ἵν. 
21, 232), “Απηὰ 889 πδιηθὰ (6 οἰ ἐϊὰ Ισμδ οί, 
[Μαγρ.: σβοτθ ἰ8 {6 σἰοΥΥ οὗ, ἰβογθ 18 0 
ΕἸΟΥΣ], δαυγΐηρ, ΤῊ6 ἴον 8 ἀοραγι θὰ ἴγοπι 
1ϑγδοὶ (Ὀθολυβο ἴ80 ἀγὶκς οὗ Οοα νν85 ἰα κθῃ, ππὰ Ὁο- 
68.860 οὗ δ᾽ [αἰ Βοσ-ἰ ἢ -Ἰδν δ μ6Γ υδὈληα): δπὰ 
Β.6 βαϊὰ, Τὴ κἴογυ 18 ἀορατγίθὰ ἔγοπι [8γϑο6] ; 
ἴον 1.λ6 διὲκ οἵ αἀο4 5 (δίκοη.᾽᾿ ὅ.66 ΡΒ. ᾿ἰχχυΐὶθ!ι. 6]. 
Τὸ νογτὰ ΠΝ ΘΙ 18, ΠοΟΟΥΟΣ, ἴῃ ἰἰ86} ἰοο δὺ- 

δἰγδοὶ δῃὰ ρϑῃθγαὶ, δηὰ (μ6γο 8 ἰοο 11{1}60 'ὰ {86 
σοηϊοχὶ ἴο ἣχ ἰΐ8 ἀεδηϊἰ(᾽οη, (90 4Δ]||ονν ᾧἃ8 ἴο ΒῈγΥ 
ὙΠῺ οοπδάσησο ἐπδὺ 1 ἀδηοίθϑ ἴθ ἴπ 6 δοπογοῖθ 
ΒΥ Ὀαγι συν ΟὈὐοοῦ. ΝΥο ἅτ οὐ]ὶχοά, (6 γ0- 
ἴοτο, ἴὸ πβοᾳιΐθβοθ ἴῃ 118 ροηθτδὶ 856η90, ἡπὰ ἰο 
Ὁπαογβίδηα ὉΥ ἷΐ 016 σἴονν οὗἨἁ [8.86] ἐπ σεπεγαί, 
ΘΒρθοί δ} α1} δαὶ ἀιδιϊη συ ϊβῆθθ βγϑοὶ 88 86 
σδοβθὴ ρθορὶθ Ὀοίογθ 4}} Ῥθορίθβ. 41} {818 18 
ἔσο γΥ, ὉΥ ἴ86 ἀδδίγαοίίοη οΥ̓͂ (π6 Τ ΠΘΟΟΥΒΟΥ͂, οαβὶ 
ἄονη ἰο [6 σγουμῃά. δ μουϊὰ ννὸ πον τοῖον ἔσοτλ 
Ἐζθανθα τὸ ἴδ οὐ]οοὶ οὗὨ ι1ὁὸ νοῦ Ὁ οδδὶ ἄονσει, 
πο νν6 τηϊιϑὲ ἰΔΚθ ἰΐ δργαγαι νογ, 85 οσργθϑβίης 
0 Βεοῖραϊ οὗὁἩ (Π6 φἴονΎ οὐ Ὀθϑααϊῖν οὗ [5186], 
τ ἢ] σἢ ἰ8 ἔμ 8 ἀοηοίοὰ 48 ἰον οτίπς ἃρ ᾽ο Ηδδνοη. 
Βυι Ηξδανϑα Ὁ 2 18 ΠονοΥ υδοὰ ἰπ {8 δχυταιγο 
Β6η86 ἱπ 86 ΟἸἹὰ Τοβίδιηθηί. Το Ρ͵δοθβ νυ ἰοὴ 
ἃτο οἱτϊοὰ 58 ῥγονίῃρ βοἢ ἃ 086 οὗὨ 6 'νοτὰ (θη. 
ΧΙ. 4: Τοῦ σσ. 6; 188. χὶν 12. Ὅδῃ. ἵν. 8;2 
ΟἸγοη. χχυΐὶ!. 9: σοῦιρ. ὅο6η. ἰν. 10) ἀΓὸ δῃς ΓΟ Υ 
ἐγγοίουδηῖὶ. ἴη {80 ΝΟῊ ἸΤοβίδιηθηι ΟἿ Μαῖίί. 
χὶ. «ὃ; Γυκὸ χ. 1ὅ (“απὰ που, ΟΔΡΘΥ ΠΑ 1), 
ΜΠ σἢ ἀτὶ ἐχα] θὰ απο Ηθδγθῃ,᾽ εἰς.) αἴοτγα 
ῬΟΒ81Ὁ0]6 δ οσ ΕΒ. ΤῸΓ βυοῖ ἃ ἤρσυγδίϊγθ υ80 οὗ 
ἐμ 18 Ρυταβο. ὙΠΟΓοΌΓα 1 Ὀοϊΐανο (1 ΘΑΤΗΕ, 
ΚΑΥΚΑᾺΒ αηὰ οἵδ θγ9) ὑπδὶ ἔσο: Ἐζϑανθῃ ἰ5 10 Ὀ6 
Σοίδυγοὰ τὸ {1|ὸ δυῤγεοί οὗ τ᾿ νοτὉ οαδῖ ἄονσῃ: 
ἐλε Ζογὰ ἤγοπι “]εαυεπ οα8ἴ8 ἀον (ἢ) 6 ΦΊΟΓΥ οὗὨ [5- 
Τ80] ἴο 1186 στουμὰ. 1818 4190 8.118 δα πη ΓΙ ΟἿΥῪ 
189 1468 ἜΕχργθβδθὰ ἰπ 89 γοσῦ ἴῃ ἰδ βγϑὶ οἸδυβθ, 

Ἵ1 
-.“----Ὁ 

11, 2. 

2)» ΞΞίο εουεν εοἰ(ἢ α εἰομά, ἀπά ον ψ] λοι {89 ἔπι 6 

ΟΥ̓ ἃ (πυπάοτ-Ββίοτιη 18 βυσχοβίοά, Ετοπὶ {110 
Ἠθανθηβ (6 ογὰ, ὈΥ ἃ βίγοκο οὗ ἰχῃϊαλιρ, οαϑίν 

ἄονα {116 ἸΟΓΥ οὗἨ Ιϑγαθ]. Φγοπι ἤεαυεπ, Ὁ"3072, 
158. οὕϊοῃ υϑοά ἴῃ ἰἰιἶθ βοῆβ6, Φ 058} χ. 11: 2 ὅηπι. 
χχὶϊ, 14: 6φ6η. χὶχ. 21: Εχ. χυὶ. 4, εἰς.---Αὐ ἃ 
τοι θυ θτθᾶ ποῖ ΗΠ 5 ἐοοϊδῖοοὶ ἰῃ ἴδ ἅδαν 
οὗ Ηἰβ δῇρϑοσυ. Το ατγκ οὗ τὸ σονσοηλδηὺ 8 6χ- 
Ρὶνο εν σα ]]οὰ {86 Τοοϊδίοοὶ οὗ  οόνα ἴα 1 ΘΒ γοη. 
ΧχΥ. 2, ψ  οτο νὰ βαυβϑ, “1 μιὰ π᾿ τηΐηθ 
μοδῦὶ ἰο Ὀα11]ὰ ἂπ μου86 οὗ χαοβὺ ἴον 6 δὺὶκ οὔτ89 
σονομδηΐϊ οὗ ἰῃ9 ον δηὰἀ ἤον ἰδ Τοοϊβίοοϊ οὗ ΟὉΡ 
αοα [απάὰ γον ἐλε )οοϊίδίοοϊ. ““ΤῊΘ δοῃ͵αποίϊοη 
απά ἷἰβ Ἔχοχοιιοαὶ, δηὰ (89 δαῖτ νυνὶ ἐλαί ἐ.᾽ 80 
ΒΔΥΒ ΨΦΟΒΕΡΗ ΜΕΡΕ ἰἢ δὶ8 δτιὶοΐθ οα ΡΒ. οχχχὶϊ. 
ἢ, “ Ἧθ ν|}} κο ᾿μίο Ηἰ8 ἰΔΌΘγηδοθ, νγ9 νν}}} τνοῦ- 
Βιιὶρ δὶ (ἐοισαγτϑ, ΜΕΡΕῚ Ηΐδ ζοοίβιοο)."-- ἢ. Η.Ψὕ 
Η.}. Ὑδ6 ἀτγκ οἴ {Π|6ὸ σουθῃλῃῦ ΤὩΔΥ͂ 6 80 ΟοαἸ]οὰ, 
Ὀφολυβο Ης, Ψο 158 δ τοηθὰ ἃροὴ ἴ}.}6 σα ὉΪ πὶ 
(2 ϑ)ῃι. νἱ. 2: Ῥμ. Ιχχχ. Ὡ; χοῖχ. 1) [866 8]80 1 
δηλ. ἰν. 4, σὺ ΜΕΡΒ ἰγδηβὶαἰθβ δείίείλ ὡροπ 
δε οὐεγδίπιδ.---. Π. Η.}. 69 16 σονϑῦ οὗὨ ἰδ 
ΓΙ οὗ 1}|ὸ οΘουθηδηὶ [{Π|6 πιο γου- 861} αἱ ΠῚ8 ἔδει, 
ὙΒογοίογο ἰὺ ἰ8 αδἷϑὺ βαὶι, μα 1.16 οτὰ βρθα 8 

ΠΕΡΙ Ὁ ὕγοπι αδουες ἰδλε πιεγον-δεαί, Ἐχ. ΧΧΥ. 
22. Νυῶ). νυἱἱ. 89,ζ, Τ])ιογοίογο, ψἱτουΐ ἀοιδί, 
ἴ0 δὶ οἵ {1|ὸ σογοπδηί ἰβ ἴο Ὁ6 υπάογβίοοά δ8 [86 
Τοοϊδῖοοϊὶ, ἰονψ αν νυν ὶσ ἢ ΟΥΒΕΪΡ 8 βαϊ ἃ ἰοὸ Ὀθ 
ἀἰγοοῖθα ἴῃ 8. χοῖχ. ὃ: οχχχὶϊ. 7. [ΑΨΕΧΑΝΌΕΕ: 
οῃ ἢβ, χοὶχ. ὃ. “" ἰχαϊέ γε υὑελουαὴ οὔτ Οοα, απὰ 
ῬΤοδίγαίφ ψοιιγδείυεδ ἰο Μ|ιδ Τοοίδίοοί. --- Βοῖο ἤοιοη 
(ΟΓ »γοξίγαί6) ψοιιγϑείυεδ, Δ8 δὴ δοὶ οἵ ν᾽ ΓΒ}. 
Νοὶ αἱ Ηἶ  7οοίδίοοί, 48 (6 τ] 6γ6 ΡΪαοο οὗ ννουϑῃΐρ, 
θαι ἐο ἐξ, 85 1(Π6 ΟΠ] οί, {}}}8 πιπ|6 Ὀοΐῃρ σοὨϑι Δ ΠΥ 
εἰνθῃ ἰο ἴμ6 αὐ, 1 Ο γοη. χχυὶ!. 2. 1μΔπὶ. ἰϊ. 1; 
Ρβ8. οχχχὶϊ. 7; 188. Ιχ. 1353. ἔνη ἰπ [88. Ἰχτὶ. 1, 
{6 Γγ6 18 δ᾽ υϑο ἴο (16 ογάἀϊ ΠΑ ὑϑᾶμο οὗ [ἢ6 
ἰθτ8. ΤῈ δῸΚ 195 ΒοΥΘ γαργθϑοηίοα 88 (9 οὈ- 
7θοῖ οὗ ψογβὶρ, 1.81 8 Ζίοη 18 ἴῃ ἴδδ. χὶν. 14, 
ὈολΒ Ὀοΐης Ρυϊ ἴον {Ἰὸ αοὰ νὴ}ὸ γγἃβ ργϑβθηΐ ἴῃ 
6." ΟΥΛΕΥΙΝ; “16 αἀοδίση οὗ ἰμ Ῥτορβοῖ 
8 ἴο ΒΒΟΥ ἴ0 1Π6 ΡΘ6οΟρ]9 ΒΟΥ πιισὰ αοά᾽Β γαῖ ἢ 
μδὰ Ὀθεη Κι ϊο, θη Ηθ βραγϑὰ ποῖ ούθὴ Ηΐϑ 
ΟΥ̓ ΒΔΠΟΙΌΘΔΥΥ. ΕῸΥ 6 ἰδῖκοβ {{|18 συ μοἶρ]9 ἃΒ 
κτδηϊοά, (πδὶ αοα 8 πόνον πὶ ]ὰὼοῦῦ ΓΘΆΒΟΏ ΔΉΦΖΤΥ, 
δηα ΠΕΥΘΥ οχοθοιβ (ἢ ἀτι6 τηδᾶϑυγο ΟοὗὨ ριιπίκἢ- 
τηθηΐ. Αβ, ἰἰθ, α οἷ᾽ 8 δ! ννὰ8 80 σῦϑδὶ ἰπμδὲ 
ΗΘο ἀοϑίγογοι Ηΐ8 οὐ Τορῖο, ἰὺ 88 ἃ (οΚοη οὗ 
ἀγοδ Ὁ} ταί. ἘΞΑ Ηρ (16 ῥτορμ οι) οου]ὰ ποὶ 
αν ὈοίίοΥ Θσργεββϑὰ ἴο π6 ρϑορίο {16 οϊπουβ- 
Ὧ688 ΟὗἨ {861 βίηϑ, (δὲ ὉΥ ἰαγίηρ Ὀθίοτο {πὰ 
118 χοἰ, (πὶ αοα σεπιενπὀεογεα ποί ΗΠ 4 7οοίε!οοί ἐπ 
ἐλε ἀαν οΓ Τ᾿ ἀπφεγ.᾽]-- [9 {πγθ0 ποι Ὀο0Γγ8 οἵ 
{||ὸ γΟΥΘῸ ΔΓ 80 ΓοϊΪαιοὰ ἰοὸ δδοῖ οἰμονῦ, ἰδὲ (ἢ 9 
ἢγβὶ οχ 10 118 Ζίοη 88 σοπιρ᾽ οί Υ Θηγο]οροὰ 88 ἰΐ 
ΨΌΓΟ ἴῃ 8 {πη άογ οἰοαά, ἴΠ6 βοοοηὰ ΓΟρτοβοηίβ 
86 ρἴονυ οὗὨ 15τ6] 45 ἀδϑει γογδὰ Ὁγ {86} πίη, 
ἐμ6 τυϊγαὰ ἀνν 6 }}8. ΘβρϑοίαΠν οὐ (86 ἔδοί, μι (110 
Ιοτὰ μΒδὰ ῃοὶ 80 πιιιοῦ 88 βραγοὰ (9 110] 16 δὲ οὗ 
ΙΟΙΥ ἐπί ρβ, {110 δγκ οὔ εΠ᾿ οσονϑηδῃί, 

[3}). ΝΑΚΟΚΊΒΒΑΟΘΗ ἰΣϑπϑ]δίοθβ ἰὺ ὑεγάμπκοῖί; 

ΟἜΒΙΑΟΘΗ, ὠπισοϊκί; σα ΒΒΟΌΌΟΗΤΟΝ, δεοϊομα ρα, 
--ΟνΥκν, ἴῃ 8 ἢοΐϊθ ἴο [18 ἰγσαηβ δίϊοη οὐ ΟΑΥΨΙΝ, 
ΟΌΒΟΡΥΟΒ (ἢδὶ 1818 γϑυὉ 18 οἰθαυὶγ ἴθ {Π|6ὸ Γιΐαγθ 
ἴθη86, δη ἀ ΡΓΟΡΟΒ68 ἴο γα δαί ἱΐϊ, “ὁ  ῊΥ βδου]ὰ 
9 οτὰ ἱπ Ηἰδ γαῖ Ὀφοϊου ἃ (9 ἀκυρ!ίον οὗὮ 
Ζιοι ὃ “ΤΌΘΩ ΓΟ]]ονν8,᾿ (6 ΒΆγ8, “ἃ ἀδβοσὶρ- 
ἐἰοῃ οὗ πδαὶ δὰ Βαρρϑῃθὰ ἰο Ζίοη, Ηθ9 μαι οαϑὲ 
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ἔἴτουι Ηθαγνοη,᾽" ἐς. ΒΟΟΤῪ Βοϑῃϑ (0 ἰδκο {ἴπ6 
Βαπ)6 νἱοὺ οὗ (ἢ 6 Οχροϑιυ]δίουυ οἰ δτδοίον οὔ ἐδ 6 
δοηί σα, ὙΠΘΗ 6 ΒΗΥΒ, (86 Ῥτορθοῦ “"1ηαι 68, 
ἐπ τοὶ ρὶοὰ ΒυγρΓΪ80 δὰ τοχτοῖ, μον ἴθ Ποτγὰ, 
ἴα Αὐὐὰπὸν οὗὁἨὨ 6 Γ ΔΗ οιἱοη8, οου]ὰ 6 ἱπάμποοιὶ 
πΠ9 10 Αἰ 85. ΠῸΥ ὃ δὰὺ 1ὐ 18. Ὀοίίον ἴο ἰδἶκο 
(6 νοτῦ ἴῃ 106 Β0η86 οὗἨ {6 Ῥτοβϑηῖ, ον ἀοίὰ 
[6 ογτὰ σοναγ, εἴσ., ἃ9 ΒΙΑΥΝΕΥ, ΒΟΟΤΗΒοτῦ, 
ΝΑΕΟΕΙΒΒΑΘΗ δηὰ ΟἙπση. Τ1η0 Ροοὶ “ δ9- 
8}}1}68 λὯη ἰά68] ροϊπὶ οὗ νἱξίοη Ῥστίον (ὁ ̓ (86 86- 
ἴχΧ.] οσσογτγοηοα οὗ ἢ ονοηί, “ ληά 80 σορῆγιϑ 
α5 ἴαΐυγο.᾽" Υοῦ Ψ]}}]6 9. βρϑηϊβ, (6 ὑδίηρς 15 
ἄοπο: δπὰ {δ6 ἀοβογί ριΐοη 18. σοηιρ]είοα πη {68 
Ῥαϑι ἰθη86. Τα ζιιγο α58 {ἢ 18 ϑοὰ ἰῃ ΠΙΘΌΓοΙν, 
8. Ὀοϑὺ [γληϑ]αίθα ὈΥ (9 Ῥτσοβοηΐ ἰπ Επρ ἶθ]ι. 8.66 
ΟἈΕΕΝ᾿Β α», ἢ 203, δ. ΤΒΘ ἱπιογπϊηρ)ης οὗ 
αἰ ονοην ἰθη868 ἰη τοϊδίϊοη ἰο (9 βαῦχο βιι )οοῖ, 
Ὑ 16 }} 18 80 ἔγοαιϑηΐ π ΡΟΘΙΓΥ͂, ἤογοῖρη 88 ἴἰ ΠΙΛΥ͂ 
Ὀο [10 οὐυν πιοάθ8 οἵ ποι}, 0685 ποὺ }ι5{{ἢ᾿)ὺ {8} 6 
σΟΠοΟ]ιιϑίοη {ἰδὲ (ΠΟΥ͂ ΓΘ υϑοιῖὶ ῬΓΟΙΙΙΒΟΙ ΟΥ̓ ΟΥ 
νιιθοαϊ τοχαγά το {Πποὶν ἀϊδιϊηοιῖνθ δ σπι σαι οη 
(1. ποῖθ ""8.᾽. [1 νὸ δδοορὶ ΝΑΕΟΒ ΒΒΑΘΗ 8 
168 οὗ ἐδ ἐπι ον - οἵου! ἀπά (ἢ ᾿ἰ σι πΐης. ([Π6 
86 οὔ δα ζιυΐυτο ἴῃ (Π6 ἄγει σοῦ 18 ὙΘΥῪ Τοτοῖ- 
Ὀ]6θ. Τιιθ Ῥοοὶ 8665 ἰΐο οἱοιιὰ ρσαίῃογὶηρ, δπὰ 
μι] }16 μ6 ἰοοῖβ, {1.6 Ἰἰφιταΐης 5 Β8 64 δὰ εἐ]16 
ΔοΥς οΥ̓ ἀοϑιγιιοιίοη 18. σοηιρ]οθ. ἜΑ ΒΕΝ- ΕΖπα, 
ἀσοογάϊης ἴο ΒΟΘΕΝΜΌΕΙΕΙΝ, Β660 8180 ΟΑἸΥΙΝ, 
οχρίεὶηβ ἴ)6 ον ἴο τηθδῃ ἐ γε ωρ (ο (λ6 οἱομιί8. 
ἀοὰ οχαϊιαὰ [16 ἀλυρμίον οὗ Ζίοηι ἴο {πο οἱοι 5, 
“(9 Πιὶς τογαιἡ, ταῦ ΗΟ παϊχὺ οαδὲὶ μὸν ἀονη 
ἔγοταῃ ἃ ργϑδίον δμοίριιῖϊ. ““ΕῸΣ ψΏθη ΟΠ6 ὙΠ 65 
ἴο ὈτοακΚ ἰῃ ΡΊ6665 Ὧἃἢ Θαγί θη γ6586], 116 ποΐ ΟὨΪΥ 
Οαδίβ ἦν οἡ (ὁ σγουπά, Ὀαΐ 9 Γαΐθο8 ἰΐ ἀρ, ἐμεϊ 
ἦν ΙὩΔΥ̓ ὃθ (γον ἀονα {ἢ} σγθηῖοῦ ἤΌγ69 
(ὕλυνιν).  ποοὰ βοῃὶθ δυϊάθιιοθ Ὀθίίου (ἢ λῈ 
{1118 ἰησοηΐουβ ἀγχυμχοηῦ (δαὶ ἴΠ6 νοτὰ σα ΠΆΥΘ 
{18 πο η ρ.--π 6. Ομ]. δηὰ ὅγν., ἀβενιῦ8 
ἧῃ ἷ8. 7Ὺε5., ΔΙ ΑΒΕΚ δηὰ 2. Ὁ. ΔΜ ΠΟ ΗΠΑΕ,,18 (τ η9- 
Ἰδί6 (6 ννογᾷ ὡργουϊί, σοπίμηιείϊα ὑοὶ ορρτούτιίο αν΄- 
“εεὶϊ, ἀϊδλοποτοί, ἀιδγτασεά, πιά ϊῃρ 0. 1}1}8 86 η96 δ ἢ 
ΔΔΙΟΡΥ͂ ἰὼ (6 Αγαῦῖθ. Το ρῥυΐμοῖρδὶ ἀγσαϊηαπὶ 
ον (18 5, ἰλὶ ἢθ ψ]ῖὸ 18 ᾿γτόον ἀον ἔγοιῃ 
Ἠδανβὴ 18 ποῖ βυγγοιηθι τι οἷοι 8, 9 Ὧη- 
ΒΨΟΓ]. Ασοοτάϊηρ ἴο ΝΑΕΟΕ.ΒΒΆΟΘΗ ΔΌΟΥΘ, “ ἔΓΟΠὶ 
ἨἩδανοη᾽" ΤοΐογΒ ’ὸ (ἢ 6 Βι Ὀ)]εσὺ δηὰ ποὶ ἴο {6 οὔ- 
ὁθοῖ οὗ {1)}0 γ6γῸ ““οαϑὺ ἀονῃ," 2. Το ἤρυτγτο 
οὗ 8ὸ τη ογ-οἱουα ὰ ἰιΡ}168 ταῖν ἰμδι ἰδ 6 
οἷοι σονογοὰ ἐμ ἀοοπμοά ΟΥ̓ αμὰ Τορ]ο, απὰ 
ποῦ ἰδαῦ ΟΥ̓ ψγ6γὸ ἸἰΠ6ὰ ἀρ ἰηΐο {86 οἱου 8. 8. 
ΤΏΘΥΘ ΓΘ ὑννῸ 81107}6618 ὀχργοββρὰ, 88 γγ6}} 8.5 ἴτν ὸ 
γοτῦβΒ. Νοὶ ἰλε ἀαυγλίεν οὗ Ζίοπ, Ὀχὶ ἐλὲ σίογτψ οὗ 
Πεταοέ ἰΒ ολϑὶ ἀονη ἰο ἴῃ6 στοιῃηι..---ΑἙ ΒΙΆΑΟΗ 
Εἰνεϑ ἃ ρορίϊοαηϊ οχρίβηδίίοηῃ ἴο 80 ἔἢγϑὶ ἔννὸ 
οἰδιι868, “" Φαγυβα]θ 18 σοι ραγοι ἰο ἃ βίαν, ἐδ δι 
ΟΠ06 ΒΒΟ0Πη6 ὈγῚ  ἾΥ, Ὀὰὺ τᾶς ἄγϑι οἱουαάρα ΟΥ̓́ΘΣ 
διὰ {Π6η ἱπσόνῃ ἴο [16 ΘΆΓΙ :᾿ ἀπ ΒροΙηβ ἴο 
ἡπασίηθ 8ὴ δ᾽] υϑίοη ἴο 88. χῖὶν. 12, 1δὰϊ 18 
Ὀοδα [Ὁ] ΒΔΓ 8.168 ΟὨΪΥ ἴῃ δ18 ἔβπου, δηὰ ποί 
ἱη (6 ἴοχι. 

γεν. 3. 8 Τιοζᾶ Βαῖδ βυν δ] ουνϑᾶ υὑρΡ .--- 
1|16ὰ Ροοὺ μὰ8 ἰῃ παϊπὰ 1110 ἰάθα οὗ ἃ γεν πίης 
ΒΌγ55. ὅδο ἔχ. χυ, 13 . Νιυπι. χυὶ, 80-2} ; χχνὶ. 
10; Ῥουΐί. χὶ. 6; Ρβ. ονὶ. 17, [ΑἸῚ τὸ Εης 8}. 
ΨΟΓΒΙΟΏΒ ὑγαηβδίθ [ἢ 9 γογῸ δισαίίοισεα τ», οχοαρὶ 
ΠΠΈΝΡΈΠΒΟΝ (ἀεδίτοψοα) ἀηὰ ἵπ9 θουαν (7λε Ζοτὰ 
λα(ὴὰ οαδί ἀοτπ ἠεααίοηρ, ἔνγοτα Υ αἱ ζαῖο, Ὡγεοὶριίαυ ). 

Υοὐ ἴι 86 6πὶ8 τῃϑηἶοβί, ἤσοτα ἐδ 86 οὗἩὨ (ἢ 8 5,4Π|9 
οΓὰ ἴῃ γογ8. ὅδ, 8, 16 (866 4180 Η δ. ἱ. 18: ἴξὰ, 
χχν. 7, 8; χ]ὶχ. 19; 2 βλπι. χχ. 19), «δαὶ {16 
ννογὰ 15 υϑθι1 ΠΠΘΤΟΙΥ ἰ0 δἰ κα ν αἱΐον ἀδϑι γιοιίοπ, 
στ του Ἰπιθπάϊηρ 0 βαρσροβί, θυθῃ ἴῃ αὶ ἤρυτγαιῖνο 
Β6η88, (})}9 Ἔχαοὶ πιο μοὰ οἵ ἀδβίσαοιίοῃ, 88 ὈΥ δαςσὶ! 
“8 ΑΜ Πρ ΔΌΥ58᾽᾽ 88 18 Γοϊοσγγοά (ο ἴῃ Ῥαβϑησοθ 
οἰϊθὰ ὈΥ̓͂ ΝΑΒΟΚΙΒΒΑΘΗ. ΟΕΒΙΑΘΗ [85 ἀεδίγοη ί, 
ϑργι σι, ΟΛΌΥΤΝ αἶ8ο, ρογαάϊιδ.---νν, Ἡ, Η.1---4}} 
ἴπΠ0 Βαρίϊαϊῖίοηβ οὗ ὕδοοῦ. Τὴηὸ νογιὶ τοιι.- 
ἀογθα λαῤῥ(αιἴοπα ἱποὶ 68. {16 ἰάθηβ οὗ αἀινο] 8 
δηαὰ ραβίυτο-σγοαηάθ. [( ἰπιΠἰολῖος. [ἢ 6 Ρίϑοοϑ8 
Β6ΓῸ ἴΠ6 Νοιηπαϊο βργοδ μἷβ ἴθηὶ δηΐ δ] ονγρὰ 
18 ἥοοῖϊς ἰο σγὰαζθο. ἤρπσο 19 ἰγοαυ θοαὶ ὈἰΓᾶ86 
ἽΞῚ2 ΛῚΝΣ [Πἰ|| ἀδισοιίησε 9. ραδίωγε-ἰαπ4, Ῥϑ. 
ἶχν, 13: δογ, ἴχ. 9: χχὶδ. 10; ΦοοὶΣ, 19, 20: 1. 
22, Αμπᾶ Βδῖ8 οἱ ρὲτοἃ. ὅθ νογβ. 17. 1, 
ἢ]. 48. Απὰ βραγβὰά ποῦ. [80 189 β6ριί. ἀπά γυ]ᾳ. 
ΕἸ . »ιμιοά, ἴθ. ταοϑὲ ἰπ βοοογάπῃσα νυ (ἢ 6 59 
οὔ (116 ψογᾷ: γοὺ {Π9 ἰάθα οἵ δρατγίησ, π (8 οχου- 
οἶδ8 ΟΥ̓ ΤΠ ΓΟΥ͂, 18 Βυχαοβίοιὶ ὉΥ 116 οτάον οὗ {8 
οσὰ δ ἱπ [Π6 οτἰρίμα!, Τὴ Τότ βινα]οισοὰ Ρ 
8η4 Βρᾶτγϑὶ ποὶ 4}} πη Βαδιπιΐοη5 οἵ ὅδοοῦ. 80 
ΟΑΙΥΙΝ, ΒΒΟΟΘΗΤΟΝ, Θκπιλοη.---ἾΥ, Η. Η.1-- 
ΕΘ δῖ ἴβσονση ἄονσῃ---ἰοιπο] 55, ἔῃ ΕΓ 5 
σστα τ [86 Βίσοπ βοἹ ἅβ οὗ ἴ89 ἀδι ρῃῖθοι οὗ 
Φυᾶδμ. 72: δἰγοπ γιιοϊ8. ὁ ὕμάκλ βιαπὰ ἴῃ δηιὶς- 
(..6518 ἰο ἐλδ λαῤίία!ἰοπα ο7 «]αδοῦ; ποῖ ΟὨΪΥ {86 
ΟΡΘη ἀηρτοϊθοί θα Ρ]8068, ν]" 6 1|16 ρθορὶα ἀνεὶς 
δια Ωρ {Π|6 }Ὁ ραδίατο δηὰ ρτγασίηρ ἰδ 8, δαὶ 8180 
[86 Τυγ 8 οα οἰτ᾽.8 νγότο νἱϑ θὰ νι ἀοβίγιοίίοη. 
--ἩἕἨἔἕἃΛ6 ἄδυρῃῖοσ οὗ υάῦδῃ, βοο ἱ. 1ὅ; 1]. δ. 
ΤΙο Ἔχργθβϑίοι 18 ὙΘΓΥ ΒαϊίαὉ]6, βίῃ 66 ΟΠ Φυάδὰ 
8{1}} πὴ ΔΏΥ͂ ΒίΓΟΏ ἢ Ο}.15. ὅ6 6 Φογ. χχχίγυ. 7.--- 
ΗΘ Βα ὈὉσουρμῖτμθτ ἄονσηῃ το τἢθ Ετουηᾶ: 
ΗΘ δῖ ροϊυϊθᾶ τ86 Ικἰπρᾶοτα βδηᾶ τὴ 9 
Ρτίποαβδ ἵμβϑιθού. 71ὲ οαδί ἀοιοπ (ὁ 1λ6 στομπά, 
Με γοϊμιεα ἐλ Κίπσάοηι απὰ {5 μείηξεθβ'ι Τὰ 6χ- 
ῬΓΟ5810Ὲ γλνὴ ΤΠ, ἴο ὀγίπσ ἄοισπ ἰο ἰλὲ σγουπά, 
18 αϑθἃ ΥΟΥΥ ΘΧΡΊΙΟἾ ΠΥ ΟΥ̓ ον! ! Ποὰ Ρ᾽ποοα ἴῃ [Ξη. 
ΧχΥ. 12; χχυΐ. δ, Θοπιρ. Εζοϊ. χὶϊὶ. 14. Υ οἱ τὸ Γοῦον 
τ γθ ἰο ψν μαὺ ργθοοάθα, γοβα 15 πη ἃ ἰγου Ὀ] οβοῖηο 
δϑυμάοίοη. ΤΠοπ, ἴοο, {86 εἰσισίιγα οἵ μα γοῦθθ 
νου ἁ 6 ἰγΤΓοραΔΡ, ἴον (ἢ 6 βοοοπὰ ἰάθα δηὰ 
οἴδιβο οὗ (160 γθοῦβϑθ ποιὰ παν ἰμγθο ᾿ἰ 65 Οὗ 
ΤΆ ΘΙΩ ὉΘΓΒ, Βη [86 {Ἰ}τὰ ΟΠΥ ὁπ. ΕἾΠΑ, {6 0 
18 δὴ ἰάοα ἱπ ὀγίησιίηφ ἀοιοη ἰο (ὃε στομηεὶ [ον πιταάς 
(9 ἰομοὶ λ6 στομπά; ταιτρῖη, Ε. Υ.}, αἰκίαν ἴο ἐμηῖ 
οὗ ροϊιιίἴοπ, νος πηι αἰ οἷ Τ0]]Ον8. Ἐὸτ 
ΤΩ Α) Β(Υ 186 ρο] υἱοὰ ὈΥ Ὀοϊηρ Ὀτουριε ἰμἴο δοπ- 
ἰδοὺ τ 11 σοιμπαοα ἀιϑί, Οοιαράτθ ΡΒ. ἰχχχίχ. 40, 
ὙΩ γα νὴ ΠῊ ἼΠ, “Τοὰ μαϑὲ ρῥτγοΐδηϑὰ 9 
Οτόνγη, Ὁ οηβίϊηρ ἴὑξ (ο ἐμθ στοιηά.᾽" [1 ἔατου 
οὗ ΝΑΕΟΕΊΒΒΑΟΘΗ 8 σοπδίτγιισίίοη ἴθ 1. {πῃ 6 ἀπ θῇ 66 
οὗ {80 οοῃ)υποιίοα. 2. Τ|16 ῥγθναιηρς ἸΘΔΩΪ ΩΣ 

οὗἩὴ 0 νοῦ » Το] οσσοὰ ἘΥ͂ γ ἰο ἰομσ, ἰο εδοπιθ 
ἑη εοπίαοί εὐἱϊὰ, 8. Τὸ παίυταὶ αἰ ν᾽ϑίοη οὗὨἨ ΤῈ 9 
γ6γ806. 4. 1}1ὸ Θχοϑι]θηῦ βθῆ8ο. ΤῊΪ5 σοηβίγαο- 
(ἴοι 'Β δἀοριοἃ ὈΥ Βοϑενμσεινεα, παι, Νευ- 
ΜΑΝΝ, ΒΙΑΥΝΕΥ δὴ ΝΟΥκ8. Τῆ6 ΟὨ]Υ ΟὈ͵δοι ἢ 5 
10 ἰὺ ὅτ 1, ὑΒὸ Ἀρρ]σαιΐοπ οὗ 86 ρῆταβο ὄδγομσλί 
αἀοιση (ο (λ6 σγομηά, ἴῃ ᾿Ἰϑαῖαι, ἰο [ἢ 9 ΓΆΖΙ Ὡς οὗ 
(οτ θα Ρ]Δ668; δηά 2, ψν ἢ ]ο ἢ 18 ἃ ΒίΓΟΙΖΟΥ οὗ- 
θοῦίοι, [89 Μίαβογοιϊο ρυποίιδιίοη..---Ἦ. ἢ]. Η.] 



ΟΗΔΡ, 11. 8, 4. 

Π. 8, 4. 

89 Ηδ δεῖ ουΐ οδ᾽ ἴα λὶϑ ἤθγοθ δῆρϑῦ 811 [86 Βοτη οὗὁὨ 5γ86] : δ βαίἢ ἄγατσῃ Ὀδοῖς 
ἢΪ8 στσῃῦ Ὠδηὰ ἔγοτα Ὀθέοσο [86 ΘὨΘΙΑΥ͂, μα μ6 Ὀυγηρα ἀραϊηβί ὅδοοῦ |1Κ0 ἃ ΗΠ} 

4 ἔτοε, υλϊιοῖ ἀδνουγοί! σοαπὰ δῦουϊ. Ηδ Βδίδ Ὀδηΐ ἷ8β ΒΟ 11|κ6 δ ΘΠΘΙΗΥ͂ : 86 8ἴοο 
πἰἢ 8 σῖρσαῦ μδηα 88 δὴ ΔΑΨΘΥΒΑΤΥ͂, 8η( 5]6} 81 ἰλαΐ 1τυθγ6 Ὀ]αϑαῃΐὶ ἰο {86 6γ6 ἴῃ 
186 ᾿ΔΌΘΓΩ8Ο]6 οὗ [16 ἀδυρμύον οὗ Ζιοῃ : ἢ ρουγοά ουὖ ΕἷΒ [ΌΣΥ 1ἰκο ἔσθ. 

ΤΕΧΥ͂ΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ, 

τ. 3.--}»» Ἴ). ΟἿΣ το ΝΊρδι, 15 ἐοαπὰ ἴῃ ὅοτ., ΧΙΤΠΙ, 251. 28.--ἢν-ΝΓΊ, ποῖ 1 σογθπαα, -- ΤΊ), ὅογ. χἹτΠ!. 46.-- 
“20 ΓΝ. 860 Ζογ. χχί. 14; χιίτὶ. 14; 1. 82. 9ογοσωίδ ΑΙ ΤΑΥΒ ΘΙΠΡΙΟΥ̓́ΒΔ ΔΘ ἴμ6 ΟὈθοῖ οἵ Ὧκ ἴῃ 1818. βθῆβθ, Ὦ 32 2 οὗ 
ΤΕΡΟΝ 1} : Τ Ω 

εν. ἰπελΠᾺ 151, δοτ. ἰχ. 2; χὶνὶ. 9; 1. 14, 29; 11. 8..- -θΤο [5 πὸ δβυδηοίοηῦ ΓΘΆΒΟῚ [ῸΓ αποδιἰοηΐηρ ἐδο νοϊηϊλίηρ οὗἁ 

ΠΕΣ, 48 Ῥαγί. Νίμιῃ. 1ἱ ἰᾳ ἰῃ δρροδίτου τὶ ἢ 701, [25 [9 υδϑοὰ οὗ Θοἀ᾽ 5 οοπιίης ἰη ᾿υἀρηιθηςξ ἰῃ [88. 1}. 13; 8. ἰχχχὶϊ. 1. 

Τία εἶοθο ςοῃημθοξίου ὈΥ Ὁ τ ἢ (ἢ ποχὲ γογὺ βου ἃ ποῖ ὑ6 ππορδοσυθὰ. ἈΞ’: δίοοΐ οΥ δεὲ Ηϊνιϑεῖ 7 --- -Ηἰς τίρλέ λαπᾶ ας απ αα- 

φεγϑαγυ---αηὦ εἰει, εἰς.--ἶν τ. Η. Η.] Φογθυ Δ} ΠΟΥΘΣ 0865 (ἢ6 ΝΙΡΏ. 25), ΟἿ ἰδο Ηρ. νυ. 26; χχχὶ. 21, δοὰ Π|Ὸρ., χινί. 

4, 14.-- Το νον Ὁ Δ ΓῚ (500 16 1η. 11. 20, 21 ; ε{|. 43), 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ σΌΓΤΘΙ π ἢ Φογϑανίδη. ΗΔ 1.566 ΟὨΪΥ ὑπο ῬΡαϊί. (ΧΧχί. 21) δηὰ 

Ιηΐ, Καὶ. (αν. 3). [᾿πτη, Ῥγεῖέπε, Ῥσφετέ, οι Τραίαλ, κὰ ΒΙΛΎΝΣΥ ΒΌΡΡΙΥ δλοσ (818 συγ Ἃ»)- 73, δυεγψ ψοιίλι, ἔσοτα. ἐμ 
Οπδϊάοα ῬΑγΆΡΏΓαθΟ, [0 ΒΈΌΡΙΥ δὴ Δρραγϑηὶ ἀδίδοϊ ἴῃ τλοῖγο.-- -Ἦ, ἢ. Η.}]--Τὴο ὀχρτγθαδίοῃ κν ΔΞ ΩΝ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ Ἀ6Γ0.--- 

[ΤῊ9 τοουττγόησο ἴῃ Φεγοιη ἰδῆ οἵ {πὸ ἤκοτοϑ οἵ δεπαίηρ ἰδλε δοιῦ διὰ οὗ ἀρνὸς ἐκ Ἢ τ Ξ ἰἰφιία τε (899 ΦοΓ. ἰν. 4; νὙἱ}. 20: 
Χχὶ. 12; χι. 18; χΙν. 6) ΔΥ νυ τοχᾶχάι ἃ 82 ουϊάθῃοοθ οὗ δι Βογβίρ.---ὟἾΥ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΨεΥθ. 8, 4. θα ἰὲ ἰ5 ότὸ βαϊὰ ἐμαί (ἢο ,ογὰ 
δὰ Ὀτοΐκοη {ἐπ Βοόσγὴ οὗ [γε], ἔθη ἐμαὶ Ηθ δὰ 
ἀορτίνοι Ῥιΐπι οἵ λεῖβ τὶ σι παηά, (ἢ 6ῃ μα ὁ Ὠαὰ 
Κι ηα]οα 8 ἢτο ἰῃ Φδοοῦ, δ ἃ ἃ8 88. ΘΏΘΙΥ ἢ 8 48- 
βδυϊιοὰ δἰπι, ᾿ὸ 18 ονἱάθηΐ ἐπὶ ἃ ΟἸΙππμαχ 8 1η- 
ἰοηάοα, ἸΤμογο 18 ἀθβουϊ θεα δγϑι (110 ἀοργι νδιΐοη 
οὔ {86 Ῥοῦγοῦ οὗ τοβἰϑίδποθ, {6 (86 ἀερτγί ναίϊοη 
οὐὗἤἁἩἨ μοῖρ, {πο (ἢ 9 ῬγΟρΓΟ885 ἰο ρΡοϑὶ(ἷγθ ΒοΒ.1}1ἰγ. 
ΤΉΕΝΙΙΒ 8665 ἴῃ 6 Υ8. ὃ, 4 ἃ ζ0}} βιδιαπιοηὺ οὗ Α]] 
{86 ᾿ποϊάση 5 οὗ {6 νᾶ ῦ, ἴγοῖῃ 8 οαρίατο οὗ {116 
Τγοητὶοσ Του ΓΟΒ868 ἰοὸ (0 ἱδκίηρ οὗ [6 οἱἱγ ὉΥ 
Βίογπι. ἢδ υπάογβίδπαβ, ἰἰοτγοίογθ, ὈΥ ἐλ λοτη 
9. 7εγαοῖ, “1056 ῬΪδοοβ οὐ ἀοΐβῃοθ νν οὶ 6 ΥΘ 
Ῥτοιηϊποηΐ, 1Κ ᾿ΟτΏδ, ΘΟΏΒΘΑΌΘΌ(Υ ἔγοηιοῦ 
ζογίγουβοϑ,᾿ λαίλ ἀγα δαοῖ ἀὲδ τίσλί λαπά, εἰς. 
ἀοβοσὶθ65 (86 τοίγοαὶ οὗ (116 76» 18} δσταΐϊοβ (ὁ {π6 
οαρίϊα]; λὲς δωυγποαά ασαϊπδὲ υΣαοοὗ, εἰς., λ9 οι οη 
οὗ [16 οβϑιῖϊ ἰσοὺρ8 οὐδὸν 0 Ἰδπὰ οὗὨ ν" ΒΙ Θἢ ΠΟΥ͂ 
ΓΘ ἰο ὈΘΟΟΠ)Θ ΠιΔΒΙΘΥΒ; ἦῪδό λαίλ δεηί ἠΐδ δοιυ, εἰς., 
{116 ᾿πϑιϊταὐ]οὴ οὗ βίαρχε; δά δίοοά ιοἷὴ ἀὲδ τίσλί 
Ππαπά, εἰς., απὰ δἰειυ, εἰο., (6 888] πὰ βίοτιιϊης 
οὗ {6 οΟἷτγ ; λδ ροιγεα οὔ ἠΐϊδ γωτγν {ἰκὲ ἤγε, (ἢ 9 
οδρίυτο οὗ {πο ΟἰἰΥ. οιιθ οὗ (δῖ 118 [6 τὰ 6 
Εθ56, πὶ ποῖ 84]}. Τλδῖ λογη Βῃου]ὰ ἰπιἰλοιῖο (δ 6 
το τοΥ ΤΟΥ Γ68868, 18 τι δ οῖ). [ἐ 18 ἴο Ὀθ σοἢ- 

βἰἀονοὰᾶ, ἰοο, ἐμαὶ {ἢ ῬὮτΑΒΘ ἷβ ΠΡ 532, αἷϊ ἰὴ 

λογπ [Ἰὶ ΠΙΛΥ͂ πιθϑῃ, ΠΟΥ ΟΥ̓, ἐυεγῳ ἀογπ: [δ 6 δὺ- 
Βθ6η66 Οὗ {}|0ὸ Υ[1616 πηαῖζοθ {Π||8 8686 πιοδβί ὑγοῸ- 
Ὀ80018.---᾿Ἡ͵, Η. Η.1 70 ἄγαιο δαεΐ ἰλε δοιν νιου]ὰ 
ποὺ ᾿πάϊσαϊο [86 τϑί δἰΐδοϊκ οὗὨ ἐμ9 ΟἾΥ, ἴον ἴμδὶ 
αἴίκοῖς 8 ποῖ ᾿η849 ὙὙ:{} ΔΥΓΟῊῪΒ ΟὨΪγ. 70 δίαπά 
«οἦὰ ιλε τίσλί λαπά αὁ απ σαυογϑαγψ ἀοο85 ποῖ Ἰη 68 
(ο Ὀοχίη 1ο δκαιιὶ τὶ {π6 τῆν παπᾶ, δηθὰ ἀο68 
ποὺ {που ΐοσθ ἀθβουῖϊ 9 8 Θχοὶ βἱ Ο Ὺ Ὠληά ἴο 
Ββαπὰ ἄραι. ΟὐοΥγίδ ΠΥ, 88 ΔΙΣΟΔαῪ τοπλυκοὰ, (116 
ἀοφϑοτγὶ ρίΐοη δά πο68 ΤΟΙ ΤΠΘΓΟΙΥ͂ ποραῖγο ἴο αἷ- 
ΤΟΟΓΥ ροπίτἷνο ΒΟΒΕ ΠΥ, Ὀὰὺ 106 Ἰαιίοτ ἰβ ἀ6- 
βοσὶ υ6ἀ, ποὶ ὈΥ͂ {116 διιοσθθϑίῖνθ βΒί008 οὗ (890 ΒΊ689, 

Η 

αΐ δοοοτάϊης ἰο (886 ναγίουβ δῃά---ὰβ (ἊΣ 88 
ῬΓδοΙ68]9----δ᾽ πα] δῆ δου 8 ουϑηίϑ οὗ (6 δοῃιἷονυθ- 
πχοηΐ, ὙΠΟΤΘΙῺ {86 τηοδὺ τ ργβδῖνθ ϑυθηΐ, ΓΟρτθ- 
Βοηζίηρ, οὗ οουτβο, 86 6η4, 18 ρῥ]ασοὰ Ἰα8ὶ οὗ 4]]. 

γοσ. 8. ἙΕἴο Βαῖδ ουὖῖἱ ΟΥ̓́----77ε ὀγοζε---ἰτι 18 
ἤθτοθ διηβοι---ἰη ἀοέ αἀπφόγ. 8.90 ἔχ. χὶ. 8; 
Ὠασαιί. χχὶχ. 28. 19. γἱῖ. 4: 1 Καμ). χσχ. 34: ὦ 
ΟἼτοη. χχν. 10. [Τὸ Ῥχγοπουῖῦ 6 βιρρ)οα ἴῃ 
Ε. Υ. ἰδ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, δηἃ ΘΆΚΟΩΒ {8:6 Β6Ώ86. 
ΤΒΟΡΟ ἰδ ἃ τβοίουϊσαὶ οἰϊμαχ ἰὼ ἰδ6 τ ογά8-- 
απηφεν, ὭΝ, νον. 1; ωγαίλ, ΤΣ»), νϑν. 2; δπὰ ἀεαΐ 

ΟΥ̓ απφεέῦ, οὐ Ὠοΐ, ἄσοτοθ, ζαγίουθ ΔΉ ΖΟΥ, ΝΠ, 

γΟΥ, 8.---᾽ἢ. Η. Η.]---ΑἸΣ ἴδ Βοστε οὗ [8149]--- 
υετν λογῆ οΥἹ 7ιαταεῖ. 66 726Ὁ. χὶντ. 20, Ῥβ. 
Ιχχν. 1]. Ασοοοτάϊΐηρ ἰο σοπδβίδῃϊ 8850, (Π 6 ΒοΓῚ 
18 ἃ ΒΥΠΌΟΪ] οὗ ῬΟΥΘΓ : 860 ΡΒ. ΧΙ. ὃ ; Ιχχνυ. ὅ, 
6, εἰς. [Ολιυνιν : ““ο Κποὸν ἱμπαὺ ὈΥ Λογῆ 18 
τηθδηΐ βίγθηρί 88 Μ6}1 ἃ8 ΘΧΟΘΙ ἸΘΠΟΥ͂ ΟΥ ἀἰχηϊγ; 
δῃὰ [ 8) ἀἰβροβοά ἰο ἱβοϊαιθ οι μδγο, {που ἃ 
(6 ψοτὰ Ὀγθακίη ΒΘΘΙΏΒ Τα ΟΡ ἰο Γοΐοῦ (0 
Βίγοη σι ΟΥ ΡΟ Γ.᾽ ΝΟΥΕΒ: “ δυόγν λοότη, ἵ. 6., 
811 ΒΑΣ Τη08}8 οὗ ἀοΐδηοο.᾽᾽7-- ΕΘ ΒΘ. ἄσχα τσ ἢ 
Ὀδ8ο]----17ὲ δεπί δαεζ----:Αἷ ρῖ Βαη ἃ ἔσχοτῃ Ὀ6- 
ἔοτθ ἴ8. 9 ΘΏΘΙΩΥ. 068 {16 Ργοποιμίηαὶ ευχ 
Βἰ5, 'ἰπὰ 2), ἀΐ λαπά, τοῖον ἰο Φϑομονδῖ, οσ ἰοὸ 
Ιβγϑοὶ ἢ ΟΥβιμπιδ ΑἸ οἰ Πο᾽ θ᾽ ῬΟΒ51016, δπὰ 
0 Β6η86 ἷῃ ΟἸ ΠΟΥ 6886 18 Β. δἰ η{18}}} 1}}6 ΒΑ ΠΙΘ. 
ΤῊ ΔΏΒΥΘΙ πλιιϑὺ ἀοροηὰ οἢ ν᾿ ἷ6}} ἐπι ΓρΡσ θ᾽ Δί] 0 ἢ 
Ὀδϑι δρῦϑθϑ ἩΠῺ 86 υϑαμχο οὗ βρθθοῖ. Τὴ οχ- 
Ῥγοϑβίου ἰῃ 71}, 88 1ΐ 18 Β6σο, 18 Του πα πον 6 γῸ 
6186 ἱπ 1:0 ΟἹὰ Τ᾿οβίμιηθηῦ. [0 18 ψΟΥΓΠΥ οὗ χθ- 
τΔΥΚ ἰΠδἱ ΦοΓο δ ἢ ΠΘΥ͂ΘΡ 0.868 1, Ξξείφλε λαπά, 

ἴῃ ἃ δρυταίϊγο Βοθηὴ989θ.Ὀ ΤῺ6 σοτὰ ΤσοιγΒ ἱῃ δ 8 
ὍΟΟΪΚ ΟΠΪΥ͂ ΟΠΟ06, χχὶϊ!. 24, απὰ πῃ θη ἴῃ 18 ᾿ἰἰ6Γα] 
Β6η886. Τὴθ ΟἿΪΥ ρῥἴδοοϑβ (μδὺ σδὴ Ὀ0 Δάἀἀιιορα 848 
ῬΆΓΆ]1]Ο ἰο (Π18 Ῥίδοθ δὺθ, οὐ {86 006 δῖ49, ΡΒ. 
Ἰχχῖνυ. 11 (ἢ τοίογθμοθ, ῬΟΥΉΒΡ8, ἰ0 ἰἰἸ6ὸ 6χ- 

Ῥγθββίου Κ) 7 {1}22---α δἰγείοἠοά- οι ἀτπι, Ἐιχ. τἱ. 
θ, 4πὰ 6᾽56 8 6 Γ6), απὰ οα ἰμ9 οἶον β[ἀθ, Ῥϑ8. 
Χιὶν. 11; ᾿Ιχχχίχ, 48, 44; οοωρ. 18. χὶὶ. 18, 



14 ΤῊΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ Φ“ΕΒΕΜΙΛΗ͂. 

ὙΓΗ5ὲ (ἢ6. ἤτβί πδηιθὰ ραβϑβηχο αἀἰδιϊ οὐ ὁχ- 
ῬΓΟΒ868 μ6 ἱπουρί (μ)ὺ Φοιοναῖ ἄγανν ὈΔῸΚ 
ἨΗΐβ Βδηὰ, δπὰ ἐμὴν Ηἰ8 τι πδηά, 116 ΟΥΒΟΣ 
Ῥαββδροβ ἀφοΐδγο {Ἰδὲ ἰῃ0 ]οτὰ Ἰοὺ (86 Ρ6ΟΡΪΘ οἵ 
180 εὐγο οὗ 6 βινογὰ 7Ἃ4}}] Ὁδοῖς ἔγοπι Ὀδίογα {6 ]Υ 
ΠΟΘΙ. Εἰ Β66Π)8 ἴ0 πιὸ ἰἰιδί ἰῇ ΟΡ Ρδββαρο [Π6 
ποτὰ ὙΤΓΙΝ, δαολ, δαοκισατά, δἰδηάἰπας ἰῃ σοηποοίϊοπ 
ν.21}»} ΔΝ 90, δοίοστδ ἰδὲ ἐπόπιψ, ἀθοϊ 68 ἴον {89 

αι ύοτ τηϑδηΐη. ΕῸΣ ἰὰ ΡΒ. ἰχχίν. 11 10 18 ποτ 

ἿΣ 2, ἰλοὺ εοὐϊλάγαιοεεέ (ἦν βαπά. Ηθτο {μ6 

ὍΤΙΝ, δαοζιοαγἄ, τααβέ Θμδηρθ {88 Βθη8θ. Ὀγαν- 
ἴης ὈδΔοῖς ἐμ Βδῃά 18 τισὶ ἴμ 6 ΟΡροβίίο οὗ 

βιγεϊομίης 1 οαἱ (7739) »Ὲ.}) δὰ δὰ δοί οὗ νοἹ]!- 
ἰϊοῃ σοηβίβίοηϊ πὶ (110 ΡοΒϑθβϑϑίοη οὗ βίγεηρίῃ. 
Βυὺ ζαἸ]Ἰἰπς δαοῖ δείοτε ἰ6 ΘΗΘΙΩΥ͂ 18 ἃ ΒΥ ΠΙΡίΟΠ) 
οὗἩ θά κη 685, Ἡ ΙΘἢ σου]ὰ πο 6 δββογίϑα οὗἩ ἰδ 6 
ἢδηὰ οὗ Φομβονδῆ. ΑΒ ἰΐ ἰβ βαϊὰ οἰϑδοννῃοῦο ἐμαὶ 
Ψο δον} βγη σί 608 [Π6 γῖηι Βαηα ([59. χ]ὶ. 18), 
ΟΥ εἰοναίθε ἰΐ (8. ἰχχχίχ. 48), 80 1 σαὴ δ βαϊὰ 
ἰδαὺ Ης 168 10 741} Ὁδοὶς (88 1ἢ 16 δὰ Ὀδοοπηο 
γγ αἰ), δηά (818 ΤᾺ] ς Ὀδοῖς οὔἴπο τ σαῦ μαπὰ 18 
(8λ6 ϑληι0, 88 18 ΘΙΒο 6 ΤῈ ΧΡ] ἰηθ, 88 8 918111π 
ὈΔοκ οὗ (6 Ῥ6Γβοη ΖοηΘΓΑΙΥ (ΡΒ. χὶῖν, 11), οὗ 
οὔ (16 ϑυογαὰ (Π 61 ὈΥ 16 ταὶ Βαπηὰ, 8. Ἰχχχὶχ. 
44). [Ονεν (ἰπ ἃ ποίο οη ΟΑᾺΥΝ): “ ΟΑΤΑΆΚΕΕ, 
ἨΈχαΥ, ΒΑΎΝΕΥ, δὰ ΗΈΝΌΕΒΒΟΝ, δοηβίαον ἐλε 
σίσλί λαπά δ8 ὑπαὶ οὗ [8τ86]---ἰῆδλιὶ αοα ἀτονν δος 
ΟΥ τοϑβϑίγδϊηϑὰ {6 σίσὶ μαπὰ οὗ ἰβγϑοὶ, 8ὸο ἱπαὶ 
Β6 πδλὰ πο ῬΟΥ͂ΘΥ ἰο ἴμ66 818 ΘηΘηλΪ68. Βυΐ ΘΟΟΥΤ 
δίτοοβ 1 ΟΑἸΥΥΙΝ; δηα ἔδυογαδῖο ἰο 116 Β8Π10 
σον ΔΓΘ 0110 ΘΥΪΥ γΟΥΒίοΒ, Θχοορὺ 86 ϑψγ., ἴὉΓ 
ὑμ86γ7Ὺ τόπου ἰδ6 Ῥγοῃοι ῪδῥΖ᾽ οἱσῆ, δώαπι; ἰἴδ6 
Τατφ. α150 (1108 (ἢ 6 Β8π|0 Υἱοῦ. Ηδὰ ἰμθ ποτὰ 
Ὀθ6η λαπά, ἰὺ ταὶ χῦ πᾶν Ὀ6Θῃ ΒΡ] δὰ ἰο [5Γ86] ; 
Ὀυὶ ἰν ἴ5 ἐλε γίσὴλί λαπα, νϊσὰ ΘΟΙΩΠΙΟὨΪ Υ͂ ΠΛ ΘΔ ἢ 8 
Ῥτοϊβοίίοη, οὐ γδαίμον αοά᾽Β ῬΟΥ ΟΡ, 88 Ρευὶΐ Του 
ἰο ἀοίοπα 118 ρΡθορ]ο 8πὰ ἰο γεβὶ βὶ βῃδίηϊθϑ. Τῇ ΐδβ 
18 ΤΑΥΓΠΟΓ σοηβτιηθὰ ὈΥ ψΠδὶ 18 βαϊά ἴῃ 186 70]- 
Ἰοσίης σοῦϑο, {μ8,, αοὐ δίοοα εοἱὴ ΠῚ τίσλί λαπά 
αΔ απ ἐπέηιγ. ὅεθ 8. ἰχχὶν. 11. (Ἃατά κε 8 
διζυϊοηί, ἴῃ “4448επιδίν'᾽ ε Απποίαίίοπδ, οὐ (ἢ. 8 ΟΙἾΘΓ 
εἷάς, 18 ὙΘΥΥ ΒίΓΟΏΖΙΥ Ραΐ, δη ἃ δρῦθθ8 ἰὴ 118 πιαΐῃ 
Ῥοϊηΐβ 11} ΝΑΞΟΕΒΒΑΘΗ 5. Ὑοῖ, ἴον {μ6 [οἸ]ο - 
ἱπᾳ2 ΤΟΔΒΟΠΒ, ἰζ ΒΟΘΠΒ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἰ0 Βίαπα ὉΥ ἐδ6 
ψογβΊοἢ5 δηὰ ᾿ς Υργοίοτβ (Παΐ τοῖον (ἢ 9 ΡΓΟΠΟὰἢ 
ἰο αοα. 1. Τα ργοποὰῃ υϑ.6}}Ὺ ὈΘΙο ΚΒ ἰο 186 
Βα ͵οοί οὗ {86 γοῦν ῦ ΠΟΥ 108 ΡΘΓΒΟΙΔ] ΟὈ͵οοί 18 
ποῖ Ββροοϊβδοά. ΒΥ δάδμογίης ἰο {1118 ταΐϊθ, ψ0 
νου] ἃ οὐζθη δβόαρο υπσοτίἰηγΥ δά σοπἤμιπβίοη. 
2, Αἴϊον βΒυσἢ δὴ ἰηϊγοάἀμποαίζοη 88 ἴῃ σοῦ. 1, 7Π7}|οιῖῦ 
λαιὰλ ἰλε ᾿οτα ἀπο 81} (18, διὰ (16 δβυσβοαυσηὶ 
86 οὗ 114. τ ἢ Το ΐδσοηοθ ἴ0 αοἀ (νον. 1, ἢ δῃ- 
ἔδετ, ἰιἴοσο, Πα Ἰοοἰϑίοοϊ ; τον. 2, “ὦ 5 συϑί}; υὙοσ. 
4, ΗΖ Ὁον, ΠὼΣ τσ παπὰ, “78 ἴυτγ, είς.), 1 
ΘΟΥΙΔΙΗΪΥ Β6ΘῺ5Β ΔΡΌΪΓΑΥΥ δηἋ υἱοϊθηῦ ἴὰ {15 1ῃ- 
Βίδποθ ἰο σίου ἰΐ [9 δοῦμε δι ]οοὶ, 8. Τί ἴθ 
αν κατὰ, ἰο ΒΑΥ {16 Ἰοαδβὲ, ἰο τγδῖτο λί σίσλέ λαπά 
ἴῃ σοῦ. 8 τηθϑῃ οὔ ἰδίῃ, δῃα ἰῃ γῸΥ. 4 βηοί 6 Υ. 
4. Τιτουράουϊ (8 ψῃοΐὶθ Ῥϑβϑαᾶρθ, τοῦδ. 1-1ύ, 
1Π6 Ροορ]ο οὗ [βγδ0] ΔΓ γοργοϑθηιθα 8.8 Ῥ85351760 
οδ)οοίπ οὗ Ὀινίηθ γαῖ, πα Π0 δ) ϑΐοη 8 τδὰθ 
ἰο 116 Β᾽ κι οδὺ δον οἱ ἐἰιοὶτ ραγὺ ἴῃ γοβίβιϊης 
{ῃ6 ἰπδιγα τ οης8 οὗ ταί, ἃ5 ου ἃ Ὀ6 ἀοπο ΠΟΓΘ 
ἱ λὶϑ τοΐογβ ἴο [ϑγδ0]. ὅ. Τ δ Ἰπᾶ 68 Θχοοὶ]ϑηΐ 
Β6η86, δηὰά ρῥγΌβοῦῦοθ ἰδ σοπίϊηυ {(Υ οὗ {16 
{ποιρὶ, τουχίης 88 αϑυοὶ ἰονΑτ8. ἃ οἸΣδΧ. 
αοά Ὀγθηῖκβ ΟΥ̓ ἴΠ6 ΒοΓῺ οὗ 18γϑοὶ, (δὶ {ΠΟΥ͂ οδἢ 
ὯΟ ἸΟΠΖΟΣ ΟΡΡΟ80 ἰἰιοῖγ Θμοτΐοδ; Ηρ Ὀθπά8 Ὀδοὶς 

Ηΐ8 ονα τί σιιί δαπά, δπὰ {τι πε τ άγατν 5 ΗΒ οστὴ 
ΟΡΡροβίτοη 10 {036 δπθἶθ8; διὰ νυ 119 Ιεριι]} 
[168 (8 9 Β61ρ1685 ἰῃὰ (Πμοιηϑαῖνοθ δηὰ ἀσρτγίνει οἱ 
αοά δ μοὶρ. 9 ρουγϑ ἀοννὰ ὑροη ἰδ δι [ἢ 6 ἤοΙῪ 
ἔμτΥ οὗ Ηΐ8 ον ν γαῖ, δὰ Ὀραοιμθ8 Η μβ6}Γ 
ἐϊκα απ εηεηιν Πρμτϊης δραϊηϑῖ (6. Τῇιο δεν. 
πη.) ὑαοῖλ οὗ 1118 χη τηαῦ Ὀ6 Ἰπίοηἀοα ἰ0 οσργὸὶϑ 
αοὐ᾽ 8 τουϑίδποο ἰο Ηἰβ8 ον ἢ ταϑγοῖαϊ ρα ΐκο9 
ἰοσαγὰθ ΗΒ οὐῆ ροορίθ. ἢ ἐογοιΙΥ Ὀοηι 5 
Ὀδοὶς (6 Βαπὰ δ διὰ δΊΓΟΒΑΥ βίγοι οἰνθὶ οὐ ἰπ 
ἴϑτδοὶ 8 Ὀ6Π1{.--. Η. Η.]- -Αηᾶ δὸ Ὀυτηοᾶ 
δραϊηβὶ ὅδοοῦ τ ἃ δαυιίηρ ὅτο, τοὶ 
ἅἄθνουτσθίδ τουηᾶ δΌουξῖ---.Ἵπα 776 δεῖ υαοοὺ ὁπ 
γε, αὁ α ἤαπιο 9 ἥτε υὐλιελ ἀευουγα τομπα αδομί 
[ἰ.- 6., Ηθ, 88 ἃ θλτηο οὗ ἤγο Ὑῖσῖ σοηδαπιο8 δ᾽] 
ἀγοιπαὰ {{, Βεὺ δι 0 Ὁ οα ἅγ6]. Ἃ73 ψ 1 3 οἵ (δ 

οὈ͵εοὺ 18 80 οὔθ αϑοὰ ἴῃ {89 ἴσῃ! βοδιῖοπ οὔ βοί- 
εἶπ οὐ το, (μδπ οὗ δσοῃηϑυπίης Ὁγ ἔτο (Ν ιπι. χὶ. 
1, ὃ: ἴβ8. χχσχ. 83; χὶὶὶ. 259.; χὶ οὶ δ: ΦΔόγ. χὶϊν. 
6; Φοὺ ὶ. 16; 5. ανὶ. 18), {Ππ᾿ῶὺ τ τ᾿πὰν ἴα 
Βογὸ Ὁ μοβἰἰδίϊ η σῚγ ἴῃ {16 ϑᾶπι|9 βοῦ86. Τ ἶ5, ἰῃ- 
ἀφοά, ἰ8 18 ΟὨΪΥ δά τη πϑὶ Ὁ] 6 βθη96. Εν βδουϊά 

νὰ ἰαἶκα ἐπ᾿ υὑαοοῦ, 25}, ἷη ἃ Ἰοοδὶ 586η86, νγὙὸ 

᾿ηδί 811} υπαογβίδηά Ἅ3᾽ οὗ ἰμ6 Κὶ πα ]}ηρ οὗ 
(9 ἄτα, ἰὼ το Β6Π586 ΟΠΙΥ͂ 18 (Π6 ΡῬΙ6] α586} 
ΘΟΏΡ. Ἐχ. χχχυ, 8; Ψε6γ. Υἱὶ. 18; Εζοῖ. χχὶ. 4). 
θη, ἴοο, 7ἷοὸ 860 (88 ἴογοθ οὗ {6 Ῥασίο]ο οὗ 

σοιῃρδγίβοη, δὲ, [ἰκὸ ἃ βαηθ. Ευ! ἀοπιν (ἢ6 

ταΘΔὨΪῺΡ ἰ8 {παι 0 Π᾿οτὰ ).61 Ὀδσοπμα ἴο ΦΑςσοῦ ἃ5 
ἃ δοίης ἢἤτο. Ηο με Ὀοοοπιο 80 ὈΥ̓͂ ᾿εἰπ Ἰἰης 
{π0 σοπϑιτηΐηρ ὅτ οὗὨ τϑγ ἱπ (89 απ. ὅς θευϊ. 
χχχὶ!. 22. Ι 

γόον. 4. Ηθ Βαῖὰ Ὀθπὶ Ηἰβ Ὅουν 111κ6 δῇ 
ΘΏΘΙΩΥ. πὸ [οτὰ αδἰίαςοϊζ9 [5γ 6] τ} 8}} Κι πὰ 
οὗἩ ψνΘΆΡΟΙΒ: δηὰ βοὸ νἱΐ 86 ὈοΨν. Οομρ. Ρῥ5. 
Υἱἱ. 18; Βουΐ, χχχὶϊ. 28. [ΟΑΕΡΨΙΝ : ὁ" διαιίης ὃ 
ΡΑτὶ ἴον ἴδ 9 πῇοἷθ, 6 ἱποϊα 465 ἴῃ {16 δοιῦ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ 
οἶΒοῦ πϑϑροη." Κιττο: “ἼἸμ6 Ηοογχαΐϑαι ἴον 
δοιο ἰ8 ᾿ἰϊκο {Πδιὶ ἴοῦ ὑσεαά, ΑΒ ἰμ Ἰαίῖοτ ἱποὶ 68 
411 Τοοἁ, 80 ἀο69 {16 ἔογιποῦ ἰηοῖπ 49 Α}} τυ θα ρου." 
(αὶϊν ΒΜιδ. 111., οὶ. 8, ν. 298.)---Εἶθ πϊοοῦ 
υἱτ ΕΠῚ5 τἱρμὶ Βδὴ ἃ 85 8} δἄάνϑιβδσυ. [6 
βίοοἀ αἱ ἀΐδ γισλί λαπα ἃ8 Δ ΒΑΥΘΓΒΑΤΥ. ο σϑῃ- 
ποὺ (δΚο Βὲθ χἱβμϊ Βαπὰᾶ δ8 (86 βιιθ]οοεὺ οὗὨ {8 
22.) (3372) --εγεεία ἐδὶ πιαπι8 47)μ8 ἱπδίαν λοείι 

(Καυκα) [171ὼ6 τίσλι λαπά εἰοοα ἐτεοί {κε απ αά- 
υέγδαῦῖψ, ΒΙΑΥΝΕΥ]---Ἶἶο ποιοῦ ἀοοβ {6 γϑγὺ 
τποδὴ ἰο 6 ογοοίοα, Ταϊδοὰ Ὁ, ΠΟΥ ἀοοβ 113 σοῆ- 
ον δίϊον ὑμ18. σοπδίγαυοίίοη. [ἰϊηἰκς ἐϊ αἰβο ἰη- 
σογγοοὺ ἰο ἰδ Κο λὶσ γίσὴέ λαπά 88 ἴμ8 δοσυβδῖϊνο οὗ 
186 ἰπϑίγαμπιθηΐ, ἃ8 ΤΉΡΣΝισΒ, ΝΑΙΗΙΝΟΕΒ δηὲ 
οἰοσβ ἀοὄ. ἘΕῸΣ (0 δίαπά τοὶ λ6 τίσλί λαηα αϑ απ 
αὐἀυεγδαγν ἰ8 ΔᾺ ὉΠυΒιΪΥ οὐὰ ἀχργοβϑίοῃ, τ ῖ1ἢ 
ΠΟ Θχδιηρὶς ἰο βυβίαϊη ἱ. ΕΑ που ]ὰ σίγα τὸ 
(860 νοῦ 202) (186 τηϑδηΐϊης οὗ ἑαζίπρ αἷπι αἱ δοπιέ- 

ἰλίησ. [8ο ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ: 5776 λαίὰ δἰεαάιεά 
τίρλί λαπά ἐξκὲ απ αἀὐυέγδαγν. ““ΤἸῈο ροΐηϊ οὗἨ τ89 
ΘΟ ΡΔΥΒΟΩ ΔΘΡΘ ἰ8 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ἰδαὺ οὗὁἨ [16 οδγϑ 
ἴα κθ ὉΥ [89 ἈΥΟΠΟΥ ἰο ΟὈϊπὶῃ ἃ βίθδ αν δἰπι.}] 
ΕΤΤΑΤῸ ΔΡΡοδΪβ ἰο Ῥβ. χί. 8, δαὶ (86 δ ΓΑΒΘΟΪΟΜΥ͂ 
ἦῃ ἰμαῦ ρ᾽αςδθ᾽ 8 ϑηϊ τοῖν αἰδεσθηῖ. [ΓΚ (δαὶ 
Ῥδβϑῆζοβ ᾿ἰκὸ "8. οἷἶχ. 6; Ζθοβ. 111}. 1 ΠΠπ|8ιγαῖθ 
18. [π 8086 Ῥ]λοοδ ἰῃ:9 ΘΩΘΙΩΥ͂ 18 ΤΟρτ οβοηίο 
88 βΒίδηἀϊηρ δί (89 γἱκῦ δηὰ. ΑΒ ἰΐ 15 βλδφιυὶϊ οἾ86- 
ΜΏΘΓΘ ὑμαὺ {86 ζτγϊθηὰ δηὰ ΒοΙ͂ΡΟΓ βίδηὰβ αἱ {9 
τίν δὰ, 'ὰ οὐ ἰὸ βυρροτὶ βδῃά βιγοη σίϊοα 
189 τ σι δαπὰ (ΡΒ. χνὶ. 8 ; ᾿χχὶϊὶ. 23; οἶχ. 81]; 
οχ. ὅ; οχχί. ὃ; [8. Χ]Ϊ, 18), 80 ἐὺ 18 8180 δδϊά ιμδὶ 



ΟΗΑΡ. 11. ὅ. τὸ 

{8:0 ΘΙΘΙΥ͂ ΡἾδο68 δἰ τ)86]7 αἱ (80 τὶ μδηάᾶ, ἱπ 
οΥον, ὈΥ Βειπταΐηρ 1 ἴῃ δορὰ ινϑυκοηΐϊης ἱϊ, (ο 

ΟΥ̓́ΕΥΘΟΙΩΘ ἰ(8 τοδβίϑίβηοο. Τηδὲ 22), λί σίσλί λαπά, 
88 ἰο Ὀ6 ἰαἴκοῃ ἃ8 8Ππ ποσιιβαίΐνγθ οὗὨ ρίδοθ, 18 π0 
οὈ͵δοϊϊοη (866 πιΐ αἷγ., 8 170, ὁ; ἔχ. χχχὶϊὶ, 8), 
ἱπουρὶι οἰϑονν τ ἃ ῬΥΘΡΟΒίἰοα 18 864 (8660 {μὸ 
Ῥίαοοβ δὔογὸ γοίογγοα ἴο, Ρβ. εἶχ. 6; Ζοοδ. ᾿ἰϊ. 1 
δηὰ 5. χὶν. 10). [Τὸ ἱπρϑηΐουϑ γϑίθγθῃοθ οὗ 
λίδ τίσλι λαπά ἴο [53τ88] 158 Ῥοϑου]Ἕγ ο ΟΡ δυ ΠΟΥ: 
ἐπουσὰ μαι ῦυϑ, ἃ8 αυοιοὰ ὈΥ ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ, 
δορί 8 βίαι αν οοπϑίγαοιίοη, Ὀὰϊ Ψ .Π σούθγθησο 
ἴο (06 ΘΠοιηΐ68 οὗὨ ΒΓΔ6] :-  Ηθ Π68 ρἰασοὰὶ Ηϊπ-, 
861] αἱ ἰι6 τσὶ πδηὰ οὗ ΝοΌυ ΔαΠ62ΖΑΓ, ἰῃ οτ- 
ἀον ἴ0 4.88180 πἰπὶ." Βαβι θ8 (110 ΘΌΒΘΠΟΘ οὗὨ (]10 
Ῥτοροβὶ του ἴον {818 ᾿ηἰογργοίαἰΐοη νου ἃ Βθθῖὰ 
ἴο ΓΟαΌΪΓΟ, ἃ ὙΘΥΥ͂ Βίτου;Σ ΟὨ]δοιΙοὴ ἰο 1ὑ 18 (89 
δι] 6 πη οἰδηρο οὗ ρούβοη. ΕῸΓ ἰΐθ ῥτὶποῖραὶ 
ΤΟΆΒΟΏΒ [ὉΓ ΒΌΡΡοϑίηρ ἰἢ 6 γχίσλέ λαπά ἴῃ γον. 8 Γο- 
ἴεγ8 ἰο αοά, Ὀεσαυϑο αοἀ ἰ5 ἱμοὸ βυδ᾽οοὶ οὗ (80 
Ῥτγοσοάϊης οἴδιδθ. ὦ ΠῸ ΟἾΠΟΓ ῬΘΓΒΟῚ 18 Βρ6οῖ- 
δοί, νὰ Ὀο]ΐοντο 6 τίσλί λαπα ἴῃ Ὑ6Γ. 4 8180 τὸ- 
ἔοτϑ ίο αοἀὐ : [ἴἴ λὼ δοισ τηϑδη8 6οα 8 ὈΟΥ͂, δπὰ ποὶ 
15Γ86}᾽8, ἰῆδη λὶ τίσὰέ λαπά νου ]Ἱὰ παι ΓΔ] πολ 
Θοὐ᾽ 5, δῃὰ ποί [βγαθ]᾽ 8, οὐ. ΝΌ Ο Δ 622 γ᾽ 8, ΟΥ 
ΔΩΥ͂ ΟΙΘΥ ῬΟΓΒΟΙ 8. [ὑ 18 ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, ΠΟΥ- 
ΟΥ̓οΓ, ἰο γἱοϊλίθ συλιλαν ὉΥ ρὶνίης ἰο {ἰι6 ΝΊ ἢ] 
Ῥαγιϊοῖ ρα δὴ δοιῖνθ Οὐ Ῥουΐθοί Β0η80, 88 ΕΨΑΙῸ 
δηἀ οἱ ογα αν ἄοηθ. Υἥθ οδι ἰγϑηβὶαὶθ ᾿ἰ ο τ ΪΥ 

ΔῈ ΔΟΥΟΥΒΟΩΥΥ. ἸΟΒΌΒΘΥΟΠΤΠΗ: “)Τ|Ὸ Ῥσχορμοὺ 
ἄτϑὺ Π88 ἃ βοηοσαὶ υἱον οὗ ἴπ6 ἀπίαϊ ότι οὗἨ (89 
ΑἸαιὶ σίγ, δηὰ {6 Ὀε10118 Ηΐ5  σλὲ Παπά γΡαϊ- 
(ἰὴ 1861 υΓ}Ὲ 88 δὴ ΘΏΘΩΥ ἀρηϊηϑὶ δίοη." Βὸο- 
ΒΕΝΜΌΕΙΙΕΒ : δ ΠᾺ8 ρἰδοοὰ Ηἰπι860]} 88 τορσαγ ϑ 
Ηἰ8 τἱρῦ απ, 481 ψ τ ἐς Η6 νου δι] δ πλὁ 
8 Ἰανεϊῖη.᾽" β60 ΟἜΒΙΆΑΟΗ 8]50.----ἾὟΥ, Η, ἢ1.7--Ὁ 
ἈΑμπᾶ εδἷονν 8411 ὑδαῖ γϑὲθ ριϑαβαῃῖ ἴο 89 
ΘΥγθο---Απα αἀεείγρονεα αἰξ ἰλαί ἐκλατπιδ ον αοἰϊσἠίς 1ἠ6 
ἐγε. Το ἀρ χιιῖ8 οὐὁἨ εἶθ ογὸ (8661. 1, 10, 1}) 
ΤΟ ΟΥ̓ ΘΏΓΥ ἴῃ 086 ἴῃ ὙΠ οτΩ {110 ΟΥ68 ΟΥὗἨὨ ῬΆΓΘΩ 8 
(αΚὸ {9 φτγοδίοδιὶ ἀοΙριῖ, [9 υἱγσὶπδ πὰ (80 
Ψψομπ’ πιέη, ἰ. 18. [ΟΥΑνΙΝ: 11ς δίειο αἰῤ (λ6 σλοδοη 

πιόη. Τὶ Ὀοίίον ἰο ἰδῖζο ἰ'ο γαΓῸ 2), ἰο ζἀιὶὶ, 

δίαψ, τορι ον σΠΥ, 88 ἱῃ 8. Ἰχχυ!. 47, ζῸΓ 
αεείγον (ἘΠ ΕΝΌΕΙΙΒΟΝ).--ἾΥ. Η. Η.]-Ἰ τ. ἴδᾶ- 
ὈΘΙΏ8Ο]Θ οὗ ἴδ0 ἄαπυρδβίοι οὗ Ζίοη. [{ ἰδ9 
ἀμυρ) ον οὗἨ Ζίου 18 (6 ὈΟΩΥ οὗ (110 ἐπ ΒΑ ὈϊΔῺ (8 
οὗ Ζίοη, ἐποη ἰμ9 ἰδΌΘγ 8016 οὗ {6 ἀδυρμῖον οὗ 
Ζίοη 8 ἴηο ἀνγο] }Ἰς-Ρασο οὗ {1086 πῃ Ὀϊ Δη (8, 
ὦ. 6.. μο οἱϊγ. [Τ|16890 ψγογὰ8 ἅτ δοπηθοίοα ψῖ ἢ 
νγαν 01] ον 8, ποὺ ν ἢ (86 Ρῥτγοσοάίϊηρ οἶδιιδα: 
7η. ἐλ ἰαδεγπαεὶςε ὁ ἰλε ἀαυσῆλίεν 07 δίοπ μουγεὰ 116 
οἰξ ἐϊκε ἤγε Πὼ μιγῳ. ὅ8ο Ἰδμάυνευ, ΟἙΒΆσΗ, 
ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΘΗ. ΟΑΕΥΙΝ ῥγοΐογβ ἰι. Τῆι Μαβο- 
τοῖο ρυποίτιαίίοηι ΤΟαυ 68. ἰ(.--ΟἾΥ, Ἡ. Η.1-- 6 
Ῥουσϑοᾶ ουὶϊ Ηἰδ ἔθπτν ᾿ἐἶτο το. Τμο ἤρξιυτγα- 
τἶνο 1Ἰάθα οὗ (ῃ8 ουἱρουτίης οὗἩἨὨ ψ ταί, σοποοϊνοα 

(18: 772 ϑίοοα, ΟΥ̓ τσας δἰαπαϊπρ, ΟΥ δεὲ Πήπδος,.---Ἴ οὗ ἃ5 Ἰίαυϊα το, 15 Του πὰ οἰβονθογο ἴῃ ἰν. 11; 
ὦ τίσλι λαπα αϑ απ ααυοεγδαγψ. Τὰθ 6110 818 18 
Ομ αγβοίον βιΐο οὗ ἨρΘΌΓΤΟΝ ῬΟΘΙΓΥ, δηἀ ΙΏΔΥ ὉΘ 
ΒᾺΡΡ ἰοα ὈΥ φωοαά, ἃ8 ἰο, οΥ Θχορ 6 Ά}}ἘΚ[ὕ οὐδ, 8.5 
δὴ ΟἿΣ γϑγϑίοι : Ηθ βίοοί τοἱ ΗΪ8 χἰχῦ μαηα ἃ8 

΄Π. 

δ Τῇ ΤΙΟῈΡ Μὰ8 88 8} ΘΠΘΙΩΥ͂ : Π6 Παῖἢ βννδ]]ονοα 
811 ΠΡ ρ8]8668; ἢθ δίῃ ἀσβίγογοϑα ἢ19 βύσγοῃ » ΒΟ], δὴ 
οὔ Φυάδ πιουγηϊηρ; πα Ἰδηηοη ϑ 10. 

Ησοϑβ. νυ: 10: Φ26γ. νἱ. 11; χ. 20; χ]ὶὶ. 18 ; ΘΟ}. 
χῖὶν. 16. Ταῦ (86 Ῥοοὶ πουϊὰ ἱπέάϊσαΐο (89 σὰ Ρ- 
ἰᾳγο δηὰ ἀοδίσιιοίίοη οὗ {μ9 Οἰ(Υ, 18 6108. 

ὃ. 

ον 15γ86], ἢ6 δίῃ! βινυα ον α ἃρ 
ἃ Βαίῃ ἱπογθαβϑᾶ ἴῃ [89 ἀδυρῃίος 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ,. 

γος. δ.-Ἰ ΟΝ, ἴῃ 1ϑ. ΟὨΪΥ ΒοΙΘ δὰ τοῦ. 1. Οὐΐζοι ἰὼ 9ογοιαίδῃ, Υἱ. δ; ἰχ. 20, εέο. 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

Ασοοταϊηρ ἰο Ζ6Γ. 11]. 18, 14 (866 8180 6, 12), 
ΟΣ ΘΟΚ8 δου {89 οσαρίιγα, ΝοὈυζατδάδη δαὶ 
Ὀυγηθα “ἴ 6 Ιουδα οὗἨ Φαδοναῖν, ἐδ 9 μοῖιδο οΥ͂ (6 
Κίηχ, Δ] )6 ποιιβοβ οὗ Φογυβαίθη, δπὰ ΘΥΟΣΥ 
στοαὶ μοιι86,᾽ δῃι) ἀοβίγονγοα (μ6 γγν8}}]18. Τὸ {11680 
ἔαοὶϑ γουβ. ὅ-9 α ββοπὶ(ο χοΐον, ἰμουρὶι ἔμ Υ γσοϊδί 6 
ΟὨΪΥ ἰο {πὸ ἀοϑιγιιοίίοι οὗ (6 ρδίδοοβδ, () 6 ΠΟΙῪ 
Ηΐδοοβ δὰ 1π6 ψγ}}]8.. [Τ.9 Ῥαγι σ]ὰΣ ἀο βου Ὀ- 
ἰἴο οὗὨἩ ἀφδίσιοίίοη οὗὨ ΒΟΙΪΥ Ρ᾽δοθϑ Ὀθμίηβ δὲ Ὑ6γ. 
θ.---΄. Η. Η.] 

γον. ὃ. Ἐδο Τιοσᾶ νσϑ8 85 8} ΘΏΘΙΩΥ͂. 77: Πιοτὰ 
δεζαηὶε α8 ἀπ ἐπθηι. 11} 158 βρεοϊβεά, γι οὗ 4]], 
88 (6 δ 180 οὗἩἨ (686 ΘΔ]ΔΙ 168, 445 ΔῺ ΘΩΘΙΏΩΥ, 

Β66 τον. 4, δπὰ ΓΩΝ3 α ἃ νιάον, ἱ. 1.--- 6 

ΒΑῺ βυυϑι]ον θᾶ ὉΡ (866 γον. 2) [δσα9], Εἴθ 
Βα δυυϑ]])ουυθα ὕρ 811 ΘΙ ρ8]18068 ; Εἴθ 
Βα ἄοδῖσον θα Ὠἰβ βδῖσοῃ β !Βο] 8. 7εγαοῖ, οἢ 
ἐμὸ ομ6 μΡᾶχί, δῃὰ ἰμο φραίαςοδ πὰ δἰγοπσλοίαάε, οἢ 

(89 Οἰοσ, ἃγο ἰο δδοῦ οἶον ἃ5 {πὸ Ῥοορὶθ δηὰ {89 
αἰϊγ. 2 Ραΐαεσεα Ἀ6ΥΘ, 85 ΓΟΙΠΔΥ ΚΟ, βοοπὶ ἴ0 ΘΟΡΓΘΒ- 
Ῥοῃὰ ἴο “180 Κη μκ᾽Β Βοῦβθ᾽ δηὰ “4411 {89 Ποι868 
οὗ (6 γσγοαὶ τῇθῃ,᾽᾽ ΟΥ “"ΘΥ̓ΕΥΥ͂ ρτοδὶ ἤοῦδο,᾽" 

ῺΠ ΓΞ -Ὁ3 ἴῃ εν. 111. 18. ϑδισοηφλοί8, 860 

γον. 2.---Ἐ}0 Δ} ἄοδισογϑθα δὶβ. βἴσοῃρ- 
Βο]ᾶπ, 18 ἃ αυοϊαἰϊου ἔγομι 967. χΧ͵ν 1}. 18. Οοπ)- 
Ἰηιθηΐδίοτβ ΑἸΒῸν 1 σοϑροοὶ ἰοὸ ἴπ0 βυ χοβ ἴῃ 
ΤΠ Ν, ἀεγ ῬαΙβοθβ, διὰ 7).53, λὲδ βίγοπρ- 
μοῖ 8. ᾿ βοιϑ ἐἰ πὶς [μ6 δοτηϊπίηθ βυῆχ λὲν σοῖο υΒ 
ἰο 86 ἀδυριίον οὗ Ζίοῃ, γον. 4, {16 πηϑβοῦ ἢ 9 
Βα χ λί ἰοὸ 19τα9)]. Οοἰποῦβ ὑπ |ηὶς ὑπαὶ [5786] 
8617 ΣῪ ὍΘ οοῃσοϊνοα οὗ, αὐ οπθ ἰΐπηθ δ8 [89 
ὩδΙῺ6 οὗ ἰδ ΘΟ (ΓΥ, αὖ δηοί ΠΟΥ ἃ8 {ἰ|6 παπιθ οὗ 
(86 οἰἰγ. [118 18 186 ορἱπἴοη οὗ ΟΈΆΠΑΟΗ, πο Γθ- 
ἴογϑῖο ἃ ὙΘΓῪ Βα Ὁ Ἰδίη60 ἴῃ ΗΟ8. Υἱ}}. 14, ν Π6 Γ0 
(86 ζει πἶπο Βυ ἢ χ ἰβ δἰἰαομ ἃ ἰο (ἢ 6 Βλτηθ νοτγὰ 88 
Βεγο, ΠΡ ΠΊΣΝ, λὲν Ῥαίαοεδ, ἀνὰ ΜΝ] Θ, 88 ΒοΡΟ 
1π 9. τρρϑουϊἶηθ σου Ὀ6 οχροοίοὰ.---Ἶ. Π. Η. 
7. Ὁ. ΜιοβΆ κι που]ὰ χοδὰ ΠῚ ΔΊ ΟΝ, ραίαοοε 9 



16 ΤῊΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ 5ΕΕΕΜΙΛΔΗ. 
πτππτπππππππππππππῦὺΠέΠ ΔΦΔΔΠῚΠ----.-.-ΞΞ3ἍἙἙ3Ξ»"οὋἭϑἜ.Ἂ-..--.. τΞἘ.-ςο - ́-----τἘἌὑἬΤὌ---νν  ’ πππΠΕΠππρφᾳφρ“ἍΨἍΨΑΕΨΕΠΙπρ το’ ξΤ  ΓΓῈΕ ἙἙ ἈἈΓΓσ τἝἰἐἰᾧὄᾧ΄ἷῆο΄΄΄΄΄π΄οῆ«ῆὩΦσέΠππᾺ}Ὰ}ὃΒὦ.ὄ..β. 

“ελοναλ, Ὑπεκιῦθ οοποοίαγτο8 {ππδὺ Π᾽-, λέγ, Β89 

θόθῃ ομδηροά ἰπίο γ"-, ἀΐδ, ὈΥ 10 οπι ϑϑίοῃ οἵ 8 

δίγοκο οὗ βῆ. δαΐ δὶ (ἢ δοπιπιοῃς λίοτβ, δῸ 
ἴατ 89 1 β66, αν ουὐογὶοοϊκοαὰ ἰπθ ἔδοὶ {παϊ {16 

8 ΟὈΪ χοα ἰο ΒΌΆΠΡΟΒ6 ἃ βοβϑϑί ΌΪ6 βου ὶ θα] ογὕΟΥ, Οἵ 
ἴο ᾿πνθηῦ δὴ Δαν ]οαἶΔΡ ΤΠΘΟΥΥ ΟΥ̓ αποίαιίοα. [{ἰ 
ΒΘΟΙΏΒ ΠΘΟΘΘΘΗΓΥ Π6ΓΘ (0 δορὶ (ἴα ορϊπίοαυ οὗ 
{089 0, δοδογάϊης ἰο ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΠΌΕΚ, ΓΟΙ͂ΡΡ 
{Π| Ση βου] 9 80 λχ 1ὸ αοἀ δηι {Π|6 ζδπιϊἶπα ἴο 
{6 ἀδυκ ες οὗὁἩ Ζίοαθ. 216 διοα(ίοιοεα μρ αἰΐ ἀεγ 
»Ῥαίαεσεα, 116 αἀεδίγοψοά Πιδ οἵρη δίγοηχλοία. Τὶ 
5 ποῦ (ο Ὀ6 ἀἰβοδγιοα 88 ἃ ποῦ σον ετίγα τ ὮΘΣΘ 
ΟΥ̓ΟΓΡΥ͂ ΟΥ̓ ΒΟΓΡ πηοίὶο οὗἉ ἱπίογργοί αἱ οὴ 18 ΡΌτΟΙΥ σοα- 
ϑεσίαγα]. [ 8 Σοσοτηπηοπ θὰ ΕΥ̓͂ (μΠ6 δτνραπιοηίϑ 
διἰἀυσοὶ ἴον 89 αχρ]δηδίΐοη οὗ ἀΐ ἰπ γογ. 8. 1ἰ 
δυο (ῃ6 ΑἸ σα οὗἩἨἁ βυρροβίηρ ἐμαϊ ῥγοποὰῃβ 
οὗ αἰβδυθηῦ ρβοπάθγβ σϑίον (0 {1|0 βλῖὴθ μογβοῃ. 
ΤΗο λὲγ σοίθγβ (0 {Π6 ἰάθωϊ ρόγβοι [5ταρὶ, 18} 
ἀαυρσμίοῦ οὗ Φοτγαβαϊοη. 1772 ρμαίαςοδ ἅτ (ἰι9 
Δ ΔὈ ΔΙ] οΏ 8 οὗὨ {89 Ῥεορ]θ. 27ὼ οἵση βιτουριο 5 
ΔγΘ (Π6 ἀοίξδησοδβ οὗ Ζίου νι ΐο 18 2105 Βαδιταιίοι. 
ἀγαπῶν δὰ Βμοίοτίο ὈοΐΠ οοπιιοπηὰ (1118 6Χ- 
Ρἰδηδίϊοη.---Ἶ. Η. 11.]--4 Δ} ἃ Βαῖῃ ἱποτθαβοᾶ 
ΟΓ τὴ} } 1 }}16ὦ ἐπ 186 ἄδιυσοῖοι οὗ  υάδῃ, β6οὸ 
ϊ. 15, χιουσχηΐηρ δηἃ Ἰαιηθαϊαϊίοη. Τα 1Δ8ὲ 
ΟΣ Β ἴῃ 180 οτἰ κί δὶ ΓΘ ἃ Ὀδλα ἃ] ρα Γοπουχδεῖδ, 
Ὀογγονγοα ἤγοτῃ 18. χχῖχ. 2, ΣΝ ΣΝ. [Ππππ- 

ὨΕΒΒΟΝ: “ἜΒΟΓΓΟῪ δηᾶ βηϊηοθϑ." ΨΙΤΒΙΧΟΑ: 
Ἄἤδατοῦ ας πιαωϑδίϊἶΐα. Οππιιλσ: ἢ οιγὼληϊαα ὑπὰ 
7τοὐύδαί. ΝΑΒΟΈΙΒΒΑΟΠ: “ἤολΖζοη πὰ Αὶ ΓἀολΖεη]. 
569 3712) ὙΠ, 695. 1. 2; ΙΝ) ΧΟ, ΨοὉ χχσ. 
10; πϑῦοη ΠσΟΨ, Ἐξ. χχχν. 8. 

Ἰαϑὺ νοσ 8 ΔΥ6 8 αποίαιϊοι. 1 {ἢ 18 ΥΔΥ͂ γγ) 8 6651} 
δχρ αίη {}}6 πιδβουϊὶ πο βυ χ, τ δἰ οἢ ποῦ ΟἹΪΥῪ ἀΪ8- 
ΒΡΤΘΟ5 ἸΓὰ λέγ ραίαςεδ, Ὀὰΐ γνἱοϊαίθβ {10 Τα] ὈΥ͂ 
ΜΒ ΟὮ, ΟΥ̓ΟΡΥ ὙΒΘΓΘ 6180 ἷῃ ἴῃ [ᾳτιδπίδι 0η5, 
Ζίου 8 σοποοὶγαά οὗὨ 88 8 ἴθ18]9 Ῥοσβϑοῆ. ΤΠ6 
γνογὰ 18 οἰ ἃ ΨΟΥΥ͂ Οἷα ΒΟΡΙ ὈΔ] ΟΥ̓ΣΟΥ [ὉΓ Ἴ 539, 

ἐλῃ δἰγοησλοί δ (γοὶ ἰ6 δορί. μα8 τὰ ὀχορώματα 
αὑτοῦ), οὐ 1.6 Ῥοοῖ δ σβόβθῃ ἐμο βιιβῆχ [ἢ δὶ οδ 
Ῥγδβουνϑ 106 δι τα αὐ Υ οὗ βοαπὰ ἢ (86 οτὶρὶ- 
ΠῚ] ἰαχί. 1[6 σουϊάὰ ἀο (8 ἴῃ νυἱγίυθ οὔ {π9 στοδῖον 
ἔγοθάοπι τὶς γον β ἴῃ (89 ΗἨΘΌΓΘΥ ἩῈ σΘ- 
ΒΡΘΟοῦ ἴο ἀδηοίίης (86 ροπίογ. 8.66 ΤὨΥ̓͂ Ον., ᾧ 60, 
4. ΑΒ ἱπ Εχζοκ. χχὶϊὶ. 8θ6-490, γἤοτο Ἀδοὶδὰ δὰ 
ΑἸοΙθἢ τ βρόκϑη οὗὅ, 9 βυβῆχοβ δγθ δοῦ- 
βίη ἰγγ σμαηροά (866 ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ γοτ. 40); 80 ΠΟΤ 
Αἶθο Ροββί ὈΪν, [19 βυ ἢχοβ ἅτ δ δηροά οὐ θη ΔΙῸ Γ 
ἢ ΠΙΆ Ο.ἾΪ πὸ ΟΥ̓ ΤΟπλ  ἶη6 ἰἰθὰ Βοοίοιὶ Ὀοίοτθ ἰ}Ὸ 
τη οἵ (ο Ἰοοί, [8 ἸΠΟΓΘ ΤΟΘΌΓΡΓΟΠΟΟΘ ΟΥ̓́ ΝΟ 
Πποὶ ΥΟΥΥ͂ ΓΟΙΠΔΓΚΑΡΪΘ ΨΟΓᾺΒ ἰῃ δβυσσαϑϑίοη, δα 
μανάϊγ Ὀ6 τορωτάρα 88 α φμοίαίίοπ. Βαϊ υὑπίογ- 
(απδίοὶγ {πο γ6. 185. ἴὰ (ῃ6 ργοβθηΐ ἰηϑίβῃοο 8 αΪ8- 
δἰ τα τ ΠΥ ΜΠ] ἢ 158 ὙΘΓΡΥ͂ το) οἶαὶ ἰο {110 ἰάδα 
οὗ ᾳιοιϊδίίοη, Ἠδγο γὸ τοδὰ Ἰ"ΥΣ2 ΠΙΖ; ἴῃ 
76. αἰνῖ, 18 1ι 15 7 Υ39 ΠΠΌΣ, ἀρὰ σὰς δυο 

1. 6, 7. 

θ. Αμπά δ ο Βαί υ]Ἱοϊ ΕΠῪ ἰδ θη ΔΎΤΑΥ͂ ᾿ἷ8 ἐἈ ὈΘΓΏΔΟΪΘ, 88 ἐΓ ὅ Ἰσογο 9 ἃ ρατάεῃ ; Βο 
Βδίῃ ἀοβίγογαα ἢ15 ΡΊδΔΟο5 οὗἁἩ [8:6 Ἀ5ΒΘΙΠΌ]Υ : [86 ΟΕΡ Βαϊ οδυδοά ἐπ βοϊθηλη ἔραδίβ 
δηα ΒΑ δ ἢ ἴο Ὀ6 ἔογροίθῃ ἴῃ Ζίοη, δηα μαἢ ἀθ8ρ]864, ἰη [86 ἱπαϊσπαίοη οὗὨ 8 

7 δῆμον, 86 Κίηρ' ἀῃὰ ἐῃ8 ρῥχίοϑί. Τὴ Γοτὰ [88 οδϑὺ οὔ" ὨΪ8 δ] δ, Βθ δ ἢ ΔὈογγοὰ 
ἢϊ8 Βαῃούα δ ΓΥ, Ὧ6 δίῃ ρίνϑη ὉΡ ἰηΐο {86 μϑῃ4 οὗἉ {86 Ομ μιν [ἢ 6 γ18}}9 οὗ Βοῦ ραΐβοοϑ; 
ΠΟΥ ΠΑΥ͂Θ τη86496 8. ΠΟΙΒΟ ἴῃ [6 Βουδθ οὗ {89 ΟΕ}, 88 'π (86 ἀΔΥ οὗ ἃ βοϊθπμῃ ζδαδβί. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

γοτ. 6.--Ὑθο γεσὺ ὉΤῚ [9 Του ἴῃ ον. χχὶ!, 3; χἱ!!. 22..--Ἴ᾽ ἴον 10, 560 Οτίξ. ποίο Ὀοίονν.--- ΤΊ ἀοβη το ἀστίο!ο 1π Ἴ23 
τ -- .- 

ἐφ ἴῃ δοοογήσησο Μ 11} Γοσορσηΐζοα ρμὨϊ]οϊοίοι ὑϑᾶρο. 8.66 ΤΥ Οὖ. καὶ 11,4 α. ῬὉπΠΕΟΘΗΒΙΕΚ, 15., ΥοἹ. ἰἰ.. μ». 903 π. [ΤῈ  ἀοδηϊτο 
δτος]9 ΜῈ5 το [] ΘΟ ρα ΓΟ. 9 ὕδοδαδθ “ τμο ΠΟΌΓΟΥΥ ΟΟΤΩΙΔΟΒΙΥ σοποοϊτοί οὗ ἴδιο ν᾿}}0]0 ο1885 οὗ οἱ") οεἴσ οὔ νὰ αἰσἢ ἴλὸ βροῖκο." 
Βοθ ΘΚΕΕΝ 8 Ο»., ὃ 21, δ ἀ.--Τ. Η. Η.---»ῦ2, [πὸ Ἄτγϑὲ εἰπιθ ἰβ υποὰ οἵ 7εεέίναὶ ρίαοε (βοο. ΡΒ. ἰχχίν. 8; σουρ. 1 ϑβπι. χχ, 

80), δῃὰ {πὴ οὗ ἴΠ6 Γοϑεϊναι ἰἐ 861 (969 1. 4). ' [869 Οὐτξ. ποίε δείοιο.}--Τ  . ΤὨϊ6 ΡΊοὶ ἔοστῃ ἰκ Τοιιη ἃ ΟΌΪΥ δότο. [1 τὰν δ9 

κακοῦ ἴῃ ἴῆο ἀσουβαίΐνο δ6080.-ΠΕ ΟΟΟΏΓΒ ἴῃ Ψογο ἢ ΟἿΪἹΥῪ ἰῃ χΧΥΪ!, 21.591, ψ ὮΕΓΟ [Π6 ργοίδληδιίίου οὗ (6 ΕΟ ΔΙ ἢ 8 τοοστοῖ 

10.Ὑ ἰη 1 ρθη [1008 ΟἿΪΥ͂ μοτο; ἴῃ 2οτ. χίν. 21; χχῇ!. 17; χχχίῃ. 24.---Ὁ 9], ἴῃ Ικισιδη ϑ !]0}}8 ΟὨ]Υ ᾿εγθ; ἴῃ ὅοτ. χ. ῖΟ; 

χυ. 117: 1. 20. 
γεν. 7. ΓΠ)], Ττοθ ΕἸτλο 8. ἴῃ 1... 11. 7, 1}. 17, 51, ΠΟΥ͂ΘΓ ἴῃ Φετοταίδῃ.--- ὟΝ, 500 ἱ. 14 [Πιίγοά. Αἀά. ξεπι. ». 83]..-- 

ἽΝ). ΤῊ νεσὺ ἰθ Ἰουπἃ ΟὨΪΥῪ Βοῦθ δῃὰ ἰῃ Ῥβ. ἰΙχχχίχ. 40. [ΒΙΑΥΝΕΥ ΤΟ, ἄοΥῈ ἰΐ ἃ9 ΝΙρΆ., Ηἰ ξατιοίμανν ἐξ ἀοτωγεοά, Ὀυὲ οοη- 

76. ΌΓΘΟΝ ἔγοπι βορῖ,, ἀπετίναξεν, ἴπ6 χὰ ΤΟ ἢ ΠΊΔῪ ὉΘ Ἃ)). ἐξ Βυρδι[υἱϑὰ ἴον 1), δε λαΐζλ ἐΖλακεπ 90} Ηΐ δαποίωατν. Α5 

τὸ τιϑαπίπρ σουἹὰ ΟὨἹΥ ὕ5 οοηθοϊυγοά ὕγοπι [Π 6 δῃοίοπὲ νθγϑίο 5 (506 ΑἸ ΈΧΑΝΌΕΆ, 5. Ἰχχχίχ. 40), 1ξ 15 ποῖ ᾿τπιργοθαα να (ἢ 9 
ορξ. σάν 1 ἰδ βοη58 οἵὗἁὨ ἋΣ). 80 ΒΕΟΟΘΗΤΟΝ, οαδέ οΠ᾿ πὰ ΟΑΙΥΥΊΝ, γορωϊῖ τοὶ γολοοίξ ῬνγοἌσμὶ αὖ απίπεο ξεο. Ὑπὸ ζαηδι- 

ΤΥ 

ταλοηΐαὶ δἰ πη δοκίίοη οὗ [Π 6 γϑτὺ [5 ἴο γο)εοί, ἴο τνρίαι». ἘΛΤΆΒΤ σίγοα ἴπ6 ῬΙ6] 8656, ἐρ οπ σὲ ἁσιση οηγοῖψ, ἴο τορμεἴζαϊν, τὸ 
το) ςῖ, ὙΠ14 ἀκτόο 11} (0 δοσορῖθα {πιποατίοι οὐ Ρὰ, Ἰχχχίχ. 40, Τὴθ βοηδβὸ οὗ αὐλόν, ἀογίνοα ἔγοπι αὶ συξηαῖο Ασα λει χοοῖ, 
νυσἹὰ δῖ αἰαῖ μὶιςο, ἃ 8 νν6}} δὴ Γμἰ8.; δὰ ἰ8 ΟΓΟ ἀσγοϑαῦ]θ ἴο 110 οογγοϑροπάϊς ΟΓὰ ἴῃ τ ἥἄτυϊ οἴλαδο, ΓΠ}}, 0 6 Τα ηδ- 

“Ἴ 

τοοηΐαὶ ἰάδα οἵ ΓΊ)]ὕ ἰβ ἐο δὲ 7οιῖ, ἰο φέϊπῖ, 886 ΟΕΒΕΝΙΌΒ Βαγ8, ἰπΠΟΌΣἢ ἘΌΞΒΞΤ, τὶ κοοὰ τϑαδοη, ἀϑηΐθα {|8. ΤῺ ἰάσα, οΥ̓͂ αὃ- 
ΠΤ 

δογτγίηρ οὐτ οὗ το͵ρείτηρ τοῦ αἰ ]αΐῃ οὐ αἰ κριιί, ἰΒ σίνου ἴο Ὀοΐ᾿ {πολ σουῦβ ὉΥ ΝΑΡΟΕΙΒΛΟΗ δηὰ ακπιλοη, Νιαγσειποπ 
{τι ηϑ]αῖος, Τὰκ ζόνα το οοίοά υἱάλ ἀἰφάατη Με αἰίαν, Πε αὐλουγτοὰ 4{1: δαποίμαγν, διὰ ΟΕΒΊΑΘΗ }πῖ τονοῦθοβ [86 ὀχρτοβαίομβ, 

Τὰς 1ωγὰ αὐλογτεα Ἠΐξε αἰίαν, Ηδ γο)εοίε ισίἢ, ἀἰδααίπ ΠΣ ξαποίματγν.---. Ἡ. ΗΠ. Ρ9, 899 1. 10; 1]. 20, ἔπτὶοθ πῃ Φοχο- 
τι: ς 

τηΐαϊι, χυΐ!. 12... 11. 561.-.--Ὑ ΔΟΣΊ, 6001 86πι. χχίὶ!. 20; Ῥβ. χχχί. 9, ἰδ οῖ ουσηὰ ἴῃ Φογοταί. ΤΏΘ ΟἿΪῪ ματί οὗ ἴδο τοῦ Ὧθ 

[505 ἰδ [86 Ῥυμα], δὰ (μα ΟΥ̓ ὁποο, χἰ!!. 19. [ΝΑκακίαβαοπ ἐγβηβιδίθα (μἰ8 ὙεσῸ “ ὙΘΓΒΟΒ]Οδ6,᾿" Φλμέ ἩΡ, 500 Ὥδγᾳ. ΚΕ Υ͂. 



ΟΗΑΡ. 11. 6, 7. Ἵ 

Ἠϑ τλδῖκθα Ὧ0 γϑιηβυὶ ὍΡΟῺ ᾿ξ τηϑδηΐηᾳ. ΕὝΚΕΞῚ τορασὰβ 2 ἰο ξωγγοιηα, ὁποῖοξε, ἨΪρΙι. ἰο εμέ ερ, ἀπὰ Ἃ)5 ἴο οιο ομῖ, 
στ 

ΠΙΡΉΆ. ἴο ἀεἴίνον ρ, Ἀ5 οτἰτοὶν ἀϊδιίηςὶ τοῦδ, ὦ βαγδ ἴπαὶ “411 δἰτοιπρῖβ ἴο πηϊΐο {πεὶγ ταραη! 8. πιιιδῖ "6 τοραγάοα ἃ 3 

ἔμι!υτοι.". --. Η. ΠΕ ΔἸ δ. Ὑδὸ οοπηοοϊίοη τοαυΐγοδ 16 10 υπἀοτοϊληά τἷ5 οὗἩ [Π0 δαδιῃβοι υΔΥΥ, Ἰ ΤΠυν }ν πὸ μ].ο9 σὰ 

Ὅδ οἱϊοα ἰῃ νι ΒΪΟᾺ ΠΝ ἰ5 ἀδοὶ οἵ 189 ΤΟΙΏΡΪΘ; [Ὁ ὅ6Γ. ΧΧΧ. 18, ἴο ὙΒΙΟὮ βοῖὰθ ἀρροαὶ, 18 ἰο 6 Ἔχρίαἰμοὰ οὐἰοσγν δο: 8608 

ποῖθ8 ΟἹ ἐμαξ ρίδοθ. 9. Ὁ. ΜιΙΟΒΑ Κι πουὰ τεδὰ, " ΓΔ ἼΝ, ραΐαοε 97 ὐμυυπι..3 Ὑ, 8606 ὅ6Σ. χχὶΐ. 20. 
τ ς 45" : 

ἘΧΈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

[ὕ6τγβ. 6-10 ἀσβοῦῖθθ Ῥαυι συ Υν (86 ἀοβίγαο- 
ἰἴοπ οὗἩ (πὸ ΒΟΙΥ μίδοθοβι Ηοτγο Θοα οἷδὶπιβ 8 
ΒρΘοΐδῚ ρυοροσίυ. νου ἱης ἰ5 8. ΤῈ θῃ- 
Ῥθδιῖο α86 οὗ (6 ῥγοποιῃ, βιιονβ ὑπαὶ 1 18 8180 
δι ρυϊδοιηῖ ἴῃ στον, ὅ, λὲὶΣ διγοησλοίας 88 αἰϑιϊῃ- 
ξυϊδηοδα ἔτοπι λὲν ραίαοεϑ8.---. Ἡ. Ἡ.] 

γεορ. 6. Αμὰἃὰ Ηδθ 5861} νυἱο θη Υ ἴδῖσθα 
ΤΕΥ ἘΠ. τἀ ΌΘτ 8010 ΠΡΕΡῚ λεάσε) 88 ἰΐ ἰὰ 
ὍΠΟΙΘ οὗ ἃ βασᾶθῃ. Δπημὰ 7716 ἰαϊά ισαδἰ6 αϑ α φατ- 
ἀεπ Πὲς ἰαδεγπαοῖίε. ΤΤὮδ τηρδηΐϊηρ οὗ {πθ Ὑϑγὺ 18 
(0 ιι86 υἱοίεπος, ἴο ΟΠ ῈΤ υἱοίεποο. 'ο ἀο γἱοΐθποο ἴο 
ἃ ργάγάδῃ 15 (0 ἴὩγ ἰΐὺ ψηβίθ. ΤΠ Ἰαγίηρ τγαβίο οὗ 
ὃ βατάρη ΒΔ8 {11680 ΡΘ6συ] αἰ (168; 10 18 ΘΟ ΘΕ ἀοηθ, 
ἦν 18 ἴῃ ΒΟΙΏ6 86η86 ἃ σΥΐΠ)6 δραΐηδὶ παδίαγο, δηὰ 
ΤΟΥ ἰπδὺ τοαβοῦ ἃ ραγάθη Ἰαϊὰ τναϑ8ι0 18 ἃ σϑυο ἱης 
88 Μ6]] 88 ἃ Βα βρθοΐδοϊθ.--- Βα ταῦ 18. 1.6 

τηοθδηϊηρ οὗ ἰμ6 ποτὰ ἢ), ὑγαπϑ)αἰθὰ ἰαδεγπαοὶς 

(πιατρ., λοασε) 3 Τμαὶ ἰἰ βἰ8η 48 [ὉΓΣ ἽΡ, οδππηοὺ ὃΘ 

ἀουδίοά. 0 σοπβίδη ὕὐ ἀοηοίοθ ἐμαί βοσὶ οὗἉ 
(16) αϊ, οοἵ, Ὀονοσ, (αὶ 15 846 οὗἨ πίοϊκον- 
ΜΟΥ [0Υ ῥ]αϊοἀ ἱνὶρϑ, Ὀοὰ ἢ 8], 8180 Ἰδΐγϑ οἵ 
Ὀοδδβίβ β᾽ ταὶ αΥ]Υ σοπϑδιγυοίοα, ΨΦ6γ. χχν. 88; ῥ5. 
ΣΧ. 9. [.4. ΑΡΕΧΑΝΡΕΒ: “Τῇ Ηοῦγον ψνοτὰ 18 
ΘΟΠΙΠΙΟὨΪΥ͂ ΔΡΡΙΪοὰ ἰο ΔΩΥ͂ ἰθΘΠΙΡΟΓΑΓΥ͂ διι6 ἃ ΟΥ 
Ὀοοίμ, οοιηροβοὰ οὔ θᾶνοϑθ πηὰ Ὀγϑηο 65." Βι!}, 
Δοσογαϊης ἰο ΕὝΒΒΒΤ, (Π6 νοτγὰ 18 ἀογϊ να Γγοπὶ 
12--Ξἰο »γοίεεί, ἃπιὰ τη 88 ῬΤΟΡΟΓΙΥ, “ (.}9 ΘΟΥ̓́ΘΥ- 

ἴηχ, Ῥτγοίθοϊ ηρ, δβοτεοηΐηρ ἱπίης (ποὺ ἃ (πίῃς 
ΨΟΥΘΗ ἰοχο 6 Υ οαἱϊ οὗἩἨἁ ὈτΔΠ0}168) ῃΘΏ0Θ α σουεγίης, 
ί, ἐεπί; α Ἄοουεγί, ἰαῖγ." -- ὟΝ. Η. Η.1 ΤΠρη εἰ 
ἀδηοίοβ 8 ΒοιΒθ βΟΠΟΓΆΪ, δηἃ δβρϑοΐ}ν (δ9 
ΒΟΙΥ ἱδθογηδοῖθ, Φουα 8 ἤου80, ΡΒ. ἰχχυΐ. 8; 

88 ἀο68 4180 ΓΞ, Ρ8. χυῖϊ!. 12; Φοῦ χχχτυὶ. 29: 
ΟΡ. Πι’3Ὁ ; Απι. νυ. 26.---ἰ πον ἰἰ 18 βαϊά, ἐμαὶ 
[86 Ἰιοτὰ παῖ ἀοηθ νἱοϊθποθ ἰο ΗΒ ἐλΌΘ 8619 88 
ἴο 8 ρεγάεη, ἰλ9 ἐεγέξωπι σοπιρατγαίϊοηὶδ, (Ὰ6 ροϊπὶ 
οὗ (6 σοπιραυίβοη, σοηβἰϑἰ8 ἰπ ἐμ6 ,ασ τῳ τ ἰτἢ 
νυ ΐσῖ (}}0 ἐπα 8 Βοσοι 1864 δηὰ ἴῃ {6 οοπίγαδί 
Ὀοίνθοη ἢ 6 ρτοροῦ οοῃαϊ τοι οὗ (δ᾽ πη 8 δηὰ {ἰδὲ 
νι οἢ {π6 Ἰαγίη ναβίο 88 ρῬγοάιιοοθά. ΑΜ ΘΑΒ  γ 
88 Οπ6 πιϊσηϊ γοοὶ ὉΡ Ρ]Δηῖ8, [6}] ἐγθθβ δῃὰ ρ]ουρὰ 
(80 ρστουπά, 88 6 Γογὰ οὐδ τον ὑπ6 βτη) 
γγ78}}8 οὐ Ηἷβ Βαποί Δ ΡΥ ; δηὰ 88 βδὰ δηὰ ἱποοιῃ- 
ῬΤΘΙΘΉΒΙ 016 88 ὑ89 ΔΡΡοδσϑησο οὗἩ 8 ἀονδβίδίοὰ 
Ῥίοαδβατο βαγάθῃ 18 16 βραοοσίδο]θ οὗ 86 Βδποὶ ἈΔΥΥ͂ 
ἵῃ Τυ]ηὴ8. ΤῈθ σοπΡΑ ΣΤ βοὴ 8 ὑῃ:9 ΣΏΟΓΘ δρί, Ὀ6- 
68.180 [16 ΟἸΤΥ οὗἩ  Οο, νΊ ΠΟΥ ογουϑβ Τοαηϊαἑη8, 
δΒρτὶ ησίης ἤροτα ἰ ἀν 6} πρ-Ρδοθ οὗὨ (}60 Μοϑὶ 
Ηΐϊρι (5. χὶνὶ. δ; δον. Ἰχχχίν. 1-4), οου]ὰ ψιλὰ 

ἐχα ἢ 6 οδἰϊοὰ ΠΥ" 2. 7ελουαλ᾽ 5 φαγάεπ (18. 11. 

8), παράδεισος εὑλογίας, α Ῥαταάϊδε ο7 σίοτῳ (ϑϑἰτ οὶ 
χὶ. 217). [ὁπ {μ νψδοῖθ, οὖν ΕἸ ρ  Ϊ8} Ὑογβίοη 
ΒΟΘΙΩΒ 68 0 ΘΧΡΓΘΒΒ 6 {Γ1 0 Β6Ώ86 οὗἨὨ (18 αἷἴς- 
βου ραββᾶρο, ““ἃπὰ Ηθ δμδίῃῃ υἱοϊθηιΥ ἰδκοη 
ΔΌΘΥ ΗΪ8 (Δ ΌΘΥΠΆΟΪΘ 88 ἐγ { Ἰσέγε οΓ ἃ σατάρη,᾽" 
ἃ, ε., 88 ἰ1ι γογο Ὀὰΐ βιι0}} ἃ δοίϊαχο ἷπ τ 6 χδν- 
ἄθῃ 88 Υἱβϑάσγοββϑοσβ 6.0 δοσαδίοιμθα 0 Ὀυ1]ἀὰ ε1}} 

ἐμ νἱπίαζο 88 ραϑδί. 8.0 Οαυνιν. Τα. ἰπίον- 

Ῥγοίδι οι ̓ ΏΥΟΙΥΘΒ ἃ ΡΪΔΥ οἱ ἰδ ρ ννογὰ 71, κ8 ῥσο- 
ῬΟΓῚΥ τρϑϑηϊῃρ 8 σαγάεη ἤοιϑε, ἀνὰ αἷδὸ ἀεποιϊπᾷ 
Οὐοὐἀ'ς ἰαδεογπαοῖε.---, Ἡ. ἩΗ.]-- Εἶθ αῖϊὰ ἄθ- 
διχογϑᾶ ἘΠῚ ρίδοθαδ οὗ [8:9 δββϑι! ὉΪγ. 7{ε 
ἀεείγονεὰ Ηὶδ »ίαοε οΥ"Γ ἀδδεπιδῤίμ (Εβϑίοσ). [80 
ἨΕΝΡΕΆΒΟΝ. ΝΟΥΕΒ : ρέασε ο7 σοηστοχαίϊοη. Ἐ1,ΑΥ- 
ΝΕΥ: ἢ σοποτέσαίιοπ. [Ιὶ 18 ὈφιοΣ (866 ποθ Ὁθ- 
10), ἰο ἰγδῃβὶδίθ, 116 αδοἰιδλεά {{Π|18 ἀρροϊπ!εοα 86γ- 
υἱοῦδ, ΟΥ̓δοίεπιπ(168.----ῇ. Ἡ. Η.]---Ῥ 9 ΤὨΟΒῸ 
Βαῖῃ οϑυδθϑαᾶ τἴ89 ΒοΣΘΏ2 ἰθεαδῖβ απᾶ δδὉ- 
Ὀαῖδα ἴο ὈΘ ἰοσγροῖϊϊθῃ ἰῃ Ζίου. υὑδελουαὶ εχ- 
ἐεγπεπαίεα [οαμδεα ἰο δ6 γοτφοί(εη} ἐπ Ζίοη γεδιϊυαΐξ. 
{ΠΡ ΡΟυαίεο {ἴπι68 07 Μ)ἰυϊπε δεγυϊοο] απὰ ϑαδδαιῆ. --τ 
᾽ 9 τοϑαΪϊὶ οΥ ἰμ6 ἀδδίγυοίίοη οὗἩἨ ἰδθ ρῥἷϑλοθ [Ὁ 

Βοϊάϊης εϑιϊνα]8 ἰα, (μαὐ 09 ἔδδβιϊνα β {μ οπιβοῖνοϑ 
ὁδὴ ὯῸ ἸΟΏΡΟΣ ὍΘ ΟΘ᾽]αὈγαϊοα δηὰ ἃγὸ Τογζοί θη. 
Βγ Ζιίοπ, ποῖ Μουπίὶ Ζίοπ, Ὀὰὶ {Π|0 ΒΟΙΪΥ͂ Οἱἱγ ζ8π6- 
ΤΆ 18 τηθαηΐ [0ἢ ἐπ σοηίγαγυ, ἴῃ {μ0 ϑβἰγιοί οϑὺ 
Β6Ώ36 (Π6 ΒΟΪΥ͂ ρῥίΔοθ08 ἃτθ ἰπίθη6α.---Ἶ, Η, Η.]. 
--Α;ἃ δΒεαῖὰ ἀϑθβρίβοᾶ, πὰ τμ86 ἱπᾶϊρηκῖεοςι, 
οὗ Ηἰδ δῆροσ, ἴ86 ἰεἰηρ δηᾶ [86 ῥχίϑδβῃ. 4πάὰ 
τοϊεοίεα [8ο ΕΌΒΒΤ 8150] ἐπ ίλε ἔμγν ο7 Μιδ ωὐναιὰ 
Αὶπς απα γίεδί. ἴησο 6 [εβϑίϊ γ}8 ΓΘ ΠῸ ΟΠ ῸΡ 
οο]οὈγαἰοα, ὑΠ 056 ΡΕΥΒΟΠΒ ΨΏΟ ὝΟΓΟ δρροϊηίοι ἰο 
οἴδοϊαίο ἰῃ (θα, ἃτο ὈΥ ὑπ 6 1}. οπχϊϑϑίοη σοιπουθᾶ 
ἴγοτα δοίϊγ9 βογσυΐοθ Τδαὺ ἰμ 6 Κίη 5 Ὀθ]οη οὶ ἰο ᾿ 
1818 Ο].88 οΟὗἨ ῬΘΥΒΟΩΒ 8 ουἱάθηΐ, Ὀδσαιιβθ (ΠΟΥ͂ 
ΟΥΘ, ποὺ ΟἹ Οοα᾽ Β Σερτοβοηία γ68 ἰ0 (Π6 Ρ60- 
ΡΪθ, Ὀαὺ 8180 ἱμίογο ββοῦβ τὶ Οοὐ ἴῃ ὈΟ6Π4] οὗ 
19 Ῥθορ]θ. “Τὴο ᾿8γ86} {188} Κίῃρ (ΘΒρ οί} ἴῃ 
119 ῬουβοηΒ οὗ αν δηὰ ϑοϊοπιοη) ῬογΘ ἃ σογίδὶ ἢ 
ῬΥΙΘΒΟΥ ομδγδοίον, ἱῃ ἐμαὶ ἐμ6 Κὶηρς δὲ (6 Βοδαά 
οὗ (8 ΡΘΟρ]6 δηὰ ἰὼ ἐμοῖσ δῖ Ῥουβ ΐρροιὶ αοὰ 
δηα, οὐ (6 Οἶδα παπά, Ὁσγουσῃὶ Ὀδοῖς ἰο [ἢ 
ῬΘορΪθ 19 υἱγῖ πο Ὀ]οββίης (2 ὅδπι. νυἱ. 17,18; ] 
Κίηχϑ 1]. 4; τι. 14, 1δ, εἰο. ; δῦ, δθ, εἰς.; 62, 
68, εἰς.; ἰχ. 28; 1 ΟὨγχοη. χχὶχ. 10, 11, δίς; 2 
ΟἈγου. ἱ. 6; σορ. Εσ. χὶνὶ. 1-12)." ΟΕΗΣΕΒ ἰὴ 
ΗΕΒΣ., Κεαϊ- πο. Υ111., Ρη. 12, 18. 

7. Τμδὶ {μὲ8 ποτὰ βίαπὰβ ἴον 10 18 ουἱάἀοπὶ, 
Ὀδόδαβο, 1. ὅ δὰ Ὁ Τγϑαυθηιν ἅτ ᾿πιογομβδηροι, 

ΘΒρϑοίδ ΠΥ ἰπ ἐμ9 Ἰαίον Ἰληρααρο (866 230 ἀπά 232, 
2 ὅδ. ἱ. 25, Ὁ. δηὰ 53, ὉΞ3Ὶ απὰ 9, 6 8. 
Τλεδ., Ῥ. 981. Επψαι, δ ὃ0 α). 2. ὁ διὰ ἴῃ Εχ, 

χχχίϊὶ. 22 ἴῃ9 σγουρὰ] ἔοσγπι 3 ἴον "32, ἀπὰ ἴῃ 
18. νυ. ὃ 909 ἴον 33, Μίς. Υἱῖ, 4. 8. δῖποθ 

ἹΞ δπὰ ΓΞ 3 ὀοουΣ ΟΕΙΥ ἰπ (μ6 ρίαθοθ οἰ(οά, 
τ 

δπὰ 10 15 Τουπὰ οὨΪΥ Βοσο, ἰὺ πσου]ὰ ΔρΡθαν ἰμαὶΐ 
[Π686 Ζ9ΌΓΓΏΒ 8Γ6 πο 80 πι0ἢ ἰπηαϊσαίϊουϑ οὗὨἨ δῇ 1ῃ- 

ἀορομάθῃὶ τοοὺ 13,07, 88 τι γοὶν αἰ οτοπί 8 γ8 οὗ 

της 199. [Πθα ΟΕΠΙΆΘΗ Βα 5 ἱμαὶ 9 

ΠΟΥΘΡ ΤΠ6Δ}8 λήίε, α οοί, επί, οὐ ἰαδογπαοῖς, κα ον ῦ- 
Ἰοοῖκβ 8. ἰχχυὶ. 8, σοσο ἴὉ υπάοιθίοαγ ἀ6- 
ΒΟΡΙΌΘ6Β (Π}9 ΠΟῪ Τ᾽ ΘΙΏΡ]6 68 ἀοα 8 (Δ νυ ἤΔ 616 που 80 
ΟΥ ἀν !] πη - ΡΪΔο0θ. Τὸ ἷ8 δγρυασπιοηὶ ἰμαὶ 7 
σοῦ ὰ Ὀ6 δὴ τηϑυϊ{8 Ὁ]0 ἀοοὶ σηκλίίοη οὗἩ ἰδ Τ οτη- 
ΡὈΪθ. ὈδοδιδΒα ἱἶ 1ὑ πι 6808 ἃ ουδο αἱ αὶ, ᾿ἰ σλη ΟὨΥ͂ 
Ἰθ 8 Β0.ι ἃ Ὠου80 88 ἃ Οοἱ ΟΥ ὈΟΥΤΟΙ τηοθ οὗ 
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ἰπνϊδίοα ὈΓΔΏΘΠΟΒ οΥ̓͂ ἰΥΘ065, ἰΐ ἸηΔΥ Ὅ6 ΤΟρ]Ἰοα : 1. 
89 Τοπιρ]6 πὶ ὈΘ 80 οδ] θὰ ἰῇ δ᾽] υϑίου (ὁ (ἢ 6 
δηοϊθηῦ ἰδθογ Δ 610 6 ὙΠγ)5. ἰΘΙΏΡΟΤΔΥΥ δὰ 

ἸΩΟΥΔΌΪΘ ; 2. Ἴ᾽ πιαὺ Ὀ9 ἀογίνϑὰ ἤγοπι 33) ἴῃ (89 
ξεπουῦΐο 86}868 οὗὁὨ 6 πο] οβὶπρ, δηα ποῖ 'ἰπ (6 Ρετίου- 
αν βθη8β6 οὗ ϑῃοϊοβίῃς ὙΠῸ 8 βοάχθ οὐ ἔδθῃοοθ, 88 

Ἥ ἴο ὡέανε. Ἰπάθεὰ ΘΕΒΙΑΘΗ δΒθθιῃβ ἰὸ ΕἾΥ6 
ὋΡ ἴμ6 τοὺν Ῥοϊπὺ [Ὁ ὑοῦ Π6 80 8Δ0ΪΥ ὁοη- 
ἰοπά 8, ἱπὶ 7 οδπηοὶ τηθϑη 8 Βουβθ, τ Π6 ἢ 6 
Κἰνοβ 'ὑ ΒοΡΘ [86 Β6Πη86 Οὗ Δ ἐπείοδεγε (ἢ 6016) 
δηὰ ρρ] 68 ἰϊ ἴο {π8 8016 ϑαοῦὰ 6ῃποϊοβιγα, ᾿ἢ- 
οἸαάίης οὗ οουτϑο (9 Τοαιρὶθ. ΠΈΝΡΌΕΆΒΟΝ, 8750, 
ἰγδηδίδίοβ {πὸ ψοτὰ ΠΣ ἱποίοσιγε.---Ν. ἢ. Η.] 
ΤῈ ϑορῖ. ἰγδηβ᾽δίθβ καὶ διεπέτωσεν ὡς ἄμπελον 
τὸ σκήνωμα αὐτοῦ [Πε ἰοτε ᾧΡ αε { τ( λαά δέξῃ α υἱπὸ 
Ἡἱ ἰαδεγπαοί.]. ἴΐ που]ὰ βϑοῖὰ ἔπαὺ ΨΦοῦ χΥ. 83 
τγδῪδ ἰη ἴΐο τηἰπὰ οὗ (δ6 ἴγαπηϑίαίον, ΤΏΘΓα ἰἰ 15 

γίρε σταρε αϑ (ἠὲ οἶπε, Ε. ἡ. Ἐπαιὺ πδοοορίβ (ἰὰ 
ἷθ 8 ει.) {πὸ ϑορῖ, ἐγαηϑ)αιίοη, δ πα δι} ρΡ 0 0568 
1523, ἰπβιϑαά οἵ 123, ἴο ὃ6 (16 ἔτι τοδάΐηρ. Τὸ 

ἐλ ῖ9 αἜ πο οὈ] 66.8--ἴ, ΤΠαὶ ὉΘΓῚ οαπηοὺ 68 ἢ 

ἰο ἑεαγ ὡρ, ἰο ρμεὶξ οἷ; 2. Τὴ οσοπ͵θοίαγο ἰμδὶ 
1923 τλὺ πᾶν ὀχ ϑιθα ἴπ [89 [Θχὶ 18 ἈΠΠΘΟΘΒΒΔΓΥ, 

βἷποο ἴπ 6 βορί. ἐγαηβίδίοῦ ΤΊΔΥ ατο ἱπίοτρτοιοὰ 
2 λϑ ἃ νἱπογαγ δηὰΐ ἰγδηϑιαι θα ἐὺ ὉΥ ἀμπελος---8 

υἷπο, ἃ9 ὈἽ3 18 ἰγαπϑίαίοὰ ὉγΥ ἰδ δορί, ἴῃ 1μογν. 

χχαν. ὃ, 4.-- Δ. Π. 1.1 Ὑλὸ οχρ᾽ δηδίΐοη οὗ Ρα- 
Βεαῦ, ΠΟΘΕΝ ΧΌΕΣΒΕΒ δὴ ΚΑΙΚΑΒ, εἰ νυἱοίεπί εν 
αὐτίριι δἰ δοροπι λοτίΐ δόρεπὶ δαπι [ΝοΥεδ: 1276 
λαίλ υἱοϊοπίὶψ ἰοτπ αὐσαν 8 ἠεα7ε, χὰ ῃς λἀεάσε οΓ 
α φαγάεη], δεοογάϊαςς ἰο ν ἱοι 23 νγνου]ὰ Ὀ9 ἰδία 

ἴον 12) 103, [8 ποὶ ργβιμπιδι σα} } Ὁ ΔΙ] οὐ Ὁ]0, δὶ ποθ 

βυσῖὶ δὴ οἵ ϊβϑίοη οὗ (ἴθ χογογπΐης πογά, αὐ ον 
(160 ρατγίϊεῖο οὗ δοιηραγίβοη, οοιἹὰ ΟὨΪΥ͂ Οσσυγ 

τ ῦογο 6 σοπίοχί ΠΟΟΘΒΒΔΥΪΥ γοαιϊτοὰ 89 ποτὰ 
ἰο 6 ΒΡ Ρὶ1ο4,---85, [0 Ἔχπηλρῖο, Ἀθη 1 18 βαϊὰ, 
19. 1χ|ϊϊ..2, 23 12 Ἴ23 ΓΛΤΌΥ ραγαιθηῖβ 10 

(λὲ σατπιεπίδ ὁ πἷπι ἰμαὺ ἰγοδάοί ἢ ἴῃ 86 τῦῖπο- 

γαὶ᾽7, ννῈ ΒΌΡΡΙΥ πο ἰάθ8 οὗ “123 θοΐοτο ΤΥ, θ6- 

δδι86 (868 αγηχθηίβ δου ὦ πο Ὀ6 δοιηραΓοά ἰο {ἢ 
Ῥούβοη οὔ ἴπὸ τῦδη ἰσοδαϊηρ (110 τυ Π 6. ῬΓΟ89. 80 
6 6ῃ. χτὶὶὶ. 11 δηὰ οὐ ̓ Ῥαβϑαροθ ὙΒΙΟῺ ταὶ Ὀθ 
δὐἀάυσοὰ ἢθτθ, ἃσὸ ἴο Ὀ6 αχρ᾽ αἰηθὰ. 60 Πῦ Ον., 
ᾧ θῦ, ὃ, ποῖο 108,2. Βυϊ πη οὐν ρῬαββαᾶρο Π 6 γ0 18 Π0 
ΠΘΟΟΒΒΙΙΥ͂ οΣ βαρρί γίηρ 7 Ὀοΐοτο 2, Ὀθσδυθο [89 
Ἰαγίης νγναβίο οὗἨ μ6 ποι ΘΔ ὙΘΡΥ͂ Ὑγ6}} 6 ΘΟΠ}- 
ναγοὰ ἴο ἀοναβίδιϊοπ οὗ ἃ ραγάθη, 789 ὀχρίδῃα- 
ἰἰοη οὗὁἩἉἁ ΤΉΕΝιυΒ, “δ ᾿π͵]υγοὰ ἰδὲ ψ ὁ ἢ ψγᾺ8, ἴῃ 

τεϑροοὶ ἰο Ηἶβ ποι (ἾΞΨ,, βιαπάϊης ἴῃ δὴ θη γον 
βαδογαϊπαίο σοϊδιϊοη), ἐλα σαγάθῃ, Ὁ πα ϊο ἢ 18 
τλϑϑηΐ ἴπ6 Τότ Ρ]6 οοιτίβ,᾽ 18 δἰίοροί μον ἰοο δγίϊ- 
βοΐ]. 10 86 οουγίϑ οσουϊὰ ὯὮθ σ4]1]94 {86 σατάθῃ 
οὔτ Τοιρῖὶο, ἴοσ νοι, Βονγουογ, ΤΠΕΈΝΙῦΒ δά- 
ἄυσοθθ 0 οὐἱίθποο, ΠΥ αἰὰ ποῖ [89 Ῥγορβοῖ δὶ 

ομσθ 6Δ}} ἰξ βἰπιρὶ Ἰὼ 12 [6ἙΒΙΑσΗ: “ΤῈ 
ἰγαπβ]αἰΐοη οὗἨἩ ΤΒΕνΝιῦβ, 776 ἐη)ωγεα α9 (λὲ φατάεη 
οΓ Με ἰαυενπαοῖε, ἱ. 6., (αὶ σὰ τνὰβ {86 ρατάθη 
αι τοϑροοῖ ἴο 118 ΤΆΌΘΓΠΔΟ]Ο, Βροακίηρ 8πα6]0- 
αἰσαὶ!ν (Ἰν ΒΟΥΘΌΥ͂ (μ6 ἔὑνο σουτίβ βυγτουπαϊηρ {86 
Ἰορ᾽ο-οἀϊθοα δπα σοππῃθοίοά ὈΥ͂ ἰογτδοθ8, νου]Ἱὰ 
ὸ ἀοεϊχπαιϊοά, οὶ ταϊχῦ ὈΘ ΡοΘΙΪΟΑΙΥ ΓΤΘ- 
Κατὰ 01} 88 16 ρσατγάοῃ Ὀοϊοησίης ἰο {86 ῬαΪΐλοθα οὗἉ 
80 Κίηρ οὗ [8γ86]}, γεαυΐτο8 2 ἴο Ὀθ ἰαἸκθῃ ἰὴ 116 

εοπείτωοί οα86 ἷῃ ϑρὶϊὸ οὗ (9 ΔΓ(1010--8Ὼ ΒΏΟΙΩΔΙΥ, 

ἴοτ ἐθ9 7υβιϊ Βοαίΐοη οὐ νυ ἰοἢ (866 Επται, ᾧ 390, 
ἀ; αεβενιῦβ, ἢ 108, 2, πὴ βοπιοί πίῃ τηοῦθ 18 ἀ6- 
τοϑδηἀοὰ (μδῃ (160 τοιιατκ, “ἸΞΨ δίϑυβ ᾽ῃ δὴ θη- 

Εἰσ οὶ  βαθοτγάϊηρδίθ τοϊαδεϊοπ,᾽ Γὺν 'π ρμοΐηι οἵ [δοὶ 
ἶι δβοϊαίο! Υ ἀδίθστι 68 {110 πιοδηίης οἵ 2, ̓Ξξιλδ 

φαγάεη 977 Ηΐδ ἰαδεγπαεῖε.----Ἴ}Ἐοο. Τΐδ ποτὰ οο- 
ΟῸΓΒ δὲΖ (ἰπη68 ἰῃ ἴ8η)., ἱ. 4, 156: 1]. 6, δια, 7, 23. 
Οὖν ὑγϑῃβίδίουβ ΣΟ ον ἰϊ ἰῃ ἤνυε αἰ ξοτοπὶ νγ8γ9, 
δηὰ ἱπ (ἢϊθ γασδο, ογο [ἴἴ ὁσσιγδ {γὶςα, ἴῃ 100 
αἰ δογθηὶ βθη8θ8. ἴῃ ἱ. 4; ἱἰ. 6 16} 64}} 1ἰ ἠὲ 
δοίεηιπ {εαδία; ἷἰῃ ἱ. 1ὅ, απ αεδεπιδίῳ; ἴῃ ἰἰ. ύ, 

»Ῥίαςεδ ὁ (Ὺλ6 αϑϑεπιδῖψ; διὰ (μ9 ρῆγαβο Ἵ)),Ὁ Ὁ})3, 
ΠῸῪ ἰγϑηβὶαίθ ἴῃ ἰϊ. 7, α8 ὑπ 1λὲ ἀαν οΥΓ α δοΐεπιη ζοαεὶ, 
δηά ἴῃ ἰΐ. 22, αδ ἐπ α δοίεπιη αν. Τδαὶ (πὰ νοτγά 
οουϊὰ αν δ σἢ γανὶοῖν οὗ πιοληΐπρ ἴῃ δ 6}} οἾ039 
οσοπηροίΐου 18 ἱπιργοΌ Δ Ὁ]6θ. Τἢο ννοτγὰὶ 15 ἀογίτρά 
ἴγοιλ ἽΡ"», ἰο ἀρροῖπί. ἴὰ τιθδῃ8 δοπιεί ἡ η7 ἡειεά, 

ἀείεγπιπεα ὑροπ, αρροϊπίοα, Τὶ 15 υϑοὰ ἰπ (86 56080 
οὗ ἃ δεί {ἴπιὲ, Δ αρροϊπίεὰ ρίαςε, ἃ {ἐπι6 ΟΥ̓ ρίαξε σ}- 
»οϊηίεα 707 πιεοίΐησ ἰοσοί δδν, ΘΒΡΟΟἾ ΔΙ ΪΥ [ῸΤΓ ῬΊΓΡΟΒΟΒ 
οὔ το] σίου ουβῃΐρ, δ ἃ 6 η66 [86 ΓΟ ΑΥΙΥ ΔΡ- 
Ῥοϊηϊθα δηὰ οὐϑογυοα ογαάϊπαηοεδ ΟΥἩ δεγυΐζοα οΓ τοοῦ- 
δὴν. ΑΒ οοπῃθοοίοα ἘΠῚ (ἢ 6 8586 Ὀ]ὴρ οὗἨ (89 
οοηγορζαίίου ἴῸ ψΟΓΒ ἷρ, ἰΐ ἰβ οὶ ἀ}}}}} οἷν (δαὶ 
09 ποτὰ ποαιὶγοᾶ βοῖμο διαὶ αὶ ἴῃ 15. 56, 11κ6 
ουὐν ΕὨς 1588} νογὰ ολμγολ, Τοίογγίηρ βοτηθίϊ πι68 ἴ0 
{ἰπ9 ΟΥ ὈΪδοθ οὗ βουυΐοθ, βοπιϑίϊ η)68 ἴ0 [ἢ 6 ΡοΟρΙθΘ 
οηραροά ἴῃ {116 Βουυΐοθ, ἀπ βοπιγοί 68 (ο {})6 86Ὁ- 
γἷοο ἰἰβο]. Βυὶ νγὸ οδὴ δἰνγηΥ5 ἰΓδ66 ἰπ {86 0.80 
οὗ (6 Ηοῦτον ψογὰ 115 οὐἰ ζίηα] βἰ ζηϊ δοαδίϊοη οὗ 
α δεί οΥ αρροϊπίεα {ἰτὰ 6, Ῥ]Ϊαδθ ΟΥ ΒΟΥ: δῃά Π6- 
Ὑ6Γ, ΡΟΥΘ ΡΒ, Π85 1ἰ (ἢ) δ᾽ 1016 πα υ8}} 6 τηθλῃ- 
ἴῃς οὗ απ αδεδεπιδίψ, α οοποτοσαίίοπ, ἃ εδίϊυο οεοα- 
δίοπ. ἸΤΠΘΥΘ ἰβ ὨῸ ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὐ βου Ὀϊης ἴο ἰΐ 80 
ΤΊΔΗΥ͂ βίη βοδιϊ οἢΒ ἱπ (9 δηαχθηίαίί οη8, δηὰ {γ0 
οηἰϊγοῖγ αἰ ογθηῦ τηϑϑδηΐϊηββ ἰὼ ἴγὸ ΒυσοΘααῖνο 
Ἰΐῃ68 οὗὨἨ (18 ὁ Υ0γ86. Ιἢ ἷ. 1ὅ 1 δ δαγα 118 
Ργὶ πεϊ εἶν τπϑληΐηρ οὗ α δεί ἰἰτλ6. [πῃ 1ϊ. 7, 23 16 

Ῥᾶτδβο ἽἼ) Ὁ ΟἿ᾽ ΤΩΔῪ ταθδῃ 8 ἀδγ αρροϊπίεά, βχεᾶ 

Ὡροπ, Ῥγεείογηπεα, ἴον ἈΏΥ ΘΒρΘοἶδ] οοσαϑίοη. [πα 
(86 οἵπον ἔμ γθο Ῥίδοοϑ, ΘΟ ἰὺ ΟΟΟΌΣΒ, 1ἰ ΓΟΪῸΓΒ 
ἰο {86 βογνΐδοϑ ανροϊπίεα ἴο δ οοουτγαίοι ἱπ (ἢ 9 
Τοιρὶθ. Τὸ ΥΟΌΓΘΠΟΘ 8 ΡΓΟΌΔΟΙΥ [0 1.16 ααιΐνῳ 
δογυΐσεα οὗ Βδουϊῆσο, ὑσταΐϊδα δηὰ ργᾶγοσ. ΤῈ 
οοϑϑαίίοη οὗ 86 δῆ) [οδδί8 δηὰ ρσγοαίον ζδδιϊ- 
γ}5, ΒΟ ὍΣΟ οὗ ἰηΐγτοαοηῦ ΟΟΟΘΌΓΓΘΗΘΘ, 
ψου]ὰ ποὺ Ὀθ6 80 ΓΘ ΒΥ ΚΑὉ]9 88 (ἢ δὈγαυρὶί δι 
οατῖγο οοββαί οι Οὗ ἸΠΟΓΏΪ ὩΣ δπὰ οὐθηΐϊηρ ΡΓΑΥΟΥ 
σοῦ δαὰ Ὀδοη οὈδοτνοᾶ, ψιλοῦ ἐπίογ χ 851 0, 
ῸΥ ὩΘΑΣΪΥ ἅνο δυηάγοά γ08γ8, ΟΥ αὐϑῦ βίῃοα (89 
ΤοῦρΪῈ γ88 ὅγθι οοῃηβοογαίθα.----ἼἬἼ ΓῸ 18, {Π οτὸ- 
ἴοτο, πο σϑὰὶ] αἰ θγθησο ἴῃ {μ6 88 οὗἉἨ (18 ᾿ινογὰ ἴῃ 
86 Ῥτορμβοῖοβ οὗ Φϑγοπι δα δηὰ ἱῃ (6 1, πλθηξᾶ- 
ιἰοη3.---Ἦ. Η. " 

γεν. 7. πο οσᾶ δΒαῖδ οδδὶ οὔ--- 7: Ζοτὰ 
γο)εοιοα το αἰδάα.η----ΠὶΒ αἰῖδτ,---Ηθ δ᾿ δὉ- 
Ὠοστοᾶς----ὲ αὐλοντεά----ἘΠΓῚα Ββαπιοῖααιν. Τὰθ 
ΔΙ δη( ββῃοί Δ ΥΥ δγο σοοορηὶζοα ἃ5 ἰἢ6 σοηΐγαϊ 
Ροΐπίβ δηὰ οἰνοῦ ρίδοοβ οὗ 1 νίηθ τνοσϑὶρ. ΒΥ͂ 
(15 1 18 οὐνίοιβ ὑπαὶ ΤἼ0)9, σαποίματψ, Ἀ6ΤΘ ταυϑὲ 
οἰ χη, ποὺ ἰῃ 1.5 ν άοϑι 86η88 ἐμ8 ΤετΙρ]9 36π6- 
ΤΆ, Ιου. ΒᾺ8 Ὀ66Π ΔΙΓΟΔΟΥ͂ Βα β οἰ οΕΠῪ 1πάϊ- 

οδἰοδὰ Ὁγ 3}, ἑαδεγπαοῖε, δπὰ ἽΨ, ρίαοε οΓ ἀϑϑέπι- 

ὀἷψ, τον. 6, αὶ ἰπ 18 ὨΛΥΓΟΎΤΟΤ Β6η86 [80 ΒΒποία- 

{ΠΑΥῪ Ῥτοροσ, {86 7πιρί νι αἰσὰ οοπίαϊη θα (ἈΘ 
Ηοὶγ ρῖδοο δὰ Ηοὶν οἵ Ηο]]οβ. ΤΑῖβ βθῆ89 δ 658. 

σοσγοϑροπὰβ τὶίὰ ΓΞ] [δὴ αὐίαγ, ἴῃ (δ9 Ὑϊαοδὲ 



ΟΗΑΡ. 11]. 8, 9. 79 

ΒΟΏΒ86, ΟΥ ΡΗἷλοθ ΒΟΤΟ ΟἸἾΟΥΪ 8 ἀγὸ τηλᾶο.--Ὗ. 

Η. Η.]. ἴον ποὺ ἐμ9 δἷϊατ αἷοπο, Ὀὰϊ (μ6 ΒΟΙΪΥ͂ 
Ὀΐδεοο πὰ ἢ 6 ἸΟἿΥ οὗἁὨ μοΪϊο5 ὑγογὸ μια 68 οὗἁ οὔ Τ- 
ἱὴρ (ἔχ. χχχ. 1-1)).-- --’'6 Βαῖ βίνϑῃ ὑρ---7ε 
φανυε τ»---ἰαῖο 86 Βαηὰἃ οὗ ΘΓ ΘΙΘΙΔΥ͂ [86 
Ὁ78}118 οὗ Βοσ ραϊδοϑθβ. Τὴ σοπηθοίίοη ΓΟα τ 68 
58 ἰο υηὐογειδηά ἮΥ ἐλ τοαϊίδ οΓ λὲῦ ραίαξες {Ἰχ6 
ψγὴῚ}}18 οὗἩ [80 βΒϑδηῃσίθγΥ. {118 Δἰίδν 18 ἰγοδίϑα 
ψΐτἢ οοπῃιοιαρί, ἰμ0 ΒΟΙΥ ρίϑοοβ ᾶἃτγο ἀϑῆ]οά, [ἢ 6 
οαἰβ66 [8617 15 σίγοπ ἰπίο {16 ΡΟ 6 Οὗ) 6 ΘΠΘΙΠΥ͂, 
δα ψ ἢθΓ6 γ6 ΟΠ60 ϑδᾶτα (0 γοΐο68 οὗ ἃ ΓΒ] ἢ- 
ἰῃῷ ΡΘΟρΡΙα, 18 Βθαγαὰ ΠΟῪ ἰμ6 νυ] οἸ ποῦ οὗ 

Ὑνατ ἰΔἀοϊαίοτΒ.---Ὗ. Η. Η.]--- 9 μᾶν6 
ταϑᾶθ ἃ ποὶβθ--οἰἶλέν ὁλομίοα, ΟΥ ταϊδεα α ΟΓΨ ΟΥ̓ 
οἷαπιο---ἰὰπ [ΔῺΘ ὨΟΌδ9 οὗ ἴ89 ΤΟΝ ---ἰπ δὲ 
λοιιδε οΥἹ Ψελουαλ--ὧβ ἰῃ [86 εν οὗ ἃ βΒοϊθῇλῃ 
ἔδαδι [1ἰἰ., κε α ἀαν---α ἰἰπιε ἀρροϊπίεα, “]ῖοὶι 
ΘΔ ΟὨΪΥ ΓΟΐδν [0 ΒΟΙ16 ΤΟρΌΪΑΥΪΥ δρροϊπιοα ἴσθι! - 
γα] οὗ 890 οἰ αχοῖ, δηὰ 18 6 Σ 6 ἴο ὯθΘ 80 ἰζαπβὶαιοά, 

΄Π. 

8 

{που ἢ τγ͵ὸ τα σοί σοπᾶθτ ἴῃ σΟὨΤΟΡΤΙΪΥ ἩΓἢ ὙΟΥ, 
ὁ δπὰ οἷ. ἱ. 4, 156, α αν οΓ αρροϊηίεαὰ τεἰιφίοιιϑ 
ϑογυΐσοδ, ΜΙ τοΐθγοησο, Ὠονθυ τ, ἴὸ (6 ρστοδὺ 
ἔοϑι νϑἷβ οἵ ἢ 6 στο .---. Η. Η.. Α οἸαπιοτῦ, 
Ἰουά 88 8 Γοϑίϊνδὶ 1 Ὀ116ο, Ὀαὶ οὗἃ ἃ ἀΠοτοηὶ οτἱ σίη 
δὴ Θμδυδοίον, 18 ϑαρὰ ἴῃ {1|ὸ (θα ρὶθ. [{ 15 ἃ 
[οϑιϊναὶ ἴ0Υ {Π6ἷ]ν δηδπχὶαϑ, ποί ἔον ἴβτϑοὶ (ἱ. 16). 
Αἱ (18 ἔοραβι [Ιβδγδοὶ 18 ἰμ9 υἱοί πὶ βδογίβοθα, 
ἩΟΒΟΌΘΤΟΕΤΗ : “6 ποΐδό, ἃ ΟΥΥ οὗ 0 01166. ΤΒΘΥΘ 

18 ἃ οοῃίγηβι Ὀοί θη (86 ΦΌΤΠΙΟΣ βιουὶ ΟΥ̓ ζε8ι8] 
ΟΥ οΥ̓ ψογΒΒΙΡΡΘΥΒ ἴῃ ἴΠ6 Τοηρ]6, κηὰ (ἢ 9 ΟΥΥ͂ 
οὗ οἐχυϊιαἰίοι οὗ (9 Ομαϊάθδη8, “θόσ ψιἰτἢ {1 

θόονα τ 8 ἰδ ἰο (π6 στουπὰ 1" ΟΕΒΙΑΟΗ: χὰ 

(εγψ) ἷδ Ἀοΐ ἰο 6 υπάδεοτβιοο, ψῖιὰ Ῥάπεαῦ πηὰ 
ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΚΕΒ, οΟὗἩὨ (Π 6 ὙΆΥΞΟΥΥ, Ὀὰΐ ΟΥ̓́ΤΠ 6 Βῃοιι:8 
ΟΥ̓7ΟΥ δηῃὰ {γα ρἢ οα ἰμ0 ραγῦ οἵ {{Π6 ΘΠ ΟΠΙΥ͂, δ 
[6 σοπιραγίϑουη σὶἢ ἴ86 1 Ὀ1166- ἴο5| 18] ΒΏΟΥΒ 

ἰ (369 18. χχχ. 29). 8.66 οτἶς, ποίθ, γϑγ. 6.} 

8, 9. 

Το ΓΟΚΡ μα ρυτροβοᾶ ἰο ἀοβίτου ὑπ τ)ὲ}] οὗὨἨ {π6 ἀδυροίον οὗὨ Ζίοη ; ἢθ δι 
βίγεϊοδοα ουὖ ἃ ᾿ἴπ6, 86 δ ποῦ ψὶβάγαῃ δὶβ παπα ἔγοιῃ ἀδβίγογίηρ: ὑμογοίοσθ 

9 δὲ τηδάθ {86 ταιηραῦί δῃὰ {ῃ6 Μ}]}} ἴο ἰαπιθηῦ; {δ 6Ὺ ἰδῃ ϑῃοὰ ἰοροίμεσ. Ηδσ 
σεῖθϑ 8Γ6 ΒΌΠΚ ἰπίο ἴ86 στουηὰ ; ἢ6 δίῃ ἀεβίγογθα δῃα Ὀγοΐζθι 6 Γ ὈΔΥΒ: Ποὺ Κίη 
δη4 ΠΟΙ ὈΓΙΠΟΘΒ αἴ διηοηρ 86 ΟΘὨΓ1168: [86 16} 8 ΠΟ πιογ; ΒΘΣ ΡΙῸΌΡΒΟΙΒβ 8130 βρέ 
ΠΟ νἱϑίοη ἔγοια 186 2.08Β}. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Το τ. 8.-- ΤΟΣ, οἴζοῃ ἴῃ 9 οτεμλ δ, ἱ:. 30; ἱν. 7; χχχυΐί. 29, είο.; ἰπ 1δπὶ. ΟὨΪΥ͂ Β6Γο.--Ἴ, 59. χχχὶ. 39, Κὶ ἰ.--- αὶ οὗ 
.-.. 

τ 

ΩΝ ἴῃ Φ26γ. χὶΐ, 11; χίυ, 2; χχὶϊὶ, 10; Ηρ. ΟὨΪΥ ἰῃ ΕΖ. χχχὶ, 15 δηὰ Βοσο.---ὉΠ, ποῖ ἴῃ σ6τ.--Ὑ γος 6 δοὰ ἰπ ἃ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ 
τ 

δἰ τἑαῦ ΤΑΥ͂ ἰπ Ψ96Γ. χίν. 2. 
γον. 9.---Ἴϑνὲ, ῬΙοΙ, ἰπ 1δπΔ. ΟἿΪΥ Ὠδγο, ἰῃ 936τ. οἴθη, χὶ!. 17, χυ. 7; χχὶ!ῇ. 1; 1ἱ. δ8.---Ὑ3, ἰὼ 1βλπὶ. ΟὨΪΥ ΒΟΙῸ δηά ἐΠ. 4, 

ἰὼ ὅες. χιμ!. 13, οορ. 11. 80.---Τ "2, ὅτ. ΧΙ χ. 31; 11. 80.--ΠἾ 7, ὅοτ. χίν. 14; χχῇ!. 16, 
--- . Η - 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 8. ΤΟ ΤΟΝ ΒΘ ρυΣροδϑᾶ---ὐελουαΐ 
»ιιτγροξεά---το ἀΘΒΊΓΟΥ͂ [89 νν8}} οὗ ἴ89 ἅδρῈἘ- 
ἴοσΣ οὗ Ζίοῃ. Αϑ8 [88 Ὀθοθιη τοπηαυκοα, ὁ δ γ6 
ΟΧΡ᾿ ἰΟἸ ΕΠ Υ ̓πίοτταθα, Φο0Υ. 11]. 8,14; 2 Κίηρβ χχυ. 
9, 10, {παὺ Τουν ΘΚ 5 δῖον (86 σαρίυγο οὗἁὨ ἐῃ9 
οἰἰγ, ΝΟ ΒΔ ΠΟΣΖΔΓ Παιὶ ἀοϑίγου θὰ (9 ΤΡ ]6, 
(μ6 Βοιιβε8β δῃᾷ μὸ ΟἿ νγν8}}15β.Ό. ΟΥ̓ (6 ἀοδβίτασ- 
ἰΐοη οὗἩἨ (08 τν8}}8 {16 Ρᾶϑβδιζεβ οἰϊθαὰ βρϑδϑὶς τυῦῖϊ ἢ 
ἘΡϑοΐαὶ Θπιρ μα 518 (99 Γ. 11]. 14 δηὰ 2 Κίηκβ χχυ. 
10), “απ 4}1} {89 ΔΡΙΩΥ οὗ {89 ΟΒαϊάθδηθ, ἰδ 
ψογο ΜΠῈ (Π6 οδρίδίη οὗ {80 γυατά, Ὀγαῖκο ἀοινη 
{π᾿ γὺ8}}8 οὗ Ψ οσ β8] 6 γουηὰ δὈοιι.᾽" --- Εἶθ Βα 
Βιτοϊοβῃϑᾶ ουἂϊ ἃ 11}9---176 δἰτείολεα οὐ δε πιεα- 
διγίησοιϊϊπο. ΤῺΘ δγοἰϊθοῦ ΘΙ ΡΙΟΥ͂Β (86 τη α δι γί ἢ ρ; 
᾿ἰὴ9 πῃ ογάδσ ἰο Ὀυϊ ἃ φογγθοῖΐγ. Φοπονδὴ δρρὶϊ 68 
ἦι ἴῺ ΟΥΟΓ ἰο Ἰουϑὶ (ἢ9 1 ἃ}} ἰο {89 στουπὰ ἴῃ (ἢ 6 
τηοϑὺ Ἰἰΐοσδι ΔΉΠΟΥ. Τ}ἷ8 ἤρατο δι βίη Αγ 
Οὐσυ 8 ἴῃ ΑπιοΒ Υἱϊ. 7-9 ; (η6 Ἔχργαβϑίοῃ ἢγϑὶ οο- 
ουτθ ἴῃ ἴ8. Χχχῖν. 1]; 2 Κίηρϑβ χχὶ. 18 δηὰ 2οὉ 
ΧΧΧΥΪ. δ [8600 ΖΘοΝ. ἱ. 16. ΘΕΒΊΑΟΗ: “ΤῈΘ 
96 οὗἩ [ῃὴ9 πιροδϑιυγίης ᾿η6 ἀθηοίοβ ἐμαὶ ἐμ ἀθ- 
βιγαοίϊοη οὗὨ ἴδθ Ὀυϊαΐηρ 11} 6 οχϑουίοα τὶ τ 
1110 Βατη9 γἱογοιβ ῥτυθοϊβίοη τυ {ἢ γ ἢ οἢ δ ΔΓΟ εἰ - 
(δοὺ σαΥΓΪ65 οὐ π͵5 ργοσοπσοὶγοα ρ'δῆ. ΜΊΙΟΗΑΕ- 
Ζ18᾽ ΟΧΡΙΔΩΔΙΙΟΩ 18 ἴ00 διι 8014]; “8 1ἴμθ0, 88 ἐδ 

ὍΕΤΟ, ἀοσὶρηπαίοα (6 οχίθης οὗ (πὸ ἀοβίγυοίΐοη, 
ἐμαὶ (89 ἀοναβίαι προ ΡυῃἸδιποηὶ ταῦ Ὀ0 Ρτο- 
Ῥογιἱοηδίθ ἴο {πΠ6 συ}. ΖΦ. Α. ΑΨΕΧΑΝΌΕΒ: ο0ἢ 
18. χχχὶυ. 11. “16 Β6η86 οὗ (86 ΤὨΘΙΆΡΠΟΣ ΤΩΔΥ͂ 
Ὅο, οἰἴ πον ὑμδαὺ αΟοά 88 ἰαϊὰὰ (815 νους οὐ ὅῸΓ 
ΗὶπιλΒ6} 7 δηὰ νν}}} ρογίογαι ἰὰ (ΒΑΒΝΕΒ), ΟΥ Βαϊ ἴῃ 
ἀοϑἰγογίης Ηδ Μ}}}} δοὺ νυ ἢ οαυῦ δηὰ ᾿αϑιΐσθ 
(Οτ1,), οὐ ἐμαὶ οὐϑῃ ἰη ἀδβίγογίης Ηο νψ|}} ῥσο- 
οΘορα ἀο] ] Ὀοταίον δηὰ ὈΥ σὰϊο (ΚΝΟΒ5"), ν ϊσἢ 
Ιαβὺ Β0ὴ89 18 Υ76}} Ἔχργοβϑοὰ 'π ΒΟϑΕΝΜΌΕΙ,, Ν᾽ 5 
ΡΆΓΔΡΏΓΔΑΒΘ, αὐ πιεηδεγαηι οαδίαδιίμγ, αα τοσμίαης 
αἀεροριαδιίων,᾽" ἰ 15 Ἰαϊὰ νγαϑίθ ὈΥ͂ τϑλβατγο, ἰὺ 18 
ἀοροραυ]αϊοα Ὀγ τὰΐϊ6. 16 6 1ἀθ8 οὗ (6 (8ο- 
Του μ688 δη ἃ σΟΙΩΡ] οἰ 6688 οὗ {0 τοῦὶς οὗ ἀ0- 
βίγυοίΐοη, 85 ἱπαϊοαϊθα ὈΥ͂ ΟΕΒΨΑΟΗ, 8018 ὈοίΓ ΟΡ 
ΒΘ ἰΒδὴ ΒῺΥ Οὔ 6 οὐ Ὲ ̓ Θχρ  δηδίὶοΠ8 βιιρροϑίοα 
δῦονο, δηὰ 15 υπάουιοάϊγ ἱποϊαἀ θὰ ἴῃ [86 πηθδῃ- 
ἴῃς οὗ {80 πογάϑβ, γοὺὶ {Π0 πιδίῃ βουσὶ 15, (πα 
Οοά Ηϊπιεεῖ Ῥτοάοιϊονηαΐποα ἐδ οχιοηί οὗ (Π6 ἀ6- 
δβίγαοίϊοη ; ζελουαὴ ρωτροδεα {ΐ ἀπὰ Ἡ καὶ δἰγείολεά ουὧξ 
α ἐπε ἴο τοδυκ 18 Ὀοσὶ παϊῃς δηὰ ἰἰ8 εθἀ. Ηιαπιδῃ 
᾿ηθίσυμηθηῖβ τό γὸ Ὀοῖΐι ἱποϊοα δηὰ γτοϑίγαϊμοα ὉΥ͂ 
Ηϊπ. [ἐ ν88 8 ᾿ἰπὸ βισοιο θα ουἱ, ποὺ αἴϊαον, Ὀιυς 
Ὀοΐογο {μ60 ἀφδίγυοίΐοη, ποὺ ἰο 50 118 οχιοηΐ, 
Ὀυὶ ἰο ἀοᾶπο ἰἐ8 ᾿ἐπιὶῖ8, “ἀδδίσποὰ ἰο ροϊηΐ οαἱ 
ὙΠΑῚ Μγδ8 ἴο Ὀ0 ἀοβίγογθα᾽" (ΟὙΕΝ).---. Η. Η.] 
--ῪΗἨθ Βαῖδ ποῖ νυ δάᾶσανσῃ Ηἰα Ἀδηᾶ ἔχου 
ἀϑδιίσουίμβ (ππᾶγρ., διοα οιοίπα Ὁ»). 6 ωἱιλ- 
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ἄγεισ, ΟΥ αὐογίοὦ ποῖ, 1718 ἀλππα, βοὸ0 σον. 8, γοπι 
αἀευοιμγίησ, ἀοϑίτου ἢ 5, ΒΥ ΑΙ ΟΝ ΠΩ ἊΡ, 866 γ6Γ. 3. 
[ παὶ ΗΠ Ἰιλὰ ἀοδίρηρά, δ οχϑουϊοι. Ηο ν]1}}- 
ἀγονν ποὶ Ηἰ8 απ {11 10 Ζ1.}} πιραϑυγο οὐ ἀθ- 
βίγαοσίίοη ἱπαϊοαῖϊοαὰ Ὀγ (6 ᾿ἰπ6 ψ 48 δοπιρ]οίθ. -- 
Ὑ.11. Η.].---Τ ποτϑίοσθ Εἴθ πλδᾶθ---7 λέῃ πιαάε 
ἢε---κῈ9 ται ραχῖ δη ἃ [86 ννυ8]} ἴο ἰαπλϑηῖ--- 
γσαπιρατί απ τοαίξ πιοῶση. ἼΤμ6 ἵνο ψοτβ, γα πὶ- 
Ῥατὶ διιὰ νν8}1, αὐτὸ υπϊἱοα 88 μογθ ἴῃ 18. χχυΐ. 1]. 

“ Βαπιρατί," (866 2 ὅ8π. χσ. 1ὅ ; ΟὉ. 20) ἰ8 
86 ρονπωτίμπι, {π᾿ οἰ τσαπινδ᾽]διΐοη, οὐ (ἢ. ΒΙΑΊΟΥ 
νγᾺ}} ἴπ Ἰγοηΐ οὗ {πὸ Ομ οὕ νν4}}, [Εσκαβτ: “ἼΒ6 
ουἱοτπιοδὺ ἔθποθ οὗ 1οτϊδολιϊ οΏ5, {116 σἰδοὶβ, (810 
(ουϊοΓγπιοβί) τα ρασί ἀγουπα [ἢ9 ΟἸΤΥ ν᾽ 8118, ροπιῶ- 
φίισα, προτείχισμα, απίεπιμγαΐς.᾽" ἴῃ 2 ὅδηι. χχ. 1ὖ 
0 186 σοπάογο ἴῃ Εἰ. Υ. ΟΥ̓ ““γϑηο]ν.᾽ [Ια Οὐ. 20, 
ποὺ Ἔσχργοαβοά ἴῃ Εἰ. Υ., ἰὑ πηθδη8, δοοογάϊης ἰο 
ΕΥΕΒΒΤ, α ρ»τουϊποο.---ἾὟ. ἩΗ. Ἡ.]--ἸΛΘ ἰδῃ- 
ευὐϊομοᾶ ᾿οροῦμβθσ. Α ργοβυροροΐδ, 88 ἰὼ [6 
ῬΓΟσΟΐη ΘΧΡΓΟΒΒΊΟ,, “6 τηδὰρ σαιιραῦὶ δὰ 
Ὑ081}} ᾿ΩοΌΓη.,᾽ δηα ἴῃ ἱ. 4. Οὐοπιρ. γοσβ. 18, 19. 

γεν. 9. [[ἢ νοῦβ. 1-8 (9 ᾿οτὰ οχϑουίηρ Η]8 
υταῖλ μᾶ9 Ὀ66η ΘΟΠΒίΔΉΓΥ ὈΘΙΌΓΘ 8. ΝΟΥ͂ (ἰ16 
ψοῦῖὶς 18 σης: δῃηά ἴῃ νουβ. 9, 10, ψγὸ ἃγ0 δαδοτ οὐ 
8 Ὁτιοῦ σίαποο δῇ (6 τ δι} 8, δἴτ ον (Π6 σαί ΒίΓΟΡ ἢ 6 
ὙΓΆΒ ΟΥ̓́ΘΥ.---Ὗ. Η. Η.1 Το ἄγϑι ρηγὶ οὔ {18 σϑυβθ 
ΤΩΆΥ ὍΘ ἴδκοη 89 ἃ σοῃί(ἰηπειοη δὰ σομοϊ αϑὶοι 
οὔ τΠ6 ἔοταροίπς ἀαϑογιριϊοη; ΟΥ̓ΒΒ ΠΠΟΓΟΪΥ͂ ἃ Χ6- 
οδρίἰυ]αϊίοι, ὈΥ ῬΑΥ͂ οὗἨ (Γδηϑιιοη 10 ]δὺ ζοὶ- 
Ἰονβ. {0110 αι ο 158 οογγθοί, (ἤθη (Π6 ραί68 ἃγα ἰ0 
Ὅ6 τοζαγ θα 48 ἃ ρατὶ οὗ ()8 νν4}]8, διὰ νι {Π9 
γγ4}}8 Βυη Κοὴ ἱπίο {Π6 στουηά. ΒΒιυΐ, β'ποθ ἴἰϊ6 
λῖοβ οοπβί 6 {116 ποδὶ ρογίαπι ρατὶ οὗὨ {}}6 
νὰ} 18, ἀπ ννόσο ἴῃ ἴδοῦ (Π6 ὙΟΥῪ ΘΘΏΓΓ68 οὗ ΡιὉ]10 
116 (866 {ΠπΦὶν 86 88 δογμπιδ, θεαὶ. χχὶ. 19: Κὰ} 
ἦν. 1; 2 απ, χίχ. 9; 1 Κίημϑ χχὶϊ. 10) δὰ ννοτθ 
ΠΊΟΥΘΟΥ͂ΟΓ {6 ἰκογ8 ἰο {16 ΟἸ(Υ͂, γ͵ὺ ΤΠΛΥ Ταρατγὰ 
(ΠἸ6ηϊ ἃ8 γοργοβθηϊαίνο οὗἁἩ (6 οἱἵυ {561}, ἀπά 80 
πηάἀοχβίδηα (6 γδβὶ ραγὶ οὗἨ υϑὺ. 9, 88 ἃ σοι ργο- 
δ ιαηϑῖγθ σοποϊαβίου οὗ (Π6 γγοοοάϊης ἀαβογὶ ρ 1 οι. 
-- εΕὔδὔὁβειςν βαῖεβ ἃσθ δῃηϊς ἑἰῃῖο [9 διουπᾶ. Τιιθ 
ΒΘΏ86 ΟἵἩ ἴμ|ὸ ὙΟΥῸ ὈΥ 1.86] ("89 18 ποὺ (ο δίπκ 

ἄοισπ, αὶ ἴο δίπᾷ ἱπίο), 88 Ὑ6}1 88 μ6 ῥγεῆχ 3, 
ΒΟΥ ὑπαὶ ΤΡ ΑΝΞ ᾽8 ποὶ ἐο ἐλ ἐατγίδ, Ὀυΐ ἑπίο (λέ 

εατίἢ. ΤΠ τυϊποὰ ραί68 δἰ ἰηΐο (Π6 δαγί, πα οα 
δοσουηΐ οἵ (6 δοσυπιυ]δίίοη οΥὗἮὨ ΓαΐΪη8 8γ9 Ὀυγὶοὰ 
Ὀοποαίῃ (ἢ 6 16 γ6] οὗ (Π6 στουπά. [Α889ΕΜ. ΑΝΝΟΤ. 
“ΦΦ86 6158} Ποοίοτβ ὕροὴ ἴδ 6 ρ᾽866, ουῦ οὗ ἱμοῖγ 
Ταϊπ 18(8, 161} 8 δίγβηρο δίογὶθβ οὗ ἰπ9 ζαϑίθϑ 
οὗἩ Φογυβαίοπι δἰ πκίης ἀον ἰηΐο (6 στουηά, {π8ι 
(Π6Υ πρὶ ποῖ, σοῖο ἱπίο 1.1.6 ΘΠ ΘΠ 68᾽ ΡΟΥΘ, Ὀ6- 
8.86 [6 Υ 6ΓΘ {86 ποῦ κ οὗἩ αν ἀ᾽Β Βαπμάβ: δπὰ 
ΒΟΙῚΘ οἵ Οἴγβ γὰῃ 88 ὙΣΪΥ νἷὰ6 δηοΐΠ Ὁ ΜΨΆΥ, 
δχρουπάϊηρ ἴὶ οὗ {16 Ῥτὶο8(8 δηὰ ᾿υὖρε8 ὑμαὐ ΟΓΘ 
ὙΟΩΐ ἰο δἷυ ἴῃ ἐπ σαίθ8, 866.14. [1 σΟΠΟΘΙΥ͂Θ ἢ Ο 
ΤΩΟΓΘ (0 6 πηοδηὺ (ἢ ἐπ αἱ {π0 ζαΐ 68 γγ6 γ0 [ΠΤΟΜ 
ἄονη ἴο 16 στγουπὰ, δπά Ἰνίηξς δἱοηβ {Π|6Γ0 
(βασι οὗ {ππ6πὶ δπὰ βιιοῖ ραγίβ οὔ ὑπ 6 πὶ 88 "8 68- 
σαροα (Π6 ἢτο, ;. 4; Νοῆ. 1. 8; 11. 8, 18, 17), 
ὍΟΥΘ Ὀυγίοά ἴα (6 τὰ 8 ἢ ὙΠ πη [80 τ78}}18 γγ 6 γ9 
ἀοτηοἸ δ οα. ὅ6ο ΝΆ. ἰϊ. 18,14; ἰν. 10." σκπε- 
ΤΑΘΗ: "ΤῊ 8. 18 βαϊὰ οὐ ὁ σαίθβ Ὀθσδιι80 {ΠΥ 
ΘΓ 80 ΘΟΠΙρ] οἷν ἀοϑιγογοα (ΡΆβεαυ, ΤΉΚΝΙῦΒ, 
δωγίεα ἀπιάογ τωδδίπλ), ἰμαἴ 0 ΤΠΟΡΘ ἰγδ66 Θου]ὰ ὈΘ 
Βοϑῃ οἵ πολ ἰμδὴ ἰξ μον Βδὰ βαηὶς ἱπέο (89 
Ετουπά, ποῖ Ὀοοηι86 (88 ΜΙΟΗΑΕΙΙΒ 5Β,Υ8) ὑδ9 
ξιῖϊο5 ονουιτονῃ ὈΥ [816 ΘΏΘΙΏΥ ΒΌΠΕ ἱπίο ἀἰ6 68 
ἀὰρς ἀπάογ {μ 6.7 -- Εἶθ Βαῖὶῃ ἀϑείσογϑθᾶ δϑᾶ 
Ὀχο σθ:.--- 216 ἀεδίτονψεώ ἀπ ὄὅτοζε 1Π »ιέσοα [ἸιιοΣ- 

ΔΙΪῪ δηὰ Ῥῃοπθί 68}}γῪ δλίυεγεά, Ἃ37---ϑσ Ὀδᾶτα 
[186 Ὀκατ5 (ἢ αὺ βοσιγο (ἢ σηίοϑ, βοὸ Ῥβ. ονὶϊ. 10. 
--Υ. Η. Η.].- - Ἔοσ Κιηρ δὴ ἃ μου Ῥυίποθβδσθ 
διλοῃξδ ᾿μὸ ΘΟ. 1165, ἐλε ἀσαιἠοπ. τοι αἰν}53 
Ῥοϊηῦ τἰι6 ἀἰθοοῦταθ τ]ὰ 68 ἴ0 ῬΟΓΒΟῺΒ ᾿πβίοινα οὔ 
(ἰηχ8. ΙΓ (6 Κἰπρ δηὰ ρῥυίποοϑ ψθγο αἰγολαῦ 
Δηιοηρ (ἢ 6 Πολί ἤθη, {ΠἸ6ὴ 1116 ἐγβη:ροτίαιϊοη ἱπίο 
οχὶϊο δὰ ΔΙΓοδὰν ἴα κθη ρμἷΑς6.--- 6 Δ 7 ἰ8 ΠΟ 
ΤΑΟῚΘ ---ἰλεέγὸ ἰδ πὸ ἰαισ, ( Α εῖπ Οε5ει2 ἐπὶ πιελν νοτ- 
λαπάεπ). ΤΥΔΊΠ, ἰαιο, ταῦῦ ἀθηοίθ ΒΥ ἰἰβεῖγ (89 
ΜΏοΪΘ Ἰανν, ἃ ραγΓ ΘΌΪΑΥ Ῥατὲ οὗὨἨ (6 Ἰατν, οὐ [ἢ0 
Ἰὼ 85 ἃ Γυ]α οὗἩ δοπάποί, σοπϑὶἀοτγοί, ἰιον- 
ΘΥΟΡ, Β Ὀ] οι ἰν οἷν ψν11}} τοβροοΐ ἰο {6 ΤΠ ΘΟΥΥ, ἵ. δ.) 
88 {Π0 τηδίτ ον οὗἩ ᾿πϑίγιυιοίΐοη {(ἐπαίξιμέϊο, ἀοοίεύνα 13 
ἴῃ ἴδοὺ (89 Τὰ ἀδιῃμοηία] τηθδηΐϊηρς οὗὁἨ {πὸ νογὰ), 

Δὰὰ ἰο ἐμῖ8 (παῖ ΓΝ ΚΝ, ἑλόγο ἐσ πὸ ἰαΐο, ταῦ 
τατϊητηδί  68}}Ὁ τοίου ἴο ἰδ 6 ψ Ποῖὶθ ρυθσθ πο 86η- 
ἴθησα ((ΠΒοΓΘ (ΠΟΥ σαπποῦ ῥγϑοιῖῖβ 1.16 ἰᾶτν," 
υτΗἘᾺ) [ἴ86 Κὶπρ ἂἀπὰ Ῥυίησοθ δγὸ δῃιοῦρ (}}0 
ἀθμ.1168, γθθ τὸ (ΠΥ σδη ποῦ ΟΌΒΟΣΥΘ ἰδ 14}ν7; οἵ 

ἸΏΘΓΟΙΥ ἰο Ὦ 23, ἀπιοπρ (λε αφηπίϊϊος ([ς πσο Βαᾶγθ 
Π0 αἰνὶπο σϑυο]αίϊοι,᾿᾿ ΚΑΙ ΚΑΒ), [“΄διποηρ ἰδ 
Οφμ 1 1 68᾽ πὸ τὸ “"τοϊλομί ἰαιο,᾽) πιο πουϊὰ 
Ὀ6 ἃ σογτϑοί ἰσδηβ᾽αἰοη οὗ (πο Ποῦτον. Ηυοα 
ΒΒΟΌΘΗΤΟΝ αἰγοβ {1118 Β6η80 δηὰ Γοΐοτβ ἰο Βοῃ,. 
ἱϊ. 14, Ἢν Κίηρς δὰ ιὸῦ Ῥσυίῃοθθ δΓθ διποῃᾷ 
1μ6 Βοδί θη ἰμαὺ παγθ πο Ἰανν."-͵ῸὟγ, Η. Η.7; οὗ 
1 ΠΙΔΥῪ 6 Δ ΚΘΏ 88 8ὴ ἰηαἀοροπάθηὶ Ῥγοροβιιίοη. 
ΠῚ Ψ)»ὸ ΘΟΙΏΡΑΓΘ Β06}} Ῥαβϑαρ6 8 88 Ζ26Γ. χυὶὶ. 18 

(1139 ΠῚ “νη τνῦ, {89 Ἰδὺν 8}}8}} ποὺ ρουῖβὴ 

ἴγοπι [89 ῥτίοϑί"), Ἐξ. υἱῖ. 26 (113 ἼΣΚ ΠΣΝ, 
“δὰ (Π9 Ἰαν Β84}} ρϑγῖβῃ ἔγοτιη. (6 ῥυὶθϑί ᾽ἢ, 

Μα]. ἢ, Τ (99. Ἰ03) ΤΥ ΠΊ, “᾿8πα {867 8μιου]ὰ 
800 Κ [86 ἸΔῪ δἱ 1νἷ8 που ἢ ᾽᾽), νγὸ του] ᾿ποϊηα ἰο 
1868 ορί ἴοι τ αἱ ΤΠ, ἰαώ, Τοῖδυϑ ΟὨΪΥ ἴο ᾿πϑίγυο- 

(ἴοι οὐἱ οὗὁἩ (6 Ἰαν ἀπ δά πιϊ βίαια οὗ (ἢ 6 Δα 
ὈΥ {16 ὑγιθβϑί8. Βυὺ ΝΥ (6 ΔΓΘ ποὺ {116 ᾿τίοβί8 
πϑιηθα Απὰ παν ηοί. ὑπὸ Κἰηρβ πὰ ρυϑηῃσοδ, 
ἃ8 υά κ68 δηιὶ συν δι οὗἩὨΪἢ 6 Ἰοσα] οσάοσ (δαὶ. 
ΧΥΪ;. 8-20), {Π6 1} 8ι1:8γ9 ἴῃ 8:6 Δατη:ηἰβίγαιοη οὗ 

Ἰανῦ 1 οεϊΐονα, ἐμοτγοΐογο, ἐμπαὺ τ} }}6 ΓΔ ᾿νΝ 

ἔλεγε ἴδ πὸ ἰαῖσ, ἴθ ἰο Ὀ6 (ΔἸΚΘ ἢ ἃ8 δὴ ἱποροηάθης 
Ῥτοροβί(ιου, ἰὑ 18 ἰο Ὀ6 ἁμάοτγβίοοά ἰὼ (16 νυ οβὺ 
86η86, 88 ἱπαϊσαί πρ [μ.4( {ΠΟΥΘ τ 88 Ὡ0 ἸΟΏΡΟΓ ΔΗΥ͂ 
ΒοΥὶ οὗ δαἀπιϊηἰδϑιγδιίοη (ἡ οί μον ρυΐθϑι]ν οὐ Κίηρ- 
Ἰγ) οὔ [86 αν. [ΟΡ ΠΆΘΗ δ ορίβίδο ἰχαπβὶαὶ θη 
Μεγ κίησ απά ἀδν ὑτῖποεδβ ασὸ ἀπιοηφ (δὲ ἠἀεαίδεπ τοίιλ- 
ομξ αιο, ἰλὰ Γυτμεπ 8 Ἔχρί πα ]οῦ, σοίογ της 
86 ψογὰβ τολομέ ἰαισ ο ἴῃ 9 ψ]οΪ6 ῥτθοραϊης 
Ρατί οὗ (89 Βοῃίθποο, "" Πον Κίηρς δῃὰ Πδὺ ρῥυίηποοϑ 
ΔΙῸ διηοὴρς ἴδ6 ᾿Ιεί ΠΘ ἢ ὙὮΘΓΘ (Π6Υ οαπηοῖ οὔ- 
ΒΟΤΡΥ͂Θ {6 ἰΔὉ, ΟΥ̓ ΘΠ ΪΟΥ͂ 1(.᾽ ΑΔ βίγοῦρ οὈ]οοίίοα 
ἴο {μῖ8 18 (μδὺ 10 ἰΓΒΏΒΙΟΓΒ Οὐν (ποι ρὶ 5 δὴ βυπ- 
Ῥϑιίμῖθ8 ἔγοτα 10:6 ἀρ] γα ὉΪ9 σοπάϊ το οἵ Φ οτιι88- 
Ἰοπὶ, Μ ϊο ἢ 18 ΠοτΘ [Π6 δι Ὀ76οῖ οὗὨ ἀδδβογὶριΐοη, ἴο 
1{π6 ῬΟΓΒΟΩΑΪ σοπα ἰοῦ οὗὨ 6 Γ᾽ ἰὴ δὰ ῥγίποοβ ἰῃ 
8 ἤν ἀϊδιδηΐ Ἰαπὰ, δ ἀθϑβϑ, (Π6 ΥὙΟΥῪ βιγασίιτθ 
Οὗ Π6 Βθηΐθῃοθ 1688 υ8 0 Ἔχρθοὶ βοιπμδιϊης αἰ- 
ΥΘΟΙΠῪ τοϊαἰης ἰο μ6 ἀκιῃῖον οὗ ζϊοη. δ μοα 
6 816 ἰο01ὰ ἰπαὺ λὲγ Κίηρ δηὰ λδὲγ ῥυίηδθϑ 8.6 
διηοης ἴι6 ποαί ἤθη, Μ͵1͵ὸ το Ῥγθρασγοὰ ἰο ᾿ιθὰτ οἵ 
Βοῖηθ ΟΥ̓ χοβυ ἰὴ ἰο ΔῸΣ ἔγοσι τμοὶν δύβοισο. 
ΥΒαΐ (Ἰναὶ 6Υ]}} γϑβα]ὶ 18, 78 8γτὸ ἴῃ ἔαλοί. ἰηδοτιοᾷ 
1 τὸ υπάἀογβίδπα {πὸ Ῥοοσὶ ἰο πιθδῃ, ἴμαὶ οὔ δ6- 
οουπὶ οὗ ἰμὰ9 δΔΌΒΟΩΟΘ οὗ “ΟΣ Κίης δῃηὰ ΠῸσ 
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Ῥτίποοβ," δὴ8 18 ἀοργίνοα οὗἁ κἴἢ6 αν." ΤῊ 8 
δοῦν Βυ ϑίδη( ἢν ἢ ΝΑΞΟΕΙΒΒΑΘΗ 8 ἰηΐον- 
Ῥτοιατίοηυ, Ὀυϊ Β61859 αγγϑὰ ἴῃ τη κίης ἔν ο ̓ν ΒΟ] ΠΥ 
ἱπἀοροηάἀεηΐ Β6η 6668 οὗ ᾿νοῦ 18 ΥΘΔΙΪΥ͂ ΟὨΪΥ͂ ΟΠ, 
(πουχὶ σοηϑίϑιυιης οὗ ἔψγὸ Ῥοείϊοα] ρδγίϑ 885 (ἰ)0 
ΤΥ ιηἶοα] Ββισυσοίυγο σϑαυΐϊτεβ. Τὴ οογγοοὶ 
ἰγδηϑ᾽ατοη 18--- 76 ζίηφ απαὰ ἣεν ρῬγίποοδ αἀπιοπρ (ἠδ 
λεαιλεη--οίλεγε δ πὸ ἰαιο. ΤΊ 18 σθοοπηιη θη ἀοα ὉΥῪ 
ἴ[Π6 ἵν ΔΥΚΌΠΙΘΏ ΒΒ Δν Βῖ 6 ΟΕΒΨΑΟΗ ΨΟΓΣΥ͂ ΤΟΤΟΙΌΪΥ 
ὌΓΩΖ65 ἴῃ ἴανοῦ οὗ δ18 σοπάθγίηρ. 1. 10 8 ἰῃ 8ο- 
οσογύλησα νὰ (πο ΠΌΤΟΝ δοσοηίβ, ἘΟΝ ΝΑΚ- 
ΟΕ ΒΒΑΟΗ͂ ΘΠ ΓΟ ἰσποῦοθ διὰ σνἱοϊδιοϑ, δηὰ 
ἢ σοηηροῖ (ἰ6 γον 5 τλουὲ ἰαιο, ΟΥὨλογα ἴδ 
πὸ ἰαῖσ Μιὰ ναὶ ρῬγοοράθθ, 2. ““ 118 ὀχρὶδῃδ- 
(ἰοη, δργοοίης τ [0 δοσοηίβ, 18 {γί ἢ Γ6- 
οομμθη θα ὈΥ̓͂ (ἰὸ ἑδοὺ (δῦ 1.0 ἔννο Ἰα5ὲ τηο- 
ὈεΓ5 οἵ σοῦϑὲ 9 αἀυβοῦὶῦθ ἰδ ἔδίθ οὐ ἰδοβο 
ῬΟΥΒΟΠΒ, βιαπάϊηρς ἰοὸ (9 οἷϊγ ἴῃ ἴμ6 τοϊαιΐοῃ 
οὔ ε!ρϑγβ δῃιὶὶ (οι ηβο!]οΥ8 ΟΥ ΟΟπιϊογί 8 (ἰ16 Ὁ 
κίηςς δπὰ μοῦ ῥγορ ιθῖβ), οὗ ψ οϑο Π61]Ρ δῃὰὶ οοιῃ- 
86], οΥ σοπιίοσϊί, {116 ΟΥ̓ Ἰιαὰ Ὀσοοη ἀδρτγινϑὰ, ουοῃ 
ἃ8 (Δοσοτάϊης ἴἰο ἴ. 6 ἢγϑι τη ΘΠ 6 ΟὗὨ Υ6Γ. 9) 5116 
ιιδὰ Ὀσθη ἀορτγὶγοα οὗ (6 Θχίογ] 685 Οὗ ὑτο- 
ἰοοίΐοη. [ἰ 15 {6 ἀορτγίνδιίοη οὗ 84}1 (1686, 10Γ᾽- 
ἸΩΘΥΪΥ {πὸ τπποάϊπα οὐ ἀϊνίηθ ἢ61ρ, ἐμαὶ (6 Ῥοοὶ 
ΤΩΟΌΓΩΒ (8660 1108. 111. 4; χὶϊί, 10: 15. 111. 2), 
αἀκμάση. Αποίμοῦ αὐ ζυπιοηΐ ἴον (ἢ 6 ἐγαη 8] 110 ἢ 
Βυσχοβίοα 18, ἰδαὺ 0 ΤΟΏ ΟΥΒ ἃ σψογῸ ἴῃ τἰὸ ἔγοὶ 
ῬΡδγί οὔ ἰμο Βοῃίθηδθ ὈΠΏΘΟΟΒΘΑΓΥ, ΟΥ [16 108 1τ18 δὶ 
Ἰεαϑὶ σθδ ΠΥ ἴ0 ΒΡ Υ̓ 1. 1 ννΘιμδκο ἱν ὸ ΠΟῪ 
ἱηἀοροηάρηὺ δβοηϊοηςθθ, 898 ΝΑΕΟΘΕΙΒΒΑΘΗ ἀο05, 
(8θπ {Π6Γ6 18 ποὶ ἴῃ (10 τὴ }010 Ὀοοῖὶς 8 δἰ πιὶ αν ᾿η- 
Βίδησο οὗ ἰΠ9 οπλ᾿ββίοη οὗ ἢ γσοστὺ: δηὰ, ἱπὰοορά, ἐι 
8 ΒοπιΘΥ μαὐ σοη ΘΟ ατ ΑΓ] γα τ Ὁ οὐρίιε ο Ὀ6 Βα Ρ- 
ΡὈΙΪοα; (86 βίταρ!8 1δοἱ, {πὸ 10 Κίης πὰ ρσΐποοβ 
αγὰ ἃτλοης ἰἰ6 (6 η{1165, 185 ποὺ οὗ ἐἰ56] Γαη ἃ πο665- 
ΒΑΣΙ δὴ ον], ννὸ πηι8ὺ δὰ (ο (1}}18 Δ ΟΙ μ6 Ὁ ἰδ α 
1ΠπΠαὐ ΠΟΥ͂ ΔΓ εχιἰεα, ΟΥἩ ἱπιρτιϑοπεά, οὐ αἰεστασεά, 
ΟΥ 47εγίπο, οὐ ἀγίπο ἀὐασὴς ἰἰὸ ἀση.1168. 1, οα 
Π6 ΟΠΟΡ παδηΐά, ννο γοδά ἴπ6 ἰνγο οἴδιβοβ 88 ἰῃ- 
ΕἰπιλίοΥ οοηπροϊρα δὰ ἱπιογἀροηάοηΐ, 85 ἐδ 9 
ΔΟΟΘΏ(8 ἱπη ἾΥ, (μ 6 (})}6 ῬΙΓΟΡΟΥ γΟΓῸ ἰῃ ἴπθ ἔγϑι 
οἴαθϑο, 10 ἱπάθθα ΔῊΥ γουὉ 18. ΠΟΟΘΘΒΑΤΥΥ͂, ἰ8 Βιιρ- 
ξεϑιοα ὈΥ {δ9 Ἰαδὶ οαιβθ, δὰ ἴδ δοῃϑίγιιοίἰοη 18 
ποῖ ΠΟΙ πραγ] οἰοά ἴῃ {})}6 Ὀοοὶς. 27ὲ᾿ Κιη 2 
απὰ δὲν Ῥτίηοες ἀπιοηφ ἐδ παίϊοπ8----ἰἦόγα ἐδ πὸ ἴἰαιν, 
ῬΔΙΑΪΥ πθδῃ8 (β6οδ.50), λὲν ἀίηφ απα δεν ρτγίποοα 
(ΔΩ) ἀπιοηφ (ἠδ παί(ϊοη8----ἰλ| 6 76 ἐδ (ΤΥ Ἀ6Γ) π0 ἕαιο. 

ο ἴῃ ἱ. 2. Απὰ δὲν ἰδαγα οἡ ἦδν εσὐλοεῖ, ἰδεγο ἐδ πὸ 
(ΟΠ ΟΡ ἰο δὲ ὕγοπε αἰΐ ἦε ἰουεῦδ, τα ΘΒ τπ|ὴ- 
ἀουδιράϊγ, απ λὲρ ἰοαγα (10) οἡ ἀδγρ σλεεὰ (Ὀ6- 
68.306) λέγ ἰδ πὸ σοπιίογίετ,᾽᾿ εἰς. ἴῃ Ὀοὶἢ 6α8608 
(0 ὑτο οἰδυβοβ ἃτθ σοί αἰθα 89 οὔθ δῃὰ οῇοοί, 
δη ἃ ἴῃ ὈΟΐΒ 1.6 089 οὗ {16 ΗφΌτονν ζδὲ, νν Ἀ10} Θοα- 

αὶ πῃ 5 ̓πὶ ᾿ἰβϑι ἢ ἰῃ6 νοῦ Ὁ ““ἰο ας, γτονυθηίβ δαὶ 
τοῦ ἃ Ὀ6 0ῃ6 6886 οἰμοῦν 80 δηιδ ναὶ νου]ὰ 6 
ΔῊ ἈΠΟΙΠΔΙΥ ἰη {Π18 ὈΟΟΪΚ, {86 ΟΟΘΌΓΓΘΠΟΘ οὗ ἃ 
ὙΠ0]9 βοηίθποθ σι ἰτὩοαν ἃ βίη κὶθ γογὉ Ἔχργοβϑοί. 
Ιὴ τ1ἈΠ6 οἰδοῦ ἰπβίδμοοβ ῃ {1:18 ὈΟΘΟΚ, ἱπ τυ] σἢ ΟΌΓ 
Ἐπρὶϑ ἰγϑηβίαίοσβ ἤδνο ἐμοῦ) ἰΐ ΠΘΟΘΒΒΔΤΥ ἴὸ 
ΒΌΆΡΡΙΥ ὑμθ γϑγὺ ἐο ὁς, 1.8 οπιβδίοη ἰπ μα οσἰ ζί πὶ 
8 ΙΡΏΪΥ ῬοΘιϊ681] ἀπ ὙΟΥΥ οχργοβϑδῖνθ [ἷ. 4. 
“«Απὰ 8.10 ὦ ἴῃ Ὀϊ 6 ΓΠ688,᾽ 7 -2 ἀπ ὙΠ, 11. απὰ 

4:Ὺ:ε----δίείετπεδε ἰο λέν, απὰ ἱ. 90, “ἴον ἵ ἀπὶ ἰπ ἀϊ8- 

ἰγ658,᾽ τὴ, 110. 2ογ ἰγομδίε ἴο πιο, ἂτὸ ἨΘΌΣΟΝ 

Ἰάϊοτιβ ααϊὲθ ΒΥ που ποῦ ΠῚ (ἢ οἱὰ Ἐπα 88 
ΤΌΤΙΙΒ “ὁ ὙΟ6᾽8 6 Γ,᾽) “4 ὙὙΟΘ᾽Β πιο ἴῃ ὶ. 292, "ΤῸ 
ΤΩΥ͂ Β'ρἢ}8 αγὰ ΤΩΔΏΥ, δηἀ ΠΥ ποαγί ἐς ζα᾽η,᾽ 11. 
70 πιαηὴν πὶν δισὴδ, ἰο πὶν λεατί διεζπεδθ, (16 οἴ 8- 

δβίοη οὔ {ἶΐπα γον, τι 116 1 ἀο65 ποὶ πὴλῦ ἰἶπ6 Β6Π 56, 
ἰηϊοηπὶῆοα [16 οχργοββίοη, ν᾽ θη {|1|686 ἸνοΓὰ 3 ΓΘ 
τοαὶ ἴῃ {πεῖν ου56 σοηπθοίίοη Μν᾿{} 0.6 Ῥτοοραϊη ς 
ῬΓΔΥΟΥ. δὸ ἰῃ οὔν ἰοχί, [Π6 ΔΌΒοποΘ οὗ {ἰπΠ6 νου Ὁ 
ων ἀπο ἴο {Ἰιὸ Ὀγόκοη, γαρὶαὰ, γομοπιθηΐ βίγ]α οἵ 
(110 ῬΟΘΙΓΥ͂ οὗ Ῥαβϑίοι: ζ76. ἀίησ απαᾷὶ δὴ μγίησοδ 
αἸποπφ (δε ἀεαίλεη---οί λόγο ἴδ πὸ ἰαισ. αὶ 1 γψχ [ακ9 
ιἰτο ᾶγϑὶ οδιβθ ἃ8 ἃ σοπηρίοΐα δῃι βοραγηΐο βιδίο- 
τιθηΐ οΥ̓͂ (8 τχογθ ἤλοὶ {Παὺ ΠὸΡ Κίης ἀπά 116 Ὁ 
ῬτΐπσδοΒ αγὸ ΒπΊ ΟΠ πολίμ θη, {ὁ οτἰββίου οὗἁ {ἢ 8 
γοῦν Ὁ πειϑὺ Ὀ6 γοραγι ει 88. ἃ ὈΪ πὶ ἰϑἢ δηὰ ἃ σαγ6- 
1658} 688 ΟΥ̓͂ Ν]ι οἷν 1} 6  ΨΠΠΟΥ οὗ εἶτα αιηοηίαι 008 
8 πο ΨΒΘΥΘ αἶ86 σι] γ.---- 9 τηοιπίης οὗ ἰαισ, δ6- 
σοτάϊημ ἰο {18 ᾿ηϊοτρτοϊαιίου 18 οὐνίουβ. Τ86 
ἴδνν οὔ ἴὴ9 Ἰαηὰ, τ ΒΙσ ἢ ν᾽ 88 {116} 4}ν οὗὨἨὁ αο( 88 65Ρ6- 
οἶδ Εν στονθδ]οὰ ἴον (6 ρογογηπιοηὶ οὗἉ (116 {6 ν»]8} 
(ΠΟΟΟΥΔΟΥ͂, 18 ΠΟ ἸΟΙΖΟΥΙ ΟὈΒορνοα δηΐ δαιηΐϊη- 
ἰδοίογοα, ἴον 119 συγ δὴ δηι Δ ηδί γαῖοτϑ, [86 
Κιης δηὰ (μ6 ῥυΐίῃοοβ δΓ πη Ἂχὶϊθ.Ό ΑἹ] “16 ζΖὰ] 
ΟὈΒΟΥΥΠΟΟ8᾽᾽ Μ6͵0 Βορὶ αὐναῦ (ΗἘΈΝΌΕΒΒΟΝ). 
ΤῊ ἴηνγ, ᾿ποΓα], ΘΟσΘπιοη 8] δά Ἰυ(16᾽α], ἃ8 Σο- 
καττὰ ἐκ δα ιϊηἰϑιγαϊΐοη ἴῃ Δι δα, “6 28 ΠΟ 
ποτ "ἢ (ΟΥ̓ ΕΝ).---, Η-. 11.-- ΕΙΟΣ Ῥσορβθῖβ 
8150 ῃ ἃ πο νἱδίοι ἔσο [6 ΟΣ Ὁ. Αδὸ λὲγ 
»τορῆλείδ τεσεῖυδ πὸ ἰοη767 υἱδίοη [τονο]δίϊοη ἴγοπι 
αοά, ἀϊνίμθ ςοαιτηιπἰσαιΐοπ] ἥγοπὶ “ελοναῖ, ΤἘ 686 
τογὰβ πανοὸ ὕθοη ἰὴ 89 ουτίοποο [Πα]. (Π6 Ροοῖ, 
ἴῃ ἐμ οἷα οὗ 186 ἰογοροίης ἀοβογὶριΐίου, μαά ἴῃ 
Ὠνϊη ἃ ΟὨἿῪ 1} 6 σοπαϊίίου οὗ [6 15ΓᾺ6}}{658 Γοπιαὶῃ- 
ἴῃς ἴῃ (6 Ἰαηὰ. Βαΐ ἰἔ Φυτγοιημα χοοοϊγοα δὴ 
ΔΏΒνΟΥ ἰο {16 αυοϑίϊοη τ ἰο ἃ 6 ρΡυΐ ἰο || Ϊοτὰ 
ἴθ ἀλγγ8 δῇξοσ 9 δϑκοὰ ἴὰ (9 6γ. χ] δὶ. 4, 1), ἔμ θη 
ἰς σουϊὰ ποὺ Ὀθ βα1ὰ {πιῦ (ἢ 6 Ῥῥγορίνοίβ οου]!ὰ τὸ- 
δοῖγο πὸ νυἱἰβϑίοη ἔγοπι ἴἰοὸ οτὰ. [1 Ὀδ]ίοανα, {6 Γ6- 
ἴογο, (αὶ (6 Ροοὺ Βογθ ᾿"α1} ἴῃ τηϊηὰ {16 ρτοδί 
ὈοαΥ οὗ {1 δορὶ ψῆὸ ππὰ Ὀδοη οαγγοα ἰηϊο 
ὀχ, ΤΊοϑθ νλο, τ 1} (Ἰνοὶν Κίηρ, ὑγ 668 δηὰ 
Ρυϊοϑί8, νοῦ “διιοης ἰδ. 6 ΠοΔ ] 16 ἢ,᾽᾿ δὰ οἡ δαὶ 
δοοοιηὶ ““ἰϊ ον Ἰανν,᾽) ᾿νότο (6 ΟΌΘ65 ν᾽ ὙΥ 6ΓΘ 
αἰ80 νι τἰποαὶ ργορμοίβ8. [Νοὶ {10 ῬΘΟρΡΪῸ 88 8ιι6}}, 
ΒΟΥ ἴῃ Χο, ΟΥἩ γτουαἰ πη ἰῃ 468, δι (ἢ 9 
168] Ρδγϑοὰ οὔ ἴδ ἀλυχηίον οὗ Ζιοη᾽᾿ (869 
γοΥ8. 1, 4, 8, 10) 18 {110 ΒιὈ)εοὲ οὗὨ {1118 ἀοβογίρ- 
ι(ἴοη. Τμδὶ λὲν ζαίοβ γογα βαηΐκθη ἰηἴο [86 στοι πὰ 
πὰ δὲγ Ὀατα Ὀγόκοη ἰηΐο Ῥίθοθϑ, 06 4}}268 1} 
Β66ηὴ6 ἀορίοιοα ἴῃ Ψογυβαίθηι. [0 18, Τὰν κόσ, δὲ γ 
κίης δπά λὲν ργίποοϑ ὙΠῸ ἂγὸ “ΔΟΙῺ {116 68- 
{(10η,᾽᾽ 80 ἰπαὺ 9}λὲ 18 Ἰοῦε “τοι ἰαιν.᾽ [Ιἢ 
Ββιγισὺὶ γοΐογοποο ἰο {πὶ8 ΤΥ ΒΓΑ] ρα γβοπαζο, ΓΟΡΓΘ- 
φηιης (86 καπὶὰϑ οὗ {Π0 {ἢ σοστ αι 16 ῬΘΟΡ]6 ΠΠΟΌΓῚ- 

ἴῃς διγϊὰ {89 τιϊΐϊη8 οὗ Ψογυβαίθαι, ᾿ὑ 15. πον δα ἀρὰ 
“ὁ αἶσο ἢεγῦ ῬτΤΟΡΒοΙΒ ηὰ Ὧ0 νἱϑίοῃ ἔγοπι ὁ δον αὶ." 
Τ7ὸο ΒΌΡΡοΟΒΘ ἰΐθ Ῥοοὶ ἴῃ ἰἰι6 δτϑῦ οἴδιιβ οὐ (ῃ9 
Υ̓́ΘΓΒΘ [0 ΒΡΟΔΚ οὗ Δογιυδαίοιη, δηὰ ἴῃ 116 νγο 70]- 
Ἰονὶπρ οἰαυ 805 οὗ (86 Ροορ]ο ἰπ οχίϊθ, 18 0 οδ.80 
δι. ΔΌΓαΡί ἰχαηϑβιἰϊοη ἔγοπὶ ὁη6 Βυ 766 ἰο Δποί ΒΟΓ 
ΒιΌνοΥΒὶγΘ οὗὨ 841} υηἱγ οὗ οοηδιγυοίΐοη, δηὰ ἰο 
ΘΟΥ͂ΘΡ ΜΠ} ἃ οἱοιά οἵἉ τγἱιεί ον οαὶ σοηζιδβίοη, ᾽πὶ δὰ- 
ἀϊιΐοη ἰο {Π6 οἷοιιὰ οὗἨ Ὀϊνίμα. δηρογ, (ἰ6 υπΐαὰθ 
δα Ὀοδυι οἱ σουσορίΐοι οὗ ἰμ6 ἀαυρδίον οὗ Ζιοη 
δἰτ{ἰ ΒΟ ΠΥ ἀπά ζουίοση, ᾿ναορίηρς, 6] 1688 
δηα σοιἴογί) 688, δπιϊαβὲ τ γυΐϊη8 οὗ ἰδ 6 (Π6ο0- 
ογαιὶο οἰϊγ. 1, 8185 ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΟΗ δΡρΡΈ6Β, ἰἰ οουϊὰ 
ποί ὃθ Βαϊὰ ἐμαὶ (ἢ ροορὶθ γαπιδιηἰης ἰπ {86 Ἰαηὰ 
ψογῸ ἰδοῦ “νἱβίοη ἔγοιη Φεμονδὰ,᾽" ὈδΟδιι86 
δον σοοοϊνοὰ Δ ΔΏΘΥΟΘΓ (0 δὶΒ 41 6 801σἢ ἃ 8 
Τοϊαίοά ἴῃ Φογ. χιϊ!. 4-7, τοῦ οἷ 1658 ΤἸηΔ  1ὑ ὈΘ6 αἵ- 
Ἀτπιοὰ ὑμδὺ (με οχὶϊθϑ ψνόγα νυ ἱ{οαῦ ὁ νυ ϑΊ οὴ ἔγῸΠὶ 
ψοΒονϑὮ,᾽ βίησο δὲ ἐμαὶ υϑγῪ (ἶπιο ἘΖΟΚΊΟΙ ν᾽ 88 
ὀχογοϊβίης ἷ8. Ργορμοίίοαὶ οἷἶοθ ἴὰ Βα Υ]ομΐα, 



82 ΤΗΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ “ΕΕΒΜΙΑΗ͂. 
“στ πο ππ-π͵π-ὶΞ-----.ΨἍΧὦ...--τνὔτὖὦῷῳἍ-πἰὅοῦΣτπορῦῦὍὔα- ας --- - πα -ππππαπ--ττιιτπατπτιτοτσσπππσσηπος-- - οςς . ῦϑΘξτρ΄ΠρρῸ0ΠΠι᾿΄ῤῤῤ΄ῤ-΄ἷἷΞ΄ἷ΄ΠΠθΠρΠρὅ5΄΄ς͵... 

Ιη ροϊπί οἵ ἴδβοί, οινονον, (ἢ 6 (ἴπιθ οὗ ν᾽] ἶο (ἢ 68 
Ῥοῦὶ ΒροΔ 8 15 βι ϑοεαποηὶ ἰοὸ 6 μοτὶοα γοίογγ 
ἴο ἴῃ 76 γ. χὶϊ!. 4-7: ἃ (ἰτη6, ποὺ ΟὨΪΥ Βυασορράϊης 
0 ἀαϑιγυοίΐοη οὗἉ {116 οἸΕΥ̓ δηὰ {πο ἰγδηϑμροτγίατϊοι 
οὐ (86 1ΠΆ.88 οὗἩ (ἢ 6 ρΘορὶο ἰο Βαγίοπία, Ὀὰϊ ρΡο8- 
τοΥῖοῦ ἴὸ {Π6 δίχιυ οἵ {89 ἔιρὶεὶνο8 ἰοὸ Εγριί, 
σΑΥΎΥΪης ἰμ6 Ῥτγορμοὶ ψὶτὰ {1}16π|, 88 ἰ8. ουϊιοηὶ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἴγοαχ 4π}. ἦν. 17-20; ν. 0,9. Αὐτἷ8 
κἰπιθ, ἀου 1685, Φοτοπλ ἢ 86] ἴῃ Ἐαγρὶ, δηὰ 
ἘΖΟΚΙΟΙ δηὰ Ῥογῆδρ5 θδηΐϊοὶ ἴῃ Βαῦγ!οι δα, πὰ 
τοῦ ΠΩΡΓΟΌΔΌΪ οὐδοῦ Ῥγορ οίβ, "ν]οβθ ὩΒΠ168 
Βανο ποῖ σοηθ ἀοΟἾΏ ἰο τ18, ΟΓΟ Βροικίηρ ἴο (ἢ 6 
ῬΟΟρΡΙΘ 88 τηονϑὰ ὈὉν ἰπ8 ον 6Ἰιοϑ. Πον ὑἢ θη 
σουϊὰ [0 Ὁθ Βαϊ (αι 16 ρτοριοεῖϑ οὗ {π0 ἀδιαρηϊοῦ 
οὗ Ζίοη ζοιηὰ πο γἱ βίοη ἔγοπι Ψ θοΥλ ἢ, δῖ ῃ 96 
ὙΒΑΙΘΥΟΡ ψΞὶλῪθ ΒΡΟΚΟῚ ΟΥ̓ 8 Ρῥτορἰιοὶ οὗ 6οὐ, 
φψ οῖμοῦ ἴῃ ΨΦοΓα Βα θαι ΟΥ αἱ 8ὴΥ ἀϊδβίαδποο ἔγοπι ἰΐ, 
"88, δοσογϊηρν ἴ0 ουν ἰποοσγαιὶς ἰάθη, Ἰα ΘΠ θα 
ἴον ἰΐ9 ψῃοϊο σμυγοῖ, ον 8 ΠΟΙ ΌΘΥΒ 
τἰκυϊ θ6 βοδιίοτοὰ ὶ ΤῊΘ ΘΉΒΜΝΟΥΡ 18 ἰδαῦ ΠΡ 
Ῥγορβοὶβ ἕουπάὰ πο νυἱϑίοῃ ἤγουν Φοίιονδὶλ νν Β] ἢ 
μιδὰ ἴον 118 οὐὐθοί ποὺ ἀο] σογλησο ἔγοιῃ μ6Υ ᾿σθ- 
Βοηὺ ΒΟΥΓΓΟΥ͂Β. 16 Γ πιαίογία] ἀοἴθῃοοϑ ΘΓ ὈΓΟΚΘΏ 
ἀοτα, πο ̓ Βαίατα] συστ Δη8 ἀπά ἰδ 9 δά 15 γ8 
ἰοτβ οὔ αν ἰαννβ 6 γ6 πῃ σδριϊἱγ, δηὰ 6 Ρ ῥγο- 
Ρἰιοί8 δὰ πὸ πογὰ ἴγοτι (116 οζὰ ἔοῦ ΒΟΡ γοϊ οὗ, 

Π. 

ον Ὠοῖρ, μον οοπχίοτί. [Ιηἀορὰ {116 νυοτγιὶ5 οὗ [6 Ὁ 
Ρτορίμοι8 δἱ {8 (ἰπι6, 45 (686 υϑῦῪ [ψηπηθηί το 8 
5“ονν, Μ 116 ποῖ τὶ θοαὶ ἰητἰ πα 110Π8 οὗἨ α [Ὀϊυγ9 
ἀοἸίνογαηοο, ἀθϑίγογοι ΘΥΘΡΥῪ γοβίϊσε οὔ ᾿ορε οἵ 
ΔΗΥ͂ ἰπηιποαϊαίο ἰηἰογροϑιἴοη οὗ αοἀ ἴῃ προσ ὈΘΠ ΑΙ, 
Φογοι 8 ἀθ] γογοα η0 Θησουγαρκίης ΡγΓορ θοἰ68 0 
86 Φ6 8 δέον ἔθ οἷν ννϑ ἀδεισχογβὰ. Τῇογα ἰ8 
ῃοϊμὶης ἴῃ Εζοκὶοὶ οὗ δὰ ϑποουγαρκίηνς οἰνη τοῖον, 
Αἰον (18 ουθηὶ 848 ΓὉἸῪ σοι δαπιηαῖοι, ᾿{ πὸ 6χ- 
σορὺ {0 ΟὈβουγθ υἱϑίοιιϑ γϑὶαἷπρ ἴο 8 σϑιηοῖθ 
ἔπΐατο ἴῃ (116 Ἰωϑὲ Θηαρίοτβ οὗ 18 ὈθοΚ. ἢ δηϊοὶ 
ἀο] ν ογο Π0 ΡΓΟΡΒΘΟΥ οομίδ᾽ἶπρ ΔῺΥ τοι Ἶ88 οὗ 
ΘΙ ΡΟΤΑῚ Ὀ]ουδίηρ ἴο (9 Φονν8, {1 (ον ατγὰὰβ 18 
ΥΟΥΥ 6]086 οὗἩ (|1ὸ σαρίἱνὶν. Α8 ΒΟΟΤΤ Γοιηδτ κα, 
“ ΤΠΘΓΘ Β66Π)8 ἴ0 αν Ὀθθη αἱ {818 ροτγίοι ἃ ΟΥ̓ 
ῬΘΟυ ΑΥ Βυϑροηβίοῃ οἵ {παὺ ἰῃΓοτιμαιοη ηπὰ οἢ- 
σουγαροπιοηὶ, ποῖ 180 Ῥτορὶοῖβ δα ΓῸΓ ᾿ΠΔΏΥ͂ 
4468 66 ΘΠ ΡΙ ογοά (0 σοπιπιαηΐσαί ἴο {ἰϊ6 ρ60- 
Ρί6, Εχοορὶ Ψψοτγοιίας, Ἐζοὶς 161] ἂπὰ Ἰϑδπῖοὶ, πὸ 
Ρτορ οὶ 18 πηθηϊϊοποὰ ἔγοπι ὑμ6 Ὀορίππίῃς ἴὸ (ἢ 9 
δηὰ οἵ (Π| σαρίϊνῖιγ, θη Ηδρμαΐ δπὰ Ζεοδατὶδὰ 
ΨΟΓΘ Σαϊϑοὰ θὉρ. ΤΠ σἤδ8πὶ 88 δπ ουἱάρηῖ 
ἰοκοϑη οὗἉ αἰνίηθ αἰβρ᾽ δ αβυτο, δὰ πιαϑὶ μανο Ὀ66ῃ 
8 ΥΟΡΥ͂ ΒΘΗΒ1016 δρρτγαγαίίοη οὔἩ {86 βιδεσίης 6ἢ- 
ἀυγοα ὉΥ (10 ρίουβ γοιημδηί.᾽" 

. 

10. 

10 Το οἱάοτβ οὗ π6 ἀδυρὮ ον οὗὨ Ζίοῃ βἰῦ ὑροι (6 στουμπά, απά Ἐ6} ΒΙΊΘΏ66 : {ΠΟΥ͂ 
Υ̓͂ Πᾶνα οαϑὺ ὉΡ 86 ἀυβὺ ἀροη {Ποἷγ Π6Δα8 ; {ΠΟΥ͂ ἢν ρ᾽γαθα ὑῃθπηβ6 65 ὙΠ βϑ0ῖς- 

οἸοίἃ : (6 νἱγρίηβ οἵ Φογιβαιοα ἤδηρ' ἀΟΥ ἢ ὉΠ|6 1} ἢ6868 ἴο {86 στουπά. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ψογ. 10.--ὐρ ἢ 20. 8.66 γυνὴ 1... ἴον. χίν. 2 [ἐλεν ἰὲς πεομγπίηρ οἡ ἴδε στουπαῖ.-- 6 ἔοττα ΠΡᾺν (866 Οτ8Η., ὁ 143, 

«ἰ, 26 6) ἰα ποῖ ψίτιουΐ δηδιορίοθ ἰῃ δογοπιίμα, ἴῸΓ Ὧ6 Βα γ8 112), Υἱ!. 14; ΓΟ ἽΝ, χίν. 11. ΓΕΌΒΕΘΥ τρλκοσ τμ6 πογὰ 
Ὑ1" ὙππΠ|Π1: 

Νίρ., ΘΑΥ͂ΓΟΘΟΝ, Κα].}--Ὃ}} ἀοο5. ποῖ ὀσσῦγ ἴῃ Φογθιαῖδ [ὩΟΓ ΔΩΥ͂ θααἱγαϊοος ἴον ἰἰ.---, Η, ΒΟ 3 Δ ΤΊ, 566 ὅογ. 
τα Ξ Σ [τ 

ἐν. 8; τὶ. 26; χιχ. 8.--Ἴ }, 59ζ. χΙχ. 16; 1. 40, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΘΑΙ. 

Μον. 10. Το (6 αϊσηϊανὶο8 οὗ ἰῃ9 ΤΙ ΘΟΟΤΔΟΥ͂ 
(ἰἸοτο Ὀοϊοηροιίὶ ὑνῦο οἰ5508, 'π ΠΟΘ ΒΟΥΓΟΝ [80 
ετίοῦ στο ΡΘΟΡΙΘ Τοαπὰ 115 πηοϑὲ ΘΙΪοα θη ΟΧΡΓΘ8- 
βίοι, -πί 6856 6 γ6 ἴΐο οἸἀογ8 δα {πὸ νἱγαῖη8. 860 
ῖ. 4,18, 19. [686 τὸ πὸ ἱπίγοάἀαςοα ἃΒ ἸΔουΤἢ- 
πᾷ ονοῦ πα ἀδνηβίαίοι Ζίοη, ἴπ9 δῦβϑοποθ οὗ [86 
Ἰανν δπὰ οἵ ρυγορ οιῖςσα) Υἱβίοῃ.--- , Η. 11.1-ἰ 9 
οἰ ᾶθυιϑ οὗ ἴ[89 ἄδυρδῖοι οἱ Ζίοη βἰῖ ρου [9 
ρσιουμηἃ δ ζϑορ δ'ῖθῆοθ 

δον η8611.88β.0. ΤΏΘΥ ΠΒΑΥΘ ΠῸ ΟΥὰβ οὐϑὴ [ῸΣ 8οῖ- 
ΤΟΥ͂. 5 5111}} στιοῖβ δτὸ ο]οαιθηί,--- στοηὺ Ομ 68 
ἀπην᾽Ὁ (νακκε).---Ὗ. ἢ. Η.]---  ϑν δᾶνθ 
οαβδὶ πΡ ἅακῖ ὉΡοΟΣ ᾿μοὲσ Βοαᾶδ--- ον «ρτίπκίε 
ἄἀυδί οπ ἑλεῖν ἠεαά. [[ἀ0{, Τεν δαδί τρς οὐ ἰἦτοιο 
μ» ἀμί ὠροπ (λεὶν λεαά.] 60 209].. νἱϊ. 6; Ζ7οῦ 
ἰϊ 12, ΒΖ. χχνῖϊ. 80.--  ἸὯὉ μΒανθ ρὶτᾶοᾶ 

Ι ἸΘΙΩΒΘΙν 65 ὑΥἹὩ βδο]ς οἹ οἱ ἢ---ἰἦλν σιγά οἡ [οἵ 
»μί οη] δβαοκείοιἡ [οΥ δαοκ6] --- 6 νἱχρὶηβ οὗ 
Φοτυθαῖθτα Βαηᾷ ἄοννῃ τἵδοὶς μοαᾶκ ἴο ἴδ 

: | Βτουμπᾶς---7λε υἱγοὶπε ο7 "ετμδαίοηι δίμζ ἰο τὴς φαγιὰ 
τ. Ζλοψ δἰξ οπ ] ἰλεὶγ ἀκσαὰ Τῇ Ὑἱγρὶη8 6180, Ὑπὸ Ογὸ ποηὶ ἴο 

(λ6 ψιομπαᾶ, (λον Κκαρ δἰἰοπί, οἰάογϑ οΥΓ ααιμφλίον ᾿ Ὧ6 οδ] δὰ οΟΠοΙΑἸΪΥ ἰο δοὶ 88 89 τη οὐ {}}- οἶδ 68 
Ζιοη]. Ἴ1|ι6 οἴάονβθ, ἔουυι ΟΥ]Υ σ4}16ἃ ἰορθίμο Υ 
ἴο φίνθ σουπϑεὶ, ΠΟῪ ἃτθ βιίθηῦ τὶ μουν ΔΏΥ 
δουη86] (0 εῖγο. [ΤΊΘΥ 8..Θ ΒΡΘΘΟΔ]688, ποῦ ΟὨΪΥ͂ 

οὔ {Π6 ῬΘ6ΟΡ]6, γμοῖ {89 γε 6] 1 ΟὗὨ βο 6 ΓΑ] ΟΥ̓ τ αϑ 
ἴο ὍΘ ΘΧΡρΓΘ586(1, ΠΟΥ͂ ΔγΘ ἀστ δὰ δῶρ ἀονη 
ἰμεὶς οδὰβ ἴο ἰδ φτουμά, 



5 ΨΈΕΒΕ. 11. 

δ κε. 12. 

Ὧ ΜΈΕΒ. 13. 

δ ΨΈΕΕ. 14. 

Ὁ ΜῪῈΕΞΕ. 18. 

ἢ ΨΕΕ. 16. 

Ψ᾽ ΝΕΕ. 17. 

ᾧ ΨΈΕ. 18. 

ΟΗΑΡ. 1Ι|. 11--22. τὰ 

ῬΑΒΤΊ Π. 

11. ΨΕΒΒ. 11--22. 

ΜΙηο ογο8 [116 τ] ἢ θα γ8, 
ΜΥ Ὀονγ6]5 όσα σου] δα, 

ΝΥ Ἰΐνοσ ψ88 ρουγϑὰ οἡ Π6 ρτουηά, 
ΕῸΓ (86 τυϊη οὗ [86 ἀδιιρἢίοῦ οὗ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ6,- 

Βϑοδιυβθ οἢ]α δηά βιιοκ]ηρ δἰ ηὐθα ΔΎΑΥ 
Ιὴ ἐμθ βίγοοίβ οὗ ἐπ ον} 

Τὸ {πεῖν τη μογ8 {Β6Υ Βᾶνυ--- 
ΓΒ 18 ΘΟ 8η6 Μ1Π6 ἧ-- 

ὙΥΆΠβὺ [ΠΟΥ ἰαἰηΐοα 85 (86 νουπαρά 
ἴῃ (Π6 βίγοοί οἵ (86 οἰΐν,--- 

ὙΒ118ὺ ὑΠ6Υ ρουγοα ουὐ {ποῖγ 8οὺ] 
Τηΐο {μ6ὶγ τηούμοσβ᾽ Ὀοϑοια. 

ὙΥΒδΐ οδῃ 1 ἰθϑι  ἰοὸ {866 
ὙΥ̓Βαῦ ΠΠΚοὴ ἰὸ {π66, μου ἀδυρίον οὗ Φογυβαΐο ὃ 

ὙΥΒδὲ σοΐῆραγο ἰο {Π66, 
Τηδὺ 1 ΤΑΥ͂ οοτηΐοτί {πθ6, ἀδυρ ίον οὗ Ζίου ὃ 

ΕῸΣ ρτοδί 88 ἐς Β68 18 ἰἢγ συϊῃ] ᾿ 
ἢο οδῃ 68] {προ ῦ 

ΤῊΥ Ρτοροίβ ργραϊούθα ἔοσ (δ69 
ἘΔΙβοῃοοά δηᾶ ἀρ] βίοι, 

ἈΑμπα υποονογοα ποὺ ἰδγ ρυ]δ 
Τὸ ἀνογῦ [Υ σΔρΡΕνΙΥ. 

Βαυΐ Ὁμθὴ {Π6ῪΥ ρῥγϑαϊοιρα ἴοσ (866 
Εδ]β θυ γάθηΒ δημα δχρυ]βιοηϑ 

ΑἹ] ἐπιαὶ ραββθά Ὀγ ἐπ ὙΘΥ͂ 
ΟἸΑρΡΘϑα ἐμεὶσ βδηαβ δὲ (866; 

ΤΉΘΥ͂ ὨΙββ6α δηὰ πψεαρροα ὑΠοῖγ μοδά 
ΑἹ (86 ἀδυρβίογ οὗ “6 γ 8161). 

15 0818 116 ΟἿἿΥ οὗὨ ΒΙΟΙΒ ἐΠ6Υ υδρα ἴο 88γ.---- 
Ῥογίδοῦ ἴῃ θοδυίυ,--ὐου οὗ [π0 8016 ϑασίὶ ἢ 

Α1] {μῖπθ ϑῃθιΐθβ 
ἀδροὰ αὐ ἔμθ6 νι {πο ῖγ ταῦ ἢ, 

ἼΠμον ὨΙθθοα δηὰ ρῃδβιϑα {6 σοί : 
ΤΉΘΥ βαϊὰ,---ὐνϑ μανα υἱοῦ] ἀοβίγογοά-- 

Ὕ68, {Π15 18 (86 ἀν νὰ ἢᾶνα Ἰοοϊκοα ἔοτ- 
ὟΝ ὁ Βᾶνθ ἴουμπά [1{]----ὐγὸ ἤν βϑϑὴ [10]] 

ὁ 6Πονδὴ αἸα τιμαὶ Ηδ ρῬυγροβαοά: 
Ης {16]16ὰ Ἠ!ΐ8 τὰ 

ΤΒαὶ Ηδ οοπιπηδηἀθά ᾿ἰπ {π6 ἄδγϑ οὗ ο]4, 
Ης ἀεδιμλο Βῃ6α δηά ρ᾽[164 ποί. 

Ηὸδ τηδᾶ6 (86 ΘΏΘΙῚΥ ΟΥ̓] ΟΥ̓ΩΓ [866 ; 
Ηο εοχαδϊίθα {86 βογὴ οὐ [μη δα ψΨΟΥΒΑΤΊΘΒ 9 

ΤΒοῖν μοασῦ οὐἹθα ουὖ υπΐο ὑπ6 Τωοχὰ. 
Ο νΔ]] οὗ (86 ἀδυρῃίος οὗ Ζίοῃ, 

Τ,οἱ ἴοατβ τὰ ἀονη Π|Κ6 ἃ ΟἾΝΟΣ 
ΠΑΥ δῃᾶ πἰρμὺ, 

Οἴνο ὑπ γ561} πὸ ταοϑῦ, 
1,οὖ ποὺ (86 ἀδυρθίον οὗ {μ1η 6γ Ο6Ά86, 



Ἡ ΤῊΗΕ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ ΦΕΒΕΜΙΑΗ͂. 

Ρ ΨΈΒ. 19. Ατίβο---ΟΥΥ ἴῃ (Π6 πἰρΐ-- 
Ιῃ {π6 Βορὶηπῖηρ οὗ 86 ιρῦ πδίομοβ ; 

Ῥουγ ουἱ (ἢ ἡ ατὶ ἡ ὸ ΜΆΓΟΥ 
Βεΐογο ἰδ ἴβοε οὗ Φϑῃονδῇ : 

ΤΑ ἀρ {ΠΥ μδηαᾶϑ ἴο Ηἰπι, ἔον (μα 118 οὗ [ΠΥ γουῃρ ΟὨΙ]άγθη, 
Τμαὶ ἰδϊηῦ [Γ ΒΌΠΡΌΓ, δὖ (86 Βοδα οὗ ΘΥ̓ΘΙῪ βίγθϑί. 

ΕΚ. 20. θο, Φομπονδῆ, δηά Ἰοοῖ 
Τὸ σοῦ μαϑὺ Του ἀοηο6 {Π]8 ὃ 

μου] σψομλθη θα ὑμοὶν ἔγα]--- 
ΟἸΠ]άσθη συ βοπὶ ΤΠΟΥ͂ μδνο πυγβοα ὃ 

Βῃου]α Ῥυοσύ 8ηα Ῥτορμοῖ 
Βα βἰαῖπ ἴῃ {Π6 βαποίιδΥ ΟΥὗἩ [86 1ογὰ ὃ 

δ ΕΚ. 21. ΤῊ ὈΟΥ διηᾷ {Π6 ο]4 τηϑδῇ 
ι ]ΔΒΥ͂ οὴ ἴδΠ6 ρτουπά ἴῃ [6 δἰ γϑοίβ. 
ΝΥ νἱτγρίηϑ 8π4 ΤῊΥ γουηρ᾽ ΤΔΘἢ 

Ἐ611 Ὀγ {1Π6 βιπογα. 
Του Βαϑβὺ ΚΙΠ16α---ἰη {Ππ6 ἄγ οὗ ΤΥ ντϑίἢ-- 

Ηϑβί β]διη---ἤδϑὺ ποΐ ρι(16α ! 
ΓΛ γΊΕκ. 22. Του οΔ]]εβὺ ἑορθίμοσ, 88 οἢ δὴ δρροϊηἰθα ἀδΥ οἵ βοϊ βιμη γ, 

ΜῦΥ (ουσοσβ ΠΌΤ στουπά δρουΐ. 
Απά ἴδον ψ85 πού, ἰὴ {μ6 ἀΔΥ οὗἩἉ Φϑ μον Β πτδίὶ, 

Ομδ υἱιαῦ Θβοαρθα ΟΥ̓ 88 θδχϑιηρί. 
ΤΠοΒ6 1 ᾶνθ πυγβθα δηᾶ Ὀσουρηΐ ὑρ--- 

ΜῪΥ ΘὨΘΙΥ͂ οΟμϑυτηθα {861}. 

ΑΝΛΡΥΞΒΙΒ. 

[7΄ 86 υεγϑέδ, δἰτίεἰἷν δρεαξίπσ, σοπδίἐϊμίε ἰλε ἰαπιεπίαίίοη, 707 τολίοὐ λὲ ρτεοοεαϊη ἀδδοτίρίίοπ λας »γεορατεὰ 
(δε ταν απὰ μιγπίδἠεά {κε ἰλέηιε.---]. Ἡ. Ἡ.1 1πι τον, 11 ἐλε οεί ἀεδενῖδεα ἀΐε οιοη ϑυβετῖησ, ὁδρέὲ- 
εἰαϊΐν αὁ »γοάμεεα ὃν ἰΐλε ἰεγτίδίο 7αίε οΥ (δε δίατυΐπο ολ᾿άγεη απα ἐλεὶγ πιοίλεγϑ, γον. 12. 7}π| σετα. 18, 
14 ἐλε οεί δοεζδ ἰο Ἰηζοτπι ὧδ ο7 ἰδὲ εχίεπί, απά, αἱ λὲ δαπιε {ΐπιε, 977 (δε πιοταῖὶ σαιδε, ο7) ἰλεὶν πιΐχγογ- 
ἔινο8., 7πυουα. 1δ, 16 ἂς ἀοϑοτῖδοα (λὲ πιαζιοίομα το)οϊσίπ σε ο7 (δεῖν σπου. Πιὶτυοσ. 17 ἂἀε ἄγαιος αἱ- 
ἐεπίίοη ἰο ἰδλε ζαοὶ ἰλαΐ (δε στοαὶ σαἰαδίτορλε τσαϑ δἰπιρὶψ ἰλε ρωπίδἠπιοηί ὁ αἰδοδεαάίοηοο, τολίοὐ ΦΠοὰ λαὰ 
ἴοπρ ἀεἰεγτιϊπεα μροη απια »τεαϊείοα, Δ ογ8. 18,19 αγε απ ἐχλογίαίϊοπ (0 α »ΥΤαγεῦ οΓ τισαϊϊίπ, α ἀἀτεδεοά 
ίο ἰλε ρεγϑοηϊῇεα τιοαϊΐ ὁ ϑεγωδαίεπι [ Ζίοη]. ΤῸ ἰλὶξ ἐχλοτίαϊϊοπ ὑετα. 20--25 ατὸ (λ6 τέδροπδο. 0 ἰλὼ 
ολαρίεν οἴοδεδ, ἔϊζκε οἷν. ἱ., ιοϊ(ἡ α δοτί οΓ Ῥγαάψεν, τολϊεἦ, ἀοισεῦετ, ἐδ ποί α αἰτεοί »γαψεν, δμέ οπῖν υρ- 
ὁγαϊάδ Οοα ὃν αδλίησ λον Π͵:ε οουά αυε Ρεγπιϊ(εα σμιοὶ, λογτιδίε απα ομίγασεοια στέπιε 1] 

11. 11,12. 

1. Μίμῃο ουοβ 60 [1] τι} ἢ ὑθασβ, πὶν θΟν 618 8το ἰτου Ὀ]66,, ΤΥ ᾿ἶν ον 18 Ρουγοα ΡΟΣ {89 
δϑυίῃ, 0. (86 ἀοσβίσιοιίοη οὗἩἨ [6 ἀδιρ 6 ΟἿ ΤΑΥ͂ Ἴπ1Ὸ θοοδυβο ἰῃ6 ΟὨ]άΓθη 8ηἀ 

12. τῃὸ βυοΚ])ηρΒ βπόοι ἴῃ (ἢ 6 βίγοοίβ οὔ ἴπ6 οἰΐγ. ΤΏΠΘΥ ΒΥ ἴο {Π6ῚῚ τηοίῃοιβ, ὙΥ̓ Βουθ 
48. ΠΟΙ Ἀπ Μ]η6 ἢ ΜΉΘη {ΠΟΥ͂ ΒΜΟΟΠΘα 8.8 {π6 σουπα θα ἴῃ {886 δίγθείβ οὗ (ἢ οἱΥ, 
ΜΉΘ {ΠΟῚΓ 800] νγὰ8 ρουγοα ουὐὺ ᾿πῦο {6} τροῦ Β σβ᾽ ὈΟΒΟΠ,. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Του. 11.--Ἴ τ᾽ ! Υ. ") 3, ἰῃ Ζ2ον. χίν. 6.-- -ΤῊο. Ρ] γαῖ ΠΡ 1. ΟἿΪΥ ΠΟΤῈ ὡπὰ Ῥ. Ιχχσ. θ. 96Γ. 1868 ΟὨΪΥ ἴδο ϑίηρ., τῇΊ 

23. ἰχ. 17; ΧΙ. 17; χίν. 17; χχχὶ. 16.- - [Το ΝΊΡὮ. 90) σδηποῖ δνο αοἰίνο 60η86, ΒΙῸΣ ΝΕΟΚΙΒΒΑΓΗ κἶτοϑ ἰἴϊ, Ποσ ἰδ τοὶδ 

ὨΘΟΘΑΒΑΓῪ [0 [8 ἰυἱογρτοίδείοη οὐὁἨ [26 Ραββαρο.-- -Ὗ. Η. Η.]-Ἴ2, ἴμ6 Ζένεγ (ΠΘΥΟΣ ἰὴ 4261.), δο0 Εχ. χχίσχ. 13, 22: 1,ου. 111. 4, 

είς. 80 σα] Ὀοοδυδα οπιπέμπι υἱξοοῦμηι εἰ στατίεςίηεμηι οἵ ἀεηείϑεντηκιηι “( (ΟΑἸΕΝ, ἀε Ὧπἰ μαγέζωπε, 6, 1, ἴῃ Οεα. ΥΤΆΕΣ., τ». 656ὶ 

[8ερῖ. τριῃβ]δίοβ ᾿ξ ἡ δόξα μοῦ, τὲν σίογψ. Βυῖ τὸ ἀπἀουθιοα υλὸ οἵἉ [86 ψΟΓά 85. πιοϑηίηρ ἔμ6 ἐΐοεν, δηὰ 118 σοπμποοείου ἢ τ το 

στ ἐνγες δηά δοισεῖα, ΓΘ σοποϊδίγο.---᾽᾿Ῥ. Ἡ. ΗΓΒ 2, ἰδ θιγεῖν Ψεγαμίας, τ]. 14; υἱ}}.11, 2]. Αραΐη ἰῃ [δῃν. 

{48 ἐν. 10.--ὐογ ἢ», ἔμιγοϑ εἴπου ἐπ ἐμ|6. ὁ μιαρ,, νογϑ, 11. 12, 19; πονοσ ἴῃ 76 :.-- Ὁ} ὈΌλν»,. Οοωρ. σ6τ. χιῖν. 7.--- 
“π΄. δηὰ ΤΡ, ποΐ πρυκῦςὶ ἰη Φογ, ν. 1; ἰχ. 20; χὶϊχ. 25. 

Ἅγ. 12.--Το Ηρ. Ἵ5 ΩΤ, Ὀσαδίἀθ5 ΒΟΓΘ, ΟἿΪΣ ἴῃ ἰν. 1 αηά Φοῦ χχχ. 16.-Ρ}Π, “6γ. χυχί!. 18, 

υυὶ τ ἴθδσα--- ποίη ἐν ε4 ἦαυς δεοοτις αἷπι ἐπ φονιδό- 
φμεηοε ΟΥ̓ ἱεατα [πιῖπε οψεε 7αϊϊ τα το ἱεατα; Οἰὰ 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΤΟΑΝΘ ΘΕΕΡΙΘΆΤΑ ΒΖ 81}, τσόγὸ ἀρεηί, ΒΒούσΗΤΟΝ. Τὴθ οΥϑϑ δύϑ 
πῃ σνϑτβ. 11, 12 (Π0 Ῥοοὶ ρὑγοοθθὴβ ἰὸ ἀθβουὶ Ὁ ) τοργοβοηίθα 8 δχ μβϑιιϑίϑα, ᾿οσ ουὔἱΐ, ὈΥ τ οορίηζ. 

δὶ8Β οὐ φτὶοῖ, γον. 11. Μ|ίηθ οΥϑα ἅο ζδὶ]} --,΄ὧὟ. Η. Η.]. 8.46 ὅον. χίν. θ; 1,6. ἱν. 17; Ῥα. 



ΟΗΑΡ. 11. 11, 12. 8ὃ 

ἰχῖίχ. 4; οχὶχ. 82, 128.----ΜΜῪ Ὅονν9]5 δ:θ ἴσου- 
Ὀ]Θ---πῖν δοιροὶδ ατὲ ἰμπιμἐμοιδίψ πιουοά, 8466 1. 
20. Ηο ἀορίοίβ 9 Βοσγον ] οι οὐ Οἢ}8 ὈΥ͂ Β.0Κ- 
ἵπ ΒΟῪ 1.18 ΘΥ68 δηὰ ὈΟΥΓ615 ἔν Ὀδοοτηθ δἰδοοϊοα 
Ὀγ ὑπο. []|δον 618, 6 ΓΘ ἃ8 δἰϑούῃθγθ, ἃγΘ υαβοὰ 
ἴῃ ἃ Β6η56 οητΓοὶν σαταίϊνο. ΗΠ 5 ΟΥ68, ἸΤΘγΆΊΪΥ, 
ψορ. Βαῖ {86 ρΡοοὺ πότον ἰηἰ παρά ἰο ἰμαϊοαὶθ 
{1Ππ|ὸ ἰογα] πημονοιηθηί οὗ 8 ον 618 8 δὴ ουϊ θη 66 
οὔ ᾿νὶ8 στοῦ. Τὴ Ὀον 618, δοοογάϊης ἰο ΠΟΌΓΟΥ 
ΒΔ 18 οὗ ἐμουχῦ δα οχργοβϑῖοπ, γ6γ0 {Π9 Βοαὶ 
οὗ τρϑηϊϑὶ οιπμοι0Ώ8, ΘΒρΘΟΐΔ}}} οὗ ἃ ῥδί αὶ] πᾶ- 
ἰιᾳγο. Ηἰ85 ἰθαγ8 Καρί ρᾶοθ νὰ ἷ8 ΔΟΩΥ͂ οὗ 
μϊηα. Α σογγοού ἰὑσδηδἰαι οι ψνουϊὰ 6, πὶψ δομὲ 
τοαϑ στεαίΐψ τπουεά. ὅ86 ποί68 οὨ ἱ. 20. Τ]10 
ΥΟΥῸΒ ἰῃ {}}18 Υ6 80 ἅτθ Ῥτοίουιθβ, δπὰ οὐρῇ ἰο 
06 80 τΤοηάογοι --ὟἩ ῖἡ, Η, Η.]-ΜῪ ᾿ἰνοσ ἰδ 
Ῥουτϑθᾶ οὔῖἩ ὕροῦ ἴ89 Θασιὶ---πῖν ἐΐγ6} λαϑ 
“αίΐοπ οἱμἕ ἰο ἐμὲ εαγίὰ [Ἰἰϊ., τοαᾶϑ Ῥομγεά ομέ ὁπ. ἰλε 
στο]. Το Ρουγίηρ οἱ οὗ {}10 ᾿νοῦ οδηποὶ ὈΘ 
Ὀπιοιβίοοα ἃ8 ἢ 1 νον 6 οαιρίϊοὰ οὗ 118 Βυαϊὰ οοη- 
ἰοηΐϑ, ἴῸΣ 10 ΒὰΒ Ποὺ δβυσἢ οομϊοηΐβ. ΝῸΓΡ ὅδ ΜΘ 
ΒΔΥ ἰμαΐ, ῬΓΟΡΟΥΙΥ βροακίηρ, (16 δονίης ουΐ οἴ 
86 Ὀ116, οδυιϑοὰ ὈΥ͂ δοτιργαβϑϑίοη οὗὨ (6 ᾿ἴνοτν, 18 
ἰπηἰβςηρά, 80 ΕὝΕΙΒΤ, 80 οχρίαΐηβ (1119 ἰαχὶ ὈΥ 
Φοῦ χνυὶ, 18. Ἐσογ ἱπ (δὶ σα86, ἰῆ8 Ὀ1Π6 βΒιιουϊὰ 
Ὀ0 ἀρδὶχπδίοα 88 Ὀδθίηρ ρουγτοά οὐὔὐἱ. δι μον, (μ6 
Ῥοοὶ ψνου]ὰ βδύ, ἰμαῖ ἐν ᾿ἰνὸσ 1861} ζ118 ουὐ 
ἕγοτα ᾿ἰπι, 88 ἰὺ ΓΟ; 88 Ἧ6 ΒΑΥ͂ (μα 8. ΤῊ Δ} ̓8 
Ἰχδαγὺ [8118 ουἱν ἔγοτα εἶπ [τπαὲ 1.0 10568 Ὠοατὶ ἢ]. 
ΤῊΘ ᾿ἴνον 18 18 ΟΥ̓ ἀΘΏΓΥ τορχαγάρα 88 1.16 βθε 
οὗ οἰηοίϊοη8, (6 ΓανΟΓΒ6 οὗ ἰἰιο89 ὙΔΙΟὮ δὲ (δαὶ 
ἰἴα16 σοπί οἰ] δ ὑἱμὸ Ροοῖ. Τὸ Ἰῖνον 15 ἀθβοσι θα 
85 {|10ὸ βοδύ οὗ ρ᾽θᾶϑυσθ δπὰ σουγαρο (866 θ8Ε- 
ΨΙΤΖΞΟΗ, δεψελοίοσίο, ἸΥ͂., 418, ν. 228, 16 οἀ.; 
Ρ. 208, 2ὰ 64.). Το ζα]Ἰϊηρ οὐὐ οὗἨ ἐμθ Ἰἶνοσ, 
(μαη, ἀοηοίοϑβ ἰπ6 1058 ΟΥ̓ ἃ}1 ἡογουι βῆ 58 δῃηἀ ὁοοι- 
Ταρο; δηὰ 18 σοποοϊγοά οὗ, 1 νουϊὰ Βοοτῃ, 88 189 
ΘΟὨΒοαάθη66 δΔηα οἸϊτηαχ οὗὨ ὑπ Τογαχοπίαιίοη οὗ 
(86 τίβοοτα ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ, ἀοβογτὶ δοὰ ἴῃ τ δύ ΡΓ6- 
οοάρβ. Τὰο 8016 ΡΊΓα86 18 ρΡοϑοι αν (ο (8 Ρ88- 
Βᾶρο., [7.10 ρῃγβιοϊορίσαὶ χ᾽ απδιϊοῃϑ οὗ τι ηΥ͂ 
σοιμ θη ζαΟΥΒ (866 ΒΙΡΑΥΝΕΥ, ΠΕΝΌΕΒΒΟΝ) ΓΘ υἷγ6 
58 ἴο τοραγὰ (ἢ Ῥορί ἃ8 βυϊζεγιηρ ἔγοιῃ Ὁ 1οι8 
ἀἰατγῆοοα. Τ|ι6 ἨδΌΓΟΝΒ (ΡΓΟΌΔΟΪΥ ποῖ 80 ψ"Ὁ]] 
γογβοὰ ἴῃ ῬΠΥΒΙΟΪΟΖΥ 85 0} 9 σοιηπηθηίδίογβ ἰτηδ- 
εἰμ) ἸΙἀ θη θα (89 νλνψδίςαὶ ἐὐΐε νεῖ 1 (86 Βα Ὀϑίδ 69 
οὗ ἐλε δομέ, ἃ αϑϑοοϊαίοα πιεπέαί αοἰἰυτίν ἰ1 ἢ ἰἢ 6 
οΥζαη8 δηα {ποι 1008 οὗ ρλνδιοαὶ υἱίαϊἐίψ, Ἰοσαιὶης 
ἱπιθ]] σία  δοιίοι ἴῃ (6 οαὰ δηὰ ιραχὶ, δηὰ 
ῬύΓΟΙΥ οπλοί οη8] ἴῃ (86 μοατί δ ἸΟΥΤΟΡ υἱβοοσα, 
88 (λὲ ἰδνεῦ απὰ {λε δοιοείδ. Βοιποιθοσίηρ (15, 
Ὑ0 ΤΏὯΥ αἰδι 188 ἴ8.6 υπρ]οαϑδηὺ βυρροβίϊοηβ οὗἁ 
1π0 πιονοιηθηὺ οὗ ἰδ Ὀονν 618 δηὰ οὐεοιίοη οὗὨ ὉΪ]6 
ἔγοιι {1160 ᾿ἴν ον, ἰπ (116 ᾿6Υ8}] Β6Ώ86, δηἀ, οβοδρίης 
6 Ρδίη 1} ργοϑαπηρίϊοηϑ οὗὨ 6ο]ο δὰ δα πάϊσο, 
Δ’ϊον οἂυν Ῥορὶ ἰο Ἔἐχρῦθβϑβ [ἢ 6 δηρῃ Βῃ οὗὨ μΪΒ Βοὺ] 
ἐπ (6 πιο δ ΟΥοΑ] ἰδηρυδᾶρο οὗ ἷ8δ το. ΤῈθ 
ἐυοῦ ἰδ Ἀθτ σορδυὰ θα, βαγ8 ΝΟΥΕΒ, ἃ8 {Π6 βολὶ οὗ 
Τεο]ϊηρ, δὰ 118 Ὀεΐης φοιιγοὰ ομέὲ οπ ἰἠε στομπά, 
ΤΟΙΔΓΚΒ ΟἜΒΙΟΗ, 18 ἜΧρ]αἰποὰ ὉΥ βιιοῖ δ πδῖο- 
ἔοι ΟΧΡΓΘΒΒΙ ΟἢΒ 88 8. χὶὶ. δ, 7 δον ομίταν δομΐ; 
2 0Ὁ χχχ. 10, ἥν δοιιΐ ἰ8 ροιγοὰ ομἱ. ".Ἡδτθ, α8 
τὶ τΌρητγιὶ [0 ἸΠΔῸΥ ΟΥΒ6Γ οὗἩἨ (6 ὈΟΟΣΥ͂ ΟΥ̓ ἢ 
85 πιρηῃϊἰοποὰ ἴπ δου! ρίαχο, (6 γ6 18 ποῖ ΟἿΪΥῪ ἃ 11- 
ἴσγα] Β6ὴ86 σαραὈΪα οὗὁὨ ὑπίγογβηὶ ἰηϊογργοία(ἰοῃ, 
Ῥυὺ ἃ ᾿ηοῖδρ)ιουῖσαὶ ἱπιροτὶ ὑδδὺ οδηποὶ Ὀ6 60Π)- 
τουηϊοδίθα ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ Ἰἰ[6Γ8] ὙΟΣΒίοη, 1.688 ν᾿ Π 6 
18:6 βδῖη0 ΘΙ ΡΒ Οτ 4] δἰ χη οαίί πα ΠΡ ΡΘῺΒ (0 
οχἰὶβὶ 4180 ἰπ (6 Ἰδχυδρθ ἱπίο ἡ οι (16 (ΓΔ η8- 
Ἰδιΐοῃ 18 ωὩϑάθ. γ. 2. Μ. αὖον ἰουοβθ8 οα (18 

Βι Ὀ͵ οὶ ἰπ ἐπθ Ῥχοῖδοθ ἰο μὶ8 Τυδῃβαἰΐοη οὗὨ {110 
βου οἵ βοηρϑθ, δῃηὰ 18 ἀἰδϑροβοά ἴἰο σοπίοηά (ἰναΐ 
ΒΆΘΟΣ, 41} .ϑοηϑ, ἴῃ ΟΥΔΘΥ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ὑπο ὶν ΓΟῸΔ] Β᾽5- 
εἱδοαίίοη, Βιουϊὰ Ὀ6 τοηδογοά, ποὺ ᾿ἰί6 ΓΙ, Ὀυὶ 
Θαυΐϊνα ! ΠΥ ; δηὰ 9 80 ἕχτ ἄργοθ 1 {ἢ ΒἰΙΠ ἃΒ 
ἰο ὑπὶπκ μὲ {16 ἕοτοθ δὰ ἀ δ] οΔΟΥ οὗ ΣΠΔΗΥ͂ Ρὰ5- 
Βδ 168 Πγιι8ὺ 6 ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ͂ ἱπηραϊγοα δἀπὰ {δ 6 ῖγ  σιιθ 
τηϑϑδηΐῃρ Ἰοβῖ, 6 Π (ἢ6 ΠΔΠῚΘ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ 18 σίνοη, ἴῃ 
ἃ ἰαλησύαρονν ῃοσ (αὐ ΠΔ 6 ἀ068 ποὺ ἱΠΎΟΙΥΘ ἰμ 6 
ΒΔΙΘ ΠῃΘίϑρ μου οὶ ἰάεΔ. ἜΚ Αποὴρ ουτῦ- 
ΒΕΙν 8 (16 δρέίεεπ ἰθ Βιρροβθὰ ἰο ὉΘ ἐδ Σχορίοι οὗ 
ἀἰϑαρροϊηιηθηῦ δηὰ το δησθοῖγ. Βυὺ 60 8 
ΘῈ ἴο Ὀθ ἰοἱά, ἰὰ 18 ον ἰοηριιο, ἰμδὲ {Π|6 ἱπὶ- 
τη 8 0190 ΟΟἾΡΕΒ πδά Ἰοης ἰαυογοὰ ὑπᾶθν ἰδ0 
δρίοεν, Ἀ6 ουὰ Ὀ6 ἱσπογδηὶ οὗ ἰμθ τηρδηΐϊηρ οὗὨ 
᾿νῖ8 ᾿πιθυργοίου; δα, ν 6} δ ἰδϑί Ἰῃἔογπιϑὰ οὗἉ ἰξ, 
ταὶ σεῦ }115}}γ 161} δῖα ὑπ, ΔΙ Βουρ 6 πδὰ Ἰ116- 
ΓΆΪΥ τοηάογοιὶ ἴμΠ9 νοτάβ8, 9 δὰ ΌΥ͂ πὸ τποδῃ8 
οοηνογοα ἰμ9 ἰά64᾽ (7.6 Ῥιοίογίαὶ Μδιδὲ6ὴ.----. Ἡ. 
Η.]--ΕΑἸοσΣ ἴ860 ἅθσθεδισχαοί ου---οπ αἀοσοομπί ο7 ἰλδ 
γιΐη----οὗ ἴὴ6 ἄδυρδῖοσ οὗ ΣῪ ὈΘΟΡΙΘ, ὍὈΘθ- 
οαῦδβθο ἴδ6 οἰὶϊἄσθη δηᾶἃ ἴδ)6 δυο τ] ἢ 65 
ΒΌΤΟΟῚ (πιαγρ., 3αἰπ|} ἴῃ ὍΔ δἰσθοῖβ οὗ [89 
οἱῖγ. [[μὲἱϊ.,.ὦ. ἐλὲ ἰαησωϊδἠϊπο οὐ αϊπιΐπρ οΥ οὐ ίάᾷ 
απαὰ διοζιησ- δαδε ἱπ (δε δἰγεείς οὗ (λὲ εἰἰψ.1] Τδο 
Ῥοοῖ5 κυϊοῦ νγδ8 δαιβοά ὉΥ 86 γχυΐη οὗἉὨ δ18 Ῥ600]9 
ἦι σοιθναὶ, Ὀὰὺ ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ΟΥ̓ ὑ86 τὶ σ(Ὁ] Βα [6 γ- 
8 οὗ πὸ Ροοτ οἰ] άγοη, Μ᾿ ῃϊοῖ ἢ6 ΓΟΡτΥ βθηίβ ἃ8 
180 Υ̓́ΟΓΥ͂ δοῖηο οὗ (86 σδ͵διιὶίν. 

γεν. 12, Το Ῥοοὺ ἀθϑοσι 68, πῃ ἃ ΤΠΒΠΠΘΥ ρμτὰ- 
Ῥμΐο δηὰὶ ἰγὰθ ἴὸ πδίαγο, μαὺ 6 δὰ βαϊὰ ἰὴ ἃ 
ξοηογαὶ ΔΥῪ (γον. 11) οὗ 186 νυϑιϊηρ ΔΌΎΤΔΥ οὗ [89 
σὨ]άτοη. ΤῸ Βιγο 68 ΟΥ̓ Ϊ8. Ῥ6ΠΟΙ] ΓΘ 76 ἴῃ 
πυαθον, Ὀυὺ Βυ ΕΠ (0 Ρ͵Ϊδοθ ὈΘίΟΓΘ ΟΌΤ Θγ0ὺ8 δὴ 
οχδοὺ ρῥἰοίαγο οὗ {ἰο86 Βοαγί-ΓΘΠα ἢ ΒΟΘΗ68.--- 
-- ΠΟΥ 5ΑΥ ἴο ᾿ποὶσ σλοῖθβοτχθ--- ΤῸ ἐλεὶγ πιο- 
ἐλετδ λὲν βαιά, Το ἱπιρογίοοι (3 3} 2}) 18 υϑοὰ (ο 

ἰπαϊοαία δὴ ποὶ ἴῃ (89 ραβὺ οἴΐθῃ γοροαϊθὰ. Οοπιρ. 
ΠΥ αν., 81, ΔΛ ον ἰὐ 18 ονἱάθηϊ (ἢ Ῥοοὶ ἀθ- 
ΒοΟΥΪΌ65 ἃ Ραϑὺ σοπαιϊΐοη οὗ (ΒΒ, ΒαΙΊΟΪΥ, ἰΠπαὶ 
οηβαΐηρς οη ἰδ δαρίυγο οὗ μ 6 οἶΥ. Αὐ {Βα {1π|6, 
ΒΘ ἢ ΠΟΙ ΠΟΥ {89 δηλ Β᾽ 16 οἱ(Υ (860 Ζ76Γ. }}}. 6), 
ΠΟΥ ἰ.)6 σΟΠαΊΊΘΓΟΡ, 10 Βαα πο (ἰπηο [6 ἴο {ἰἰηὶς 
Οὗ, Γατἰδη αὶ (Π 6 ΤΠ 6.8 οὗ Βιι5ἰϑίοπορ, ἐδ 6 ἔδ.-. 
ταὶηθ τηιι8ὺ ἤᾶγθ Ὀ6ΘῺ δὲ 118 πἰ σι οδὺ ϑίασε. [ΤῈ0 
ποτὰ, τ ΒΊΟΣ 19 Τΐατο ἴῃ ἔοσαηι, Βῃου]ὰ υπάοιθί- 
ον Ὀ6 ἰγδηῃβιαιθὰ ὈΥ͂ οὐν Ῥγοϑοηί. ὅὃο ΕἸ Υ., 
ΟΑΕἿΥΙΝ, ΒΒΟΥΘΒΤΟΝ, ΒΡΑΥνεΥ, ΗΕΈΝΌΕΒΠΒΟΝ, 
ΘΕΒΙΑΘΗ. [{ 18 8ὴ ἱπβίλῃοσο οὗἩ πὸ ζαίυγο υϑοά, 
88 Οὐγ ῥτοϑοηῦ ἰδ, ἰὼ ρταρὶιΐο ἀοβογὶ ροη8Β. ὅ,660 
γον. 1, 2)})λ, οουετδ. 70 τἠεὶτ πιοίλετα ἰδεψ δαγ. 
--Γ{. Η. Η.]--)ἷ άῷ,λθιθ ἰβ οοσῃ δῃηἃ νυ] 92 
Οογη (7) ὙὙΒΙΘ θαι} } }7 ΟσσΌγθ ὰ σοππθοίϊοη 

πΐτ σταρο8 (ΟὟ, 860 56, χχχὶ. 12), ιϑγὸ ἀ6- 

ποίοβ, μοὶ πον ὈακΚο Ὀγοαᾶ Δ]ΟηΘ, ἃ8 πιοϑὺ 60Π)- 
τπιθηϊδίογθ {1} }κ, ΠΟΤ ΟὨἸΥ τοδϑίθα οοτη, ρδτομοα 
ΘΟ, ἃ8 ΤΉΕΝΙῦ5 νουἹὰ μανοὸ 10. ΕΓ 186 μυη- 
ΟΟΥ οἰ Ἰάγοι Ἰοηρσοὰ ΟΥ̓ [ὉΣ ἴοοά ἱπ ΖΘΏΘΓΑΙ 
[πο ἴῸὉ 4 ρϑυίζουϊαυ Κὶπὰ οὐ ἔοοἀὰ]. Ογπ, 
6 γθ, 8 ἰο Ὧθ ἰδκοῃ, ἱμογοίοσο, ἰὰ ὑῃ 6 ρθηθ6- 

ΤᾺ] 86ῆ89, ΤΏ Ο8 ὉΓΠ7), ὀγεαα, [ΟΥΠΙΟΥΪΥ δᾶ, 8 
πιοδηΐηρς σι αίοι ἰῃ6 ψογὰ βθθῖιϑ ἰὁὸ παῦθ ἴῃ 
19. Ἰχχυ!. 24 αἷ8ο, γἤθτθ 89 τηδῆπα 18 οδ]]ρὰ 
οογη ο" λεαυεπ, ὈΣ3Θ Δ. Τὴο Ῥοοῖῦ ἀοθ8 ποὶ 

ΒΆΥ͂, Ὀυ} ΟΥΟΓΥ ΟΠὯ0 ἴδο6]8, ΠΟ {18 απροβίϊοῃ, 
νι] σἢ (ΠΟΥ οου]ὰ οὶ δηβιορ, τπυδὺ ἰαΥο ουἱ 
Σηῖο ἰη6 προαγίβ οὗ {8056 τη οὐ Π6Υ8.--ἰ 6 ΠΟΥ 
δινοοῃθᾶ--ιολήδεί δεν 7αϊπίεά [Ἰ10... ἰῃ ζαϊη 1 6]. 



δῦ ΤΗΝ ΓΧΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΨΕΒΕΜΙΔΗ. 

Το Ῥγθῆσχ 3, ἐπ, ᾿ΘΥΘ Β88 ἃ ἰθτη ρογ δ] βΒθῃ86: {πιο 

ϑαϊά 8ὸ νγ δὲ (ΒΟΥ ΓΘ ἩΒΒΟΪΏΣ ΒΎΔΥ. [Ὸ ἴῃ 
6 Ἰαϑὺ οἰδι3θ. 725 ὀγεαίλίπφ οοΐ ἰλεῖτ δομΐ, ἑ, 6., 
ΠΟΥ βαϊὰ 80, ψ ἰδὲ ὑΠ0 7 ψογο ἀγίης. Οπαν- 
ΜΕΒ᾿Β διδίε ξσῖνοβ 8 ἴγοο ἰγδηβ]αιΐοη, Ὀὰΐ δατϊτα- 
ὈΪΥ ΟΧΡΓΘΘ868 ἴἢ6 86η80 οὗ ἰῃ9 Μ.ΟΪΘ Υ6 786. 
“νοη ὙΒ6Ὼ ΠΟΥ͂ ΒΡΑΚΘ ἰο ὑπο ὶν Ἰηοί ΒΟΥ Β: ὙΠΟΓΘ 
ἰδ τηθδί δηὰ ἀγίηἰῖ ΕῸΥ Ὑ1116 [ΠΥ 80 δβαϊὰ, {Ππ| 0} 
7611 ἀοτη ᾿ ὑπὸ Βίγθϑίβ οὐὔἤἁ ὑπὸ οἷΐυ, 11 88 {86 Ὺ 
Βηὰ Ὀδοὴ ψουπαοὰ τη δοηιθ ἀἸδα ἱπ {μοὶ πιοί ΒΘΓϑ᾽ 
Ὀοϑοπι.᾽᾿᾽--ο-ἩὟ. Η. Η.].--4΄5 ἴ89 νοπηδϑοᾶ ἰῃ 
189 δισχϑοῖδβ οὐϊβθοΐῦγ. ΑἸΊΒουρ ποῖ νουηάοά, 
γεῖ 1Π6Υ ἀϊοα ἃ ρμαϊη τ} ἀοϑι ἢ 88 ἰ.6 σουπάορά ἀο. 
ΤῊο ἰάθδ γ ΠΟΥ 18, ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ἰΠδὶ (ΠΟΥ͂ 
16, 411 οὗ (ποι αὐ ἰοαβὶ: Ὀυΐϊ, οὐογοοῖμθ Ὑϊἢ 

ΤΙ Βοὺ] ροὺγβ 1861 ζόγιΒ, να }]8ῖ {ῃ6. Ὀτοδίὰ 
ΒΙΓΘΔΙ8 Οἵ, [ἰ 18 890 ἰμ86 Βδῖωηθ 88 ἐχρίγαγε,--’ 
ἰηῖο ᾿δοὶς τος θσϑ᾽ Ὀοδβου---ἰπ ἐλὲ ἰαρ οἵ ἰλεὶν 
“ποίλετϑ. Ἰπμεκνιῦ 8 ψουϊὰ υπἀογβίδη (ἢ 6 Ὀοϑβομ,. 
Βιυὺ τλ6 το ΟΣ 8 8.6 σοχαγι θὰ 85 βἰ εἰς οἡ 1868 
δτουῃά, δηὰ {110 ομ]άγοη ᾿γίης ἴῃ {ἰιοῖν ἴα 08. 
[Δοδοπι ἴθ Ὀοιῖοτ, Ὑμοτθ ογὸ σ] σοι οὗ 4]} δ 68 
διηοηρ ἴδ 086 Δ ἀθὰ ἰο. ὅοιηο οἱά ΘΩΟΌΡΕ ἴο Β66Κ 
ἴον Τοοὰ ἰδοπιβοῖνεϑ διὰ 1841} ἀόνῃ ἴῃ {116 δι γϑοῖϑ 
οΟὔἢ 6 οἷἵγ. ὅϑοιῃθ δὺΪ6 ἴο δϑκ ἴῃ ψογὰβ ἴον (ο0ἀ 
δηα ἀτγίηϊκ. Οἰδοῦβ σωοζέϊηψα, γον. 11, δὰ 1688 
ἀοι θυ] 688 8ΓΘ ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ Υ̓͂ πιοδηΐ 85 ὈγοδίἸηρ οὐϊ 
(ποὶν δοι ἴὼ {πο Ὁ ποῖ Δ ΘΥβ᾽ ὈΟΒοπὶ ἡ 16. υα!η]Υ 
Βοοκὶπῦ πουγβιηθηὶ αὖ {π6 ὈΓΘδβι.-- -Ἶ. Η. Η.] 
ΤΗκΝνιῦΒ σἰ σΒν ἄταν δι οηϊίου ἰο (86 ΗΒ ραεὶ 
ον πη οὗὁἨ πο γοΓῸΒ ἢ τἢ9 Βοσοηά δηὰ {μἰγὰ οἰαυ 868 
(ΞΘ ΩΠ οπὰ Ἴ9 ΔΤ). ΤΊ.686 Ἰπάἀϊσδῖοα μον τἢ9 

ΣΉΝ βίγυροα, δὰ μουν ἰπίθηβο {116 οοπάϊ- 
(1003 οὗ {πιο ὶΣ να ϑυλῃ  ΔΥΔΥ δπὰ οχρί γί Τ6Γ6. 

ὙΓΘΑΚΏ0Β8 δηὰ 806 Ὑἱη , ΤΩΔῺΥ ΟΥ̓ ὑμ6ηλ 76]} 80ἀ- 
ἀρθῃ}γ ἴῃ {.)6 ϑίγοθίβ ἃ8 1 νουπάρα, νυ ἃ 1185. οἴ. Υ8 
αἀἰοὰ ἴπ (ἸιοὶγΓ τοί Βοῦϑ᾽ Ὀοβοπι.---Ἦ. Η, Η.]7--- 
ὌΝ, θη ὑδοὲσ ΒΟ} ννὰβ ρουτϑᾶ ουῖ---ἰολιέῤδί 
ὁτγεαίλίπφ οὐ ἰλεὶγ δου ---Γἰς, ἐπ ὀτεαίλίπ οἱ]. 

1. 18-14. 

ὙΥμαὺ {πΐπρ' 584}1 1 (2 ὑο τὶ[πο88 ἴον (8667 ὙΥ̓́μαὺ {μίηρ᾽ 5881} 1 ΠΠἸΚοη το {Π|66, 
Ο ἀδυρβίον οὗ Φογυβαίθιη ἢ  μαὺ 888}} 1 δα ιδ] ὑο {π60, ὑμᾶὺ 1 Ἰηδ  δοπιογῦ {Π66, 
Ο νἱγρῖη ἀδυρῃίον οὗ Ζίοη ἢ [0 [ΠΥ ὈγοδΟὶ ὦ ρτοδὺ {8 Ν Βθἃ ; ὙΠΟ σὯ} ἢ 68] {ποεῖ 

14 ΤΥ ῥτορθίθ ἤανθ β6θπ γψαΐπ Ἀπ ΤΌΟ]158} ΤΙ ΠΡΒ ΤῸ (66 ; ἀπά ΠΟΥ ἢαν ποῦ α18- 
ΘΟΥ̓ΘΓΘα ὑβῖπθ ἱπί αν, [0 ὑαγῃ ΔΥΤΑΥ [ΒΥ ΘἈΡΟΌΨΠΥ ; Ὀαΐ μᾶνθ Β60ῃ [0 [866 ἔΆ]80 
Ὀυγάθη8, 8Πα οδιι863 οὗὁ ὈΔηΪΒπχθμΐ. 

18 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

ΨΥ. 18..-Το Κα Ὶὺ ΤῊΝ ἰᾳ οογίδ Ὁ ττοηρ, δίποο Ἢ 18. Ὥουοῦ ἀβοὰ [η Καὶ. 78 τυσδῖ τοϑᾶ, ἐβογοίογο, δεοοσαΐῃρ ἰο 

ἴδο Ε͵ ΤῊΝ. ΤΏο πιοδηλις οἵ ὙΠ ἰβ ἴο σῖνο [οβε ΔΟΠΥ, ὕοαΣ πὶ ἴηθ88. ΤῊ ῬΟΥθο ΠΟΤ ἴΠῸ (65 ΠἸΟΠΥ ΠΟΏΘΘΓΩΒ ἰδ 

ΒΌΔΙΪΥ ἰπαϊοαϊοα ΌΥ 3. Υοῖ [60 δγθ { ΓῸΘ ρ]ασθα  ΠΘΓΟ [86 δοσυδδίϊγο ἔπ ἐδ. 9 ἵογιῃ οὗ ἃ βιιΠ|χ βίδη 3 ἰῃ [πὸ ρῥΙδοο οἴ Ἃ, Οἱ 

Ε|16 νεϊ ϑαδοδ ὙΠῸ ὑγὸ ΓΘ του Τογυγασγὰ αζαίηνς ΝΑΌΟΓὮ, ἰξ ἰ8 Βα], 1 Κίηρ χτί. 10, ΠῚ» Ἱ, διῃά ἴῃ γοσ, 18, 37 ὙΡῊΝῚ 7 

Ζοῦ χχίχ. 11 ἰζ 19 ϑα ἃ, αηὰ βϑσὸ ἰἢ ἃ ζοοὰ βοῆβο (δοπαπι ραγίεξηι) " ΣΡ ὯΔ ΡΝ Ἢ ΤΥ ᾿Αςοοχάϊης ἴο (ἢ 650 ἀηά οἴδδεσ 

ΘΔ] ορκίσα, τ ϊς ἢ τὸ ρῥ]δσρᾶ ἰοροῖθοῦ ἰπ ἸΩΥ̓ Θν.., 2 18, ὸ τὴῦν ἴα 180 ΕΠ Χ Εὐξότη ἃ5 ἀοποίίης πο τοπηοῖοτ οδίοςξ ἴῃ 188 
ἀκτῖνο σϑο, [ὅὼὸ ΒΕΡΤ.; Τί μαρτυρήσω σοι. ΘΑνΝ: θΘωΐὰ οὐπίεείαδον ἐἰδὶ. ἸιουτηποΥν; Ἡνμωΐ «πω 1 ἰροιὶ Ψ ἐἰο μι955.} Ἰδὸ 
νογὶα παν ὸ υθο ἢ ΝΑΤΓΙΟΙΒΙΥ͂ τόπάογαι, ΟΕΑΝΧΕΒ ΒιΒι: Ἡλαΐ δπαϊὶ 1 ἐὰν οὔίλεεῦ Βιθη. ΒΕ. : κὟΥ Βα ΚΆΜΕ παν το ΤΠ 0675 
ΒΟ ΘΗΤΟΝ; Ῥλαΐξ (εἰπεῖν ἐλαἱ 7 νη) ΚῸΥ ἐμεῦ ΒιλΎπευ : Ἡλαΐ λα} 7 εΥρε ίο ἱδρ’ ἢ ἨΒΚΝΌΡΕΒΟΝ: ἩΓλπαὲ να! 1 ἰαξε 
ἔο ιυὐΐπιεες ἢ σλτΘΊθο6} ΟΥ̓ΘΓΙοοκΚίμπ; {1|ὸ θυ Πχ, ΝΌΥΕΝ: Ζζοισ ἐλαῖδ 1 αὐάτγεες ἔλεε )-- 0. Ρ]ο] 31 5 οὐιιραγανε, οοηετγε, ἴὸ 

σοΙῶρθΓθ οὯ6 ἰὨἰπα ψ ἢ δηοίμοῦ. Ηρο 18. χὶνὶ. 5; χ]. 18. 25; βοηρ 80]. ἰ. 9θ. ΟἿΪΥ [80 Καὶ ΩΝ ἴῃ Ζοτ. τἱ. ῶ.- Τὸ ΤῊΡΒΙ 
ΤΊ, ΒΙΘΒ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ Ὠ6ΓῸ διὰ 18. χ]νΐ. δ, ὯΝ ἴδ βᾶπιθ δἰ χη βοαίίοι, ἢ0 ἴοσιι οὗ [86 γοσῸ τι ἐδ ἰουπά ἱπ Φασϑιη δῃ.--- 

Ὁ" ὄφνν ΠΓΞΠ. ἴῃ [πὸ [ατπθη [0:8 ΟὨ]Υ͂ ΘΙ πὰ γ. 1δ, πόνον ἰῃ Φογοπιίδῃ. [719 ἀοδηϊξο ἀγέ!οϊο Ὦθσο ἰ8 δια ρμαῖίο, ἀπά 

ΤΊ “6 το ογοὰ ΌΥ ΝΑΡΘΕΙΒΒΑΟΘΗ, “ ἐλοι ἀδυρηῃ ἴον οὗ Φογυβδοτη."---Ὑ. ΗΠ. Η. 1 ἼΤΟΝΕ. Το Ῥίο] ὉΠ ) ἰῃ Φοτῖ. χυὶ. 7: χσσὶ 

18. [126 ἴοσγοθ οὗ Ἱ ὮΘΓῸ ἷβ ἴ0 ΟΧΡσΘαΒ {86 δη οσ ἀδβίξη, ἐλαΐ 1 πιίσλέ σοτηγογέ ες. Ολι ΙΝ] ΠΣ ΤΏ, 800 ἱ. 15.- 

Ὁ"3 ὭΣ -2. Τὴο Ἵσχργοβδίοῃ ἰβ ἑοα πὰ ΟὨ]Υ͂ ὮΘΓῸ : γϑῖ σοΙΩΡ. {6:. Υἱ. 23; 1. 49. --δῦ. ΨΌΙΥ Ττοαποιΐ ἴῃ Φογοιαίδη, 860 τοῦ. 

11.-- θ, Φουθσο δ πιδοὸ8 ἴγοαιθη ν, 111. 22; νἱι!. 22 ; χυί!. 14, εἰο., Ὀὰξ πουοῦ ἰὩ οοπϑίταοιίου τὶ ὅ.- -- [Το αξυχο ἴοστα οὗ 

ἐλο ΞΟ νὰ ϊοἢ ΝΑΒΟΕΙΒΒΛΟΗ ΓΟῸ ἀΘΓΒ 88 δὶ Π}01]0 ὈΓΟΘΟΏ ἐδ, ΘΧΌΓΘΘΒ δῇ ΟρΡίδΕγο θ0Ώ86, Ὑμδὶ πᾶν, οαπ ον ἐμαΠῚ (οδεϊέτ, εἰς.- 
Ὕ.11.}11 

γοτ. Ἢ --γῦ ΤΠ ΨΦογΘαλ ἢ ὭΘΥΘΟΣΥ .308.Ψ -τ., ὙΠ ἢ Φογοπλ ἢ 866 ποὺ ἱπίγοα θ: 0, χὶ. 20; χχχίϊὶ. δ; χ χ. 10, ΤΊ 

οοπβίτιοα τὶ ἢ χ2ν ΟΠΙΥ͂ Ὦθτο δῃά ἱν. 22. ΤΠο εἰξηϊ ἤοδῆοθ οὗ πἰ8 οοπδίγαοίί οη 18, ἔπ ἀἰθοϊοδίηρ οὗ ἃ τηδίΐοσ Βεΐοσε ὁοπ- 

οοαϊοά, [ΤῊ0 ΡΉΓΑδΟ ἐπ Θ᾽ ΡΕΟΑΙ ; [ΠῸΥ Βα ἠοἱ γοσηονοὰ {πὲ ν Ὡς ἢ σονογοᾷ ἐμοῖσ ἐπα ΌΪΥ δ ἃ υοὶὶ (ΟΑΙ ΤΙΝ, Οπιλ σε, ἘΟσεΥ- 

ΜΌΕΙ,ΕΗ, σ0.). ΒΙΑΥΝΕΥ: “ ΕῸΓ ὃν 19 γτ,, δοοηβ 0 Ὦδνθ ρῥγοϑοτυοὰ {π0 ἔχυθ τοδϊῃς 77." Βοϑί θα ἴ)ι6 ἰαςὶς οὗ δαϊμογίυ 

ἴον (8.4 οταοπάἀδιίίοη οὗ [89 ἰοχῖ, [6 ΓΘΟΏΓΓΘΠΟΘ οἵ [μ8 γογὺ στ ν πὰ ἰν. 22, βϑοσὰβ σοῃο]ιβίνθ.-- -ἼὙὐ. Η. Η. ἘΠῚ ̓ Φογοιιίδα 

οἴϊθη τ868 ἰΐ. 22; 11]. 18; ΧΙ]. 22, εἰς --- Το δἰ πρτ]δτ δ 15, ἔῃ βοηϑ9 οὗ κ)ωαΐμ, ἰ5 Του η ἃ ἰῃ 9 Γοτ Δ ἢ ΟὨ]Ὺ ἰπ 186 ἔΑτα ΠῚΆΥ μ 8 

βαζὸ χχὶϊ!. 39-.10, τπότο 6 ἰοῦ  ἀβ [9 86 οὗἉ 1 18 ἀχρσυσείοα. ΤἘΠο ΡΙΌΓΣΑΙ ΟΟΟΌΣΒ ΟἾΪΥ͂ ΒΟΙΘ -ἣῦ ἰῃ Φογθιι 8} ΟἿὨΪΥ ἰπ 180 

δὐνοσγοΐϊδὶῖ ΟΧΡΓΟΞΒΙΟῈ ΝΥ, '1. 0. ἰν. 80; Υἱ. 29; χΥ. 15; χῖνὶ. 11; τ 1191 ἰῃ ἘΖΟΙκῖοΙ πὸ δπά ΝΣ 1, ΣΙ! 21; ΣΡ 

δῶ, ΧΙ. 17; ΚΙ -Ό3. Χχί. 28.-- ΟὟ} Ὑ2 [8 ἄπ. λεγ.; ΤΥ ἽΠ πιοδῃβ ἀεέγιεείξ, ΡΒ. ν. 11, ἐχρεΐι, οζοιαίμη Ὑ1}}. 4; ἘΞ ΟΣ 

8, δ: Χχίχ. 14, 18, εἰο.,. ἀὐερμῖτ, ἀϊξε)εοίς, 56 Ὑ. χχὶ!. 2 1. 11, ὈὰΣ αἱδο αὐάἀμσίξ, Ἠοαῖ. χὶϊ!, 6,11, οὐμσίξ, Ὠοαΐ. χὶΣ!. 11; 2 (τοῦ, 



ΟΗΔΡ. ΠΙ|. 18, 14. 87 

χχὶ. 11: Ῥτον. υἱΐ. 21, (ΟὟῈΝ : “ ὙΊΟΥΘ ΒΟΘΙῚΒ ἴο ὉΘ ἃ τη ἰδίλϊκο ἰῃ ἐΐἷθ8 νοτὰ οὔα Ἵ ΓὉΓ αὶ Ὕ, ἰννὸ ΘΙ ΤΟΤΕ ΥΡΥΥ αἰπαΐ ]λτ τ (Γ 105 
Τα. τὴ ὄγτι ἀμ τὸ Αταῦ., τϑῖ γ 9. 80 γυλά [Π|ο νυΓά, 48. ΤΠΘΥῪ ΓΟΆΘΔογ [{ ἰὴ [Πὸ βοηϑὸ οὐ μα ἰδ ἀδοῤρεῖνο, (ΤΠ οϊοιην, Οὗ 
ἐπι πατΥ. [{|||5 ἰὴ τὸ Ἰυϑῖ τη ἀογοὰ ὑλαπέαξδπιες. ΤῊ ψψογὰ ὁσοιγπ ἰπ 96 γι ΧΧΊΙΪ. 14. Δηα ἰδ ἀρ] 6 τὸ σα ογ {τοι ἢ} νὰ 
αἰγ υῦ νἱπὰ μαϑδεβ ἴγθοιγ. 1{ πιδὺ υὺ τοῃε ογοὰ το πὶ 8. ΟΥ̓ δἰγύ 1 ρ8. ὅδιι0}) ΜῊΝ {πὸ μυγασίον οὗ τ]οῖσ υεορ!οοίον, 
Τμΐδ ἰθ ΤᾺΣ πιὸ θα 019 ἴο [1Π|ὸ νάθϑαχθ ἔμ ΘΧρΡΌΪβέοὰϑ ΟΥΎ γοὐθοίίοιϑ, ἂν χινθ Ὀγ ἴμὸ ϑερέ. αθαὰ Κωσ." Α8 1ἯἘμ6 νυτῦ Γ7} 

τ 
βοιηοίίτηοα, [που ρἢ ΤΆΓΟΙ͂Ψ, 88 [26 δΒ6η86 οὗὨ γεεϊρααίηρ, ἐραμδίη σι ΤΑΛᾺῪ ποΐ (ἢ ἰάσα οἵ Κι] ποίοια ἸΔΥΘ Ὅσο ἀογίνοα ἴγυμὴ 
ὈΤ 21 ΤΆΘΓΘ 16 0 ΠΘΟΘΘΒΙΥ, ΒΟΥΘΥΘΓ, 0Γ ἰταροϑίμπς δι10}ν ἃ πιδρρὶπρ ἀρὰ [0 οτο.--ΟἾἸΥ. Η, Η.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΤΙ ὑδο8ο ἔνο οἱοβοὶγν σοῃποοίρα γογβθ8, ἰδ 6 Ῥοοὶ 
ΘΧΡΥΘ658568 6 ἰπουρσὶ ὑπαΐ (Π6 ἴσα ρτορμοίδβ οδΔη- 
ποῖ χοραὶνρ {6 ἰρ)υτν ὑμ6 ὈδΔὰ Ῥγορμοὶθ ᾶνὸ 
οδυβοά. ὁ ργυθδῦν ἀσαῖγο8 ἰο σοπιίογι Ζίομ, ὉΥ͂ 
ὙΔΑΥ οὗ Ργορμοίῖϊοα] ἰδϑυϊ ΠΊΟΏΥ 18 6 Ὀ6}}8}7, δπὰ 
ὌΥ ΜΑΥ οὗἨ δοπλραυίθοη ἰο Ὧ6Ρ δβαἀγδηίαρθο ψὶ(}} 
ΟἴδαΣ βυδογοτβ. Βυὺ 1 18 Σὰ ροϑβ 0]6: [Ὁ ἱτη- 
ΤηΘΑϑαγΪΘ δη ἰγγοίγϊ ου  ὉΪ6 ἸΠΪΌΤΥ δ85 Ὀ66η 
ἄἀοηθ ὈΥ {16 ἤν186 680} ΠΟΥ οὗἁ 6. Ῥγορβιοίϑ. 

γεν. 18. νμαῖ τὴ Β.ΔΙΔΙ ἴαϊτο ἴο υνϊῦ- 
1085 ίοσ ἴ886 ̓  Ἦγλαί ἐεδί ν 1 ἰο ἰλεε3 [Ἰλαι 
οαπ {{εδιὐΐῳ ἰο ἰἠεε3---Ὗ. Η. Ἡ.1] Το Ῥοσὶ ᾿θδη8 

ῬτορΡ οι] ἰθϑι τη οαΥ (869 ΤΠ), ἐσείίπιοπν, 13. 
σἱϊ!. 16), δπὰ ἐμαὶ ἱπ (0 Β6η80 οἵ ᾿ῃβίγυοίίοῃ, 
Μαγηΐηρ, σογτοοίϊοη, (860 Ψ6γ. Υἱ. 10), ποὺ ἰπ {Π6 
Β6Ώ86 οὗἩ ΘΟ ΤΟΤΕ ΠΡ ὈΥ Ῥγοπλΐβοθ. 8,60 Ὀ6]ΟΥ͂, 
ποχί οἶδιι8ο οὔ ἰϑ γ 6.86, ο {16 ψγοτὰϑ ἐλαί 7 πιαν 
οδοπιΐογέ ἰλεε. [Ὑ 110 (0 τνοτὰ δἰ ζῇ ῆ68 ργορῃοιῖ- 
68] ἐοβί ον, ἰ0 ὈΘΡ ἩΪΓΠ685 ἴῃ ὈΘ Πα] οὗ αοά, 
τ ΤΩΔῪ βίην αἰνίηθ ἰθϑ ϊ ΠΟΠΥ͂ Οἱ ΠΟΥ ΓΙῸΣ ΟΥ 
διμδϊηβὺ 8 ΡΈγβοη. δια 6 Τὸ {89 ΓΟΥΙΘΥ 18 ἐπ ϊπηδίοα 
Ῥοῖλ Ὀγ {π9 Θοπϑίγαοίϊοι (560 ΟΥἸ (16 8] ποΐθ Ὀ610 ν), 
διὰ ὈΥ {80 ζ0]] ον νον ἐλαὲ 7 πιὰ σοπιοτί 
ἐλεε. βεβ168 1116 Ῥγορμοί γγχΧἃ8 δοῖι δ! (6501 γὶης 
διραϊηδβί ἐμ ρῬϑορὶθ πῃ 1.10 δηλ δῃά ὈΥ {πὸ ϑρ᾽γὶϊ 
οἵ αοἁ. Βυῖ Ης γοοοϊγοὰ η0 ζἔβυουῦδΌϊο σηθϑβαρα 
η (οἷν ὈΘμ4]ῖ. Ὑμοτῦο 18 δὴ δ]  υϑίοη ἰο γον. 9, 
“ΟΣ ΡγΓΟΡ 618 680 δηὰ πο νυἱ᾽βίοη ἔγομι μου." 
--ὨὃΧ.Ηἃ..ὄ Η.] ὙὍΜαῖ [ἱηβ ΒΆΔΙΣΙΣ 1 Ἰκθ ἴο 
18609ο---- ῦλαέ ἰΐζχεπ ἰο λεο,---Ο ἴμποῦυ ἀδπαραῖοσ 
οἵ Φοτυδβαῖθι ἡ ὉΒδὶ 8..84}} Ζ ϑαδὶ ἴο 
11606---ἰσλαί σοπιραγα ἰο (ἦξέ.---αἴ 1 ΤΥ οοτ- 
οτῖ ἴ 86, Ο νἱτρὶμ ὅἄδυριιῖοσ οὗ Ζιου ἡ Ιἰ 
ἦθ ἃ οοπχίοτί ογ 86 πηΐϊογιαπαίο 0 Κηο ἐπδὶ 
οἰ θγ8 πᾶνὸ οπάπγοὰ θαυ] βυδοσῖηρ. ΤᾺΪΒ δοπι- 
ζοτὶ οαμποὺ Ὀ6 ρσίγοῃ ἴὸ Ζίοη. Τ7]ιο 1ά68 οἵ οοτη- 
ξοτγίϊηρς οδὴ Ὁθ τοΐεγγθα (0 8}1 ἰἤγθθ οὗ ἔ)ὸ Ῥτγο- 
οοαϊης τοσῦβ, δι που ἐο ἐοϑν ἜΤ, πόνον 

ΠΠ68}8 ῬΓΟΡοδυΐηρ ἴῃ ΟΥΔΟΡ ἰο σοπιΐογέ δὴ ἃ τη αἶκο 
ὨΔΡΡΥ͂, Ὀυῦ ΒΔ8 δ] νυδύϑ 6 Β6η86 οὗ ΔΙΠΙΠ(, 60Υ- 
χοοίίοη: γοῦ δυο ΨΦΡΠΪΠ ΚΖ, ΘΟΣσϑοϊΐοη δὰ ἰῃ- 
Βίγυσίου ΙΠΔΥ δ6 8. οσοιηΐοτγί. ΠΎΠΕΕΡ (8159 
ἩΦΌΓΟΥ γουὉ ΟΟΟΌΤΒ πῃ 6 Β6η86 οἵἠἨἁὠθναγηΐηρ ΟΓ 
Ῥσοίοϑ 1 18 αἰ τα γ8 οοπθοίθα 0} 118 ΟὈ͵ οἱ Ὀγ (86 

Βἰχηϊβοιδηῦ ργοροβὶ θη 3 ΟΣ Ὁ. Βοσθ {πὸ ποτὰ 
ΤΩΔΥ͂ 6 θ᾿ ΚΘ Εἰ ΠΙΡΙΥ ἴῃ {Π 6 Β6η89 οὗἩ Ὀοδτίηρ τνἱ!- 
1658, πῃ ν ΒΊΘὮ Β6η80 ἰὑ 18 ΤὩνΟΓΑΟΪΥ δορὰ (6Υ6 1 ἐπ 
ΗΪΡ}}}}) ἴμ Φοῦ χχίχ. 1], 866 δἷϑο Μα]. 1]. 11, Τὶιο 
ταθαηίης 15, δὶ σα Ϊ, 85 ἃ ῥσγορὶιοῖ οὗἩ αοἀ ἀπὰ 

ΤΗαὺ 18. ἰο ΒαΥ͂, Ζίοη᾽ 8 υτγὲ 8 ἰτητη θ᾿ ΒΌΓΒΌ]6, 
δηὰ σιν ῦϊθ. [ςΑΥΝΕΥ : ΚΤ ὀσχεαοὴ οὐ 
ψουπηα, ν ]σἢ Φογα Βα] πὶ δὰ γτοσοϊνοά, 15. ὉῚ δῇ 
ἈγροτΌο]6 βαϊὰ ἴο ὃθ σγεαί, ἀθορ οΥ ν 146, ἐΐζκε ἐλά 
δεα, ΜὙΏΪΟΙ 18, 85 1Ἢ ΨΟΙΓΟ, ἃ ὈγολσΒ τηπᾶρ ἔπ ἐἰι9 
Θαγ]. ἨΕΝΌΒΕΒΟΝ: “4.0 οππηοὺ πα 5ηγ 0})- 
ἦτοῦ ἴο Ρυὺ ἴῃ Ῥάτγδ}16 1 τ ῖιἢ [6 Ἰαπιοη Δ Ὁ]6 6οη- 
ἀτῖοι οὐἠἨ Φογυβαϊοθ. Τὴ ΟἿΪΥ δχοορίϊοη 8 ἐλὲ 
δέεα, Δ οἢ, οὐ δοςσοιυηί οὗ ἰΐϊ8 γαϑὺ αϊπιοηβίοηϑ, 
δΔΊΟ6 ΤΥ Π]8}16ιἱ ἃ δ. ΘΙ] 6τὰ οὗἩ (86 τηαρηϊτ 16 οὗ 
{86 ἀοναϑίαιιοη οἴδϑοίθά ὈΥ {πὸ ΟἸν] 6 λἢ5.᾽ἢ 
Α538ΕῈΜ. ΑΝΝ.; “ὁ Βυσἢ ἃ Ὀγοδοῖ, 845 πού Βοῖὴθ Βιη 8] 
τίνον, θὰ} (6 Β6Ά. 18 τγοηΐ ἰο τη3Κ6, ψ θη ἰὐ Ἰιδιὶὶ 
γΓοηῦ δδυ ον δηι κοὐ ἱΠΟΓΟΥ͂ (ἢ 9 868- 7 8}15, (αἱ 
Ὀοίοτο Κορὺ 1 ουαὖ; δι}! 8ἃ8 σαηποῖ ὈΘ δὰ θ ὉΡ 
δραΐη. ὅ66 Φογ. Ἰὶ. 42, ΕΖ. χχυὶ. 8; ΖοὉ χχχ. 
11. ΟΑΥΜΕΥ: ζζη οοέαπ (6 πιασμχ, μη ἀξίωσε ἀξ 
αἀομϊοιγα, μπὲ πιο αἱ αῇ]ιοίοπ, Α 86 οὗὁἨὨ τχἸβοσὶθβ, ἃ 
Βοοά οἵ του Ὁ]68. δὴ οσολπ οὗ ϑοττον. 

γον. 14. ΤῊΝ ὑσορβοῖβ ᾶνθ β660} νδὶῃ 
Δ ἃ ἰοο δ τΐϊηρ8 ἴοσ ἴπ66. Ζ7ΤΑν ρτγορὴείϑ 
"οτείοἰά ἰο ἰλεε ἀεοεὶϊ ἀπά ιτολι(ε-ὐσδὴ. [Τὴν ρ»το- 
»λείς »γορλεδιεα ἰο (λές ζαϊδελοοα απαὰ ἀεἰμδίοπ. ΤΊια 

ἰαβί ινοσὰ (590) Β88 Ὀθ6ἢ ΥΔΡΙΟΌΒΙΥ ἰγαηϑ]αίοα, 

ἐοῦσα ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΟΘΗ Δ[ομθ οδη οἰδίαι (6 απίαὰθ 
δηὰ ῬαγΘΌΟ]161] ἰάοα ΟΧργοϑθοα ὈΥ̓͂ τολὲί6-ισαϑῆ. 
Τοῖῖβ τποδηΐηρ 18 Βαρχαοβίοα ὉΥ (86 ι.86 οὗἩ 116 ποτὰ 
ἴῃ ΕΖ. χὶϊὶ. 10-1δ; χχὶϊ. 28, γοῃηάδοσοα ἢ ΟἿΣ γ6Γ- 
βίου ὠπίοηροτεά πιογίατσ. ΔΘ ΟΡ ἘΖοϊὶ οὶ τποληὶ 
ΜΔ ςἀ-ν58}, ΟΥ ποί, ἩΒΙΘὮ ἰ8 ἀουδίδιϊ, ἰὴ 9 τνοτὰ 
68} 'ΔΥὸ ΠΟ Βιιοἢ τηοληΐηρ θγο. Τὸ ἀδιὺ ἃ νυΔ]} 
{8 τ ἰ0θ- 8} 18 108481010ϑ.Ὀ Το ῬΓΟΡΙΘΒΘΥ νν ἢ116- 

ΔΘ 18 ἰΠΡΟΒΒΙ0]6. Το ΗρΌτον ποτὰ ὧ5}) 

ΒΘΟΙῺΒ ἰο Βαγο βυρρεβίοα (6 ἰάοα οὗὨ βοιηβθίἷηρ 
υἱϑοοιδ, δίϊοχῃ, δἰίπιψ; ἈΘΏ6Θ ΔΡΡΙΪοὰ ἰο ἐΐπιθ, πιοτ- 
ἰαγ, Δ8 ΌὉΥ Ἐζοκίοὶ; οὐ ἰο {πὸ ψμϊθ οὗ δὴ οζῷ 
(9 οὉ γνἱ. 6), ἔγοτῃη ψν ΒΊοἢ Θοῖη68 {μ6 146α οὗ ἐπσίρὲ- 
αν, ισαπέ 67, βαυον, ν᾽ ἈἸοἢ 18 (Π6 Β6η89 δΔἀορίοα ἰὴ 
ΟἿὟΓ ἰοχὺ ὈΥ ΒΒΟΥΟΗΤΟΝ: 7116 ρῥγορλείς λαὺυε ἰοοζεά 
οι ον ἰλεὸ (λίπε υαΐπ απα τολὶοὶ λαῦο ἰοδέ λό βαϊί- 
πέδα, δὰ ὈΥ ΟΑἸΥΙΝ, ἐπομδιίαίμπι, υεἱ ἱἐποίρίάμπι, 
(αϑίεἰο58ηε88 ΟΥ̓ ἱπδιρι ἀϊῳ; (Ἀ18. ΒΘΏ86. ΘΔΒΥ ϑὺρ- 
ξεϑι8 (86 Ἰάοα οὗ χοϊίψ, ἰὰ τ Πῖο ἢ 86η8986 ἐπ ψογὰ 
'ἴπ ΟΌΡ ἰαχί 15 σοηἀογοα ὈΥ̓͂ τηοδὶ οὗ {0 γΟΥΒΙΟὨ 8; 
ΕΡΤ. : ἀφροσύνην;  υκνα.: δία; υΤΗ ΕΒ: ἐλοτγιοῪ» 
ίἰς ΟἸἰεεἰοεδίε; ἘΞ. .: 7οοϊϊδὴ ἰλίησϑ. Τὰ νογὰ 88 
(8 υδοὰ ποιὰ ᾿τ ΙΥ̓ πιοτθ (απ τηθτγο αὐδυγαϊίγ, 
ΜΓ ΒΙΘᾺ 18 (ἢ. 6 8686 ΝΑΥΝΕΥ δη ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ ΕἸἾΥΘ 
ι. [ὑπ 6888 α ζοἐϊν (Ἰχαΐ 18 σαν ζο  ὉΪ6 ἢ ψαϊ, 

ἐῃ τὰ ἢ ΒοΏ86 {πΠ6 οοζαδίθ ποτὰ ΠΌΘῃ 18. υαϑοὶ 'ῃ 

ΦοὉ 1. 22 (β8ε6 ΒΑΒΝΕΒ᾽ Νοία8), χχὶν. 12: ἃ 701}Υ 
: : ν ΟΘΒΡΘΟΙ Δ} τΠπαὺ 8 ἀδοορίίνο, (δι ἀοθ8 ποὺ Ζ18] 
ἴῃ 185 πδπ|6 οὗἉ (οὐ, [681 }} γον Οοἀ ἴπ {ΠΥ ΒΘ Πα], ες ἰξεπο «ΠΕΡ ἶ ἐλοῖξοι ἷπ ψ}ιῖσ]ι Β6η80 ἰἢ8 
ἴῃ ον ον (0 σοπιίοτί {ἰ66 7 ῬΟΠΌΒΊΤΟΒΤΗ: “' ]ιαῦ ] ἌΡΕΙ ᾿ , 
Ῥτορδοιΐο ἐθϑιϊπποην ΒΑΪΠ1 αἰτοῦ ἴῃ Θοα᾽ 8 παπιο, [ Βδλ6 ΜΟΓΣα 15 15 ΔΡΡΙ1ο ἃ ἰο ἔλ186 ῥγορ ιθὶβ ἷπ 
ἰὴ ογάδι [ὁ σοηβοὶὲ ἰῃοο ἵ 1 ΒᾶνΟ ΠΟ πιθββϑᾶρα οὗ  26γ. χχὶϊὶ. 18.--ἾὟγοό αν ποὺ ἴῃ ΕΠ. 88 ἃ νοτὰ 
οοτηΐοτὶ ἴον 60: δηὰ {Πὴ } ΤῊΊΒΟΤΥ 1880 ρτοαῖ, (Π δ. } ἐὺ νν}}} οχρύθθθ ΟῚ ἴΠ686 ἰά685,---ἀο] αϑῖνθ 
Ι ὁδὴ πα πὸ ᾿1ἸςΘ 688 ΟΥ̓ΡΗΓΔ]]6] ἴο 11, ΒΘ Το ἐ(ἢ} [ ΤΟΥ ΟΥ̓ ΤΟΟ] 58} ἀοϊυβίοηθπ. ΟΕΒΙΛΟΗ 1.868 (Π9 
ἰο αδβϑυαρο ἰῃγ βοσγον."--, Η. Η.]--ΕἾΟΣ ΒΥ ] νοτὰ ΒΙοπά-ν οΥΚ, ,αἰδο-δλοιο, ἀεἰμδίοπ, Ὀαὶ 86- 
Ὀσθαοὶ ἰδ ρτιθαῖ ᾿ἐ}κ6 01.1.6 568 ---ῸΣ στοαί αα ἰλ6) Κηον]θαχζεβ {Ἰιαὶ ᾿ ΧΡ π5968 ΟὨΪΥ [116 οθοοί, ἀπά 
ΦοΩ ἴδ ἰδ ΥΤωΐπ, ΟΥ̓ ΤΆ ων; ΜᾺῸ οὶ 68] [69 ὕ ποὶ {110 σομίθιαρί1 0} 16 ομαναοίος οὗὨ ταῦ {ἰΔὸ ῥχο- 



85 ΤῊῈ ΓΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΗ ΟΕ σΕΒΈΜΙΔΗ. 
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Ῥἤ οί ἀϊὰ, Τῆο πογὰ “7. αὐορίοα Ὁγ ΗΕ Ν Ρεπ- 
ΒΟΝ, “ΠΥ ῬΓΟρ οἰ 566 0Γγ [166 ὙΠ δηιὶ σ᾿ 
8 ΒΑΓΑΙΪΥ εαυϊνε]οηῖ ἴοὸ 6 Ηενῦτον ψοσὰ. Ηδ 
Βογγον θὰ 1 ἔγοαι ΟΑΤΆΚΕΒ, πὴ Βα γ8, “ΤΊΟΥ 
{νοῖς ἀροῦ ἰδοῖὰ ἰο ὈΘ ΒΘΟΥΒ, Ὀιιΐ 580 ποὶ ψμεὶ 
ΠΟΥ Βιουϊὰ 866, πὰ ἰο]ὰ ψμαὺ ἔπ ΒΑ ποῖ, 
ποίπϊηρ Ὀαὺ γαΐῃ δηὰ ἔγινοϊουβ βιι}, (6 ἔγοι ἢ οὗἁ 
1πΠοὶῦ ΟΥ̓ [ΔΠοῖ68, ον. χχὶϊὶ. 10, 26: χχυΐϊ, 14, 
1δ." --ὙὟ,. Η. Η.}] Τμθ ὀχργββίοη δ) ΠῚ [καιυ 
υαΐπ ἰλίησε; Ε΄ Ὑ., ργορλοοϊρα “αἰπελοοαη, ἰ5 Τοαπὰ 
Ἦνο ἰἰπη68 πη ΕΖοϊκοὶ πὰ ΟὨΪΥ ἐπ ΕΖΕ]κ161, χῖϊ!. 6, 
7, 28; χχὶ. 82 [Εἰ Υ..29], χχὶῖ. 28. Τὴ ἐχργϑβ- 

βίοῃ Ὦ8Π [Ε- Υ., Βεγο, γοοϊδὰ ἰλίπισε, ἴὰ Ἑποῖς., 

μπίοπιροτοα πιογίαγ]ὔ, 15 4180 ἘΖ6]κ}61᾽ 8, ἴον ἴἰ 18 υϑοὰ 
ΡΥ ἷπιὶ θα ΡΔ ΟΥ̓ ΤΟᾺΡ {ἰπη68, π΄ ἐπ 6 ΒΔΠῚΘ 
σΠΔΡίΟΡ ἰμαὶ σοπίδ᾽η8 ἰλ9 Ρ] γα 868 (δ) ΤΠ) Ὺ.8ι 

χοίονγχοα ἴο, χὶϊ!, 10, 11, 14, 1δ:; δῃὰ ἱἰἰΐ 15 τ186}} 
Δζαϊῃ ὈΥ δῖπὶ, δηι ἐμαὶ, ἰοο, ῃ ἱπιμμοαἶαίο οοη- 

ποοίΐου τὶ ἢ (89 βαπηθ ῬΆγαβ6 (δ 7111) ἴῃ χχὶϊ. 
τ τ 

28. Τμο γι οοη ἢ σπαρίον οὐ Εσοκῖοὶ ἴα αἰ γοοι οὰ 
ϑϑδίηϑ (6 ἴα]80 ργορμοίθ, ἘΖακὶοὶ ἴῃ ἰἰταὶ (ἀ6- 
ΠΟΠΟΙΑΙΟΥΥ͂ ἀἰβοοῦγθο πᾶ8 Ὀδίογθ ἢἷ8 οὐὸ5 ταὶ 
 ογοι δ δὰ δαϊὰ χοϊαίἷνο ἴοὸ ἐμ βαῖηθ βυ )οοὶ 
(σΒδρΡ. χχὶϊἹ.). ΝΟΥ͂ ἴῃ Ψ6ΓὙ. χχὶϊὶ. 18 ὀσσοΓγϑ (}6 

ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟη ΠΌΡ., ἐπ ἰλε »τορλείε οΥ̓ ϑαπιατία 7 «αὖ 

ΔᾺΝ [Ε. Υ͂., ,οἰϊν, ταῦγ., απ ὠπεαυοτῃ, οΥ ἀπ 

αδεδιγά {λϊπο 7. 9. [16 ψογὰ ἴῃ οὖν ἰοχί 7 ὨΘΥΟΓ 
οὐσυΥ8 ἴῃ Φογοιηΐδῃ. Β6β᾽ 468 Π6 ΓΘ, ἰδ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ Ἐζοκὶοὶ αὐ {μ6 ρ͵δοθϑ δον οἰϊθὰ, δηΐ ἴῃ Φοῦ 
νἱ. 6. Εογ [8 τηοαπίηρ 866 ἐπ6 ἱποτουσῇ αἰβο- 
βίοῃ οὔ ΗἨΑΛΕΨΕΆΝΙΟΚ ἴῃ 8 Οὐλππι. οὐ ἘΖοκίοὶ. 
ΤΊΙο 8016 ράββαρο ἴῃ ἡ οἢ ἘΖΟΚΙ6] 868 {80 ὁχ- 

ῬΤΓΘβδίου ΧΡΊᾺ πῃ (μ 9 δοῆ86 οὗ τεολὲί6-τραδὴ, ἀπ ἰο 
τ 

]οἢ χχὶϊ, 28 αὔλοσ νυ 8 Το οτβ, ὈΘαΓΒ (ΓΟΙῸ }}- 
οὐδ (ῃὴ9 Ῥοσυϊ σἸδγδοίου βιϊοβ οὐὕ Εζο κί 6} 8 
τη οἰ ρ οτὶσδὶ βίγἰο. σαηποί, ἱπογοΐοτο, ἀουδί 
{Ρ0αὺ ἘΖ. χὶϊ!. ττῶ8 τσὶ το Θατ] ον (Π8ὴ οὐν οἰ ρ- 

ἴογ: δά 8180 ἐμαὶ 86 ψογὰβ ἔγοτῃ 7, 2) ἰο ΒΕ 

οτἱ ρἰπαίοα ἔγομῃ (9 αΌοΥο οἰ 6 Ρ͵8Δ668 οὗ Εζοκίο]. 
5869 (89 Ιπἰτοἀυοιίοη, ἃ 8. [Τ]16 ἱπίογθηοθ οοη- 
ἰαἰποι ἰη ἐμ Τηϊγοἀιιοιίοη απ ἰπῃρ] ἃ ποτα, ἐμαὶ 
1 (Ἀἷ8 18. 8 αυοίδιϊοη ἴτοιῃ ΕΖοϊκῖοΙ, Ψογϑιμλαὶι 
οουϊὰ ποί Ὀ6 ἐδ α διυίμον οὔ διησηίδίΐοη8, 18 6Θη- 
εἰτοῖγ στγαιαϊῖουβϑ. ΤΠ6 ὑπ γίθθι δ σπδρίοῦ. οὗ 
Ἐζοκίοὶ πιαϑὺ παν Ὀθοη τυγι(ἰ6η Ὀοίοτο 6 ἤπὴ] 
ἀαβίγυοσίοι οὗἨ ἁ Ψογυϑα οι; ““ΔΌουϊ ΗΥ̓Θ Υ6ΔΓ5᾽; 
Ὀοΐοτο “ Φ6γ βαϊθπὶ τγῶβ ἰΚοὴ πα ἀοδίτογοά,᾽" 
δοσογϊΐηρ ἰο  ΟΚΌΒΎΌΟΒΤΗ. Εγϑη 1 {Π 6 ΡΓΟΡΉΘΟΥ 
οὗ Ἐζο οὶ μα Ὀ6Θ ἢ ΠΟΔΓῚΥ ΟΥ̓ 4α} σοΟη ΘΠ ρΡΟΓα- 
πΘοΟυβ τὰῖϊἢ 6 ἀδδιγασίίοη οὗ δ γι ΒΆ] θα, 1 15 ἃ 
ἸΏΟΤῸ δΒβ τ ρίϊ ἢ, ̓ ΠΟΔΡΔΌΪο οὗ ῥτοοῖ, ἰμδὶ Ψοτο- 
τὰ σουϊὰ ποὺ δνθ Ῥοββϑοββϑθαὰ ἃ ΘΟΡΥῪ οὗ {Παΐ 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂, οὐθὴ ἱΓ νψὸ ἄγο ΟὈ]ροα ἴο ὈοΙΐοτο {δαὶ 
6 τοί {680 Ἰατηθηία οι. ἱπητη αἱ Υ ΔΙΌΟΓ 
{186 ἀδβιταοίΐοη οὗ (}ιὸ οἱΐγ. τι 1[λ6 οοδο ἰῃΐοτ- 
σΟΌΓΒΘ (μα χησϑῦ πᾶγο β ὈΒ᾽ϑῖοα αἱ {9 (πὸ Ὁ6- 
ἰνόθη ΒαΡγ]οηΐα δπὰ Ῥα]θϑίΐηο, τ (ἃ λη ᾿ηγδάϊης 
ΔΥΓΩΥ σΟΠΒί ΠΥ Βοινὶης ἴῃ πὶ τηοοίῃρς ἀοίδοὶι- 
τηθη 18 συθταἰηρ σδρίϊνο5 Δη Βρο 1} ροϊηρ οαἱ, Δηὰ 
τὶν (10 Ἰν οΙ  βγιῃραῦν τἰχνν τὰ5ὺ πᾶν 9 οχ᾿βιοιὶ 
Ὀοίνν οι ΕΖακίὶο] δηα Φογθιία, απ Ὀοίνοοπ (88 
Ρίουβ 6008 ἴῃ οχὶϊθ 8δη4 ἰ}16 Ῥίουβ [ον 8 1 Ψυάρα, 
᾿ νου]Ἱὰ Ὀ6 ποι. Ὁ ἱπι ΡΟ5810}10 ΠΟΡ ὉἈΠῚ ἸΚΟῚΥῪ (αὶ 
10 αὐλοτᾶπο68 οὗ (080 ρΡτορ οί8 Βμουϊὰ Ὀθ 1πιογ- 
σὨδηροα 848 σα ρίαἷν 88 ὑπο Ὺ ῬΟΓΘ Οοιϊητηϊἰοα (0 

νὴ ἰτπρ.---ἰὰ ροΐϊηὶ οὐὗἁἨ ἴποί, ποτνονου, ἴΐ 18 ὈΥ πὸ 
ΠΙΘΛΠ5. Οἶδα {πὲ} {Π18 ράββαρα 15 αὶ αποιαιίοη ἤτοι 
Ἐζοκίο!. ΑΒ 10 18 ἤγεϊ οχργθββίοῃ, ἰΐ ἰβ δοτι- 
ῬοΒρα οὔ ἵννο ψου 8 ομγ, ὕο1} ἰη ΤΓΘαιθηϊ ἀ88 ἰπ 
{6 Φαγ] ον βοτὶρίατοβ ἀπὰ ἴῃ {116 Ῥσόρῇῃοὶθ πῆὸ 
Ῥγθοθαοά ΨΦογθπιδῃ. Απῃὰ 859 ἰοὸ {π6 βοοοηῃὰ, {ϊ ἰ 
864 ἰῃ ἃ σΟΠΏΘΟΙΪΟη ΘΠιΪΓΟΙγ αἰ ογθηι ὕγοιῃ {αὶ 
ἴῃ νοὶ ἢν ΟΟΘΌΥΒ ἰπ ΕΖεκὶοὶ, δῃὰ υοτν ΟὈΥΟΥΒ]Υ 

ἷπ 8 αἰδοτθηί βθῆβθὸ. ΠΟΥ ῥτγορβοϑυίης ΞΔ 
οου]ὰ θ6 βυμροϑίοά ὈΥ ἀδιθίηρ ἃ νν8}} ν ἢ ὉΠ, 
ἰι 18 ἀΠ σα ἴοὸ 866. Ηον (ἢ θ ψοτὰ σα πιθδὴ {ἰ|9 
βάτο {Πρ ἴῃ ὈΟΙᾺ Ρΐαςαβ, ἰδ αἶβθὸ δογοηὰ (6 
ΡΟΜῸΥ οὗ ογἀϊ ΤΥ Ῥογοορίΐοη. Τῆι ογα πουὰ Ὅ0 
ἃ 5 ταῦ οἷΣ ὈΓΟΡτ οΙΥ ἱπ σὶ νης {Π 6 ννογὰ [Π6 τηρλῃ- 
ἴῃ οἵ τῳολὲίε-τοραδὴ ΟΥ πιοτίατ ἴῃ ΦΟῸ νἱ. 6 88 Βοιο. 
ΤῊΪΒ 18. ΠῸ ΠΊ0Γ6 8 αποίδίΐοη ἔγοπι Εχεκῖοὶ, (ἢ πη 
Ἐποκ 6} 5 186 οὗ 186 νγογὰ 19 8 αυοίαίίοη ἔγοπι Φοῦ. 
---' ,.Η.Η.]--Απᾶ [867 Βανϑ ποῖ ἀϊβοονοϑιδᾶ 
τὰΐπϑ9 ἐπίαυἑῖγ, ἴο ᾿σῃ αυσαν τἢν οαριϊντῖν 
-Απα μποουετεά ποῖ τὴν σμιϊδ, ἰο τπγὴ τἂν σαμρέϊειν 
[ἃ 4., [0 Ῥγονοηῦ ἱξ, οὐ ἀνοτῦ ἢ. 850. πὸ ὅγὙ. 
ἰγϑ 58] [68 1.1.1 ΤῊΘ οχρτγοββίοη, ἑμσγη Δ γ οσρυϊίν, 
Του θὰ οα ])ομ!. χχχ. 8, 15 ἔγοααοηὶ ᾿π  οτοπιϊδὰ 
(586 χχχίϊ, 44; χχχιϊ!. 7, εἰς.), δὰ ψῖτ ἢ Ἐζοκὶοῖ 
(χνυ!. δ; χχῖχ. 12, εἰς). Βαῖ ἰῃ ἰὴ δοῃποοίϊθη 
ἴῃ ψοΐσῖι ἰῦ ΠΟΓΘ ΟΟΘΏΣΒ, ἰΐ 0685 ποὶ ΙΊΘΔΠ, 88 ἰἱΐ 
ἄοο8 'π ὑῃ9 ῥ᾽ασοβ τοίδγγοα ἰο, τογίεγε ουρίςοἱϊα- 
ἰϑπὶ ἴ, 6., τεάμοογε σαρίἴνο5 [τὴ 1.16 σαριϊνι γν ἡ 
ὑτῖης ὈδΔΟκΚ 186 σαρίϊγ68], δαὺ οδπ ΟἸΪΥ πιδᾶα 
αυέγίετε σαρίϊοταίεπι [ἀνοτὶ, ΟΥ Ῥτονυθηΐ {116 σαρί]- 
ΥἢΥ]. ΒΥ ορϑῆ δχ ιοτγία 05 10 γορθηίδησο, 186 
Ρτορμοβ σου Ἱὰ Βαᾶνθ δὐοτί δὰ {1186 δηρί νυ} (560 
1). 2. χχὶϊ, 80,81). Τ86 ψογὰ9 ἄτὸ δοπηθοίϑα νυ ῖ ἢ 
ὙΒδὲ ργοοθάοα, [Α88ῈΜ. ΑΝΝῸ: ΛΤΏΘΥ Ἰαϊὰ ποὶ 
ΕΠἸΙῪ δ΄ η8 Ὀοίογα (Π 66, ἰο Ὀτίηρ [μ 66 ἴο Σθραπίρβησο, 
ὙΒΘΓΘΟΥ (ΕΥ̓ Ργθβοηὺ πιΐβουΐοβ παρῆν ἤανὸ θθθη 
»Ῥτγευρηίεα, 767. νἱ, 18, 14; νἱῖϊ. 11; χχὶϊ!. 11,23." 
ΟΝ ΒΆΘΗ δηᾶὰ οἰποῦβ ἀπά οσβίαηὰ ἰἢϊ8. ἴὸ τηοδὰ 
μα}, αὔίον {8:0 σαρ  ΥἢὙ τγὰϑ ἃ Τα ςοΐ, {πὸ Ῥγορδοὶ8 
"πα ποὶ 16 (η6 ΡΘΟρ]ο ἴο 8 γθροηίαποθ (μὲ νουϊὰ 
λνο ἀο] γογοὶ {Π6πὶ ἔγοη ἱϊ, Β60 Ῥ8. χὶγν. τ; ΦΔοῦ 
ΧΙ. 10; Ζ6Γ. χχχ. 18, Βαϊ (μῖ8 βοη8θ τγοῦϊα ποὶ 
Ὀ0 ρογίϊπθηῦ ποτ. Οὐ ἰοχὶ ἸΟΟΚ8 δος [0 ὁπ8 
οὔ 1}16 οτρ᾽ Π8] σα 868 Οὔ {116 ΡΥ δβθη ταΐβοσγ. ὙΒαί 
ΠΟΥ ῥὈγορ ιοῦῖϑ τοῖσι μανο ἄοπο ἴο ργονθαὶ ἱΐ, ΠΟΥ͂ 
σδηποὺ ΠΟΥ͂ ἀο, οὔθ ἱΐ ὉΥ ἀοΐηρ ἴὰ (Π6 7 οου]ὰ 
ἰΘγαιϊδίθ ὑ μα τα ΒΟΓΥ ; [0 ΠΟΥ ΒΟΓ ῥτοροίβ οδῃ 
πα πὸ οἱδίοπ ὕγοπι υελουαὴ, γαν. 9, 16 18 γ Ἰιοὰ 
ΟΧΘΡΟΪΒΘα {16 ρονίϑυ ἀσῖσε ν μΘ ἘΠΟΥ ροβϑοββοὰ 
ἴϊ, [16 σδρ νι του μαγο Ὀδοὴ ἀνοσίοα, Ταὶς 
8. (89 ἰάθα πον ἰῃ {μ6 Ῥοϑί 8 τη: πὰ..----Υ. Ἡ. Η.1-- 
Βαῖ Βανθ δβθϑῃ ἔοσ ἴπ:80 ἴα]5βθ Ὀιατᾶθῃβ δπὰ 
οὐδ οὗ Ὀδῃΐβσηθηῖ--- πᾶ (λον Χογοιοία ἰο 
{λεε δαψίπσε 07 ἀδοεὶς απ 97 “εαμοίίοπ, [μὲ ιληπ 
λὲν δαῖ ὕοτ λδε δεγάεπε ο7 ζαἰδελοοα απὰ ἐχρείξεῖοπϑ. 
--ἶ .- ἢ. τς Το οοπποοιίης (μοι ρῆ 18, (πα 80 
»τορλοδιο (εν, εἰς.---Ἐ' 4186 Ὀπτᾶθῃ--ογασίοϑ 9 
ἀεοεῖί, δ ΓΝ ΣΌ, τὸ ἀβοϊατδιϊομϑ οὗ ΘΙ ΌΒΟΤΥ 
Ῥατγροσὲ, πϑ οὶ γοϑ]} ποὺ Ζο]] οἰ ουϑ]γ, Βαϊ σαΐη- 
ΟὐΒΥ.---Οαὑβθβ οὐ Ὀδηϊβμαθηϊ, δοὐμοίίοπε, 
ὈΤ ΤΌ, οδη δὶ κὨΠΎ, διλ οἱ ΟΌΒΙΥ ἱπάἀθοά, οἰ ὑμ 6 Ὁ 
Βασι! 008 ΟΥ θα πἰΒμταθηίδ. Βοίἢ Ῥσράϊοηΐοα ΤΗΆΥ͂ 
ΓΟ τὸ {Π0 ἀἰΒΟΟΌΓΒΘΒ οὗ [9 2.186 ργορ ιοίβ. [ὑ- 
ΤΗΕΕ ΤΏ ΚΕΒ {86 ᾿αβὺ ἔδαία το ΠΥ δοπαρίσαουϑβ. 
θὰ {Π6Υ Βανθ Ῥγθαδομθὰ (ὁ ἐμι86 ψυβηίοηϊυ, ἰπ 
(αὐ ΚΟΥ͂ Βαγ9 ῬΤοδομθὰ 66 ουἱϊ οὗἩ (6 Ἰ5πὰ.᾽" 
ΤΠΕΝιῦΒ τ σΒῪ ἀτανβ δἰἰοηιΐοη ἰο {μα ἤποι ἐμδὲ 
Φετοσιθῃ, χχυϊὶ. 10, 1δ, ἴῃ ἃ ραϑβᾶρθο ΒΟ ἢ 



ΟΗΑΡ. 11. 18, 14. 

ὙΑΓΏ5 οὗὨ ἰδ ἴα͵86. ῬΓΟΡοἰΒ, ΘΧΡΓΘΒΒ6Β ΟἸΩΡΒαίΪ- 
ΘΆΪΥ πὰ οχδοῖγ (6 Βαλαιο ἰΒουσὶ ποι 8 ὁοη- 
ἰδίπϑιὶ ἱπ οὐἵῦ σεῦβϑα, “"Ηθαγϑα ἢοῦ γὁ ἴἰ0ο ΥὙΟῈΓ 
ῬτορΒοίβΒ ἘΞ [ον {Π| Ὁ ὈΓΟΡ ΙΘΒΥ͂ ἃ 1ἰθ αὐὶο γοῦ, 
ἴο Γοηονα τοὺ ἔὰγ ἔγουι γον Ἰαπᾶὰ; δηά {πα 1 

βου] ἀτῖνο γου ουἱ (Ὁ ΝΣ ΓΤ, οομαρΡ. τον. 

16, ὈΩΠΝ ΠῚ 1)}3.)), ἀπὰ γϑ βμου]ά ροσίβιι.᾽" 1ἰ 
ἦβ ὑπου οτ 6 ὙΟΥΥ͂ ΡοΒββι ὈΪθ {Ππὶ ἰμ 9 Ῥοοί, Ὀγ ὑμ6 
οἰοῖοο οὗ [818 νοῦ, βου) σὴν ἰπνθηίοα αὐ λοῦ ἴῸΓ 
λ)}18 Ῥγοβϑηΐ ΡΌΓΣΡοΒο, ψοι]Ἱὰ σὶγϑ υ8 ἰο αηἀογβίαπα 
1πΠδὺ ΒΘ δὰ ἴῃ νἱοῖν ποῖ ΟἹἿΥ (6 ἀφοϊαταί Οη 8 οὗ 
ἘΖοἰκῖο], αὶ 6130 {|ο80 οὗἩ Φετοπιὶδἢ Ρογίδἰ πίη ἴο 
818 πιδιῖογ, Τρ ὰ5 186 γοτὉ ΠῚ) [ἴγοῦλ τ᾽ ῖ σὰ [89 

Ἡεῦτον ποδη 18 ἀοτίγο 7 18, 88 βοθη ἴσουλ (6 6Χχ- 
ΔΙ 0]65 δΔαἀἀιυσοά, ΘΒΡ οϊΠΥ ουτγγοοὶ τι} ζ6Γ6- 
τα ἢ. [0 18 Γου πα ἴῃ {πἰ8 Ῥτορ οὐ πἰμϑίθθῃ {ϊπ168, 
6ἰβο ιν θτο 1 {110 οΪα Τ᾽ οϑἰαιηοηὺ ἢ τ γ -ἰο αν {1π168, 
ἴοη οὗ νῖο] ἂτὸ ἴῃ ΘουϊοΡοπογ. Βαΐ ἰμαΐ 
ΠΙΑΥ͂ ὍΘ υδθιὶ ᾿Ι6Γ6 8 ΖυαΟΙ ΒΥ, 118 σοπῃθοί ὁ 

ὙεὶΠ} δ} ἰπάἀϊοαίοθ, [Τ]Δ6γ0 ἅτ ἔμ τ 60 οὈ)θοί 0η8 
ἴο {16 ἰγλῃβ] αἰ ἰο οὗ ΝΑΕΟΕΒΒαση. 1. Τὺ τα 685 
18:6 Ἰα8ι οἴαιι88 οὗ 8} ὙΟΥ86 ἃ ΣΏ6Γ6 ΣΘΡρΟ ἰἸοὴ οὗἁ 
6 ὅτϑι οἴαυβαε. 2. [18 γοΥΥῪ ἀουδί[αϊ 1 ἐμ 18Δ5ὲ 
νοτὰ, ΓΘ ΠΊΘΓοα δεάμοίίοπ (ΝΟΥΕΒ, δεάμοίοπ 8), ΘΔ ἢ 
Βαγ (Ἰνιὺ πρὶ. ΟΠΟΌΒΎΟΠΤΗ κχὶγνα5 15 11{6- 
ΤᾺΪ ΠΙΘΛΏΪΠΙΣ 88 αγίυϊπσα αἰσαψ, δπὰ οχρ]αὶηβ ἰὰ 
οοπϑ βίο παν 1 (ἢ 6 σοΏΘΓΑ] ἰάδα Δἀορίοα ΌΥ ΟΌΓ 
Δυΐποτ, “(6 ῬΤΟΡΒ ΘΟ 68 ΟΥ̓ {ΠῚ ὴ)}͵Υγ 74180 Ῥσορδοίβ, ἰὸ 
νι Βίοι ἔοι ἀἸάβὲ μου θη, ἰηβίθδι οὗ ᾿ἰβιοπίης ἰο 
Οοά, ανο Ὀδηϊϑιθὰ ἰμθα, δηὰ ὐγίνεπ ἰλεε αὐσαν 
ἤτοι (ΠΥ Ὠοπιο.᾽ 8. ΤΟ ψογὰ γοηογθὰ ὈΥ ΝΑε- 
ΘΈΠΒΒΛΟΗ, ΟΕ ΌΒΜΟΒΤΗ, ΝΟΥΕΒ δηὰ οἴθγΒ, »70- 
»λεοῖεα, ἀπὰ ἴῃ Ε.. Υ. δυγάοηδ, σλη ποῦ πιοδὴ ΒΗΥ͂ 
Ῥτορ ον, τὴ που Τοΐδσοποθ ἰὸ 18 βιιῦ)θοὶ ΟΥ 
σμαγδοίογ, θα ἀοδίζπαῖοϑ ἃ ῬΤΟΡΠΘΟΥ οὗ ἃ ἰδ τϑαὺ- 
ΘηΪΏΡ ΟΥ̓ τυ ΔΙΟΥΥ παίυγο. Τ|ιὸ οογγοοὺ ὑγ8}8]8- 
(ἴοα (Πρ 18, μέ ἐλοὸν δαὶ Γ07 1λὲ6 δωυτάδσπδ ὁ υα- 
φιίν απὰ ἐχρεμἰδίοηδ οΥ δαπἠπιοπί8. αῖ ΠΟῪ οουϊὰ 
1118 Ὀ6 ἴσθ οὗἩ [6 ζ4180 Ὀγορ] οἰβῦ ἨΗΈΕΝΟΒΤΕΝ- 
ΒΚΒ6 (οη Ζ66}ι. ᾿. 9) ἀπαἀογβίαμ 8 (πὸ υαίη δωγαάδης 
απ ά οχιε8 οὐ αἰδρεγδίοπδ, νυ]ιὶοὶι 110 4180 Ῥτορίιοίβ 
Ῥτααϊοι θα ἃ8 τοίοσσίης (0 {Ππ|0ὺ Ομ πη γ. “ΤῈ ΓᾺ]80 
ῬΓΟΡΙο5 ΘπμάσδνοΣ (0 πιαῖο {ΠἸοτβοῖνοβ Ὀοϊονοὰ 
Ὁν 6 Ῥθορΐθ, ὈΥ͂ ῥτοαϊοιϊ πα ἃ χγοαῦ ΟδΙδμΥ, 
ὙΥ}}16}} ΒΟ] ἃ σοπθ ἀΡροὴ {Ποῖ ΡΟν ΟΣ Ὰ] ΟρΡτο8- 
ΒΟΥΤΒ.᾿᾿ (δο ηἾἴ30 θιοῦλτι.) 789 οὐ͵οοίϊου ἰο (}}}8 
18 {παὺ 10 ἀο68. ποί Πα ΓΑΙΪΥ ΓΟ] ον (86 βοοοηὰ 
οἴδυϑθ οὗ (1|6ὸ ν ου86, δῃὰ 18, δέ ΟΓ 4}}, ΟὨΪΥῪ 8 σορο- 
εἰτἴοη οὗ (μ6 ἔγϑι οἴαυδβο. ἨΕΝΌΕΕΒΘΟΝ ἴΔ}.68 (86 
τνοτὰ δυγαθη8 ἃ8 τη οδηΐη ς [ἢ 6 σαιδε8 ΟΓ»Ὀωπίεἠιπιοηί5, 
Ὧ5 ΟΌΓ νουβίοη ἢ88 Γοηογοα (ἰμδ9 Ἰαϑύὺ ψογὰ οαμδ68 
97 δαπίδἠπιεπί. “ΤΏ ἴα 180 Ῥγορμοίθ, ἱπ ὑΠ6 Ὁ δί- 
16 ΠΙΡΙΒ 10 δοσοιηΐ ΤῸΓ 16 οαρίἱνὶν, ἰηγθηςοὰ ΒΥ 
οπα δι (ἢ ἴΓ6 0Π6,---ἰἢ 9 δροβίδου οὗ ἐμὸ 56 νν}85.᾽} 
ΤΗΐΪΒ ῬΓΘΒΟΤΥ͂ΘΒ ἴΠη6 Ἰοχίδα] σοπμποοίΐοη Ὀοΐνγοθη 
{86 1 Γ66 οἰδιι868 οὗἩ (86 συϑῦβο, Ὀαΐ 18 ἢ ]]ο] οσὶ- 
ΦΥ͂ ἀπιοηδῦϊθ, ἴον {86 ἰάοα οὗὨ σαμδε οὗ ρωηπίδἠ- 
φηοπί ἴθ ποὶ βιιρροβίοα ὃν 6 νογὰβ υϑε6. ΤῈ 
ῬτγορδΌΪο οχρ]πατίοη 15 Βυσροβίοα Ὀγ ἰδ9 86 οἴ 
1μη6 ἔαπίαγτο ψῖ} Ἷ οοηγογβίνο, ἩΒΙΟ,, Ὑ{8110 ἐὶ 
ΠΑ ΪΚ6 5 (86 γοΓὉ ἃ ῥγοίοτνὶ 6, βυρζαβίβ ἃ {ἶτη0 Ρ08- 
τοτίον ἰο (δαὶ ἴο νυ ον 1116 ρτθοοραΐηρ Ῥτοίοσ 68 
χοΐογτοά Ηδγ ρῥγοριιδίβ βανίης ργοαϊοίοα γαΐῃ 
εαηὰ ἔοο 88 (μἷη 58, πὰ ΓΔ]16ἀ (ὁ Ὀτίης (9 Ρ60}]0 
ἰο τοροπίδπορ, δὰ 80 βλῪ6 (ἢ 61 ἔἴγοιῃ οδριϊν ν, 
{μ 6 δἱ Ἰηδί, αἴϊου. (6 σπριϊνιγ οσσαγγοα, [Πο- 
κοῖνοα Ῥχγοαϊοίθα ἔοσ δου Ὀυγάθη8 οΥ̓ πιϊβίογ[ 06 
αιὰ οἵὗἨἁ Ὀδμἰβδιηθαίϑ. ΤΈΟΒΘ ΥΟΥῪ ῥΡγοΟρ]οίβ 10 
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ΟἿ ῬΓΟΡΒΟΒΙΘα 80 ΤΏΔῺΥ ἐμ ίηρ8 ζ1}}} οὗἨ δα ((ΟΓῪ, 
οὐοτν πΒοϊηοὰ δη ἃ Ῥ8η16-5 ΓΙ σΚοπ ἴῃ [6 δοιν ΟΥ̓ 
σαἸΔ ΠΥ, 8600 ποίη Ὀυὺὺ ον] ἴοσ [6 ἀπ ΟΡ 
οὗ Ζίοη, δῃὰ στοῦ Ἰου(ἀοϑὺ ἴῃ ὑΒοῖν ρῥγοϊ οι οἢ8 οὗ 
Ῥυπὶϑτηθη15 Δηἀ ηἰβίοτία 68. Τ 8 νου] ἀστοθ 
μι (ἢ 6 ἱπίογρχοίαι οι δἰγοδὰν αίνοη ἴοὸ (19 
ΜΟΓΩΒ ἰὴ Υο . θ. 72176Γ Ἀτορὴεί αἰδο πὰ πο υἱδίοη 
ποπι “ελουαῆ, ἴ. 6., Ὧο νἱπίοη οὗ ρου, οὗἉ Ὀ]οΒδίπηρ, 
{ΠΥ Βαγθ ΟὨΪΥ Υἱβίοῃ 8 οὗὨ 6Υ}18, Ῥγορ οι σα} Ὀ0- 
ἀθὴ5 ζ}} οὗἁἨ Δρρυο βοηβῖο ἢ πη ἴθασθ Αποί μοῦ 
Θχρ]απδίίοη βυ σρα885 [(80} ἔσο {ἰχ0 ἀοι Ὁ]6 ᾿ποδῃ- 
ἱπῷ οὗ {μὸ νοῦ ἰο δεε, ΣΤΤΊ, νυ ἷοῖ πα  πιθδὰ 

ΤῊΘΓΟΙΥ͂ (0 δ66, ΟΥ̓Ὠ 10 866 ὈΥ ῬτΤΟΡ]Ιο ΙΑ] ᾿ϑρ  γαιἱοὰ. 
0 Τρ 0 ἰάθη ἴῃ (6 ΤΟΥΠΙΟΡ 86η86, νν1{}} ἃ 5ὰ- 
εἰὐγῖ 8] ρΡυγροβο. Τἢ 686 ργορ]ιοῖβ ἀϊὰ 866 ῥστορβμοίὶ- 
ΘΑΙΎ, ΟΥ Ὠγοϊοηἀοά ἴο ἀο 80, νἱβοῃ"ϑ ἴγοι ἀοἀ 
πα γγογὸ γαΐϊῃ πιὰ ἀο᾽ αβουύ, Ὀαὺ [Β6Ὺ διον ιν τ 5 
δου! ν Βα ἰῇ σΟΌΓΒ6 οὗἩἨ ζυ]Β)])ιηοπὶ {λ6 διιγάρη8 
ΟΥ̓ πιϊεγογίιιπε ἀπά δαπίδἠπιεπί Ῥτοπουποοά Ὀγ Φοτα- 
τλΐ8}} δὰ ζου πΙ ΟΥΪΥ ἀοτι θα Ὁγ (θαι. Τ]ιΟ 180 οὗ 

(η6 νογὰ , ᾿Υ0{ΠῸΘἰὸ πΘΟΟΒΒΑΣΙΪΥ ΙμΘΔ 8 7.86 
(ἰδουρὰ ἰδ ΤΥ ῬΟΒΒΙΟΪΥ͂ πιθλη δἰ ̓ν πιϊδίοτίμηο, 
8606 ΦΔοῦ νυἱὶ. 8; 18. χχχ. 38; Ηοϑ. χὶϊ. 12), ψουϊὰ 
ὈΘ 8 νδ] ἃ οὐὈ͵)οσίϊοπ ἴο (16 1αΒὲ ἰηἰοτρτγοίδιοη, Ὀαΐ 
μοί ἰο ἐμὸ οἰἰαγ, ἴον ἰπ (Πδὺ σ480 ἰἰο δισοη 8 ΘΥΘ 
“αἴδε διινάίοπδ, βιισσοβίοα ὈΥ ἐἸοὶν ον ἐχοϊ(οα δὰ 
ἰοτγὶ βϑὰ ἱπηια αὶ παιΐοηβ. 7810 ἴοτοθ οὗ ἰδ ὸ ΤΓαΐατο 
ΜῊ 1 σοηγουϑῖνο, ζο Ἰουγηρ γον Ὁ8 ἧὰ (16 Ρῥτγοίθ- 
Υὶΐθ, ἸΏΔΥ̓ Ὀ6 ὀχρτοϑϑοὰ ἤογὸ διι8, ὁμί ἰλεπ, ἡ. 4., 
ΔΙΌΟΣ [86 σαρίϊν γ, ἐλὲν δαὶ 7αἰδε ὀμτάοπς απά ἐ2- 
»μίδιοπ8.---Ἦ. ἢ. 11.} 

ΤῊο ὑποαρὶι 18 δη ΓΟ ΟῚ ΨΦοσοπιῖδο. 8666 ἰϊ. 8; 
χῖν. 18.10; χχυῖϊ. 11-10, εἰς. ἴῃ [απηθηί 008 

ἐξ ὁσσυγβ ΟὨΪΥ ὁη69 ἀρδίη, ἷν. 18.---[ 52. ΑΥΈΟΣ 
τ 

Δ}1 ἰδαΐ ὰ8Β Ὀδοη αϑϑογίο ἴο (ἢ) ΘΟ ΓΆΓΥ͂, 1}}0 
ουϊάσῃοϑ ἔγοιῃ [9 ἀογἰ γαίΐοπ δηἀ 1.86 15, (ἰαἷ (ἢ18 
ΟΓΑ ΤΟΔῚ ΒΙΠΙΡΙΥ ὦ ὀωγώση, Δ, ἃ8 Ὡρρὶ]ϊοα ἴο 
Ρτορθοΐοθ8, δῇ διιμουηοθιηθηὺ οὗ ΡΒ ηΐ Οὗ 
γοηοδη086 ἱπιροϑοὰ ὁ 18 οὈ͵οσοί ἃ8 ἃ Ὀιγάθη. 
ΤῸ Ὑϑυ Δ) ΒΟΥ͂ΘΥ Ἰηθ. 8 (0 γοπομῆςε, ὀχοθρὺ 
ἵπ 8 ἄρσυγαίϊνο 86η80, 88 ἢ {1Ἰὸ σοΐοθ νοτο 1ἰΠεἀ 
ἋΡ ἰὼ Ἰουὰ οὐυΐοΓὶ68 οὐ βῃουίίηκς: δηὰ 118 ἀδτῖνα- 

εἶν ΤΙΣ 5 ποὶ υϑοὰ ἴῃ ἃ βίπρ]θ ἱπβίδποθ ψγ86γθ 
λ ΘΔ ΟὨΪΥ τῆθ8ῃ ἃ Β. 816 ἀδοϊαγαί'ο. ΟΥ̓ 8ῃ- 
πουποοπιοηῦ, ΟΥΓἹ ὙΠΟΓΟ Ἧ2ΟΠῚ σδηποὺ ἴγῶσθ αἱ ἰοα5 ἃ 

ἤχυγαιϊνο δἰ] βίου ἴο βοιηθι ἱηρ {18ὲ 18 ὈΟΓΏΘ ΟΥ̓ 
οδΥχίθαὰ 88 ἃ Ὀυτάρῃ. ἴι 18 υδβοὰ ἐν θηίγ- 00 
{{π|68 οὗ 8 1116 Γὰ] πιαίονα]ὶ Ὀυτάρη (Ναπι, ἱν. 16, 
19, 24, 27 (ιοΐτε, 81, 82, 41, 49, 2 Κίημρϑν. 17; 
Ὑἱ 1. 9; 2 ΟἸγοη. χυϊΐἱ. 11; χχ. 20, χχχυ. ὃ; Νεῖῆ, 
ΧΙ. 156, 19: 15. χχὶὶ. 2ῦ; χχχ. δ; χῖνὶ. 1, ὥ: 
ον. χυὶϊ. 21, 22, 24, 31); ἴδῃ ιἰπ|68 οὗ 8 ἰἰτο γα] 
τηθηΐαὶ Ὀυτάθη ΟΣ οαγα (Νυα. χὶ. 11, 17; Βεαϊ. 
ἱ. 12. 2 8δπι. χΥυ. 88: χίχ. 8ύ; 2 Κίηρβ ἰχ. 20; 
2 ΟἼγσοῃ. χχῖν. 27: Φοὺ νυἱῖ. 20; 8. χχχυ οὶ. ὅ ; 
Εξ. χχὶν. 25) ; ὑὐγῖοθ νι ογΘ ἰΐ ΒΘ6ΠῚ8 (0 ΓΘΙῸΓ (0 
ἀδώτν Ἰαϊὰ ἃ85 ἃ Ὀυγάδῃ οὐ ἰπθ υπήοτίυπειί (ΝΟ). 
γ. 7, 10), οὔοθ ἴον βυπὶβῃιηοπὶ ἃ8 ἃ ὀμγάεπ (ἢ 05. 
ΥἹἱ!. 10), ὑνϑαίγ.ἤουτν {1π|68 τ} 1 ἢ ΓΘίθυ θη 66 ἴ0 ῥΓΟ- 
Ῥἤθοΐθβ ἐπα ΤΥ ζΑΙΓῚῪ 6 τοραγἀθα 88 οἵ ἃ πιῖπᾶ- 
ἸΟΥΥ οδαγδοίογ, ἰαυίηρ ὀμγάδηδ οα {πο ὶν ΟὈ͵θοῖδ 
ἐπ χἰὶϊ!. 1, χίν. 28; χυ. 1: χνὶϊ. 1; χῖχ. 1; χχὶ. 

, 11,18; χχὶϊ. 1; χχὶϊὶ, 1; Φεῦ. χχὶϊὶ. 88 ἐυΐσο, 
84, 86 μοίσεο, 88 ἑλγίοο; Ἑποῖὶς. χὶϊ. 10; ΝδΒ. 1]. 1, 
ΗΔ. ἱ. 1; Ζοοῖϊ. ἰχ. 1; χὶἰϊ. 1; Μα]. 1. 1), ἰτϑο 
{ἰπὰ98  Ὦθ το ἰὑ ἰΒ ἰτδηβ᾽δίοα Ὦγ Εἰ. Γ΄. δοησ, δὰ ἴῃ 
{8 πηλτ σίη σαγγίασε, ὙὮΘτΟ 86 ἰάοα οὗ 8 σδΓθ 
οὗ το] ρίουβ Βουυΐοθ8 ἱμυ ον ο8 89 1ά68 οὗ 8 δωγαάεἢ 



90 ΤΗΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ “ΕΚΕΜΙΔΗ. 

(1 σβγοη. χυ. 22 {ισίοο, 217), δηῃἃ ἰνΐσθ ὙΠΟΓΘ 10} ΟΌΓΆ, 10}}} βίγοη ἾΥ οοπῆγπι [86 ογίηΐοπ δαί 
ΤΑΥ͂ πολ 8. 801 6 πη ΟἸΛΓΡΟ ἰδ ὰ ἃ8 8 θυγάθη οἡ Σ᾽ 3 ΠΘΥ͂ΘΡ τηθδῃ 8 ΒΙΠΙΡῚῪ εαίμωπι, ἃ. ἀςοϊαγαιίου, 
1096 (0 ὙὙ]Δοπὶ ἰὺ 18 μἰνοη (Ῥτγου. χχχ. 1; χχχὶ. ἰ γη ΟΥ̓ ΠΑΓΥ͂ ΟΥΔΟΙΪΘ ΟΥ ῬτΟΡ ΠΟΥ͂, Ὀὰὲ ΑἸ ΤΔΥ5 06 
1) ΑΨἅ σάγοία] δχαπιϊπαιίοη οὗ ἁ {8686 ῬΑΒβα 568, πη ρ] γἱς 8 δυγάδη οὗὨ οΥ1] ΤογϑίοἹὰ οσ ἐπιρτθοοῖαι. 
89 ΟὨΪΥ ΟὨ68 Θχοορὺ ΟἿ ἰοχὺ ὙΔΘΓΘ ἰμὸ ποτὰ οὁ6-ἰ Η.] 

11. 1ὖ, 10. 

15 ΑἹΙ μα ρ885 ὈΥ͂ οἷαρ ἐλοὶν μβδηᾶβ αὖ [μ66; {ΠΥ Εἴβ8 δπα ταρ {Π6} Βοδα δἱ {88 
ἀαυρίοῦ οὗ Φογαβα οι, ϑαψίησ, 18. {π|8 16 ΟἸ(Υ [ῃδὺ πιθη ο8}} ΤῊ ρογίδοϊοπ οὗ 

16 Ὀολιίγ, Το 7ὸγ οὗὨ ἴμ6 ψ Βο]6 δαγ ῦ Α11 {Πῖπὸ ϑμθηλθ8 ἢαγα οροηθα {Ποὶγ ποῦ! 
δραϊησῦ ἴΠοο: Ἢ [}185 δη(ἰ ρσῃδϑἢ {π6 ἰοοῖ}}: ΠΟΥ βαγ, Ὗ 6 ἴᾶγνο βινδ]]ονοα λδγρ: 
ΘΟΥΆΙΗΪΥ 1}}18 ὦ ἴμ6 ἀαγν {μαὺ ψ Ἰοοκορα ἴοσ ; ψχ δᾶνθ ἔουμα, τὸ μανϑ βοὴ τί. 

ΤΕΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΞΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

γος. 15.--.τ0ὈΣὲλὃἢ 90. Νυπι. χχίν. 10; Φοῦ χχυϊϊ. 23. 8.060 6. χχχί. 10 (Εξ. χχὶί. 17); χῖτψί!, 96.--- τ. ὨΟΤ ΠΟΓΘ 1808 1:0 
Σ ΙΥΤ 

ΘΧΡτοββίου 1) 8 Ρυῦ. Ηὸ β8γ8 ἰπδϊοαὰ 5 3 7, χυῖὶ. 16, οοταρ. Ῥβ. χ]ίν. 18.-ττ μοὸ ὃ), τεζαίέτωπι, είς [6 τϑοὶ Ξ ΧΑ 
Ἰιόγο, απ ἰῃ τοῦ. 16, ον ΠΟ ΠΕ Ὀδοπιδο νογβ ἔγοπὶ ἴμ6 σοϊητποῃ ΤΟΙ], Α] ἀΐαιὶθοῖ τὸ αυοίδα, ὁσσΓ ἱπ [λπι. ΟΗΪΥ ἰη {Π68 
ἵν ὁ ὐθτῆο αἰ ἴη ἰν, 19: ν. 18. δ ποῖ αἴ 411 ἴῃ Φώ.τ. Τῇ  γοη. τεῖ. πδὶ "6 τομηγ οἱ 85 ἰὴ ἘΠῸ δοσπβαῖνο ΟΥ̓ {Π|ὸ ὨΡΆΓΕΥ Γὺ 
Ἰατίου (ἐὰ τοΐογοησὸ ἴο  ΒΟϊῚ ΠΟῪ παῖ {ἴ, 506 πὶ  ΟὟ΄., ὁ ΤΌ, ἐ. Δ), Βίῃοθ Σὺ ΠΟΥΟΓ ἀἸΓΘΟΌΥ ΤΏΘΘῺΒ ἴ0 οαἐ (σ.ὸ 18. ν΄. ); υἱῖ, 

ττ 

12; Ἐσεῖΐοβ. 11. 2). Το Ιπροτγίδοϊ μοτο ἐπι οδίοβ χοροι[οι ἰὴ Ῥαδὲ Εἰπιοδ; δὸ0 ΟὉ ΔΝ, ΤΟΣ. 12--Πἰ 9. ΤῊ ποτά -ἴοτ 

αὐ ἰδ γαγίδιϊοηϑ ἃγὸ Γγεαυδηὶ ἰῃ ἘΖοΟϊκΐοΙ (866 χνὶ. 14: χχὶ!. 12; χχχυϊ!. 4 ; χχυὶίϊ. 24); Φογοσι ίδἢ ὨΡΥΟΓ Ἰδοα [86 8. 869 

Ῥᾳ.}. 2, ὌΝ 0555 [5 τηϑτοηθα 85 σοίης ουἱ οὗ Ζίοῃ.--ὐ ογϑηλί δ (χ χ. 25) δηὰ ἘΖΟΚΙοὶ (χχίν. 25) υνὸ ὑ) 7.2 ὑγ ἐἴϑεῖζ, ἐβοὶ : βιώες Ξ 
ΟὨΪΥ οὔσο. 

γοῦ, 10.- ἘὙΓ ἢ τοΐδγθησθ ἴο 106 ἵγππαροαί οη οὗ [86 1π|1|8] ἰοἴἴοτ8 Ὁ δηᾷ ἢ ἰπ ἘΔ 05. ἰϊ., 1Π]|., ἰν., Βο9 1116 7η2γ.--- ἐγοιη δὴ 

ΒΟΥ͂ΟΓ α8Ὸ28 ΓἼΣ 9 : ἴῃ ΕΖ. {{ ἰᾳ Το οὨοθ, ἰἰ. 8.-[Ὅ 5). 8566 τόσ. 15.-- 0 υὸστῦ ΟὝΓΙ Τσσυγα ΟὨΪΥ ἰὼ Ζοὸν χνὶ, ἡ; Ῥα. χχχτ. 
ττ : [τ ΤΟΥ. 

12: χχχν. 16; οχὶ!. 10, πὰ ἰᾳ ποιὰ ΟὨΪΥῪ οὗ στ πάϊηρ πὸ τοϑί, κτιαϑῃίηκ 18 [86 Τοοιι.--- »Ὁ3, ΥΟΙ8. 2, ὅ, 8.--ἠοτ. οἴϊειι υϑοὲ 
Τ᾿ 

8 ΡΙο] γ}}», νἱ!. 1 (χίν. 19); χι!, 16; χίν. 22: ὲ ἰ8 ποῖ Ἰουμὰ ἐπ Εἰζοκὶοὶ, 
ἐμ α 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1 ἰδ686 ΥΟΥΒ08 [89 Ῥοοὶ ἀαδρὶοϊθ ἐμ ΒΟΟΣΉ ΤΟ] 
ἐγ ρὴ οὗ ᾿θαί δὴ ἀπ ἰπἰταἶοα} ὩδίϊοηΒ ΟΥ̓́ΘΥ 
86 τυΐη οὗἩ δογαΒα]οι. [ὅσοττ: “ἼἸὸ ἸἀοἸδίο ΓΒ 
ἵοοϊς {6 ποτ ουὔἱ οὗ (6 τηουτἢ οὗὨ 6 ον 5, απὰ 
ἀονϊἀρὰ τ φῖη ἤοτ σ]οσγίπρς ἴῃ ὑποὶν ΒΟΥ ΟἿΥ διὰ 
118 ρου Ὁ ρῥγοϊθοίοη δηι ρῥσίγ]οθοθ. Τ}ι9 ὁοπι- 
Ὀϊπδιΐοη οὗ Β0ΟΓ, ΟὨΤΪΥ, ΓΘ διὰ οχυϊίδίϊοη, 
νυ ὶ οι (86 ΘδΟΠαΌΘΓΟΤΒ Δη ΒρΡΘΟΙΔΙΟΓΒ πλδη 6866, 
σι θη ργαι6ἀ ὈΥ (86 εἰοδίγισίοη ΟΥ̓ θΦοτ Βδ θα ᾿ρρογ απὰ χηροΐο 
δὰ 16 ἰδ ρἾδ, ΓΘ βοΐ, ὈΘΙΌΓΘ {10 ΓΟ ΟΣ 1} 
Ῥϑουϊαν Ῥαΐ08 δηαἃ ΘΠΘΓΩΥ. Τὴ Ἅ8ΟΪΘ Β6ΘΠ0 
8. Ῥγοϑοηϊθα ἰοὸ ἢ18 ΥὙἹΘᾺ 88 πῃ Βοὴθ Θχαυ δ 6} 7 
δυο ΐβ θὰ δἰϑίοσ! 64] ραϊπιϊηβ: δηὰ (6 ἰηϑυϊ ϊης 
τη 685, το δαυγγουηάοὶ (0 ΒΒ αδοιηθτ᾽ 5 
ΟΥΌ38, σᾶ ΔΓΑΪΥ Ὅθ ἔογχοιίοῃ οὐ ἰδ6 οσοᾶ- 
Β101ι.᾽᾽ 

γεν. 1ὅ. ΑἹΙ ᾿μαὶ ρ888 ΌὉΥ οἱδρ ἱποὶν 8} 5 
δῇῖ69; ἴπΠ6ν δε δηᾶννδρ ἱποὶσς 68ᾶἅ---Τον 
οἷα» (λοὶτ λαπαξ οὐϑῦ δες αἰέ τοῖο ρα88 ὃν ἰλε ὡαν. 
Τρ ἐδδδ απά δλαζε (ἀεὶ ἀλεαά. [Αἰ ἰλαὶ ραδεεά 
ὧν δε τυαᾶν εἰαρρεαά {δεῖν λαπάφ αἱ (ἀες, δεν ἀἰδεοά 
απᾶά ὡωαρσφεά ἱλεὶν ἀλεαά, ΟἾὟἾΕΝ: ““Φογοιϊδἢ Γο- 
Ἰαῖο8 νυὶὰὺ δὰ ἰΔίζο ὈΪδοθ, [86 νϑυβ Ὀοὶπρς ἴῃ 
{86 ῬΡαϑύ ἰθῆβθ. ΟἿΓ ψοσυϑίοη 18 ποῖ δογσζϑοῖ ἴῃ 
γτοη ον [6 Ὑ ΓῸ8 ἰῃ {π6 Ῥγοβοηὶ ἔθη86θ. ΤῈ6 
οἷά ΣθΘΥΒΙ ΟΠ 8 9 ονν {80 Ηθῦτον.᾽᾽ --τ, Η. Η.] 
δοηθ (Οττο, {ΓΗΕΝΙῦ8) ἱπίογργοῦ [18 ΥΟΥΒΘ Δ8 

80 ἩΟΙ]ἃ ποὐ γ88 οογδ᾽ Ὠ]Ὺ ἀρ γα ΡῚΥ 51π|8]}. 

ΕὸΣ ὈΥ (μ0 1 2», Ῥαξδεγε 97 (δὲ ῖψ, πὸ τηυϑὶ 

υηἀογβίδηα ἰγάυθὶ ]ογβ δηἃ βίγβηροσθ. ΤΠ6 [9- 
Το 68 ΘΟΓΤΘ ΠῸ ἸΟΏΖΘΥ ἴῃ {αὐ ΘιηΡΙΥ Ἰδπὰ, δαὶ 
1 {ΠἸοσὸ Ἰ6ΓΘ Βοόπγ6, γοί ἴο ἰἰθηὶ ἴπ 6 ἀσδιγυοίϊου 
οὗἩ {1 ΟΥ̓ στλϑ ΟΠΪΥ ἰοο τὺ6}} Κπονῃ. Βυϊΐ οἷδρ- 
Ρίπς (86 μαπὰβ 188 σοϑίυσο θβροοϊα]]ν οὗ β80Γ- 
Ῥτγίϑ6. Βοβίθβ, 10 8 ἔχγί! ΕΓ 881, (μὲ ὑπ ον λίδ. 

ΤΟ Ηθθτγονν γοτῦ ΟὙ δἰ ρῃῖβ68, 1ν '8 σας, ρτί- 
ΤΩΔΤΙΪΥ ἰοὸ ΜΔ Ἶ8(16, πὰ ἄοοθ ποὺ ΑἸ ΥΒ ἜΣ σε 

ΥΥ (860 18. νυ. 20; νἱϊ. 18). 

"Ὰ ̓  Σ13. Ἴ Ἶ8. νυ. 26. υἱῖ, 18: Ζϑοῖ. σ. 8, (68 

᾿ ποὺ ΟΧΡΣΤΘΒΒ ΒΟΟΤΏ 8Ππα ΤΠ ΚΚΟΓΥ͂, αὶ τὰ Ρ Π 

ιδΙναΥΘ ἀο68, 1 Κίηρ χ. 8; ΦοὉ χχυῖϊ. 23. 26γ. 
ΣΧῖχ. ὃ; χὶϊχ. 17; 1.18; ΕΖ. χχνὶϊ. 86; Ζορῇ. ᾿ἱ. 
18. θ νν 8119 ἐο ἃ Ῥογϑοι ἰο 081} Πἰ5 ατιϑηϊίοῃ, 
εαῦ ἰο ψ Ὲ15116 σὁ ΟΥ ΟὐΕΡ ἃ ῬΟΓΒΟῺ ἱτρ]168 ἀοτί- 
᾿ βἰοη.---. Η. ΗΒ. Βαιν (μ6 σοῃππροίΐοα μδγα ἀ6- 
οΙἀΘΑΙΥ ἔἴδνυογθ (8:6 86η80 οὗ βϑοουπίμ! ἢ 15βἰηγ. 
ον ΡΖ, ἐο ἀΐδε, ταυβί ὉΘ ἐδίκθῃ ἴῃ {8.6 88:16 Β6Π80 
ἴῃ τ ΒΙΘὮ ἴἰ 18 Ἰτηποααἰο ον υδοὰ ἴῃ ἐπ Ποχ: τ τ 
ΨΥ ἢ ἸΟΘὮ 15 ΟἸΟΒΟΙΥ οοπηθοῖρα 11} {18 γοσβϑθ. ΤὮυΣθ 
τὸ που Ὀ Θα]Υ πὰ8 {8 Βαπθθ. Αἀὲὰ ἴο 5, {μαὲ 
(Π6 8μακὶπρ οὗ ὑμα Βεδὰ 19 δίννδυβ δὴ δαργοββίοπ 
οὗ Βοογῃη} Ψψοπαογιηθηί : Ῥ5. χχὶϊ. 8: οἱἷχ. 90; 
Φοὺῦ χνὶ. 4; 18. χχχυἝ. 99 (2 Κίηρδ χῖὶχ. 21).-- 
Αἵ τἴ8ὸ ἄδυρδῖον οὗ ὕϑιυβαῖθ). 8:96 τος. 18. 

(π0 οχργαββίοῃ, ποὺ οὗ τῃόοσκογυ, Ὀυὺ οὗἩἨ διηδζο- [Δ ΑΥΚ 116 αἰδιϊηοίοα Ὀοίνγθοι (λὲθ ἰὴ 110 ὅγϑὲ 
Ἰηθηῖ, ΤΠΟΥ 8820 ποὺ αἱέ Μ|ιῸ ραβϑϑοάὰ ὕγ ννουϊὰ 
δυο τηοοκοὰ, Τμδὶ τὰν ὕὉ6. Βοὺ [86 πυμῃῦοῦ 

 Οἴα8ο, πὰ ἐλε ἀαμσλίεν' ο Χεγαδαίεπι ἴῃ τ1Π.6 δεοουὰ 
, δἰδιι86. ἴὰ ἰδ Βγβὲ οἰιδρίορς ἐμ οἱἵγ 1.86]7 18 ΡΣΖ0- 



ΟΗ͂ΑΡ, ΤΙ. 17. 9ι 

ταϊποηΐ δηὰ ζογομπιοδί, δῃὲ Ζίοη ΔΡΡΘΛΥΒ 88 88 
ΒΟΟΘΘΒΒΟΓΥ͂ ἴ0 Π6Ρ Ῥαβί σγδη ΘΓ, ΟὯ66 ΠΟΡ ΟΓΟΝῈ- 
ἱηρ σίονγ, Ὀὰὺ ΠΟΥ͂ ἱπ Γαΐϊη8, {116 68.180 οὗ ΠΟΥ 
ἄδοροβιὶ ἀΐβζσγαοο δὰ δηρυΐϑῃ. [Ιῃ 8 ΘΒ ΡΙΟΥ 
(89 Γοϊδιίομϑ οὗ ἴ:6 ἴὸ ΓΘ τουοσϑθα, Ζίοη 
Βοτθ βίϑη 8 ἤοτί ἰῃ 1468] Ῥογβοπὶ ἤσδίϊ ἢ 88 86 
σοπδρίοσυουβ ἄχσιιγο, δη (6 οἰΐγ, (6 ἀλαρηίον οὗἁ 
Φογ ΒΑ] πι, οη66 ΠΕΣ οἰιϊοῦ ΒΟΠΟΡ δῃὰ ΒοΥ 10Υ, 18 
ΠΟΥ͂ (6 οὨϊοίοβί 6896 οὗ Πα Ρ Βδπιο δηὰ ρυὶοῖ.-- 
Υ.Η.Η.]-βαγίηρ, 15 τὶ 1ΓΠ6 οἱῖγ μαὶ 
τι) Ο8]]--- 79 ἐλαί ἰλε οἷίν οΥΓ ωσλϊοὶ ἐξ ιιδεα ἰο δδ 
ϑαϊα.--- ἢ} 6 ροχίθοϊὶου οὗ Ὀθδυ1ῖγ ---Βεγζεοί ἐπ 
δεαμίψ. Τὴ6 ἀχργϑϑϑίοη 18 Ὀοσγον θὰ ἔγοπι ΕΖο οὶ, 
ΧΧΥΪ,. 8, Το γο 86 Ῥγορμδὺ 80 6818 (186 ΟἸγ οὗ 
Ἴγτο, απ χχυῖ!. 12, Ὑ Βόγ ἢθ ἱπαϊοδίθβ {μὸ Κίηρ 
οὗ Τγτγὸ "8 “"ρογίεοῦ ἴῃ Ὀθδυίγ."-- 9 ον οὗ 
189 8 16 Θασῖβ. Τιιῖ8 ὀχργοϑδίοι 18 080ὲ οὗ 
Ζίου ἴῃ "8. χ]νε!. 8, ΓΑΡΕΧΑΝΡΕΒ: “1 18 6816 8 
16 70Υ οὗἨὨ 186 ψ01]9 θαγί, 88 ἃ ΒΟΌΓΟΘ οὗἁὨ βρ]γὶ- 
ἴπ4] Ὀ]ΘΒθῖπρ (0 8}} παί᾽οπ8.᾽}] 866 18. χχῖν. 1]. 
ον βη θα 18. 64]16ὰ (Π6 ἸΟΥ οὗἩ ὑπθ ψἘΟ]9 εαγίλ, 
δηὰ ποὺ πιοΓΟῪ οὗἁ {116 ψ 019 Ἰδηὰ [ἡ. 6., (89 Ἰδαπά 
οὗ Ιβγδθὶ (Ο"ῈΝ)], 88 18 δυϊἀθῃηί, Ὀδοδαβο ἰδδὶ 
ὙΙΘῺ 18 ρεγίεοέ ἴα ὁδαμίψ ταυϑὺ ὉΘ 8}} (18, δηὰ 
Ὀοοδα86 4]}] {16 βίγδηρουβ δηὰ ἰγαυ ] ] 0 Γ8 ραββίηρ 
ὉΥ ἰ ἃγὸ γσαργοβϑϑηΐθα ἃ8Β Ἰηονϑα δὺ ἤγϑί ψ τ ἢ δβίο- 
ΒΒ θη, ΦΟΥ δἱ ποῦ Ὀδϑυϊ σδῃ Ὀ6 ΤΟΟΟΠΟΙΪθὰ 
ὙΪΠῚῚ ον δὰ μαϊγοα οὗἁὨ Π6Γ ἸΠΠδὈϊ Δη(8. 

γεν. 16. Τ 8 γοῦϑθ ϑηίοσβ ἰηΐο ΥΘΥΥ͂ Ο]086 
οοηπροίίοη τὶ ὑπ 9 ργοοοάϊηρ οη6. [10 ἰγϑδίβ οὗ 
ἐ}}0 58110 τη] Ἰοἷοιβ ΓΘ) οἱ οἴ ἢ 5 ΟΥὗὨ 1:0 ΘΠ ΘΙ Ἶ68 ΟΥ̓́Θ 
{6 ἀοννη8}} οὗ 6 γυβα]οα. Βιιϊ 10 ργοσθοάϑ ἴδ - 
86 ἴῃ 18 βία ϑιηθηΐδ, ἴῸΣ 8116 ἴῃ γον. 1ὅ ΟΠἿΥ 
ἕλε »αδεεγϑ-ὖν, πῃ σοσ. 16 αὐἱξ ΠΟΥ ΘΠΘΙΩΪ6Β 8.6 ΤΘΡ- 
Σοβοηϊοα 885 γο)οϊοῖπς δπὰ Ἵχυϊης.--- ΑΔ] τ 9 
ΘΏΘεΩΐ65 ΟρΘῃ θα [Βοὲὶσ σοῦ δραὶῃ δὲ ἴΠ99. 

ΑΙ ἰλίπε ἐπεπιΐοα σαρε ἰλοὶν πιδω! ἢ αὐ ἰλπε [Ἰἰϊ., Αἢ 
Οὗ ἰὲὰν εησηλὶεα ορεπεά αἱ ἰἦεε τοίάθ ἰλεὶγ πιομίλ]. 
ΤῊθ ψχαρίηρ, οὐ αἰβίογιηρ οὗὨ {π9 πηουί ἢ, ἴῃ ὍΘ. 
Βοοῦ οὗ βοογηἝ] Ἰδυρμίον, 18 ἱπάϊσαϊοα ἀρλὶπ ἰὴ 
1}. 46, ψθγο (980 ΨΟΓὰΒ δγὸ δἰτηοδί ὙϑΥὉΆ}}Υ 
τορθϑίϑα, δηὰ ν ἢ {π6 ΘΧΡΓΟΒβί ἢ ΒΟΓΘ τποἀ ἰπ 
Ρ58. χχὶ!. 14.- - ἸΘῪ ἰδ [1ἰἰ., ἐλεν ἀξββοι ] 860 
γον. 1ὅ---ὁπ ἃ βρη 68} [|1ἰ., ϑπαδλοα] [80 ἴθ 618. 
ΑΒ8 (818 8. Θ᾽ Βα 6 0 8 ὀχργεβϑίοη οὗ βυρρσυδβοὰ 
ΤαζΟ, 80 Β6ΓΘ ἰὺ 18 δἢἢ ΘΧΡΤ βίου οὗ Βα 15ῆ ει τα ρσθ. 
8.66 Ρ8. ΧΧΧΥ. 16,21], 28.-- ΤΏΘΥ Βαγ [ἰἰἰ., δαϊα], 
7 ὃ᾽δνθ δυσα!ονσθᾶ ὮΘΣΙ ὑρ---ἰοῦ λαυε ἀξ. 
υουγεά [ἴ. 6., Θοταρ οἴ }  ἀεβίγογθ]. Νοί οπ]Υ 
18:089 ΘΠ ΘΙ 68 ὙΠῸ δὰ ΡΘΓΒΟΠΔΙΪΥ ἰδ κοπ δὴ δοιϊνθ 
Ῥατὶ ἴθ ἰμὸ ἀοβίγυοίίοη οὐὗἁὈἮ Φογυ βίο), ᾶγο ἰῃ- 
ἰοπαθ4, Ὀυΐ 41} δὰ 8 ΒΔ ΓΘ ἴῃ τ δὶ βομθ δοίι ]}}Ἐγ 
Δαβονοα,--8ὸ ἴᾳΓ, δἰ Ἰδαβί, ἰμδὺ 411 σοι] ΒΆΥ͂, 
“ἢ; δΥυθ ἀδδβίσου α.᾽᾽ ---Οὀσίδιν 1815 15 τ} 9 
ἄδν τμαὶ ννὸ ἸοοϊκΘ ἔοι --- Κεα, ἐλὶδ ἐδ (ἠδ αν 
106 ἠλαυο ἐχρεοίεα, [ὑ 18 ον ἀοαὺ ὑπαὺ (Π6 τοβί γἰο 08 
ἱΏγΟἾν 68 δ ΒΒ γί οἢ ; ἰΐ ΟὨΪΥ ἐλὶσ ἀΔῪ (85 (116 ἀδΥ 
οὗ ἰοία] ἀοϑίσγιοίϊ ἢ), δπὰ πὸ οἱοσ, οου]ὰ αἴοτά 
Βδιἰβίδοιίου ἰο (89 ΘΏΘΙΐ88, βοὴ σογίαϊηϊν [δ 
αν εἴοταἀ δὰ βαἰ ϑαοιίου ἴῃ (89 δἰ ιιαϑὺ ἀόσγθο. 
860 Φοτ. χ. 19.---)ὸὝο ΒανΘ ἰουπᾶ, ττἷΌὸ μᾶνθ 

5068 ἰξ.--Εἰπαίησ, ἸΔΝΝ 2, 8 ὑπι6 δηΠ 6818. ἰο 

δεεκίπγ, δίιγίυϊησ. ϑεείησ, 5, ταῖσι ἱπνοῖνοα 

{δ 1468 οὗ οογίδὶ πίΥ οἡ (86 ξτουπὰ οὗ βϑοῖηρ Μ᾿] ἢ 
{16 ὈΟΑΙΠΥ͂ Θγ68 (866 ῬΒ8. ἱν. 7; Ιχχχύ. 8), 18. (89 
ΒΌΓ ΠΟ 88. (0 ΤΩΘΓΘΙΥ τοϊδλίπσ πὰ λορίησ. ΤῊ 
Βοδρίηρ ἰοχ οί Π6 Γ οὗ γοτ 8 ἀσυδηροὰ δβϑυπαϑίϊσα}}ν 
106 δαυε ἰοοζεα 70γ, τοὲ λαυε 7ομπα, τος λαυο δερη,---- 

189 οΥἶ μα] σὰ ΒΑΓΟΪΥ ζα 1] ἰο γοιϊπὰ 8 οὗὨ (Π9 
ἴαταοιιβ ηὶ, Υἱαϊ, νἱοἱ] ροτίγαυβ (Π6 ᾿πίθ 8} {γ 
8δη4 (Π9 ΟΠ Ρ] ΘΙ ΘΠ 688 οὗ (εῖν βαιἰϑαοιίοη. 

11. 17. 

17 ΤῊ Τ.ΟΒ. Βαίῃ ἄοπα ἐλαὲ οὶ ἢ6 ᾿αά ἀον]βοα - μα μαίῃ Δ] ]16α 5 ποτα {πδὲ 
ἢ6 δὰ σομημλβηαοα ἴῃ {ῃ6 ἀδΥ8 οὗ ο]4 : Π6 δῖ [Βτοττα αἀούη, πα μδίῃ πού ρι{16α: 
δα 6 μαίῃ οδιιβοα ἐλύηθ ΘΠΘΙΑΥ͂ [0 το)οΐοθ ΟΥ̓́Θ 1866: ΒΘ μαία βοὶ ἊΡ ἰδ Βοτῃ οὗ 
{81η)6 Δα ΨΘΙΒΑΓΙΊΟΒ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

γον. 17.---Ὁ5] ὧν ΠΡ. βοο Ὠοπῃϊ. χίχ, 19.---ΤῊο τογὴ ΡῪΎΞ, ἴῃ ζογ. ΟὨΪΥ ἴῃ Καὶ δῃὰ ἰῃ ἴδ οοῃηθοϊοη »ῈΞ ΨΧῚΣ, 
τ 

Υἱ. 13; τῇ! 10. Ἷἁ (86 βϑΏβο οὗ αδεοΐοεγε, ΛΗΐησ υ, ἴὶ ἰδ ἰουηὰ 18. χ. 112; ΖρϑοΣ. ἰν, 9 9 Πὴ)ἝΟΝ [5 Ἰουμῃὰ Ὧ0 ὙΘΓΟ 6186 ἰῃ [ἢ 9 

ΟἹ Τοβίδιαοηξ. ἜΠ0 ἕοστα ΣῚ 2 δ, Ο.6 ὙΟΤῪ Ἰγοφαοπί, οδροοΐα!γ ἰῃ ῬΒ. οχίχ. ἰδ ἱσαπὰ ΔΘΙ μος ἰὼ 561. ΠΟΥ Ἐξ.---Ῥΐο] ΤῊΣ 
τι 

6 Γ. υ)868 ΤΟΓΥ ἰγΘαΠΘΏΕΙΥ,. πτρ 2, 500 1. Τ.- Ρί 6] τιϑῦ, ἵππῖοϑ ἰῃ ὅοτ.; ἴῃ [Δ Γ}. ΟὨΪ]Υ͂ ὮΘΤΘ. 95:1} Ὁ. ΤΠὶδ ΟΧΡΓΟδ- 

βίοι ἰ8 ποῖ ἰουῃὰ ἴῃ «67.; 8 ΟΥ̓ ΟὨΟΘ 568 [80 ποτὰ ἿΡ Ὁ. 860 ΟἹ ΥΟΥ. 8, 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

γεν. 17. [1 συϑν. 17 186 ἀἰϊτοοὺ δάἀγοβ5 ἰο Ζίοη 
ΒΒ γοϑιυπχοά, δηὰ 8 σοπιϊπυρα (Πγουσὴ σοῦϑ. 18, 
19.--ἡ. Η. Η.] Τὸ τυΐϊῃ οὗ Ζίοπ, 88 8ΌΟΥΘ ἀθ. 
Βουι Ὀο, ννῶὰβ ποὺ 8. ἰογίυἱΐοιιβ οὐυθηῖ. ἀοἀ πδὰ 
ἴοτ᾽ ἃ Ἰοηᾷ {ἰπ|8 ἔογθϑοθη δπὰ ἀἰθογοοα 11 88 θυϑηία- 
Δ} ἰμου 8 Ὁ]6. Ηθποθ {86 ἰιἰδιοτῖοαὶ οδί ϑίγορ 9 
8 ποι ίηρς 6180 ὑἰμδὴ 8. σϑα] ζει οὴ οὗ ἃ ἀϊνηθ 
Ῥυγροβθθ. [ὁ νψ88, πο, αἀοὰ Ηϊμβοὶῦ ψὸ ἀθ- 
Βιγογοα (868 ΒΟΙΥ ΟἸἰΥ δηῃὰ δθογαβὰ ἴο ΠΟΥ Θ΄ ΘΠ} 169 
16 χΘ)οἱοίηρδ οὗὨἨ ὙᾺΙΟᾺ γογ8. 16, 10 βΒρθὰκ. Τὸ 

(Πο86 γα γ868 (8 γϑυβθθ σϑίδγβ ἰῃτουρδουί,--- ἘΠ 
Τιοτᾶ Βα ἅομϑθ δαὶ νυ ΒΙΟὮ Π6 μαᾶ ἅθν  Βθᾶ 
“ελουαὴ αεοσοπιριἰδλεαά ισλαί Πἶε ἠαα ἀεοτεεα. 8.60 
δον. Ἰἰ. 12, “1ὸν Φομβόουδὴ δι} Ὀοΐἢ ἀονϊβοὰ απά 
ἄομθ ἐμαὶ τ ῖϊσῃ Ηθ ρα ο.᾽" Ζϑοϊ. 1. Θ ἀχραυὰβ 
186 Βδ6 ἱμβουρσῃὺ ὉΥ [86 Θπι ΡΒ Δ(10 Ἔχ ρυθβϑϑίοι οὗ 
ἢ τηϊἀἀϊο ἰθγ, “κΚὸ 85 Φοβουδὰ οὐἁὨ διοβίβ 
«βουσὶ ἰο ἀο υπίο 8, ἀσοογαϊπς (ὁ ΟἿΓ τανε, ἀπά 
αοοογαϊηφ (ὁ ομν' ἀοίπσα, Β0 ἈΑΤᾺ Η - ἀθ8}} νὴ} 8.᾽" 
ΗΈΕΝΌΚΕΒΟΝ: “ΗΟΘΥΟΣ (δ6 ὁπθιΐο8 οἵ [86 
ΘΒ ταΐχϊ ἰδυ η ρἾ οχοϊὺ 1ἴὰ {πον ἀοϑίγυ οἰ οἢ 

Οὗ {1πΠ0 7 ον 8} τηθίοΡΟἾ 18, ὑμαὺ ἀἸϑαϑίγοιβ ουθηῖ 
γ788 Ὁ] (ἰτ.Δίο]γΥ ἰ0 Ὧθ χοΐοσσγοὰ ἰο 80 Ῥύγροϑο οὗ 



92 ΤΗῈῈ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒΙ͂ ΟΕ σΕΒΕΜΙΑΗ. 

Φοϊιονδῖι [ο ρα ἰΒἢ 118 ᾿ὰ ΠΔΌΪ(Δη 8 (0 (Π ΟἿ Γ 9108 Ἢ 
---:΄θ Βαῖδ {18119ἃ ἰα νοτᾶ ἴμ8ῖ δ6 8 
σοτϊμτβῃ ἅσθ8 ἰπ ἴΠ6 ὅδνδ οὗ οἱᾶ. Το ᾿οτὰ 
Βα, ἴῃ ὙΘΟΥΥ δησίοηι {1π|65, θη Ηο Τουπάοὰ (ἢ 6 
ΤῊ ΘΟΟΥΔΟΥ, σομμπδηἀοα Ηἰδ8 Βογυϑδηί ίο σᾶση ΗΪ8 
Θορὶο {πᾶὺ ἰὰ οὁ880 οὗἨ αἰδουοάϊοηοο ἐμὸν σουϊὰ 
θὰ ἰο βιιθον 1ὴ9 ῥιυιηϊδδιηθηὶ οὗ ἀοϑίγιοί οη. 
δοαὲ [μον χχυὶ. 14.39. Ὅοθυϊ. χχυῖἱ. 1δ-08, 
[ϑσοοττ: “118 γϑέθγθησθ ἰο {89 δποϊθηϊ ργϑάϊο- 
(10ὴ5 ρηϊηϑὶ 5.860] [ὉΓ ΚΠ 6} β'η8, ἰ8 οὗ ζτγοϑὶ ἴηι- 
Ῥοτίϑδῃοο; ὈοΙὰ 88 ἐΐ βῆονΒ μδι (ἢ. 680 ῬΡΥγΟρΡΒ6οἷθ8 
ΓΘ θη οχίδηϊ δπαὰ νν9}} ποννῃ διηοηρ (ἢ 9 
Ψ 68, δηἀ {μ8ὲ ΠΟΥ 6.6 πάογϑιοοά ὈΥ (Π|6 ρου Β 
ΤΟΙ ΘΟΧΙΟΙΪΥ 848 ἯὌΘ ΠΟ οχρ δίῃ (ἢ 6ηι.᾽᾿--- 
ΒΙΛΈΝΕΥ, Το] ον ὈΥ ΒΟΟΤΗΒΟΥ, αἰν[ 68 [ἢ 6 
γοτβ6 ἰδ1158: υδσλουαὴ λαίὰ αεεοοπιρίϊδἠεα ἰλαὶ τολϊοὴὶ 
λδε λαά ἀευϊδοα; ἂε λαιὰ {εἰ φα ἀϊδ ιοοτά ; ισλαΐ δε 
εοπδιϊ με ἐπ ἀανε οΥ οἷά, ἀε λαίὴ ἀεδίγοψεα απὰ ποί 
δραγεά; δηὰ βαγβ, “Τὸ ἐπὶβ8 Θοῃβίγιυοιίοη ΜΘ 8ΓΘ 
οἰογιιϊηθὰ ὈΥ (ὰ6 τρϑίσθΘ Τὴ 8686 δ ροοί, 

8Δη1 ρονγίθοι Υ δἀδρίοα ἰο (δ 6 Ρ͵δαθ, ληἃ σοτγο: 
ΒΡΟ. δ ΠΘΑΡΙΥ Μ ἱρὴ να 19 οχργϑοβϑοὶ Ζ6Γγ. χὶν. 
4." ΑΙ] εἰν ἰ8Β ἔσῃ. Βυῖ, οα (6 ψξοῖο, τὰ 
Ηδῦτγοινν δοσοηΐβϑ γα} ἴανονγ (6 σοιμπιοὴ αἰγὶ- 
βίοι, (9 πιθίγ ἀο68 ποῖ ἀοπια πὰ {Π 6 οἰιδοχο, ἀπὲ 
1.0 τοροι ΐου οὗἉ ἰὰ Ργσοπουη ἌΝ Ὁ ἀἰτοοιγ ὑεΐοτθ 

1198 σονογηης ΟΣ ἢ88 αὶ ρΡοοίΐση] ἀπε τινι Βυν οαὶ 
οἴἴθοῖ, δοοογι ΐης (0 [16 σοιηπιοῦ αἰνὶϑίοη. Ποῖ τὸ 
Ὀς ογον]οοίθα.---. Η. Η.]--- ΕΘ αὶ ἴτονση 
ἅονη---ς ἀεπιοἰ ἐδἠεα, οὐ ἀεείγοψοά.--- ΑἸ α Β6 18 
ποῖ Ροἱτ16--- 46 ρι(ϊεα ποί. ὅι66 νον. 2.--απά 
Ἀ6 Βαῖὶἢ οαὐυκθοᾶ [Βὲπο ΘΆΘΣΩν ἴο τοΐοϊοϑ ονοσ 
166--- 7ε "παάδ ἦε ἐπεπιν 7γου μέ ουεγ Ιἀδ. [(ἰΑ1.- 
ΨΙΝ : ἐχλιίαταίφα (λοὶτ ὁηθηιῖεδ. ]---- ἘΓῸ ΒΒ δοῖ υρ 
186 Βοτῃ οὗ [8126 δἄνοχεεατίϑε--- 76 ἐχαίεὰ (ἐε 
ἀοτγπ οΓ (λὶπε ορρτεδϑοσϑβι Τμὶβ δχργοββδίοη ἰ8 
ῬΟΓΟΙΥ Ροοιϊσα!. ὅδθ ἰῇ ρδγιΐσυϊαγ 1 ὅδηι. ἰϊ. 
10; "" Ιχχν. 1]; χοὶὶ. 11; οσῖνἱι. 14; 1 Ομ σοι, 
χχν. ὅ. 

11. 18, 19. 

18 ἘΤΠοῖΡ μοατί οτἱθα υπίο {86 1,μογὰ, Ο ν8]] οὗἩ {86 ἀδιρῃῦοῦ οὗ Ζιοη, οὐ ἰθαῖβ τὰῃ 
ἀοννῃ {1 ἃ σαν ῦ ἀΑΥ δηᾶ ηἰρῃῦ: 

19 ογο οθᾶ8θ6. Ασίβθ, ΟΥ̓ 
ἵν ὑπυ56] ἢ πὸ σχοβϑῦ; Ἰοὺ ποὺ 186 δρρ]6 οὗὨ τμῖπ8 

ουαῦ ἴῃ {86 πιρμὺ; ἴῃ 186 Ὀαρίπηϊηῃρ οὗὨ {86 ντδίομθδβ ροὺγ ουἱ 
(πΐπα μοαγὺ {Κ ψψαΐθγ θϑίοσθ {μ6 ἴβοβ οὐ {μ6 1ωογά ; ̓ΠἔΦ ἊΡ Πγ Βαπμᾶβ ἱονατγά Βἰπὰ 
ἴον 186 118 Οὗ ΤΥ γουπρ οὨ]]άγθη, ὑμδὺ [αϊπὺ [ῸΣ πη ρΘΓ ἴῃ [86 ἴορ οὗὨ ΘΝ ΓΎ βύγθοεϊ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ.. 

γοτ. 18.- - Ὁ ἽΓΠ[οΦ. ΒΌΕΒΜΑΙ, σουἹά δ᾽ οροίμοῦ θγᾶδο ἴπἰ8 πογά. ἩΟΥΒΙΘΑΝῚ τεδάθ: 'ῷ Γ3 ὩΣ λ3τ-ν " ΣΥΝ. 

Ησανσεῃ: ΠΊΞΠ. [ον ΠΏ) {. 4.) ἐχαγάξεοε [7εγυΐϊάο εεῖο οογτίρεγε. 80 ΒΙΑΥΝΕΥ: ΤΑεὶν Ἀεατέ ογίεα οί, δείονε σελοξαν, ιοιλ 

άτσεμπον, Ο, εἰς.1. Ὄκτηξ, αἵτον ἴμ6 Βγτίδο: ἋΣ ΓΞ ΠΙΣῚΓ 2} -)Ν . 7. Ὁ. Μιοδπασιαδε ἡ) ο ΥΝ, τ ἐς, οἱανπαί 
ΟΥ̓ ἐογιης οὗ 7ιοιααπιεηέα πειγογμα. Τὰ βία Ζίοπ ἀεεοεπάετνε ζας, εἰς. Τπεπιῦα που]Ἱά τορά Ὁ3Π ἰπειοδὰ οἵ ΓΟΊΠ. Βπλδ, 

ἴα δ Ἰδΐογ δα! ἰοῦ, τεθάβ 3} ῬΡΥ: Π͵ο οσπηρατοο Ρε. Ἰχχ!!, 5, διὰ ἐταοϊδίοα, ἐπαογαιίρανν οτν ἰο “ελοναῖι, Ο τοαῖ! ᾳί ἴλε 
ἀαισλίεν 9 Ζώπ] Το τοβαϊης ΠΟῚΠ, πούονογ, [5 ΘΟ γπιοὰ ὈΥ [Π6 ΒΞΕΡῚΤ. ἘῸΥ [88 ἰγϑῃβ]αΐοθ, ᾽᾿Εβοήσε καρδία αὑτῶν προς 

κύριον: Τείχη Σιὼν καταγάγετε ὡς χειμάῤῥους δάκρνα, εἴς. ΈΒΟΧΕ ἄοοβ ποῖ σἤδηρο ἴΠ0 ἴοτί, Ὀυ1 6 Γαη δ] αἴοϑ, (7 πριατί ον 
εὐγμπὶ αὐ βοιπίπεην ΦΈΡΕΙ πιμγὸξ Ζίοη.--- [Ὧὸ νοῦ 213 ἰῃ [16 βροδθ᾽ ἑογρίάμηι͵ ἰαπρμίάιμη ἐδεε, Νὶμ}.. ἐχωπεϊπέωτι, ἐπε- 

ττ 

ναίμηι εδες͵ αοη. χὶν. 26; ΗΔ. ἰ. 4; Ῥκ. Ιχχν]. 8; χχχυ !. 9. ΤῸ βυδδίδηςίνο ΓἽ 38 ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΙΥ͂ Ποτο: ΓΔ ΘΣῚ [1]. 49. ΤῊ 
τ Ξὶ 

ςοηῃδίγυς το ἢ 15 ΓΔ ἰδ 6 νῈσῪ δίσοῃμ, ρογῆδ}υ5 [πὸ δἰσοη μοί, Θχϑιρ]ο οὗ 16 )86 οὗ (88 σοηῃδίγυς οὐδὸ ἴοὸγ πὸ πόσο ρυ- 
τ 

ῬΟθ6 οἵ 180 ὀχιοτθαὶ οουμοοίίοη οὗ ψοσ. 860 ΕΝ. 2 281, ἃ, 2; 289, ὃ. ὉΠ ἰφ υϑοὰ ἰοτο ἰὰ (88 ζΌΠΟΓΑΙ δοΏβ6 οὗ οεδεαγε. 

866 204}. χ. 12,18. ζοτ, χὶνῇ. 6. 
γοτ. 19.-- Ὧ30. 800. σογ. {ἰ. ΖΊ ; χι!, 4, 6; χνῇ!, 2.-τῦ) ἢ. Β60 ὅοτγ. χχχί. 1; Ῥτου. 4. 20.---ἰ)). ὅοο ἱ. 2.-- Ὁ 

ἣ . : . 5 οὐ πρκι αι : 

ΔΊ ΟΥΝ, δὴ ὀχργοδϑίου ΟἿΪΥ ἴοι Π6Γ0.--) ΓΠ2). 869 26 Γ. χτὶ!. 16.--ἰ) δ. ΗἨΈΝΡΕΒΒΟΝ : “ Ιηστομὰ οὗ Ααἀοπαΐὶ [τὶν οἵ 
Ἂν ἘΡῈ Ξ τ --: 

ΚΕΝΝΊΟΟΤΡΒ, δηὰ Τογγ-οἰκῃῖ οὗ θῈ ἈΟΒδι β ΜΙ 58, ἰοροῖποτ πε [ἢ ΒΟΥΘῊ τηΟΓΘ οὗ [8 ΟΥ̓ αἰ ΠΆΠΥ, πὰ [π6 Πηκίοσταρ μα ῥγίπιρὰ 

δἱ Ναρμίοβ, του “ελουαλ. ὙΠιο Υ ϑιοτίαῃ υσὑθοὶκ νόγϑίοη 8 τοῦ ὀντωτοῦ, Οἱ π680 Διϊμουί661 παν υζ σοτγιι μι τὸ (ον 

τ͵8 τοιλάίης ἰὼ ἴλ 6 ̓ιδηδἸδιίοη." ΒΙΊΑΥΝΕΥ, ΒΟΟΣΉΒΟΥΡ, ΝΟΥ͂Σ3, δάορί Εν] τοράϊῃς.--. Η. Η...-}753 ΝΣ, τιοὶ ἰὼ “έεγον 

τοΐδῃ. 

Ἰοβ ἀονη ἰο ὑμ9 οῃά οὗἩ ἰδ ομβδαρίουύ. ΕἸγϑίὶ οὗ 
ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 411, 161 10 Ὅ6 οὐϑογνοά, ἔγοιι {86 βεσοηὰ οἴαιι.96 οἵ 

ΥΟΥ. 18, 86 Ῥορί 1618 Ζίοπ. Βουβϑὶ ἢ βροὰκ συ} 
γεν. 18, Ὁ ποῖσ μϑατὶ οτ θᾶ πῃῖο ἴμ9 Τωοσᾶ ἰγρίξγθμοθ ἰο ψγθδέ μ6 μβὰ Ὀθθῃ βαγὶπρ ἴῃ Υ6ΓᾺ. 

--ὙἼπὸ ἄγϑοι νοῦ οὗ νον. 18 βανο ρίνϑθῃ 1:6 οοτη- [18.17,. ΤΗΐΪ8 ὁδαπρο ἴῃ (6 τοί οά οὗ τεοίτδ] "9 
ταοπίαἴοτβ ρτολῦ σοι Ὁ]6, ψασγίουβ γθδάϊῃ 8 ΔΥΘ ῃγροοᾶθ σῖτ (86 Ὀτίοῦ πογὰ οὐ ἱπιτοάιοιίοη 
θθοη ἰμνοηῖϊοα. [ Ὀο]ῖονο ὑπαὶ ποῖ Β 6 8. αἰ ογθηῦ ᾿θογα ἱπαάϊοκίοα. Βαϊ ναί 6 πον Ριι 8 ἴπιο τὴ 
Τολή ἴῃ, ΠΟΥ 8Π ΒΓ [Ὁ] σομβίγ ΟΠ 105. 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂. ᾿τηοαί οὗ Ζίοῃ, 88 δὴ ουρουγίης οὗ ἴδ ᾿δατὶ [ὁ 

ΟὨΥ ννὸ πηϑὺ ποὺ τορασὰ (μ6 ψογάβ, ΤΑσὶγ ἡδατίδ᾽ 7 μον, μ9 ἀἰνίἀ68 ἱπίο ἵννὸ Ῥᾶγίβ. Εἴγϑι οἵ αἱ], 
ογῖοά ἀπίο {ἱιε Μοτά, Ὡἢ ἘΝ κυ ϑὴ βΟΠΙ ΘΠ ΩΘ [μι γογβ, 18 ὁ, 19, {μ6γ 10 ψγζιοτα 189 ρτόποιιι λει 
ΓὺΒΟΚΕΝΒΌΕΒΒΕΕΒ, ΤΗΕΝΙΠΒ) γόον ἴῃ ὈΥ ἰδ6 . ἱ 
υκόρῃ διδοσ, ἴμο80 νογὰβ δοῃβιϊ(α6 [86 ἱπίτο- (89 βυδῆῖχ ἴῃ Ὁ3}, ἐλεὶγ ἀεατί) τοῖθτβ δ ἀγ985 189 
ἑυοίζοι δὰ πηθᾶπ5 οὗ ἰγδηβιίοι ἰο 41} ἰδμδὶ ζ0]- | νγγ8}} δῃὰ βιιπησιοῃ ἱὲ ἰοὸ ὑσᾶυθῦ. ἴῃ υϑσϑ. 20-22 



Ὁ 

ΟΗ͂ΑΡ. 11. 18, 19. 92 

ἐπθ ῬτΆΥ ΟΣ (8617 [0] οτν8, τυ} ἢ Δοοοτ αἱ ΡῚΥ πιυϑὶ 
Ὀθ6 τορηγιοὰ 88 16 ῬΓΆΥΟΥ οὗ {186 ψα}} οἵ Ζίοη. 
ΤΟΥ οὗ νι]ιοτὰ ἐὺ 8 βα14, 7 λεὶγ ἀδατί ογίοδ ὠπίο ἰδέ 
Τοτγά, ἅτ ουϊ θην ρδτιϊουϊαν ἐπι ἰν 18. θὰῖ 
{680 Ῥογβοηβ ψουϊὰ ποὶ ἈρΡροδΡ Ὀθίοτο 6οάἂ ἴῃ 
ἀμεῖν ἰπϊν! 18} σαρϑοὶ 165, Ὀυῦ ΓΘΙΠΟΥ 866 }ς 19 
τηοαϊαίίοη (ἀν ἰάοδ] θη Οβαπιπι 6 1}) Οὗ ἢ 6 ν᾽ ἢ ο]9 
σμυτοῦ, Γορητγάρα ἴῃ 1.8 ἰά684] οὐ τη γϑίϊσαὶ υηϊΐν, 
ΤὨυΒ [Π9 ΟΥῪ οὗ (πεῖν δαγί σοηγ68 ἴο αοὐ [ἤτοι νι 
186 πιοῦ! ἢ (ἀ6Γ αι Θϑδθπ 611) οὗ {86 τπηϊ[θἃ Ρ6ο- 
Ηὶο [1ὉἈΠΘοσγη ΟΠ δηὰ ὈΥ̓ Ῥεγεοηὶ οδίΐοη το- 
αγάθα 888 υπἰ1]. ΤΊ] 10 18 Ἔχ ρ᾽ αἰποὰ ψ ὩῪ [ἢ 
νογάβ, Τλεὶν ἀσαγί ογίοά μπίο ἰδ 7,οτα, ἀτὸ ποῖ 1πὶ- 
τη Ἰδίον [0] ον οα ὉΥ γοτὰβ δααγοββοὰ ἰο οἱ, 
Ὀυὺ ὈΥ δὴ δρρϑαὶ ἰὸ 1Π9 ννα]} οὗ Ζίοῃ, σοὶ ὈΥ 
δηϑινονίης {1118 ΔΡΡΘΔΙ Ὀγίηρ8 Ὀοΐογο (μ6 Ἰογὰ ἐΠαὶ 
νυ λεῖοι δ]]οα ἐλεὶγ λεατί, ἃ8 τηρθπιϊοποα πῃ υοῦ, 18 
α. τι [086 ἱπάϊν᾽ἀι14}9. Βδου]ὰ (ἢ 9 δος ὑμ6 
τηθαϊαιίοη οὗἉ {π6 νν 8010 ομυτοὶ ((οϑατηιηῖ 611) 8 
ΥΟΥΥ πδίιγαὶ. ΕῸΣ ποὺ {86 ἱπαϊνι 0.8] ΙΒΥΔΘΙ 6, 
Ὀυῖ 5γ0] 18 ἐΐ9 ὈΠπΙΊνΘΥΒΑΪΪΥ ἰδίου! δ ΤΟΒΟΣΎΟΙΪΤΓ 
πὰ οΥβλη οὗ (86 χοἀδοιηϊηρ ζγδοο οὗ σο. 1 
19γα6] 18 (6 σογοπαπῦ οὗὨ ργᾶςοθ πιδάθ, δπ ἃ ΟὨΪΥ ἃ3 
σοΥϑηδηΐ ΠΤ Ὀ6ΓΒ ΟὗἉἨ [δύο ἤδυθ ἱπμ ἰν 1 118}8 ΒΗΥ͂ 
οἰλίιη οὐ οογοηδηύ ογῶσθ. Νον,, ὑβογθίογο, 88 ἴῃ 
ἰῃῆ6 ῬΒΆΪπι8 (ΟΧχχχύ. 19; οχὶνϊ. 12; οχὶὶχ. 1-δ, 
εἰς.} 6 σοπφστοραιίοι 8 οὐζοη βυτατηοηοα (0 ΟΣ 
Ῥτγιΐβο δὰ {ΠΔ 0 Κ8 (0 (86 Ιοτά, 80 Β6ΓΘ ἰύ 18 βιὰ π- 
πον ἃ ἴὸ τπᾶῖκθ ἐἰβ δοπιρϊαἰηῦ ἴο ἰμ9 οτὰ. 1 
(Π18. 185. ἀ0ὴΘ 6 ΓΘ ἴῃ 8 ὙΘΥΥ Ῥϑου δ ΓἈΒΕ]1οη, ὈΥ͂ 
Βιιη] ΟΠἰὩΡ (0 ῬΓΟΥ͂ΟΣ ἰΠ96 γα ]] οὗἩ ΖΙΟΏ 88 :Υ ἱϊ 
ΘΓ {Π0 το] οὗ 169 ὑποοογδίίς ὉΠΙΔΥ (ἀν 
Οοπαι 8611), γού (18 18 υϑι18ςἃ ὈΥ 16 ἢ Ϊ8- 
ἴον] 61 οἰ ΓΟ ΙΒ Δ Π669 οὐὐ οὗ ν] 6 Οοὺν ϑοηρ 
οσὶ σἰπλίθα, ζΖίοη βίοοα 85 Ἰοπρ Δ8 [9 γν8}}8. ἢ 61 
ἰοχοῖασ. αὶ 828 Βοὺ! 88 {686 Ψ6ΓῸ ὈτΟίθη 
«τορι, Ζίοπ τγ88 1οβὶ (866 67. }}}. 7, ἍΤ »ῬὈΞΩ 

τ τ 

ἐλεπ 1λὲ εν ισαϑ ὁγοζοη !ρ). [18 ἴΐ βιιγρτ βίης τΠπαὶ 
8 5.8 6} }116, ὴο Δα Θχρογθησοα [}}6 βίοχο δ1} 
οαρίιγο οὗ Φογυϑαίθαι, δυο ὰ ἔα κα (16 νν}} ἴον 
ΑἸ} τὺ 10 ΘἸ]οβοα ῦ ΤΙ}}5 ΙΓΟΡΘ 15, οἢ ὑπο Ὑ80]6, 
ΠῸ ποτὰ 014, (δὴ ἩὮΏΘΓΘ οἰ ϑονν ΠΟΥ {Π6 ΓΓΟΏΓῚΟΓΒ 
δἃτο ἴλκοη [0 (86 ΘΟΌΠΙΤΥ [ΠΟΥ Ὀοσηά, {ἰμ9 ΒοιιΒθ 
ΤΟΥ 118 ἸΏ ΠΔΌΪ ΔΒ, [19 ῬΌΓΒΘ ὅογ 118 σοηίθῃί8. 
ΤῊ ῥτο- οι ποηῦ πμρογίδησο οὗ (Π6 γΥ7ἃ]} ΠΙΔΥ ὉΘ 
ΕἸ ΑΥΥ ρογοοὶ να ἔγοπι (ἢ 6 ζαςῖ (Πα ἴῃ ΝΟ μ᾽ Β 
«ἴηι οὐογυ μῆς ἀσροπά οι ὁπ 115 τοϑίοτηίίοη. 8566 
Νεῆ. ΥἹἱ. 10, 16; χὶϊ, 227-43; οοῦρ. Ῥβ. οχχὶϊ. 8. 
{16 ν.8}} οὗ {πὸ ἀδιρῃίον οὗ Ζίου 18 [88 τ Ἰκο 
ἔογτ ἴπ0 ἀαιρλῖον οὗ Ζίοη Πουβοὶ ῦ, 10 ΒΒουϊὰ ποὶ 
ΒΌΓΡΙΪΒΘ 8 τὰκ {Π9 δδτὴ8 δοι ἐν {168 ἀσὸ αἰτἰ ας οα 
ἴο {Π|6 νι }} ν"}}1σἢ ὈΘΙοΟης; ΡΥΓΟΡΟΥΪΥ ἴο 186 ἀδυρί τοῦ 
οἵ Ζίου, πὰ πὶ ἰῦ 18 ἐχῃογί δα ἰο θορΡ δηιὰ ἴο 
ῬΓᾺΥ ἴον ἰ15 οἰ] άτοη. Μουγπίηρ δπὰ οχδιιβίϊοῃ 
δανὸ ἸΓΟΔΟΥ͂ Ὀ66Ὲ διιγὶ θυ 6α ἰο ἰΐ ἴῃ γα Γ. 8 πΌονο, 
διὰ ἴῃ ἷ. 4 ι})|0 8 γ8 οὗ Ζίουῃ. δῖ γορτγοϑβοηίοιὶ ἢ 
ΣΟΙ ΓΖ. ΕὌγΙΠΟΥ, [8. 111. 26 δηὰ χὶν. 81 ἢανο 
ὈοΘη ΘΟΓΓΟΟΙΥ τοΐεγγοά (0, 6 γ {Π6 ρῬτοαϊσαιθϑ 
οἵ τηο ΤΠ ἢ, πιο πης δα ον ἱπρ ἀτα ἱπιριτ6ὰ 
ο 116 σι685β.0. [786 ἢτδιὶ ποτὰ οὗὁἩ [Π:9 Υ6 789 Πμιιδὶ 
ΣΟΙ ἴο ἴ..6 Θηθμἶο68 ὙΠῸ δἃτὸ ἰἢἣ6 Βυ]οςὶ οὗ [Π6 
Ῥγεοοίης νουβο. ΤΏΘΓΘ 15 ΠῸ Οἴ ΠΟΙ Ποιλὶ δ 6 
ΘΧργοββϑ ἰὸ ψν ο ἢ (Π6 Ῥτοηουπ ἐλεὶν ((Π|0 ΒΕ χ 

ἴῃ Ὁ3}) οδῃ Ὀοϊοησ. Τὸ τοῖον ὁ ὍδοκΚ ἰο ἰδῃ6 

Ῥάαδκοῦ ὃν ἴῃ σον. 1δ, ἃ8 ΒΙΑΥΧΝ ΕΥ̓͂ 068, 18 ὉΠΏ 6668- 
ΒΑΡῪ ἀπιὶ ΠΏ ΓΔ]. ΤῸ ΒΌΡΡΟΒΟ (δαὶ ἱΐ ΓοΐθΥ8 
ἴο τὸ Ρΐυμϑ δον 18 ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ δὴ δΌτιρίὶ υἢ- 
ἐτγαπιπαί σαὶ, πὰ ἀν Κυσαγα ἰγαηβιτΐοη, ἰο Μν ΒΙ ἢ 
ἔμοσθ 18 ΠῸ Ῥᾶγϑ] 6 ὶ ἰὰ [860 ᾶτηοηίδιοθ8. Το 

Ῥτγοποπιϊπηὶ εὐ Χο 5 ἴῃ [ἢ 6850 οη 5 8.6 οπιρὶογοά 
1 σαν δοσυγλον. [ΙΓ 6 Καορ ἴῃ πηϊπά {19 
ῬΙΌΡΘΟΓ τπιοληΐηρ οὗἁἨ (ἰἸ0 γοΓὉ γοπάογοα ογίοαά, τ 16} 
9 ἴῦ εγψ ομΐ, ἴο υοούοταίε (Ὦφαϊ. χχὶ!, 24, 27. [8. 
ΧῚΙ, 2), ψ͵Ὸ ΤΘΔΟΙΥ͂ 5860 [9 οοπῃοοίΐοη. ΕΘ 
ιἰ16996 Πποδίμβοη ΘΘ μι 65 Γοσοσηϊζοὰ ἴΠ6 Ὠληὰ οὗ 
Οοὐ ἴῃ {86 ἀκσδίιτυοσοίίοη οἵ Φογυ βαδίσῃ, δη ἃ ἐλεὶ; 
ἀδαγί ὀχρυθββοα {μ}9 οσοην οίίοπ ἴῃ Ἰοια ουϊοτῖοδ 
δ πὰ βἰιου 98 δα ἀγοϑϑοὰ ἴο 1λὲ ΠΖοτγα,--- Αἠοπαὶ (89 
Ποτὰ οὔ τἶιο Θαίμθη, 89 νν 6 }} 8 οὗ ἴβγδοϊ. Τἷβ 
ἸΏΔΥ͂ ΤΠΓΟῪ δαυϊϊοηαὶ ᾿ἰρχιιῦ ὁπ 1110 νγογὰβ 1 ὙΟΓ. 
ἴ, ἸἼΒΟΥ Βᾶγθ τηδΔ46 ἃ ποΐ86 ἴῃ (Π 9 ποιὸ οὗ .6- 
Πονδ, 85 ἰῃ {110 ΑἈΥ͂ οἴ ἃ βοϊθιηπ ἤθαϑβί.᾽ (1 18 ποῖ 
ἐπ ΡΟΒΒ1 Ὁ]90 ἰπαὺ {6 οἰλοῖοθ οὗἩ ἃ Ῥτοόορϑὺ ἰμ 114] 
ϑΟΓα ΤΩΔΥῪ δανο δα (0 (1119 σοη᾿ πο ΤΟΥ ΘΠ6Θ 
ἴο {η9 ποδί θη.) ΑὐοΡ [Π6 ποτὰ Ζοτα ἴΠο6γ0 
ουσίιῦ ἴο ὈΘ 8 [Ὁ]] βίορ. Τ 19 15 ἰηαϊσαι δὰ ἴη (ἢ}9 
Ποῦτονν ὈΥ͂ (Π6. ἀσοοσηΐ ΑΙ Ώ8}, ἡ οὶ ΓΆΓΟΙΥ 
Οσσιιγ8 80 ΠΟΩΡ ἰδ6 ὈορΙπΐηρ οὗ 8 σοῦβο. μαΐ 
Το] ον ἰ8 πού τολαί (ἢ 86 δποιηΐαϑ ογὶσα, ποὸΥ ἰπἀοοὰ 
σδΔὴ ἰὲ 6, ἴ0 {Π6 ΠΕΟΌΡΟΥΥ νοτὰ δὸ ἰγληϑ)ηιοὰ 18 
Ἰηϊγδηϑὶίΐνο. ἸΒΘΏΟΥΟΣ (Πα ποτὰ, ΡΣ 18. [0]- 

Ἰονγοά ὈΥ̓͂ δ γί μη ΒΡΟΚΘ ἢ ΟΥ 8814, {π6 γα γὺ Ἴϑν 

ο 8δαῃ, 15 Ἰοϊγτοἀπσρᾷ, ἔχ. γν. 8, λὲν ογν, δαψίπφ: 1δ, 
χυϊ!. 4: Νιιπι. χὶϊ. 18; 2 Κίηρϑθ ἱν. 1; υἱ. 26, 
ογὶε ---δαψίηφ: 1 Εἰημ8ϑ χχ. 89; 2 Κίηρϑ ἱἰν. 40; 
νἱ. δ, ογιεἀ--απὰ δαϊά, Τὴ ΟΠἿΥῪ δβϑοιηΐπῷ ὁχ- 
σορίΐοι ἴο {118 οΘοπεϊγυσίίοη, 2 Κη ἰϊ. 12, ΤΠ ΟΥΘ 
ΕἸ15.8 ογίεα, Ηνῳν 3αἰλεν, πῖν 7αίλεν!] οἰς., 16 ἀπο, 
ῬΓΟΌΘΌΪ, ἰο {πΠ09 Ὀτόκοη αἰϊδοοπηῃδοίοα οἦδοιιἶα- 
ιἰοη8 οὗ {6 Ῥτορδεῖ, δὴ σου]ὰ ματάϊν Ὁ9 ρῥτο- 
σοι ἰοὰ ΌὉΥ (86 γον Ὁ ὍΝ, 88 1 δο μι βαϊὰ βοηχθ- 

(τὴς πῖ ἀο]  θοταιίοα. [0 τουϑὲ 6 ΟὈβογυϑά, 
ἰοο, {πᾶ0ὺ ΠΟΥ͂ τνογο ΟΠΪΥ δ᾽ δου]αί οη8, οὐτογ168 
πδὶ ἢ9 υἱϊογοα, απὰ {110 γοΓὉ 18. ποὶ 70]]οννοα ὈΥ͂ 

Ὦς δε ἴἰ ἴΒ βοσο. Βυὶ Ποῦθ, ΘΓΘ ὮΝ 8 864, 8 

Ἰοῃζ δηὰ οοπποοίοα αἀάτοβϑ, 19 (}}}8. ἴο {Π|6 νγ 118 
οὗ Ζίοῃ, δου]ά ποὶ Ὀδ {16 οὐδοῦ οὗ {86 γεν ΚΝ), 

ἔο οσν. Ἠλὰ ἰδ Ῥτορ οὶ ἱπἰοπάοά ἰο .6]] τι5 ταῦ 
[πΠ9 ΘΠΘΙΪ68 841. τἈοὸ Οοα, 6 ψουϊὰ ἤαγο ζο] ον οὰ 
890 ψορὰ Ρ᾽Σ, ἐλεν οτγὶοα νι ἢ 110 υϑυδὶ ΡΠ ΓΆ58Θ 

απα δαϊά. 9 ταυϑί ἰακο ἰπογοίονο [πΠ0 70] ον ἱης 
ἰουσμῖης δά γθββ (ὁ {Π 0 νγ8}}8, 8 (9 ννογὰ8 οὗ 
{0 Ῥσοόρβοὶ. ο 8 δυοϊὰ (89 οχοοράϊης 
ἈΚ ΔΓ 658 οὗ ἱπίγοϊυσίης ἃ ἰοης δά ἶγθ55 ἰοὸ 
ιἰι9 ν»}}9 οὗ (9 οἰἐγ ν ἢ (.6 Βἰσαϊὰν δ που 66- 
τηοηΐ ἰδαὺ ἐλεψ ογιοα ἰο ἰλ6 7Ζοτά, θὰ ἴδασο ἰϑ 
ποῖ, δοσογάϊηρς ἰο ΝΑΒΟΞΙΒΒΑΘΗ, ἃ δἰηρὶο ποτὰ 
ΔΟΙΌΔΙΥ δα τοββοα {0 ἐἠε Πογα, ἴοΥ {10 Ῥσαγοῦ ἴῃ 
γ 6808 20-22 5 (Π 0 ΡΓΆΥΟΥ οὗ Ζίοη. 68 ΠΙΟΥΘΟΥΘΡ 
ἀἰϑρϑηβο νι 1116 ΠοοοβϑὶΥ οὗἨ (μ6 ἸδὈογίουβ ἀ18- 
ιἱποιΐοη Ὀοίναση [ἢ ἱπάϊν  ἀμαὶ τηϑιμ Όογ8 οὗἁὨ [Π6 
αἴ ατοῖ δηὰ (Π0 τιγβίϊοαὶ Ὁ Ὁ Υ οὗὁὨ (ἢ ὑπίγλ}5]8- 
(ΑὉ]6 Οἰεδαπιπιλεὶῖί. ͵ο Ὦαγνα Βοῦθ 83η οἱοαιυοηξ 
Ῥοοίΐολ] δι άσοββ ΌὈΥ (86 Ῥσγορῃοὶ ἰο 6 συϊηοά 
νν 8 }}5, τ ἈΙΘἢ ΌΥ Ῥογβοπὶ ἤσδίϊοη δπὰ βυποοάοοἣθ 
Τοργθϑοηΐ [9 ΔΗ οἰ οι ἀλυ κῃ ίον οὗ ΖΊΟΩ.--- ΟΚΌ8- 
ΠΟΒΤΗ: “0. υαἱἱ οΓ ἰλὲ ἀαισλίεγ 97 Ζίοη. ΤὰθΘ 
Ῥσορθοῖ ΔΡΡϑαΪβ ἴο 186 τοαὐέ οὗἩ ΦοΥυ Βα], ἃ5 ἰδ δὲ 
ὙΥ ἢ ]6ἢ ΟΟΘ δησίγοΪοα μὸΣ τι ἀοΐθησο, Ὀὰΐ ΠΟΥ 
1168 Ῥγοβίγαίΐ, δηὰ νὰῃϊοῦ, θοΐηρ γοἀπορα ἰο τυΐη, 
ἯΔ8 (6 διίοβί Γοργοδοηίδίϊνο οὐ {16 οἰΥ ἰῃ ΠΘΡ 
ἀοϑβοϊαίθ οοπάϊἴοη. Ηδθ ρῖνοβ ἃ γοΐσϑ ἰο ἢ 6 βίο! 68 
οὔ (6 τναῖ!, αηὰ τὰ ῖκοβ {πολ ΨὙ6ΟῸΡ [ὉΓ ΠΟΡ 807- 
γον. ).α ποοᾶ ποῖ 6 Βυγργίϑοά ὉΥ βυοσὰ ἃ Ῥτο- 
ΒΟΡΟΡΟΘΐΪδ 88 (8, Δ ΤΟΣ (ἢ δὴ ὉΥ 818 ΧΟ] 8- 
ἰἰοη, Ο εαγίλ, εαγίλ, εαγίὰ (χχὶϊ. 29), οὐ ὉΥ͂ 19 
Ἰδῆξυδρο οὗ ΗδΌὉ. ἰἱ. 11: 716 δίοπο δοαϊξ οτν ουΐ 
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ἁ 

ΤῊΒΕ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕΥ̓͂ ΖΕΒΕΜΙΑΗ. 
πα πππσπσ. -“0 50ὦν,.ὕὄὥὨῳ0«5-3ὕρδκϑὥὦϑὦἡ ς0Πςᾳπὐσὰσασ. “αὐταὶ τ τ πστ΄“ ουασε απ πακσσσσ σι υσασαι παευπασατεσκιεαιστι,. 

ο7 ἰλε τυαἱΐ, απά (λὸ δεαπι δλαἱΐ ἀπιδισον ἰΐ; ΟΥ ὈΥ͂ ΟἿΓ 
1,οτὰ 5 ψογά8 (μυκα χίχ. 40), 7 ἐλοϑε δλομία λοία 
ἐλεὶγ ρεαςο, ἰδλ6 εἰοηδϑ τοοιμὰ ἐγ ομΐ." Οοπιρ. 6 ΚΕἈ- 
ΨΆΑΘΗ, Ὁ. Τῦ.--,. Η. Η.]7--Π 6 ἴθαστα σὰ ἅονσα 
11}κτ ἃ τίνοσ ὅδ δηᾶ πὶρηῖδ. Το ὀχργθϑβίοῃ, 
Ῥτθοίβο! γ ἃ8 ἰΐ18 Βογθ, ἰ8 ἴουπά Ὧο ψ ἢ θγ 686. 
Ἐσὺ 8᾽ πηι] ν ΟΧΡ ΓΘ ΟΏ 5, 860 1ἰϊ. 48; Φ26Γ. ἰχ. 17; 
χὶϊ!. 17: χὶν. 17.--.οαἷνο ἘΠΥδ56] πο τοῦ; Ἰοϑῖ 
ποῖ [86 ΔΡΡ]6 οὗ τη ΘΥγὃ ΟοΘ8856 [0Γ ἐεαυς 
ΟἹ, ἱ. 6., διιθ ἀϊηρ ἰθᾶγϑ (ΝΟΥΕΒ8)]. 71λὲε ἀαισλίεν 
οΓ ἰλίπεενο. ἘΤῊΪ5 Ἔἀχρυθβϑϑίου 18 θα πὰ οἰβον μα 
ΟὨΪ ἴῃ 9. χυϊὶ. 8. ΓΞ, ἀαυσλίεν, 18. Β6ΤΘ δ8ἢ- 

ῬΆΓΘΠΓΙΥ δὰ ΔΟτονυϊδιϊοη οὗ Π33, ἐπίγαποε, ἄοοτ, 

φαίε, Ζεοι. 1. 12. ΤᾺΘ ΡυΡ1] ἰ8 (86 ἀἄοον, {ἢ 9 
ορεπὶπο οὗ {110 6γ6, θοσδβθ ἱπ ἰΐ 1108 (88 ΡΟΥΨΟΥ 
οἵ βἰριιι. 8660 ΕΈΒΒΤ δέχ., ΟΕΒΕΝ. 7Τλεδ., ». 841. 
ΒΕ. ΤΖΒΟΗ οα ΡΒ. χυϊἱ. 8. [Α88ῈΜ. ΑΝ Νν.: “"ἼἸμδὶ 
νοὶ τγο 6811 (6 δαϊέ, οΥ αρρίε οἵ {π6 ΘΥ6, ἔγοῦλ 
(ἰ|ὸ Βρ τῖσαι] ἄρατο οὗ ἰτ, (μα ἴμ9 ΗΘΌγονν8. οδὶὶ 
{π6 ἀαμσλίον οΓ (λ6 6γ6. οἰ 6 Ὁ 88 6 ἀθαγοϑῦ δηὰ 
ἰοηἀογαϑὶ ρατὺ οὗἩ ἰΐ, θουϊ, χχχὶϊ. 10: σον. υἱὶ. 
ὦ, οΥ ἔγοπιὶ (89 ἄρσιγαοβ (Πᾶὺ δθθῖι 0 ΔΡΡΘΔΡ ἴῃ {, 
ὙΓ6Π6Θ 4180 ἰὑ 18 ἰογπιϑὰ ὈΥ͂ (6 ασο 6 (8 ἐλ ἀαπιδεῖ, 
ὉΥ 116 αι η9 (μ6 δαδε οὗ 16 6Υ6.᾽ 8:66 θϑυί. 
χχχὶϊ. 10; Ῥτου. υἱΐῖ. 2, δῃὰ ΑἸΈΧΑΝΘΕΒ ὁ) ΡΒ. 

χνὶὶ. 8. ΒιΑΥΧΝΕΥ υπιογβίαπμβ ἐδλέ ἐδαγ 88 80 
οαἰϊοὰ “τ σγθαὶ Ῥτυορυ ον δηὰ οἴθζϑῃοθ 
Ῥαύ 118 18 Βαρρογίοα ὈΥ πὸ ονϊάθηοο, δπὰ 15 γθηῃ- 
ἀογοά ἱπηργοῦδ]ο ὈΥ̓͂ παϊοσουϑ ἰθυπβ Δρρ θά 
(09 6 ΡυρῚ] οὔ 86 ογο, ὉῪ ΗΠ οΌτοννβ, ασθοκ8 δηὰ 
ἸϊοπιΔ 8, 85 ἰηἀϊσαϊοα Δρον9.--Ἦ. Η. Η.] 

γον. 19. Ατίδϑ, δ μρ.---[ἀβαμάοα: “ὍΡ.᾽ 
ΟπενΝ: “Το πηρδηϊης 88 βίαι θά ΕΥ̓ ΟΑΤΑΚΚΕ, ἰ8, 
Πδ6 ἤγοηι ἰὰψ δεά; ἴου 816 18 ὀχμογίθα (0 ΟΥΥ͂ 
πῃ (6 πἰσίιι. Τὶ Ποῦτον νον 18 ἔδια αν δηὰ 
Ῥτθοίοιιϑ ἴο ὰἃ8 8ἃ5 Π8 βαπιὸ ον ϑιανϊοαν υἱἱογοά, 
Μασὶς νυν. 41]. ““7Ταϊίλα ομπιὶ,᾽" κοῦμι, Ὅ!Ρ.-ΟὟ.. 

Η. Π.1]---Οτὺν οὐϊ ἴῃ ἴμ9 πἰἱρδῖ, ἰπ, οΥ αἱ 86 
Ὀθϑεϊμηΐηρ οὗ ἴδ6 νυαΐϊοβθβ. Τμὸ Ηθρτγονϑ 
ἀἰντ θα τἰκ6 πἰσαῦ ἰτο ἴπγθο γαίῃ θ8 [“Π0 γί, 
εὐπηποποίης δὺ βυηβοῦ δηὰ οχίομαϊηρς ἰο τ λδὶ 
σοΥγοβροηΐζοι ἰο οὐν ἔθη οἱ οἱοοὶς ; {1|ὸ Βϑοομῃᾶ, 
ἤτοι ἰθὰ {11 ὑπὸ ἴθ {86 σρουπίηρ ; δῃηὰ (16 
ἐῖγα ἔσυμι ἐμ ὑἴπλ9 111} θα γἱ8Β6" (ΠΚΝΌΕΒΒΟΝ)]: 

{116 ταὶ 416 οπο τ]88 οα]οὰ ΤΠ ΓΛΨΆΠ, ἐλε 

φιΐάιε τοσ!εὰ, Φυᾶρεβ υἱῖ. 10; (89 148ὲ ΠΝ 
ὝΡΞΙ, Ἱπογπίηφ τυαϊοὴ, Ἔχ. χὶν. 24; 1 ὅδιη. χὶ. 

11. Βίπορ ἰὰ Φυάμοβ νἱϊ. 19 (86 δεχίππέπσ οὗἨ {86 

ταὶ 16 νγαῖο 18 σα]! οὰ ΠΛ ας οὐδὲ [Π10., λεαά 4 

πιά α]ε τραίοἰ}, 5ο ΠΥΌΝ ϑυξῪ [Πἰὐ., λσαά 97 πισλέ 

«ραίολιες}, (116 δοσίππίη οὔ {π πἰρας γαίσ 68 β6η6- 
ΣΆ]Υ, ννουϊὰ Ὀο {6 ἐἰπ)6 οὗ {Π|ὸ2) δτϑὶ ψγδίσῃ. 866 
ἍΊΝΕΒ, 42. ἩΡ. 18.,. 4. .υ., Νασδιν δόμα. [Τ86 
ορίπἰοη ὑπαὶ (Π18 Μ 88 8 πδπὶ0 οὗ 86 }γδέ ιρα(οῆ, 
ΒΘ6ΘὨ1Β ἰὼ χοϑὺ δητίΓΟΙΥ οἢ 118 186 6τθ. Ὑοί ὑπο γθ 
ἴα. πιο τοηβοὴ τὸ ἀουδὶὺ Ὁ 1ἴ 88 όσα (αὐ Β6|89. 
Τὸ τίβο ἴῃ 80 ἄτϑβι υγϑίοὶι οὐ (6 αἰεί, ν σὰ Ὀ6- 
ϑη Ὀοΐογθ οὔ ΓΥ Ὀθ6α-ἰἴτηθ, 19 ποῖ Υ̓ΟΓΡΥ βϑὺρ- 
κεϑιϊνθ οἵ Βίθορ 0885 στοῦ δηᾶ δηχίεινυ. Τὴθ ρπ8- 
δια ἰπ δυῦρο5 ἕανοτϑ ΟΕ ΠΆΘΗ Ε οοπ͵θοίατο, {παὶ 
186 οχργοδϑίου ἀθηοίοβ ἐς ὀερίππὶπο οὗ ἐασὴ δμο- 
ξεδδῖυε ᾿ναίοὐ ἵπ ἰδὲ πίσί. ἨΗδ τοίοσϑ ἰο (89 βἰυλΐ- 

Ἰὰγτ υθὸ οὗ ὐνε , λοεαά, δεχίππίηγ, ἴῃ (818 ϑ8πὶθ 
γόγβο, δὰ αὐοίο8 ἴ)6 γϑιατκ οἵ ΜΙΟΘΒΆΕ ΙΒ, [Πα ὲ 

ΓΥΧΗΓῚ ΟΣΕῪ ππθβηβ, μοὶ {}ι6 γϑί οὐ δ}} δ. ορϑῃ- 
Ῥίασοβ, Ὀὰΐϊ {89 ὀξγίππίηρ οὐ ἀδαὰ οὗ ΘΥΘΙΥ οὁ86 οὗ 

(θὰ. 80 ΠΊΩΝ Οὐνε πιθαπβ ποί ἐλε ἢγεί οΓ ἰἦδφ 
πἷσλιί τιοαίεεα, Ὀὰν ἐδλε δοσίππίη οὗ βοὴ βυσοοθϑ. 
ϑίνοὶΥ. Αἱ ΘΥΟΥῪ πίοι, οἵ 85 οἴϊθῃ 85 σοι ἢ θλῦ 
{19 νυδίσμηδῃ Δ ηοιποθ {Π 6 ΒΟουΓ, οτν ουὐὔτο Θοά 
ἴῃ ῬΓΆΥΘΥ.---Ἰ Η. Η.] Τὸ Ῥυοροβιιίοη πϑοὲ 

Ὠογο ἰὼ Ηοῦτγον, Ἴ ΤΏ ΟΔῺ5 ἰοισαγαξ οΥ αὐομί (λαξ 

{πιὸ (8680 ὅδη. 111. 8; τἱϊϊ. 11). ΤὴΘ 86η86 ἴ8, 
Αὐουϊ {Π0 ἐϊπιθ, ΤὨΘὴ ΓΟΥΠΙΟΥΪΥ͂ ΘΥΟΓΥ͂ ΟΠ6 Χϑ- 
ϑίζηθα δἰτβ86ὶ ἰο ἷ8 ἄγϑὶ βίθορ, [8 μα ἤ6γθ 
Δάνεβββα δϑηῃουϊαὰ σἶβο ᾧρ ὁ Ρμαΐηΐι} που τῃϊηζ.-- 
Ῥοῦσ οὖ πὶηθ ᾿ιϑατῖ 1110 νυαῖθσ. Τὰ 
ΒΘΘΙΏΒ ἰο ἀδποίο, ἄγβί οὗ ΑἸΪ, (ἢ 6 σα οἰἴς, 1 πϑοἰ νης 
οὔ 86 ϑατὶ ὈΥῪ μείοῦ (860 ΡΒ. χχὶϊ. 1δ; ἵν}. 8; 
ΘΟΙΏΡ. 1 ὅδ. νἱϊ. 6), δπὰ μθῃ, (89 ορθὰ ὑλτο- 
βοσυϑὰ ουἱροατγίηρς οὗὁἨ [0 Ποατὶ (6866 [)8. Ἰχὶϊ. 9; 
Χ]. δ: οἷϊ. 1).-Βοέοτθ 86 ἔδοθ οὗ 86 ζιοσὰ 
ιν 866 Τοχίυ δ] ποία ἈὈΟΨΘ].---Τὐὐζὲ παρ ΤΕΥ͂ 
δπα8 τονσασχὰ πὰ. Ζ1 ἀρ ἰο ἠϊΐπι ἰδψ ἐαηάς, 

θα "5. Ἰχ. δ᾽ οχὶχ, 48. [λυνιν: ΚΤ οἷο- 
γαιϊΐίου οὗ ἰμὸ δ ιαπά8, ἴῃ (μὶΒ Ρἷδοο δηὰ οἰδεγβ, 
688 {89 Βδτηθ ἰΒἰῃ » ΔΒ ῬΥΑΥΟΥ ; δηὰ ᾿ΐ Πλ8 Ὀθδῃ 
..80.] ἴῃ 8}} δ) 68 (0 γαΐβὸ ἈΡ {86 Βϑηάβ ίο Ἠδξαγβπ, 
δὰ (Π0 ΘΧΡΓΘΕΒΙΟη Οἴϊθη ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {π6 ῥββίῃϑ 
(Χχνῖ,. 2; οχχχίν. 2); δηὰ ποθ Ῥβϑὺ] Ὀϊάϑ 
ῬΓΤΆΥΟΥΒ ἴο ὍΘ ᾿πηθἀρ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΊΟΓΘ, 6 884γ8, 4] 
νου ἃ ΠαΥΘ ΤΘἢ ἴ0 Γαδ Ὁρ Ρυτγο δαπαβ νἱβοῦί 
οοηϊοπίϊοι ᾿ (1 ΤΊπι. 1]. 8). 7-- ΕΣ τ86 119 οἵ 
γ γουπς ΟὨΙ]ἄσθῃ, 11., ον (λὲ δοιΐς οἵ, εἴς. 
ΑΒ 15. 86θῃ ΟΥ̓ (6 ψογὰβ ζο]] νης ((λαί λαῦθ 
“7Ζαϊπιεα, εἰς.), πὰ οὈ͵θού οὔ Βοϊάϊηρ ἂρ ἴδ 6 Βαηάβ 
18, ποὺ [0 Βᾶγϑ [86 ΘΠ] άγοη (ΒΟΒΕΝΜΟΕ. ΕΚ), Ὀαὶ 
[ὁ ΤΟ ΟΥ̓́ΘΡ {Ποὶῦ 1088. 360 δἱ σϑσγβ. 11, 193. 
Ἰδοϑ: 465, 86 σλ ἡ] γα δτὸ ἀοδιρηαιοα, 8180, 88 ἰἃ 
1116 σουθ68 }8ῖ πϑυιθᾶ, πού 85 1.1.6 ΟὨΪΥ, Ὀι 48 8 
Ῥτίποῖραὶ οὐ͵)θοὶ οὗὨἩ Ἰδιηθηίδιίοη. 8.6.6 συϑυβ. )0- 
22, [ἀκξπλσης: “1Ὸὸ γταΐβοὸ (89 Βαηᾶβ 18, 80- 
οογάϊηρ ἴο (6 χοὰ 8ὸ οὗ ννοτάβ8, {89 βατηθ ἐμπς 
88 ἴο ὈΓΔΥ, 1ἰ1. 4]; ῬΒ. χχυ δ. 2: [χ|}ϊ. ὃ; Ἔχχχίῖγ. 
2 (869 1 Τίπι. ἰ,. 8), δῃἃὰ ὑμογοίοσο οπηποὶ Ὁθ 
ἀπαοτιβίοοα, νὶϊ ὙΜΕΝΙῦΒ, 88 8 φμοβίαγο οἵ 
0 ἀδοροϑῦ αἰβίγοϑθ, 1 6 πουϊὰ σομπῆτῃῃ 
(18 ορίπῖοα ὈΥ ἴμ6 ἔλοῖ, (παι δοοοταΐϊηρς ἰο (86 
ΜΠ ο1]9 ἰγαΐῃ οὗ τἰιοιριν (εἰν ἔαίθ 15 αἸγοδαγ ἀθ- 
ἰογιϊηραὰ δηὰ οδῃ ΟὨΪΥ ὉὈΘ τηουγοὰ οΟΥοσ, δηὰ 
ὑποΓΘοτο δὴ ὀχβογίδιυϊοη ἴἰοὸ ὈΓΔΥῪ ζῸΓ ἰδ 1 ἴδ οὗ 
186 Ἰαῃρυϊβΐηρ Οὴ68 σψουϊὰ πὸ ἰοῦσαν δα ἰα 
Ρἶδσο; {Π00 ΜἘῸ δηϑῖνον, {παῖ ἴῃ ἴῃλῖ 6456 πὸ 
ὈΤΑΥΘΓ ἴῃ ὈΘΠΔ]Υ οὗ 0(λ0 ΟἸΤΥ νοι] ΔῊΥ ἸοηροΓ ὃ8 
ΡΤΌΡΟΥ, ἴον 18 ἔαϊθ ννὰϑ []8]16ὰ ; γαί ἰξ τνου]Ἱὰ Ὁ 
ῬΤΟΡΘΓ [ὉΥ ἐπ 086 ΨῈΟ Δ Γ6 ἔοιηὰ διισνί νης ἴῃ σατοδὶ 
νηΐ, 88 ἴῃ ἴδοί 8. ὈΓΔΥΘΥ ἱπηπι]οἸαὶ οἷν ΓΟ] ον 8 οα 
{16 (πουρὶῦ οὗὨ {}}18 σα ΙΔ Πλ Υ̓ ἴῃ 1.11, 20: ὅὲε, ω76- 
ἀουαὴ, ἀοὶῖσ 71 ἀπὶ αἰδίγεδδεά. Απὰ, ξαγί μοῦ, 

52.» [.γ δε δομ[ ἀοο8 ποὺ ἱπάϊσδίο {86 8]- 
Τολαγ οηἀοὰ 16 (ΤΉΕΝΙΤΒ, θῈ Ὕ ΕΤΤΕῚ), 0 Ὁ τ μ]οὰ 

252 (186 16 ῥῬυϊποὶρ]6) τνου]ὰ θ6 8 βίῃηριϊαν ὃσ- 
ῬΓοβϑίοη ; δηᾶ, ζυγί ΠῚ 6ὲ}}1, 16 τουἹὰ Ὅ6 ἴπ- 
ὀοηϑιβιθηὶ τ (86 ἀθβογὶ ριοἢ.8 σίνοη ἰὴ νον. 1] 
πὰ ἰν. 4, δ, ΘΓΘ ποὺ (ἢὴ6 ἀραί οὗὨ ἐΐποϑθο Ὑ80 
ἰαγο ζαϊπίοα, ας (Π6 ἀἰδίγοβϑ οὗ {ἢο88 81}}} ᾿ἰνίηκ, 
γοη 5 {{π|᾿0 μοατγίβ οὗ {π|6 1 τοίου ϑ." ΟΕΚΙ ΘΗ 

ορ᾽ πΐοῃ 19 οοπῆγιηθα ὈΥ ὑπ ποτὰβ ἐὸ Πύίπ, γα, 

ΠΕ ἀρ τἂν λαηάβ ἰο ἀΐπι, ἱ. ὁ., ἰο ἀοἀ ἴῃ ῬγΆψοσ.--- 
᾿ν. Η. Η.]--,,.ἊΒαῖ ἑαϊηῖϊ ἔοΣ Βιιη ροσ ἰῃ ἴ86 ἴορ 
[1ἰτ., αὄὐ ἐλε ἀεα] οὗ ΘΥΘΥΥ͂ βισθοῖ--- λο λανέ 
)αϊπιεα ἥογσ ἀμησοῦ αὐ ἐδὲ οροπίη ο7᾽ εὐεγῳ εἰγεεί. 
ὅ60 ἴΥ. 1; [8. }. 20; Ναὶ. 11.106. Τμαὶ ἰδ6 
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γγᾺ}}, ἰὰ 9 ροοί᾽8 σοποορίϊοπη, βιγι οὐὉ δηα ΟΠ]Υ 
ΤΟρτ βοΐ ΖΙοΏ, 18 Ρ] ΑΙ ΠΥ ουϊάθηὶ ἔσοπι (15, (πα 
(86 15γδθ  ἰβὴ ὮΙ ἀγθη τὸ ἀρδίσηλίοα 88 {πὸ 
οἰ] άτοα οὗ ἰμ6 ψγ8}}. Τῖβ οου]ὰ Ὅὃο ἀοῃο τ] 
{806 ΙΠ0γ0 ῬΧΟΡσΙΟΙΥ ἔγοαι 89 [οὐ ἐπαΐ {μ6 τν8]}} 
Βαὰ δ οογίαϊῃ τηοὶ ΒΟΥΥ͂ ομαγϑοίοσ. Ὠ1ὰ δ ποὶ 
ΟΣ ΌΤΘΟΘ ἐμ6 ΡΘΟ0Ρ]6 ΜΠῚῈ 18 δύῖωϑῖ δ)1ἃ 1 ποὶ 

{τ ]γ, ἴῃ ἃ σοτίαἰῃ τηοί Β6Γ-ἸἾἰἸκ 6 ΤΠ ΠΏ ΘΥ, ὈΘαΓ [ἢ 6Πὶ 
ΟΝ 18 Ὀοβϑοα ἢ [ΟΠΟΒΟΚΤΙΙ : ΚΤῊ 6. Μ04]] 
ψἰσὶ χὶ γα]οὰ Φοτγυσλ]οαι, 15 τοριγ θα κ8 ἃ ΤΏ. 
(6 τ, τν ΙΘ ἢ ΠΌΓΣΒ65 (ἰ6 πα Ὀϊ Δηῖ5. ἢτὸν οἴ πρυϊης, 
πὰ ΘΓ Ὀοδοῖὰ : δηά 85}0 ἸλπηοηΐΒ ΤῸ {Π 6 ΟΠ] τ Ὼ 
ν ἶσ ἢ 116 δύ {16 οπὰ οὗἁὨ ἰπ6 βίγϑοίβ, οχίοπαϊης 
ἔτγοτι 086 δά 6 οὗ (89 ΟἸὑγ ἰο ἔδιοὸ οἰλον.᾽᾽] 

Π, 20-22. 

20 Βεποϊά, Ο Τ,ΟΕΡ, δῃᾶ οοηβιάοῦ ἰο ἡ μοὶ μου παϑὲ ἀοπμθ (8. 314]] (ἢ 8 οι ἢ 
οδὲ {ποῖν ἔγαϊ απα οὨϊ] ἄγη οὗὨ ἃ βρῆ Ἰοηρῦ 888}} {π6 ῥγίθδῦ δῃᾷ (μ6 ρσορμβϑὲ Ὁθ 

21 5] αίῃ ἴῃ [ἢ6 ΒαποίμδτΥ οὗ {π6ὸ 1ογα ἢ Τα γουπρ ἀπά [μ6 οἹ]α 116 οῃ {μ6 στουπά ἴῃ 
{16 ΒιΓθϑίβ : ΤΩΥ͂ ΨΊΓΡΊΏΒ Πα ΙΩΥ̓ γΟΌΠρ' Π]6 ἢ τα {116 ὈΥ {86 Βιυνογα : (ποὺ ἢαβί 8]41π 

929. (ζόην ἴῃ (ῃ8 ἀΔΥ͂ ΟΥ̓ΤΠΥ δηροῦ; ἴδοι ἰιαϑὺ ΚΙ]]6α ἀπά ποὺ ρῥι1.4., δου δαβί ὁ8116α, 
89 ἴῃ 8 ΒΟΪΘΠΔΠ ΑΔΥ, ΤΑΥ̓ ἰΟΥΓΟΥΒ τουπμα δρουῦ; 8ὸ ἐῃμαῦ ἴῃ Π6 ἀΔΥ οὗἨ {π6 ΠΟΒΡΒ 
ΔΏΡῸΓ ΠΟΩΒ Θϑοδρ64 ΠΟΓ ΓΟΙ ΔΙ Π64 : {πο086 (μαῦ 1 μαγο βυδα ]6α δηα Ὀγουρΐ ἃρ δίῃ 
ΤῊΪΠ6 ΘΠΘΙΩΥ͂ ΘΟὨΒΟΙΩΘΑ, 

ΤΈΧΤΙΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ.. 

γοτ. 20.--ὴν. 866 ὶ. 12; ||. 25.-[τ-ὩΝ. ΗΣΝΡΕΚΒΟΝ: “Ν᾽ ἰΒ ἐπίοθ ἀϑοὰ [ἢ Ἐπἰβ τοσϑθ ψ πὰ {Π|6 ἴοσοθ οὗ ἃ ἀθιμοῦ- 

δίταϊϊνο ἱπίουϊοοιίοη." Ηδ {ταπϑϊαίοα, Βελοῖεῖ 1 τοοηπδη. εαί ἑλεῖν γγιῖί, ἐπγαπίς 97 α Ζραπ ἴοπρ ; Βελοϊά ] γγίέεε απαὶ Ῥγορῆεέ αγὲ 
εἰαίη, εἰς. ΤΉ 18 τὴ ΓΘ ΕΥ̓ τοπκ. [ἢ {ΠῸ ΥΟΓῪ {Ἐν ἰμδίδηοοθ ἰῃ 0. Ὀλξ 68 ἴπὸ ἔογοο οὗ 8π ἰπίοσ)οςίίου, 1{ τοδὶ 8 8 

οοπάϊξίοπαι βοηβο, απᾶ πόύοτ ἰπίγοάυοοα δῇ πη 88} 6. α αὐ γπικιίου, οὐ δίδτοπηοπῦ οἵ δὴ ππηιοδιοηθα πλλίῖοῦ οὗὨ βοΐ (506 ΗΚ. 

χὶϊ. 12, Φοῦ χνιΐ. 18, 10; Ρτον. ἰδ. 88; 26Γ, χχχὶ. 20). Βοβίάϑθε, ἴμ9 ζαΐαγο ΤΌγπὶ οὗ [86 νϑγὺϑ τοαατοδ μετ ἂν ΠΟ το. 8] ΟΣ 

Ῥοίοητίδὶ β6η80.---ἸΥ. Π. Π.1--Δ . 8.ο11.4. [ΗΈΝΌΕΒΒΟΝ : “ΤΒο ποιαίμδίῖνο ἴο 2 Γ) ἰ5 π δηᾶ δδ᾽ 3.) ἴδ κδὴ βίαν.) ΤῈ 
ΝΣ Ἐν μορΑξοΣ [ν᾿ τ 

Θογτάδῃ θη υἷ98 ΝΑΞΟΣΞΙΒΒΑΘΗ ἴ0 ὈΓΌΒΕΣΥΟ ἴδ 9 ΠΟΌΓΤΘΥ οοηδίγυοίίοη, 850}1 οστ ἄγχοί νδράθη Ῥυϊοδίοσ πὰ Ρσορμοῖ )---Ὑ. Π. Η.] 

- 05. 869 ἰΪ. 1. 

γοτ. 21.--ϑ 7. Φοσοσρίδῃ 865 5:90 ΟὨ]ΪΥ͂ ΟὩΟ6, 1 Ὁ1.}} 1. 25. Ὀὰὲ πὸ δηὰ Καὶ τὶ (ἀδοὶ ἀ6 Ὁ νοὶ ταγΥ} [Ὲ {{|. 2, ̓ 53.-- 

γν. ὅ66 γοΙϑ. 2, 10, 11.-Ί 3. Ασα. Ιος. β6ὸ ὯΣ Ὅν. ὅὃτόὸ, α, β. [“ΤῺΘ δοσυβαῖίνο 15 υδοὰ αὐτο σ Ὑ ΓῸ οἵ τοδί, ἴῃ δῃ- 

δνογ ἴο ἴΠ6 αποδίίοη τολέγε 7") ΝΆΣΟΕΙΔ. ΘΟ ΡΠ Ἃ). 86 2οτ. 1]. 2: 38. βοο Φογ. χὶ. 10; χχυ. δ4; 11. 406. ΤῈ 

ΦΧΡΓΟΒΒΙΟΙ δΟΟΙῺΒ [0 γον δὴ Δ η {8 6518 10 Ὁ ΤΊ, τος. 20. 

Υογ. 22.--ἰ . Το ἱπιροτίοςξ, γ᾿ ΒΘη σοτηματοα σὰ ἘΠ 9. »τοοοάϊης δὰ ζ] ον ίηρ ρογίθοϊβ, Βοοῖὰ ἴο ὈΘ ἀ110 ΘΙ ΓΟΙΥ 

ἴο {Π6 ΠΝ ἢ {|ὸ πογοϑίϊς, [ΓΡογῆαρβ, πὸ ΓΘ ἰἸο ΓΘ, δ8 ἴῃ τοῦ, 20, ΔΑ ἃ σοπα  Ποπ8] οὐ ροίοπίαϊ βοηβο. 0 ΟὟΤΝ, 
ψ]ὺ σοημουία ἐς ὙΠῸ 186 ογ 8, ὅεέ, Ο Ψελουαν, απ ώ ςοπείάετ. [τὰ ἴμ 5 οα860 [89 Ὶ το] ον νου μᾶγτο ἴπῸ 86 η80 οὗ 707 ; ΟΥ̓ 

α5ἷη Ε΄ Υ: 40 ἐλαί. ΜΔ7]ουϊαςί Τλοις οαἷξ ἰοσείδεν, αα οπ α 7εεἰϊναῖ, αἴ τῖν ἱεγγογε τοῖν τομπᾶ αδοι} ΤῸ ἱλεγςε τοας Ἠοί, εἴς. 

ΤΊΔΥΝΕΥ, ἴθ ἷβ οχομἀδίίο οὗ ἴΠ9 ἴοχῖ, οὐ τ] οοἶζβ [Π6 ὨΘΟΘΒΘΙΥ οὗ 8 Ὁ [πὲ εἴα]. }δ}Ὁ ὈἾ)2. 8.66 νον. 0.--- . Η. Η.Ἐ- 

5. ΡῬΙοΙ ποῖ ἴῃ Ζογοταί ἢ, ΒΟΥ ἄσοθ ἢ 80 ἔπη γὙγὴ ἰῃ (88 δαβθ. 806. Εψοῖ. χίχ. 2.--Ὀ}3. 866 6 Γ, ν. ὃ; ἰχ, 15. χίγν. 

12; ααἰϊχ. 237, εἰς. [ΒΙΑΥΝΈΕΥ ((ΟἸ] ον οὰ ὈΥ ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ) Δ κοθ [8 πτοτχγὰ ἴοσ 5 ψ ἢ δυχ, δᾶ εἰππεϊαϊξοι: Τλοξε ιυδοτα, 7 λαὰ 

“7οείετεὰ απὰ παι ἰο στοιο τσετε αἷ! φῦ ἔλεπι ταν ἐπιπεῖοε. ΤΩ Ῥοϊπέϊης, Ὁ). ποί Ὁ72, 180 οτγβίομθ, δῃὰ ἐμ ΒΘΏ86, ΓΘ 8}] 

διυαϊηδί {μ18.--. ΠΗ. Π.] τ' τε 

ἴδοι Βεαδὶ ἄοῃθ 8186. [4.58 {6 Ῥστοῃοῦῃ 18 ἰπ- 
ἰογτοραίίνα, {μδὺ Τότ βου ϊὰ Ὀ6 ῥγοβογνοά: 10 
τοΐοπι ἠαεοί Τάοι, ἄοπε (λι82 Το αποϑιίοι 805 
ἱπίογροβοὰ Ὀούνοοη [86 Δρρϑδὶ ἰο ἀοά ἰο Ἰοοκ, 
δὰ τμ6 ἀοβοτὶ ρίΐοα οὗ ψιὰΐ Ηδ Μ|}] βοο 'ζ Ηθϑ 
Ἰοοῖ, 18 ὙΘΥΥ͂ Τοσοὶ ὉΪ0 απ ἀο068 ποῖ την (ἢ) 6 5686 
85 {110 ΟΥ̓ΙΠΆΣΥ σοπαίγαοσίΐοι ἀο008, Ὀμχὺ ΠγΔ]65 1 
ἴΠΟΓῸ ΒρΡρδτοΩί.---Ὗ, 1. 1.1] Τ|ιο [οσὰ δὰ ἀοῃθ 
(18. ποῖ ἰο 8 Βοαι θη παίϊοῃ, δα ἰο 86 ῬΘΟΡ]θ 
οὗ Ηἰἷ8 ονῃ ομοίσο, ἰο ψῃοῦχ ΑἸ [86 ῬΧΟΙΠἾ868 οὗἁ 
Ηἶ8 Ὀ]οβϑίης 6 γ σίνσοα (σοιρ. θη. χΙϊ. 2, 8; 
χνυ. ὃ; ΧΥΙ. 18 ; χχ. 17, 18; χχνὶ. 8, 4: χχυ ι[. 
114. εἰς.).--- 8 8411 ἴῃ 9 συοσθθῃ δδῖ ᾿μοὶσς ἔγαϊς 
εαηἃ οὨἱ]ᾶτθῃ οὗ ἃ δρδὴ ᾿ἴοῃβ 7---Αξδηοια τρο- 
πιῆ εαἰ ἰδεῖν 7γμῖ, ἐδλ6 ολϊάγεπ τολοπὶ ἰὸν πεγδοα 
ΤὨΪΒ 15. ἃ βίη ρίθ ἱπάϊσγοοϊ αὐρϑίϊοπ, δἰ μοι 10 18 
σοηταἰηοα ἱ 7 ὸ τη θγΒ. ὮὈϊῥ, ὑΓ [ΠΠ ΟΣΔ]ΪῪ 

ἰγδῃηβὶαἰθα, (86 αποϑίϊοι 15, ὑ,-τδλαϊξ φαΐ τὐοπιοῆ, 
ἐλεὶγ γγμὶξ, εἰς.} ἰ8 ἀορθμβάθην οα ΤΊΣ, δέ6 [8ε6 ᾧ 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΛΙ, 

ΤῺ οριῃίου οἵ πε. Β. ΜΙΘΗΆΕΙ8 ( ]ο Βο- 
ΒΕΝΜΌΕΙΕΚ 56 6Π|8 (0 Δ ορι), ἐπα (Π6 ΤΟ] ον ἰης 
ῬταΥΘΥ 5 βοὶ ἔοτι ἢ ὈΥ 16 Ρτορ μοὶ Εἰτηβο] ἢ, 88 ἃ 
ΤΌΤ ΟΥ̓ ῬΤΆΥΟΡ (᾿πδίαΓ Γογηπιμίατίδ), ἴῃ Ὀ6]}Δ] αἴ 
{πὸ ἀδιριιίον οὗ Ζίου, ψὙ8ο 18 οχιογίοα ἰ0 ῬΓΆΥ ἴῃ 
σοΥβ. 18, 190, Βαγὶν ποοάϑ τοί οη. Ἰαΐ {116 
μι ]}} οὗὨ ΖΊοη, ἱ. ε., Δῖοπ Ἀγ βοΐ, αἰΐουβ (ἢ 6 ῬΤΑΥΘΤ 
πη νογβ. 20.322, 15 ουϊἀδῃὶ, Ὀοῖ ἢ ἔγοσα 86 ἀχβογία- 
ἐἴοπ ἰο ΡτΆγοΥ ἴῃ υοσϑ. 18, 19, κηὰ ἔγοπι (ἰιθ 5ι1Ὁ- 
Βίη 14] ἀστοοιποηί οὗ το γ8. 20-22 1} τυ δῦ ὙΟΥΒ. 
18, 19 μαιὶ Ἰπαϊοδῖοι 8 (10 Βα Ὀ͵] οὐ πηδίίον οὗ {118 
ῬΓΌΥΕΣ οὗ Ἰαπηθη Δ Ἰ 0}. 

ψεν. 20. Βοβοϊᾶ, Ὁ ΣὩΟΞΏ, δηᾶ οομδίᾶοσ 
---ϑὸο, Ο ͵ολουαὶλ, σπᾶ ἰοοζ. Τ]ιὶδ ὁχηοῦ οτ]ἃ 
Οσσιγϑ ἰ. 1]. Τῆδ ῥάσον ἴῃ 1. 20-22 (σοπιρ. ἱ. 
9) αἷ8ο Ὀοχίῃϑ νἱὰ ὅε6, “ελουαΐ.---ο ΒΟ Σὰ 
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(8 15. 80, ΟΥ Ββου]ὰ ὉΘ 80]. Τῆα 8Βθῆβα οἵ (9 
αιιοβιΐοῃ, ἹΠΟΓΘΟΤΟΥ, ἰδ ποῖ, ὙΒΘΙ ΠΟΥ ἴὑ Ὠπα ΘΥΟΡ 
Ὀδ66 ἰιοατὰ οὗἉὨ ἰπαὶ τηοῖ μοτ8 δὰ Ὀθοη ἀγίυθη ἈΥ͂ 
Βαηρον ἰο δαὶ ἐμοῖν ον Οβρνίηρ ἢ (ΒΟΒΕΝΜΟΕΙ,- 
1ῈΠ), ἴοτ ἴμθ (Π6 ρῬογίθου ἰθη89 οὐραΐ ἴο ἢαγθ 
Ῥαθα ᾿τϑοὰ, Βυΐϊ ψΒδὺ 185 δϑικοὰ 15, Ὑ οί 6 {}δ. 
ἰπΐπς, βρθακίηρ ἰπ 8 ΚΘΏΘΓΔΙ ΥΔΥ, ΠΙΔΥ͂ ὯΘ ΒΌΡ- 
ῬοΟΒΔΌΪΟ, Ροββ1 016, οὐ τῖριι; δὰ ἴ0 Ἔχ ργθβ8 (}}}8 
189 ᾿προνδοι τηυβὲ Ὀ6 υϑοά, Τὴ οχρ᾽δπαίϊοη οὗ 
ΤΗενιῦβ, “ Παά {Π67 (δὰ Ὀδοη ΟὈ] χοὰ ἰο Θαΐ, 
εἰς., ἵ. ε., Παὰ ΤῊΥ υϊρηηοηῖβ ροῦθ 80 ἴδυ, (μδῖ, 

εἰς.,᾽ ἰ8. ποῖ βυβοίο πὶ γ σταμτηλίϊολὶ, ἬΠαι 18 
δορά 15, ν Βοί μ6ν (ῖ8 {πἰπρῦ, ΣΟΠΘΓΔΙΠΥ βροικὶπᾷ, 
σπουϊὰ Ὀ6 ΑἸΙυνοῦ ἴο ΒΔρροα ἢ 16 δΉΒΟΥ ἴο 
(᾿ἶ8 ααδϑίϊου τνου]ὰ ἱπτοῖνθ δηοί μεσ, ψ ΒΟΙ ν 1 
Βαὰ ὕθδοηὴ βιδογοά ἰο ὨΔΡΡΘῺ δἱ (ἰδ ἐπι ἢ αὶ 
{πῃ Ἰαιίοῦ αὐοβίϊοη ἴ8 ποὶ ἀἰγοοῖΥ οομπίαϊηοᾶ ἰπ 
(86 ποτὰ ι,.566.---Τ)θ οτίπιθ ΠογΘ τηδηϊοηοα 15 
ΟἸΘΑΥῚΥ ἀοδὶ ρηπίοα 88 8 ριι 5 πηοηῦ (0 {86 το Ὀθ]- 
Ἰϊοιϑ ρβορὶο; θϑυΐ. χχυὶὶ. ὃδ; ον. χῖχ. θ,. 8690 
2 Κιίησβ νυἱ. 28, 29; [μππτ|. ἦν. 10.---Θ 8 4}1 189 
Ὀσὶθϑὶ δα [89 ρσορβοῖ 6 δίῃ ἰπ [89 βᾶπ0- 
ἴπαιν οὗ ἴμ6 Τοτᾶ--λοια ρὑτίοεί απὰ ργορλοί δά 
δ'πἰη, οἷον ΓΆΒΒΕΜ, ΑΝΝῸΣ “ ΒΠου]ὰ οὐ μά πγθ 

ἴο 8606 Πῖβ ον ἰοι886 ροϊ]υἱοἃ τ {ἢ 116 Ὀϊοοῖ οἴ 
ΗΠ 5 οὐ ΡῬγΙοβίϑ δπὰ βιι6}}) 88 ὈοτΘ ὑμ6 παῖὴθ δ 
Ἰοδοὶ οὗὨἩ 1115 ΡγΟΡ χο8.᾽᾽] ; 

ὉΠ, ἐλεὶν γγιί, ΤῈ Ἰηϑβου πο Βυ ΕΣ δ 48 ἰπ- 

ἀυοϑά πιοϑὶ ἱπίογρυθίουϑ ἈΠΏΘΟΘΒΒΘΤΙΥ ἴο οἤδηρθ 
[86 τοράϊῃρ. τὰ 86 δορί. ᾿ιὰβϑ καρπὸν κοιλίας 
αὐτῶν, απὰ ι λιαϊ, δῇὰ Αταῦ. Βἰ πι τ γϑδάϊηρϑ, ἱϊ 
89 Ὀσοη σοπ)οσίανοά (αὺ (Π9 οτἱρίηδὶ ἰοχὺ νγὰϑ8 
ΪΌΞ "5, οὗ νον 1863 σμδηροά ἱπῖο Ὁ ἰδ 8}} 

(ἀκὶ τοιααὶΐπϑ 'π {16 ῬΓοδοηΐ ἰοχί. ΒΚΑΣΝΕΥ͂ δὺρ- 

ξε8.9 ὉΓΠ "5. ΟἾὟΕΝ [88 δὴ οτἱρίμδὶ ἀσνίοθ οὗ 

ἷβ οὐὰ ἰο ππθοὶ 818 Ῥτοβαπιοᾶ ἀἰβῆου!γ. Ηθ 
βαγα, ρα, ἴὰ [89 86η86 οὗ οὔϑργίπρ, 18 Δρρ θὰ 
ἴο πιο ῃ ἃ5 Ὑ6}] 18 ἰ0 οηθη. ᾿͵9 ὨΙΔΥ͂ ἴα Κὸ {Π6 

βπαὶ πίοηὶ ἰὰ ὮΝ) 88 8 Ῥγοποιμ, ἐλοὶγ τοῖσεδ; 189 
ΒΔΙΩΟ ὯΥΘ πη θδῃΐ ἃ8 ἴτὶ γ6 86 18, ἐλεὶγ τυοῖοσε [ἠεατί 3], 

ἡ. ο., ἴχὸ οἰϊΖοη8 οὐ Φοτγιβο. ΤΠ ὰ8 [6 6οι- 
βισαοίΐου ΜΠΠ᾿|᾿ 0 αυἰΐα σταπιηδίίο]. δλομία 
ἐλεῖγ οἱοη τοῖροδ φαΐ ἰλεὶγ οὔάερτίησ." ὙἸΤδδὶ νου]ιὶ 
τὴοῶπ (μοὶ ννῖνο9 δίο, πο (ἰιοὶν οὐγη, Ὀι {ΠΡ 
μι απ8᾽ οἰ άτοη. ΤῊ 8 νγου]ὰ ἔα τ 8} ῬΓΘΔΘἢ- 
ΘΥ5. ΜΊΠΙ 8 ἰοχί ἀραίηβί ΡΟΪΥ ΒΘ ΠΙΥ, ΟΥ̓ (86 ΟΥ̓ ΘΙ(Υ 
οὗ Βί6ρ-τιοῖ οτϑ'! ΗΈΝΌΚΗΒΟΝ [8 Βη0|88Ε.64 Μ’11}} 8 
τη σΊΒί οὐ ἃ} ἈΡΡΟΔΙ ἴο ΘΟ ΡΙΙΟΩΥ͂ : “ ΤΊ ἸΏ 8586 .}} 9 
Βυῆιχ 18 καορίοἀ ἰηδίοδα οὗ (110 ἔθ πὶ πη, ἰο ΓΘ Θ 

ἴπ ὕοττα ἢ} Ὁ Σ) ργεοθάϊῃρ."---Ὦ, Η, Η.1 [18 
Ὡοΐ ΘΥΟῚ ΠΟΟΘΒΒΔΤΥ, ὙΪΓ ΟἨπ. Β. ΜΙΟΘΒΛΈΙΙΒ, ἴο 

ΚΟΟΡ ἰπ πιϊπὰ τηοῖμ 8 γ8 ἀπά ἈΠ ογ8. 16 τηϑδοὺ- 
Ἰΐπα, ἃ8 16 πογΘ ΘΟ ΡΤ ΘΒ ηπνο δηὰ ΒἰρθοΥ ΒΟΧ, 
ποῖ 165 186 ζοπιϊηΐπο ἴο0. ὅ866 ΠΥ Ο., ὅ 60, δ; 
Φιγν. ἰχ. 19: χἱν. 19, 25, ὅδη. χχχὶ. 9; ἔχ. ]. 
51, εἰς.---ὈὙΤΊΘ Ὁ σσουγΒ ΟἿΪΥ ἤθτο., [{ ἰθ ἴΠ6 ΔῸ- 

Β' ταοῖ οὗ {Ππ|0 νοῦ ΓΞ, ν ΒΟ 18. ἔου πα ΟὨ]Υ ἴῃ 

τον. 22 Ὀοϊον. Το Ἰαιίοσ (ἀἸογθῦ ἴσοι ΠΙΒ, 

15. χινὶι!, 18) 18 ἃ ἀδποταϊηδίϊν ἤγοιῃ ΤΠ, ραΐπια, 

(Ἰι6 πππά-Ὀτολα ἢ, ραϊπὶ οὗὨ [6 Βδηᾶ, δῃὰ βθθηι- 
ἰὼ οἰ ν δ᾽ ση ῆ 65 μαϊνιὶσ φεβίατε (16 1μΔΕΠΒ Βα μέν 
“εν αΓ6). Κιμοηι, ΨΊΤΒινολ, Καυκὰκ νου]ὰ αἢ- 
αὐ 75 πὶ (1186 ὀχργοββίοη οἵ {8 βιηοοί ἱηρ οὗ {116 
Π1πλ}»5, ἃ9. ΟΥὮ 1.6 βυδααϊΐης οἹοί 68 απὰ Ὀ8η68, 
ΜἰΓἢ τῆς ΡαΪαὶ οὗ 1Π86 παπὰ. [ὙΠ Εἰ, Υ., ολ ̓- 
ἄγοη οὗ α ϑραη ἴοπσ, στο γυκα.: ραγυμΐοϑ αὐ πιεη- 
διιγαπὶ ρναϊΐπιδ; ὐΊΗΒΕΒ: αἷο ᾿ζηχδίοη Κὶπα] οὶ 

ἸΤῊΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒΒ ΟΕ “ΕΈΒΕΜΤΙΛΑΗ. 

οἴπον ρθλππο λῆς; ΒΒΕΟΌΌΠΤΟΝ : ἐπ απίε ἰλοί πιαῇ 
ὧς τραππεά, κὰ ΠΈΝΘΕΒΒΟΝ: ἐπ απ ὁ" α “ρα ἰοπφ. 
16 1.168. οὐ σδδι]άγοπ σδυτίθαὰ ἴπ ἴμ6 νηηὰκ ἰ8 
διορίοἀ ὉΥ ΒΙΝΑΥΝΕΥ͂: οἀιαγι πὶ 9. Ῥαΐπιε, ἱ. 6.) 
“}}{}16 οὔϑθ ἀλπάϊορἃ οὐ (86 δΒαμιὰβ.᾽" Ἐοβεχ- 
ΜΌΕΙΙΕΒ; ἱἐπίαπίεδ σμο8 δμὶδ πιαπιδιιδ ἰγαςίαπι; 
ΟΕΒΙΆΟΗ: ἀαἷα Κίηαοσ, αἶα τη δυῦ Πιπάρη 
ἰγὰχι; δηὰ Νουύξβ: ολιέάγεπ δογηε ἐπ ἰλε ἀγα. 
ΤῸ πιΡρῖη4] σοδάϊηρ ἴῃ Ε. Υ., ολίάγεη εισαάαϊεὰ 
εο(ἀ ἐλεῖγ δαπάβ, ἰ8 ἴ88 Θχρ᾽δποα ἰπ ΑΒ88ῈΕΜ. 
ΑΝΝ.: “Βοοϑυβο 1886 ὙΟΤῸ Ἰη68ῃ8 ἴ0 πιείξ οὐ (0 
δίτείεὐ οἱ δυσἢϊ 1} (ἢ 6 μαηὰ, 88 18. χὶυ !. 18. 
Ἡδθησθ Ὀοὶὰ ἴμ6 Οδμδ]θο Ῥδγαριιταδὶ ἀπά [ἢ9 
ΒΔΌΙ 8 μοτὸ δυροιπὰ ἰἰ ἐλε ολάγοπ ο7 δισα αι ἐπ 
{16 δ !Π]άτοι ν Β086 ἸΣπιῸ5 {δ 6 ποῖ πο ΒΘ 66 ὑγοηξΐ 
ἰο βίγοϊσῃῃ οαὐ δΔηὰ δίτοϊο, 8ἃ8 1 ΠΥ ῬΟΓΘ Ιῃθ- 
{πη ΟΥ̓ πιραβυσίης πο νὰ (Βοὶτ πα ηάς, (0 ἴ8- 
Βιιΐοα ὑπθπὶ δηα τηλῖο {Π ὸπὶ στο βίγαῖσαι δὰ 
ῬΓΟΡΟΤΓΟΗΒῸΪ6 ; δηὰ ἰο {Π)}9 Βᾶπ)|6 Ῥιγροϑο 4180 ἴ0 
ἸηΚ ἰμθπὶ Ρ τὶ δινδι ΐηρ Ὀαπι3; ἔον (δ8 
νον δι βοί ὕσοιῃ αὶ σοοῖ ἔγοαυθπὶ ἰὰ {ἰὸ ΤΑ]- 
τα 188, 70. ἃ ὩΤΟΡΡΕΡ οὔ Ἰΐπθη, ΘΓ ἢ ἰο 
ὙΓΔΡ ῸῸΡ δυρμ ; 88 8180, ἔου αὶ τεῖΐ, οἱ σργοῆπ, οὗ 
16 ΚΘ, }ὰ δογίρίαγο, Κι 111. 15. 15. 1]. 22; 
δηὰ (118 ἱπιογρτοίαιοη τοσοῖγϑ! ἔασι 6 Ὁ Βίγοησιὰ 
ἴγο δὺ ΓΟ] ] ον ο αι Πογο, σοσῦ, 22." ΟἌΙΤΙΝ 
ἰσγαῃβ]αίοθ φαγνμίοδ οαμσαίοπῖδ, νι ἰοσ ΟΝῈΧ 
(γα πϑ]αίθϑ, ἑηζαπί8 τολίίε πιεγϑοά, τὰς οὐ άγεη οὗ 
πγδϑίπσϑ, ΟΥ πωτίυγίπσε (εαἀμοαίϊοη πὶ). ἘΟΟΤΗ- 
ΠΟΥ: ἐλεὶν ἱδι{16 πιιτοίϊησα. ὙΠ Νορί.: ἔλοδα εἰς. 
ἴῃς ἰδε ὀτεαδίδιυ Αἴτοῦ δχαπίηΐηρς (ἢ 666 γατίουϑ 
ἰγδπβιαιϊοῦϑ δηα ἱπιογρτγοίαιἰοηβ, ἰν 18. οΟὈγϊουϑ 
(αὐ ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΟΘΗ ἢὰ8 Θχργοϑβοα {16 ἰσῖια πι68}- 
ἴῃ οὐ 6 ποσὰ, τ]ιαίοΥοΥ ἰ8 118 Γαηἀδιη θη τα] ρτὶ- 
Τα ἶγο 1ά68,--οίλό ολίάγεπ ἀσλοπι (λὲν πιτγδεα,-το 
ἰδ κΚίπς (116 ἰδὲ υγογὰ ἴῃ 18 πιοβὺ σοπι ρΥ ΘΟ ΒΙΥΘ 
86η890.--Ὦ. Η. Π.] 

γον. 21. Τὸ γουὴηξ δηᾶ ἴδ οἹᾶ 6 οἱ 
[89 βτουῃᾶ ἰῃ 86 δἰχϑοῖβ--- δὸν απ οἷά πιαῆ 
ἰϊὲ οπ ἰἦἣε στοιπα ἴῃ ἰδὲ δίἰγοοίβ.. [80 ΟἙΚίΛΟΠ. 
Βιύνευ, ΝΟΥ εϑ: 7λε δον απα (ἦε οἰά τπαη. Ἠξκκ- 
ὍΕΕΒΟΝ: 2δογ8 απα οἰά πιοη.---- 0 νου 18 ῥσϑῖθ- 
γί, ἀπά ουρίὶ ἴἰο 6 80 ἰγδμῃβὶαἰθα. Ηο 18 ἀ9- 
βου πα ταὶ νὰ8 (6 Ραδί. Ζ7Ὰε δον ἁπα (δε οἰὰ 
απ ἰαν οπ (λὲ σγομπα. ΒΙΑΥΝΕΥ: λανὸ {ἴεη.-το 
Ὗ. Η. 1.7-τμν νὶἱτρὶῃ 5 δὴ ἃ ΤΥ γΟΌ ΠΡ, 6}. 
8661. 4, 18: 1]. 10; ν. 1].---Α τ6---λαυε---[8116} 
ΌΥ ἴδ! βδνοσᾶ. ὅ60 2060γΓ. χὶχ. 7; χσχ. 4; 
χχχὶχ. 18. [ΒΠΑΥΝΕΥ͂ ἰπδρίηοβ {Ππ6 τηοίγο ποϑὰβ 
ἱπιργουϊη, δηαὰ ἰσαμβὶδῖθθ, “Ψ υἱγσίπα αἀπὰ τὴν 
ψομ ς᾽ πίεπ ατὸ ζαϊίεπ; τοῖἢ ἠδ δισογαὰ λαεὶ λοι εἰαίῃ 
λεπι, ἴὰ υἱοῦ αἰβγορατὰ οὗὨ {8 δοσθηίβ, Ὀ6ϑὴἀ68 
{π6 ΠΟΟΘΒΒΙΥ οὗ ΒυρΡΙ γἱπρ ἃ Ῥγοῃοι) πο 6Χ- 
ῬτΘΒ886α.---Ἶ. Η. 11.1-Βου Βαδὶ β]αὶη ἔπ θιῖὰ 
πὶ 86 ἅδν' οὗ [ΒΒ η)9 δηβοσ; ἴβουῦ μα81 ᾿εἱ]1οὰ 
δια ποὶ ρἱτὶ6 ἅ---1λοι λαδὶ αἰ οα ἰὴ τἢς ἀσῷ ον 
αἸΦΕΤ {888 γα. 2); λαϑέ δίαϊα ἀπά ποῖ ρμιε(ἰεὶ (νοτ. 
2). [16 ἀϑυπάθι θοαὶ σοηϑίγαοσιίοη, 88 ἴῃ τοῦ. 
10, 15 γϑβθπιθὶ απὰ ἔογοὶ Ὁ1Ϊ0. Του λαεί ζει κά, 
λαδί δἰαῖπ, ἀαδὲ ποί μιὰ. Το ΒιιρΡΡ} τ. 6 σδοη- 
υποίίοη ἀπά ΟΥ̓ ῬΘΤΥΒΟΠΑΙ Ῥγουουμ ἐλέπι τ ΘΚ ΘῸδ 
16 Βθηΐθῃ66.---Υ. Η, Η. 

γεν. 22. Του Βαδὶ οαδ]Ἱ]Ἱϑᾶ-- Τλοι οαἰϊεδί ἰο- 
χείλετγ---ὧῦ ἰὰ ἃ ΒΟΙΘΙ. ἢ δν ---τὁ οη α 7ρα8ί-ἄαψ. 
ὅθ υὙϑὺ. 0.--ΜῪ ἴϑθισοσβ τοπηᾶ δρουῦϊ [Ἰ1|., 
ὕγοπι τοιπαὶ αὐοιιί, ἴτοιη ΟΥ̓ΟΤΥῪ αἰτθοίἑ οη, εὸ (δ δὲ 
1Π0Υ ΘΤΘ ϑυΓΓΟυ πάρα ὈΥ (πο. ὅὃ0ο ΒεΚΟυΘΉΤΟΧΝ. 
ΟΑΥΥΙΝ: " ἤθγα Β6 υ868 ἃ τηοϑὺ Δρρτορτίδίο πηθ- 
ἱδρβοσ, ἰο βῃσοτν ὑπαὶ (86 Ρ6Ορ]6 δὰ Ὀδοη ὈτουρσἈὶί 
ἰο 180 ΒΑΙΣΟΟϑὲ Βίσαϊίβ; Ζὸ2χ ἈΘ ΒΔΥ85 {δμεὶ ἐεγγογᾶ 
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μαά οἡ ΘΥΟΤΥ 5.6. βυτσοιπᾶρ (Π δι, ἃ8 ΒΘ 8 
Βοίϊθιῃη ἈΒΒΘΙΠΌΪΥ 159 σαἰϊο. ΤΠ βουπηάρα [Π6 
ἰσαπιροὶϑ θη ἃ ζοβίϊναὶ ννλ8 δὖὺ δηά, (αὐ 8]} 
πιΐσιιὶ σοῦ ὉΡ ἴο ἔμο Το ρ]6. ΑΒ, 88 Π, ΠΥ 
ΘΟ ρϑῃΐ 68 6 ΓΘ ψοηΐ ἰο σοΙη8 (ὁ ΦοΓϑλ]θ ΟΣ 
[εα5ι-ἀλγΒ---ἴονῦ δὴ {06 ἰσυτη ροί8 6 γ6 Βουπαάοα 
81} 6ΓΘ 08]164 ---80 [6 ῬγΟΡΒοῦ βδᾶυ8 (πδὶ [θυ ΤΟΓΒ 
μδὰ Ὀδθθη βοπὶ ἔγοτι ΟΥ̓ΘΡΥ͂ Ῥασὶ ἴο βί γαϊΐθη ἴῃ 
χα βου Ὁ]6 ΡΘΟρ]6." ΟΥΕΝ: ““}ΐψν (ἜΥΤΟΥ8 ΤΑΘΔῺ ΤΩΥ 
ἰογγίβοσβ, Δοοοτάϊης ἰο {μ6 Ὑ ]ρ;.. [Π 6 αὈΒίτδοί ἴῸ Γ᾽ 
ἴΠ σοπογοεῖο.᾽᾿ -οΟΥ, Η. Η.]---ξ8ξο ᾿μδῖ ἰῃ τΠ6 ὅδ ν 
οὗ τἴ869 ΖΣΟΝ 5 δθοσ ΠΟΘ θδβοδρϑθᾶ οΥ ζϑ- 
τοαϊη θᾶ.--- πα λεγο ισαϑ ποὶ οἡ ἐδε ἀαν οὐ υελουαλ᾽ 8 
τὐταί(ἡ απ ἐδοαροα οὁη6 ΟΥ̓ α διγυίυοτ. [Ἴ86 ἔνγο ψοτὰ 8 
σοηαογοιὶ ἐδεαρεα δηἃὰ τεπιαϊπεα Βθθῖὰ 0 ΘΧΡΓΤΘ88 [ἢ 9 
Βδῖηθ ἰάθα ; παπιοὶ υ, (0 ὁδεαρό. ΑΒ ἵἴβοσ ΨΟΓΘ 
τηυϊε 68 0 δωγυϊνεα (ἢ 9 δ᾽δυρϊοΣ δηὰ 5(}}} 
γεπιαϊποα οἢ θαγίι, Μ6 οδηδοί ἰχαηβὶαίὶθ ἰδ 6 δοσομὰ 
ψοτγὰ ὉΥ ΟΥΒΟΣ οὗ [Π6880 ἴΘΓΠῚΒ, 1688 ψγὸ Γαρατγα 

᾿ἸΒο ἃ8. ΠΟΘΙ ΠΥΡΟΓΌΟΙ 168). ῬῬΓΙΓΟΌΔΟΌΪΥ (πὸ 
τηοδηὶηῃρς ἰθ [δι ΟΠ ΘΠΓΊΓΟΙΥ͂ ΘΒοαροα ὑμ9 οἴἶθοί 8 
οἵ αοα᾽ 5 νγαϊϊ, δηἃ ννὸ ΠΔΥῪ ἰγΔῃ 8] ὑδι18, ἐλέγά 
τ0α8 ποί οπὲ ἰλαί εδεαρεοα οΥ τοαϑ ὀχεμιρί. Τ 18 18 
οοηϑίβίθηϊ ψὶ τ ἴῃ 6 πιθδηὶηρ οὗὁ {ῃ9 ὙϑγὉ ὕγοτη 
ὙΠ 6} 1.0 ποι 8 ἀεγίγοὰ (Ἴ, εἰαδὲ, ἰο ἐδεαρε, 

ἴο ψεί εἶδαν, ἱ. ε., ΟΥ̓ Θοπἀοτη παι οῃ ΟΥ̓ Ρυ ἰΒῃταθηί), 
διὰ ἴθ σοπῆγηθὰ ΔρΡΡΟΆΓΘΩΙΥ ὈὉΥ͂ ΦοΥ. ΣΙ]. 17, 
“ὙΠ 6Υ 85}8}} ἀϊα Ὁγ 18:6 βυνοτ, Ὀγ (89 ἴαταΐπο, απὸ 
ὈΥ ἴΠ 6 ρΡΘ δ. 6 π00: δηἃ πο οὗ {161 8}}8}} Γθ πη αἰ 
ΟΣ Θβοιρο,᾽ ἡ, 6., δλαϊξ ἐδοαρὲ οΥ δὲ ισλοίϊϊψ ἐτεπιρί 
(σομιρΡ. Ψ6τ. χὶῖν. 14),--" ἔγοτα (8) 6ΥἹ]} {πῶ} 1 νν}}} 
Ὀγΐης Ὁροὰ ἰποτα." δ ΣΩΔΥ υπαογβίδπα [6 
ῬἪΓΆΒΘ ἴῃ ΟΌΡ ἰοχὺ 85 6} 0168] ὉΓ {86 ΓᾺ]]6Γ ὁχ- 
ῬΓΘβϑίοη ἃ8 νγ9 Βηὰ [1ὑ ἴῃ Φ6Γ. χὶῖν. 14, τεπιαϊη ΟΥ 

ἐβοάρε ἤτοπι (λα ουϊϊδ, ΤΊ ὙΠ 280 δ᾽ 8) ὙΠ. 0 
ΤΥ ἰγδηβίαίθ (ἢ 6 βϑοηΐοησο  ΡΟΥΒΟΙΔΙΪΥ, ἐλόγο 
τσαϑ ποὶ (δαί ἐδοαρεα ΟΥ' τσα8 ὀχεπιρί. ΤῊ ᾿ν ται οὗ 
(80 Ιοτὰ ἀδβοθῃι θα οἡ 8}1] ἐΠΐη 58 Δ ἃ 811 ΡΟΓΒΟΠΒ. 
ΤΠ6 οἷίγ απὰ Ζϊίοῃ, ἰἰ6 νν8}}5 ἃπὰ ἐπὸ ραίθβ, [89 
ΒΔΠΟΙΌΔΥΥ, Ρ4]18668 δ ᾿γοι1568, δηα 8]}] {π6 1η}ιὰ- 
Ὀἰίδηῖβ, τὶ πουΐ τοραγὰ ἴ0 πρθ, ΒῈΧ ΟΥ̓ δοηα 0, 
ἭΘΥΟ ἰηνοϊνοά ἢ 8. δΘοιηοῃ Ταΐη.---Ἐ. Ἡ, Η. 
-- ΤἸ8)οβΒο ἴΒ661 Βανο βυνδδδ]ϑθᾶ---7λοθε 7 λαυὲ 
ςαττίεα οὐ πιιγ86α1, Β66 γο Ὺ. 20---ηᾶὰ ὈΣΤοΟΌΡΒϊ ὉΡ, 
Βα πὴ ΘΏΘΙΏΙΥ ΟΟΣΒΌΠ1ΘΕ --τὴν ἐπεὴν α6- 
Φίγογεοα (ἠδ. [Ι᾿ ἰΒ ανιδηῖ {Πα 096 ὈΓΆΥΟΣ ἰΒ ἃ 
ῬΓΆΥΟΡ οὗ ἰηπηοπίαίἰοη, πὰ ψ}{ Τοϑροοὶ (0 ἰ(8 
ΟὈ͵δοῖ γοϑροη 8 ἴ0 [86 Ἔχιογίαι 0}. δοπίἰηοα ἴῃ 
γον. 19 Ὀγ ρί νης (9 τβὶ ρἶδοο ἰο (86 Ἀυἱποὶρα] 
ϑυ Ὀ]6οὺ οὔ {μπὶ γοτγβο, ψὶς που τ ϑίσ οἵ της 186] ἰο 
ὑπαὶ 5 Ὀ͵οοῖ, τ 8 16}λ 18, Ὀδδιἀθβ, γαῖθοσς ἰηϊιδίοὰ 
ἀδβὴη οχργοβϑοα, 

Ὁ Δ, ἰρΡΤΟΥδ, ΘΥΘΥΥ͂ ΠΟΤ 680 ΤΠΘΆΏ8 δλεζίεν, 

»ίαεε 07 ατοοπιπιοααίίοπ, ἀιοοϊ ίη, φοπιπιοταίἴο, »έτε- 
φγίπαιο (θη. χνι. δ; χχυ!, 4; ΧΧΧΥΪ. Τ; ΧΧΧΥΪΪ. 
1; ἔχ. νἱ. 4, εἰσ.), σγαπαγν (ϑῖπᾳ. 25, ΡΒ. ἵν. 

10). Νοπθ οὗ {686 πιοδῃϊηρδ Βα} 18 ἢοτο. 10 18 
ὈείίοΓ {πογθῆοτθ ἴο ἀθγῖνϑ ἴὶ ὕγοτα 29, ἐεγτ βνίτ, 
νι ἢ ἢ οσσιΓΒ ἰγοαυ Θ(ἸΥ̓ ἴπ ΦοΓΘΠ8}), Υἱ. 2δ; χχ. 
8, 4,10; χὶνὶ, ὃ; χὶῖχ. 29, [ἀξβιάσι: “Τ᾽ Ἷ8 
νογὰ 18 σΟΥΓΑΕΪΥ 8 ἀοβίρπαίίοπ οὗἁ (8.6 ΘΏΘΠΙΥ 
(γ ]κᾳ.: φιὶ ἐετγεπί πιε), Ὀὰὶ 18 ποί ἴο Ὀ6 τοϑίγϊοί δα 
ο 16 π|, 860 ἷ. 20, βῖποθ {ἰἸ6 οστηα] 80 Τγοαυοηὶ 
ἴῃ Τοτοιιίδ (νἱ. 2 ; χχ. 4,10; χὶνὶ. ὃ ; χ]ῖχ. 29) 
15. ἃ ΖΟΠΘΓΑΪΙ ἜΧΡΓΟΒβίοῃ [ῸΓ ἃ ροϑβι(ου ἱπγοαϊοη ρα 
οὐ 81} 81.685 νι ἀΑΏΘΥΒ πὰ [Π6 ΘΓΓΟΥ ῬΓΘ6- 
γα! ηρ (Ἰοτοῖπ." -- Εὐγα νΌ, λοσογαϊης ἴο ΟΕΒΨΑΟΘΗ, 
ἐδ κεβ εἰ6 ψοσγὰ ἴῃ 118 ΙΏΟΥΘ ΘΟΙΏΠΙΟῺ βίῃ ἰ βοδίί οι. 

΄ ᾿ 

δηαἃ 1η8188 ἰῃαὶ 1{ σοϊδίθβ ἰο (ἢ 8 β8δ1η6 'ῬῬΟΓΒΟῺΒ 
Ὠλτ)Θα 1 1116 Βαοοηα δΔηὰ ᾿,8ὲ οαυ868 οὗ [86 Ὑ ΣΆ, 
ΦΤλο νον ἀοῃοῖθ8 πιν υἱέαφετα τοιπα αδοωΐ, ατιὰ 
6 ἱπ Ὁ πι8 οὗ (0 ἀαἴδῃοθ 6585 ΘΟΙΠΙΣΥ 0 8 
διὰ ὙΠ] 68 ἅτ πίοι ἀ6α, ν 80 6 γ τοϊαϊθαὰ ἴἰὸ 
{πὸ οὐ ῥγοιοοίϊης ΟἷἿΥ ἃ8 ἔδυ πιογ8, Ὁ 2 (ϑορι. 

παροικίαι). Τὰ τἴλ6 Μ]}10160 Υ Υ86 Ὁ] ΙΗΪΥ δἰ] 68 
ἴο ἃ ζγθαὶ δυϑηΐ ἴῃ {π6 ἀδΔΥ8 οὗ {μ6 βίομο. ΑἹ] (116 
ἸΒδΌϊ απ 8 οὗ {110 ΘΟ ΠΙΓΥ τυβμεα ἰπίο (86 Ῥτίη- 
Οἷρ8] ΟἾΕΥ (85 Ἀαρρϑῃθα β᾽ ΕΔ ῪΪΥ ἀπᾶον 1118) 
88 ἴἔ ἃ ρ͵ῆοδί ἴδαβδὶ ἃ8. οὗ οἷὰ νψοσ ἴο 6 μοϊά ἰῃ 
018 ΟἾΥ,---ἰθοαι αἷδ8! 11 που]Ἱὰ ὃθ πα ἰδ θη ἔοΓ 
{6 τὰ, δὺ ἰδ ἤπαὶ οδρίυγο, (Π6 στοαὶ Ζοϑιϊυ 1 οὗ 
τσ ον.᾽ Τ18. ΤΆ Κ6 8 ΘΧΟο]] θη Β6η86 οὗ ἰῃθ 
Ψ 019 Υ 6786, δηἀ 18 Γοσοιητηθπ ἀρὰ ὈΥ ργοβοσνίης 
1:6 88π16 8ι11:0}6 οἱ ἱπτουφπουῦ {πὸ ἰχϑο οἴααβ65 οὗ 
186 Υ6Υ86,-π 16 σαπποὺ Ὧο βαιά οὗ ΒΙΑΥΝΕΥ 8 
ἰγδηϑ᾽δίϊοη, Του λαϑί σοπυοκζεα, αδ ὁπ α 8εί ἄσψ, δεῖ, 
αϑ ἰγέτό δίΤαΉΘΟΥΣ ἰοὸ πιὸ τομπαά αδομί, ᾿ Εἰς ρσὶνοβ ἃ8 
8. ΠΟῪ τ 6Π)0 1. δδοῦ οἶδα. Βυΐ, 88 ΟἜΒΠΑΟΗΝ 
ΤΟΙΔΓΚΒ, {110 ΘΏΛΙΟΘΥ οὗ ἱ. 1δ, ὑπ6 ἔδει (αὶ [9 
δα δοῦν οὗ {π0 ϑὅθρι. 18 νϑηκοηοὰ Ὀγ 118 ον θαι 
τη δι δ ηβ]δἰΐοη οὗ (Π6 ἴουσπΐα ἰὼ (86 ῬτΟρΡ ἢ δι 64] 
ὈοΟἸκ---ὐραῦ οη ἐυετῷ διε, ἀιιὰ ἰλ 6 αἰ ΒΒ, ΟΙΠΥ οἵ διιρ- 
Ῥοβίῃς ἰῃδὲ [η9 ΒΊ ῃὶ οὗ {᾿ιὸ σου ΓΥ Ρθορὶθ ἴο 16 
οἷν οοι]ὰ Ὀ6 ἀδοϑὶ χῃδίθα 885 ἃ βυμτηο8 ἔγοιῃ [86 
Ιοτὰ, Βῃοιυϊὰ σοηῆγιῃ 8 ἴῃ ἴἰλ6 181..8] (ΓΔ 5] αἰ ο ἢ 
οὗ (18 ραϑβαᾳε.---, Η, Η.] 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ,. 

1. γεν. 1. “ΟΤ᾽πὶ οσδὺὶ σορίυτ 1θγδοὶ ἰἀτατη ἴῃ 
διδίϊπηϊ, Ἰατὰ διὸ ἐϊπιο.᾽" ΕΌΚΒΤΕΚ. 

2. Ὑοετ. 1. “θα 9 ογοπιΐα ἢ Βα 5 ἰμσουχπουΐ, 
(Π6 ογὰ [88 ἄοπο ἱϊ, ἀϊβγοχζαγάϊης αν Βα οὶ] 
ἀ:ὰ, Β ψου]ὰ ἐθλοὶ 8, νν 6 ΣΠἾΌΓΥ 18 ἰηΒ᾽ οί ρα 
ὍΡΟΝ 89 ὈΥῪ δα νον] ὰ δὰ τηθῃ, (δ ὺ ὸ ΒΒου]ὰ 
τορατγὰ, ποὶ ἰμ0ὸ δι τη θηΐ8, ψ}10 σου]ὰ ποί ἰη- 
υγτο {116 Ἰοαϑὺὶ Βδὶν οὗ οὐῦ Βοδάβ, δι αοά, ψ8ο 
ἀοο5 αηὰ οτάἀμπίηϑ 10 (ηπὶ. 111. 87 ; ΑἸτὰ. 11}. ὁ; 15. 
χὶν. 7; δὲν. χὶ. 14), (τῶν Ηο (1) 18 πη ρ 6116 ἰο ἐὲ 
ΌΥ οὖὖν βίῃ8, δῃὰ (32) (Πᾶὶ Ηδ ρσγοραᾶσγοβ "8 ρυῆ- 
ἰβμλοπῖβ ἰη δδγυθη, Ὀεΐοτο (ΠΟΥ ἀγθ ἱπηϊοῖοι ὁπ 
ὑγδηΒρΎΘΒ80Υ8, Τ|}}8 ΒΟΓΥΘΒ ἴ0 Ἰη ΚΘ Ὁ8 μδιϊθηΐ. 
ἘχΧδπρΙ 6: «] ΟὟ δα γ8 οί, Τ]16 θ6ν}}. {16 ΟΠ 4] θα η8, 
ἰ06 Ατοαδίδηβ, αἰὰ 118, Ὀυὲ Θαοὰὐ δὰ8 ἄἀοπο ἱϊ.᾽ 
ΟΒΑΜΕΒ, δοοοτάϊηρ ἰο Εα. ΗΌΝΝΙῦ5, 867. 1., ὁἢ. 
2, Ρ. 40.---ἰ εν. 1, εἰς. ῖουνν αὶ ΦοΒονδᾷ, 
εἰς. «Τινὸ συιοῦ 8. ποῦ 80 πιο {Πππὶ Β 0 δηὰ 
Βιιοῖ [ἢ σ8 ΔΓ ἀοπο, 88 ἰμαὺ Οοἀ 8 ἀοη8 {61 : 
{ιἷ8, τη ἷ5 18. {πον ψογιαν οοά δηὰ μ8}}.᾿ 4ΤῸ 
ἰπο86 νῶῖο Κπονν ΒΟΥ (ο ταὶ (ἀοαἶβ ἔλγοῦ, ποὸ- 
{πρῷ ΔΡΡΟΆΓΒ τηοτο ἀγοδ [Ὁ] ἱμαη ΗΒ δῆρδι; 
οογγδοίϊοῃβ ἰῃ ἸΟΥ͂Θ ἅτ ΘΒ ἢν ὕογηθ, Ὀυὶ τοΌυΚὸθ 
ἴὰ τὰ ψουπα 660. ΜΑττ. ΗΕΝΕΥ. 

ὃ. γον. 1. “Βο]ΠΑσἶ πο 15. ποὺ νι Ϊ86 ἐπ δἰ οπηρί- 
ἵπῷ ἴο 658 }18}} [6 τ ΟΥΒΙ ἢ οὗ πιὰ 68 ὕσοότα Πἷ5 
ἰ6χί, δηα Θορϑοῖ ἢν ἔγοπι 5. χοῖχ. ὃ (ὃ. 11. ὧδ 
ομἐξι τηιασίπαπι, οανρ. 12). ΕοΥ 6 Ῥεα]ἶδὶ νοῦ] 
πού πᾶν ἴδ ρῥίοιιϑ ΜΟΥΒΕΪΡ {119 ΘΠ} 16 οὐ (ἢ 
1ογὰ, ον 16 δῖ οὗ η6 σονθῃϑηί, ΟΥ̓ ΠΙΘΓΟΥ-86Α, 
. ΤΒογοΐοτγο, ἰὼ Ηοῦτον ἰἱ 18 ηοὶ βδιά. Ἰγοσ- 
ΒῃΐΡ Η]5 Τοοίϑίοο), θαι Ἡογελὶν αἱ [οὐ ἐοιρατα] 1118 
οοίδίοοί. ΑὐΟύΒΤΙΝΕ υπαογβίδη 8 119 88 βαϊ 
ὙΠῊ τοΐοσοηοα ἴο {η6 Πυμηδῃ παίυγο οὗ Ο  γἰδὶ, ἢ 
ν ἴσα {πΠ6 Ιοχο8 18 δἀογηθὰ ν 1} Ὀϊνίπο ἡγου 8 
(λατρείᾳ). αι 118 ἸπιΘΥρσοίδιοὴ γί 6 Γ βίτϑηί- 
ἐη8 [Π8ὴ τ ΘΑ ΚΟῺΒ {Π6 ἀγρυμοηΐ οὗὨἨ {1|ὸ Δαδβιι.᾽» 
ΕόΒΒΤΕπ. 

4. γὲτ. 1. “ἸΓ Θὰ ἐμ ΘΠ Β6 1 γ68 ἃγο ποί ΜΟΣΙΌΥ, 
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Ἧς τοὐοςί8 αἷἱϊ {πεἷὶγ σογοιηοηΐοβ. ἢὰα ἱπαυΐγοβ 
ποίη δΌοαϊ δίοηθ Που565 ψ Ἰἢ {Ποῖγ δρ] ἐπ άοτ, 
ποίη δΌουϊ (6 Οχίθσ πα] ἔογπὶ οὗὨ [ἢ6 αἰ ιΓο}Σ, 
Ῥὰϊ Ηδ νυ»! ρσόραγο ἴον Ηἰ πη 86} {116 80ι}}8 οὗ 1η- 
ἀϊνίἀνα}8 ἰὰ (1ὸ ΓΘ ΤῸΣ 41 εοἰοσηϊγ.᾽ δθιεῦὺ- 
ΜΙΟΗ. 

ὃ. εν. 2. “ΤΡ. ΛΔΌΌοί ΒΌΡΕΒΤ, ἴῃ 815. ὁοπι- 
ἹΠΘΏΙΘΔΡΥ Οη ἴπ6 0018 οὗ Κίηρθ (Β. Υ., οἰ. 14) 
πα ογθίδη β (ἢ ας [4}} οἵὗἩὨ Τ6Σ605] ουἱ οὗἩ (Π9 νεῖ ΠΟῪ 
(2 Κίηρβ ἰχ. 88),---ἃ8 νγν6}} 85 16 ραβϑαρο Ὀθίογϑθ 
18, Ὑ ΪΟἢ 18 Οχργοβϑοα ἰῃ ἐπὸ γυϊχαῖθ 8, “086 
Ι,οτὰ δι} οαβὶ ἄἀοννῃ δοδάϊοηρ... 8}} {μὲ ψ88 
Ὀοδυζ αὶ ἴῃ ψδοοῦ,᾽᾽ -τδϑ ἃ ῬΡΥΟΡΒΘΟΥ οὗὁἩ (9 γϑῆ- 
ἄοδῃοθ σὰ [ϑγαοὶ 88 ἱπουγγοά, [ῸΓ {Π6 Βμ6ἀ- 
αἴης οὗἨὨ 86 Ὀ]οοι οὗ ΟΠ γτῖβῖ ; δηὰ 8 (ἢ 6 ΒΔΥΒ, 
“Τ|ναὶ ζ[4}} Ὧ88 ῬῬοθὴ δΒοασγὰ οὗ (πγουσῃοῦῦν {10 
ψο]9 ποσὶ ἁ, [ὁ ! (μδαὺ δγῃηδφορῦθ ψιϊοῖ δ ονν 
Ομ σίδι, νῃοσο ἰ8 ὁ Ττγαΐγ, νν πλίουοσ Β66ΠῚ8 ἴο 
ΤΟΠΊΔΙ Π ΤΩΔΥ͂ ὉΘ ΘΟ ρΡΑΓΟα ἰο νι δὶ ἰη6 ἀορβ Ἰοἵϊ οὗ 
Ψεσθῦοὶ 5 θοαγ.᾽ " ΟΉΠΙΒ.ΚΕ.Ρ. 10. 

0. γεν. 2. Ραβοηλβιῦβ ΒΑΡΒΚΕΤΌΒ ΟΌΒΟΤΥΘΒ 
οἱ 18 ραβϑϑβῆζθ, πὶ Κη χάοιι, Κίς, ρσυὶθϑί, Του- 
Ῥίο, βίγοηρ)ιοὶϊά, εἰδ., ἸΏΔΥ 6 ποίη οἶβδὸ [δ ῃ 
4Δ8 1 ΜΟΓΘ, ΒΟΙΠ6 σΓοαῦ Ῥγορμϑὺ ΟΥ̓ ῬΤΟΡΒΘΟΥ᾿ 
οοπίαἰ πο ἴῃ Θαγί θη γ65856]18.. “Βυΐ ΠΟῪ (ἰϊδὶ 
Ομ τῖϑὲ 885 ΘΟΠ)0, Βῖπσθ ἰδ νδγίὶουβϑ Ῥγϑαϊοι! Οἢ8 
οοποογπίὶηρ Ηΐτω, ν ]σ ἢ νογο σοηϊαϊηθά πῃ {ἢ 080 
νοϑδβοΐβ, ἢν Ὀδθῃ ζι18]16, (ἢ 6 παΥθ 84}} Ὀθθη 
οαϑί ἀοννη δηὰ Ὀγόίοη, ἀοβίγογοὶ δηα βοδί(ογϑὰ, 
ΡῬο]Ἰϊο ἃ δη4 Ρτγοΐδηθα, ὑπαὶ Αἰ} {86 ταῦ ϑίϊοαὶ δπὰ 
ἀπιτύ Γ4 016 ΒΘοτ οἱ νυν ἢ σἢ ἸνΟΤ6 σΟη ΟΑ]οα ἴῃ {6 Π| 
βου ὰ Ὅ6 τηδὰθ δρραηασγοηὶ (ἰο ἰῃθ6 σοὶ] ΟΣ], 
Ὀοίης Γουθδ]οα τοτθ οἰ ΘΑ ΥΪΥ {Δ Πα .᾽ "ἢ ΟΗΙ8- 
ΨἊΕΒ. 

1. γον. 2. Εἶθ δῖ ροϊ]]αϊθᾷ, εἰς. “118 ἷδ, 
ἔγϊγ, [86 Τοβ]} οὗἁἨ [16 ρῥτοΐα ποίου οὗ ἴῃ 9 ὨΙ νη 6 
ὨδπιΟ δηα τηλ͵)οδίν, Μ᾿ ἢ ἴΟἷ. ᾽ν 88 αὐ (1π|68 ΟΧ( ΓΘΙΊΟΪΥ͂ 
σομηπιοῦ αὐ δος (6 ΟΠ Οὗ τηοη ; δηά ὑ818 Γο- 
Βυὶ. 18 'ῃὰ δοοογάδβηοθ τνἱ} [86 Γυ]6 οὗἉ ἀϊνὶηθ }118- 
(ἴσο ἴη ἸΥΙβάοτῃ χὶ. 17- ὙΠ όσα {{πΠ4]} ἃ τηΔὴ βἰη- 
ποῖ, ὉΥ 110 δβᾶιηθ 8130 8.}8}} 86 Ὀ6 Ῥιυιηϊβοα,"» 
ΕὔΒΒΤΕΒ. “Το δβοοτοῦ οὔ μοὶ βίγοηρσι 88 
ΚΟ ΔΥΔΥ͂ ἴγοῦι [6 ΡΘΟρΙΟ ἰῇ (6 ῬΟΥΒΟῚΒ οὗὮ 
(ΠΡ ῬΓΙΏΟ68, 88 ϑ'δΒοη ἰοβὶ ἢἷδβ βίγοηρί ἢ ΒΒ ΘᾺ 
πὸ δεά νἱοϊαϊθὰ ἢἷ8 γον." ΙΕΌΠΙΟΗ.---[γ τ. 2, 
Ῥπαύξκπ. "“Ὅταηί, ΑἸ γ αοά, (παῖ 38 Του 
Βοιίοϑὶ Ὀοΐοτο τ1.5 δὺ (8 ἀαν ἴΠ086 δποίοπί Θχδπι- 
Ῥὶ68 ὉΥ ψ ΒΙοἢ τὸ ρογοοῖνο ψ ]1 νυν ]αῦ ΠολΥν ριιη- 
Ἰβῃπιθηΐβ Του αἰἀ80 οἰ αβίϊβο (ἤοδο το Τοῦ 
ιδάϑὲ δάἀορίοα,---Ο σταηΐ, ἰμδὺ γγ͵Ὺὸλὺ ΙΠΔΥ ἸΘΔΤῊ ἴο 
τοχατὰ ΤΊι66, δηα σλγοία !γ ἰο Θχδΐηθ ΟΥ̓ ἡ μοὶ 
Ἰ1ἴ6, δηα ἀν σοπδί ον ον ἱπ αἹ κοηιν ΤΊιου μαϑδὶ 
ῬΓΘΒΟΓΥΘα 118 ἴο (18 ἀΔΥ, 80 (ἢ δι νν9 ΓΠΙΥ ΟΥ̓ΘΤ Ρᾶ- 
(ἸΘΕΟΥ θα ΤῊΥ οἰναβ1}Βοηθ η (58, δη ἃ νυν ἢ ἃ τιπὶ- 
ὉΪ]0 δηὰ βἰῆσοεγο πρατὶ ἤρα ἰο ΤῊΥ πιϑγοῦ, ὑπ1]}]} 
Τῆου δ ρῥοαξοὰ ἰοὸ σαΐϊβοὸ ἃρ ΤΌΥ ΟΠ ΓΟ ὶ ἔτγοπι 
(8αὺ τὰ ΒΟΥ ὉΪ6 δίαίο ἴῃ ψ ϊοῦ Ὁ πονν 1168, δηὰ 80 
ἰο τοβίογο {{, (παὺ ΤῊΥ ἤδπὴθ πιαύ, [ἤτουρὶ ΤὨΐπα 
οὐϊγ-Ὀσροίίοη δου, Ὀ6 χἰοτὶ δαὰ {πγουρσιοῦΐ (110 
Ὑ 11.010 ΟΣ] α. Απιοη.᾿ ὕκλῃν!ν.] 

8. εγ. 8. “ΤῊ ἷ8 σοπδί ἀοσγατ οι σδη ἀπά οὐαί 
ἴο ΘΟ ΘΟΙΚΚ ὑτὶὰο πὰ δτγοζᾶποο, δηὰ ργονοηΐ ὕ5 ἵσοπι 
δοτοΟΙΎ ογοοί ἵπρ Ογ ΒΟΓη8, Ὀοΐηρ τὐϊηα [Ὁ] οὗ (Βαΐ 
πΟΙΟΓΪΟῸΒ βαγίηρ : 

ὥὐνπεα γχιὶ ζασίωεπέ, πε οογηα ὕέστε γεσμδεη. 

Αμπὰ ἔγομῃ Ζοοὶι. ἱ. 18-91 τὸ Ἰοατη, ἰπαὶ ἴα Τιοτὰ 
ΟΔἢ ΘΒ Γα156 ὉΡ δύ ἢ {8 10 Ὀτοαῖϊς (Π6 ΠΟΙῺΒ οὗ 
4μο8θ6 ψγῆο αγὸ ὅεγοο δηὰ ἰ8ο]οηΐϊ.᾽᾽ ΕὌΒΒΤΕΕΒ. 

9. γον. ὃ. ""αἀοὐ δὰ8 ᾿ηδὰο Ομ γὶδὶ ἃ όοσὴ οὗ 

ΤῊΒ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘΒΓ. ΟΕ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

βαϊυδίϊΐοῃ ἰο Ηϊΐβ σῃυτγοῖ, ἐπα ἴ{ 5 ουα τοοοῖὶτϑ 
ἔγοιῃ Ηἰβ ΓὉ]Π 658 στῆσα, ὈΪοβδίηρ, βίο κί δηὰ 
Ῥονογ. ῬΒΟΟΥΟΓ Ψ}]} ποῖ πη Κ6 υ86 οὗ (ΟἸτγὶδὶ [Ὁ 
(8 ΡΌΤΡΟΒΟ, ἷβ. ΟΑΓΠΑὶ ΔΌΪΙΥ ν1}} βοοὺῦ μρὸ ἰοὸ 
πτοοῖκ απα σχαϊη. 101κ6 1. 60.᾽" ὅταπκε. 

10. νον. δ. “Ὑοὴ Φυάδα ἀδηϊοα (ἢ πιγείετγ 
οὗ οι [μοτὰ 8 ἱποαγηδίίοη, ψ ῖσ {06 Οφηι}169 
Ὀ6] ον 64, 1Π6 ῥτΐπ668 οὗ πα θα [6]] ἱπῖο σου οπιρὶ, 
δηὰ (686 αδης}]68, ψὴῸ πὰ Ὀθοὴ ορρτγοββρὰ 
ἢ 116 ΠΥ οὗὁἨ υπρο]ϊεῖ, τότ οἱοναι οὐ ̓ ἰμτο (}}9 
ἰΟΥῖν οὗἩ ἐπα ἰσὰθ ζδῖῖ ἢ. Βυὶ Φεγοιηΐη ἢ, 0Γα- 
βοοίης Ἰοὴρ Ὀδίογο 1 μαρροποά {}}1}5 14}} οὐὁἁ 189 
Ιβγδϑὶ 68, βαγϑ, Τὴ [ογὰ ἢλ8 Ὀδοοηια 858 1 [16 
ἌΘΓΘ 8} ΘΏΘΙΩΥ, κα ἢδ8 ΟΥ̓ ὮΤΟ ἢ [8Γδ86], 16 ἢ 85 
οὐαγίγονη 84}} ἢἷ8 νν 8118, Ηθ δδ5 ουθσί γον Ηϊ8 
ἀεοίδθηοοβ.᾽ ὅκπεα. ΡΆΡαᾳ, ͵ἱ0. ΧΙ., Μοτα]. σδρ. 10, 
αὐυοϊοα ὉγΥ ΟΗΙΒνΕπ.Ὀ. 76. 

11. γον. ὅ. ΔΡΟΝ ΤΣ, “4Τ}6 ΤΌΚΟΑΤΕ 

γουβίου Ἀη8, τ πα πὶ οἱ υτ ΠἸα ΤΙ ΟΏοπὶ [9ῃ9 
Βα Ὁ]6α δηθὰ μαπιϊ]αι 0]. ΑΥ̓ΕΝΑΒΙΓΒ ἰηῖ6Γ- 
Ῥτοὶβ ἱπυδοίατη αἱ ἱπυθοι!οποπὶ [πἰΓΆεἰς δηὰ δ8- 
ΒΔῸΪΐ ὉΥ 868} ἃπα Θχρ]δὶῃβ ἰΐ 88 σοϊαιϊ της (0 ἡδταὶ 
ΘΟΠΠ οι 5 δηὰ μ6 γαγίουβ τηϑιϊοὰβ οὗ δ8βαυ {1 ν 
δ ΘΩΘΕΥ͂ : δῖη66 Ὀοΐἢ ῬΟΓΣΩΒ δΥ6 ἔγομῃ απαὴ, Ὑ ἱοὰ 
ῬΓΟΡΘΥῚΥ βἰχηὶβαβ ίο δὲ σαττίεα ἵπ δἠϊρε.᾽" ΕΘΆΒΊΕΒ. 
[ΝΟΤΕ.---ΕΟΆΒΤΕΚ Οἱ ΠῸΥ πιϊδαποίοα (86 γ᾽ υ]ρκίο, 
ΟΥ̓ ἱπί θη οα. ΟὨἿΪΥ ἴἰο φὶνο 89 Β6ῃ86, ἴῃ 1.18 ὉΠαοΣ- 
βίπηαϊηρ οὗϊ.. Τῇ γυϊραία 18 ληπιϊιαίωπι εἰ λυ- 
τεϊἰαίαπι; Ν ΙΟΒ (ἢ ΠΟυΔΥ ἰγαπδὶαἴθϑ “πὰ δδ(Β 
τι. } 1 0 116ἃ ἴπ ἴΠ9 ἀδυφδίον οὗἩ Φπάθα {Π6 ΔΙ οἰ εα, 
δοίλ πιόπὶ ἀπά τοοπιοη., Το υχα. 18 ἃ (Γὰ Ὠ5] 1108 
οὔ (}.}86 δΕΡΤ.: καὶ ἐπλήθυνεν τῇ θυγατρὶ ᾿Ιοΐδα ταπει- 
νοΐμενον καὶ τεταπεινωμένην.---. Ἡ. Ἡ.] 

12. γέενβ. 4, δ. “Ἡρσγχα ἃ αἰδβιϊποίΐοη οί πορα 
(116 6Υ]] οΥ̓͂ αγίπιο απὰ ἢ 6 6]}] οὗἉ ριωπίδηπιεπί 18 ἰο ὃ9 
οὐδβοσνοᾶ, ἀοἄ ἰ5 ποὶ 86 οδήεοϊοπί σαιβε οὗ (86 
671] οὗ οσπιθ. Τὴ ορὶῃΐοη οὗἵἩ ΡΕΤΕᾺΚ ΜΛΕΈΤΥΒ, ἰα 
}ι18 Οομλ ΘΠ ΔΣΥῪ οἢ (δ 6 γβὶ ομαρίον οὗ Ἀοπιδῃβ, 
15, ἐβεγοίοτθ, πρίουβ ἃπαὰ ΒοΥγῚΌ]6,--- 1 σδηποὶ 
ἀθην αὶ αοἂ ἰδ ἴῃ ΟΥ̓ΟΓΥ ὙΔΥ ὑπ 6 σδι86 οἵ βἰη,᾽ 
αοὐ ἴα, ογανοῦ, (9 σὨϊοῦ οδυ86 οὗ {8μ6 ΟΥ̓] οὗ 
Ῥυπἰβἰιπιθηὶ, Ὀοΐπρ 8 ᾽υϑὲ διιᾶρσα ἀπὰ (}16 δΥΘΏ ΚΟ 
οὗ ογὔτθο8. [Ιῃ (18 Β6η86 (86 ἰηἰπιῖςα] δοῖβ οὔ 186 
ΒΑΌΥ]ΟΠΙΔῺΒ ΓΘ μογο διίσι αϊοὰ ἀΐγοοι)γ ἰοὸ Ηἰπι,᾽" 
ΕΌΒΒΤΕΆΒ. 

18. ὕεσβ. 6, 7. “Το ογὰ, ΠΟ ΠΘΥΟΥ ΒΟΒῸΓΒ 
ΗἸπιβ6] 7 ἰο δ ογχοίίῃ "σα υ.865 ΟΟΤ ΒΟ] ὁπ [οαδὶΒ 
δηά {πΠ6 δα ὈὈΔι}}8 οὗ ΟἿΣ σϑβί ἴο ὃς Τογχοίίοα, ποὶ 
Ὀοσδαβθ {86 γἰΐαβ οἵ ΟἿχ σ σίου ἀο ποί ρ]6836 
Ηϊ, Ὀυὰὺ ὈδοαυΒο ὑῃῆ6 ΖΌΣΙΣΘΥ ἰαδοτηδοὶο οἱ αοὰ 
ΟΥ {86 ἰθοπιρὶο οὗ ἰμὸ ΗΟΪΥ αμιοβίὶ ἴῃ ὃ 8 ῥΓο- 
ἔμπεδα, δῃηὰ ἐγ 18 ΠΟῪ ΠΟ Ῥίαδα ἴῃ ν ἰὴ ἰμ080 
ΤΙ 8 ΤὩΔΥ͂ ὍΘ 80 ΟοΥθὰ 88 (ὁ ρΐθαβε ΟΘοὐ.᾽" Ραβ- 
ΟΗΑΒ. ΒΑΡΒΕΚΤΟΒ ὈΥ͂ ΟἬΙΒ,ΕᾺ. Ρ. 79. 

14. ψασβ. 6, 7. “πὸ Ἐοιϊμδηϊβίβ, (ἢ ογοΐοσο, ΟΥ̓ 
ψ οη {ΠΟΥ Ῥγοϊοηὰ ἐμαῖ Βοπια 18 (η6 χοϊ δπά 
ἐπι] οὐ Δ ὉΪΘ βοαὶ οὗ (86 συγοῦ. ΕῸΓ δἱιμουσὶι 
16 (ΔΙ 0116 δπὰ ὑπῖνουθαὶ ΘΒ υΓΟ σδηποῖ ο68886 
ἰο οχίϑὺ (Μαῖϊ. χυΐὶ. 18), γοὶ δαὶ φραγίϊου δῖ 
ΘΒ ΤΟΙ 68 Βαγο ΡΟΥΪβ θα αηὰ οϑη Ῥογίε, ὀχρεγὶ- 
6η00 ἰθδβ ϊῆ65, γοδ οΙηθ Ποσδο] ἢ ἰοδϑι1ῆ68 Ὁ 88 
ΟΧΔΙΏΡΪΘ πῃ ΠΟΥ ΟὟ ἰδίουυ. .. . δαὶ 18. ΒεῖΘ 
τοϊαϊοὰ οὗὨ {μ6 ἐδ }}]6 δ Φθυ βαίθζ, ἐμδὲ ἰΐ βμου ἃ 
ϑϑυγοαϊγ 6 ἀθαιο] βῃοαὰ δηὰ ουογι σόπη, [88 
ΒΡΡοπϑα ἰὺ ἰθπιρ}}68 οὗ ΟΠ σὶβὲ δί (9 μδηὰβ οἵ (89 
Τυνγκβ. Ιἐ 18 ἃ ἴδοΐ α]80 θβρϑοΐ!] τ θΠ ΓΑ ὈΪδ, 
{παὺ οη ἰμ86 29} ἀδγ οἵ Μαγ, ἰπ ἰὴ γϑᾶσ 1 
6 ΤΥ Βανίηρ αββοιῃ ] 6 ἃ δηὰ ἰδίζοη Οοπδίδαι - 
πορῖΐθ, 1116 ἰφτρὶο οὗἩ Βορμΐδ, θδιθατηθὰ βο βαογοῦ, 
ἯΔ38 ἰυγηοὰ ἰπίο 6 Βοσβθ- δβί016.ἁ. Απὰ {Πι|8 ἰδ 



ΟΗ͂ΑΡ. 1]. 

ὙδΠΑὶ γ͵ϑ Ἰοτ 8.0 Ἡγί ἐπ ἴῃ Ῥβ. Ἰχχυ δ. δ9-64, 
δηὰ εαἷἶβο ΡΒ. ἰχχχ. 183, 14." ΕΦΒΒΤΕΚ.---[ὕγ. 7. 
“δὰ ὃ ΟὨΪΥ Βροΐζϑα οὗ (μα οἱϊγ, οὗ (μ86 ἰδη 48, οὗ 
ἐμ ρα]δοοβ, οὔ ἴδ υἱπογαγάϑ, δηὰ, ἰῇ διιοσί, οὗ 
δ}ὶ {πο 1} ροδβϑββίοῃϑ, 1Ἅ που]ὰ ἤδνθ 66 ἃ τ 0} 
ἸΣχμίοσ παιδίον; Ὀὰϊ ἩΒΘΩ 6 ΒΔΥΒ ἰμὰΐ ἀοἀ μὰ 
σουπίοα 845 ποίδίηρ 4}} (μοὶ βαογϑρά βίη ρϑ,---ἰο 
δἰίαν, (Βο Τορῖθ, {89 δὺὺὶς οὔ ἐμ οογϑηδηΐ, δηὰ 
ἔοϑίϊγο ἀλγβ,--- 6, ὑμογοίοσθ, 6 β8δυ8, ἰδμδὶ 
αοἂ μδὰ ποὺ οΟὨΪΥ ἀϊδεροραγάδα, Ὀυΐ Βαἀ 4180 οαβὶ 
ΔΎΛΥ ἔγοῦι Ηΐμὰ (686 ὑμίη 8, ΜΝ Εϊοα γοὶ 68ρ6- 
οἶδ} δυδι]θὰ ἰο σοῃοὶ]δίθ Ηΐ8 ἕανοσ, (6 Ῥ60}]6 
τηῦσϑὺ δνο Βομ66 ρογοοὶνοα, ὀχοθρί {6 Ὁ ΜΤ6ΓΘ Ὀθ- 
γοπὰ πιραβυγο διυρίά, ΒΟ ρυουουβΥ μον δὰ 
Ῥτουοϊοὰ οὐδ σαὶ δρδίηδί ὑπ τω Υ 68; [ῸΣ 
(18 νγδβ (1.6 βδῆϊο 838 ἐβουχὰ πόδυθὴ δηὰ δῦ ἢ 
ΝΈΓῸ ὈϊΪοπα ρα ἰοροίμον. Ηδὰ ἱπὸγθ Ὀθθῃ δὴ ὉΡ- 
δοῤιΐηρ οὗ 411 ἐπίηρϑ, δὰ ἴθ βϑυὰ ἰοῖν 18. Ρ]ασ9 
δῃὰ βιυϊ ἱπίο ἀδιίκη 688, δὰ (86 Θαυ οαυθὰ ἃΡ- 
ΓΑΒ, (6 σοῃΐιδίοῃ ου]ὰἁ Βᾶγθ ΒΑγαΪγ ὈθΘΏ 
τογο ἀγοδάζαὶ, ἐμ 8η θη αοἀ ραυὶΐ ον 8 Ηἰδ8 
Βαπὰ αρδϊηϑι (80 δαποίαδγυ, [06 δἰίδυ, {110 ἔϑϑίδὶ 
ἄδγβ, δηὰ 4]} (μοὶ βδογϑὰ ἱπίηζβ. Βυϊ τὸ τηυδὶ 
τοῖον ἰο (16 ὕτϑϑοὸ ΨΕῈΥ͂ (818 γἃ8 ἀοπ6, Θυ θη ὃ6- 
68.860 ἰμο ΤοΡ]6 μδὰ Ὀθ6θη Ἰοης ρΡοϊ]υἰοα ὉΥ͂ ἰδ9 
ἐπ᾿ίᾳυϊῖο8 οὗὁὨ 16 Ῥ6ΟΡ]0, διὰ Ὀδσδιι8θ 4]} βδογοὰ 
ἐδ ζ8 δα θθθὴ πο αν δπὰ αἰβρτγαοοί γ ῥσο- 
ἴδληοα. πον, ἰ86π, υπαἀογβίδη ἃ ΨἘΥγ ἐμ6 Ργο- 
Ῥ οὶ ΘΌΪ Υχοα 80 πησἢ ΟΠ ἃ 80 ]6οὶ ἱπ 186] βυΐ- 
οί ΒΥ Ρ]αἷπ." Οαλενιν.] 

18. γεν. 7. ““Ὑπογονὶ ἢ ὁπ δἷηδ, ἐμογον ἢ 
ἦθ μῈ Ρυπίϑμοὰ (Ὁ 18. χὶ. 17). Βαϊ Ὀοοδυβο (μ6 
τοοϑὶ Βοίηοιβ βΒὴΏ 8 δὰ Ὀδ6Π Ῥογροίχαίοα αἱ ἐμ 
ΔΙίαν δῃὰ Ὠίνί ηο του, 80 ποῖν δ ἐμ αἰΐδν ἐμ9 
ΒΟΥ͂ΘΓΘ ΟἸδβίἰϑοιηθηὶ 8 ἱηδίοϊοα, μας {ΠΟΥ ταιιϑὶ 
ὍΘ ἀοργίγνοα οὗὨ ἰἰ.᾿᾽ ΟΒΑΜΕΒ.--[γογ. 7. ΤΏΘΥ 
Βανὸ πλδᾶθ ἃ Ὡοΐξθ ἰῃ ἴδ9 ουδο οὗ ὅ96- 
Βον ΔῈ .--- ΠΥ αἰὰ Ηο ρστδηὶ δοὸ πιο 11 σ0 59 
ἴο [8686 ργοίδῃθ 6} 6 πιῖ68 7 ουθῃ Ὀ668ι860 ἰδ “678 
(Ποπιβοῖν 8 δὰ ΡῬγΟΥΪΟ ΒΥ ρο]]αϊοὰ (π6 ΤΠ ]6, 
80 ἰαἱ ἤο δΌΒοτγοά 8]} {Ποῦ 8ο] πη 8586 1 Ὁ}168, 
88 αἰϑο ας ἀδοϊδυοθ ὉῪ ᾿βαΐϊδα, (δὶ Ης ἀοιοβίοὰ 
ἀπ οἷν δϑιΐϊν δ, δα θυ Β8 δὰ ἤθνν πιοο}8 (ἱ. 18, 
14)η. Βυὶὺ νγὰ8 8 ββοοκίης οβδῆρο, 6 68 6- 
τοὶθβ ϑῃίοσοὰ (μ9 ΡΪδοθ ψΐσὰ αοα δὰ 6οπ896- 
οτδίϑά ἴον Π᾿|π|8617, δῃη ἃ ἐμ 6Γ6 ἰὩβο  δπί} Υ Ὀοαϑίαα, 
δα υἱἱογεὰ Ὀ889 δηιὶὶ ν]᾽οϊκοα σδὶ απ 168 διραίηϑι 
αοά! Βαυὶ δο βαάον (μ6 βρϑοίδοϊθ, {89 τογο ἀ6- 
ἐδϑίΔ 16 ΔρΡροαγοὰ [86 ᾿πρ᾿ ον οὗ [Π6 ΡΘΟΡ]6, τι εἰ σἢ 
δὰ Ὀθθῃ (6 ὁα.86 οὗ ΒΟ ργοδί ΟΘΥ118., Ἐ ἘΞ ΚΝ Τῆδὶ 
ἐῆο Ομαϊάθρῃ5 ροϊ]υϊοὰ ἐμ Τοαρὶο, {πὲ (ΠΟΥ 
ἰχοὰ πηά6γ ἴοοί 4]} βαογοὰ ἰδίῃ 5, 81} (8 116 Ῥγο- 
Ῥδοὺ ΒΒ Μγ8ὲ8 ἰ0 ὈΘ Ἀβοσὶ θ6α ἰο ὑπ {6 })78 (ἢ: 6πι- 
Β6Ιν68, γὄἢο ἰιλὰ, ἰπτγουκὶι {ποὶς οὐ οοπάμοί, 
οΡοηβα ἰΠ6 Το ρἷ6 ἴο ὑπὸ Ομ] ἀθδῃ8 πὰ οχροβοὰ 
Δ'Ϊ βδογεὰ (μβίηρβ ἰο ἱμοὶσ Μ1}} δὰ ρ]θαβδυσο." 
ΟλινιΝ.] 

106. γον. 9. ““6οἀ ἴδ οἀτοίαϊ ἰο Ῥαυπὶδϑιι Θο0η- 
ἐδπηρὶ οὗ ΗΪ5 σογὰ ὈΥ ἰδίῃ ΔΎΘΔΥ ἰμδὶ νοτὰ, 
Το συγ ἢ 16} {8 6 Θἢ 056, [ἢ αὐ 8 Θοῃθ 0 {Ποῖ ; 
486 δ]εϑϑίηρ ὑΠο0γ ἀϊὰ ποῖ οἴοοδο, ἰπαὺ 18 78 ἔσο 
ἐθδηι, Ια. οἷχ. 17. ΟΒΑΜΕΕ. 

17. γεγβ. 1-106. “ΑἸιδουχσῃ Οοά, ῬγοΟΡΟΥΪΥ 
ΔΡΘΔ ΚΙ, Διο Η 5] ἦ ἴἰο τορουΐ οὗὨ ποίμίηρ, 
δα Ηἰ8 ργἱβ δηὰ οδιηρβ δαπιϊν οἵ πὸ σμϑδῆρθ 
(ΒΒ οπι. χὶ. 20), γοεί ἰὺ 18 ον θη ἔγοαι {18 ρϑββδζθ, 
1μδι Ηδ 19 Ὀοππὰ [0 πο δι σΌ]ΔΓ ῬΘΟΡΪΘ, 6850Ρ6- 
εἰ αἰϊν 17 ἰμδὺ Ρ6ΟΡ]8 ῬΤΟΥ͂Θ ἴο Ὀ6 χοάϊο88 δπὰ ὑῃ- 
{8 η ΚΙ] ἰοτνατάβ Ηἶπι. Ηο μαά οἰιοβθη {π6 Ρ60- 
ὈΪο οὗἁὨ [ἰδτδϑὶ ἕο [18 οὐῃ ρθουν ΡΘΟρ] 90, 6γυβα- 
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ἴοτὰ ἴον Ηἰβ ἀν ο]ἕἶηρ, πλογο Ης δά, 88 ἰὺ ΨΟΓΘ 
Ηΐ8 ὅτο δηὰ Ηἰβ θασγίῃ (18. χχχὶ. 9), δῃὰ μιδά 
λιοὰ ἰὁ ἂρ ἰο Ηδδανοα; Ὀὰ1 σι θη 1 ὈΘΟΔΙῚΘ ὑῃ- 
Κταϊοῖα] δοὰ ἀϊβουοάϊοηὶ, ΗΘ οοπδίἀοτορὰ ποὶ δ] 
τηἷ8, Ὀὰὶ οαϑὺ ἀοτγα ἰο (δ Θά γί 4}} {86 σίοσυ οὗ 
ἴδτδοὶ, Ἰαϊὰ παϑίϑ ΗἾβ οστῃ ἰδθθγηδοὶθ, ἀθδίγογοαὰ 
Η18 ἀν δ᾽} πρ, Οὐ Ηΐθ αἰίασ. Εοῦ αοα 18 
ποὺ ΟὨΪΥ͂ πιο Ὁ] πὰ ἰκϊμα, Ὀὰὺ 6180 8ὴ ΔΏΩΥΥ 
δὰ )υεὺ Διάκο, γᾷο ν1}} ποὶ Ἰοὺ ἱπίᾳυϊγ χκοὸ υπ- 
Ῥυμπὶϑμ θα, δῃὰ σηδῖκοϑ Ηἰβ οἰ αδί βου πὶβ (86 Π]ΟΓΘ 
ΒΕΥ͂ΘΓΘ ἴῃ ρσοροσίϊοη ἰο {89 ἰπάποββ Ηθ 88 Βῃ ἢ 
ἰο ἃ ρθορῖθ, θη ΠΟΥ͂ δγτὸ υπργαίοα δπὰ ροά- 
1.88β.. ΤᾺ ΐΒ δῃου]ὰ ὍΘ ἃ Ββοϊϑπιπ Ἡδγηΐπρ ἰοὸ .8.᾿ 
Ἡγωγίεηιδ. βιπιπ. [5 Ενθῃ ὑμ086 ἀοοί ΓΙ 68, οΓ- 
αἀΐπδποοβ δηὰ σορυϊδιϊοηβ, τ οἷ ΔΓ 6 πιοβὲ Θχ δ 
Βογιρίαγαὶ, τ ΒΘῺ ΒΟΣΌΡΟΪΟ 5} σοϊδί ποὰ Ὁ πιθἢ 
ἀοϑιἰίαϊο οΥὮἨ {86 ϑρ»' τι οὗἨ αοἀ, ἃγὸ δα 8, Ἰ1 8616 88 
ΘΔ ΥΟΉ88 οὗ το] σίου: δηὰ θη τηδὰθ ἃ Ο]οδὶς Ὁ 
ἰηϊαυλίγ, αοὐ δΔΌΒοΣΘ ἔἰμθα. 0. (μδι, ἴῃ ἰδ ἀΑΥ͂ 
οἵ Ηἰβ ψύαι [ῸΣ παίϊομδὶ ψὶοϊο 658, Ηα ἘἩΠ|] 
ἀθδρὶβο ἐθῦι}]98 δηὰ ρδ]δ668, ἰκίηργβ8 δηὰ ρυϊθϑίβ, 
Θδ.8 0} 15 πηθη 8 8 ἃ [ὉΓΠι8 οὗὅὨ ΘΥ̓ΘΓΥῪ ἰκϊηα.᾽ 800711.] 

18. ον. 10. ΤᾺ ΘΥ ὃδνθ οδδῖ υρ δυδῖ ὍΡΟΣ 
Κμοὶσ ϑαᾶμβ, εἰς. ζιοίωδ »γο ἰμχω, ΕΌΒΒΤΕΒ. 

19. Ἧοσ. 11. “Ειυβίοι οὗὁἨ ὑπὸ ᾿νοῦ 18 σδ ΓῺ] 
τηοΥ ἱβοαιΐοι.᾽" ΒΟΝΑΥΕΝΤΟΒΑ, αυοιϊοά ΌΥ 6Ηἰ8- 
ΚΈΒ.Ρ. 9]. 

20. ον. 18. “«ἼἼποη αοα Ραπίθμ68 Ηἶδβ Ρ60}}9 
ΟΠ δοσουπὶ οὗ ἰμαὶν δη8, Ηθ ρυηΐβιιθβ [Π 6Ὑὰ ΓΟΤΘ 
ΒΘΥΘΓΘΙΥ ἰῃ8η Ηθ ἀο608 ΟἶΒΟΣ Ῥϑορίθβ. [10 πιδὺύ ὃθ 
βεοϊαὰ οὗ Ηΐτῃ, Τὴ ἀθατοῦ ἐπα οἰ], ἐπα πασγάοσ 
86 τοά.᾽ ΟΒΙΑΝΌΒΙ ΒΙΒΙΕ ἰῃ ὅταακε. [“Βοπὺ 
Ὑ6 υυἱδὴ ἰο δ᾽ἰουϊαία γγὶθί, γὸ δτὸ ποηὐὺ ἴο Ὀτίης 
ΘσχδηιρἾ68 ΓὨο ἃ ἢΔΥΘ Βοῖη6 ἰἰζθηθδβα ἰ0 {6 6859 
Βοίογθ 8. ΕῸΓΣ ὙΒΘΏ ΔΩΥ͂ 00η6 Β60Κ8 (0 σοιϊηΐοτι 
ΟὯ9 ἰῃ ᾿|1| 688, ἢ6 ὙὉ}}} βαυ, “Του τὶ ποῦ ὑμο ἢ γϑί 
ὯΟΡ (0 Δ8ὲ, ἰοὺ βαδὲ ἸΘῪ ᾿ἰχθ μ60; ΜΕΥ 
Βιουϊάεβί ἐλοι 80 τ οἢ ἰογιηθῃϊ ὑ γβοὶϊῦ; 1ῸΓ (19 
18 ἃ σοπαϊιΐοη δἰ πιοδὶ δοπλοῃ ἰο0 τῃοτία]8.᾽ ἡ Ἃ 
ΤΠ Ρχγορδοῖ, ἰμθῃ, πηθδηβ (Πδὺ σοϊπίοτίϑ σοπι- 
ΤΩΟΗΪΥ δαιϊπἰβίογθα ἰο 8.050 ἰπ ΤΩΙΒΟΓΥ͂, σου] Ὧ9 
οὗ πο Ὀοηορῆϊ, Ὀδσδυβ6 {16 σΔ[απι (Υ οὗ ΦογΒδ θη 
Θχοοθϑαρά Δ4}} οὐδοῦ δχϑπιρ]08; 88 ἰοῦ 6 Πδιὶ 
βαϊὰ, “Νο βασὰ ἐδίῃρ 88 ΟΥΟΣ Ὠδρρεποὰ ἱπ (119 
τνοσὶὰ; αοὐα δε πόνος Ὀοίογτο (μη ἀογοά 80 ἰσο- 
ΤΩΘΒΟΟΒΙΥ δῴζαϊ δὶ ΔΗΥ͂ Ῥϑορὶθ.᾿ Κ Ἐ Ο΄τεαὶ ας (λθ 
δεα 18 ἐν ὁτεασῆ; ἰμαὶ 8, “ΤῊΥ ΟΑἰΔΏΣ(Υ 18. 1116 
ἀφοροδὶ δῦγϑϑθ. [ σαπῃοί {ποθ πὰ Δ1Υ ἰπ (9 
Ψ 016 Μοτ]ὰ ποτὰ 1 ΘΔ ἢ ΘΟΠΙΡΑτο ἰο ὑ}Π166, ζ0Σ (ὮΥ 
ΘΔ] Δα ἑν ΘΧΟΘ6 8 8]}} ΘΔ] τ ἰἾ 68 ; ΟΓ 18 (6 Γ6 δὴγ- 
τϊπρ Κὸ 1. (μὲ οδῃ Ὀ6 βοὺ Ὀδίοτο ἐμ66, 80 ἐπαΐ 
ἐῃοι δὶ Ὀοσοπιθ 8 ΠΟΙ ΟΥΔὮΪΘ ΘΧΆΠῚΡ]9 1ῸΓ 4]] 
δο5.᾽ Βυὶ ΒΘ τγὸὺ ϑὰν {ῃ0 Ρτγοριοὶ βρϑακίης 
ὑπ 18, Κ7ἷ'ὸὺ οὐχῦ ἰο ΣΟΙΠΘΙΩ ΘΓ ὑπδὺ νγὸ πᾶγο δ06- 
οοεαρα ἴῃ (Β0 ρμῖδοθ οὗἨ ἰμ0 δασϊθηῦ Ῥϑορὶθ. ΑΚ 
ἰδ, αἀοὰ δοὰ ζογηοΥ) ρυπὶϑῃ δα νγ11}} 80 τα σ ἢ 
βου ν (89 δη9 οὗἨ Ηΐ8 σβοβϑῃ Ῥθορῖΐθ, ννὲ ουσὶν 
ἰο Ὀονᾶγο Ἰοδ γὸ ἰπ (06 ρῥτγοϑοηὶ ἀδύ Ῥσόνοῖθ 
Ηΐμι ἰο δὴ ΟΧ ΟΠ ΌΥ͂ ΟΥ̓ ῬΘΥΨΘΟΓΒΘΏΘΒΒ, ζ0Ὁ 
Ηὸ τοτωδὶῃβ θυοῦ 11κ Η ἰτη861}.᾿ ΟΑπνινΝ. 

21. ον. 14. “Ῥυθδοῦθσβ, 80 βοοί ἢ, 819 
δΒιηοοί ἢ -ΡΥΘΔΟΒΟΥΒ δηὰ ἀυπῦ ἀοσϑ, ῃὸ Ὀτίης 
ἄτοαὶ ἀπ ἸΤΓΘΡΑΓΘΌΪΟ ἰηἸαγν ἰο ἃ Ποῖα σοαηίγυ, 
ἴον 9 ϑυη 88 4}} χοὸ ἀούγῃ ΟΥ̓ΘΡ Βυ ἢ ῬγοΟρΒοίΒ ἐηὰ 
(Π6 ἀν 888}} Ὀ6 ἀαγὶκς οὐοὸῦ ἔδοπὶ (Μίο. 111. 6). 
Απὰ δ πουκὰ ἸΒΟΥ͂ ΙΏΔῪ ΤΘΟΘΟΙΥΘ ἴῸΓ 8 ἸῺ {ἰπ|θ 
ἐοοΐ-Ὁ}}} δηὰ ἔδυοῦ, ᾿ὩΟΠΟΥ δηἀ ϑησουγαροιηθηΐ 
ἔσγοπιὶ π|6π, γοὶ ὑμ6 Ὺ Ιο86, ἰοροῖποῦ ἢ {πμοὶν 
ΒΘΆΓΟΥΒ ΨὮο ἀο]ἰριιὺ ἴῃ δύσῃ δοσοιῃπιοα δίῃ 
Ταϊἰβίουβ, 811} 4. γχυ ἔγτα ἰδ ἱνίηρς αοἀ ; 64]. ἱ. 
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10; 79}4π|68 ἱγ. 4. ΟἼΑΜΕΕ δοσοταϊηρ ἰὼ Ε. 
Ηυνκιῦβ, ὅεγ. 8, οἢ. 2. Ρ. θ64. [ὙΒΟΥ Βαὰ 
ψ ΠΓᾺ]}γ ἀσηκ δυυθοὺ ροϊβοη.᾽ ΟΑΥΤΥΙΝ.--ῬΒΑΥΕΒ. 
“ Οατοηῖ, ΑἸπιρσιιν 6οα, ἐπκέ ἐμοῦ Του οἷ85- 
{868 8 89 ἴγὲ ἀΘ6Β860ΥΥ͂Θ, ὁ ΤΩΔΥ γα ΠΟΥ͂ΘΡ ΠΩΥ͂Θ 
πὸ Ἰσδϊ οὗ συ οχίϊηρυϊθηοα διμοηρ υ8, Ὀὰΐ 
ΤΩΔΥ͂ ΟΥ̓́Θ 866, ΟΥ̓́Θ ἰῃ ΟἈΥΪΚΠ688, αἱ Ἰοδϑὶ ΒΟ0Π}0 
ΒΡΆΓ 5, τ 1αἷν ΤΏΔΥῪ ΘΏΔῸΪΘ υ8 ἴο Ὀ6ο]ὰ ΤῊΥ ρδῖο6γ- 
ὯΔ] οοάπαββ δῃαὰ πΠΙΘΓΟΥ͂, 80 (δὶ ννὲ ΤΟΥ͂ ὈΘ 68- 
Ῥοοΐαι)Υ Βυπι δ] θὰ πἀηᾶάον ΤΥ πϊχιίν Βαπὰ, δηὰ 
δὶ Ὀοΐης ΤΟΟΙΥ Ὀτγοβίγαίο σου 8 ἀθορ ἴ66]- 
ἴῃ οὗ τορϑηΐδποθ, 6 ΠΊΔΥ ΤτΑὶδθ ΟΡ ΠΟΡΘΟΒ ἴο 
Ἡόδάνθῃ, πὰ πουοῦ ἀοιδὶ ἰμαἱ Του τν}}} δἰ Ἰοη σίῃ 
Ὧθ6 τϑοοῃοὶ]θα ἰὸ ὰ8 θη 6 Β66ῖς Τ)660 'ἰῃὰ ΤΊ 1ὴ6 
οὨΪγ- Ὀεχοι(οῇ ὅοη. Απιθῃ.᾽" ΟΑΥνΙΝ.] 

22. ετβ. 1ὅ, 16. “Ηθ νῇο βυΐογβ δὴ ἱ]ῈΤΥ, 
ποοα ποὶ ιἰηα τοσίοσν. [ἰ18 ὑπ 0 Ὠθγ1}᾽ 8 βρϑοὶδὶ 
ἀο! σύ ἴο τᾶ }9 ἃ πιοοῖς οὗ (πΠ6 σμ υΓΟἢ δηὰ οὔ 8]] 
8:6 Ῥίου, 8ὸ δὶ 1}}0 σοα]688 ἃΤ6 Κηονῃ ὈΥ (ἢ οἷν 
τοδὶ Αἢ8 δπὰ ΟΠ8 (18. ν. 3)} 1.θὲ ποὶ, Βον- 
ΘΥοΡ, στ ἀϊσυϊο σαιι86 1.1.8 (0 ψΑΥΟΡ, Ὀυΐ Ἰοὺ ὺ8 το- 
χηαΐη ὅτ δηὰ [Δ 1] ἰο αοα. Εν Ὀ]ο88θὰ δύθ 
γο ὙΒΘη ἴθ η, ἴοῦ ΜΥ͂ ΒαΚο, τ να πὶ ρογβϑουίθ 
γου δηὰ Β8Υ 8}} ΔΉ ΘΓ οὗ ΟΥἹ] ἀραϊπδί γου (Μαιϊ. 
γ. 11). ον αοα σδῃ ΘΔΒ}}Υ δῃὰ βρθθα!]} Ὁ [Δ Κ6 
δΔΌΑΥ δῴζαῖη βυ σι ΓΟρΡτΟδαῖ δηὰ ρΡὰ ἰο0 δἰἸθη69 [116 
ἐγ απ ρἱης οὗὨ {116 ψν οἰκο, δη ἃ ΔΡΡῚΥ ἴἰο {Π 6 {116 
ΒΟΠκ-- 1 6 ΟΥ̓ 65 Ψν}}}] 866 {ππ0 ὉΠ 6 0 8}14}} Ὀ6 ὑτοι- 
ἀθη ἀονγῃ 88 126 πλΐγθ οὗ ἴϊ8 Βίγϑοίβ (110. υἱ]. 
10). Ομβάμεβ αὐυοϊδὰ Ὀγ Βα. Ηυννιῦϑ, ὅεγ. 4, 
οἰ. 2, Ὁ. 78). 

28, ετ9. 14-16. “7 }}}59 ἰ5. 1η ἐγυϊ, (6 γοοὶ οὗ 
{86 οΔἸ αἱ Υ, {παὺ {89 ΡτΟΡΙοἰ8 ἴῃ 116 Βογυΐδα οὗ 
{86 Ῥ6ΟΡ]6 δὰ ργϑδοὶιθα ἢ ἡσοογάδη09 Μ᾽ 10} ΘΔ ΓΠΑ] 
ῬΙδαϑαΓγοΒ; ὑπο πὰ ποὺ ἀϊδο]οββα Ὀυΐ δοποραϊοὰ 
186 πιϑά 6645 οὗ [9 ΡῬΘΟΡΙΘ, δηὰ δ 8 δα ργϑδοῃ θα 
ἀμ Ῥϑορὶϑθ ου οὗ 161 σοι ΓΥ͂, δῃὰ ἰπἴο οαρεϊνὶ- 
ἰγ. Ηἢον ἰπθη 9 (ῃ18 ἢ Ηδὰ ὙΠ6Υ ἱπνυθηϊθὰ ΠΟΥ 
Ῥτασορίϑ 3 πιὰ βηο μ᾽ οδίθομ απὶ ἢ ΝΟ, ποιιῖης 
αἰ 411] οὗ {μπῖ5 βοτὶ ! Βαὶ ἱἰΐ βυβιοορὰ ον (Π6 ρυτγ- 
Ῥοβ9 οὗ ἀοϑιγαοιίοη, ἐπ αὐ {ΠῸ πιϊδίοοϊς (86 6 οΒρε], 
δηὰ δχοσγοϊϑοα πὸ σοηΐγοὶ ΟΥ̓ΘΡ {Π6 ΡΘΟΡΪΘ ἱπ 6Θοη- 
ΓοτπΥ ἐμοσον ἢ, Ὀθαὺ ἰπδίθδα οὗ (δαὶ ῥτγαοιϊβοὺ 
8 ἴαϊβο ροϊϊου. Νονν (ἢ 6 Θμθηλΐο8 οὗ Ψογ ΒΔ) οΙη 
δηά οἵ ἀοἀ᾽ Β Ρ6Ορ]Θ τποοῖ δηα ἱπηαρὶηθ ἰΠαὶ 81] 
{0 σ]οτίουβ Ῥτοι β68 οὗ ἰμο ῬἮοτα οὗἩ ἀσοὰἀ οὗ ἃ 
κΚίηράομμ οὗἨ σγϑδοθ ΔπΊΟΠρ Π|Θὰ αν ΟΟΠῚ68 ἴο 
παυριί. ΤΒΟΥ ἱππλρῖηθ ἐπαὺ ΠΟΥ͂ αγο ΠΟ ᾿η866 
ἦι ον! ἀδηῦ ὈΥ {π6] ρόονον, (μα (ἢ ΠΙΥΒΙΘΤΥ͂ οὗ 
Οοα᾽Β σγδδθ δῃηὰ οἱθοϊΐου 15 δι, ῬΟΟΓ ἴοο0]8! 
ΤΥ Κπον ποὶ με ἀοά 18 ἴῃ 4}} 0818; ΤΠ 6 Ὺ ΚΟΥ 
ποίη οἵ μα αἀοἂ, ψῆο Β “Ὅγ8 ἢ 115 ππιὶ [ῸΓ 
1.8, δηὰ 6848 υ8 ἱδγουρσὰ Ββυδογης ἴο ρΊοτγ.᾽; 
ΘΙΕΡΒΙΟΗ. 

24. γεν. 17. ““Ὑἴἷ]ΠΖ θη τὸ οχρουίοηοο 604 8Β)7ιὰρ- 
τηϑηΐ δηὰ οἰναϑιϊϑϑιρθηΐβ οὐ δοσοιηὶ ΟΥ̓ ΟἿ Υ 818, 
να οὐρηῦ αἰνανβ ἴο ἸοΟΚ Ῥδοῖκ (1) οπ ΟἿΓ 818, 
(2) ου αἀοά᾽Β ἔγθραυθηὺ γαγπίηρβ οὗ ρυπὶβδιηθηῖ, 
(8) οα Ηἰ5 ὉπομδηροθΌ ]6 [811 {10 688, πὰ (4) οἢ 
ἮἨϊ8 στϑαὶ ρονγϑῦ δηὰά Ηἰ8β σίχιυ δηὰ ψ ἢ οι σδπ 
ΘὨ ΔΘ 4}} (μἰηρ8, 8. ᾿ἰχχνῖ). 11]; ἤλη. ἰχ. 8; 
Ῥ5. 11. δ. σπάμεᾷ, σαοίϊοα ὈΥ Εα. ΗύυννΝιῦΒ, 86». 
4, Οἰι. 11. Ρη. 74 1᾿.--- εν. 17. Εἶθ αῖδ ἔα]- 
δΙ]Ιοἃ Η:5 νσοτᾶ δαὶ Εἶθ Βαᾶα οοταπιδη θᾶ 
ἐπ ἴ86 ἄγ οὗ οἹᾶ. ---Ηδὰ πὸ Ρτορδοὶ ἰουσμοᾶ 
οπὶγ οὐ ἰδ βθογϑί σοιχηβοὶ οὗ ἀοα, ἐμ 6 ν78 αἱραῖ 
λανα Ὀσδοη ἴῃ ἀουδί 148 ἰο ν]ιδὶ ᾿ὑ 88. Αμπὰ ο60Γ- 
(ΑἸΏΪΥ 45 οὖν πιὶπὰβ οαπποῖ Ροποῖγαίθ ἰῃῖο ἐμ δὺ 
ἄθορ αΌγ88. ἰπ νΐη σοῦ] 6 μην ο Βρόκοη οἵ [116 
ἰάθη υὐσηιδηῖθ οἵ αὐ. 10 Ψα8, [παγοΐουθ, 

ΤῊΕ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ͂ ἴο σοη6 ἀονῃ (ο {86 ἀοοίτηο, ὈΥ ἩΔΙΟΝ 
αοά, 148 ΤΥ 858 ἰὺ ἴθ Ἵχροάϊοηΐ, πιδηϊεϑὶ8 (0 ὺϑ 
ναὶ νοι οἰοσ 186 Ὀ6 ποῦ ΟὨΪΥ δ! άφη, Ὀυὶ 
δἶβο ᾿πΟΟΠΙ ΡΓΘΒΘΏΒΙΌΪΟ;; ΓῸΓ ὙΕΙΘ ὙΔ6 [0 ᾿ΠαΌ]ΓΘ 
ἰηῖο αοὐ δ υάρπιοηίβ, νὸ σου]ὰ βίης ἰοίο (ἢ 6 
ἄδοεορ. Βυὶ νῇθη ψ͵ὺ αἰγθαοὶ ΟΡ τηϊηἀ8 ἴο νὶιαὶ 
αοὰ μαᾶ5 ἰδυρῃ 8, γὸ δὰ ἰΠδὶ Ηθ σχουθαὶβ ἰὸ ὺ8 
ΠΔΊΘΥΘΙ ἰθ ὨΘΟΟΒΒΆΤΥ ἰοὸ Ὀ6 ΚΏΟΜΗ ; δπὰὲ ἰδοιυρὶι 
ούθῃ ὉΥ Ηΐδ ποτὰ, νγὸό οδῃηοὶ ρογίθε νυ Κηον ἢϊ59 
διάάοη υἀρπιθϑηίδβ, γοὺ Ὁ ΤΏ ΔΥ Κῆον (ἢ 6πὶ ἰὴ ρδτί, 
δηα 881 δανθ βαϊά, 88 ἴδτ 88 ἰΐ 18 ὀχροϑι ϊοηι [ὉΓ 

μοι υ8 (Βα δΒο]ὰ ἴο (88 γυἷο, οὐθῃ ἴ0 
866} ἔγοπιθι (ἰΠ6 [ν᾽ δὰ (86 Ῥγορ)ιοίθ, δηὰ ιἰι6 
Θο8ρ6ὶ, Ὑδαῖθυοσ γα ἀεϑὶγο 0 ΚΗΟῪ σοποογηϊπῦ 
1:6 βοογοὶ ἡυάρτηοῃίβ οὗ ἀοα ; ἴογ Ἴογο νν 6 ἴο ἴαγιι 
8.51.6, ϑυδὴ ἴῃ (96 Βιμδ)οδὺ ἀθρστοθ, ἔγοτη ν᾽ Βδὶ 13 
δυο 8, 86 ᾿τηθηβίυ οὐἩ Θοὐ δ σἴοσυ ποιυϊὰ 
ἱπη πη θα αι οἷ Βυ ΔΊΊΟΥ ὉΡ 411 ον ἐδουχμὶϑ:; δηὰ 
Θχρογίθηοσο βυ οἰ η(ἸΥ ΘΒ 68 0.8, {Π8ὺ Ποῖ ΒΙ ἢν, 18 
ΙἴΏΟΓΘ ἀληρογοι δη ουὐοῃ δῖα] ἐμ ατι ἴ0 Δ}ξον οὐτ- 
ΒΕΙν65 ΠΊΟΓΘ ἸΙΘΤΥΑ͂ ἴη (18 τοβροοῖ ἴπδὴ ν᾿ δὶ Ὀ6- 
ἢοοΥοϑ 8. οὺ υ8 θη ἰθᾶστα ἰὁὸ Ὀγίάϊα 8] ουτὶ- 
ΟΒΙΥ͂ 6 ͵Λ ΒρΡΘΩΙ οἵ Οο( 8 βεογοί Ἰυαἀρηγοηίδ, 
δι ᾿πϑίδημν ἰοὸ ἀἴγοοῦ οὖν τη 48 ἰο ἐμ6 μογὰ 
1561, ὑπαΐ ΠΟΥ ΠΥ ὍΘ πῃ ἃ ΤΙΔΏΠΕΟΡ ἱποϊοβε 
(μοτοὶη." ΟΑΣΥΙΝ.] 

20. αν. 18. ““1Ἶ1}ὼ ἐπ8 οσχῃογίαί θη, ἐπ τὸ- 
αι ϊϑ.68 οὗ ἰγὰ δῃαἃ διάθηΐ ῬΓΑΥ͂ΘΡ ΓΘ ΒΠΟΜΊ. 
(1) ΤῈ ἢτβί οὗ 18.688 18 ἐλέ εγν οΥ ἐλὲ ἤεατὶ ἴο αοά, 
ὮΥ ν ΒΙοἢ ἀσνουΐη 658, ΟΥ {6 Θαγποϑὶ πὰ διάθηὶι 
ἀοδῖνο οὔ (6 μρεγὶ 18 ἀοποίθ ἃ. ΕὉΓ, 85 ΟὝΡΠΙΑΝ 
ΒΔΥ͂Β, ἰῃ δὶ8 1218 δεέγπεο οχ ἰδ. 6 Ιωοτα 8 ῬΥΔΥΘΓ, 
αοὐ Βοδγβ ποὶ {80 τοΐσϑ, Ὀυὶ (89 μβοαστί. Απηά ἱὶ 
158. σοΙΙΟΠΪΥ Βαϊ, ποθὴ {116 μοαγὶ ἀοο8 ποῖ ὈΓΑΥ, 
μ6ῃ 86 ἰοησια ἸΔΡΟΓΒ ἰῇ νϑΐὶηθ. (2) 7έατϑ, ἰ. ε., 
ΌΥ τηοίοποιηῦ, ἰγὰθ ροηϊΐοηςθο, οὗὨ νι ιὶςο ἢ δα ΥΒ ΤῸ 
ΒΙ 8, 88 ΔΡΡΘΔΓΒ 1 [86 6886 οὗ [86 δ᾽} τν οὔγδα 
(υἶκο τἱῖ, 88), δηὰ οἵ Ῥεοίος (υκο χτὶϊ. 63). 
Απὰ νψ6}1- Κη 18 {πδὶ δαγίης οὗ (6 οὐ ποὰος 
Εαΐον, ΤῺ ἰδαγΒ οὗ Β ΏΘΥΒ Δ΄Ὸ 8Ώρ6]8᾽ Ὀγοδά 
διὰ δηρο]8᾽ σψίηο.᾽ ΕΌΒΒΤΕΒ. 

260. γεσβ. 18-32. 6 τὸ νγ»Ο 8 Υ9 ἃ. [6880ῃ.---ὙΒοΏ, 
ἰο ψοτα, δηὰ ον, ὁ Οὐραῖ ἰο ΡΓΔΥ. γα βιιου Ἱὰ 
ῬΓΑΥ͂ ΔΙΝΎΔΥΒ δηὰ ποὺ ἔδϊηί, 848 Ομ τὲ θα ῖθ5. 0.8 
ΌΥ ἃ ΡΑΓΔΌΪΟ {6 ΧΥΪῚ].}, Ὀὰχΐ Θβρθοΐδ!ν ν μοι 
{π 6 γ0 18 8 στοῦ δηα ἱπιηοαϊαία ὩΘΟΟΒΒΙΥ, 45 6 Γ0- 
πιὰ ἀἰὰ Βδτθ, δαπὰ θανὶὰ, Τι9 δηρα 8} οὗἨ [ᾺΥ 
ραν 18 στοαί, Ο Ὀσίηρς πιθ, μογά, ουἱ οὗ τὰ  αἰ8- 
{Γ05568 (ΡΒ. χχΥ. 17). Τὸ εΠὶθ8 ᾿ογὰ [π6 ῥτορβοὶ 
δογοα ἢ ΠΘΓΘ Ῥοΐῃ!8 (Π6 Ρϑορίθ. Θοἀ Ηἱϊακεὶΐ 
6818 18 ἴο δο!α ἰο Ηΐτὰ ΟὨἾγ, μὰ βαυ5, (Δ}} ἃροὴ 
Μο π (μα ἀδΔΥ οὗἩ ἰγουδὶθ, 1 ν 1}} ἀολῖγον (μ66 δηὰ 
(ποὺ 884]. ρον Υ Μὸ (58. 1. 1δ). Νοῖ δ᾽οῃϑ 
Βουϊὰ γοῦν τοι ῬΓΔΥ., Ὀιὺ1, Βα γ 8 ογοπλ δὶ, Ἰοἱ 
γοῦν ἀεαγέ οΥΥ ἰο αοἀ. ΕῸΣ ἴα μογὰ 8 ἤθᾶγ (ὁ 
[8086 ΨΏΟ 68}} ὑροη Ηΐ, ἴο {}1086 ψ 80 64}} ὩΡοη 
Ηἰπι τ ῖτ} ΘΟ πο βίπ 688 (ΡΒ. οχὶν. 18). ἴθ βμου]ὰ 
Ῥτγοβϑηΐ Ὀοΐογο Ηΐπὶ οἰτουπηβί {18 }}}Ὁ7 ΟΥ̓ ὩΘΟΘΒΘΙ Υ͂ 
δῃὰ βοϊ οἰ ἀθ5, νυ ἴθαγβ δηὰ βί ἢβ, ἃ58 Ζ76Γ0- 
ταϊδἢ ΘΓ ἀϊγοοῖβ. Εοῦ δἰδουσῃ αοα ν6}} Κη 
ὈοΙοτθμδηὰ νι μδὺ αἀἰβίγθβθαϑ ἃ8 δὰ ν ἱδὶ τὸ ποοὰ, 
Ὀεΐοτγο ννο 160}} Ηἰπὶ (δίαιϊ, νἱ. 8), γοῖ 180 τοοίϊδὶ 
Οὗ ΟΌΓ τ Βϑίην ΠΘΟΘΒΒΙΥ ΒΕΥΥΘΒ ἴ0 ΤΆ ΪΚ6 0.3 ΠῚΟΥΘ 
ΘΑ γηθϑῦ ἱἢ ῬΓΆΥΟΥ; ἴοῸΥ Οοἀ Ψ}}} Βατα (8056 ν80 
ῬΥΔΥ͂, ΒΟΒ 88 [056 ἍἘ0 ὙΟΓΒΗΐΡ Ηΐα ἰὼ Βρί γὶϊ 
δηὰ ἴῃ σὰ (Φοἢη ἰν. 28). Ἡὥγί. ϑιυπιπατίεη. 

27. ον. 19. Ασίβϑ, οὐῦ οὔὖῖἷ ἰῃ 1860 πίρδὲ 
--ὐ Ἴ ο Ρῥγαγοῦ οἵ ηἷρῆι-τ-τῆον ΤΟΙ Υ ἰὑ Γἶϑεϑ ἴ0 
οὐ 186 οἷν Δι κο, ἀνὰ τὸ τη6 ΠΟΙν ΔΏροΙ νὶ9 
ὉΠἀοτία 68 το ργόϑοηῖ ἰὖ Ὀοΐοτθ [86 ΗΘΑΥΘΕΪΥ Δ]" 



ΟΗ͂ΑΡ. 1. 20-22. 

ἴδε! Ηον ρταίοία! διὰ Ὀτγί αι, σο]οτορα ἢ ἐμ 9 
058 οὗ τα] Πγ} Ηοινν Βοῦθηθ δηὰ ρ]αοϊα, ἀΪ8- 
ὑυγθοα ὈΥ ΠΟ οἰδίθοῦ οὐ Ὀυ8116: Απὰ Ἰαϑὶ οὗ 8]], 
ΠΟΥ͂ Ρυτγθ δηὰ βίηοογ, βρυϊπεὶοὰ ν (ἢ πὸ ἀμδὶ οὗ 
ΘΑΓΟΪΥ σαγο, ἰηοϊιοαὰ ΟΥ̓ ΠΟ ρῥγαΐβθ ΟΥ δΒιειοΓΥ οὗἁ 
δ οΙ Δογ9} ΒΕΆΝΑΒΌ, ὅϑεέγπι. δύ οἡ μα Οδμιοϊο8, 
η απ ΒΡ  π. Ρ. 108. 

28. ον. 90. Βϑβο]ᾶ, Ο 7 θονδῇ, 8 ἃ οου- 
δἰ θσ.--- 10 ἰθ8 τηοϑὺ Ῥγοροῦ, ΘΠ ΔΗΥ͂ Οη6 18 
οὐου οἰ πηθα τυ δπἰοιϊίου, ταῦ Ἀ6 ΚΘαρ ἰΐ "οί 
Θηἰ γον ἰο κἰπιϑοὶῖ, αν ἀϊβοῖ]οϑθ ἰξ ἴἰο διοὶὶ ρϑῦ- 
ΒΟΠ5 8ἃ.8 ΠΙΑΥ͂ ΟΘ0π10 ἰ0 18 το] οὗ ἱη 1.6 ὙΔΦΥ͂ οἰ 6 Ὁ 
οὗ Βδὶρ οὐ οὗ σουϊίοτί. ΒΒιιῦ ἴοὸ ὯῸ ΟὯ9 σλη 9 
Ῥοίῦοσ απὰ τηοτο δι νηί σου} Ἰατηθηΐ οὐ ἀΪ8- 
ἴγοβ868 δηὰ ϑβϑο]οϊί 68, πὴ ἴοὸ οὐν ἀθὰγ αοά, 
ἴον Ης 18 οὐγῦ σοπβάδηοσο, ἃ Βίσοῃρ ἰόν ῦ ἔγοπι 
οὖν οπϑιΐοβ (ΡΒ. ᾿ἰχὶ. 4).᾽ σβάμεξβ αυοίοά ΌὉγ Εα. 
Ησνκισβ, 8ετ. 4, οἷ. 2, Ρ. 78.---[ῬΒΆυ Β. “ ἀτληῖ, 
ΑἸπιϊκἰιγ αοά, [πὶ 845 ΤΥ Ομ υτοῖ δὶ 0818 ἀν 18 
οΡΡργοβδβϑεὰ 10} ΤΠΔΠΥ͂ 601}8, 716 ΤὩΏΔΥῪ ἰσδ ΓῺ (0 Γι 86 
ἋΡ ποὶ ΟὨΪΥ͂ ΟΟΥ ΟΥ̓ΟΒ δΔηἃ οὐν παδπαβ ἰο 7866, θιί 
Ααἶϑο οὐῦ προαγίδ, δηλ ἰδαῦὺ ΨΜΖΡὸῸ ΙΩΔΥ͂ 80 ἢχ Οὔΐ 
αἰϊοοίίοη οὰ 1160 849 ἴο Ἰοοὶς 0 βαϊγδίϊοη ἔγοιη 
ΤΊ66 δίομθ; δηὰ (ξδίύ ὑβουχὴ ἀθβρδαὶγ ΠΊΔΥ ΟΥ̓ΟΣ- 
νν ἢ 6] πὶ 1.8 ὁ. Θαγί, γα ἐμ 6 ἢοΡ6 οὗ ΤῊΥ σοοάῃ 688 
ἸΩΔΥ δὐοῦ 8 1ηὴ6 ΟἹ 8 ἴτοπι ἤδσδανθη, δηἃ {ἐἰιλί, 
τοὶ γίηρ οπ ἰλ0 Μοαϊδίοῦ ψἤοτι Του ἢ α8ι ραίνθῃ 
8, γ͵ὺ ΠΙΔΥ͂ πού Ποδβίίλίθ (0 ΟΥΥ ΘΟΠΟΪΌΑΪΥ ἰὸ 
ΤΉ66, 801] πὴ 9 ΤΘΑΠῪ πὰ ὈΥ ἀχρογίθησο (Παὶ οὐγ 
ῬΓΔΥΟΥΒ αν ηοὶ θ6θὴ ἰὴ ναΐῃ, τ θη ΤΒου, οἱ 1γ- 
ἴῃ ΤῊΥ σδαγοι, μαϑὲ οχίοπάοα ΤΥ ᾿απὰ, δπὰ 
κἰγθη 08 οδυ80 ἰο γα]οΐοθ, απ δαβὶ γηθαὰ οὐν 
τὴουγηΐηρ πιο ἴον, (δ γουσὰ ΟΕ γιϑὲ οὐγ μογὰ. 
Αὐλθῃ." ΟΑΕΥΙΝ.] 

. 29. ον. 2]. 8 γουῃᾷ διηᾶ ἴ89 οἹΪΑ. ---- 
“6 η σοηοναὶ ᾽υὰρπιοπίβ ρτοσοοὰ ἔγοιῃ αοἀ, κι.) 6 
οἷὰ «πὰ 1}λ6 γουης πχιιϑὺ ϑυ ἴον ἐορσοίθ ον; ἐπ οἱα, 
Ὀδσαι5θ ἰμ0Ὺ δδῦθ ποὺ γἰ ιν οἀμιοσδίοα ἐδ89 
γουηρ: 6 γουηρ, Ὀθολυ89 ὑΠ6Υ Βαγο ἱπιϊαιθὰ [᾿ 
ἐμ6 ψἱοϊςο πη 6858 οὗἨ 6 οἱ .᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

80. [γετϑ. 19-22. “. Οομέογίὶ 8 ἴον 16 διγο οὗ 
ἐδ ο8Ὲ Ἰαπιθηἰδίϊ 8 ΔΓΘ 6ΥΘ ΒΟυΡΚὮϊ ὉΓΣ δπὰ ργϑ- 
βογί 6. Τὸ ὑνο πιοϑί σουηθλοῦ ἰορίοδΒ, ἐπαϊ (Π 61Ὁ 
Θά80 8 ΠΟΙ ΠΟΥ δίησμίαῦ ΠΟΥ αἰεδρεγαίε, τὸ ἤθτο 
ἐγὶθα, δαὶ Ἰα1ὰ Ὁ, Ὀεσλι.86 ὑμ6 Ὺ ψου]Ἱὰ ποῦ ιοϊὰ. 
Νο νϊβάοπι ΟΥ ῬΟΥΘΥ οὗ Δ σα ΓΟΡΑῚΓ ὑπο (680- 
Ἰδιϊοηβ οὗ ϑυσὶι ἢ Ὀτοίκοη, 9 ατονοα αἰαὶο. [Ι 18 
ἐο πὸ Ρυϊροβο, ὑμογοΐογοθ, ἰ9 δά πιϊη ἰδοῦ {ἰ686 
Φοιϊιηπιοη ΟΟΣ 818; ἱἐπογοΐογο, (86 πιο μοὰ οὗ συγ 
Ῥτοβογι θὰ 9, ἰο σοῖδρ μοῦ ἰο αοἄα, ἐμαὶ ὉΥ μβηϊ- 
ἐοηῦ ὈΓΔΥ͂ΘΓ 5}}0 ΠιΔΎ  σοιμτἶὶ ΠΟΥ 6886 (ο Η!πι, δηὰ 
Ὅς ἰηδίδηῦ Δηἀ οοῃϑίϑηῦ ἰῃ ΒΟΥ ΒΟ ΡΡΙ] σα Ἰ0η8Β, ΥῸΓ. 
19. “Α4πἰδ οιἱ οὗἉ (ΒΥ ἀοβροπάθηον, (γν οἱ ἐπ ἰὰε 
πῖσλί, παϊοὰ μο ὈΥΔΥΟΓ; Ὀ6 ἱπιρογίππαῖθ νὶ ἢ 
Οοὰ ἴῸΓ ΠιογοΟΥ͂, Ὀ0 ἔτθο δπὰ ζι]}}, 6 βίησογθ δηὰ 
ΒΟΥΪΟᾺΒ; ΟΡΘἢ {ΠΥ ταϊπα, Βργοδαὰ {ΠΥ ὁ489 Ὀδίοτο 
ἐμοὸ [οτὰς; ἐδ τῷ ἰλῖπε λαπαϑ ἰοισαταάς Πΐπι ἴῃ ἸΟῪ 
ἀἰοβῖγο δη ὀχροϑαοίαιϊοπβ: Ὀδ ἴοσ λὲ ἐΐΐε οΓ᾽ ἰὴν 
ψοιπφ εὐϊίάγεη. ΤἸάκο σἱὶἢ γοὺ ψγοτγάβ, ἔα ϊκο τὶ ἢ 
χουὺ ἰμ680 τόοτάβ, γτογ. 206. ῬΥδΥσ 18 ἃ Γϑθαν 
ον ΘΥΟΤΥ͂ πηδΙδαν, ούθῃ (ἢ τηοϑὶ γτίουοιβ. Απὰ 
Ῥ.Ρ ὈΒΙΘΑΒ ἀῃ ὈΓΔΥΘΙΣ 18 πού ἰο ῥσθβοσίῦθ, θυ ἰο 

10] 

ΒΟΌΒΟΥΙθα ἰο {π᾿ τὰ 'βάοπῃ απά τ }}} οὗ αοἂ : ζογὰ 
δελοίαὶ απα οοποίάεν, αηὰ Τὴν ιυυἱϊέ δὲ ἀοπε.᾽" ΗΈΝΕΥ 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Ψέεγβ. 1-10. Α8.86 νδγηΐηρ αρζαϊηδὶ ἃ ῥτουὰ 
σοηδάθδηοθ οὗ ΒΘΟΌΣΙΥ, οἷν ἰοχὺ ὁ ὯΘ υϑοὰ [Ὁ 
8 ΒΘΓΠΊΟΏ ΟἿ [118 {]ι6π|6.---7λ6 γμασπιοπέ οπ ἰλδ 
πιεπιδεγε οΥΓ (λ6 οἰά οσουεπαηί ᾿8 α δοΐεπιη ισαγηΐης ΤῸΓ 
λε πιεπιδογδ οὗ Ὺ6 πειυ εουόπαπέ. 1. Τῇ ἡμασπιοπί. 
1. πὸ υάχεβἢ Το οτά. 2. Ηογ ἀοθβ Ηδρ 
ἦυᾶχοῦ Υΐ σἱρονουβ στἱίδουϑηθθθ. 8. ΝΥ 
ἀοο8 δ ἰυὰρο ῖ Βασαιθο ΗΒ ψγαϊ 885 ὈΘΟΏ 
Ρτονοκθὰ Ὁ βἰπϑ.0 11. Τμ6 τοαγπίπσ. 1. ΤΟΥ 
ΟΓΘ (06 πϑδίυγαὶ Ὀγδηοί68: 06 δηργαίοαῦ οἤθ8 
(Βοαι. χί. 24). ΤΟΥ Βδὰ ον (μ οἷ Γ ραγὶ οὩ͵Υ [ἢ 9 
του δι ου οὗ [86 αν ; νψν (δ9 Σο γο]αἰΐοη οὗὨ ζγῆσθ. 
2. Ετοῦι (μἷ8 10 19Ο]]ονγα ὑμα νγὸ ὮδΥθ ἰο ἀχρθοὶ 8, 
ΒΓ ΠΠ|ΔΣ Ἰυάχαιοπί, ποὺ ΟὨΪΥ ὑὶ ὑπο δδχθ, θυΐ 
ΔΒΒΌΓΘΑΙΥ 10} σγθαίον σου ἸὨἰΥ. 

2. εν. 9. 7ῆε διίεαδὶπς ο7 α τοοῖξ ογαἀεγεαά ροϊἰσαΐ 
απα οοοἰἱοείαδίϊσαὶ σοπαϊίϊοπ οὗ α)δαῖγα. 1. Ὑ Ὀλὶ Ὁθ- 
Ἰοηρϑ ἴο βοὴ ογάθε 1. [δαὶ (89 οἷν! πιαρὶ8- 
ἸΥΔΟΥ͂ δαπιϊηϊβίον ὑπὸ ἴα. 2. Τδαὶ (πὸ ἰ6δο 6 γ8 
οὗ ἀοὐ᾿Ββ πογὰ τἰραιν αἰνιὰθ 1. 11. αι ὅτ 
π0 ΒΑΙΪΌΙΑΣΥ ἔγυϊιβ ἐμογοοῦ 1, Ϊη δ ἐδθηιρογὰὶ 
Ροϊπὶ οὗ νίονγ, Ογάθσ, Βἰχῃί δδὰ ΕἸ θοῦ ΒΠ688, 
Ῥθ866 8ηα ροηθΓΆ] ργοΒροΥΥ. 2. [πῃ ἃ βρίγίίυα) 
Ροϊηϊ οὗ νἱονν, ΑἸΟΥΥ ἰο αοά ἰπ {Π6 Βἰρίιθϑι, ρθᾶσθ 
οἢ δαυ ἢ δηὰ ρσοοά νν}}} ἔγοπι αοα ἰο πηθῃ, 

8. γετῖδ. 11,12, ΤΏ 688 γϑῦβο οουϊὰ Ὀ6 ργοδοῃμῃϑᾶ 
ὌΡΟΩ ἴῃ ἃ ἰΐπι6 οὗἩ βου ϑῦθ ζαπλϊηθ. [. οϑογὶθα ἢ 9 
δοία4] οοπά ἰτἰοη οὗ ἰἶηχ8. Το αἀἰδίγοϑβ: 1, οὐ ἐμ 
οἸΠάγοϑῃ.; 2, οὗ {}|0 ρΡαγϑηΐβ. 11. Εχμοσὶ ἰο ἸἸν ο Ὁ 
ΒΥΡΔΙΠΥ͂ δηά {Π6 αοία8] τη Δη  οβίαἰίοπ οὗὨ Ρἰ γ. 

4, γενῖβ. 18, 14. 7λε λωγί οΓΓ (με αἀαυσὴίεν ὁ 
Ζίοπ. 1. ὙΒοσοϊῃ 1 σομϑἰβίθ. 2. 115 σαυϑε8. 8. 
115 οὐὔγτο. 

δ. γετβ. 18, 14, 7ῆε ἐπιπιεηδὲ γεδροη εἰ διϊἐίῳ 97 (δ 
οἵἥος οὔ ίἠε ργεαολεν. 1. Τὸ ν ποῦ ἃγθ (86 ρΥΘΔΟΒΟΥΒ 
γΘΒΡΟ ΒΒ. 0]6 (Δ ἃ ψ 0586 νοτγὰ μϑΥ9 (ΒΟΥ {ΠΘΤΘΙΟΥΘ 
ἴο Ρυ}}8}}) ἢ 2. Ἧ) ναί Ὀ] θββίῃ 8 Δ Π 6 Υ Ρ6 (ἢ 9 
δαί οτβ οὗ ὈΥ ἃ οσοηδβίδηϊ οσοπϑιἀοτγδίίοη οὗ (δ 
ΤΟΒΡΟΒΒΙΌΙΠΙΠ Υ ἢ 8. ΥΠαὶ ἸΊ ΤΥ ΠΔΔῪ ὑπο γ ἀο ὈγῪ 
ποὺ σομϑί ἀοτίης [16 Β8π|6 ἣ 

6. γέγβ. 1ὅ, 106, Ἡγατγηΐησ αφσαϊπδέ πιαϊϊοίοιδ γοψ 
ἐπ ἰλό πιϊδοτίμπεε οὔ οίλεγε. ὁ απἀοτγβίαης [818 ἰπ 
ἃ. ἀουὉ]9 Βθη 89; ν᾽ ἢ ἰϊ8ὲ τῦϑ (1), ψᾶτὴ ἀραὶ πδὺ βιισἃ 
σουάυοὶ 88 ΠΙΔῪ ΠΤ] 6 0Π6 8 8ιι0)]6οὲ οἵὗἨὨἁ ͵Ξ{{6 πιΔ]}- 
οἴου 70Υ οὗ οἴδογβ; (2), ὁ ΓῺ δῴζαϊηϑὺ τη Ὁ]}- 
οσἰουβ ὀχυϊίδίΐο οὐ 8 ταϊβίογίποβ οὗὨ οἴ .8. 

7. Ἄογβ. 16, 17. Τῆς ἱπιρτεαδεῖυο δεγπιοη τυλϊοϊλ, ἰ8 
δοπίαϊπεα ἵπ στγεαὶ σαϊαπιϊίϊε5. 1. ΤΏ689 άγη ἃ; 
1, δραϊηβῦ (6 ρυϊάθ ψαϊοῃ 5068 Ὀοίογα ἃ ζ}]}; 
2, δραϊηαδί τηλ]ϊοΐουϑ ἸΟΥ ΟΥ̓́ΘΣ ἰδ9 14]} οΥ̓ οὔνγ 
ποδὶ ῦοσ. 11. ΤΊΘΥ ἱπϑίσυοί 18, 1, ἰο ΘΟ 6 Ὁ 
86 νναγπίηρ8 οὗ (6 οτὰ ; 2, ἰο γϑθοοζῃΐζο ρ]δἰη- 
ΙΪγ Ηἰβ Βαῃὰ ἴῃ 6 Ὀΐοννβ τν δῖοι Ὀ6Γ8}} πιθ. 

8. ετβ. 18-22, 7Τλε Ῥσγαψεῦ οΓ ἰἠλε αἰδίγεβεεαά. 1. 
[ Θοπι68 οι οὗ ὑμ0 μοαγὶ. 2. 1 18 {8 6 Ἔοχρσϑβϑ- 
βίου οὗ ἄθορ ραΐὶῃβ. 8. [0 18 ποί βα 188 δὰ νυ ἡ ΓΟ 
ΟΧΑΒ., 4, [0 18 ἀἰγοοίθα σου δά θῃυ)Υ (ο (86 Μοχὰ, 
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ΟἜΑΡΣΕΒ {Π1. 

ἸῊΞΒ ΜΙΡΌΙΒ ΒΟΝΧῸ ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΝΟ ΤῊΝ ΟἸΜΑΧΌΟΥ ΤῊΣ ΡΟΕΜ: ΙΒΒΑΕΙ, Β ΒΒΙΟΗΤΕΕ ῬΑῪ ΟΕ ΟΟΝΒΟΣ,Α- 

ΤΙΟΝ ΟΟΝΤΒΑΒΤΕ. ὝΙἜΙΤΗ ΤΗΕ ΟΙΟΟΜΥ͂ ΝΙΘΟΗ͂Τ ΟΥ̓ ΒΟΒΒΟῪ ΚΧΡΒΒΙΒΝΟΈΩ ΒΥ ΤῊΣ ΒΕΚΨΑΧΤΟΥΣΥ ΟΟΡ 

[Α8 ἘΒΡΒΕΒΕΝΤΕΌ ΒΥ σΕΒΕΜΙΑΗ ΗΙΜΒΕΚΕ]. 

Τηΐὁ βοηρ, ας ἢ δ [6 (Ὠἰ τὰ οὁπθ οἵ {πε ἅγνο Ποῖ ἐπ το Δ 416 ρ]δοοθ, ἰδ ἐῆο σα] πλἱ πατίοη Ῥοΐπὲ οὗὨἩ [86 ὙΒοῖο Ὀοοκ, πὰ ἔπ τ 
δὔοτα 5 ἃ βίγοης αγκυῦπιθηὶ ἴοσ (ἢ ορίηίοη, {πὰς [Π6 ᾿ὙὮΟ]6 Ὀοοῖς ἰδ οὐηδέριυοίοα ΘΟ ΟἿθ σα ΓΘ ΠΥ οοπδίἀοτοὰ μ]δη. 11 ἰ5 (6 
ΘΌΪ πα. ἢ ρνοϊηξ, ΡΟ 88 ἴο [18 τιδιῖοῦ αηὰ ἃ9 ἴο {ἰδ ἴΌγττη. ΑΒ ἴου [18 πιδίίογ, Ὀοοδί96 γγὸ ΠΆΥΟ ΒΟΓΘ {Π|0 δ πιοϑὲ σοηςερ- 
τίοπ οὕ δι ὔοτ. ΑΒ ἴο [16 ἴοτι), Ὀοορυθα6 Ὦογο {Π) 6 δί οὔ ἴδ Ῥοοὶ ἀΐαρίαγ ἰἴϑο]Γ ἰῃ (11 δρϊεηάος. ΤῊΐδ ἀρροαγα, ὅται οἵ ΑἸ}, 
ἰὴ πὸ δἰ μῃαΌθ 81} δυγδημοπιθηῖ. ὙΥΗ δὲ [ἢ8 οἴ αΣ βοὴ ἤᾶνθ ΟΥ̓ ἐννοηϊγ-ῖο ΔΙΡΗΔΌΘΕ ΛΠ διταηκοὰ νογϑοθ, τὶν ΟἿθ 
σοη 8 δἰχίνγ -δἰΧ Ὑ6ΓΒΟΘ, ἈΥΓϑ χορ ἴῃ γί ρίοῖθ, [πΠ6 ἘΠΓΘΘ Ὑογβοθ οὗ δϑβοὴ ὑγίρ!οι Ὀορσίηηίης ἢ ἰδο δαπιο ἰοϊίοσ. Βαςῆ τοσοϑ 
[6 ἃ αἰδβείςἢ, σοιηροθοὰ οἴ ἃ γἰδίης δηά (1 πρ ἰηδοοϊίοη. ΤΠ ἔθγηαῦγ αἀἰνίβίοη ἰ8 Οὔσθγυδυθ ποὲ τρεγοὶν ἰῃ γοΐοσθησο ἐο τδ9 
Υ 568 ὑὈπκίπηΐης ὙΓΓῊ [Π9 διτηο ἰη εἶα] Ἰοίίοσ, ὑὰῖ τ] τοχατὰ ἴο τΠ6 Δγτλη χοιιθηΐ οἵὗὨ ἴη8 ννποΐο: ἴον ἴ6 πποΐϊο Βοης 16 πλ- 
ΔΏΣΩ αἰνίἀοὰ ἱπίο ἐἶιτοθ ρασίδβ. ΤΏ δγεὶ ρμδγί δσιῦγθοοα τόσ. 1-.-18 : [Π0 δοοοῃά, τοτα. 10.42: (δο [πἰγὰ, τόσα. 43.66. 

ῬΡΑΒΤ Ι. 

1Π. 1-18. 

ἃς αγ. 1. 1 δὶ [86 τηδὴ ὙΠ0 580 Δ ΗΠ] οἴ ο Πα 
Βγ {86 τοὰ οὗ Η!β ψσβδίῃ. 

Ν ον. 2. Ηο ᾿ϑὰ τὴϑ9 δηά Ὀτουρῦ τὴ6 
Ιηἴο ἀδΥΚη 688 ἈΠῚ ηοῦ ἸΙρἢϊ. 

Ν  οῦ. 8. ΘΌΓΣΘΙΥ ἀραϊηϑῦ π6 Ηδ ἰυτηρα Ἠΐ8 μδηά 
Αραΐῃ δῃὰ δρδίῃ (6 016 ἀδΥ Ἰοηρ. 

Ὡ δεν. 4. Ηδ οδυδοα τὴ ἤδθβῃ δηα ΙᾺῪ βἰκίη ἰο τγαβύθ ΔΎΔΥ, 
Ηδ ὈτοΪκο Τὰν ὈΟΠΘ68. 

Ὡ δεν. δ. Ηδ θυ} ἀγουηα δη ἃ ϑῃοοια ραββθα στὴ 
ὙΠ ὈΙογηθδ5 δηα αἰβύΓοββ. 

Ὡ γεγ. 6. Ηδ οδιιβοα τγ6 ἰο ἀν76}} ἴῃ ἀδγξκ Ρῥ]8665, 
ΑΒ {Π6 ἀοδά οὗ οἰάα. 

Δ δεν. 7. Ἠ μοαρρα τὴϑ ἴῃ {8 1 ββου]ά ποΐ ρὸ ἔοσί, 
Η6 τ846 ΤΥ οἰδῖπ ΠΟΔΥΥ͂. 

δ δεν. 8. ΑΪ58ο, Ἰοϑὲ 1 βῃου]α οσῪ πα 08]] ἴῸγ Β6]Ρ, 
Ηδ6 βμὺυΐϊ ουύῦ ΓΩΥ ῬΓΔΥΘΥ. 

δ δεν. 9. Ηδ ποαρϑὰ ἴῃ τὰῦ ψαΥ5 ψ 10} ΠΟΤ ΒίΟΠΘ, 
Ηδϑ πη866 ΤΩΥ͂ ρΡαίἢ8 ογοοϊοϑα. 

Ἵ νοτ. 10. Αὄ Ἰυγκίηρ Ὀθδτ νγ88 Ηϑ ἴο τι6-- 
Α Ἰίομ ἴῃ δι θυ 5ἢ. 

Ἵ νει. 11. Ηδ ἄγονθ τὴ6 85146---Π6 ἴογ τὴθ ἴῃ ρἴ6065---, 
Ης Ἰοξϊ τὸ βυ δειηρ δηα 8]0}6. 

ἽἼ νοΥ. 12. Η6 Ῥοπὶ Ηΐβ Ὀον, 8πα βοῦ τὴ8 
Α58 [Π6 τηϑλνῖκκ [ῸΣ [Π6 ἈΥΓΟΥ͂,. 

ΓἼ δον. 18. Ηδ βῃοϊ ᾿ῃῦο ΤῊΥ͂ ΓΟΙΠΒ 
ΤὮ6 5Β0}8 οὗ ΗΒ αὐϊνογ. 

Γ γεν. 14. 1 Ὀδοϑιηθ 8 ᾿Ἰδυρη η΄ Βίοο Κ [0 81] ΤΑΥ͂ ΡΘΟρΪο, 
Το βοηρ 811 [π6 ἀδγ. 

ἽἽ δεγ. 156. Ηὸ ἢ]]οα πὰ Ὑἱϊ ὈΙΓ6Γ [Βιηρ8. 
ΗΘ τηδᾶδ πὶ ἀσγιηκ 10} σου χοοά. 

ἡ γεῦ. 16. Ἠδ Ὀγόῖο ΤΥ ἰθοίῃ τ ἢ ΡΟΌΌ]68, 
Ης οονοτγρα τὴ 1 4.3}.68. 

ἡ γεν. 17. Του ἀἰάδι ὑμγυβὺ τὰ ΔΎΔΥ ἔγοτι Ρ6806: 
Ι ογροΐ ροοά. 

ἡ δεν. 18. Τποη 1 β818, ΜΥ οοπῆσθηοσθ δπα τὰν ΒΟΡΘ 
ΑΥὙΘ Ῥδγιβῃρα ἔγομι Φομβουδ 

ἈΑΝΑΤΙΎΥΞΒΙΒ. 

ΑΠεν ἰλε τοί (γϊαά 9 υεγδεδ. σοπίαϊπίπ (δε ἰΐλεπιε, (λ6 Ῥοεί, ογ γαίδεν ἐλ ρεέγϑδοπ τολοπι ἐλ Γοοί τοργέβεηες 
α8 δρεακίπφ (απα τοῖο τοἱέ ὃς μπαργείοοα α8 αἰτσαψδ ἱπίεπαεά, ιολεγε ἰδὲ ξοπδα αἰίοιος {ΐ, τολεπ 7ογ ἐλε 
δαζε 07 ὑγευϊίψ το δα “(ἠὲ Γοοί,,")} αἀρδογίδεβ τολαὶ ἂς δλαα φ“βετοα ρλνδίσαϊ ψ, νοτβ. 4, δ: απᾶὰ ἵν 
γερατα ἰο ἐϊσλέ απά 7γεεάοπι, γοτϑ. θ6, 7; λοιο (δὲ δοτά λαά τε)εοίεα ᾿ἀὶδ ῬΥγαγεγ, γον. 8; δλιέ ερ ἀὲς 
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τραν, νοτ. 9; αἰἰαεκεα απα τοογτίεα ᾿πι ἰἶὲ α δεατ οτ ἰΐοπ, γοτϑ. 10, 11; πιαας ἀἰπι α πιατὰξ 70τ ὧϊε 
αττοῖρσ, ἰἶζε ἀπ ἀγολεν, ριογοίηρ ἱπίο ἡϊΐδ ὑεγν δομὶ, γουϑ. 12, 18: λοι δε ᾿αά ἰζω5 δέσοπιε απ οὐεεί οὐ 
δοοῦη (0 ἰλδ ρεορίς, γοῦν. 14: απά ἀγμπὰ υϑἱεἡ ὀὲι(εγηέ88, ὙΘΥ. 16; απά λοιυ, αδ τὲ τὐότο, (εν λαα σίυεπ 
λίπ ρεῤδίες ἰο δίί(6 ἀπά οουέτεα ἀΐπι εὐἱϊὰ αδὴεδ, νοῦ. 16. Ζπνονβ. 17, 18, λ6 ἐζργεβϑεδ (ἡ6 δέπϑὲ οἵ 
ἔλεδε ἱπιαφεδ ἐπ ἰϊεταΐ ἰαπσώασε; Ο΄οα λας αἀορτιυεα ἀΐπι ὁ εαοε απά λαρρίπειο, εἰ ἂς τας υνεἰἱ πισὴ 
οοπιρεἰ εά ἰο ἰλτγοισ αἰσαν ἀϊδ οοηπάεποε ἐπ αοαά. Τλωδ ἐπᾶς (ἠ΄ΐε ἢτεί ρατί, ἐπ τολϊεὐ ἐλε παπιὰ οὗ ἰλ6 
7 οτά ἐπ ποὶ πιεπίϊοπεά ἐχοορέ ας ἐλ ζαϑὲ τοοταὰ ο7 γογ. 18, ἐσλετε 1ΐ ἀρρϑαγα τοί ἐλ Ῥεσι αν ἐπιρλαδὶδ ἀπ΄, α8 
ἐξ τρεγο, ισϊλ α σταϊϊπο αἰδδοπαποε. 78 0 δε οὐδεγυεά, ἀοισευεν, ἰλαί ἴηι ἰλε τολοίο ο 1ἀὲδ ἤγδί ρατί, 
οπὶψ ἰδοδε βδογγοῖνα τοἠϊοἠ αοα μαά δεπέμροπ Γ᾽ δεγυαπί ατὸ δροζεπ οὗ; ΟΥὙ ταίλοτ, αἰΐ δογτοιοα ιολϊοὴ δοζαιξ 
λίπι ατὰ πιαάε ἰο ἀρρεωγ ας Ζ)ίυϊιο ἱεπιρίαἰϊοη8. Πεποε (δε φμρρτεδδίοη οΓ ϑεουαλ᾽ Σ παπιὸ {{{| 1τλε νεῦν 
εἶοδε; ιλέετὰ αἱ ἰεπσιὰ ἐξ ἐδ αππομπορά, ἰλαξ τέ πιὰν δὲ πιοτε ἀγεααίμἰῳ ἀαρρατγεπὲ τολοπὶ ἐξ τσαϑ ἐμαὶ ἰδ 
οεὲ τθα2 οἡ ἐδε ροϊπί 97) τεπουπεῖίπρ. 

ῬΒΕΣΙΜΙΝΑΒΥ͂ ΝΟΤΕ. 

ΤῊ ΓΟἸΤοντ ἢ Σ βΈ ΠΟΤ] ΤΘΙΏΔΥΚΒ οἡ ὑ 8 Βϑοίϊοι 
δῖ ἰο Ὀ6 οὐδογυθά. 1. ἴὶ δουίδὶ 8 8 ἀθϑουρί οι 
οὗ ἴ186 Ρογβοηδὶ ΒΟΥΓΟῪΒ οὗ ὁη6 ΓΟ ΪηΘαΐ ΣΔῃ. 
ΤὨΐΪ8 τδπ νν88 αἰβυ συ δηθὰ ὈΥ πὶθ Ροδβίϊοῃ ἃ8 
Ὑ6}} Ὧ8 ὈΥ͂ ἷ8 βυδογίηρθ. Τὴ0 ΤΟΤΏΟΥ 18 ουϊά θην 
ἔτοτῃ τόσ. 14, νυ μοσο 1 8 βεϊἃὰ ἢθ δ Ὀδσοηδ ἃ 
ἀεγίείοπ ἴο 8}} (16 ρϑομῖὶο; ὑμὶ8 οου]ὰ οὔἷν ἢΡΡροπ 
ἰο οὐδ 8ο βιοοὰ ουῦ σομβρι σου Ὀαίοτο (ἰ}0 
ΘΥ685 οὗ δΪ μ6 ρϑορὶθ. 786 βοοοῃὰ ΒΡῬΘΑΥΒ ἔγοπιὶ 
{πὸ ἤδοί, ὑπᾶὺ 9 18 ἀαβουῦὶ 64 89 ὁ Ὀυγάσποα ν ἢ 
ΒΟΓΓΟΝΒ ΠΊΟΓΘ (δα 8}} ΟΠΘΥ ῬΘΥΒΟῚΒ (Υ6Γ8. 1-8). 
2. Ὗἥηοα τηυϑὶ τοοομπῖσθ πὶ (ἢ 6 δ {μ8 τη 49 6οη- 
βρίσαουβ ἢ Ῥτοριοὶ Φογοΐδ. Εοῦ ποὺ ΟὨ]Υ (6 
ἀοϑοτγίριΐοη Ὀορσίπηΐης δἱ νοῦ. δ2, ἀπάου ΘΑ ]Υ͂ σ6- 
ἔογβ ἰο δὶ Ὀ616}1] [18 ρΡτορμοὶ 88 γοϊδίϑαὰ ἴῃ 767. 
Χχχυὶὶ!.. Ὀυΐ 4180, Ὀοίοτο {πα ραβϑαρθ ΟσΟΌΓΒ, ΥΘΥ. 
14 ρ᾽δῖεν ἱπαϊοδίοβ {818 Ῥσορμθὶ (866 [ῃ9 θχροβὶ- 
οη)ὴ. Τθοτο 8 89 πὸ ἀουδὶ ἐπα {118 ϑοης 18 
Ῥυΐ ἰπίο {86 τοῦ! οὗ {π6 ῥγορμοὶ Φογθπιΐδῃ. ἅ. 
ΑΒ ἰὼ οδαρίοσ βοοοηά, ἰη ἐμ ἃσϑὶ ἰῃθ γΓ868, ὑμ6 

ἀεοδίγαυοίίοη οὗἨ 7 τυ 8] τὴ 18 ἀοβοσγὶ Ὀθἃ 48 {Π6 δοὶ 
οὔ αοά, 80 πῃ {18 σμδρίοῦ ἰδ 6 Ῥοδύ αϑου 68 Δ]} 818 
ΒΟΓΓΟΥΑ (0 αοα 88 16 δαί μοῦ. Ηο Γοργοβθηΐδβ 
μοι 88 αἰνίπε ἐειηρίαίΐοπδ. ἸΤΏΘΓΘ 18 ΟὨΪῪ {1115 αἰ - 
ἔεγοησθ, ἐπὶ 8 118ὐ ἱπ σἤΔΡ. 11., ὑ8 6 παι οὗ Θὰ 

18 ΓρΘαΌΘΏΓΠΥ ταθηἰοποὰ (᾿ Σὲ, ΤῊΣ), γοτβ. 1, 2, ὅ, 
ὃ, 1, 8), ἴπ οἴαρ. 111. αοἄ 18 Βροῖκϑα οὗ ἴῃ γυϑῦϑ. 1-- 
1θ0, οοἷν ἱπαοῆηλ ον πῃ (86 (μἱγὰ ΡΟΓΒΟΏ, ἰἢ ΥΟΓ. 
17 Ηο 18 δγϑὶ δα ἀγϑββοὰ ῃ (δ βεσοπὰ Ῥούβϑοῃ, δπὰ 
ἴῃ γϑρ. 18 Ηα 18 αἱ Ἰαδὶ αἰβίϊ μοι Υ τηοπιϊοηοα ὮὈΥ͂ 

Ὡδῖη6 (ΤΠ). ΤῊ ΪΒ 18 δου ἀ θη γ ἃ ἀοδί πο οἰϊπιαχ. 
τ : 

Ι ἀο ποὶ (δίηκ ψῖὰ ΕΝΟΒΞΙΗΛΆΡΤ (Ρ. 85), ἰμδὲ ἃ 
ἰοποσ οομβοΐθμδο ργουθηϊθαὰ ἐμ Ροορί ἴτγοπι ἱπάϊ- 
οδἰϊηρ {80 ᾿οτὰ, ΘΧΡΙΙΟἾ ΠΥ ΟΥ̓ πδπλο, 85 {86 Δα 80 Ὁ 
οὗ μἷ8 ρῬσοδυπὰ τηθηΐαϊ αρί(αιίοι; ΤῸΣ σαὶ ἢ6 
αἰὰ ἴπ σμαρίου βδσοηὰ, απὰ σορθδίβ 'ἱπ γορ. 18 οὗ 
{18 ομαρίοσ, 6 οουϊὰ πᾶν ἄοπο ἰῃ υϑσϑ. 1-16. 
Βαὺ ἐμ}8 ιακίης ὑπ 9 πηι οὗ Θοα Ῥγουιϊπθηὶ ἴῃ 
πᾳ Ἰαβϑὲὶ γϑυῦβο, δ (6 οὐ] ποῖοι Ροϊηὶ οὗ {89 
ἀοβοσίρίϊοη οὗ δἷβ βι οσίηρϑ, ἰ8 ἀπ ἴο (6 αγί οὗ 
{Π6 Ρορί, οὗ νι μϊοὶλ {118 ϑους δῇδοτ 8 δυσὶ κίηρς ονϊ- 
ἄἀθῃοθ. 

ΠΙ. 1-8. 

1,23 1απὶ μα τδὴ ἐλαῤ μαΐῃ βθοπ δή οίϊου ὈΥ 86 τοὰ οὗἹἩ Ηβ στϑίῃ. ἯΦΘ Βα 16ἀ 
8 τὸ ἀπά Ὀτουρὺ πιθ ἐπίο ἀΔΥ ΚΠ 658, θαΐ ποὶ ὑπέο ᾿ἰρδ. ΌΓΟΙΥ δραΐηβί μι 18 Β6 ἰατποα ; 

Β6 ἐυσηθίῃ μ18 βδπα ασαϊηϑὲ πν6 811 [86 ἀΔγ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑῚΙ, 

γος. 1.-ὴὸδ ποῖ ἰηἤγοφυδηξ ἴῃ Φ26Γ., χΥΪ!. ὅ, 1; χχίί. 80; χχὶϊὶ. 9, εἰς. Τὰ Τπιϑη διίουδ ἰὰ 88 ἙΠΒΡΊΟΘΥ ΟὨΪΥ, δη ἃ ΒΟΤΘ 

ἴουιν {ἰπηαδ, νοσϑ. 1, 27, 36, 39.---Θογειαίδῃ ὨΘΥΟΣ [1868 Ὁ ἝΝ 8606 ὶ. 13. ΤΏ6 οδοίοθ οὗ ἰδ6 ποτὰ ἤθῦΘ δΒθοῖὼβ ἀ[6 ἰο βία ἢ] γὶ Ὑ οὗὨ 

βουηὰ 1 " ν ΟΟΙΡ. ΡΒ. Ἰχχχυῖὶδὁ. 16.--δὴῦ ἴῃ Φογοΐδῃ ΟἿΪΥ ἰη 86 ἔντο ΟΥ Εἰ 41}1Υ δαθροςϊοα ρμΐδοοδ, χ. 16: χυ. 19, 6 Γθ 

ἸΠΌΤΣ. δοῶ ἰο Ἰουπὰ. ΤΗΐα ἀχδοῖ ρβσαϑθ ἸΛῚΣΡ δοῦ 5. Τουπὰ (88 πα8 ποῖ ὕθοι Ὀθίογο γοσπατῖκϑα, ἰμαὶ 1 ΚΌΠΟΥ οἵ) ἰῃ 

Ῥτον. χχί!. 8, ἴὰ [δὲ ρματί οὕ [6 ῬγΓοναΓΌΒ, ἴοο, ΟΝ ἴα Δοκπον]οαροὰ ἴο Ὀ6 [80 οοϑί αηὰ νυνὶ οἢ Ἔχίοηδε ἔγομι χ. 1 ἴο χχίϊ. 
16. Το οχρσϑδβιου ἐλεσε ἰ8 υδοὰ ἴῃ [119 βθ 80 οἵ Ὀοίηκ ὑἱαιμδα ὈΥ ἸΏΘ ἢ; ΠΟΓΘ, {0 ΒΌΠῚ χ γοίοῦϑ ἴὸ [6 Ουα. πΊ 2}, 800 1. 2. 

γοτ. 2. ππ 1. ποῖ ἴῃ Φογϑαιίαῃ ἢ ΔΗ ἰοτα.--- ΠΙΡΏ. 7] ἿΤῚ σοσϑιλίδ οὔθ υ,568, ἰΐ. 16, 11; χχχὶ. 9; χχχῇς δ.--ΤῊο 50Ὁ- 

δἰδηενθ τι ὨΘΥΟΥ ἰῃ Φοτοιίδῃ. Ηδ βοι ἄσσο ὀχρσοδβοβ ἐπ|8 ΖΟΏΘΣΑΙ (ποι ΐ, πὰ δ ὯΘ ἀοσϑ, ἢθ ὯΒ08 ΟἾΠΕΥ ΟΡ - 

Ὁ), ἘΡΙΣ ΓΙΌΣ, ΧΙ]. 16,17 11.6, ΓΒΕ; χχιϊ!. 12, ΠΡΟΘΝΌ; Η.31. ΠΙ͂ΒΟ ῥσοΐοσσοὰ Ποσθ ἃ ποσὰ μῸ ὭΘΥΟΣ ἀδϑὰ Ὀείυτο, 
ΦΌΡΏΟΩΥ ἌΝ σοὐὰ δΒυκροσὶ ἰ ἰο ἰ πὶ. ᾿ ΒΑΡΡΘΏΒ, ΒΟΘΥΘΣ, (δεῖ οἵ [6 ἅτνο πογάβ ἔπ Ὠἱβ ῬτοΡΒθοΐοθθ δῦοῦο οἰϊοὰ, 70: οὗ 

ἔπθαι ΒΘ 0868 ΟὨΪΥ οἥος, δὰ ἴ86 ΒΠῺ, ΓΉΡΝ, ΟἾΪΥ ἑισίοε; απ οὴ6 οὗἩ ἴδ ἔνο, ἢ ΒΝ, δ ποῖ Τοπη ἃ 6] ογἤθ Το ἰὴ 189 

ΒὶΌ16. Βοσο βοὴ γαγίοίυ οὗὨ ἴθστηβ δΓῸ ἀπο ἴο ΟΧΡΤΟΒα (Π0 βΒαῖλα ἰάδα, [8.6 ἰἠϊεσαειίσι α Οἵ ΔΏΟΙΝΟΓ ΠΟΥ Ὁ;6 ΤΏΔΥ Ὁ6 ἀοοτηρᾶ 

86 οἰιαγποϊογϑιίς οὗ τἰὸ αυῖπογ. Αἱ Ἰοδδὲ {8 τνογὰ 2, ΔΙΌΓΩΘ Ὡ0 ονὐἱάσῃσο δραίηδιὶ ογθιῃ 1}. 5 Δα Βογβμὶρ οἔὨ ἰτηοη δ» 

ἰοῦ 8.--. Η. ΗΠ. Ἐπ), 866 ἰΐ. 1, 2, 14, 17; 1}. 1,49; ἔν. 8.---ὙΥ ΤᾺ τοθρθοῖ ἴο ἴπ6 Αδο. Ἰοοί, 869 ἐ]. 21. 

γεν. 3.-ὶνῷὸ Ἴ9:Π 57). Ιη τοβϑσαὰ ἴο 186 ρϑοῦ αν ἰἀΐοτα ὉΥ γΒΙΟΝ ἢ δάνογθίαὶ ἰάθα 16 οΟχργοβδοά ὉΥ ἃ δηΐΐο νογῦ, 

Β60 ΓΤΩῪ ΟὟ, ἢ 95, 5. π. Αἰδὸ Ομ κκπΒ Ον., ἃ 269]. ἴῃ δος. συ, 4, "ὦ ΟσΟΌΓΒ ἴῃ ἃ βία δῦ οοηδίταοίίοη [800 ΤΠΔΥΡΊΏΔ] τοδ 

ἴπξ ἴῃ Ε. Υ] 
Ἣν (818 ΟΒΔΡΙΘΥ διὸ ἴοο ονυνἱάθπὶ ἴο ὃθ ἀϊβρυϊοά, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, Τρδὶ {1689 γοτ8 σοῦ (6 οτβ οὗἩ Φογοΐηπ 
Αἰ 86] τηυϑὺ Ὀ6 (ἢ ορίπίοῃ οὗἁἨ 8}} ψῇο σοπὰ υἷα 

γεν. ΤΟΙ δπὶ 89 τὩδῃ.---[Τη6 Υοίουθ 65 ἰο ] οδρίοσ ὑπρτγο)αϊοοα ΠΥ ἃ ΤΠ ΘΟΓΥ ἰο [86 ΟΠ ΓΑΤΥ͂ 
(6 ΡΘΓΒΟΏΔΙ ΟΧΡΟΣΊΘΠΟ6Β οὗ {πμ6 ρσορμοῦ Φοσθι δ (860 [πἰγοἀμοίοα). Βυΐ ᾿γὸ δῖθ ποὶ ἰο χοχζασὰ 



πὰ 

104 

εἰμι 88 βροδκίης ὮΘΤΟ ἃΒ 8 ῥτίναί ρόσβοῦ. Ἦο 
ΒΡΘΔ (8 85 (|.6 Ῥγορμοὶ οὗ Φο ον ἢ Χαϊβοὰ πΡ δἱ 
(Πδὶ ρατγιϊσυ]αν ᾿χποίαγο, ἴο ϑιδηὰ Ὀοίνσοοι [6 Ρ60- 
Ῥὶθ διὰ ἐμοὶγ σουθοϑηὶ αἀοα, ἰο Γον 68] ΗΪ8 ψ}}}} ἴὸ 
16 πὶ δηὰ ἰο φργοβοηί ἰδεῖν Ἰαίογοϑί ἰο αοἀ αἱ (16 
(Βγοηο οὗἉ ζήδσο, (Ὁ (8.686 Ῥ6γ (6 (ν οὐο] ἃ ἔπι πο- 
(ἰοπ8 οὗὨ (δι0 Ῥτορδοί᾽ 8 οὔϊοοὄ. ΤΤδο Ῥγορίιοὶ ἰπ6γο- 
ἴογο γἃ8 8 Γαργθϑοηίδί γ6 τηδῆ. Ηο ΒβΒιοοὰ ἔογ (ἢ 6 
Ροορὶ8. [16 βυβογοά [ογ (μ6 ρβορῖθ. {6 Βρόα ἴὸτ 
86 ρΡϑορὶθ. ἢδξηςθ ἴῃ {18 δοηρς Φογοι δῇ Θαβιν 
ῬΛΒ868 ἴγοιι {6 δίῃ ραϊδῦ ἰο 116. Ρ]υΓαὰ] [ΟΥ̓ Ππιβ οἵ 
366 Ἀ, ἤγοηι 7) δηὰ πιό, ἴο τσ διὰ δ. [ἀΚκιΆ ΓΗ: 
“ ΤῊΘ βυρροϑί(ἴου (ἰ80 ἰὴ 1115 μα ρίον (86 ΡΟΥΒΟΏΑ] 
δυ δον 8 οὗ ἰπ6 Ῥσοόρῃοὶ ΔΥΘ (μ} 807 6οῇ οὗ }}15 
Τατμοπίαίΐου (ἢ ΙσΠΑΕΠ185, Ράκεαῦ, ΜάῦβεΕκπ, Καὶ,.- 
κα, Βνεεκ ἴῃ 8 Τηἰτοάαοσιοη), σδμημοῦ ὈΘ 66 Γ- 
(Δ᾽ ὩΪΥ Ργογυϑά, οἶμον ἔγοιῃ υογ. 14 (866 Οὐπιηι. οἢ 
(παῖ γ6γ.), ποῦ ἔγοια (86 ἀφβογιρίϊοη οοπίδί δὰ ἴῃ 
δ8-δῦ, ψοτα (η9. οϑαϊιἐν οὗ ἃ χιυτγδιῖνθ 5688 
σληδοὶ Ὀς ἀοηϊοά, 1π ορροϑί(ίοη (ο {Π 8 ορί παῖ οἢ ἃ ΓΘ 
{πο Το] οὐν πη ἀγσυπιοηιί. 1. Ετοπι (6 ἔασι {Π τος 
ἐπι ρογσ Ρ(ΌΪΥ 65 Π6 ΡῥΙποα οὗ 7 1ῃ νοῦ. 22 απὶὰὶ 
νοτϑ. 40-47, ννϑ ΤΩ ΑΥ σοποὶιάςα ᾿παὺ ἴῃ (86 τοδὶ οὗ 
10 οἰ αρίον αἶ8ο, {Ππ᾿ὲ ργορμοῦ ἀο68 ποῖ Βροδὶς ΟὨΪΥ 
η 15 ΟΥ̓ δ Πη6 πὰ οὗ }ιῖ8 οὐ ἢ Ρθσβοῦῆ. 2. ἴ- 
Ι688 ψ ψουϊὰ ἀοβίτγου {ἢ ψ Πο]6 σοππραοίΐϊοπ οὗ 
16 οἰιαρίον, νγὸ ταιιϑὲ Δῖον ἰπδὺ (8:6 σαἸΔΙΜΙ (Υ, 
τοσοχῃηϊζοὰ ἴῃ Υ6γ8. 42, 43, ἃ8 (1 ῬιυἰΒπιοηὶ οὗ 
(19 β᾽π8 οὗ (0 Ρ6ο00]8 (τό αν βπη64), 18. 188 
Βδῖη6 σα ΠΥ ὙὙΒὶο 18 (ἀοϑογι θα ἴῃ γογβ, 1-18 
αὶι ἢ τοΐργοηοο [0 {Π|86 ΘΧΡΟΓΙΘΠ66 ΟΥ̓ 8 δ πρὶο ἴη- 
ἀϊντυ]--ταὴ ορίηΐοη, οι, ὈΥ πιδηΐϊ οἱ ὰ ἀρσγοο- 
θη 8 Ὀοίνγοθ 6 {πὸ ΒοσίΊ 08, 18 Βῃονη ἰ0 Ὀ6 
οοττοο. 8. Τ|ι6 Ἰδιποπίδιίοη οὗ (6 Ῥτγορμοῖ 
οὐοῦ 18 οσῃ ρηβί βιι γι ηρ, ἰθ ἐδ6 δοίιααἱ ὑγο- 
ΕΘη66 οὗ ἃ ρστολὶ πδίϊονα] σα] ἢ Υ, νου] ὰ Ὀ6. πο 
1688 ἱπιρτοῦα Ὁ] 6, (ἢ 16 ροϑί(ἴοη οἵ {19 Ομ δΡ- 
ἰογ, ἰπ (6 παῖ 16 οὗ ΤΟῸΡ οἰ ΠΟΓΒ Ἰαπηιθπίϊηρ [0 
ποιοῦ δὶ σα] Υ, οὐ] ἴῃ {ἰαὶ σ856 Ὀ6 ἱΏΔΡΡΤΟ- 
Ρτγίαιο, ἼΤ]ιὸ Ἱνδαιοπιδτίοη οὗὨ [818 σμδρί ον 18 το η 
ΘΟΓΓΘΟΙΥ ἀπάογβιοοῦ οἷν, 6 ἰΐ 15 τοραγ θα 88 
ἃ Ἰἰαιηδηταιίοη οὗὨ ΟΥ̓́ΟΣΥ͂ ὁη6 οὗ ἴἰδο ἱἐπαϊνί ] 
Ρίουϑ [5γαθ 168, 8. ἃ ἰαιηθηςδιίοι Ἡ]ιϊσ ἢ, τ }}}}6 
Ῥτοσοοάϊιρς ἔγουθι βο᾽ [-οχρυγϊ ποσὰ τη ῃ18] Β0 8 Ὁ- 
ἰηᾳ8, μᾶ8. 1.8. γαῖ, πον ΘΓ 1610 858, ΤΌΣ 41}} ρΡίουβ 
ἴϑγο 68, ἰη 086 πδῖη8 ἴπΠ6 ῬγοΟρμοὶ ΒΡΟΔΚΒ. 
ΤΙ|}18 νἅἜ Ῥογοοίνοὰ Ὁ ΑΒΕΝ Εζβα, θα δὸ 
ἀοϑι απαίοα {μ6 ᾿πἰν] ἀλ8] Βγα 6} 1168 ἃ8 8:9 ϑυῦ- 
Ἶ6οὺ Ἰαπιοττπρ, πὰ ἴπ (18 τηοϑὲ τηοάσγῃ ἰπίοτ- 
Ῥτοίοσϑ (ΒοβενΜσεννεμ, ἔνα, Τμενισβ, Νευ- 
ΜΑΝΝ, ΑΙΗΙΝΟΕΒ) ἄρῖοο."-ὟἮ. Η. Η.]-- δῖ 
ΒδιὮ δοϑὴ δϑήτοιϊ ου---σλο δαὶ πιΐβοεγῳ, ἱ. ε., ὁχ- 
ΡῬονϊοποοὰ τι. άβοηι 18 οὗ {μ6 ορἱ πίοι ὑμπαῖὺ 186 
γοῦὉ ΠΡΟ ΘΧΡΥΘ5868 ἰδ 6 68 οὗὨ ἐἐνῖπ.7) (0 8ε6 (116 
ζυ]δ!οπὶ οὔ {πὸ ἀοβίσιισίϊου Ῥγραϊοίοα, ψν ἶσἢ 
ψουὰ 581} Φοτοιλῖδιι ἃομοθ. αι ἴῃ (δὶ 6889 1 

νου] ὰ δὖ ᾿θαϑὶ μᾶνϑ 66 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἴἰ0 ΒΥ (2 }}Π) 

ἐλε αἸ οι οὮ, ΟΥ̓ ΠλΙ ΒΟΥ. Τι|16 γΟΓῸ ΤΑΥ͂ ἤν (ἢ 6 
Β6η86, ἰῃ 8 ζΟΠΟΓΆΙ ΔΥ, Οὗ οχρογίθποίηρ ΟΥ̓ ἰ᾿ὶν- 
ἴῃς ἴο 866, Ἀ8 ΓΘΑΌΘΗΙΠΥ (8609 Φοτι γ. 12. Ρβ. χνὶ. 
10; χιὶχ. 10; Εςοὶ]. τ. 16: ἴχ. 9). Μὰῖ [89 
ἀἰπιϊποιΐοη Βοίνθθ ῬΥΟΡΠΟΟΥ δᾶ ζ]δ)ιπομὶ 15 
ἴοο ΘΟ ΌΪΥ ἱπιϊοιϊρα, ἴο δάπιι οὗὁἩ ΒΑΒΟΗ 5 ̓πίογ- 
Ῥτοίαιοπ, {πο Ροοὺ 8 σα πο ἴῃ ἴον ὑπ6 αἴ8- 
ιἰποοα Ὀοίνγοοη ΠἰχθοΓ ὅπ σοι ρΑΓα νοὶ Υ ἴπ- 
ἔογίου ἀδργθοθ οὗ βυβοντίης. Ηο ψου]ὰ ΒΡ ῚΥ 
ΒΥ ἱδαὶ μα πιλά βαθογοιὶ τογ6 {Π 8 Δ]] ΟἿ ΒΘΓ ρδτ- 
δο08. Β651.685, πιαπ (32) ν ου]ὰ Ὀθ ἴοο ἱπάοδβαϊῖθ. 

ΤῊΕ ΣΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ἯΘ που]ὰ οχρεοὺ 4εεγ (1. 5), οὐ Ῥγορλεὶ (Δ δ)2)): 
[1 δπὴ {ὸ Ῥτορμοῖ, ΟΥ βϑοσῦ, ν|1Ὸ 85 ᾿ἰνϑὰ 10 Β60 
{16 1] 6] πθηὶ οὗὨ ΠΥ οὐ ρῥτοβὶείοη5.]--Β Ὁ 180 
τοῦ οὗ δα τυσδαῖὶ.---Ἴ πὸ οχργοβϑιοη σαι ΟὨΪΥ͂ 
68, (8 1π 6 ἤοοὺ αὰ βοεβ ΠΝ ΘΥῪ ἰὴ σοηβδ- 
αὐδηοθ οὗ οὐδ υδίης ()}6 τοι οὗ Ηἰ8. ν᾿ τδι}. 
(οὐ ραῦθ 8. σ. ὅ, ψ ογο ἰδ 1 οτὰ 6Ἀ118 {1|6 Α8- 
Βγτγίαῃ ἐλε τοά οΓ Ψ ἀπσοόγ, αὐὰ Φοῦ ἰχ. 81: χτὶ. 
9, Ψ 6χΘ ὑπ σοὶ οἵ οὦ ἰ8 αροίϑῃ οὗἁ ἰῃ 8 ξοπεσγὰὶ 
Υ. [ΟΑΕΝΙΝ: “ΑἸΊἢ9 ΥΟΥΥ Ὀορίπηΐϊης ἢ 86- 
Κηον]ορο9 (πα Ἡ] Δί το Σ μ6 βυδοτοὰ ἰιαα Ὀεδη 
ἰμδιοιοα ὈγῪ αοὐ δ μδηὰ.. . . ἰδ ογὰ 18 ᾿Ἰποϊυ θά ἴα 
1060 ψογὰ τογαίὰ 8. Ὀτγίοῦ σοῃξοβϑιοη, δβροςοί ! ΕΥ 
 ΠΘὴ δὲ ἰ8 δή ἀοὰ ὧμ ἰλε το, οὐ βΒιδῇ;."᾽] 

γον. 2. Εἶο Βδῖἢ 16ἅ σὸ δῃηᾶ Ὀσου δ τ19--- 
δε ἰεὰ απὰ ὑτοισλί πιε---ἰ το ἄδτὶς 685 Ὀσϊ (ογ, 
απά[) ὩἈοῖ ἰπῖο Ἰἰβμῖ.---Τῆο τοίδρθοτ, [οἵ ᾿ἰρὶι 
Ἀπὰ ἀαγίκῃ 655 ΤῸΓ ῬΤΟΒΡΟΣΙΥ δηὰ κπαάνογειγ] ἰδ 
ἤοαπα ἰπ Απι. νυ. 18, 20; Φοῦ χὶὶ. 20, εἐχργοββοὰ 
ἴὰ 116 Βα 6 δ Ότον ΡΉΓΗΒ6. 

γεν. 8. ξδυσο!ν δραϊημβῖ ΤΩ9.---ΤῊα (πτοοίοϊ ά 
ῬΓΟΙΐπ6π66 ρῖνο ἰο {Π6 ρΡΟΥδὺΝ βρολκίηρ, ὈΥ (ἢ 
τοροι ἴοι οὗὨ 1.16 ρΡογϑοπαὶ ργομοιη (ἤτγοο τἰπ168 ἰδ 
(86 Ὀοχί πηΐηρ οὗὨ (110 ϑοης, 15 ποῖ 'νυἱτουἱ ἃ σοᾶ- 
80ῃῆ. Τθ686 ἰηϊγοαἀυοίογῦυ ὙΟΥΒΟΒ {8 Δοαυΐγ 8 
ἐλεπιαίίς οἸαΥϑοίογ, ἐ. 6., ἀξ ἰδ 8 ἱπαϊσαιοά (δδὲ 
{19 ΒΡΘΌΚΟΥ ἰπίθῃ 8 (0 ΤΏ Κ9 18 Οἵνῃ ΡΟΥΒΟῚ 69- 
ΡῬΘΟΙΔΙΠΥ ἃ ἐλοπὸ οὗ ἀϊδβοουγβο. ΗἰΪ8 λιι5ι1βολιοα 
ἴῃ 1818 58, (Βαὶ 6 οαη 1 σοοὰ ΓΘΆΒΟΏ 8.5811π|0 
ἴοὸ Εἰ ϑο (86 ΡΥ ΒΟΏ ΔΙ ΠΥ μα πἰβιιοά ἴο {Π6 σύοδίοι 
ἀορτοο ὉΥ βιι ον ρ8 οὐ ονουυ ϑουῦί. Δ μ1]Ὸ μ6 νε88 
8. Β6 ψὰ8 δἷβο δὶ 86 βδῖηδ ἰἰπι6 ἃ Ἰθδάθσ, 88 ἰξ 
6ΓΘ, οὗ 81} Ριυηϑῃ θὰ ἴῃ ἴπ 0 Βᾶπιθ ΜΨΑΥ͂, {ΠΤ εἴοτ8 
(86 Γαριβθηϊδιϊνο οὗ 8 τ μοΪο οἶδβ8 οὗ βυ θογογδ, 
--οὔλο Ιϑγδοὶ, δα οἀ ὈΥ τηθὰ Ὀὰὶ Ὀεϊονοα οἵ 6οὐ, 
οὔ (9 ᾿Ισραηλ κατὰ πνεῦμα---ἰ  Βρὶ γίιλ4] [5γδεὶ. 
ΤῊ8 οχρί δηδιϊου σου ποῖ δἰδπα, ἐ νγὸ οτο ἰὸ 
υπάογβίδηα {π6 τολοίς ΡῬ600]6 88 ἱπαϊςδίθα ὈΥ ἐἀδ 
ππαη ἴῃ γογ. 1. Τμαὶ (Π6 τολοίε ρεορὶς ατὰ ποί 30 
ἀοϑιφπαῖίοα ὉΥ ἐλεὲ πιαπ, Μ1} Ὀ6 βθθὴ ζὰ ΓΈ ον οα. 
ΕῸΡ 1180 Ῥγοβοηΐ, ἰἢ8 δχργοβϑίοη ἐἰβοὶῖ, ἐλό νιαπ, 
[ΓΒ η68 Δ δυγυμηοηῦ δζαϊηϑί ἢ: ἴὸγ [Πτουζίι- 
ουὗἱὐ ἴ6 ὈοΟΚ Ζίοη 18 δἰνναῦϑ βροόοκοῃ οὗ 85 ἃ ἴο- 
τλ]6. 8.669 λὲς δίγοησλοί(5, 'ὶ. ὃ, 6 τὸ ΟὨΪΥ͂ (88 
ΤΑΛΒΟῸΪ πα Ρτοηοὰῃ ἰ8 86 ἰὼ τοΐογομσε ἴο Ζίοῦ, 
διηα {6 γα ΟὨΪΥ Ὀδοδιι8 [Π6 γόοΓ 8 ἃΓ6 ἃ απο Δ 1108. 
[ῬτΓΟΌΔΟΙΚ {6 ρτοηοιιη ὑμόοσγθ Τοίεγβ ἰο αοἀ, ποὶ 
ιο Ζίοῃ. ὅθ {16 Νοίε68.---. Η. Η.1---15. Β6 
τἰὰὐσηθᾶ ; 86 τυσχῃθῖὶ πὶ Βδ8δηα δραὶηδὴ 1:10 
811 τἴ89 ἅἄδγν .---ἰωγπεα δός πΐδ λαπά αἰιοαν ασαῖπ ἰδὲ 
ιολοίε ἄἀαψ. [Πείιτηδ 118 λαπά ἀσαῖὶπ ἀπά αφψαΐη ἐδ 
ισλοίς ἀαψ ἴοπσ. Το ΗΘΌΓΟΥ 18 ὙΟΣῪ ἰαϊοπλδίϊα. 
ΤῊ ἔγυα σοπδίγασίίοη 18 ὀχρ] αἰ πϑά ὉΥ {Π6 ρτβὰ- 
πιαίῖσα] ποὶθ οὗ ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΟΘΗ δΌονο, Γοΐογσὶπρ ἰο 
{η6 υ᾽ϑ οὗ 8 Ὑϑῦὺ ἴῃ δὴ δάνογ ὈΪδ] βοῆ8θ. ΤῈ 
Ὀοδὺ ζυδιλτδγϊδη8 δι Κ ΟΥΒΙ ΟῚ 5 Ἀρταθίη (ἢ 15 σοῦ- 
βίγιαοιίοη. Οὐ Επρ δὰ γουϑίου ἰδ ΟὈΥϊουΒΙΥ͂ 
νν ΓΟΏ, ποὺ ΟὨΪΥ Ὀδοαυ86 ὁ ἰγΓδ η5]8. 68 ὈΟΙᾺ γογὺϑ 
ἰγαπδιιί νεῖν, Ὀὰὺ Ὀδσαιϑο 1 γα ἢ5]4 165 ἐμ 6 αὶ ἴῃ αἱ- 
[ογϑηῦ ἰθῆ868 δηᾶ ἰ8 οὐ χεὰ ἴο ΒιιΡΡΙῪ {μ6 νοτγὰϑβ 
ασαϊπδί πιὸ ἴῃ 1.6 ἰαϑ8ὺ οἴμα8θ. Τ86 γουῸ8 δτὸ Ὀοΐὰ 
ἔαΐατο δηὰ οὐρμὶ ἰο 6 ἴδ κῃ ἴῃ μα 86η88 οὗ (89 
ἰδίοτὶοα] ἱπροτίροί, Ὀδοδυβα {6 Ῥγορ οὶ που]ὰ 
ΟΧΡΥΙΟΒΒ (86 οοηβίαηϊ τορος ἴομ οὗἩ αοα᾽ 5 Βίγοξκοϑ, 
οὗ 6180 88 ἃ ργδϑοηί (θη86, Ὀθοϑαδθ ἰπ6 Ρτορ οὶ 19 
τοΐουγίπς ἰο δυ  γρ8 ποῖ γοὶ δ΄ δὴ οαϊ.--ὮἘ.. 
Η. Η.1 ΑΙἹΙ τ89 ἅδΥ.---ϑ6ο 1. 18: 211. 14. 03. 
Ηδ βαιοῖθ πιὸ δῃὰ δσοπίϊπι68 δι ἐ εἶπ τὰ0 ἀραΐη δηὲ 

δραΐη, 81} (λλὸ ἀν Ἰοηᾷ.---Ῥ. Η. Η.] 
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445 Μὲ ἤδβι δπὰ ΠΥ βἰκίῃ μαι ἢ ηδάβ οἱ] : Βθ Βδίβ Ὀγοϊκθῃ ταῦ θομθ8. Ηδ Βα 
6. Ὀυϊάοα αραϊηδί πιθ, 8η 4 σοϊῃραββοθα πιὸ ΜΠ Ρ98}} δηα ἴγᾶνα!]. Ηδ Πδίῃ βοὺ πὴθ ἴῃ 
7 ἀαΥκ ρῥΙ]δοοβ, 88 λον ἐμαὶ δε ἀεδα οὗ οΪά. Ἠδ παίῃ ποαρσρα πχὸ δροιυΐ, ὑπαῦ 1 σδηποί 
8 γροῖ οὔ: Π6 πδίἢ πιδά8 "ΑΥ͂ ομδίη ἤθανγ. ΑἾβο, ψΏΘη 1 ΟΥὙ δῃὰ βῃοαΐ, Βα βῃυίςοίῃ 
9 οὔΐ ΠΥ ΡΓΔΥΟΓ. Ηδθ διαί ἱποϊοβεα ΠΥ ΑΥΒ ΜΠ μϑῖσῃ βίοπο : Β6 μα. πιδᾶθ ΤῊΥ͂ 

Ῥδίδμβ ογοοϊκθα, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΨοΥ, 4.--  2οὨὁγουλί δὴ 8686 ὝΣ οὔΐϑῃ, νἱΐ. 21 ; χίϊὶ. 12, εἰς. ; ν, οὔρο, χὶ!. 23, ΤῸ ἔπο ποσὰν ὁσοὰγ ἰῃ οομηθοίξίος, 68. 

ῬΘΟΙΔΙΥ ἴῃ [ονϊείοπα, χ ἰὶ. 2.4. ϊ. 38, 39. ΟοΌΡ. Ὀδ5᾽ 69 ΖοὉ χὶχ. 20, Ῥτου. νυ. 11; ἴδῃ. ἱν. 8 ; ν᾿ 10. 

ον. ὃ. “ΡΣ ἰΠΥΟΪΥΘΒ, ΠΝ 3309), νον. 8, δὴ δάνοσθίαὶ γοϊβεου [0 {πὸ ῥσγἱηοίραὶ του, 866 νοῦ. 8. [ἼΠ6ΤΘ [8 ὯῸ ὨΘΟΘΘΒΙΥ --- Ξ 
ἴοσ [δῖ σοπβίγιοι 0 ὮΟΓΟ, ὨΟΥ 816 [00 ΨΘΥΌΘ 80 ΠΘΟΤΙΥ͂ ΒΥΠΟΠΥΙΩΟΌΒ 88 ἴ0 τϑηδον [χλῖ8 οομδιγιοϊίοη {6 ]7. Ιἰ [8 Ὀοίίον [6 

ἴδ κο 19 πὸ γοσῦθ 88 πανί [ἢ ΒΔΙῺ9 ζοϊαϊί ου ἐὸ ἣν, διηὰ ἐὴ9 βΒατλδ βιι͵οοίγο δοοσυδαιίνο ἴῃ ΠΣ λει. -ν Γ)2. 
ττ. ΤΥ 

Οεβεπισβ: “ Οοὰ λαὴ διιϊεα ασαϊῃπεῖ τῆς, οὐσίττιοϊοα Π τὴθ, δ :ξ ΠΡ ΤΩΥ͂ ὍΣ ΟἿ ΟΥΟΤῪ δἰάο 8ὸ (Π8Ὲ 1 οσδπιοῖ ρεῖ οὔ. ΣΝ Η.Η.] 
ΞΞῚ)} Ρ᾿» ΟΙΒΟ  ὮΘΓΟ γα θηι} Υ ἰῃ [ἢ Β6η86 οἰγομέγε, οἰγομπεάα γε (8600 “08. Υἱ. ὃ; ΡΒ. χυὶ!. 9; χὶνὶ!. 13, εές.}, ΠλΘΘῺΒ 8180 οἷγ- 

οισπροόηπεγε, δηὰ {Ππῶῖ ψΕἰσοἢ ἰδ »ίασεα ἀγομπα ἷτι 1.1.0 δοσυδαῖῖνο Ὁν ἰ86 117. 80 δἷδο Φοῦ χίχ. θ.0 ὙἘὸ ποσὰ ἰβ ποΐ ἰουπά ἰῃ 26 10- 

ΤΩΪΔῊ.---ἰ δὲ Ἢ (ἰὴ Φογθιλία! ΟὨἹΥ ἔῃ [86 οοηποοίίου 7} Ὅ. ΥἹ. 14. ἰχ. 14; χχί ἢ. 15) ἰδ οὗ υποογίλίη ἀοτγί ναίίοη, θαὲ ἰὩ- 

ἀ!οαίοϑ υπάἀουθ θα γ »οίδοπ (800 θοαῖ, χχίχ. 17; χχχίϊ. 82, 88 .; [δ.}. 1. 19). Τὴθ πογὰ οοῃποοίοα 1 ἰΐ, ποι, ὅοεοα ποὶ 

οοσαγ ἰη Φογοιηίδῃη, που ἢ 86 υδοὰ (89 τοὺ ἀρὰν ἙΟΙΏΡΔΓΘΕΥΟΙΥ δρϑακίηρ, το ΘὨΓΙΥ, Υἱ. 11; ἰχ. 4; ΠΝ δ; χυ. 6, χχ, 

9. Τὴθ τποιηΐης [5 αἐδιειμίν, ἰαδον, Ἐχ. χυὶὶὶ. 8 ; Νὰ τ: ΧΧ. Τά: Νοῖ. ἰχ, 32; ΜᾺ]. ἱ. 18. 

γον. 6.--Ὁ 39 2, τοῖ ἐπ δογϑανίδβ. -2᾽.0 Ὁ, ΨοΣ. χχχὶ 31. [1π|8 ννογὰ ἄοοϑ ὑοὲ ᾿ὩΡῚῪ ἴ86 Ῥοείμνγε 97 εἰἐτηρ, α5 ΗΕν- 

ῬΣΕΒΟΝ ἱπιαρίηοθ, ᾿ΒΘῺ δ ΒΔΥΒ ἴΠ6 ΔΏρτια 6 ΤΩΔΥῪ Σοΐον “0 8ΔῺ διῃοίοῃὶ οὐδίοϊῃ οἵὨ ῥἰδοίης [6 ἀφο Ὀοάί68 ἰπ ἃ δἰ ἴῃ Ροϑ- 
ἐυτο ἰη ἴῃ Βορυ]οῖιτοβ." -τὖοῦῪ. Η. ἢ. 

λογ. ἢ -} “ογομλὶ αν ΠΟΥΟΣ 1868. [Οὕογγυο, [818 [58 δὴ ἰὨ 1114] ποτὰ. 8566 δηεέν., Αἀὐὰ. ξενα. (6), ἢ. 31.--.Π.. ἘΝ 

δὲν Ν δ Ἰουπὰ Ἧ Ῥκ. ἰχχχυί!. 9, ποτὰ ἴοΥ σογὰ. Ἐογ {89 οοπειίσχαοίίου [οἵ Ὶ ὙΠ 186 ζαΐατο, ἐλαέ 1 οομϊὰ πο σὸ 7ζογίλ] 566 ΤΩΥ͂ 

σ᾽. κ 89, 3 δ, 2; ὁ 109, δ Ύ23}:} 5, ἴο ΒΑΥ [6 Ἰραδί, [οτοΐ πη ἴὸ Φογοιη α ἢ 8 δῖ 719. Οὐρ. 1 Κίῃρϑ χἰϊ, 10, 14.-- 7), ἰὼ 

ἴ:ιὸ δεηβϑοὸ οὔζα 7εζεγ, ΟὨΪΥ μθγα; ΟἸβονοσὸ ὉΠ, ὅογ. χχχίσχ. ἴ; 11]. 11, εἰς. “" 

γεν. ἀπ δὴ ἰπ 89 βϑηδοὸ οἵ ογψίηρ ἰο Θοα ΓΘ ΘΏΕΙΥ ὙΓΠΠῚ Τογοτηίδῃ, [Ὁ0Γ ΘΧϑΙΏρ]6 χὶ. 11, 12; χχ 8; χχνυ. 34.--119 

1:2} »Ὺ (869 ΡΒ. Ιχχχυἱ!. 14) υδοὰ ΟἿἹῪ ἴῃ ῬΙ6], ἀοοβ οὶ οοςὰσ ἰῃ Φοσοι δ; ὮΘ 5686 ΟὨΪῪ ἴἰπο δι ϑίδηςι το ἀογ γοὰ ἤγοτῃ ἰξ 

Πρ, ΠῚ 4180 ὁσοΌΓγα ἴῃ ΟἿΣ ΟὨδΡΙοσ, νοσ. δ0.---Τ) 0 γοτῦ ὉΠ, 1μὺ5 ᾿τί(ἴθῃ, ΟσσυγΒ ΟἿΪΥ στο. [10 ἰβ ΤΔΟΓΟΙΥ͂ ἃ ΒΟΥ Ὀα] 

ΗΝ οὗ ὈδὉ; ; 860 Ἷ2Φ 11. 6. Φογθυλίδῃ 0868 πο ἴποσ. Το ΘΕ ͵80 ἰ8 οὐδέγιιεν (οἵ ν6118, ἄοῃ. χχυὶ, 1δ, 18; 2 Κίηρε ἢ]. 19, 

425), οοοἴμμῖογο, γϑοϊμεγε (οἷ ῬτΟΡἢ δ 04] τη γϑίοτίοθ, ἤδη. Ὑὴ]}!. 26; ἰν. 9). [ΜΙΟΒΑΕ 18, ΒΟΘΕ ΝΜ εΙΕΕ, ΟΈΒΊΆΟΗ : Οδείγειαϊξ ρ᾿γέ- 
εἴσωμς πιεὶβ τέωπι πῖγε αὦ ξΞιας αἰιγέξ δίηΐξ. 

γος. πλν" ποῖ ἰὰ Φογοιλί. Μίαγ ἴμϑγὺ ποὺ "να δὴ δ᾽] υδίοη ἴο δίομοθ τ ἢ τ Ὀΐς ἢ [0 χτανθ 8 ῬΌΠΕ ἃρ 1--- ἸΔ᾽ [}] 

ἔῃ ὅζ6Γ. νυἱ. 16; χΎΠΙ, 15.--Ρ 6] ΤῊ» ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ ἰῃ 18. χχίυ. 1. Ψοσοιωΐδι ι8ὲ8 ΗΪΡΗ. ἔὐνΐοα, 09. 1; 1}, 2], ΓΠΡΏ 

3.4), ἰχ. 4. Τθαὶ [ἢ Ἂν ΠΣ ΤΣ ἰηαϊςαίου η9 ἀοδίχαοσίίοη οὗ [6 νὰ πευπίξα, ἃ56 ΤΉΣΝΙΙΒ πουϊὰ δΥθ “Βᾷ Ι[ἀο ποῖ νεποῖο, 

ἘῸΙ ἰὴ 18. χχίν. 1, ΣΟῚ ων δἰβηΐδοα ποὶ ευεγίεγε, Ὀὰπΐ ρεγυεγίεγε. [ΟΕΒΙΛΟΗ: “ ΔΟΧΔΣ ἰδ ποῖ 8 σΑΓΟΙ]Υ σοπδίσοϊο σΔΌΒΘΥΓΑΥ 

Ἰαηρλνοι τ Οἢ ἰ5 ἑαῖβοσ 1ὴ9 τιοδπίηρ οἵ ΠΟ, Βαϊ ἰΒ χαῖ μος ἴδ μα πΟΣΩ ΌΣ [86 βίορϑ οἵ [86 ἔγαυθὶϊοσ, ἰ(Π 0} ΔΗΥ͂ 8:81] 

γ-τορὰ (560 76 Γ. συλ! 1δ, ΤΠΟΣΟ ΠῊ0 ΝΥ 111 ἰα δὐἀοὰ οροχοχοίίοα!!γ ἰὸ ΓῚΔ 2). " 

ἰο δοπϑμηιδ, ισαδί αἰοαν; ἰὶ ἷθΒ ουπάὰ ἴῃ {18 8686, 
Ὀθβιἀθβ Βδγθ, ἰῃ 8. χὶϊχ. 16: ΦΖοῦ χχὶ. 18: 18. 
Ιχυ. 22: 1 Οβσγοη. χυὶὶ. 19. --Ηο ΒαῖΒ Ῥχοίςθῃ 
ΤΥ Ῥο;Θδ5. Ἦε ὅτγοζε (866 ἰϊ. θ) πὶψ δοπεβ [Ἐν- 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙΣ 

Τὶ ΤηΔΥ Ὧθ οὈὐδοτνοα βοσγο (δὶ 8 ΒΡΘΟΔΚΘΥ, 
ὍΒΆΒΟΝ: Βανίΐης ἴῃ ἴμὸ ἰηἰγοἀμποίουΥ ΥΘΥΒ6Β 1-8 ἀσεὶχηδίοα 

δἰ πιβοὶ ἢ, 18 ΖΟΠΘΓΔ] ἰθγ8, 88 ἴθ Ιηδῃ τηοβὶ 
ΒΕΥΘΓΘΙΥ͂ Ῥυ 1864, ΠΟΥ͂ ῬγΟσΘΘάβ ἰο ῬΓΟΥ͂Θ ὑμπὶ8 ἰη 
ἀοια!}. 

γον. 4. ο θορίὶηβ νῖἢ αἰτοῦ ῬΡΟΥΒΟΠαὶ βυδον- 
ἦηχ8 ἴῃ 8 ἤδθβι, βκὶπ διὰ θοῆθεβ. ΜΙ 688} 
ΘΗ ἃ ΤΩ 5, 6. ΒΘ τ2889 Ο]Ϊᾶ.---"ὸ τυαδἰεὰ 
αισαν πὶ Πεδὴ απὰ πῖν δκίπ. Τῃ6 νου Γοπαογοα ἐς 
“παάε οἰ, ἴῃ ἰιὸ Καὶ, 88 δὴ 1 σγϑηβὶ εἶν βρη ῆσδ- 
ἐἴοη, αἰϊετῖ, σοπδμηϊ, ἰο Ὀ6 ναϑῖθαὰ ΔΨΑΥ ὉΥ αἰὐἰγὶ- 
«ἰοη, ἴο ὃὉ6 δοπβιιηδα, Θ5ρϑοὶ!γ οὗ χατιηθηςβ 
(ὕσιι, νὴ. 4; χχῖχ. δ; σοῃρ. [8.1]. 9; 11. 6) δὰ 
οὗ ἴπὸ ὈοΔΙΪγ ἐμοα!ῖο5 (θη. χνὶἱ. 12): ἴῃ 186 
Ῥίοἷ, ν ϊοὴ 18 υ56α ΒΟΓΘ, 10 ΤῊ 6ΔῺ8 αἰέεγεγε, ἴο ἸῦδαΓ 
ομέ ὁν αἰ(τίοη [1.6 ὙΟ Ὁ πι68}8 (0 γμό], σοπδπΊ ΓΈ, 

ἤτοκε ἴῃ ρίεοε8)]. 86 Βαΐὴθ ΡὮΓ886 06- 
ΟἸΓΒ ἴῃ 18. ΧΧΧΥΙ. 18. θα Ῥπ. }ϊ. 10; ΦΖοῦ χχχ. 
17, δὰ {6 ἀδοϊαταίΐοι οὗ (ἢ 6 ΘΟΠΕΓΑΣΥ ἰῃ ΡΒ. 
χχχίν. 2]. ΠΤ 6 Ὀγοακίης οὗ ἐμ 6 θοη68 ἱπαϊοαία, 
Ὠοΐ ΟὨΪΥῪ {86 1088 οὗἨ ΡΠ γΒῖ60 4] βίη, θὰΐ 4. οΘοη- 
ἀπίου οὗ σγεδὶ βυδεγτί πα. “ΤῊ δοηεβ ἅτθ οἴϊθῃ 
Γοργοϑρηϊοα ἴῃ ἴΠ6 δογρίι ΓΒ 88 {Π0 Βοδὶ οὗ δου θ 
ΡῬαΐη᾿ (ΒΑΒΝΕΒ.) Φοῦ χχ' 1]; χχχ. 17; ῥᾳ, γἱ. 
2; χχὶϊ. 14; χχχί. 10: χχχυὶδ. 8: χἸ!, 10; Ῥγον. 
χὶν. 80. γὴο σ8Π ΟὨΪΥ ἰδ κ6 ὑμ6 ῬΆΓΆΒΘ βθγΘ ἴῃ 
{η τηρίδριοτὶοδὶ δθη86. Ηθ 88 Βυ τῖηρ ὈΟΙἢ 
ῬὮΥΒ104] ν' ΘΚ 688 ἀῃ ἃ ΡΗΥ 8164] ραΐη.---, Η. Η.] 

γεν. δ. Νον ἔοϊ]ονν ὑπ6 ἰπάγδῃ668 τ ἃἰσἢ ἰαγθ 
Ὀθθη σα ϊβρα Ἀρηϊηβί πἷπι ἤγοιῃ ν᾽ του. Απὰ ἢγὶ 
[6 8808, Β6 δὰ Ὀθθὰ Ὁ] δγουπὰ νὰ ρΡοΐϑοι 
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δηὰ (του ]ο. --- 6 ΒαῖΒ Ὀυϊ]ᾶθαἃ αραϊηδὲ τιθ 
δ) ἃ οοτηρββδαϑᾶ τὴϑ Ὑὐέὶἢ κ4}} δῃᾶ ἴχανδἱ!. 
δε διε ὡρ ἀφσαϊηδί πιὸ απά τομπαὰ αδομί πιὲ μοϊδοη 
απά αἰεί. [Ππὲ διέ ἀγομπαᾶ πιο, απαὰ ὁποοτη- 
»αδεεά [π|ε] ιοἱ(ὰ διέίετπεδε απὰ ἀἰδίγει.---. Ἡ. Η.1 
ΤΟ ἴτπιᾶχο οὗ 8 Ὀοϊδαχυογϑα οἷν 1168 δἱ (86 ουη- 
ἀδιΐοα οὗ (6 ἰπουκιῦ θγο. Βυὶ νὰ δύϑ δοῖ, 
ὙΐἱῸ (ἢ ΟΙΔΟΥ σοιμμμλοηίδίουβ, (0 ΒΌΡΡΙΥ τοαίὐέ 

(ἾΣ 9), ΟΓ 8010 Βἰ αν ψοχγὰ δέίον (6 νου διε, 
Βιυιϊΐ γί μοῦ Δ γ6 ἰο ἰδἷκο σαξ απά ἰγαυαϊὶ [᾿Ῥοΐϊδοῃ δῃὰ 
ἀϊδίου ΠΥ ] 88 180 ΟὈ766ι οὗἁ (1ι8( γοτῦ. ΤῈ σοπῃθο- 
(ἴοὴ οἵὗὨ νοτὰβ δὰ ἱμουχ δ ἢ6Γ6 18 βίησυΐδν, δηὰ 
188 ποὺ ὕρ ἰο ὑδ8 Ῥγοδθηὶ {1π|86 Ὀ66} δι δ οἰ ΘΓ 
οἸυοσϊἀδιεὰ. ῬΟΡΒΔΡΒ ἰδ Ροορὶ ψουἹὰ βαὺ {πὰ 
(Π61,οτὰ δὰ βυτγουπά α ἷπι, πο ΟὨἿΥ τ 1} μαγά- 
δ ιῖ05 οὗἨ ΘΥΟΥΥ βοσί, Ὀὰϊ νεῖν δά υθυδί 68 1η 1ἢ οτη- 
ΒοΙνοῦ γυϊηουβ. [18 ΒΟΥΤΘΥΘΥ ΡΟΒΒ1Ό10 ὑμδὺ ἴῃ [89 

ποτὰ ροίδοη, ΣΎ, (μ6 ἰάδ8 οὐἁ ὈΪ ἔθ 688 (866 ΡΒ. 
Ἰχίχ. 22) Δ Ῥγϑαοπιϊηδίθιυ ΑὮΥ͂ ΨΑΥ ὃ βυάίζθη 
ἰσδῃβι(οῦ, ἔγουι ἃ ἄρυγδιίγνο (0 ἃ ἰ᾿ἰΐοτγα] βίγ᾽θ οἴ 
Βροδιίηρ, ἰΒ οἴεοίοα. [ΤἘ6Γ6 8 ΡΟΥΠΆΡΒ ὯῸ ΠΔΟΓΘ 
αἰ που γ ἤθτΘ ἰμ8ὴ ἰ8 ογθαίθα ὈΥ δὴ αδἰϊδθιρί ἰο 
τοάυσο 8 πιο ΒΟΥΪο8] ΟΧΡΓ Ββίοῃ ἰο {886 ἰδθυ τ 
οὔ ἃ ἸΙίο σα] δηὰ δοίι] ἴδοι. 70 δῃοΐοϑθ δῃὰ οἢ- 
ΘΟΙΡΆ98 0Πη6 ἩΪΓῸ ὈΪΊΘΓΏ 685 δηα ἰγου Ὁ]9 ΟΥ αἀ18- 
ἴγε88Β (υδίηρς (0 δοϑίσδοι [Ὁ [8.8 ΘδοΟὨοΓΘίθρ, ἑ. 6.» 
ὙΠ|} οἰγουηβίδη 68 σδυδβὶηρ Ὀϊ (ΘΓ 985 δηὰ ἀἷ8- 
{γ 088), 85 1 {Π686 ὙΟΙΘ ΟὈδίγιοἰΐηρ νν8]}8, 18 ἅἢ- 
ἀουδίοα]γ {μ6 86ῆ868 οὗ ουν ἰοχῖ, δὰ 18 δἀορίοα 
ὉΥ τιοϑβὲ οὗ (89 γογβίοΒ δῃά δοιηπιθηςδίοσχβ.---Ἦ. 
Η. Ἡ. 
[Πὰν ϑκρτ., 89 ΤΆΒα. δὰ {86 ΑΒΑΒ. (ηοί (86 

γυχα. 88 ΒΙΑΥΝΕῪ ΒΔΥΒ), το ον ΟΥὺΕ, 8 17 10 
Ὑ6͵Ὸ Οὐ, την λεαά. Βυΐ {8086 δῃὰ 4]}} ἐδ9 
δηοσϊθης ΥΟΡΒΙΟΏΒ ὑγϑδηδ]δὶθ {8:6 βᾶηθ Ὑογὰ ἴῃ ΥΟΓ. 

19, Ὁγ σαϊ. ΤὮο ΆΚΕΡΤ. 6180 ἰγϑδῃβδίθδ ΠΝ 88 
8 ΥΟΥΌ, ἐμόχϑησεν. ΒΙΑΥΝΕΥ δι ορίδ [686 τολά- 
ἴῃ χβ οὐ (Π6 ὅξρυι., Ὀαὺ ᾿πβίθδα οὗὨἨ οἱ υοἰ ἀδιίηρ {116 
ΤΟ ΔΠΪΏ , ΘΟὨ 1868 ἰὑ 5Β.1}} ΙΏΟΤΘ ὉΥ 8 πον (Γ8}85}8- 
(ἴοπ οὔ ("6 ἢγβί οἴδιβα: “Ηθ δαί Ὀυ] ὠρορ πιξ, 
διὰ δῃοοιηρδββοὰ ΠΥ μοϑα, 80 ὑμδὺ 1ΐ 18 ἩΘΑΥΥ.᾽; 
ἨΚΝΌΕΒΒΟΝ ϑιἰορὶβ ΔΓ ΑΙ (86 ΒΕΡΤ. (ΓΔ }5]8- 
ἐἴοη, Ὀυὺ ἀἰΒΟΟΥΘΥΒ ἃ π6 δηὰ ἀουδί μι] πιοαπίης 
ἴον ὑπ 0 βθοοῃὰ ὙϑΓΌ, ἼΡῃ, Ἧς λαιὰλ διε αφαϊπεί 
“πὸ απά εἰγιιοῖς πιὲ οὐ ἐδε ᾿φαα, απαὶ ἐξ ἐδ αϊδίτοσεοα. 
ἘΕΒΒῚ ῬΓΟΡΟΒΕΒ (860 8 μαχ. Ὁποῦ (μ6 νοτὰ 

ΠΝ) ἰο ΘΑΡΥΥῪ ουὐὼἐμ6 τα Δ ΥῪ ἰάθ6 δβυρροβίοα 

ὉΥ (9 τοῦῦβ, ἰἢυ8; 276 λὰδ δυττοιμπαάεα πιὸ εὐἱζὰ 
7οτιὐβεαϊίοπδ απὰ α ἱσεπελ. Βαὶ 10 ̓ Β ΠαταΪὶγ ἢθ668- 
ΒΆΤΥ (0 δοοθρί (6 Π6Ὗ δηὰ υηδυϊμογίσοθα ἀογῖνα- 
(ἰοῃβ οὗ (680 τογάβ, ὙΒΘῺ (ΠΟῚΡ ἔγοαυθηΐ υ86 
Εἶνεβ ΒΒ ἃ Β6η8Β6, {Ππ|2ΐ ἰδ, ᾿πά θὰ, πιϑίδρουοαὶ, 
Ὀυΐϊ ποπο {89 1688 Οἷον δηὰ δχργοβϑβίυο, δηὰ δυ8- 
ἰαἰποὰ 80 σἝΏΘΓΑΙΥ ὈΥ 86 γοσβίουϑ, οἷά δηά πον. 
--ἡΝ ΠΗ. Η.] 

γεν. θ6. Τὸ {80 οὈπίγυοίϊοηβ οὗἨ [86 ὙΑΔΥ͂ ΔΓΘ 
δἀὐάοὰ {μη 6 οὐαίσυοἰΐοηΒ οὗ Πἰχαῖ. ΤῊ 8 ψ ἢ 19 γ6 γ86 
8 τορτοἀυσοα ψογΣὰ [ἴῸΓ νοτγὰ ἰη Ῥβ. οχἹ. 8.---ΕΓ9 
ΒδῖὮ δϑὶ 1290 ἰῃῃ ἄδτὶς ρΙδοθα. 776 σαιιδεα πιὸ (ο 
αιοείς ἐπ ἀαγάπεδ8.--- Δ ΤΟΥ τδαῖ ὍΘ ἀοαᾶ οὗ 
οἹΆ. ---Α4- ἰλε ἀεαὰ οὗἩ οἱάξη (ἔπιε. Ῥ8. Ἰχχχυῖὶ. δ-7 
δηὰ 1]-18, αὔοτα ἐπ Ὀθδβύ σοπιπιθηίδυΥ οἡ [Π|8. 
ΤμοτΘ δγα (086 ἀρδὰ ὈοίογΘ (116 Δρροϊηϊθα (1110, 
ψ ἤοτὰ 186 Ἰροτὰ ΤΟΙ ΘΙ ΌΘΓΒ ΠΟ ΠΠΟΓΘ, 8πα ἰο ὙΒοΙῦΣ 
ΗΘ Β:|ο).8 ΠῸ 000 ἴπ6 ψοηογΒ οὗ ΗΪ5 γτδοθ. 
ΤῊδ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟη 8 ἴουπαὰ ΟὨΪΥ ΟΥΘ δῃὰ ἴῃ ΡΒ. 
ΟΣ]λλλ. ἃ. [ὁ ΠΥ νη 81]δίο 1 οἰλμιο ν᾽ ἐδ ἀδαα οὗ 

ΤΗΕ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ “ΧΕΒΕΜΙΔΑΗ͂. 

οἷά, οὗ ἰλε ογευον ἀεαά. ἘτιΑΥκεΥ: “ αοἀἂ δλὰ ἴῃ» 
γοϊνοὰ ἷπι ἱπ βυ6ἢ ἃ ἀορὶ οὗὨ ἀϊβίγοαβ, {μδὶ δ 
85 8 ἱΠσΟΔΡΔΌΪ6 οὗ οχί τ οδίϊηρς Εἰταβοὶζ, 85 [Π|080 
00 Πηὰ Ἰαἰά Ἰοηρ ἴὰ (86 ἀδνὶς τηδηβίουβ οὗὨ ἰδ 
ἀοδὰ σϑγθ οὗ πηδιεϊηρ μι , Θδοδρο (6 η66.᾽ 6ἘΕ- 
ΚΑΘΗ; "ἪὮ6 15 ἰδγυδί ἰηΐο ἐδ 8 ἀδγηθβα οὗ (ἢ 
ἄτανο (ΡΒ. ᾿Ιχχχυϊ, δ, 6), ΟΥ οὗ 8.860] (ἈΡα. 
Ιχχχυί!. 7; 9200 χ. 2], 22)----ϑ δὴ ἴτηδίο οὗ ἀἷ8- 
(Χε88, ΡΒ. χχχ. ἀ; ἰχχχυ ῇ.---ἰϊζο (Ὺλ:ὲ ἀεαά οἔ εἴετ- 
πῖίν, ἰλε οτευον ἀεαά (υὶς., πιογίμί βεπιρί(ετηὶ).--ο 
Μοϑί σοπῃηπηοηίδίοῦβ (Δ ΘΗ ἘΠ18, ΒΟΒΕΝΜΌΕΙ ΕΒ, 
ΔΙΆΌΒΕΒ, ὈῈ ἵεττε, παι, Ἰμεκιῦβ, Νεὺ- 
ΜΑΝΝ, ΒΟΤΤΟΗΕΒ) οχρὶδίη, δε ἀραά ὁ οἱάΞ::-νο80 
8 ἰοης (ἰὴ ἀοδὰ; θὰι ψ ΒΘΙΒοΥ ἀοδα ἃ ἸοΩκβ ΟΓ ὃ 
βιιογί ὑπ|6 ΤΠ Κ68 π0 αἰ ογοησθ, δὰ ἰἷ8, 85 ΟὟὉΝΣ 
88 ΘΟΥΓΘΟΙΥ γοιιδυκοα, "ποιὰ οςοδϑβίοη 8 8Ὁ- 
ϑυγὰ Δα ΣΦ Υ, 858 1 ἰμ6 ἀοαὰ, τὸ ἤᾶνα Ὀεδη 
θυΐ 8 1016 νν 1}]6 ἀδδὰ δηὰ Ὀυγι θά, ταὶ σὶ ποὶ Ἰ1θ 
ἴῃ ἀδυκηθβ8.᾽ 7106 ΟΗΑΙ, : Ψίογιεἱ σμὶ ναάμπὶ ἴδ 
αἰίετμπι δοοιίωπι (πεμη ἀμπι)."᾽ --Ψ. Η. Η.] 

γον. 7. Α οἰϊαιαχὶ οὐ ΟὨΪΥ 88 {πὸ οτγὰ 
Βυττοιπηαοα ἷπι νῖ ἢ οὈβίδοϊοϑ δη ἃ ἀδρτγὶνοϑα εἷπ 
οὔ ᾿κεῖ, θὰ δ 88 δ]80 ἰδίῃ ΔΊΥΑΥ δ 15 ἔγϑθίοπι. 
ΗΘ 185 ἱπιργίβοποὰ δηὰ ζοιιοσοὰ ἢ ΕἘ6 δαῖὰ 
Βοᾶρθοαᾶ τὴ δῇουϊ, ἰδὲ 1 οαι!οῖ μκοῖ οὔ. 
1: λεάφεά πια ἐπ (λαί 7 εομαά ποὶ φεί οἱἱ [οτ΄, λα] 
δἠομία ποέ δεσαρε, ΟΥ φο Τοτίλ.---- 6 σον νγογὰϑ οἵ 
ΟὨτῖβὶ 1 ἐμ ρΡδβϑίοη ρ88], ἰχχχυῖ. 9 (ἢ οδυϑ- 
ΟΚΤΗ)]. Εἰ Βδῖδ σηδᾶθ Ὧν ομδίῃ ΠΘΑΥΥ, 
--Πε πιαάε ἤδαῦν πὶν ολαϊη, οΥ {εἰίετ. 

γον. 8. ΤῈ [μογὰ δοοορῖδβ ποῦθ οὗἉ ἐδ βυ εγοτ ὃ 
ῬΤΔΥΟΓΒ. Ηθ θα δἷπιὶ ποβ. [ΗΠ ΈΝΌΒΑΕΒΟΝ: 
“ Τ6 ΡῬσορμοὶ ρίδδδβ ΒΒ ὶζ ἴῃ (Π 6 Ῥοβί(ϊου οἴ ὃ 
ῬΓΙΒΟΠΘΙ, 80 18 ΒΕσΌΓΟΪΙΥ ἰτητηυΓοα, δηὰ ἴο0 Ἡΐ|089 
ΒΟΡΡΙἰοδιἱοη8 (0. ἀοἸϊνθγδῦσο, ΒΟΥ ΘΆΓΠΕΘΒΙ͂ 
ΒΟΘΥ͂ΟΡ [ΠΟΥ ΠΙΔΥῪ ὉΘ τη8ἀ6, πὸ δἰἰδηϊου ἰδ ραὶὰ."} 
ΑΙδο νυ 898 ΓΟΣΥΥ δηᾶ δδουῦῖ, 6 δ υϊτῦθῖ ουὖἱ 
ΤΑΥ͂ ΡΙΑΥ͂ΘΙ. Αἰδο ἰλομσὴ 7 ἐγὺ απι' εαἰΐ γοτ ἡείρ, 
πιῖν ργαψεν λὰξ ἣε δατγεά οΥ ῥοίίεά. [Τ|16 1ά68 ἰ8, 
λὶπαάετοα οὐ οὐεϊγιοίεα. ἮφΘ 188 ἰδίῃ τ θη, ὉΥ͂ 
δηϊ οἱ ραίίοη, ἴο ργουθηὶ ΤΥ ῬΓΑΥ͂ΘΥ [ῸΓ ΒΟΙρ ἴγουι 
Ὀοίηρ μοδγὰ, οἰι μον ὈΥ Ηϊ βοΐ, οὐ ΌΥ ΘΔῊΥ ΟΕ 
Ο τἰχῦ ῬΟΒΒΙΙΥ οοπμθ ἴ(ο [186 τϑβοῦθ. Τ}9 
οἰδηκο ἔσγοα (μ9 ἔαΐυγο ἰθῆ868, ἰο ἴπ6 ργοί ευὶ!θ 
(686, 8660 118 ἴο ἰηαϊοαῖθ ἢ ͵ 8 πιθδηϊης.---Ἶ. Η. Η.] 
Το δ6η86 σδῃποῖ 6 ἐμαὶ ἐἰμ6 ᾿οτὰ ργουοηϊοα (89 
ῬΓΆΥΟΡ ἔγουῃ μοίϊηρς ουἱ οἵ [6 τη8η᾽8 ᾿ιθδγί, ἴοῦ 
ἴῃ ἴδοὶ λὲ ογεὰ (8680 ἘΟΒΕΝΜΌΕΣ,ΕΒ ἐπ ἐος.), Ὁυὶ 
(δαὶ Ηθ δυϊ ὉΡ (6 ὙΔΥ οὗ 8ι6658 (0 ΗἸ8 ονῦ 
ΘΓ διὰ μοαστί. Οορ. τὸν. 44; σου. ἱ. 28. 
ἩΟΒΟΒΉΎΟΞΒΤΗ: “80 [86 βυδογίηρ Μοββί δὴ 8878, 
8. Χχὶϊ. 2, “ΟΥ Οοά,] ΤΥ ἴῃ {μ6 ἀδγίϊηο, 

Ὀαΐ Του Βοαγοβὶ ποὶ." ΟΕΒΙΑΘΗ: “ὁ ΗΟΥΘΥ͂ΟΣ 
Ἰουάγ 6 Ῥγαυβ, 89 ᾿οτὰ μὰ8 οἱοβϑα Ηϊ5 οδγ; 
γον. 44: 200 χὶχ. 8: 16. ἰ. 1δ; Ψοσ. υἱὶ. 16; δ. 
ΧΥΪΪΙ. 42; Ῥχου. ἱ. 28," 

γεν. 9. Το υἱχζιῦ ΒΥ 86. ὈυΪ ἊΡ διραϊπδὶ ἐδ 
Ῥοοί, 80 ἰδὲ ἢ ΒΘΟΙΏΒ Θομῃ! ρα] οὰ ἰο [8186 ν8γ8.--- 
Εἶθ Βαῖ ἱποϊοδϑᾶ---λε λεαγεά ἱπ [5λπ|0 πιστὰ 
88 ἰῃ τοῦ. 7]- Ὧν σα γ8 νυνὶ τ ονσ διοῦθδ. 
Η ον, ἐμ 6 ἢ ΓΘ ΒΙΟΠΟ68Β, Ὁ. 6 Ὧ0 Ὠοὶ διε} 14 

ὙΠ δι} 8}} οθ8. Οορ. ἔχ. χχ. 2δ; 1 Κίηξδ τ. 
81: [6. ἰχ. 9: Αὰ. νυ. 1]; Εσοὶς. χὶ. 49 .-- Εἴθ 
Βαῖμ σ᾿ῃδᾶθ---ό πεαάε-- ΤῊ} Ῥαῖμα οσοοϊεθᾶ. 
ο Ροοὶ νου]ὰ ΒΑΥ {μαὺ 6 δὰ Ὀδοῃ οτοοὰ ἴ0 
ογοοϊοὰ διὰ 7180 ρϑίῃ8. 866 Ἵγοοζεα τανε, ἘΒ. 
ΟΧχΥ. δ; ογοοζεά ἰλίησο, 8. χἰϊ!. 16. [Αἱ (86 ἤχει 
εἴδηοθ (818 τνουϊὰ βθϑλ ἰο Ὁ6Θ ἃ δσοῃιϊπυδίϊοι οἵ 
89 ἄχυτο σοπίαϊ δα ἰῃ γ6γ8608 7, ὃ. ΤΙὶδ ρτγδ8- 

βίου ἰ8 ἀμ ἴο ἐμ9 τορϑίϊιϊου οὗ (μο νγογὰ Ὑ), λεάγφά 
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ἔπ, ἀπὰ ἰο {6 οἰἰτπηᾶχ ᾿πηρ] 16 ἃ ὈΥ λειση δίοπε. ΤῊ 
:άς6, ἰῃ (1δὶ 6886, 15, ὑδαὶ πανΐης ᾿πρτϊβοιιθα ΐτ 
δηὰ Ἰολάοα πὰ νι (δ οί 8 ἀπὰ δαὶ ουὐ Ηἷ8. ΟΥ̓ 
ον μοῖρ, αοὰ ργοοοθϑάβ, 88 ἱὺ σατο, ἴο τηαῖζο 18 
Στ ρτβοηταθηῦ ΘΓ δηοπὶ δηα ΒοσιΓΘ, ὈΥ͂ Ὀυϊ]ἀἰηρ 
ὮΡ διουπά μἴτι ἃ νν8}} οὗ πονῇ βίοῃθ. [{{Π|8 19 
80, ἔμοη ἰδ α8. οδυβο σδπποῦ 68 716 πιααδ πὶ 
,»αίλι Ἵεγοοκεά, ἴο0Υ οῃθ ἴῃ (μ6 δἰζαδιὶοι ἀθβογι θὰ 
Τουϑί Τοϊηδίη δὴ ἰπδοίΐγο, ρϑβϑῖὶνθ 80 ὍΤΟΥ : Ὁὰὺ ἰδ 
σπουϊὰ ταθδὴ (μδὶ αοα δα τηδὰ9 8]] Ῥδίμ8 οὗ 68- 
σλρ6 ἐπ ραββδῦϊο. ΤῈ ῬΥΙΠοΙρα] δύθηι68 οὗ ΘΒ 06 

(3.1) ἀγθ 11} ἂρ τῖὰ ΒΘ βίομθβ, ὈΔΥΤΊΘΤΒ 
ἐμαὶ σαπηοὺ Ὀ6 8οα]6ἀ. ΤῊ 5πι6}16Σ ραίλε(᾿ 2 2) 
δτο ὈὉτσόκθῆ ὉΡ, ἰὑγηοὰ ὑρ8140 ἀονῃ, δπὰ {8 
χοηάοτοά ᾿ΠρΆ88580]6. ΤΏ} 8 18 ΟΚΒΙΑΟΗ 8 Υἱοῦν. 
10 18 ὈοιίοΥ, Βοινουονῦ, ἰο Γοχογὰ (Πὶ8 Ὑ6Υ86 85 ᾿ἰῃ- 
ἰγοάυσίη 8 ὨΘῚῪ τηοίδρμοῦ, Ὑ σὰ 18 οοης πυρὰ 
ἤῃ τοῦ. 10. “ΗΦὉ ποχί δοῃοοῖγθϑθ οὗ ἢ ἰπ]86] 88 8 
ὑγϑυθ] ον ἡ ὮΟΒ6 ὙΆΥ 18 ὈΪοοἸεΘα ὮΡ ΌὈΥ 8 βο] ἃ νυα]], 
διὰ ψμο, Ὀοὶπ σοι ρο] θα ἰο ἰᾳΓη 65146 ἰηϊο {δ 
ἀονίουβ ρα ΔΥΒ οὗ (86 19ΟΓΘΒί, 18 Θχροβοὰ ἰὸ {}16 
ΤΑρΡδοὶίν οὔ νἱϊὰ Ὀθδβίβ᾽ (ΗΠἸἘΕΝΘΕΒΒΟΝ) Τ}18 
γίον ἴθ γθοοπιμθηἀοα ὈΥ {86 ζοἸ]ονης οοπείάογα- 
ἐϊοηβ. 1. Το ἤψχυχο οἵ δὴ ἱπιπιυτοα πα οιιοτοὰ 
ῬΥΪΒΟΠΟΥ 18. ΔΙΓΘΔΥ ΘΟ ρ]οῖθ, δηὰ οου]ὰ τϑσοὶνο 
ΠΟ δααἰιΐομδὶ ἴογοϑθ ἴγοιλ τ μβδὺ 18 Π6 το δδ1]:ὰ. 2. 

Τὸ γοροϊϊ οι οὗ ἰδ γον Ὁ Ἴ, ἠεάσεα ἐπ, σ ἰδ ἃ 

ἴῃ οΥ̓ΪΏΒΥΥ 68808 που] ἱπάϊοαίθ ἃ δοῃίϊπυδῃοθ 

οὕ (Π9 Βλ116 δ} Ὀ]6οί, 16 δοσοιπέοα 70. ἤδγα ὉΥ (86 
ΠΘΟΟΒΒΙΥ οὗ ἃ οΓὰ νυν {0 Βδῖῃηθ 1 1018] Ἰεἰ (0 7. 
8. ΤΊ16 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ “ΠΝ ἈΥ8.᾽᾽ δηὰ “πὶ δαί} 8,᾽ 
ἴανυου {1118 σοπδίσγυσίίοη. ΤΉΘΥ δ1ὰ ἀΐδ, θθοδυ 89 
9 8 ὀχρϑοίϑα ἰο ρυγϑὰθ θὰ. θγο ὑΠῸῪ βίτι- 
ΡΪΥ 9 8 ὺ8 δηὰ ρϑίϑ οὗἨ Ῥοββὶ Ὁ] 0 δϑοᾶρθ ἔγοτα 
[86 ρ͵δ06 οὗ οουβηθηιθηΐ, ἐμ 6 Υ νουϊά ποῦ, Ββίγὶ οα}γ 
ϑροδκίηρ, 08 λὲδ δῇ 811, [Ὁ  σουἹὰ πού 89 ἰδ 6πι. 
4 Τηΐθ οχρ] δηδίϊ οη ἸΏΒΚΚ6Β (88 ποχὶ ΥΟΥΒΟ 1088 
δυτυρὶ, δηὰ ργοάυσθβ 8 σϑβΌ]ΔΡ δη4 Ὀθδα [ι] 
ΒΠΟΘΒΒΙΟῺ Οὗ ΘΔ ΡΠ ΟΥΪΟΔ] Ῥἱοἴυ 68, ὃ. Το ἰά68 
οὗ ΒἰΡῚΥ ὈΓΘΟΚΙΏΣ ὉΡ ΟΥἩ  Τυγηΐης οΟΥον (μα ὄὃν- 
»αίλδ, ἃ8 ὀχργοβδορὰ ὈΥ ἰμ!ὸ Ηδθργον σοὺ ἃ 1». 
ἀο68 ποὺ δογσθβροπα Ὑἱ (μ6 Βϑουν ν ἃ ραϊηβὲ 
ΘΒΟΔΡΘ ΘΧΡΓΟΒϑοα ὉΥ υ]άϊηρ ἊΡ ἰδ 6 τηαΐη 8γ6- 
Ὧ1.68 ΟΥ̓ ΘΒ6Δ 06 ΓΝ ΒΟ Βίομθ. 6. ΤῊΘ σΟΙΠΠΊΟῈ 
ἰγϑδηβἰδιίοη, 17ε πιαάΐδ τὴν ραϊὰ ογοοζεα, Ὀδδὺ τ Θ 68 
αὶ ἢ (ἢ ἔοτοθ οὔἴδὸ ΗΠ Όγον υὙογ, δηὰ ἰΒ δαορίοα 
ΜῈ ρχτοδὺ ἀδηΐ τα ὉΥ (86 γ οβίομβ πῃ οοτα- 
ΤηΘπίδιοΣΒ. ΟὟΕΝ: “16 τηοδηΐηρ 8 ἐωγηφαὶ αδἰαἶδ. 
Ηὸὁ δὰ 01}, 88 1 ΟΓο, ἃ ΠῚ ΟΥ̓ οινη 8ῖ0}68 
ΔΟΙΟΒΒ δὶβ ὙΑΥ, δα (ἢ8 ΗΘ ἰυτποα αϑ1 46 ἢ 8 ρο- 
ἴῃ 5233 ΟΥ 8 ῬΔ1ἢ5, 80 ἰμδὺ ἢ6 νγὰβ σοηϑβίσαϊπο ἰὸ 
ἴδ Κο βοῖῃδ οἴ μοὺ σουγβο.᾽ ΟΒΌΒΝΟΒΤΗ: “Νοὶ 
ΟἾἾΥ δαιὰ Ηο Ὀ]οοκοὰ ὉΡ ΤΥ ὙΔΥ͂ ὙΠ ΠΟΤΕ 
ΒίοηοΒ, Ὀυὺ Ηο Βα8 ἰυγηθαὰ ΤΥ Ρδὶἢ8 δϑὶἀθ ΓΟ πὶ 
ἐποὶν ῬΤΟΡΟΡ αἰγϑοίΐοη." 80 ΕΌ Υ., Βπούσητον, 
ΟΑἸΥΙΝ, ΒΙΑΥΝΕΥ, ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ, δὰ 
ΝΟΥΕΘ6.---Ἐ. Η. Η.] 

ΠῚ. 10-18. 

10, 11 Ηδ ὐαϑ υπίο τη6 αϑ 8, ὈΘΒΓ ἱγίηρ ἴῃ ναὶ, απ αϑ ἃ Ἰίοῃ ἴῃ βδογοῦ ρ]δοθβ. Ηθ 
12. Βαῖμ ἑατποά βεἰάθ ΓΑΥ͂ ὙΆΥΒ, 8η6 Ρ0}]6α Π16 1 ΡΊΘΟ68: 6 μαίῃ τη846 τη6 ἀθβοϊαίθδι Ηθ 
18 Βαιῃ Ὀοπΐ ἢΪ5 ὈΟΥ͂Σ, 8ΠπΠα βού ἴὴθ 88 ἃ ΤΙ ΔΥς [ῸΥ 6 ΔΙΤΟΥ. 

1 νὰβ ἃ ἀδυϊβιοῃ ἰο 8]] ΣΤΥ Ρθορὶθ, απά {πο ὶγ 
Ἠς δαῖ 8]]οα τὸ 1 ὈΙΘΓΏθαβ, 6 δίῃ τβάθ πη ἀγα 

14 οὗἉ 18 φανοῦ ἴο δηΐου πο ΤΩΥ̓ ΓΘΙΏΒ. 
1δ βοηρ 8]} (86 ἀδΥ. 

Ηδ δίῃ οδυβοα {ῃθ ΔΥΤΟΝΒ 

16 νὰ ποτα σοοα. Ηδ ἢδίἢ 4180 Ὀσόκθη τὴν ἰθοί ἢ 1 ρτᾶνθ]-ϑύομοθ, 8 δ οονογοὰ 
17 πὸ 1} Δ8068. Απα ἴῃοὰ Παϑῦ γοιηονθα ΤΥ 801] [ἈΓ ΟΥ̓ ἔγοστα ρϑδοθ: 1 ἔογρδῦ ργοβ- 
18 ρουγ. ΑΔΑῚΙ βαὶα, ΜΥ βίσοηρτῃ δῃηα ΤΥ ΠΟΡΘ 18 ρϑυβιθα ἕτοιμη {μῃ6 [.0Ε}. 

ΤΕΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ,. 

ον. 10.--Φογϑι Δἢ ὭθυοΥ τηοηίίοηα Ὀθλγα. [1100 ποσὰ οὗ δῇ ἐπὶ εἶα] Ἴ Ου] ἃ παι ΌΤΑΙΥ συ ρροδί ἐπ δον ἢ σοηπηροϊίου ἢ 

Ἐ8ο ἰοῦ. 8.66 πέγ., (αὐ. ξεπι. (6), Ρ. 31.-- Υ. Η.. Η..} --ογοιγίαῖ ὑδο5. ἽΝ ΟἿ]Υ οΠ06, ἰῃ ἴδ 9 ρῇσαϑδο Ὁ 2 ΝΠ 3) 27, 1|.12.- 
ττ ᾿ς τ “.Τ 

ὈΛΌΡ ετγοτη δὴ 0565 οἴζοη, χὶϊί. 17. χχὶἱ, 24 χΙῖχ. 10. 

γει. 11 -πῦϑ, ἄπ. λεγόμ. Ἰὼ ἴδο Ατασιαὶς ἰἰ βίαπαφ [οΥ ΠῚ) ἐπ )ηγειεεῖγα αἱδεσομῖξ (ἸοΥ. ἱ. 6, 12), ἴὸ Σ᾽ δ αἰϊαπίανίξ 

(ϑοῦ χτί. 9), ἴοσ η2 Ὁ αἀὐἱεεοομέ, ΡᾺῚ3 σε (Δ 86πι. χν. 33; Ρβ. υἱὶ. 3). βΒθθ Οηπ. Β. ΜΙισμΑκ18 ἴῃ ΒΟΒΕΝ ΜΎΕΣ ΕΒ, πὰ 6κδ. 

Τῆξε., τ. 115δ8.- -- οὐ τοϊαϊίοη οὗ Ὁ) ἴο Φεγοιρίδη ΒΒ βί 7]. δῃάᾷ 50 οἵ Ἰαηχιαβο, δοο ἱ. 4. Ὠ3) “αοτοιίδῆῃ 866 ποῖ ἰῃΐτο- 

ΟΘΠΈΪΥ, χὶϊ. 11; χὶΐὶ, 16; χτῇ, 5, εἰς. [Ὁ πουϊὰ ὕὈ6 δυχροθίοα ΠΟΓΘ 845 δ] ογμἷνο τε (ἢ ῥτοσοϊηρς ποτά.--Ἰ. Η. Η.] 

εσ. 12..-- ὙΠ ἴῃ Φογ. ν. 26; χχχί. “1 -ΠΠοὸὌύθ 5, ἰπ {86 βϑῆβὸ οἵ σμβίοαΐα, α »ίασε 07) ομίοαν, [Γοαυ ΘΏΕΥ ἐμ ΦοΓοιη Δ, 

Χχχί!. 2, 12, εἶε. ἽΏ ἴδ δθῆδ8ο οἵ ἃ πιαΥΚ, ΘΕΙΥ μδτα, Φοῦὺ χνί. 12, ἀπ 1 ὅδηπι. χχ. 20. 866 ΟΣ5ΕΝ. 7λέε., ". 61] 4. υ., ΥΠ.: 

ὝΠ τοραγὰ ἴοὸ 118 Αταπιαῖο ἰοστηϊ δείοη δὲ- (806 δ), ἰν. 1). 860 Οἰδη., ᾧ 38 2, 108 ὁ [(ΟἸΚΕΝ 8 ΟΥ΄, ὃ 196 α]. Ὑ]ιῖ8. 5. ὴ0 

ουίάοηςσε δζαίηδὲ Φοσοσωίαο δ ΠΟΣΒὨρ, οἰποῦ, ποῖ ΟὨΪΥ͂ δΔηΘΙορίοθα ΟΟΟῸΓ ἰὼ Φογοσ δ (860 δΕ 1, 1. 11; δ 17), χχίϊϊ. 39), θας 

δελίίοτοα ΟΧΘΙΏΡ]65 ΟΟΟῸΓ 8180 ἰὴ οἱ οΥ Ὀ0ΟΚ84. δεο ΟἸ,88. 88 δύονοθ. τ, 2 τ. ἰχ. ἴ ; 1. 9, 14, εἰς ἴδ, 

γος. 13.--ΗἰρΡ}. ὭΡΗ, οἴξοῃ ἰπ Φογοπιίμν, {Π.14; χχ. δ; χχνυ. 9, 13, εἰο.--- σοι δ δἷδο ὕφαθ ποῦν (νυ. 15), αὶ Ἷ3 

ΔΡΙ ΟσοΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ οτο. ΤῈ ΔΓΓΟῪ ἰδ σΔ]]οἀ Ρ- 13 ἴη Φοῦ χιΐ. 2ῶ. 06 7.3, 2052 97 Λαπιε, οὗ 9 1ἰρλίπίπο, ὮΣ νοὶ 

τα ΕΥ͂ ἐπλογρτούοσα ᾿πάἀογβίδῃ ἃ ΔΥΤΟΥΒ, ΟἾΠΟΥΒ γε: δὰ οἴμοτβ υἱγάδ. 8.66. αἰϑὸ ὝΠΣΣ 23. Ζεοβ. ἰν. 14. ; Ἰ9ῦ- 13 14. νυ. 1. 

ον. 14.--Τὴ6 ψοχὰν ρπϑ ΝΠ ΔΓΘ ΤᾺ ΚΟῚ ἤγοτῃ 06. Χχ. Ἷ, Ὑ6ΤΓῸ ἰξ ἰ8 βαίά, ἐν; χη Σ ΟἾγ7-Ὁ3 ἌΣ πὰ 

-πῦ 2) Φογοι δ ὨΟΥΟΣ 868. Κ8.60 1δπι. ἀ1}. 6 . ν. 14, 
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ΤΗ͂Ε ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ “ΕΚΕΜΙΔΗ. 

ΨΥ. 10.-Φογαπι δ 0805 ΠΙΡΏ. ογϑθτι, Υ. Το 9, Ὀοαίάοα ὮΘΓῸ ΟΩΪν ἰὼ Εχ. χὶϊὶ. 8: Νυπι. ἰχ. 11.---ΗΙΡἢ. ΤΠ, 

ΤοΥ, χχχὶ. 2). πΠΣ ΡῈ. ιοογγιιυοοί, αδεϊπιμίώνα, Φοτγοιχίδη Ὡδὸ8 ἰὴ ἰχ. 14; χχὶϊὶ. 1δ. 

ον. 16. --τιο ἐμῇ Ὁ), οοπέάεγε, οοπιηιίπμετε, ἰΒ Του Ὀοδί 65 ὨΘΓῸ ΟἿΪΥ ἰὼ ῬΒ. εχίχ. 20.---Τῆο τοὺ 733 ΟΟΟΌΓΕ ΟἿΪΥ 

Βοσο. [Γἐ ἰς ἰπ ΗΕ ρῃ., δοὰ πἰδάπα οὐνεϊέ, ςοορεγμΐ. [411 τὸ δῃοίϑῃϊ Ῥοσβίουβ δοοῖὰ ἴο ἤδύο σοῃδί οτοὰ 953 δὲ πδ δ 033. 

ΤΏ βορί., ἐψωμισέν με σποδόν, ἰδ τοπάογεοῦ ὉΥ Υ]ᾳ. οἰδαυΐξ πιὸ εἴπεγε, “ὦ [{ [γΟΙὰ 7933 ἐδῖηο [89 ἌΝ ποτὰ εἴδι" 

(ΒιΑΥΝΕΥ); Ὁ (ἢἶκ τηοαηΐηρ σδηποῖ 6 οχίγποιοα ἔγοτῃ πὸ Γπη ἀθτηθπία] βοηδα οὗ [πὸ τοοῖ (ἐς Ἐσκε57).. Το Τάτ. γεηδοχοά 
{τ ἰαἰά ἰοισ, Μ Εἰς} κίνεα κύοι βοηπο, καὶ πη πἰοριοά ὈΥ̓ ΒΙΑΥΝΕΥ͂, ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ. ΟἾὟΕΝ δὰ Ὁ. 
“πὸ ἵπ ἰδέ ἀκήιος, ν}ι ἢ 19. ϑομίοα ὑγ ὑύτπεβ, ΕΟ Υ. πλαγχ. Ὁ. ΜΙΟΗΛΕΙΒ δοὰ ΒΥ ΑΙ. ΤῺΘ ὥἄγτ, δεεργίηκίεώ, 

Το Αγαὶς, γοἰ δὰ 
ΟΓ 

. Μισηλἷκι 9. 

μον ἰδ ΟΏΟΓΆΙΥ δοσορίθα 6. (ἢο σοττοςὶ τϑδδίηκ.--ἮὟ. ΕΗ. ΗΠ δὰ ἴῃ Φοσγοχγηίδη ΟὨἹΥῪ ἰῃ [η6 Κἰ ἀγορὰ ἜΧΡγοδδίος ΧΡ. 

ὝΞΝ, νἱ. 26, οπρΡ. ἔσοϊς. χχνὶϊὶ. 30. 

δος. Ὁ δὰ 

᾿ γον. 17. πι}»}}} ΦΟΓΟΣΔ Δ ΠΟΥΟΥ 1866: 600 ἔϊ. 1.- τ, ὅοτς. χχ !. 89. γϑαυ ΠΥ ἴῃ Φογουδῃ, σχῖν. 11 ; χυπὶ, 10, 

20, εἰς. 
νυν. 18.--- ὙΠ 2). 866 γογ. δέ ; «([6Γ. 1}. 11, 19 -Πῦ. Οοὐἷγ ΓΧ) ΟσσΌΓΒ 'ὰ Φογοιηίδη, δὰ [δὲ ὙΠῸ τοίογθηοε ἴοὸ εἶδιο, 

ἀυταιοη “αὐ ΠΗ, 9 οσϑια δὴ ΠΘΥΟΣ 0866: δυϊΐ 606 ἤτον. χί, γ6 Κεοκ. χὶχ. δ; χχχυὶϊϊ. 11. 

ἘἙΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεν. 10. 116 ἰῃ ὙΜΒδὺ ργοοθάθβ ὸ τ 6γθ ἰο]ὰ 
Ὠονν [0 δυ ὍΣΟΣ τγὰ8 ἀοργιγοὶ οὗ δ᾽ θὰ π8 οὗ 
οϑοᾶρο, ψδαὺ ἰοϊον 8 ἀδβου 68 ἰμ6 ροϑι(ἰΥ9 
ἸΥΘΆΡΟΏϑ οὗ οἴἴδησο ψῖ{ὰ τυ Ισ ἢ Β6 ττμἃΒ δϑβδυ]οα, 
[γ τοραγάϊηρ νοσ, 9 85 ἰη οἷοβϑα οοηῃπθοίίοη ΥΥ]ἰὶ 
ΣΟΥ ῬΓθΟΘά 68, 16 ἱπγοἀποσίϊου οὗ {6 Θὰ δηὰ 
Ἰοὴ ἰὼ γψογ. 10 18. δΌγαρίὶ δηὰ ἱγγοϊονδηί. α 
ῬΥΙΒΟΠΘΥ, ΟἰΟΒΟΙΥ͂ πη γΓθα, μὰ8 ποι ἰὴ ρ ἴο ἔθδγ 
ἔγοιμ. Ὀ6ΑΓΒ πὰ Ἰΐοῃβϑ Ἰυγκίης ἰπ {6} δογογίϑ. 
Οοηηροῦ γον. 9 8} γον. 10, οννονον, απ ὑδ6 
Β6Ώ86 8 ΔρΡρΡαγεηΐ, Αγαγ ί]ον, ργονοηίθα ὉΥ 
Ῥανυτσδ 68 δηα βίοηβ νν8}}8 ἕγοιῃ μιιγϑαϊης (86 
ΑΥ 6 ᾿νουϊὰ σο, ἰ8 σοι ρο]]οἃ τὸ Ζ9Ό]1ον οτοοϊκοά 
Ῥαΐὴ8 ον γοποὶ Ἡ1[ῚῈ ἀροῦν οὗἨ δησουηιΥὶηρ 
Ἰασκίης νὰ Ὀοαβίβ. ὅ.66 ποίΐοβ οὐ σοῦ. 9---ἸΥ, 
Η. 11.1--Η8 ννυ88 απο 118 88 ἃ ὈΘΆΣ νη ἢ 
υυναὶϊῖ, δϑη ἃ 88 8ἃ ἰἰοῃ! ἰῃ δϑοζϑῖ ρ]8οϑδ. Α 
ἐμγκωϊσ ὑξατ τυαϑ ἂς (0 πις,----α ἰἴοπ ἐπ απιδμδὴ. Το 
ἰπαχο οὗ ἃ θθαν ᾿γίηρ ἴῃ νναὶῦ ΟσσυγΒ ΟΠ]Υ Β6ΓΘ. 
ὥὅδθο, οιγουοῦ, 1108. χιὶ. 7, 8; Αἰη. γν. 19; Ῥχον. 
χΧχυῖ. 1Ὁ. ΤΊ ἤρατο οὗ 4 Ἰίου ᾿γίηρ ἱπ νναὶΐ 
ΟσσυΓ5 ἴῃ Φογθην ἢ χ]ϊχ. 19: 1.14; σδοιρ. ἱϊ. 80; 
ἵν. τ, γ. 0; χὶὶ. 8. ΕἸβονογο, 8006 ΡΒ. χ. 9: 
χΥΪΪ. 12. 

γεν. 11. ΒοαΣΒ ΟΥ̓ ἸΙΟΏΒ, θη ἰμ6Υ δἰίϑοῖς ἃ 
Βοος, βργίηρ ὕροᾺ ἴἰθηι, ἰοατ [116 866 Ρ ἴῃ Ρΐθ 668 
δηὰ ἰθανο ἰμο86 (ΠΥ ἀο ποὶ φαὺ ψεἰ ογπς ἃ]οτὺ 
ἰὼ μοὶ» ὈϊΪοοά. Τνῖϑ Ἰα8ὺ Βᾶ9 Παρροπρὰ ἴο {μ6 
Ῥοοὶ. Εξθ Βδῖδ τυὔὐτηθᾶ δ8ὶ86 τ ναγ8---ὴς 
τους πιὲ αδἰε. ΠἾ|ς λαίλ πιααῖφ τὴῦ τον τἀγπὶ αδἰ (δ 
[111,1]. ἰδ μὺ 18 10 Βα γ, Ηθ ἀτσὶνο8 πιθ ἴγσυμι (86 τί αἰαῖ, 
ἀἰγοοὶ νὰν. Δῃηᾶ ρμυ]]θᾶ 126 ἱὰ ΡίΘ0θ8, ΒΘ 
Βαῖἢ δ 26 ἄθδοϊδῖθ. 27ε ἰυτὲ τὴς ἵπ Ῥίοσεδ 
απα σακκί τπὲ αἰσαν ἐοποὶν ἀπά πιϊδεταὺϊς. ϑθουϊά ν 9 
ἐγϑδηϑιαΐο, 7216 ἰογὸ πιὲ ἰο ρίέδοεδ, πιωζιἰαίεα πιὸ, δὰ 
υπαἀογϑίδη (18 [0 τ 8ῃ {πδὺ (Π6 νν]]ὰ Ὀθα9ι δὰ 
οαΐθῃ δὶ8 νἱοίΐπι, ὑπθη {18 ψουϊὰ ποὶ δβυϊ ἐδ 6 
οἶμον ὅρυγοθ υϑοὰ ἴῃ ἰδο ἰοχὶ. Οἱ {18 δοσουπηί, 
ψ6 ᾿π8ὺ ὉΠ οΥβίδηα ἐμὶ8 ἰθαγίης ἰπ Ρί 6665 οἷν ἴῃ 
18:6 Β6ΩΒ0 οὗ οἰἰδούγρογε, οἵ πιαπφίϊπσ, ἐασογαίίπφ. 
Βο Εναν, , πιϊοὶ ζογτωρίεπά, ΤὍΤ|ι6 Ροοὶ νου] 5 Ὁ 
{παὺ τἴ6 Ὀοδαϑὺ οὗ ῬΥΘΥ πηλὰ βεϊχθὰ οὔθ οὗ [86 
Βοπι(ὁτοὰ ἤοςκ, μαά (πτοι[οἀ 10 αηὰ ἰοἴν ἰὸ ἴον 
ἀεκὰ, γῆς ἰοῦ ἱπ ἰἰ8 τϊβοσγ. ΕῸΣ νν6 τηιϑὶ 
σαγΘίὙ ΟΌΒΟΡΥΘ (1190 ἔνγο ἰάἀ68 Θχργθββοὰ μογθ 

ἴῃ {πὸ Ἰαϑὺ ΠΘΌΓΟΥ ποτὰ, Ὁ Ζ᾽, (παὶ οὗ ἀεδοϊαίίοη, 

ἐεειγιεἰίοι (866 ἷ. 4, 18, 16), δα (μαὶ οΥ̓͂ δοϊίίατί- 
με88, ἰοπεἰϊπε88 (18. ᾿ἷν. 1; 2 ὅϑιῃ. χὶἱ. 39). [ΤἘ}18 

ποτὰ, Γ᾽ ΝΥ, πᾶ ΘΧΡΓΟΒΒ ΒΏΥ οὐ͵οοὶ οὗ δυβοχίης 

Τουβαίοη οὐὗἩ αοὰἂ δηὰ πιϑθ, δχοϊ(ηρ, {ΒΓ ΟΙΌΤΘΟ, 
οἰ μον ΡΠ ΟΥ̓ δϑ᾽ οηἰβῃτηθηί. 8.666 (86 86 οὗ (88 
γΟΥΌ δηὰ ἰἰβ ἀαγίνδονοϑ ἰῃ οἷ. ἱ. : [8. Ἰῖν. 1; 20Ὁ 
χυὶ. 7: χχὶ. ὕ: Ῥβ8. οχἹλ, 4. ΤῊΘ ἔπη διγεπίαὶ 
βἱχηϊβοαιίοα οὗ ὑμ6 τοοῦ 18 ίο δὲ πιοίϊοηίεες, ἡ 4 
εοἰ(ὴ ἀγεαά, ΤᾺΪ5 15 [6 ἰάθα θγθ. ΑΔ 80] Δ ΣΥ͂ 
8.66 Ρ, ἰογ ὈΥ 86 ν ὶ]ὰ Ὀδαβί, Ἰγίπρ 810}6 ἰπ 1.8 
Βυδουίη, δπαὰ ΔρραγθΏ  ἀρδὰ. 957ὲ πιαΐάὲ πιὸ 
αεδοίαίε, οὐ ἃ ἀθβοϊδίϊ οη, ̓ πδὺ  ὈΘ 84 Ἰἰαγαὶ ἐγ Π5]8- 
(ἴοα, Ὀὰὺ ἀοο8 ποῖ ΘΟΠΨΟΥ ἴμ6 8680 Ὑ Δ ΙΟἢ οΔα 
ΟΠἸΥ ὍΘ ἄοπο ὉΥ ἱπνοηίίηρ ἃ ΡΏΓα86, Δ5 ΝΑΒΟΕΙΑ- 
ΒΆΘΗ 19 ἄοπο. ΤῈ θη 8 Ὀθδὺ σοῃ δηβ8οι, ρδγ- 
Δ Ρ8, ἴῃ 16 ψογάβ, 276 ἐφ πιὸ δυβετίπς ἀπά αἰο΄ε. 
--ὋὟ. Η. Η.] 

ὙΠΟ σαπποί δα ἰαἰκθη Ποτθ ἴπ ἰ86 86}86 ἰΐ 8]- 

ΔΥΒ [848 ΘἸβο γῇ γο, γοϊγαοίατιμδ, τεδεϊ 8. Τ8θ 
νγογὰ ἰπ (818. 86η80 18 Ρατί. Καὶ. οὗ 0, δὰ 06- 

ΟΌΓΒ ΟὨἿΥ ἴῃ Ποϑ. ἵν. 16. στο 1ὑ σδῃ ΟΠῚΥ͂ 6, 
οἰ ν ΡΙ]6] οὗ δῦ [50 ΘΑΥΙΏΒΟΧΝΊ, οὐ Γοεὶ οὗ Ὁ 

(Ον8η. ὃ 294). 1ι 18, ἴπ οἰ μεν οᾶβθ, 8 σεγθδὶ 
ἴοτια, ὁσσυγγ Ως 0 ΠΟΙ Οχοορί πο γ6, δα πλοϑη- 
ἴῃς Ηοδ πιο ἸῺΥ ὙΔΥΒ ἔστη δ8ϊ46, (ἢ αὖ 18 [0 58γ, 
Ἰιὸ ἄγονϑ πὶ ἔγοπι }) 6 γἱ σῃύ, ἀἰγοοὶ νὰν. ΤΉΕΝΙΟΒ 
ἴαγϑ ἴοο τηιιοἢ βίγθαϑ ἢ ἴα τνογὰ, τὰ ἢθἢ δ6 ἰγ8Π8- 
Ἰαῖοα, 216 ἢα8 ἀγασφεαᾶ πιὲ αδἰάε. [Τ26 ἰάοα ἰ8, δ 
ολ.568 πη6 ἴ0 ἀἴνοτγρο ἴγοτι (διὸ νΥΔΥ,, [0 εξοῆρε (89 
Ἰυγκίηρ Ὀθα8ι; Ὀαὺ ἴῃ γαΐπ, ἴου 6 βρτυῖπρβ ὑροῃ 
Π18, ΓΘΠ8 τπ6, 8ηι Ἰδαν68 τι νγο] οτίηρ ἰπ Ὀ]οοί. 
ΒιΑΥΝΕΥ͂ σῖνοϑ ἃ8 8ῃ ΟΥΙΖΙ ΠΑ] ἰγαπδὶδιΐοη οἵ δ8 
ον ἢ. “21 λαίὰ ἐωγπεά γμἐδ ὡροπ πιθ. ὙΔΌ ἰ8 δρ- 

Ρὶοά, Ηοβ. 'ἰν. 16, ἰο ἃ Τοΐγδοίουυ μοί ἴοσ, [888 
ἔπ γη8 δία, πὰ νν}} ποὺ σοὸ ἔογχαγὰ ἴὰ (89 
Βιγαϊσίι ὑσσοῖς, 8. 8.10 19 ἀϊγοοῖθα, Ἡδοτχγο ἱἰ 18 10 
δ6 υπάοτϑίοου οἵ ἃ ὈΘΆΓ ΟΥ̓ Ἰΐοπ ἰατηΐηρ δι ὰθ ἰο- 
ψητγὰ ἃ ἰγΆνοίϊογ, ἴο ὧι} ἀροὸπ ἷπι ἴῃ δὲ8 τ8Υ." 
αεξπίάση υπαογϑίαπὰβ 86 πογὰ ΠογΘ (0 δ᾽ κα 
ἐμτπῖπῃ δὲαοκ, ἰπϑίοδά οὐὗἨ ἑωγπίπρ αεἰάε, (μαὶ 18, 
Δυγοϑιηρ ἴμ6 ἔα ριῖνθ δπὰ βοπάϊηρ μῖπι ὉΔῸΚ (ὁ 
Ρτίβοη. Βαΐ ποῖον {Π6 σοπίοχὶ, ποῦ [86 δ᾽ χαϊῆ- 
οαιίου οὗ λ1)8ὲ ποτὰ δἰΐονν οὗὨ (18 δθ)8θ. ΦΆΒΟΗΙ, 

δοσογάϊης ἰο ΟΚΒΠΑΟΘΗ, τοραγάρα ὙἿΌ, 5 ἃ ἀε- 
ποπιϊηδίϊνθ ἤγουν Ὁ, «ρίπὶς ορρίευϊί υἱας πιρας. 80 
Ησαη ΒΕΟυΟΗΤΟΝΗ͂, Ην τανε λαίὴ 116 πιαάε ἰλοτη. 
--  .- Η. Η. 

γον. 12. ἴἷπ πον ἤφυτο ἰδ Ῥοεί ἀοβοτγὶ 68 [ἢ 9 
Ἰιοτὰ 88 δὴ δτόθ ον, Π0 88 2846 Βἴτῃ δἰ8 ΠΙΆΤΚ. 
[ΠἸἘΝΌΕΒΒΟΝ: “Το ἰάθ8 οὗ ἃ Βυπίον ν)δλϑ ὨᾺ" 
ἰΌΓΑΙῚΥ διιςοβι θὰ ὃν (μ6 οἰγουταηδίθῃσεβ }5 Γδ’ 
[οττοὰ ἰο. Τα ̓β δα  Ὁ}}} οχρτεββοὰ ἴα ἰδη- 
ξυλξο Ὀοττον δα ἔγοτι Βιο ἢ ΘΠ] οΥ πιθα!."] ἘΦ 
Βαῖ8 Ὀθηϊ-- 6 δεηί---;ἷα Ὅονν.---800. 1, 4 
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Δηᾶἃ δοῖ τ16 88 8---ἰλε---τ δ τις ἴοσ 89 δτσοῦν. 
ΤΠ Βθσοηὰ 817 οὗὨ [ἢ 70 γ86 δ0ΘΠ18 [0 ὉΘ 8ἢ ἰχ}}18- 
ἰΐοη οὗ Φοῦ χνὶ. 12. 

γεν. 18. Οοπιϊπυδίϊοι οἵ [86 ἤρατο δι ρου δα 
Ἶη νοῦ. 12. Εἴθ δ οδυδοᾶ ἴδλ6 διτοῦσδ οὗ 
ἰδ αὐἱνοὸΣ ἴο Θηῖθε ἑῃΐϊο ΣΔΥ͂ ΣΘῚΏΒ.---716 δλοί 
ἐπίο πιν τεῖπϑ τὴξ 80η8 ΟΓ ἠΐϊε φωΐϊσεγ. 1ὸ6 οτὰ ποὶ 
ΟὨΪΥ δἰπιθ δὶ (86 τπαγκ, Ηθ δ118 ᾿ἰ, δηὰ (δεῖ τἱχῃὶ 
ἴῃ (Π6 οϑηίγθ. Τῇο τοΐηβ 8τὸ ἴθτο σοχηγὰ θα δα 
86. σαὨ ΤᾺ] ΟΥ̓ΖΆΠ5, 88 ΓγΓΘαῸ ΘΏΓΥ νυ Φογθ 8 ἢ 
(χὶ. 20; χὶϊ. 2; χνὶϊ. 10; χχ, 12), ποὶ ἴῃ ἃ ρθη γϑὶ- 
68] 8Β60η86, ὨΒΟΥΘΥΘΙ, Ὀὰὺ 1π ἃ Ρ9ΥσΒ ο] ομο8] Β6η86, 
8.8 ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἔγοιῃ γοῦ. 14. 8.6 ὨΒ.ΙΤΖΒΟΗΝ άνολο- 
ἐοσῖες, 18, ν. 208, 2ὰ ΒαϊιΊοη.---ΤὴὩθ ὀχρτοϑϑίοη 
80πη8 οΓ (δὲ φμίσεν, ΟΟΟγ8 ΟὨΪΥ ογθ. [Ι108ΕΝ- 
ΜΌΕΡΚΕΒ ἀυοῖο68Β ποῖ ἱπΑΡΡΓΟΡΥ Δ ΟΙΥ [86 φλαγείτα 
φταυΐϊάα δαψι(18 οὗ Ἡοπάσε (Θά 1. 2), 28). 

γεν. 14. 10 ΠΡΡΘΩΒ ἰἰογὸ ἰδαΐὶ ἴΠ6 Ροοὶ δϑυὰ 
ἀΘΗΪΥ Ἰο868 16 ἔρυτο. Βιυὺ [ὑ Βοθιηβ 88 ἐγ ἢ6 
νου ]Ἱὰ ̓ πάϊοαίθ ὈΥ̓͂ ΘΔ ἢ8 οὗ Υγ6γ. 14, [Δ{. Ὁ (6 
ΔΙΓΟῊΒ οὗ πο Ὧ6. δροΐζο ἴῃ νον. 18, 6 πιϑϑπὶ 
[9 ΣΥΝ 8 οὗ ἀδγιβίοῃ. Φογθη αὶ ἰχ. 7 Ἔχ] ΟΕ} 

64}18 {8:6 ἀεσεί(μιΐ ἰοπσι (ΤΠ) 5 1}, 6. δλατρεπεά 
αγτοῖρ (ΘΥΙ γΠ) 866 18. ΧΙχ. 2.--ὦἰ νσὰδ ἃ 
ἀοτί βίου ἴο 81} ΤΥ ΡΘΟΏ]Θ.---Ἴ λαυε δεοοηιε α 
ἰαμγὴϊπο δίοεκ (ο αἰὐ γὴψ ρευρίο. ΑἸ(οκ οι] ον αἢ- 
ΠΟΟΟΒΒΕΓ ΠΥ ΠΙΔΩΥ͂ ἸΠίΟΓΡΓΟΙΟ 8 (αὐ η ΤΠ ΕΝ δηι 
ἘΝΑΚΌ) ἴδ κο ὯΔ, πὶν ρεορίε, 88 ἃ τγο ρῥίυγαὶ 

ἵογιη ἴοτ Ὁ Ὁ», ρεορίοβ, παίϊοηδ (88, ἰὑ 18 αββεγίβα, 

ἴῃ 3. ὅλη. χχὶϊ. 44: 8, οχ]ῖνυ. 2. 8.6 ὕπτλι. 
117 α) ΤΠὶΒ τοβϑὶϑ οὐ (ἢ 6 Ῥγοβαμρίίοη {1π1 (116 
ΒΒ  ͵] αὶ οὗἨὨ᾿Π6 Πιατποηίηλιοη 18 δοὺ (δ 6 ΡΓΟΡΒΟΙ, 
Ὀυϊ [1.9 ῬΘΟΡΙο οὔ ἰβγῶθ]. 6 ᾶνθ δ γολαυ Δ ΌΟΤΘ, 
δὶ Υ6γ8. 1- 8, ἀδοϊατθὰ ΟΌΣΒΟΙ 68 αζαϊ 8. (85 ΟΡ ἢ- 
ἴοη, δῃηα ν}}} γοίυση ἴἰοὸ [16 αϑιΐοῦ δζαὶη ὈσΙοιν, 
δὲ γογ. 40 βηρᾳφ. [ΗΠΈΕΝΡΕΒΒΟΝ; ““ ἰπδῖ686α οὗ ὯΡ 

4Μ ῬεορίεἊε, ἃ. δοῃϑὶ ἀου ὉΪ6 Πα] ὉΟΥ οὗ Μ55. χολὰ 
ὈΚ, ἀπὰ ἴουν Ὁ.) ἴπ 16 Ρἴαγα!; Ὀὰΐ {119 

σοδάϊηρ, ἱπουρἢ βυμροτγίοα Όγ (ἢ 6 Κγτ., Β66ΠῚ8 1655 
Βα 1810 ὑπδπ ὑπὸ Τοτηοσ. 6 ΓΘ 18. ΠῸ ον  άθη δ 
{80 (16 Ρτγοριοὺ 88 ἰγοϑίθα οἱ] τ τ 166 ἰδ ὴ 1} 
Τοϑρεοσὶ ὈΥ͂ ΤΟΓΟΙ Πθγ8. [πϑίοπα οὗ τηϑοίἱπρ τυ ῖ τ ἢ 
ΔΌΥ σοΟΠΒ᾽ ἀδγαι ἢ ἔγοπι 18 σοι ΤΥ Πη6η, Πα 6}: Υ 
πῃ (86 αἰβοϊιαγρο οὗ δἷ8 ἀυ1γ ἴο Ῥνοὴ δὰ Ὀθ6ῃ {110 
οςσαϑβίοῃ οὗ 41} Εἰ ρογβοῖ} Γγο ὉΪ68, ἢ 6 Ῥ͵Α8 πιδὰθ 
{πὸ τ᾿. οὗἨΛ οἷν στ άϊσιι ὁ, ἀπὰ (η6 τῆ οηηο ΟΥ̓́ {6 ὶγ 
ΒΑΓΙΓΙ σᾺ] ΒΟΉ Ρ8.᾽" ἥδο Δ0γ. χχ. 7.1] Δηᾶ τδΒοἱσ 
ΒΟΏΒ 811 ἴ86 ὅδ. [711ὸ σοπ)υποίΐοη απ 15 ποὶ 
ὧμ {Ἰνὸ οτἰ ζ' 8]. δ ἃ 15 οπιϊ 6 ὮγΥ ΝΑΕΟΕΙΒΒΛΟΗ. 
---,᾽ὙὉ.Η. Η.1] Το οχρυϑββίοη, ἐῤεὶγ δοὴν (222), 

δ ἴγοπι Φοῦ χχχ. 9; Ἴσοπιρ. χὶϊ. 4: Ῥβ. ᾿χὶσ. 8-18. 
γον. 1ὅ. Αὐναρ 116 βἰιυγὶ ἰηϊογγαριίοη οὗὨ γϑυὺ. 

14, τ|1ὰ Ῥοορί σϑίυσηβ ἴο 116 ἤσυγαιδνο βίγὶο οὗἉ 
δρολκίπζ. Ηθ οχδδιιβιβ, ἃ5 ᾿ὰ νογο, ἢΪΒ βίοοκ οὗ 
ἱπηῖροϑ, ἢ ΟΥὰοΡ ἰο ἀθρίοῖ {Π6 δάνϑγβι 168 τ ΒΟ ἢ 
Ὀ6Γ[Ε}}1 ἶτπε. Ηδθ πιυϑι αἶθὸ γθοοῖνο {Π6Πὶ ἃ8 τηθδὶ 
801 ἀτίηἰς, δηὰ ἰδαὺ ἰ00 πῃ σορίοιιβ ΠΙΘΑΒΌΓΘ, 
δὶ 6 τὰαπὶ δ6 σονεγοα τυ ἢ ἰμοιῃ ἃ5 ἢ ΔΒ} 68. 
[ὄὅσοττ: ετγβ. 14-106ος,. “1 (86 πιϊιϊϑῦ οὗ δι 
οὐον ᾿γου Ὁ]68, (ἢ 6 ρυορῃ οὶ γ͵ἡ8 ἀογτ δα πὰ ᾿ἰπ- 
Βι}} 106 ἀ ὈΥ (6 ΡΘΟρΡΙα, ονοῦ Ψ ]Π056 ΒΡΡΤΟΒΟΒΙ ΩΣ 
οὐ ΆΤ1168 μΒ6 80 ρΡΑ᾿ ἢ Θ(ἸΟΛἸΥ πιουγηρα ; δηά {ΠΟῪ 
τηλ6 ἰεἶπὶ (ἢ6 8::0]6 οἱ οὗἨ {Π|61Γ ὈΥΟΪΉΆΠΘ ΒΟΉ ρβ,8, [ὉΓ 
νι Ἰο ΤΟΥ ΟΓΘ ὧἋ ΘΠ τὴπ 16 ἃ ἀοτίβίοι) πηὰ 8 
Βοινῖ ἴ0 {6} ΘΏ6Ππι168.. 18 180 Πογὰ δ)]εἀ πἰπὶ 
ψῖτ ὈΪΓΓΘΡΓΠ688 ἐπα ἱηίοχὶ σαί ἷπὶ {ἢ (ἢ 9 
πΆΌΒΘΟΙΒ σὰ, οὗ νν7ϑϊσι 6 ψγ͵ὸ8 τηλὰθ ἴο αἀτίῃκ, 
λμδιοδὰ οὗ ἴμ0 οοτγάϊα}β μὲ Ϊθ 0880 δοεπιοὰ 

ἴἰο τοαυΐτο: δηὰ ἰηβίοδα οὗ πουνἝβἱην, ΡΔ] ΙΔ Ὁ]9 
ζοοά, ἷ8 Ὀταλὰ γγ88 88 1ὑ 6 ΓῸ σηϊχοα νυ} 1 ρ͵ΙΑνΟΪ, 
τ οἢ ὈγΑΚΟ ἢἷ8 ἰθοίῃ, δπα ρυὶ πῃ ἰο σγοδὶ ραΐῃ 
θη Π6 δἰἰοιηρίοα ἴο οαἰ: δὰ ἴθ νγὰ8 σογογρὰ 
ἢ ΔΒΠ 65, 8 ἃ σοῃβίδηϊ ΠΟΌΓΠΘΓ δηὰ ροϑηϊϊοηϊ.᾽}] 
-- -ΕΗῖο Βαϊ 116 τὴϑ νυνὶ τ ὈΣΓΈΘΣΏΘ88 (τλλγρ., 
ὈΣΙΘΓΠ685869). 277: δα(ἰαίεα πιὸ ιοϊ ἢ δι((εγπεδα. [ἼΠ9 
ἩΗδῦτγον νοτὺ 18 υϑοα ἰο ἀφηοῖθ βαιϊ οἰ Υ̓ Δ΄ἿΟΓ οαἰ- 
ἱης, θυ. νἱ. 11; Ηοδθϑα ἰν. 10θ. Το σοπηοοίτοι 
ΒΘΘΠ8 (0 Τραυΐτο (18 Β6η86 69 δ ΝΒ σϑ- 
αυϊτοα ἴο οδὶ δὲίίίεγ {λῖπφδ, ΟΥ̓ ὀί((εΥ ἀεγὸδ (5860 
ΕΒΕΒΤ 5 ζ6χ.), δῃὰ ἀνγίπὶκ τοογπισοοα 1}}} Β9 
ὙᾺ8 δι]οα.---᾽ἌΓ΄. Η. Η.]---ἘΠῸ Βα πιαᾶθ στθ 
ἄγασθαι Ὑἱδ ντοσσαννοοῦ. ---176 πιααδ πιδ 
ἀγιπὰ ιοἱὰ [οΥ, πιαάδ πιὸ ἀγίπλ ἰο ἐχοοδ8 97] ἰσοτπι- 
ισοο, ὅ,466 γον. 19. 

γον. 16. Εἶθ δεῖ 818. Ὀσοῖζϑῃ [Ἰϊϊ. 4πᾶα δ 
ὅγοζε. Ὕετϑ. 106-18 οασῖ, θερσίῃ 1} ἀπά (οΥ νὰν 
ΘΟΒΥΘΥΓΒΙΥΘ) [Ὸ0Γ [6 ΒΔ Κοὸ οὔ {86 1114] Ἰοιον, ν Βἰ σα 
ἴθ ἰγδῃβίαιοὰ ἤοτὸ αδο. 10 οδὴ Ὀ6 οι! ἰοὰ ἴῃ 
ἰταπβ]αιΐοη δ] ἰοχζοίμοσ, ᾿που ρ ἢ ἰ0 πιδγ ἀδηοίο μ 6 Υ9 
δ ᾿ηἰϊτηλίθ σοηπθοίΐοη Ὀοίνγθθ (8 γ6γ860 δηὰ 
ΥοΥ. 1Ὁ, 88 Ὀδίννθθη φαξπο αηὰ αἀγίπχίηρ.---ΝὟ. ἩΗ. 
Η.1] Μῶν τϑοῖδ σἱῦδ βύανθὶ βῖοῃϑϑ.--- 76 
ὅγοκε πιν ἰδοί ἡ τοὶ ἢ ρμεϑδίε8. Τὶ 18 ἃ τηϑίίοὺ οὗ ᾿ῃ- 
αἰ όγοησθ Ποῖ ΠΡ 6 Σοραγὰ {18 ἃ8 πηοδηΐῃ 
Ὀτοδὰ τηϊχοὶὰ ᾿ὶ1ὴ Βίομοϑϑ, οὐ δίομϑϑ ἰπμϑιοδὰ οὗ 
Ὀτοαά. ΕΗ Βαῖῃ οονθιεθᾶ τ υὐἱτ 888}68. 
---]1ε εουογεά πιὸ εὐἱιὰ αδλε6.ἁ Τ.6 Δ5}.68 ΒΟΙΘ Βοοὰ 
ἰο 6 ἱπίοῃηἀοὰ 88 ἃ ΒΥ πι|ῦ0] οὗ πιο γηΐηρ, Ἀ58 ΓΠΘΥ 
ἈΤῸ ἴῃ {π6 το] }- Κποῖνη τἰϑλ 65 οὗ που γηϊησ. 8460 
2 ϑδῃη). χὶὶ!, 19; ΖοὉ 1ἰ. 8; Δή16. ἱ. 10. 

ΥΣΤΊ, ἐαρίϊζιδ, α {4 δίοπε, οὐ γ8 Ὀ681168 Β6τῸ 

ΟὨἿΪΥ ἰπ ῬτΟΥ͂. χχ. 17 (8. Ἰχχυϊὶ. 18). [ὈῬτον. σχ. 
17, “" Βτοπὰ οἵ ἀρσοὶὶ 18 βιγψγοοὶ ἴο αὶ ππδὴ; δυϊ 
Αἰτου γαγὰβ Ηἷ8 που Β88}} δ6 Β]]οὰ νυ (ἢ ρταγοὶ,᾽" 
Βορῖῃ8 ἴο 0 δῇ δ᾽ υϑίοη ἰο {16 χτὶὶ ἰπαὺ οἴζθη 159 
πιϊχοὰ τῖι Ὀτοδὰ Ὀακοα ἴπ 88}168, δῃὰ {{πι8 ΤΩΔΥ͂ 
δχρὶ αἱ (μΐ8 ραϑϑῆᾶρθ. ΒΙΑΥΝΕΥ, ΒΟΟΤΗΒΟΥΌ, 
ΟΥ̓́ΕΝ δῃηιὰ ΗΕΝΌΞΚΕΒΟΝ, ἰγϑηβὶαῖθ (86 ννογὰ στίξ. 
ΗΈΝΡΕΈΒΟΝ᾽ 8 ἱποϊοχαηί ἰγΓαμϑ)αιίοη, 276 λαίλ πιααδ 
τὴῷ ἰεείλ ογταποὶλ στῖί, θὰ ΕἾΝΑΙ, Β ἐγ ἐϊ688 πιοὶπό 
Ζᾶλπε χεγηιαίΐπιεη Δίοῖηο, 18 ᾿Ἰῃησοπδίϑίοης ἢ (ἢ 68 

1868 Οὔ(86 ῥτεροβί (ἴοι 3, {86 Ῥγθϑαπιρίϊνθ ΡΟ ΟΡ 

οὔ (86 σουῦ Ὁ (8660 ΘΕΒΚΑΟΘΗ), δηα ὑμὸ δΔρραγθῃὶ 

τθιηΐης ΟΥ̓ {Π}ι|8 Ραββα Θβρθοῖδ}Υ τ θη ΘοπΠὶ- 
Ραγοὰά νυ»1}Δ Ῥσου. χχ. 17,---τῦῃθ ῬΘΌΌΪ 68 Ὕγογο ποῦ 
Ὀγόκοη ὈΥ {Π6 ἰοοί, θὰ ἰῃ6 ἐθοίῃ οσο ὈγΟΚΟΏ. 
ὉΥ 1110 ῬΘΌ]65.---ῇ συτου8 ΓΘΒ0]} οὗἁἨ [γα 8] αὐ 
ἔγοπὶ ἃ γα] το 18 ΘΟ ὨΙ Ὀ1ϊ16αἃ ἴὰ (Θ γυνο. ΤῈ9 
ΒΕΡΤ. δυΐηρ τοπογοὰ 1}}}19 ᾿Εξέβαλεν ψήφῳ τοὺς 
ὁδόντας μου, μα υτα., ἰακὶηρς ψήφος ἃ5 οὠΐομέμ8 
αγτιλπιοίίσιιδ, ἰγϑηβ]αῖοιὶ δὲ ὕγεσί αα πωπιότπι (ἴπ 
1} πτια Ὀ6Υ, ΟΥ ΕΥ̓͂ παπιθον, ΘΟΌΑΥ͂ “ὁ0η6 ὈΥ͂ ὁη6᾽}) 
ἀεηίοδ πιεο08.---Ἦ. Η. Η.] 

γογβ. 17, 18. Τἢ 686 υϑυϑοϑ οοῃβίϊαἰθ (ἢ 6 6οἢ- 
ουϑίου ἀπὰ ου]τηϊ παἰΐοη Ῥοϊηὶ οὗ ὑμ6 δ ηηοπῖδ- 
ι(ἰοη. Τη6 ΒΡϑδΚοσ, ἀγοργὶπα {Π6 πιϑίδρ ΟΣ οΑ] 
πκηὰ βἀορίίης [Π6 ἸἸ[6ΓᾺ}] Βίγ]6, αὐ 1618 5 Τὰ γο οί ἃ 
ἀφοϊατγαίΐοη. 1. Ταῦ (Π6 ἵογὰ ἢδα (μγιβὶ λἾτα 
ὍΔΟΚ, 68 ἱξ ΟΣΟ, ἴγοαι (Π6 ἀοιηϊηΐοη οἵ μόδοθ 

(Οὐ, Ῥέαοε, 8 ἰο ὍΘ ἰδἴκεπ ἴῃ 18 Ὀσοδοϑί ΒοΏ860, 

866 610). Το (18 οὈ͵θοίϊνο βοί, συ μδί ΓΟ]]ο τ᾽ 5 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ 58 88 δι ͵]οοῖϊνθ. 2. Τπαὶ (0 ΒΡΟΔΚΘΟΡ 
μ88 Ὀδθθῃ ἀορτίνοι οὗἩἨ 411] Βδρρίποθβ, ουθῃ ἰοὸ [19 
Τοοο]ϊοοίίου οἵ ἰί. 8, Τῆι μ6---ηά (μΐᾳ 8. (89 
δοιη6 οΟὗἩ 8 ΒΟΓΓΟΥ --- τ ορδτιαοα ουϑῃ δἷ8 ΘΟ ΒΘ ησ9 
δὶ ΒΟΡΘ ἱπ ΦοΒοΥδ ἢ 8ἃ58 ἀοϑίσογοα, 
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πὰ ἸΝΝΟΟΝΝΝΝΝΝΒΟΝΒΒΝΒΟΟΒ6.0ΙΙΝΟΝὄΝἝὦὄὦΝνὠ νΝἍ000Ν 

γεν. 17, ΔΑπᾶ ἴπου μαβἔγϑιηον θᾶ τὰν δοιὰ] 
ἴαγ οΝ ἴτομι Ρθ806.---Τήοι ἐλγιωδίεάδί αἰρὰν νὶν 
δομὲ 7γοπι μεας. ιν }8 ἰ8 ἃ αιιοίατἰοα ἔγοπι ΡΒ. 
Ιχχχνυὶ!. 16, νυ ϊσῃ Ῥβδὶπὶ οὰν Ῥοδί 8ὸ οὔϊθη δυε}}8 
δἰ πλα6} οὐ ΤῊ 8. δχρ δ ΨΥ (μ6 Ροοῖ 80 βυὰ- 
ἀρὴν δαιύγοββοϑ Θοὰ ἴῃ ἰδ βεδοπὰ ρογϑοῃ. 
ΟΚΌΒΜΟΒΤΗ: “ΒΥ δι εδοοιίηρ ἰγαπϑϊἴοη, [μ 6 
ΓΟΡΒοὶ ἔστη (ο {9 ΑἸπικμίγ, τοῖα Ὦθ 5668 

Ῥγοβοηΐῖ, δπὰ δάάγθβϑοϑθ Ηἰπι, 7ῴοις ἠαϑέ τεπιουεὰ 
πιὶν δοιμὲ αν ο΄ ἤγοπι ρεασε; δἀορίϊης (6 Ἰδησυδρθ 
οὐ δπόίμὸῦ Ῥαββίοῃ Ῥβϑ]αι (ἰχχχνὶὶ, 14-18).᾽"] 

ῬΡεασὸ (Οὐ) 8 ὨΔΡΡίΠ688 10 τὴϑ νυ  ἀδβϑί 5686, 8.8 
οἴϊθη, δηὰ βίῃ δ 'ῃ ρδγ  ]ο ἴθι τ ἢ σοοὰ ὌΡΟΣ 

869 56. Ὑἱ]]. 16; χίν. 9, “" 7 Ἰοοκοά ογ Ῥβθδσθϑ, 
Ὀυῦ πὸ βοοὰ οαπιθ.᾽ ΣΙ ὄοιραῖ Ρσοβροσ νυ 
(Ὡδτᾷ.. φοοα)). ---7 )ογφσοί σοοάώ. Τὴ ΒρΘδΙΚ Ρ μὰ 8 
Ὀδοη ἀδρτίνϑα οὗ δὶ Ὠδρρὶῃ 688, ούβϑῃ ἰὸ 16 γϑοοὶ- 
Ἰοοίίου οὗἶ(. [ΓΟΉΤΗ: “80 7 860} βρϑαϊίης οἵ 
{10 Β6 ΛΘ Υ̓ΘΒΓΒ οΟὗἉ ζδιηΐῃ 9 810} (αὐ “ΡΙΘΠΙΥ Β.8}} 
Ὀ6 “ογσοίίεπ ἴῃ τἰν0 Ἰαπὰ οὗ Εχγρι.᾽" 
ΜδηΥ οἱὰ ἰγαπβιϑίοτβ ἰδ 122) 85 ἐμὸ βυ)οοὶ 

οὗἤ ΤΣ). ΦΈΚοΟΜΕ: χρωίδα ἐδ ἃ Ῥάρὲ απίπια πιδα. 
ΨΈΝΕΤ. 6. : ̓ Απέστητ᾽ ἀπ’ εἰρήνης ἡ ἐμὴ ψυχή. 
Βυπιασ: ααία 68έ οὐϊίἰυϊοπὲ α Ῥάοε απίπια πιδα, 
[Ὁλυν ΙΝ : ΕἸ τοηιοία [εἰ α Ῥαοσοαπύπα πιοα. Βπουση- 
ΤΟΝ; ἀπά νιν δοιιὶ 5 οαδέ ὁ) ὕγοπι ρεαοβ.]Ὶ Βυϊ (880 
ΓΔ ὨΒ] {1008 ΟΥ̓ ΔΘΏΓΥ͂ ργοσοθὰ ἤγουν ρ ἢ] ο] οί θα] 
ἰξπογάποθ. ὸγ ΤΣ] 18 ΠΟΥΟΣ 864 ᾿πιγϑῃ ΕΟ ΙΥ 
(ποὺ Ἔνθα ἷπ Ηοβ. υἱϊϊ. δ). 1680 ἰγαπβ]δίουβ 
Β6θ πὶ ΑἾ80 0 δΥΘ βία ]6α αὐ ἐπ 6 ἴδοὺ {παι μ6 ΓΘ 
δι ἀοηὶν ἀοὰ 15 Δἀἀτοαβϑα ἴῃ ἰδ) 9 βοοοῃμὰ ρϑῦβοῃ, 
Ατποηρ (.}6 ᾿ἸπμοθΥἢ8 8180, ΤΗΈΝΙῦΒ δηὰ ΕΑ Ὁ 
ἰακο Ὁ) δ8 (86 βυῦ)οοί. Βαΐ (Π6Υ ἰδῖκο 9 ΠΣ 
ἸΚονῖμο ᾿π 8. 88086 ἢΐ ΠΕΥ͂ΘΥ 88, πϑτηοὶν, οὗ Ἰο6|ἢ- 
ἧῃρ. ΤΉΕΝΙυϑ ἐΓληβ]αίθ8, 8 ἑλαΐ 7 ἰοαίδε λαρρί- 
πόδ. ἘἙΜΑΙΌ: Ἡαρρίπεδα λαδ δεοοηιε ἰοαίλδοηιο ἰο 
“πε. Ἴὸο 1}}18 γγθ ΟὈ͵θοῖ, Ὀδοα86 ΠῸ ΟἿὯΘ δυϑῦ [66]8 
8 Ἰοδί ἷηρ οὗὨἨ Παρ ρ'658,-- ΠΟΥ 18 ΟΥ̓) ϑαυΐϊνα]οπί 
ἰο 116, ἰπ τ Βῖοῖι σ886 1ΐ τηῖρμί ἱπάϊοαῖθ ἃ βαιϊεὶ γ 

ΟΥ ὙΘΑΓΙ 688 οὗἩ [ἶΐ6, Ὀαὶ οὐχ, 8 {16 ΘηΪογιχθηὶ 
οἵ 06. ΤΉΘΥ παγο οὐου]οοϊοα {86 ἤδοὶ ἐμαὶ {815 
Ῥδββᾶρο 18 ἃ αποίδιϊοη ἴτγομῃ ῬΒ. Ἰχχχυ δ. 1δ, οὗ 
νοῦ οὐν Ῥορῦ 80 οὗΐθῃ ανὶ δ Ἀἰ561. ΤΉ ΘΥΘ 

ἴι 15. βαϊ4 752 ΠΣ ΛΊΠ ΠΡ). Τΐ8 ὀχρίδἰπβ 
ὙὮΥ (80 Ῥοοὶ 80 βυάθηυ δα άγθβϑοα αἀοα ἰῃ (ἢ 6 
Βοοοῃὰ ρϑγβοῦ, δῃὰ ἀθίθγῃ 68 {116 τηοδηΐῃρ οὗὨ 
ΤΣ, ὙΓΒΟὮ ΟΔῺ ΟὨΪΥ ὍΘ, 858 ΘΥΘΓΎΜ ΠΘΓΘ 686, γέ- 

ἴσοτε, τερείίετε. μα ΤΙ ἴδ οοηβίγιαοὰ νὴ 12 
(848 οἰβον Β γ6 ΟἸ]Υ͂ οπσο, πα ΗἸΡ1], 2 Οἤγτοη. χὶ. 
14) πορά ποὺ ΒαγρυΪβο ἀ8, 0 ἴΠ6γ9 18 ποίμβέηρς ἴῃ 
π6 ψοταὰ 1861 (δ ψου]ὰ τηαῖκο 1}}18 σοηβιίγαοιί οι 
ΒΡΡΟΑΓ 88 ἀρδ  ΒΟΥΪ ΖΘ ΟΥ̓ Θυθη βίσγϑημο. [6 Ἐπ- 
ΤΑΟΘΉ, ΜῺ1]6 τοὐοοίίηρς 0116 ΟΡ᾿ ΠΙΟΏΒ οὗ ὙΒΕΝΙῦ8 
δὰ ἔπαινο, δάορίβ 010 1468 οὗἨ {8 ο]ὰ ἐγα.8]8- 
ἴογβ, πα ἐ8 ισαγα υογδίοσδοη ὕοτι  γίοαδη πιδὶπα 
ϑεεῖθ, ἀπ ἃ ΒΓΔΏ ΟΙΥ ΔΡΡΟΘΔΪΒ (0 2 Οἤτοηῃ. χὶ. 14, ἰο 
ὁ αβιγ ὑπ 1 Γαδ ηβι [ἦγ 86 οὔ {86 γον .---Ἶ. Η. Η.] 

γον. 18. Δῃ:άϊὶ βαϊᾶ, Μίυ5η βίσϑθῃ !δ δηᾶτον 
ΒΟΡΘ ἐδ ρϑεϊβ:ϑὰ ἔσχοσῃ [86 1υοτᾶ ---Ονὐεγ ἀπά 
σοηε ἥτοπι ὡελουαὴλ ἐδ πὶν οοηβάοποε απά ἢλορε. 
[Βκούσητον: “444 7 ἰλοιηλί ἔπ πιψϑεζ, πιν δἰαίς ἰδ 
ὠπάοπες απα πὶν ἦἀορδ ἤγοπι ἰλὲ δἰεττπιαί. ἩΗπκνΌΕκ- 
Β0Ν: “πα 7 δαϊά, Ηψ σοπἤδεποε ἴδ ρεγίδλεά, απὰ πὶν 
ἀορε 7γοπὶ “εϊουαὴ. Νοῖῦ ΟὨ]Υ Βαὰ 8}1 ρῥγϑδβοῃί θῃ- 

ὁογπιθηῦ Ὀθθὴ δπηἰ ἰἸαιθὰ, δὰὐ 411 Ῥτοβρεοί οὗ 
Γαϊτο ΡΓΟΒΡΟΥΥ πΒαὰ Ὀθοη οὐἱ ο᾿,᾽"}] Το Ῥοοὲ 
Π6ΥΘ ΓΟρΡγβοηίϑ ἔμ δπι ἰοίαὶ, 88 1ἰ ΓΟ, οὗ δἰ 
Ρυπ βοΐ, {μ6 Βαεραγαίο ἀοίωἰϊβ, τ αἷς ἢ [89 
Ὀθθὰ πδγγαιΐηρ, Ὀοχίπηϊηρ δἱ το. ], Ὀεΐης τὸν 
ξατα θα 88 (ἢ Βουδγὰ] ᾿ΐθπι8 οὗὨ ἃ βυπὶ ἰῃ δειιἢτ6- 
(156. Το σϑβυ]ῖ 18 δὴ δἰαγπιὶπς οπθ. Ηἰβ οοη- 
βάομοο δπὰ [18 πορθ ἴῃ ἐδ [οτὰ δα Ὀδϑα δἰτποβὲ 
ἀοδίχογοα Ὀγ (μ6 παπϊπιογπιϊ θα ὈΊοννΒ οἵἉὨ [πα τοὰ 
οὗ ψγϑῖβ (νθσγϑ. 1-ὃ). Βυΐ {ΠῈ}7 Βαὰ ποὶ θεδα 
δοίυλ!}!} Υ ἀρϑίγογοά, ΤμΪβ νγὸ Ἰδδγη ἤγοιῃ (Π8 6ὃσχ- 
Ῥγοβϑίοη, απὰ 7 δαϊά, ἼΘΝ]. ὙΠοαΣ ἐπἰθ ποτὰ 
ΕΓ. 18 ψου]ὰ Παᾶγθ ἃ πῃυοὶ ΠΟΤ Θαυϊ γΟΟΑ] 86ῃδ6, 
αι {18 ἐπα! σαῖθϑ ἐπα (86 Ῥοϑὲ ᾿νγου]ά σαργεβθαὶ 
{8.9 1085 οὗ ἷβϑ σοπῆοπορ, ποὶ 85 δὰ βοιυαὶ ἐδοὲ 
(6189 Βὸ νγνου]ὰ μᾶνο βαϊὰ ἽΝ), Ὀαῦ 8.5 τρθγοὶν δα 
δη( οἱ ραίοτΥ ᾿μουρῃὶ. Ηθ δβαϊά, ἐ. ε., Β6 ἐπουφὰὲ 
80 ἰο ἰτηβοὶῦ, 88 ἰπ 756. ἰἰϊ. 7, ἽΝΊ ΤΟΡΥ βοΐ 
ΤΩΘΤΟΙΥ 8 βροδκίηρ ἰ0 ὁῃ6᾽ Β 86], ἡ, ὁ, 8 ἐβουρὶί, 8 
ἴθ] ηρ. [8:66 ἰηδίδῃο88 Οὗ {1158 86 οὗ [8:8 ΟΣΡΓΟδ- 
δἴοη ἰῃ ἀεῃ. χχγὶ. 9: 1 βϑδπι. χχ. 8; 2. ὅδ, 
Χχὶ. 16; 1 Κίπρϑ υἱῖ!. 12, εἰο.---Ὗ. Η. Η.1 Τμεὶ 
δο δὰ ποῖ δοίῃ ΠΥ Ἰοϑὲ μἷ8 οοη ἤ θῦοθ 15, ΔΏΔΙΪΣ, 
ταοϑβὺ δρραγϑῃὶ ἔγοιχ νη ]ιλὶ 701] νγ 8, τὸ οσ ἢ|16 Ρορί, 
ὙΠ (ἢ 8}} 818 ΒΟ0}᾽ Β ΘΠΟΓΩΎ, τοίμβίομβ [6 Ὀοπὰ οὗ 
οοπβάρῃσο (Βα μ8ἀ (μτοδιθηθα ἰοὸ Ὀγοακ. [ΗΈΧΕΥ: 
“ὙΠ Βουῦ ἀουδύ ἐὺ τὴᾶ8 }ιΐθ ἱπῆστα Υ [0 ΒΑΥ (δ υ8, 
Ῥβᾳ. Ἰχχυΐ!. 10, ἴον πὶ αοἀ (μογο 8 φυογίαδίη 
δίγεησίὴ, δὰ Ηδ 1ἴβΒ Ηἰἱβ ρϑορὶθ᾽ 8 πεύδσ ΖΑ ἰηζ 
ΒΟΡΘ, ἡγβδίθυον [Π6Υ τᾶν (μϊης..᾽᾽] 
ΣΝ 10] ονγθα ὉΥ [3, Βα58 ἀἰ δδσθηὶ βθῆβεβ. ΤᾺ 

3 οὔθ ἱπάϊοαϊοβ ἐμ6 ρϑύϑοῃ Οὐ ρἶδοθ βιΠοτίη 
{80 1ο88; 32),32 Ὁ) ἽΝ; ΡΒ. οχ], δ; ςοΏρ. 
ΦοὉ χὶ. 20; χυὶϊ!. 17: 26γὉ. χυὶ. 18: χχνυ. 35: 
ΧΙῖχ. 7, 88, εἰσ. Τὶ οαὴ 6 ἰαἴκαη (8 το. ΕῸΡ 
{86 ἱπουρμὺ ὑμδὲ Φεπονα ἢ 88 ἔοδέ {πῃ 8 δοπῆδοποθ 
οὗ ἴἢ9 Ροοί, ἐδ 6 ἐχργοβϑοὰ ἴῃ ὑ6 ζοστη μεθ 
υϑοα. Υοἱ 10 ἴβ νν8}}] ἰο ΟΌβοσνθ μθτῦθ ἐμαὶ (88 
ΟΤὰΒ οαπηοὶ 6 ἰγαπαὶαἰ ον ΤῊΥ σοπδάθησο δα 
ΤΑΥ͂ ὮΟΡ6 ἐπ Φϑβοναῖ. δγθ 1οϑὺ [88 ΝΟΥῈΒ ἀ068]. 
ΕῸΥ {1Π|6 οὈ͵οοί οὗ οουῆἥάδῃοθ ἰ8 δ᾽ να γβ ἱπαϊοαιοὰ 

ὈΥ 3, Ὁ, ὮΝ, ΟΥ̓́, 88 ΘΒΡΘΟἾΔ}} αὐΐοῦ ΣΉ ΤΉΡ, Ῥε 

χχχῖίχ. 8, ὉῪ δ, Βυΐ ὑπ Β6Ώ36 8, ΤΩ οοηδάθποθ 

18 ῬΟΥΪΒῃΘἃ ΔΥΘΔΥ ἤγοιῃη Φοῆοναΐι,, ᾿ἰ ἢ α9 ]οϑὶ 18 
αἰγθοίΐου ἰονναγὰβ Ππ. 10 18. 8. σοπαίγιοίίο ᾿γαφ- 
παηδὲ ΤᾺΥ σοπβάσῃοορ 18 ἰυγποὰ αυαν τοῦ Οοά, 
Δηὰ (δὺ8 Βᾶ8 Ὀθοοπιθ ἀφβίγογθᾶ. [129 σου]ὰ 8159 
Ὀ6 ἰδῖκοῃ ἱΐὰ ΓΘΙΘΓΘΠΟΟ (0 (89 ΘΠ οἰο τ οαυ86. 8.68 

γ 12) δ γιὲ ΠΟ 3, ΤοὉ ἵν. 9; ῬΒ8. Ιχχχ. 17. [80 
ΒΙΑΥΝΕΥ δημὰ ΒΟΟΤΗΒΟΥΌ: «ελουαὴ λαίλ οαιαοά ἊΝ 
δίγεπφία ἀπά πὶν ἀομε ἰο 7αϊ}.} Υ̓εῖ, 1 15 δὰ οπίῳ 
(18 βοη8θ, δηὰ ποΐ δὲ ἰὴ βϑῖῃηθ ἰΐηθ {πῃ Ἰοοσδὶ 
Β6Π89 Οὗ σίσαψ ἤγοπι, 6 σου]ὰ γαῖ μοῦ ὀχρϑοὶ 590) 

88 77 Γοϑὰ 8. Ἰχυὶ. 8, ὈΤΙγ 50 Ὁ». ΡΩΝ 

--ΠΙΥ. Τμαῦ ὑμὶ8 τοοὺῦ σοπίδί ἢ ἐμ 14.658 οἵ 

ΒΡΙΘΠΔΟΥ, βιγθηρίῃ δηὰ οπάυχαποθ, ἰ8 οογίδίῃ. 
ΒΘ 18 118 ΟΥ̓ σῖΠΔ] πηϑδηΐης 5 ἀϊδρυϊοεά. Ηδτο, 
88 ἴῃ 1 ὅδ. ν. 29, (89 1468 βΒϑϑῖῃηβ ἰο ὃ6 βιγουρίδ 
ΜῊ (89 πιο! δοοίίοη οὗὨ ΡαΥΒούθσδησθθ, ρογβούοῦς- 
ἰὴ βιοδάϊζαβίῃμθϑβ δηἃ οοηδάθῃοο. Αἱ Ἰοδϑὲ (}18 

Ὀοϑί βαϊίδ ἐλ ἐπ ϊτοαύο σοπηθοὶοα ποτὰ Ῥπα 



᾿ εν. 19. 

2 ΨΥ. 20. 

ἡ ον. 21. 

Π εν. 22. 

ΠΗ ον. 28. 

Π Νεἱ. 24. 

Ὁ ες. 25. 

Ὦ ες. 26. 

Ὦ ει. 27. 

2 Ψέον. 28. 

4 γεν. 29. 

4 εν. 80. 

“ γοι. 81. 

αι. 52. 

Ὁ εν. 89. 

ὡ ΨΥ. 84. 

ὡ ον. 88. 

δ γον. 86. 

Ὦ αν. 87. 

Ὦ ον. 88. 

Ὁ αν. 89. 

ἃ αν. 40. 

ἃ αν. 41. 

ΟΗ͂ΑΡ. ΠῚ. 109-42. 

ῬΑΒΊ Π. 

Π]|. 19-42. 

ἨΙΠΘΙΏ ΘΓ ΤΑΥ͂ Δ ΗΠ] οἰἴοη. πα ΤΥ ἈΠ σὴν, 
ΤῊ ποττηψοοα δηα [8Π6 ρᾺ]]. 

οι, ΤΏου ||} ᾿Ἰπαἀ 664 ΤΟΠΊΘΙ ΘΓ 
Τρμαῦ τὰν 8011] 18 θονοα ἀούγῃ 1Π ΤΏ6. 

ΤῊ]Β Ὑ111 Γ ἰδ]κθ ἴο ταῦ διοατγί, 
ΤΒΟΓΟίΌσΟ Μ11] 1 ΒΟΡΘ. 

Βροδιιβο οὗ Φϑ βονδὴ Β σβϑγοὶθβθ, γ71α 8.6 ποὺ ΘΟὨΒυΙΩΘΩ 5 
ΕὸῸΓ ΗἸ8 ΘΟΙΩΡΑΒΒΙΟΠ8 [81] ποῦ: 

ΤΏΘΥ͂ ΓΘ ὩΘῪ ΘΥΘΥῪ ΤΠΟΓΏΪΩρ' : 
Οτοδὺ 18 ΤΥ {ἈΠ ]Π 658. 

ΜΥ ρογίίοῃ ἰ8β Φϑῃονϑὶ, βαι τ τὰν βου]; 
Βογοίοσο Μ11] 1 Βορθ ἴῃ Η!πι. 

Ααὐοοά 15 Φείονδα ἴο ἐμθπὶ {μδὺ πναὶῦ [Ὁ ΗτΩ, 
Τὸ {Π6 βοὰ] {μδΐ βθοίκοί Η τὰ. 

αοοά [ἴ8 10 Ὀοΐἢ ἰο ΒΟΡΘ δῃά 8116 }}ν ταὶ 
ΕῸΓ {Π6 βαϊναίίοη οἵ Φδϑβονβϑῖ. 

Ααοοά [8 ᾿ὑ [ὉΓ ἃ πιδῃ, 
ΤΒδῦ ἢ Ὀθᾶγ {Π6 γόῖκα ἰῃ ὨΪ8 γουΐῃ. 

Ηδὸ 5:60} ἃ] 0 η6 ἈΕῚ 18 51] οὐ, 
Βοοδυβο ΗΕ ἱπιροβρα 1 ὕροὴ ἷπι: 

Ηδ ρυϊζίοίἢ Πἷ8 που ἴῃ [86 ἀαβῖ, 
Ῥογαανθηζαγο, [Π6Γ6 ΤΑΥ͂ θ6 ΒΟΡΘ] 

Ηδὸ οὔδσθιῃ ἢἷ8 ομθοὶς ἰο ἢΐτα ἰῃδὲ Βηγι οί ἢ ΗΪΠ 5 
Ἧς [5 ἢ]16α ψ 1} ΤΕΡΤΟΒΟἢ. 

Ετὺτ (86 Ἰωογὰ Μ}}} ποῦ οδϑί ον 
Εὐτονου! 

Εὸγ ἱβουρῇ Ηδ μαίδι οδυβοα στοῦ 
Υοἱ 15 Π6 πιονθα ἴο σοπιραβϑίοῃ δοοοσζαϊηρ ἰο Ηΐβ ργοδὺ ΤΠ ΘΓΟΥ͂, 

ΕῸΓ Ηδ ἀοία οὶ ψ]]] ΠΡ} Δ ]ού 
Αμὰ ρτίονο [μ6 ΘΠ] άγθη οὗ τμθη. 

Τὸ ὑγᾶπιρ]6 ὑηᾶογὺ ἢ18 ἴϑοὶ 
ΑἹ] ΡΓΙΒΟΠΘΙΒ οὗ {86 οαγίῃ,--- 

Τὸ ἀδρτῖνβ ἃ πηδῃ οὗ ἢἰ8 στρ ἷβ 
Βοίογβ (π6 ἴμοθ οὔ {π6 Μοβί Ηρ, -- 

Τὸ βυῦνοτί ἃ δὴ ἴῃ ἢΪ8 ο8.86,-- 
ΤῊ 1,οτὰ δρργονϑίῃ πού! 

ὝΠΟ 8 Βα {πμδὺ βροϊζα δῃά 10 88 
Εχοορῦ 6 Ἰμογαὰ οομητδηαθ6α ὃ 

Οομμθίῃ ποὺ {Π6 6ν}] ἃ8 Μ6}} 88 {86 ἐρδα 
Ετοπὶ {π6 τπηουτἢ οὗ {π6 Μοϑ Ηρ ἢ 

ὝῊΥ πιυγ ᾿ἱνὶηρ᾽ πη6η--- 
ΕἸΥΘΓΣΥ͂ Ο6 ῸΓ ΠΪΒ Β1η9 

ἄοπο, 

1,εἴ υ8 Βρατοῖ δηἀ ἰΥὙ ΟἿΓ ψΑΥΒ, 
Απά τοίυτῃ ἴο Φεμῃονυδῃ. 

Τ,οὐ ὧδ ΠΠῸ ἋΡ ον Ποατί ἰοροίμοῦ τ ἢ ΟΌΓ Βαηᾶῳ 
Το Οοὰ ἴῃ {π6 Ηδδνθη8. 

ὃ. εν. 42. ὙῪῈ --ανα βπποα δα γϑ 6 ]]6ά. 
ΤΗου--ἰαβὺ ποῖ ρασζαοῃρά, 



112 ΤῊΒΕ ΤἸΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ 5ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΑΝΑΙΥΒΙΞ. 

15 ἰδὲ δεοοπα ρατί, γοτϑ. 19--42, ἐλὲ Ῥοεί τίδοβ ομΐ ὁ ἰλὲ πίσλέ 7 ϑογτοῖν ἐπίο ἰλε εἶταν ἀαν οΓ εοπιΐοτί ἀπὰ 
ἄορε; ψεῖ ἦε αἰΐοιοδ, α8 1 τσετε, α πιογηΐηφ ἄασισπ ἰο ρτγεσεάς, ἀπά απ ευεπὲπρ (ἱδσλί ἰο 7οίΐου (λὶε ἐσψ. 
Ψογβ. 19-21 οοπίαϊπ α ἰγαηδίίίοπ. Τ7Τἀε οεί εαπ ασαΐϊη ργαψ! Πἄε ἤγαγε ἰἠξς Ποτά (ὁ ὃς οπες ποσὰ 
πιϊπαάγεὶ οὗ ἀπε, σαντα. 19, 920; απα οπ ἀϊδ οἱση ραγί ἐδ 868 αδομί ἰο δεεῖ 70Υ σγοιπαάϑ ὁ) σοπιΐοτί, του. 
2]. Τ7λεδε λὲ ἥπάς, ἤγεί ο7 αἰϊ, ἴα ἰλε 7ποὶ ἰλαί 7εγαεὶ ἐδ ποίὶ σοπιρίεἰεἰν ἀεείτονεα, (λαὶ (ἦε ἰς ψεί α 
γεηιηαπί, αἃ α δίατίϊπο ροῖπί 70 α τείμγη (ὁ (Δε δεί(εν ἡογίμηε τιολιοὐ ὁ ποῖο αἱ δαπά. Τλϊ ζμεί ἰς ἄμα 
ἰο (λὲ φγασε απα πιέεγον οΓ Ο΄οά, ἠδ οοπίϊπμαίίοπ οὗ υλιοὴ ἰλε ] οεἰ τεσοσπῖζεα το (δε ἀδορεεί 7ον, τ οτβ. 
22-24, ἔγοπι (λὶ8 ροϊπί ὁ7 υἱεῖιο, οβοταεα ὃψ ἰδλε διυῖπε πιότεν, (λ6 οεί ποιῖῦ ἰοολε Ὡροη ἰδ δογγοισε: 
----πῷΟ͵ἁᾷλ:ε Ποτά οὐθπ τολοη 716 δηιϊί68, αἰισανψ πιεαπϑ τί ΓοΥ σοοά, γοτϑ. 2δ- 27 :---ὐῦ (1 δε δὃοότπς μαίϊεκίν, 
«οἱλ αἰἰοπὶ διιὀηιδδίοπ, υουβ. 28-80, ---ἰλέη ἰλε τανϑ οΓ })ίυδιε σοπιραδϑίοη, ιοἱἱἑ ἀσαῖπ ἀρρεατ, νοτϑ. 81]- 
88. Ψηειοοα ἤγοπι (λ᾽8 δἰαπά-ροϊπί, ἐὐεγῳ δοτγοῖο, εὐεπ ἰλαί ἱπηἶϊο!οἀ Ὡροπ 8 ὃν ἠμπιαπ πιαϊφπίίν, δεοπεδ 
α τολοίεεοηιε ἀἰυΐπε ογαάϊπαποε,---δὸ ἰδαὶ ποί τε δογγοισ {ἰδ ῦ, διέ οπἷψ δε κἰῃ ἐλαί σαμδοα 1. 4 ο δὲ 
αορίυγεά, νογβ. 884-59, ϑμολ α ἐαπιεπίαζίοη ΓὉΥ δὶπ, (δε οσιιδὲ οὗ (λε αβ]οιοπ δι θῇ εγεά, (ἦο οεί ποῖσ 
δεσίηδ, ποί ἐπ ἀΐδ οἵσπ παλῖθ, δεί ἐπ (ἀπί οὗ αἰῤ ἐλ6 ρεορίε, νουβϑ. 40-42. ἊΑπάα αε ἦε λαα εζιεἱϊν ἰη- 
ἐγοαμεεά ἰἠῇῆς ἰαιπεπία(ἴοπ ὧψ ἰλε δβεἰ- ασοιδαίίοπ ἵπγον. 89, δο ἰλεδὲ ἰἦτεοε υόγδες, 40- 1, δέγυε λίπι σε α 
“πέαη 8 ΟΓ ἰγαπδιίϊοπ ἰο α πεῖ ἰαιμεπίαίοπ οὐοῦ δὲ πιϊογίμπεδ ἰἠαί ἀαάὰ δεζαίϊεπ ἰλε παίϊοπα.. Ἡλ ἰλε 

τσοτας ΠΡΟ εἶ, Τλου λαδὲ ποὲ ραταοπεά, γὙ6Υ. 42, ἂς ἰμγἢ 2 ἰο ἰδὲ ἀεβοτὶρίϊοπ ὁ77 (λ6 σοπιπίοπ πιδδ- 

7οτίωπε. 
ΜΠ} δἰ αν ποτὰ. Τὰ γογβ. 265-27 Ὀοσίη τ ἢ 

2), νϑτβ. 28-80 νῖἢ (λ0 [πιρογύεοιβ 320)), 1}, 1, 

γοΡΒ. 381-38 ν ἢ 33, υογϑ. 84-86 νὴ ἢ Ὁ Ὀοῖοτο δὰ 

[πῆηϊῖνο, δπα γογ5. 87-89 ἅτὸ ἱπίογγοραί,νο βοη- 
ἴθησθ8. [{ 8ῃου]ὰ 8180 θ6 ορβογυϑὰ ἰδ αἱ ὕγοιη υοσ. 
232 τ΄ Ῥορὶ πὸ ἸΟ ΘΓ ΒρΘδ 8 ἰπ ἴμ6 ἤγϑί ρϑγβοῦ 
Β πραγ. [0 18 88 ἱἴ μ6 ζοὶϊῦ (Π6 ποορβδιίυ, αἱ {18 
οὐ πη πα(ο Ροΐϊηῦ οὗ (ἢ 6 Ῥοθπι, οὗ Ἰει(ἰηρς ἰ᾿ Ἰα- 
ἀϊν! τι] ϑέορΡ Ὀποῖ Ὁ πα (ἢ ΕἸ τη δηὰ ἀηξ" 
γοΣβαὶ ἰγυ ἢ τ αἰ οἢ Ὦ6 ΡΓΟΠΟΌΠΟΘΒ. 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΝΟΤΕ. 

ἴῃ (18 δηλ πη Υ σΟΠΒΟΪΔΙΟΥΥ ῬΆβ5Ά 10, ΥΟΓΒ. 
19.492, τ 115 ἱπιγοάἀαοίϊοη, γογα, 190-21, ππᾶ σοη- 
οἰαδβίοη, γ6γ8. 40- 4), Ἔυοσυ (τἰλὰ οὐὁἩἨὨ γ Υ5685 σοῃδίϊ- 
(αἰ68, 88 ΓΟΡΆΓαΒ. 86η86, ἃ σοηρίοίο νῃοΪο. ΤῆΘ 
οἴοοὶ οΥ̓͂ β ἰ Υ Ὑ οὗ σοποηίγυσίϊοπ ἰ8. ΓᾺΓΕΒΟΥ 
ποϊκιοποὰ ἴῃ τοῦ. 205-309, ὃν {πὸ ἤδοι {πὶ [ἢ6 
ἰγὶ ρίοῖβ οὗὐἠἨ δ ἢ γ γ80 Ὀορίη, ποῖ. ΟΥ̓ ἢ {6 
δδῖὴηὴ6 ἰηΐιΪ8] Ἰοιον, Ὀὰΐ 11} {π0 Βδη186 Ἰγογὰ, ΟΥ 

1Π|. 19.591. 

19 οπιθθοτηρ ταΐπθ δ] οἰ 8Πα ΤΑΥ͂ ΤΑΪΒΟΙΎ, {Π0 ΜΟΓΙΩΟΟδ δηᾶὰ [ἢ6 ρ8]}. 
20,21 ΜΥ βοὺ] Βαΐῃ ἐΐσην 811}} 'ῃ σι θλ Υβῃ06, δηα 18 Βυπλ Ὁ]6 ἰὴ 6. ΤῊΪΒ 1 σθο8]}} 

ἴο ΓΩΥ̓ τη, ὑμβογοίοσο ἤδυθ 1 ΠΟρθ. 

ΤΕΧΊΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

ον. 19.-|ὔῦ δ. δ66 τεπιδυῖκβ ἱ. 3,--ὐ Ὁ} 23, 660... 1. [ΟΕΒΙΑΟΗ ἱγαηβδίδίοβ ἰξ ἐχρμϊείοη, εαίϊε, νοτϑιοδδυμς. ΒΙΔΎΧΕΥ, 

ΒΟΟΥΠΈΟΥΡ, ὧν, Ἂ αὐαεεπιεηΐ, Πεκρεπβοχ : ̓ Ρεγϑεοιίοπ. ΒΟΥΌΠΤΟΝ: τεχαίίοη.}7-- ΞῚ 866 ΥΟΓ, 18.---ὴ᾽ }Ὲ Ἢ, 566 τοῦ. δ. 

Ψοτ. 20.--- λοι νοῖὺ [3097 οσσίγδ, Θχσορῖ ΒθΓθ, ΟὨἹΥ ἴῃ ῬΆ. χ]ν. 26, Ῥγον. 1}. 18, 186 τδοὶ ΤῊΣ ἰὸ πονλιογο Τουπά.--- 

ἼΠΛΟΣῚ. Τὸ ἴἀκ9 1 ἰῃ ὟΝ 86286 οὗ γι] (Το στ σι, ΤΑΝ ΣΕ, ἘΝΟΞΙΠΑΒΡΤ), ἰΒ πὰ ἀγΌἐ ΤΑΓῪ τοπάοτίης ὑμιδὲ Γοσοῖτ 

Ἔ ΞΌΡροτί ἴγΟΣΣ εἰν τοίργοησο ἴο ὕδη. χχχ. 27. 

γος. 21.--- ΤΠ ὀχργοδδίοῃ 2)-ὃκ ϑη, ἐο ἰαζε εογηείλίπρ ἰο Ἀεαγί, ἰδ ὭΘΥΘΥ ἰουηᾷ ἰῃ Φογοιωϊδῃ : βοϑ ὕσδαι. ἱν. 386; χχσ. 

Ὶ; [κ᾿ χ]ν. 19; χῖνὶ. 8;1 Εἰδὰν Ὑἱὴ. 41.--ὐΠῚΝ. 800 Φον. ἰν.19. ΤΊ δποιμαϊουϑ ἴοσττα ἔποτο Τουσπὰ, ΤΉΝ, ἰ9 ἰτασοὰ 

Ὀδοῖὶς ἰο ΠῚ ΟΥ̓ ἍΤ, Ὁυΐ π᾿ ἰπ πο ἔογπι οὐσυτδ ἰῃ Φοτοτηία]ι ; {ΠΟ γοίοτο ἤογο ἀζαΐῃ ἃ ἀἰ ΠὌΓΟΠΟΘ ἰῃ [86 1.90 οἵ Ἰδησπαξε ἴ8 

ΔΡρρεαγοηῖ. ΕὌττΩΒ οἵὗ Ὀπ' ΘοσὰΓ ἰὼ [δπποπίκτοὩ8 ΟἿΣ ἴῃ (μ 18. Ομαρίοτ, πατλ ον, τοὺ ἰογωβ ἐπ τΌγϑ. 21, 94, που ἴοστι! ἰ 
Ξν 

το. 13, 26. {7 1ογοτ ἢ σου]ὰ σοί ΔῊ ΘΓ γον πο σρογὰ ἴῃ 158 δτορῆθο 8. απ τ|ι56 [1 ΟἿΥ Οἴσο, πὸ τη χῆϊ αἰ ον Ηἰσι ἴο 
ἰηϊγοάμςο ἰηῖο ἴλὸ {μιπιϑὺ τ }3 οὐδ αἰτι γ οοο δὰ Γἰτ τὸ πὰ ΟἵΠοΥ δεγίρίυγοβ, ἐνοὴ ἰζ 6 σομδμο {Π|8 δὲ ἴο 

ΟὯ6 Ῥίαοθ οὐ ὁ ομερίοι.--ῬἮΥ. ἢ. Η.} 9} 1.49 18. υϑ}] εἰφαϊβοιιίοα, ἐλεγεΐοτε, 70 ἐδιαξ τεαξοῖ. 

ονα. 10, 20. ΑΚ8 ἢ βῃοοκοά (δαὶ 8δο ἰφυυῦϊ 5 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤῊ ατιϊβιῖὶς πιληαροπιοηΐὶ οὗ (Π 6 ΘΟΠΙΡΟΒΙΓἸ0ἢ 
Βῃουϊὰ Ὅ6 Ἰόγο οὐβοσνοὶ. ΤῈ τ ποΐθ με θοράϊῃν 
γοοῖία] ἔγοπι νοῦ, '. ΘΟ Βι1{π||6 5 ἃ ΟΥΘΕσυ π΄ οτηυγνο- 
πιοαηΐ, ν]ιῖσἢ απμαἀ8 'π νοῦ. 18 νὰ ἃ 5. Γ}}} ἀ18- 
ΒΟΏΠΠΟΘ, ΘΠ Βπησο ὮΥ {}|6 πο’ {Πππ| 11 ΟἸ0865. 01} 
16 πᾶῖηο οἵ Φοι ονπλῇ, ᾿οσὸ πο ξοποᾶ ἕοσ τ}1ὸ ΕΗ Ρ ΑΙ 
(πὸ. Βυῖ {Ἐ}15 ἀἸαβοπάησο, αὐΐον τοῦ. 21, 185 Ἰοϑῖ 
ἵπ τἰ6 πιοϑί ἀρύρθη!]α ὨΤΙΏΟΠΥ. Τῇο Γἢγθ6 ἰῃ- 
[ογνυοηΐηρ σουβοβ, 19-2}. σοηϑι αἴ {π6 ἰΓΔΏΒΙΓ ΟΠ 
ἔτοπι ἀϊϑοογὰ ἴ0 ΒΟΓΙΙΟΙΥ͂. 

που σι οου]ὰ σοῖο ᾿μἴο 18 πηῖηά, {}ν6 ΡΟΘΙ γου868 
1 πιο 1 Γ Ρ πη ἀἰτοοίβ 8 ΟΥΥ οὗ δηρυ 5}. ἔγοιῃ [Π16 
ἀορινϑ οὗ μ18 ϑαγὶ ἴο ὑπὸ [ογὰ, ταὶ δ νου]ὰ 
ποῦ [ογχοὶ δηᾶ γοὐθοὺ ἷἴπη, Ὀὰὺ ψου]Ἱὰ σγϑεϊους 
ΓΟΠΙΘΠι τ ἢἷπ. [ἀἙΒΙΑΘΗ: 4“ ΤῊΘ ῥτορίιοϊ ᾿9 
σον αἶπ, ἰδὲ ᾿ αοα ψν}}} ΟὨἿΥῪ Ὅς σἰ ΤΥ ταϊμι τυ] 
οὔ (1λ1ὸ πλ ΒΟ ΎΎ Ροιγοα ουἱ ονοῦ δἷπι, ΗἾ5 ΠΥ τπααϑί 
ὑς ὁχοϊ!οα (γ᾽ .1η.), δπὰ 1}}8 σογ Αἰ ΠΣ 18 ἱπισιοάϊ- 
ΔΙΟΙΥ ΟΧΡΓΘΒΒ0 Ψ ΤῈ πββισλησο ἴῃ σον, 20. 

γον. 19, ἘΟΙΘΥ ΘΙ ΩΒ πιΐὶηθ δέϊοιϊ οι 
ΔΏΔ ΓΙΩΥ̓ ΤΙ ΒΟΙΥ, 1Ὲ06 υοσσχηυυοοῦ 8ηᾶ ἴδ 
Ε4]}. ---δἰεπιεπιδεγ [80 ΚΕ. Υ., πιαγσίπ, 811 186 ΒῺ 1158 



ΟΗΑΡ, ΠῚ. 190-21. 

ὙΘΥΒΙΟη8 Θχοορί ΒΙΑΥΝΕΥ, {6 Τάπα., γυτα., δηὰ 
ΒΥπ.7ὔ πιὶν αδέειϊοίίοπ ἀπά πὶν ιοαπύετίπσα (866 ἱ. 7), 
τοογηπισοοά απὰ σαϊ Το Ροοῖ (5 ΓΟΡΓ δοηίδ (0 
ἴμ6 Ιογὰ {86 πιοϑὺ δι γι Κη Τοδία τ β οὗ πἷ8 δυθον- 
ἴῃ μ.8 88 ἀερίοίοα ἴῃ ἴη6 ργδοθάϊηρ τοῦϑοθ. [1Τ86 
χοροί ἴοι οὗἁὨ ἴπ6 (ἢ γ66 δι ρδαιΐο ννογάϑ, πὶ τ ἰσ ἃ 
{86 1466 οὗἨ τρΐβογυ 18 σοπαεηδοα, 2» αὔάϊοίίοπ οΥ 

φπίδεγῳ, Ὑον. 1, Γ»Ὁ τρογπμσοοά, γον. 1ὅ, ιὲ σαὶ 

ΟΥ̓ διίίεγπεϑϑ, τον. 1ῦ, βΒοννα δαὶ ὑμὶ8 ὙΟΥ86 18 8 
Ὁτιοῦ ἀπὰ οπιρμαίΐο τοσαρ᾽ υ]δίΐοη οὗ (Π 6 τ ΒΟ]6 
Ῥτοοράϊηρ ἀδβοτ! ριΐοη. Βαΐ ψὶ 0} 81} [1680 ἴῃ νίονν, 
πὸ Ῥτορῃοὶ τγοὐθοίβ ὑμ6 ᾿βουρμῦ ἢ6 ναβ ἰοτηρίοα 
ἴο ᾿πάυϊχο, 28 οχρυθϑϑϑα ἴῃ τσ. 18, δὰ “" ἀοοϑ 
ποὶ Ἰοὺ σο ἢἷδ8 Βοϊ]ά οἢ ὑδα αοἀ οὗ εἷ5 16; Ὀαυΐ ἰ8 
οσοηγίπορα ἰμαὺ ἢ Ηθ ν1}} ΟὨΪΥ τοραγὰ Ὠΐπι, 4]} 
Μ1}1 Ὀ6 νγν 6}} " (ΒΈΝΡΕΒΒΟΝ) .---Ὗ. Η. Η. 

ΜΔΩΥ ᾿ ΟΓΡΓΟΙοΥΒ βία πη ὉΪ6 δὺ ἰμὸ ἔκοὶ ἐμ αὺ (ἢ 6 
Ῥοοῖ, ᾿πηπιοά αι οἷν δον (6 ΟΥΥ οὗ ἀοΒραὶγν ἴπ υογ. 
18, ϑῃουϊὰ δραΐῃ δάγθβθ ἃ Ῥγᾶγυοῦ ἰο οι σναὶ. 

. ΜΒ1Υ, ἰδβογοΐοτθ, (ΒύττοΗ α, ΤΗΚνιῦ8) ἰακο 2] 
δυὰ Ὕ3) ὝΣΙ, νοῦ. 20, 88 (86 βι.07οοἱ οΥ 8 ἈΥΡο- 
{8 6116 8] Ῥσοροβί(οπ, Ζ εηιοπιδόνῦ πὶ πιΐδοτῳ . .. 
ψεα, πὶ δομὲ τοπιεπιδετα ἡ απα διιπιδίεα τἰδεῖ ἐπ πιό. 
Ε. Υ.: επιεπιδογὶπσ πιῖπὸ αὐΤίοίοι . .. ΙΝ δοιΐ 
αἰλ' ἰλεπι δἰεἰἐ ἴηι. τεπιεπιόταπος απα ἐα πμπιδίεα ἴπ πιο. 

Βαϊ ἰο ἰδ κ6 ἐδο [πὖ. Οοπβίγ. Ἴ] ἴῃ ἃ βπὶϊ8 Β6}86, 

5. Δ᾽ οοῖ Βο ὉΠ Τδιπηδίϊοαὶ] δὴ πὶ οῦαὺ ῥγο- 
οοὐοπί. Εσπλερ, ἱπάθοά, ἰακ659 ΣΙ 88 δὴ Προ τὰ- 
ἐἶνο, θα 88 δὴ δἀγοϑϑ ““(οἴ.6 ἢτοὶ Ὀοϑι ὨΘΑΤΘΥ." 
Ἠὸ αἷβο (αἶκθ8 31, νοσ, 20, ἴον (86 τϊγὰ ρϑσβοῃ 

ζοταϊηΐηο, ν δομΐ, λοϊάε τῷ δεζοτα ἐἰδεῖ ρςθωΣ 
Β6Γ5 ψὶ 1} 86 1 ἔ-σοργοδο 7], 10 νὰ Ὁ168 1561 ἴῃ πι9. 
1ι Β6ο})5 ἰ0 τη6 {Π|ὺ 81} (1689 ἱπίοΡΓ ΓΒ οχδζ- 
βοταῖο ἰδ βυδθάθπῃ 688 οὗ (ἢ 6 ἰΓαηϑι (ἴοι ἔγοπι {116 
ΟΥΥ οἴγοτν. 18 ἴο (ἢ 6 ὈΓΆΥΟΥ Οὗ ΤΟΥ. 19, δὰ ἀο ποί 
ΣΊ ̓ΠἸΥ ἀΡΡτοΒοπα ἰι. ΤΏΟΥ ονϑυ]οοὶς [μ6 8βοῦ 6 η- 
ἴηρ εἴἶεοι οὗὁἨ ὝΆ), σπα 1 «αἱά [ἴ. 6.,) ἴο τιγ86]], 

δηὰ (ΠΥ [411 ἰο ΟΌΒΘὕγϑ μὲ (ἢ 8 ὈΤΆΥΘΡ ᾿τ66]- 
δίοἷγ 10] ο νης ἰὼ νορ. 19, Ρ] ΔΙ ΗΪῪ δι οῖν8 ἰδαΐ {116 
Ἰαησυδλζθο οὔ τοῦ. 18 τυδλϑ [0 ΘΧρυθαβί οι οἴ 8ἃ Σϑϑἢ 
δι οοπαυογοὰ τηοϊηθηΐ οὗὨἩ ἀαϑραὶγ. Τδυβ ἐμ 
Ῥοοί, ὉΥ (110 ἔδεί ἐμαὶ Β6 σἂπ δραὶη ῬΓΑΥ ἴῃ ἢ} 18 
ὝΔΥ, ΡῬΙΔΙΏΪΝ αἷνοϑ Ὁ8 (0 υπαἀογϑίδηα ἰμδὺ 18 
ἀοθραὶν δι βοουτοὰ πὸ βίγοῃρ ἴοοί-ποϊὰ ἴῃ 5 
Ὄχοδϑθι. ϑοῖιθ σοζᾶγὰ “313, νοῦ. 20, δ8 ἰδ 

βοοοηὰ ρθύϑοῃ Τη8361}}Π 6 ἱπάεοά, Ὀαΐ ἴῃ ἐδ [πάϊ- 
σαίϊϊνθ Β6η80,---ἰγεΐμ λοις {λμιπζοδί ἐλεγεοη,---ἰηαϊ- 
οδίϊης 89 ϑασίηρ οὗἨ [88 ῬχΆΥ ΟΡ υἱϊογοα πῃ ΥΟΓ. 
19. Βαΐ ἴῃ ἰμδὺ δα86 (ἢ βοηίθῃοθ βίοι] ποὺ Ὀ6 
ςοπίϊπυρα ψῖτ {Π6 Ἱπιροτίροι. [Ι{ βιιουϊὰ ἤλυθ 
θοοι, 2 ΠΠΠ). 8.660 πιῦ Οτ., ὃ 84,5... [“Ὑ8ὸ 

Ῥοτγίοοί 15 τ56 ἰο ἀδποίθ ἃ ὕμοὺ ὙΠΟ ἢ 68} ΟΠ]Υ͂ 
Ὅ6 Γοργοβοηῖϊθα 8 ΔΟσΟΠ ἢ] 5Π 64 πη δοίμα] ΓΘ], 
δι» ἰσ ἢ ΠΔΡΡΟΏΒ, Ἀ8 ΓΟΗΡΘΟΙΒ ἐΐηπδ, ἰπ Π6 ᾿πιτποὰὶ- 
δῖα, ᾿ποομ εϊοποα Του Γο.᾽" ΝΑΒΟΚΙΒΒΑΟΗ᾿ 5 617.} 

ἯΤα ποΐ οηἷγ τορατὰ ἼΞ᾽ 858. 6 Ῥγαγοσ ἀϊτοοίοὰ ἴο 
ἐπ Γοτὰ, Ὀὰν ὙἸΞΙΩ, νοῦ. 20, 48 δὰ διῃρηϑίϊο 
ΤοΡοι ἰοῦ οὗ 1. [ϑοπαθ οΪὰ σδοπηπιοηίδίοτϑ ΓΔ Ὼ8- 

Ἰαϊεα ἼΣΙ 58 (η6 [ηἴ., Ὀυΐ τοξατά θά γον. 19, 85 ἴῃ 

οἷοβθο σοῃποοίΐοη ΨΠῈῺῈ νοῦ. 18. 8690 ΜΌΕΝΒΤΕᾺ: 
ϑεοιηάσπι φυοϑάαπι 6δι ΔΙῚ ἐπβηπὶί., μὲ δἰ δεηδιιδὲ 
»ετῖϊ δρεδ τπθα, τεοογάαπίε πιὸ αΠ][ο(ἰοπιὶδ πιεδὲ ((ἰ ππὶ- 
1.460 η}}). Τη6 ἱπίογργοίαιῖοη οὗ {π|8 συ 6 γ80 τπιιί 06 
ἀοίοτγπιῖποα ὈΥ 86 σεπον ἡπὰ ρογβοῦ, ΟΥ 81} 760 
οὐ ὝΙΝ ἴῃ γον. 20.----ὟΥ. Η. Η.} 
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γον. 20. ΜΥ δοὺ] αῖδ ἴθτα 511} ἔῃ σὸ- 
ὩΔΘΙΒΌΣΔΠΟΘ, δηᾶ ἰδ ὨυπιὈ]6α ἰῃ 106. ---ἶἶε- 
πιεπιδεῦ, ψεα τεπιεπιδεῦ, ἰαΐ πὶ δοιιὲ σοπηροϑεδ ἐἰδεῖῇ 
ἐπ πιο. Ὁ [1 Πεπιεπιδετῖπφ Τάοι υοἱἱέ τοπιοπιδον, ἵ. 6., 
δοσοταάϊηρ ἰοὸ ἰμ6 δι 1)ι[οὦἄἔἌζο᾽ινγ Ηοῦσονν Ἰάΐοιμ, 7Ζ΄ου 
εοὐέέ σετίαϊπῖψ τεπιεπιδεν. ΟἸΒΑΝΜΕΒ ΒΙΒ.: Κεα ἑλοιῖε 
δἠαϊί τεπιεπιδεν ἰδεπι; 7ο᾽ πὶψ δοιὰ πιοίἰεἰὴ σιοαν ἐπ 
πιθ. ΟὟΕΝ: ἐἰεπιεπιδετίπσ ἰἦοι τοῖὲ τεπιεπιδετ ἰλεπι, 
ον δοιοεα ἀοιση τοϊλὲπ πιὸ ἴδ τὴ δου. ΝΟΥΕΒ: Κα, 
λοι, εοἵἶέ γεπιεπεδεν ἰλέηι, 7οτ πὶ δοιι ἐξ δοισεα ἀοιση 
τοι πιὸ. ΟΕΒΙΑΟΘΗ: ἤἰεπιεηιδεγίησ Τάου εοἱἰέ ἐῃ- 
ἀεεα τεπιεπιδεῦ ἐλαί πῖν δομΐ ὧς δοιορεά ἀοιοη ιοἱ(λὲπ 
πιθ6. Το Ιδδὺ ἰβ ὑυπαάουδ θα τηοϑὺ Ἰἰἰο τα] δηθὰ 
θχδοί.---Ἦ. Η. Η.]---Αἴμοῦ 106 Ῥτάυοῦ, 80 6πὶι- 
ἢ δι 1σ66}}Ὺ γορθαίϑα, ἤἰεπιεπιδεν, Οὐ ἀο Τλοι τεπιεπι- 
δὲν, αὶ ἱτηπη θα αἰ ον ζ0]] ον 8 σδῃ ΟἾΪῪ ἱπάϊοαὶθ 
Βοιῃθι ἰὴ ΓΔΥοσΔὉ]6,---ἰλαί πν δομὲ σοπιροδβεδ {ἰδεῖ 

ἵπ πιὸ. Ὑο ταϑδηΐηρ οὗἨ ἐμ σου ἴλ᾽ (866. αἷβὸ 
ππῦ δᾶ πηῦ) ΟΩΠ ΟΥ̓ Ὀ6 δεάεγε, ἀδδίάεγε, [ἰο 

δὲί, δίπὰ ΟΥ̓ δεί(ἰς ἄοιοπ)]. Τδ6 Καὶ ἴῃ Ῥ8. χ]ϊν. 20, 
8 ΘΥΙΑΘΏΙΥ ἰΔ κοῦ ἴῃ 8 Ῥαὰ βθῆβο, “ΕΣ ΟἿΓ Βοὰ] 

ἰβ θουγοὰ ἄοτψη ἰο 86 ἀυδι,᾽ 1)5) Ἵν») ΠΙ. 
ΤῊο ΗἸΡὮΙ (ον {ποτ 185 πὸ δρρᾶγοηῦ ΓοΆΒοὴ [ὉΓ 
ἤοτβακίηρ ἐπ 9 Κ΄ 110) 18 ἰο θ96 ἰδκθῆ οἰΐμοῦ πῃ [ἢ 9 
ἱπάϊτσοοὶ οδυβαίῖῖνθ Β6η86, ἀδποίίης 9 οαπδὲ ἰλαΐ 
δοηιείἠϊπο δἰπζϑ, σὲ18 ἀοισπ, ΟΥ ἴῃ ἀϊγοοῦ σϑιιϑαῖῖνθ 
8686, ἴο σαιι86ὲ δὲπχίπῷ, ἰο δἰ ἦς οπεἷς δείΓ, ἴο διἰί ἀοιση. 
Β΄'ποθ, δοσοταϊΐϊης ἰο δὲ ργΘοΘά 68, ἰμ6 Ροοί᾽ 8 βου 
μδὰ Ὀθθη ὀχοϊ θα ἴῃ 116 δὶ οϑὺ ἀοσγθο, ΤΥ] ΟΌ 517 
δεὶιαἰοὰ (566 ὙΠ, 1. 20; 11. 11}, (86 πιοληΐηῃρ 

ο δἱπᾷ ἐἰδοϊζ, δὶ! ἀοιοπ, δέσοπιό σαΐηι, σ ουὐὰ Ὀθ δἀ- 
Τὴ ΓΔΌΪΥ δρΡΡρσοργίδαίθ ἤοῦρ, 8δηα (ἢ ΙῃΟ0ΓΘ 80 ὃ6- 
σδ56, Βοσουλ πα ἰοὸ ψ]ιαΐ ρυοσθάο68, (ἴ Ῥοοὶ δά 
Ὀγουχῃῦ ΓΟΡΓΟΑΟ ἢ ὩΡΟΠ 18 Βοι], ὈΥ δῇ ΘὈα]} 10 Ὲ 
οἵ ἔδοϊης οὗἩὨ δῇ αὐ) 5142 }0]6 Κἰπά, ἀπὰ Ὀοτάοτιης 
ΡΟ ἀοῆδησθ. [0 18 ΘΟΥΙΔΙΪΥ͂ ΒΘΘΙΪΥ [0Γ Βοἢ ἃ 
Βοὶ ἰο βίῃ ἀον, 88 10 σΟΥΟ, πο 1501}, δηὰ ἴὸ 
Ὀδοοτιθ Βι1}}, 88 (86 οσϑδῃ σοι γηΐηρ 10 χοϑὺ δἴΟΥ ἃ 

ζατίουβ βίοσα. Τὴ9 ΘΥΡΓΟΒΒΙΟῚ ἐπ πηι, Ὧν, β 

υϑοὰ ΠΟΙΘ 88 ἰπ 8. σχἱὶϊὶ. δ, 6, 7, 12; χ]!. ὅ ; 
Ἴχχχὶ. 2: οχ]ϊἹ. 4: 796γ. υἱῖϊ. 18, εἰσ. ὅ8δἷο 8 Ὲ- 
1 1͵ἸΖΒΟΗ ενελ., ΙΥ., ὶ 1, ΡρΡ. 101, 183, Το τθ 
1168 ἰὼ ᾿ς ῖμο ἰά68 οὗ λεαυΐπό85, 5 Ἰ ἴὴ6 Ποετί ἔο]ς 
Ὀυτάομοὰ, [ΠΟΒΌΒΤΟΚΤΗ : “Ἦν δομὲ Ἔ Ἐ Ἃ κἰηΐξ 
ἄοιρη ροπ πιο. Τὰ δομὲ (ΗΌτ. πορλεδὰλ) ἷβ 189 
8βθοηὶ οὔ ἴ:ο αρί αἰ οι Δθοι! οη8, Δηα ἱΐ βία ἀονη, 
ΔΒ ἰ0 ψ6Γ6, ἰἢ 8 ΒΥΟΟΏ, ὩΡΟΩ ἰδ ϑρέγιί (Η ΘΌΓΡ. 
το), ἰΔ9 αἰνίποῦ δου ν, απ οὐ ον 6] 8 ἐΐ. 
ὕοπιρ. 8. χὶϊὶ. 4-6; χὶῖν. 26: Ἰχχυΐϊ, 8 ; οχ]!ὶ. 
8." ---Τὴθ. σοπιπιοηίδίουβ ἤδΥο 8ιισοροάοα ἴῃ ΟὉ- 
Βουγὶης {Π|0 πηοδηπίης οὗ {118 Ὑ6Υ56, ὈΥ͂ ΤΠΔΩΥ͂ ρΟΒδβὶ- 
16 οΥ ἐπι ροββὶ δῖα ὑγαπϑ᾽ δ  οη8, 0 ναῖον (ἢ ουτὶ- 
ΟΥΤ9 ΠΊΒῪ ΒΆΓ6ἸΥ σΟΏ81 ἀ ΕΒΊΑΟΘΗ, Ὀαὶ {ἰν6 ΓΘ4] πο ἢ- 
ἴῃς ἰϑ οσρ γοββϑὰ ὈΥ 11:6 πηοϑί παί σὰ] γα πὶ αἰΐοη οὗ 
ἴ6 ποτ,  επιοηιδογίπ Τάοι οἱ τοπιοπιδετ, ἱ, 6., 
Τλου εὐ διγοῖν τοιπεηιδον, ἰλαΐ πιὶψ δομί δι κ8 τοι λσ 
πιὸ, ΟΥ̓ 6 δοιοεα ἀοιση πὶ πιο, ΟΥ Ὡροῦ πιὸ (ἸἰΘΓΆἸ, 86- 
σογάϊης Ὁ ἴο ΝΑΞΟΕΙΒΒΑΟΘΗ δηὰ ΟΡ ΒΥΎΟΒΤΗ), 
ἑ. 4.,ὄ 5. Βυπιθ]οὰ ἰπ ρειίΐοησο δηα οὐογν 6] γοά 
ὙΪΓ ΒΟΥΓΟΥ͂. 80 ΘΈΒΡΑΟΗ.--Ἐ. Η. Η. 

γεν. 21. ΦῬὨΐδ Σ τθ08}} ἴο ΣΤΥ σταΐ ἃ (πιλτε., 
πιαζε ἰο τείωγη (0 πὶψ ἀεαγί), ᾿ὨΘσϑέοσθ Βανϑ Σὲ 

4 ΓΓΟΚΡΒΤΟΒΤΠ τα βίτα:"δ]αἴοβ ΝΑΞΟΤΊΜΒΑΟΠ,.--- δηισηιδον, 
γεγεσηιδεν ἼΠομ, ἐδαξ πῖν διπεὶ εἰ κε τοῦδ έπ τὰς. Οσίδηκο, ἰἃ 

ἄοηϊκο, Ὀβεα ππρίηθ βθοῖο κἰορβ ὈῤΓυΠὶρο ἰ πιΐὶσ. δὲολ 
γιμιίρει πιο ἴο σιῆρέ, οὐπιροδὲ οπεὶς ἐγ. ραϊἀθ8, ἢΪ8 

ποῖοβ οχρίαί πη 116. 11  ὈΓΘῚν ἰπ [0 δϑῆδο οὗἨ δἰπκίης ἀνῇ ἰηῖο 
8 βίαϊθ υἵ τεϑῖ αἴδογ ατοαῖ δαί ἰατίυς.--Ἶ. Η. Η.] 
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ἘΟΡο..--- 7λὲο ιοἱ]] 7 ἰαἄχε ἰο πιν λεατί, οπ ἰλὶδ ἀσοοιηπί 
εοἰὐξ Πλορο. Τὶ εοἴοοϊ οὗ 1186 βοιι}ὶ 8 Ὀδσοπϊης 
Βιι: Ὀτηἰββῖνο δηἀ δοαιι οβοθηὺ 15, (πα 0 ΠΟΥ͂ δσαὶῃ 
ἔπ κο8 ἴο ποδγί ἰἤοβ6 ἔϑποϊϑ νυ δῖ σα, ποῖϊν  Πδἰδηάϊης 
Δ] Βαγ 8 ῖρ89 οπ τοὰ αἱ ἐπ 6 δαπὰ οὗ {π6 Τμογὰ], 
γοὺ αἰννδγ9 δποοιγαχο {89 ὀχογοὶβθ οὗ οοηβάοποθ 

ἴῃ Πω. ΤῚ8 (Π}}} σδηποὶ τοΐεν 0 πμδὺ ῥσθ- 

οϑάεβ. Βι1) 1688 σδὴ Ἐμθσϑίοσο (13- 2}, οὔ {89 
Βεσοηὰ οἷδιι8θ. ΕῸΡ δὶ ρῥγοοοὰθβ 18 ΟὨΪ 8 
ΤΑΥΘΥ, ὙΠ} 0 Ῥοβίεἶγθ ργοῖηϊβθ. ον. 21 8 89 
Ἱπιιη θα αῖθ ᾿ἰσοἀποιίίοη ἰο {16 ἱπηρτοαβῖνθ δοη- 
ΒΟ]ΔΙ ΟΥΥ δεοίϊοη νυ] σὰ ὈΘρΙ 8 τὶ τοῦ. 22, [ἰ 
δ Βονῃ ἰπ Ὑδδὺὶ 1090]]1Ὁν͵8, ΨὮΥ ἴῃ Ῥοοί 5.}]} 
οἰοτ 8898 ορΡ6. 8:66 {9 σοποϊιϑίοη οὗἁ τϑῦ. 24, 
ἐλοτοογα τοὶ! 1 λορο πὰ Ηϊπι. [Τι6 αὐ νατά τὸ- 
ἵογοηοο οὗ {1|6 ἐλ απὰ ἐλεγείοτο οὔ τον. 21, ἰο τ ἢδί 
ἴο]]ογ8, Ἡ σὰ 8 γοηδογοὰ ὩΘΟΟΒΒΆΡΥ ὈΥ̓ [6 
ἰγαπϑἰδίίου οἵ τογ. 20, δβἀοριοὰ ὈΥ ΝΑΒΟΞΒΒΑΟΗ 
δηα ΟΥΘΓΒ, 18 ἃ ΒίΓΟΙ β' ἀΥζαπγχοηΐ δχαΐ δύ (Π}6 ΘΟ Υ- 
ΤΟΟίΠ688 οὗ (δαἱ ἰταηϑἰαἰΐοη. 1. 16 ροβὶ(ίοη οὗ 
ἐῃθ9 ἐλ, 88 ἰῆο ἢἤνγβί. νογὰ οὗἨ 109 βϑῃίθῃσο, 
βίτοη ί μ η8 (δ 6 ἢ ΚοἸ Ποοά ὑπαὶ ἰὶ τοίου (0 δοπιο- 
(δίς }υ8ὲ βἰαἰοά, ταῖθοῦ ἰπδῃ (0 βοπμοι]ιΐηρ δοουΐ 
ἰο Ὀθ βίαίοὰ, Ιΐ τὸ οχρ δίῃ 118 ροβί(ΐο ἱὰ 180 
Βοηΐθῃσα ὈΥ͂ ἐδ πϑοθβϑι(υ οὗ {8.8 ῬσΟΡΟΡ ᾿πἰ αὶ] 
Ἰοίίοτ, {818 ὭΔΥῪ ΒΟΥ ΠΟΥ τὰ ἢ ἰδ Βῖγ}9 18 8ῖ- 
ζοοϊοά Ὀγ {Π6 τι ἢ 4] βισαοίαγο οὗ (Π6 Ροθα, δηὰ 
πτοαῖν ΘΑ ΚΟ (ἢ8 δΡτραπιοηίΐ οὗὨ ἰΠ 086 ὙΠΟ ἱπλᾶ- 
αἰπο 6} ἀϊδοονοῦ ἀ) θη Ὀδίνγθθη ὑΠ6 δΒί γ]6 
οὗ ἰῆο [διηοπίδιϊ ΒΒ, δηα οὗ Φογαπια 5 ΡΓΟ- 
Ῥῃοοΐοθ. Βυι2. Τμο ἐλίδ δηὰ Ἰλεγείοτε, ᾿ ΛΠ 6 Υ Ττο- 
ἴον ἰο ἢ δὺ ΤΟ] οὐν8, Ἰοδὰ 8 ἰο ὄχροϑοί δῇ ἱπιπι6- 
ἀϊαῖα, οἷδδσ δηὰ ἀοδηϊΐϊίο Ῥγοροβίιϊοπ, ἰο ψ ῖσ ἢ 
{ΠΥ πτουϊὰ Ἰοχίσλ}]Υ σογγοβροθὰ. Βυΐ ἱμδγθ 8 
ΠΟ ΒΌΘΙ ρῬγοροϑβίιϊοπ βίδίοά, Ὀὰϊ δον πα σΘΠΟΓΆ] 
γα ἢ ἔσο! ]ονν, τὴ 16 ἢ. ΟὨΪΥ ΤϑιῃοἰΟἸ Υ δηα ὈΥ͂ ἃ πιθῃ- 
ἰ4] ῬΤΟΘΟ88 οὗὁἨὨ οὐῦ οὐ πιϊπά8, σὴ Ὀθ6 δὰθ ἰο 
δα 15} (ΠῸ0 Γοααϊγοιηθηίβ οὗ {Π6 ἐλ δηα ἐλέγοοτο 
ἴῃ ΥΟΓ. 21. 8. Τὸ διϊθιωρί ἰο δβδίδ] 88} 8 60ῃ- 
ποσίϊοη Ὀοίποοη ἔπο ἐλεγοίογε 71 λορε ἴῃ υϑυ. 21, 

δα (Π6 βαπιθ Ἔχ ρυϑβϑϑίου δὲ {πὸ οῃηὰά οἵ γϑὺ. 24, δ9 
ἢ οὔθ ψοῖθ 8ῃ ἱπάοχ δηχοσ ρμοϊηιίης Τογν τά, 
δηὰ (ἢ) ΟἶΒεν' δῃ ἰμίοχ δ οΥ Ροϊηϊίρ Ὀδοκναγά, 
δῃονίπρ ὑπαὶ 8}} (αὶ 1108 Ὀεί ποθι {6 πὶ ἰ8 [88 
ἐλ, οὨ δεοουηί οὗ νι ϊοἢ [86 Ῥτορμαὶ βαγϑβ ἐλεγε- 
γε 7 ὄορε, ἰδ ὀρεὴ ἰο [86 ἔο] ον; ΟὈ)οΟΓ1οη5., 
(α) Τὴ ἐλεγείοτε οὗ γον. 24, ὁλῃ ΟὨ]Υ Ἰορσ δ} ν σὸ- 
ἴογ ἴ0 τ1ὴ9 ψγογὰϑ ἱπηηιοάϊδίοὶν Ῥγοσοοαϊηρ, “ 96- 
ἸΟΥ ἢ 18 τὴν Ρογίΐοπ, δαὶ ἢ παν 8ο]." (ὁ) Τὰθ 
ἐλεγείογε, ἴῃ Ὑ6Υ. 24, 1β Τοβιγιοἰοὰ ἰὸ δὶ ᾿πιτοϑ- 
αἰδοῖ Ῥγθοθάθθ ὉΥ {πὸ δάαϊίίου οὔ 18 ποτὰ 8 
“ἴῃ Ηἰ.᾽ Ι[{1| Βαὰ Ὀδ6η ἰπἰ ἀπ οἀ [ο δογτοβροπὰ 
ΜΓ δηὰ οχρίδίη (Π6 ἀσοϊαγαιῖίου οὗἁἨ τεσ. 21, 16 
βυουϊὰ Βαγο Ὀ6Θὴ ὁ ΠΟΓΟΙΌΓΟ ΒΟΡΟ ἴῃ ἐλ ς,᾽᾽ ἐ. ἐ.. 
ἴῃ {6 ἀοοίγ᾽ 9 σοπίαἰποὰ ἰπ 8}1} (16 ρτοσεάϊης 
γΘΓΒ68, ἰ0  ΙΟἢ ὑμ0 ἐλ οὗὁἨ νοῦ. 2] τοΐοτγβ. (ς) 
Το ἴδοι (μι ἰΠ6γ0 18 88 τηοῖ ἴπ 19 γογ865 ἱπὰ- 
τ ἰδίοΙΥ ζ0]] ον τοῦ. 24, ἃβ ἴῃ ἴπσ86 ἰπχ- 
πιο δίον ργθοοαΐϊηρς ἱἰ, ἰο αὔοταά Βορε δῃὰ οοπι- 
ἔοτί, τλ κ6 8 ἰδ Θχοοϑι ὨΡῚΥ ἱΟΡΓΟΡ4Ό]6 (μδὲ νου. 
24 (φγιϊπδίθβ 8 βθοίΐοη Ὀσριη ἴῃ γογ, 2]. (ἢ 1 
6 ἐλεγείογε, οὔ υοῦ. 24, τοίεγθ ἰὁο 8 Ῥτσγοροϑιίοαῦ 
Ῥτγοσραϊηρ δηὰ ποί ζο]] νης ἰΐ, 10 18. ᾿Κοὶγ ἰμδὶ 
186 ἐλεγόίογε οὗ νοῦ. 21] ἀοθβ 4]13οθ. 4. Τίνα ἴσϑπδ- 
Ἰαϊίΐοπ οὔ τον. 20, αβ ΟΒΑΝΜΕΒ᾽ Β ΒΙΒΙΈ, ΟΥΕΝ δὰ 
ΝΟΥΕΒ (Γδηβίαίθ ἰὺ (866 ΔΌΟΥΘ ὁπ Υοῦ. 90), οὐ 5 
ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ ἰγϑῃβ]αίοδ 10 (πίπι ὑέτοὸ τεπιϊπὲϑ- 
σογίδ, ἦος αἀπίπιο πιέο πιραϊ 07), δα δι}}} ΟΤὰ 89 
ΟΕ ΠΆΑΟΗ ἰγδηβίδίοβ ἱ{, Του τοῖδέ εοτίαὶεἶν τότπεπν- 
δὲν ἰλαὲ πιν δομῖ ἐξ δοισοά ἀοιοπ ἐπ πιδ, ΟΥ Ὡρὸπ τη, 
ΤΟΠάΘΥΒ (Π6 Τηοϑηϊο οὗ στοῦ. 21 οἷθασ δηὰ υπ- 
δαυΐϊνοοα!. 7λὶ δββύτδῃοο, παὺ Οοα 15 πιϊηάζωϊ] 
οὗἩἨ (86 δοὺϊ (μδί 15 Ὀοτννοά ἀοσγη ὑρολ ἱιβοὶ, ἴα 
ΒΟΙΓΟῪ δηα ρμοπίΐοησθο, (Π 6 ΡτορΒοὶ ἰ8|κ65 ἴο ποσὶ, 
δηὰ ποτ οογΘ ἤΟΡΘ ΤΟΥΪΥΘΒ πὶ ΒΪ8 Ὀοβϑοῃ. [9 
(808 δγΥὸ 8 φγδοοία δηιδ ΘΑϑΥ ἰπίσοαιιοίΐοη ἰὸ 
(86 Ὀθααι  ὰ] Ραδβαρὸ ἱμδὺ [0] οὙ8 ἴῃ ποῖ [86 
ἐπουχηῦ ὀχρταββοά ἴῃ ὑοῦ. 20, ἰΠδὶ αοα 18 πιϊηάξαϊ 
οὗ μ6 δι θτηϊθεῖνθ ρδιϊοηΐ δβυοτον, 15 οσρδπάθὰ 
δ ΤΟΔΡΡΘΔΙΒ δὺ ΟΥ̓́ΘΤΥ Ροϊηί.---Ὗ,, Η. Π.] 

[Π. 22-24. 

22 
23, 24 ἴἈ1] ποί. 

ἐδ ΤΑΥ͂ Ρογίίοη, Β8 1} ΤᾺΥ 500] ; {πογαΐοσθ Μ{1}] 

ΙΝ ὦ οΓ [ἴδ6 ΤΙΟΒΡῸ Ἐ πιργοῖθβ ὑμαῦ Ἧὸ ἃ ποὺ δοῃβυμηθα, Ὀδοϑιβθ ΒΒ ΘΟΙΩρΑβ5[0Π9 
Τἠεν αγὸ ὩΘῪ ΘΥΘΥΥ͂ ΠΗ, ΤΕ στοδὺ 18 ἰῃγ Ἀ1 0} 1] Πη688. ΤῊΘ ΠῸΕΡ 

ΒὨΟΡΘ ἴῃ αἶμα. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ. 

γ τ. 22.--[3)2. Θκβιλοη δγχτθδ (μαὶ (μ6 86 ἰῃ 761. ΧΙν. οἵ 322 Ὁ, ἴῃ τεσ. 18, ἴον πο θτϑὶ βογβοῃ Ὀ]Όγαὶ, δὰ οἵ, τ ἂν "" 
ἴῃ τόση. 12, 27, [οτ ἰ6 (πἰγὰ ρϑγβοη ρίασι!, 8 ἀδοίοῖ το ονίάθηοο οἵ (πο Ζοτοτιίας ὑδ86 οὔ Ιδηρύλρο πὶ ἴδ Ἰωαπνοπιδίϊοηβ.---Γ. 
Η. Η.}-- ὴὸ νίυγαὶ Ὁ ἼΟΤΓ, ποῖ Ἰουπὰ ἰπ Φογοπίδ, ἰφ Γγοηθοηΐ Θ᾽ ΘΘΎΕΘΓΟ, τσ. 81; θη. χχχίϊ 11; 14. 1χὶϊϊ, 7; Ρϑ. ᾿ἰχχίχ, 

ψ- 
8; οΥἱΐ, 43, εἰς.--Ὀ Ὃν, 6:. χΧΥΪ. δ; χΙΪ!. 12.---1)2, ζογ. Ὑἱ}}. 20; χίν, δ; χυὶ. 4, εἴς. 

“πὰ ἴι 
τον. 23..-- ΟΣ ΠῚ 1’. ἴἢ ἀρροδίτίοη ἴο ὉΠ Π, ον. χχχί. 22, 81.--Ὁ 053. 164. χχχίϊ!. 2: Ῥα. ᾿ἰχχὶΐ!. 14; εἰ. 8, 

"τς τοι! τσ ΤΥ ἽΠΓι- 

Φ)᾽ ἐγοση Δ [866 232 ἴπ [ἢ15 Β6Ώδ6 ΟἿΪΥ οη66.- ὙἼ)» 3, Φον. ν.Ἱ, 8; νἱΐ. 23; ἰχ. 2. 
 υθρνα Υ ὩΣ 

Μογ, 94.--- Τὸ οχρτοβδίοῃ "0.2 ΟΝ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ μ6το.--Ἶ). ΤῊ οοῃδιίγαοτίου τΠΏ ν ΟΟΟΏΣΒ, Ῥα. χχχυὶὶ. 16; χἱ!, 
δέφι τ τι|τ 

6, 12: χΙ. δ; Μίς. νἱὶ. Ἴ, εἰς. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

βἐϊξαϊοθ (86 ταϊ 416 Ῥογίϊοα. θοίμ οὗ 186 (δἰτά 
σμδρίον δῃηὰ οὗ 86 ψο]9 ὈοοΚ. Ετοῦ 88 οἰδρίεῦ 
ἐἰτὰ οσουρίοβ {πΠ6 τω] ρίασθ δαιοὴρ (6 ὅτϑ 

Ψογβ. 99.594. Τὶ βῃουϊὰ Ὀ6 Θβρβοΐδ!ν οὐδεν  βοπρββ, δὸ ἴῃ ἱνγο ἀθοδάεβ8 οὔ γογβεβ, υογϑβ. 23-42, 
Βοτο δαὶ (Π6 Ραββησο ν λοι 18 1.}} οὐὗἁἨ {π6 τσ 68. σοῃδιϊίαἴο δἰ πιοϑύ οχδοίϊυ {μ 6 πιϊἀαἀ]6 ρατί οἵ οἰλρ- 
ξοπιΐζοσὶ δῃηὰ νον ἐποϊμ 98 τοσβ. 22- 42, οοῦ- ἰδΣ (ἰτά. Ηδθτγθ (89 δυίμον δ] Ὁ }}γ ἰαίγοάμοθα 
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ἐῆθ δα μβΐηθ. Ηθ ρογπΐίβ ὑμ9 Ὀτίρσηξς ἀδν οἴ 
ΒΟΡΟ δηὰ γοβί σηδίϊου ἰο {ο]] ον (μ6 εἰχσαὶ οὗἉ ἀοβραὶν 
ἀεβογί θὰ ἴῃ νοῦ. 18. [ἱπιπιοαϊδι οἰ Υ ΓΟ] ον ηςς 
4680 ΥΘΥΒΟΒ, ΒοΟσΘΡ, [6 ΤΠ ΒΟΤΥ οὗ (Π 6 ΡΘορὶθ 
8πα οὗ ἰπο Ῥτγορδοὶ 18 δρπίπ ἀορίοίοεἀ ἰπ (δ 
Εἰοοπιϊοϑὶ οοΐογϑ, 80 δαὶ {1118 ὈγΙ Κἰὺ ραγὺ 18, ΔΒ 1ἰ 
ἌΟΓΟ, ἔγαπηοαὰ ἴῃ οἢ Ὀοὶἢ βἰ 68 νοὶ ἢ ἀθορ ἀαγὶ- 
655, ὙΠ 1ΘὮ ΒΟΙΥ͂ΘΒ 28 8 Ὀ8οῖ.-στουπὰ [0 τὰκ [ἢ 6 
ΘΟΪΟΓΒ οὗ ἐμἷ8 Ρἰοίατο οὗ δοηβο]αίίοη βίδα οαἱ νυ ἢ 
πτολῖον αἰδβιϊποίηθθθ. Απηὰ 80, 8ἃ8 'ἰζ ψόγο, ἰδ9 
ἀοπιθ οὗ (86 δα] ἀἴης, δυίϊβιϊσα} }Ὺ οοπδίγιοίοα οἴ 
(686 ἰθαγῖι} βοηζβ, εἶδ ὉΡ ἃ8 ἃ Ὀυγδηιϊὰ οὗ 
Ἰκῦ οὐ οὗἨ ραϊηδα ἀδυηθ88, ΓΙ ἢ ΤηΘΔῺ8 
1:6 σοιΐογίηρς, ἰγαϊ, (δαὶ ἴον Ὀοϊίοσοῦβ (86 
δι οὗἩἨ ὨδΡΡίΏ685 ΜΓ] δ ἰδϑὶ ἐγ τ ρ ἢ ΟΥ̓́ΘΣ {0 
εαἰχσὰν ΟΥ ΙΑΙΒΟΥΥ δηὰ Ββιβετνίης, 18 ρ]ασοαὰ οοα- 
ΒΡ σου ΒΥ ἴῃ ὑμ0 οἰοαγοδὶ δπὰ βίτοηροϑί ᾿ἰχἢὶ. 
Εἰτγϑὶ οὗὨ 41} πὸ ογτ} δπηουποθπηρθηΐ 18 τη866, 
ΥΟΥΒ. 232-24, ἱμαῖ, ὉΥ (86 ρστγλοθ οὗ αοά, 5τ86] 18 
ποῖ γαῖ σομρ]οίοὶΥ υὑπάοηθ. Τθαγο 18 βι}}} 8 
Σοϊηπαηΐ τυ βίοι σδῃ ΒΟΓΥ͂Θ 1Δ8 8 σοηηροίϊἑηρ ἰἰηὶς 
Του ἰ09 ποῦν ογάὰϑῃ οὗ ἰπίηρθΒ. Τ}}8 ργοαὶ ἔδυουῦ 
181τ86] οἾνϑβ ἰο 86 ἸηοτοΥ οὗ οά, ᾿ὶσἢ 18 οὐ γοὶ 
Θχμδιυδβίοα, Ὀὰῦ ΓΑΙΠΟΡ ἴῃ Θοηβοαιθποθ οὗ ἰΐ (ἢ9 
ζαλι απο θα οὗ αοα τόπον ἰ(86]7 ΘΥΘΟΓΥ͂ ΙΩΟΤΪΉ(, 
80 (δαὶ (89 Ῥοοὺ ὁσδῃ ῥγοοϊαϊπι νυ ἢ ΔΒΒΌΓΛΠΟΘ, 85 
8 ὩΟΌΪ6 δποῆοῦ Οὗ ἢΟρ6 δῃὰ οοῃβοϊδίΐοῃ, (δ ἱ (ἢ 9 
1,οτὰ ἴα 818 ροτίίομ, δῃά (μδὺ ἢΘ ΤΩΔΥ͂ 861}}} ΒΑῪ (0 
δ18 Οοά “ΤΊ οὰ δὶ πηΐπο.᾽ 

γεν. 22. Στ 5 οὐ ἴμ6 ΣΟΝ  Ε' τϑσοῖθα [παῖ 
Ὅσ6 81ὁΘ ποῖ οοπῃδαμηθᾶ, Ὀθοδῦδο δΐ8 οου- 
Ῥϑβεὶ δ αὶ] ποῖ. --- δεραιμδε ο7 υελουαλ᾽ 8 πιεγοῖδδ 
εὐό αγὲ ποΐ οοπδιηπεα [ἀπαάθῃ Φ ΘΒΟΥ ἢ 8 βἰπα 68, 
855 ὙἱΓ πἰσιὺ σὰν δὺβ βἰπὰ. 8.ο αἷβο, ψοτὰ 0 Γ᾽ 
ποσὰ, ΟἘΒΙ.ΑΟΗ], γον ἀΐδ οοπιραδεῖοπ ἠσ8 πὸ δπά. 
[Τ86 Εἰ. Υ. 18 τἸῆογθ δοσυγδίθ, δεοαμδα λὲδ φοπιρα- 
δίοπ 7αϊδ ποί.---. Ἡ. Η.Ἱ] Το ἔδλοϊ (μδὺ ἐμ Ροοί 
ὮΘΣΘ ΒρΘδ 8 ἴῃ {89 ἤγϑι ρογβοη Ὀ]υγχα), νυν ἢ 6Ἶ86- 
ὝΠΟΤΟ, ἀν ἰ0 νοῦ. 40, 0 Βροδ 8 ΟἹΪΥ οὗ δΐτ- 
86], 15 Θσρ αἰ πθα Ὦγ τ ῇδὺ ἢ88 Ὀ6ΘῺ 8ΙΓΘΔΑΥ͂ ΒΏΟ ΤΏ, 
ἐμαὶ πθ ζαϑδίθῃδβ {89 δοσὰβ οὗ δἷβ ον ῬὈΘΥΒΟΠ Δ] 
ΒΟΡΘ ἰο ἐμθ ἔμδού ἰπαὺ ἐλέ ρεορίε 5.}}} οχἰβίβ, ουθῇ 
λΓ ΟἿΪΥῪ 88 ἃ νεδὶς σοιιηδηί. Βαὶ ὑπαὶ ουθὴ βιιοὴ 
ἃ ζεγπεὶ τοτααΐῃβ, ἢ 6 δβου 68 (0 ὑπ 6 ρσγδοοὺ οὗ Θοἀ. 
[866 {π686 ὑγβϑηβ᾽ (10η8 ἔχουν δ πκΌΪΑΡ ἰ0 Ρ]υταὶ 
δηα Ὀὑδοῖὶς δραΐη, οχρί δηθὰ ἰῇ ΓΘΙΏΘΓΚΑ ἰηίτο- 
ἀμποίοτγυ ἰο {η6 ομαρίορς.Ἱ Τῇ υδ890 οὗ {6 Ρ]υγ] ἰῃ 
ΣΏΘΙΟΙΘΒ ᾿πνοΐνοβ 86 1468 οὗ ᾿ηδη ἰδ δ 810}. οὗ 
ἄταοθ, ΟΡ 1]ΠυδιΡαί θη 8 οὗ ζτϑοο, ἰὰ 1ῃ6 ὍΩΥ͂ οἵ 
πδίγ οἰ 0} δηὰ οὗὨ ὀχδίηρὶθ. ΜΔΗΥ δοίβ οὗ Ὁϊ- 
Υἱ 86 ζΥδοο Ββοόνῃ [0 ΤΔῺΥ ἱπάϊν ἀ818, σοτη ὈΪΏ 6 
πη (86 γϑβα]. ϑποθ ἐλ6 πιεγοῖθδ (110 ΒΕΥΘΓΑ] δοὶβ 
οὗ στϑ.θ) οὗ ϑελουαὶ σα ΟὨΪΥ 0 τορχδγαάθὰ 8458 (ἢ6 
εἴ αοηςο οὗ “19 οονεραδείοη, Ὁ ἰδῖκο ἴη6 βοοοῃὰ "3 

Δ58 8 σαιιϑδίἷνο ρδγιΐϊοϊο, “4,07 Ηΐβ οοπιρϑββίοι Βα 8 
Ὧο οπα.᾿ Τῇ σοπιρβββϑίουῃ οὗ αἀοάἂ 18 πὸ σγουπὰ 
οἵ Ηἰβ χγδοϊουβηθδϑ, ἴῃ δοηΒοαί6η66 οὗ ΜὙἈ10} [8- 
ΤΆ6] 15 ποῖ ΘὨ ΓΟΙΥ ὑπάοπο. 
1 νὸ οουἹὰ ἰδ κο 232 ἴον {μ9 ἐμὶγὰ ρόσγβοιι 

Οίυχαὶ, δ (89 ΟἬΑΚΡΑΙΟ, ΕΎΕΙΑΟ δῃὰ ΙΩΔΩΥ͂ 

Ἰηοἄθγηβ ἀο (ἔπτπαι, ΤΉΒΚΙσϑ, ὈΕΙΊΙΤΖΟΗ οὁἡ 18. 
χχίὶ. 11), {πὸ βΒθη860 οὗ ὑ{μ8 ρῥἷαοθ νουϊὰ 6 6ῃ- 
ΕἸΡΟΙΥ οἱοαῦ. [3 ὁ δου ]ά (δ ῃ ἰγϑδηβ᾽αῖο ψῖ τ ΑἹ, 
ΥΙΝ, 7.6 πιετοὶες 97 «ελουαὴ ! δυγεῖν ἰλεῳ ατὸ ποῖ 
ἐοπδιπιοά. ἴῃ ὙὈϊσὴ ΟὟΕΝ, ΒΙΑΥΝΕΥ͂ δηα ΒΟΟΤΗ- 
ΒΟΥῸ Βι ϑἰδη 4 }}ν ἃζγθο.---. Η. Η.1 Βιυῖΐ, 
ΠΟ νἱ  ϑιδπαϊης ἐμ6 ἔδλοὺ ὑμδὶί πὰ Ρβ. ᾿χὶν. 7, 
32 ΒΘΘΙ.Β ΟΥ̓́ΘΕ ΙΏΟΓΘ ὈΪαΙ ΠΥ ἰμδὴ ΠΒΟΙΘ 88 1 ἰξ 

τηυϑὺ ὍΘ ἐΔίκοη ἴον ὑπ9 ἐπὶγαὰ ῬΟγβοη οΪυγδὶ [ποί 
ΠΟΟΟΑΒΆΡΙΥ. 8.607. Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ ἐπ ἰος.}, γοί 
ΟΥΒΗΑΟΒΕΝ ἰδ ΘΟΥ ΔΙ ΩἾΥ σὶχῦλ ΒΘ ἢ δον, ἢ 
82 ὦ, ἰμΠδὺ (86 ἰηδβαογίζοη οὗ 2 88 ἃ δοιρΘὨ Βα (Ἰ 08 
ἴον Π0 γοαπρ]οδίίου οὗὨ ἐμ σομϑοπδηί, ἰ8 ἰη υἱο- 
Ἰα(ἴοη οὗ δ}} (86 ΘΒ  ὈΠΙ8 6 Γυ]68 οὗ αγδπηηδυ. 
Γ τπΔΥ Ὀ6 ἰδαὶ αἱ δουϑγαὶ οὗ (11ο86 ἀου ὈϊΓὰ] Ρ͵δ6 68 
μδὺ ΔΓ σΣοΐζογγοὰ ἰο (135. χχὶϊὶ 11 ; 188. 111. 22 ; 
Ῥβ. ᾿ἰχὶν. 7; γον. χχυὶ. 7; Εζσ. χ. 106) ζ8]80 
Γοδάϊη 5 δγοὸ δ᾽ ἱρροὰ ἰθ. υὺ Βοτο 818 ΕΚ ΡΡο- 
Βἰ(Ἰοπ 18 ἈΠΠΘΟΟΒΒΆΓΥ. ΗΟ 88 ἰῃ Νυπι. χυὶ!. 28, 
δηὰ 76Υ. χὶϊν. 18, ΤᾺ ἰδ (86 ἄτβί ῬθΥΒΟ; Ρ]ῈΓΧΑ]. 

γον. 28. ΤΟΥ 810 Ὡθνν ΘΥΘΙΥ τποσηΐηβ. 
[Τ᾿ ΟΥ, ἡ. ε., ἐλ6 πιετοῖεα 07 υελουαῖ, νι ἸΘἢ ΔΥῸ ΘΥΕΡ 
Τοηονοα δεοαιιδα 7115 σοπιραϑείοη ζαὶ8 ποί : ἴον ΗΒ 
ΤΔΘΓΟΪ68Β 8.6 {Π0 ἔγυϊ! οὗ ΗΒ σοπι ΡΆ580ῃ (866 ποίθβ 
ου Υοῦ. 22).---Ὦ. Η. Η.]--ατϑαὶ ἰβ ἴθ ἔδετ- 
ἔ]}688.--- αἰ λίιεϊπεδδ 18. ΟὨἸΥῪ 8 ἴο τ οὗὨ σοι ρ88- 
βοημαίθ ἰοῦ [18 ον δπάυγίηρ ἴῃ 8]} οἰγοιαι- 
δίλῃοθ8. ΓΠΛΗΥΊΝ: “Ἴγετο αοἀ ἴο δῖα Δ ΎΔΥ (19 
Ῥτγοιἶδβο, 411 (86 πιίβογδΌ]θ νου ὰ ἱῃΟΥ ΔΌΪΥ Ρ6.- 
ἶβῃι ; [Ὁ ἐΠ6Υ σᾶ ΠΕΥΘΓ ἰδ  ὨοΪὰ οἡ ΗΒ ΙπΘΓΟΥ͂ 
οχοορὶ ἰβγουσὰ Ηἰβ νοτὰ. Τα ΐβ, ἐμθη, 18. (90 
ΤΟΘ8ΒῸὴ ΜΕΥ ϑογίρίυγο 80 οἵϊθη δοῃηθοίθ [ἢ 686 
ἵνο ὑμη 8 ἰοχοί Ὁ, ούθ Ο0α᾽ 8 ΤΠΘΓΟΥ δηὰ Ηἰδ 
[Αἰ 0 1] 688 ἴῃ {] ]Ἰης ΗἾ8 ῥυοτηἶβεβ.᾽᾽] 

γον. 24, γογβ. 22,28, ἰγοδϊθαὰ οὨΪΥ οὗὨ οὈ͵]θοινθ 
ἴδοίβιυ Ετοπὶ ἰδ 680 8 δι )οοίίγο σοπο] βίο ἰβ 
ΠΟΥ͂ ἄγανη. ϑβδ΄':ὺλῃΥσο (80 Ιοτὰ 18 80 ρτβοίουβ, 
ΤΑΘΓΟΙ] ἀπ ἔδὶ γα}, (ῆ9 Ῥοοὺ οϑίθοτβ Ηἰπὶ 88 
80 ἀδοαγοβὶ ἐγοθβυγο οὐὗἩ δἷ8 800], ἃ8 1.18 Ὀοβὺ ροῦ- 
ἰἴοῦ, δῃηὰ ἱμὸ ἰουπάαιΐοη οὗ 8 ορΡ6. 86 
ΤΟΝ ἐδ τ νῦν Ροσίί οἱ .--- ἢν ρογίϊοπ ἰς ϑελοναῆ. 
1}}18 Β66Π18 (0 γϑύδν (0 Ναπι. χυϊὶ. 20, σΒΟτΘ ἰδ 9 
Ιμοτὰ, Βανὶηρς ἰοἷά Αδγοὴ {πδὺ "6 βμουϊὰ γϑοοὶνθ 
ὯῸ ΠΟΓΘΑΙ ΤΥ ρογίίοη ἰὼ {Π6 ἰδηὰ, ΒΩΥΒ ἰο δ᾿ πὶ, 
“1 δὰ {ΠΥ νϑγί [ροτίϊοπ  δπὰ ὑμῖπο ἱπμογιίδηςοα. 
ΤῊ βαῖηθ Θχρυϑββίου ἷβ οι ηἀ ἰη "8. χυϊ. δ; ᾿χχὶϊ!. 
26. οχῖχ. δ7 ; οχ]ὶ]. 6. 8.66 Ζ26Γ. χ. 16; 11. 19; 
θεαὶ, χχχὶϊ. 9θ. Ἔδαὶτὰ τ 808].---[ΟἌἸῚΝ : 
“6 5Ρ681.8 ΘΙ ΡΠ Δί Δ }}γ, ἐμαὶ Ὠἷ8 δομέ δά ἐδ 
δαϊὰ . .. Τὰ6 ὑπο] νην 8180 οοηΐοβδ (δαὶ αοἀ 
8 9 ἵουπίαϊῃ οὗἢὨ 8]}] Ὀϊοδδβίπϑ, απὰ ἐμδὺ ὑπὸ γ 
οὐχιύ ἰο δοηυΐθ869 πῃ Ηΐὰ; Ὀὰὶ τ] (ἢ 6 του 
ΟὨΪΥ {Π 6 Ὁ ΘΟ ἴ688 (δ ΐ8, τ 116 ΠΟΥ͂ ὈΘΙΊΟΥα ποίη; 
Ι688β. Τα ΐδ ἔθη 18 116 σϑᾶδοῦ Ψ ὮΥ (Π6 Ῥτορποῖ 
Δϑουΐδοβ τὺ 6 ΒΑΥΒ (0 δἰ8. δομί, 88 ᾿που ἢ ἢθ 
δὰ 814, {δὲ οὸ ἀἰὰ ποὺ Ὀοαϑὺ 6 μγροοσγίιθθ 
πμδὲ αἀοἀ ψγ88 διΪ8 ρονγίΐοη, Ὀαὶ οὗ ἐμὶβ Π6 δὰ 8 
ἰβοτουρὰ οοηγϊοιίου..} ΦΒΘσθίοσθ ὙὙΣ11 ΠΟΡΘ 
ἴῃ Εἰπλ.---ϑ8990 γος. 21. 
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ΠῚ. 268--88. 

25 Τὸ Τ,.0ῈὉ ὦ ροοά υπΐο ἔμοπὶ {μδὺ ταῖν ἴὸσ αἶτη, ἴο (9 βου] ἐλαέ βϑϑίκοί Ηἰπι. 
26 ἢ ὦ μοοά ἐμαΐ α πιαπ βΒῃου]ὰ Ὀοΐῃ ΠορΡΘ δηὰ 4υΐθ]γ δὶ Ὁ (Π6 βαϊνδύοη οὗ (6 
27, 28 1ομρ. {1 ἢ ροοά ἴ0Υ ἃ πηδῃ ὑπδὺ 6 Ὀ6ΔΓ 186 γόζκα ἰῃ ἷ8 γουϊῃ. Ηδ 506. 
29. δἴοῃθ δηα Κϑθρϑίβ βι]θῃοθ, Ὀθόϑαβθ μ6 μαύμ ὈΟΓΠα ἠέ ἀροι ἰπι. Ηδ ραϊύοί Εἰ πηου ἢ 
80 τὰ {86 ἀιυβῖ, 1 80 6 {6 γὸ Ἰδυ Ὀ6 ορθ. Ηδ γρίνοιῃ δύ ομμθοὶκ ἴο Ὠϊπι {μαὺ βερ οί 
81 δἷπι : Β6 ἰ8 8116 1] σπῃ ΤΟΡτόϑο. ΕῸΡ ἴΠ6 ΟῈΡ Μ}}} ποῦ οαϑί ΟΠ [ὉΓ δυο. 
82 Βυὺ ἐπουρᾷ ΒΘ οϑυβδ ρυίθί, γοῦ Ψ}}} ἢ6 βᾶνγθ Θοπιραβϑίοι. δοοογαϊηρ [0 [Π6 πη 86 
88. οὗἉ 8 τβθγοῖθϑ, ΕὉΓ μα ἀοίῃ ποῦ ΔΗ Ιοῦ τ ] ἸΏ ΡΊῚΥ, ΠΟΙ ρτίον {86 ΟΒΙ]άτθη οὗ τλθῃ. 

ΤΕΧΤΙΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

Ψοτ. 2δ.--- αὶ οἵ Ρ ἰ6 Ὡοῖ ἰουπὰ ἰῃ Φοχοσηίδῃ; Ὧθ 1808 ΟὨΪΥ Νίρμδὶ 1]. 17, δηοὰ Ῥίοϊ υἱῖῇ!. 16; σχὶϊἱἹ. 16. χίν. 19,22. 

Κιηάτοά ΟΧΡγϑδϑίοσιδ τὸ τουηὰ ἰῃ Ῥη. χχυυ. 8. ᾿χίχ. -. ἴβ. χῖΐσ. 23.-- -ΤῊο οχρτγοδαίος λιδὶ Ὦκ Ὁ ΥἽ ἰ9 Ἰουπηᾶ ἰῃ )οτγοιοΐδλ 

βουόγαὶ {{πλὸ9 δηὰ ἰη ἀἰ ογοηΐϊ ΒΟΉ 505, χ. 21 (2); χχί. 2; χχίχ. 13, χχυχυίὶ. ἴ. Ὑοῖ ποθ οὗ ἴπι68ὸ ἘΠΡΕΝ Βοϑῖῃ ἴο ἴανὸ ἤοϑοῖ ἢ 

1:|ὁῸ Ῥοοὶβ ὁγο. 1Πδοπὶὸ δα σι ϊοῦ ἀοοϊδγωζίο Ὑΐδ ἰ) ἷδ τοϊηὰ, [ἃ γ88 ΔΡΡΑΓΘΌΓΥ σαὶ. ἐν. 29, ὙΠΟΣΟ ἰΐ ἰ8 δαϊὰ τῇ 2 

79). 223 Ἴ33.}-53. 
γοτγ. 26.---ἰ 899 ογίζ. ποίεε δείοισ. ἘΠ, ον. [1|..23. 

γον. 21.--ν. 566 1.14. ὉΡ ΜΙ) ὀοσαγα οπγ Βοτϑ.-- Ὁ. }}}} ἔγθθηε!ν ἰῃ ϑοτοπιία, Η1. 4; χχίν. 36, εἰς. 
ον. 28.--Ὁ 8), ποῖ ἴῃ δοτοιηίδη. [{ οςῦχα, δοδίἀεθ Ποτγϑ, οὨἱν ἴῃ 2 βδιὼ. χχίν. 12; 18. 1χ{}}. 9.Ψ Ὁ}, 18. χ]. 16, 8 ργο- 

0 Υ ἴγοτὰ Ὀγῶ, ἔι ἴο ἐμγ ἀδίἀε (860 ὈΣΙΩΣΤΖΒΟΗ δὲ [δ ἷ8 μ]806), οὗ ὙὩΐο του Φογοτη Δ ΙΔ ΚΟ σεαυθηΐ 1.36, χτὶ. 13, χχίϊΐ 

᾽ 

ΝΜ 29.---ἰΤῊ5 τοῦδὸ ἰ6 Ἡδηϊΐης ἴῃ 16 8ομὶ.]--" ὙΣΣῚ Φεγοπιίδ υὑδοὸ5 οἴοῃ, χχί. 2: χχυΐ. 8, 7: 11. 8. [Οὐσγτιν : “ 7θο 

Ῥδσίο]ο ὯΝ ΟΧΡΓΟΆΑ565 841 ἰ5 ἀ] ΠΠ ΘΠ]; [ὉΓ ἩΠΘῊ ΔΎ ἢ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο Ὀθ ἐπογο 019, (86 ΠΙΟΌΣΘΥ δαύ, 77 (ξ πεὰν δε. Ὑ--ἴδο 

ῬὮΓΑδοὶ ΤΡ. " ἰδ Τουπμὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἰῃ Ργου. σχίχ. 13, θαΐ α18δ0 ἴῃ 9261.. χχχί. 17. 

γον. 30.--- ΜΝ οἱ λον [Π6 Ῥατί. 353, ὍΟΥ ὙΠ}, Β00 ἰ. 2, ΟΟσΌΓΕΒ ἰῃ Ψογογηία)ι: ἢ ΩΣ ἰ6 Τουηά ἰῃ 18. 1. 6.-- [6 ὀχ ρτοδβοίοπ 

ΤΙΒΎΓΙΞ »Ὲ 7 ΟΟΟΏΓΕ ΟΥ̓ ὮΟΤΟ, γοῖ ἴδθτὸ [8 ἃ δίτα ἰδ Σ οοπϑίταςτοη [οἵ »ὉὉ ΣΤ 3, ἱμδιοαὰ οἵ 4466. ἰῃ Ῥα. Ιχν. δ; ἰχχχυ. 

4͵ ἘΝ ΑΝ »Ἐ7 δηὰ ΘΠ, ΌΥ ΤΟΣ 8Ο]γ 68, ΓΟ ΟΌΣΤΟΩΣ ἰῃ ΦοΓοΙ Δ : 806 [ῸΓ ἴθ Δτεῖ, χχχί. 14; χῖνί. 10; 1. 10, ἴος ἔδο 

οἴδμαν τἱ. 10; χν. τὸ: ΧΧ. 8: χχῖν. 9, είς. 

οσ. 31.---ἶὐὴογοτο Δ ΠΟΥ͂ΟΥ 868 ΤΊΣ, Β60 ΥΟΥ. 11; ἰἱ. 7. 

γον. 32. -Π}Π, 800 ἱ. 4. τ. 12--ὅὁ ΠῚ, οἵϊθῃ ἰῃ Φογοσοϊδῃ, χὶ!. 15; χχχὶ. 20: χὶ!. 12, εἰς.-ὙὙὉ Ὁ δ ἰοπά, μοῖρά 

[δυ, ΡΒ. οΥἱ. 45. ῃυεδίάοα 18. 1χ|}}.7.-Ὑ ἢ ταρχαγὰ ἰο αταιρτοδιϊοαὶ οοπδίστιοι οΏ,, 506 τότ. 22. 
Υοσ. 833.-- 0 νοτῦ ἃ 112} ἑηοεϊπαίισαι, ἀοργοεειοι 6226 (Ῥὶοὶ δραίῃ ἰη [τ. ν΄. 11) Φοτγοσῃ δ 1568 πῃ ὯῸ0 ζύγτῃ “-Ἰ39, 960 

Ῥουΐ. χτί. 28 -ὴΣ ἰα Ἰτηροτί. Ρίο] οἵ ἽΝ, ἦδο ΗΙΡΏ. οὗἩ νι ΐϊοῦ γ͵ὸ Ὦδγο ἰηῃ τοῦ. 32, ΤΏ 14 ΌΣΩ, ΟΟΟΠΓΣΒ ΟὨΪΥ ΒΟτο: ἰΐ ἰδ 58ῃτί- 

δηδᾶ ἴσχοι ΤΩΝ, Ὧ8 4 ἼΝ, γον. δᾷ, Σοῦ γ᾽. 860 ΟἸ83Η., Ρ. δ47. -ὧνπ 3, ποῖ Τουη ἰῃ Φοτγοτϊηίΐαν; ἣδθ δΒΔῪ8 ΟὨΪΥ Οὔοθ 

ὉῚΝ 423, χχχί!. 10. [ΠῚ ἢ οου!]Ἱὰ ὑ86 (να ἸαϊέοΣ ΡὮΓΑΒΘ “ΟὨΪΥ ΟἿΟΘ,᾽" ἢ Ὑ8 οἱ δὸ φιἐἀϊοϊοά το ἰὲ (μδὶ Βὸ σου ]ὰ ποῖ πὸ [89 

οἰὸς τ ΟΩΪΥ ὁ806."--. Η. Ἡ. 7 πὸ ρῶγαδο, Ὀϑδίἀθδ μοσο, ἰ8 ἰοσῃ ἃ ΟὨΪΥ ἐπ Ῥδ. ἰν. ὃ; χ]χ. ὃ. 1[χὶ]. 10. Αἱ 89 ᾿ἰδοὲ ἱνῸ γίδοεσ 

ΟἽΝ 5) οσοῦχθβ ἐῃ ἴδ ἰτητηθάϊδίο οοπίοχί. 
ὙΎῪ 55. 

ΟἿΪΥ τ ὶ ἢ (μ 9 καλθ ἰοἰίοτ, Ὀὰὶ τὶ ἢ Βοιποξζθηοθους 
νογάϑ. 

γεν. 25. ΤῈ6 ΤΟΝ ἰδ βοοᾶς---Οοοά ὦ «:- 
λουαλ--᾽᾽το πολ ἴδδὶ νναὶϊξ ἔοι Ὠΐτη,---ἰο 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεγθ. 2δ-88, Το που ἀπ ον γἱηρ {μὶ8 Β66- 
ἐἴοη 18,--ῖ 9 ̓οτὰ ΠᾺΒ Κὶ ἃ ΡΌΡΡΟΒΕΒ ἰονναγὰβ 0 
οὨιλϊάγοη οὗ δὴ ἰῃ 8}} οἱγσιιηϑίβποσβ; ὄνθη 1 Ηδ 
δ αβιΐϊβοϑ (Ἰοι, ΗΘ ἀο68 ἰὑ ἴ0Γ {Ποὶν σοοά ; τηθῇ 

 ΒΒου]ά 8οὸ ἀεροτγί ὑμοιηβοῖγοβ ἴῃ ταϊδίοτι απο ἰΠ δὶ 
ΠΟΥ ΙΠΔΥ͂ ΘΏΒΟΓΘ (6 διίαδϊππηθηὶ οὗ ἴῃ Τοτὰ 8 
ὙΠΟ] οβοιμα ἱπἰοηϊίοη. Τθη κνὶ}} Ηὸ ροσϊ Ηἰβ 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ἰο ΤοίυΓη αρζαῖὶπ. [ἢδθγ9 ὙῸ6 ῥ᾽] ΩΪΥ 866 
80 οχρδηβίοῃ οὗ Π6 λϑβογιΐίοη τδὰρ ἴῃ σοῦ. 20, 
ἐμαὶ ἐλ6 7,ογὰ το δὲ πιϊπάϊμὶ οὗ ἰλε δοιΐ δοιοεα ἄοιῦπ 
ὡροπ {ἰδεῖ ἴπ ΒᾺ Πι Βθῖν} 9 ΒΟΓΓΟΥ.---Ἦ. Η. Η.]-- 
19 ἰΠγ60 ΥΟΥΒΕΒ, 20-27, Ὀορὶη τὶ (6 Β818 

νοτὰ 2[Ι,Ό, σοοά, ἀπὰ ον θην Ὀθοης ἰοροίμοτ, 
85 ἰῃ ὑ18 βοοίΐοη σΘΏΘΓΛΠΥ [86 δοηηθδοίϊοη οὗ 
ΥΟΥΒΟΒ Ὀορίηπίης ΜΠ} [86 88η10 ἰηϊᾺ] 18. ὙΟΡΥ 
ἈΡΡαγροπί, Τθπβ ἰπ {Π6 (Ὦτθ6 ΓΟ] ον πα {τα 8, 
γοτβ. 28-80, Ὁ1-ὁ0, 84-80, [9 ΥΟΓΒΟΒ θορίῃ ποῖ 

(λεπι τοῖο ἱγμδί τὴ 1. [ αἰ, σας ἴῃ ΒΟΡΘ. 
8 ὑ86 οογγϑοὶ ἰά6Ά.---Ἔ, Ἡ. Η.7,---ἴ᾽οὸ [86 δοὺϊ 

τδαὶ δϑοϑὶσϑῖδ Ὠὲπι.---ἼΠὸ ἰἸάρα οὗἩ Ὡ[Ιϑε:εεσοοά, 15 
Ῥγοβθηϊοα ἴὸ ὺ8 ἴῃ {]Πγθθ αϑροοὶβ ἰῃ υϑγϑ. 25-27. 
ετο ψὸ δδᾶγνο ἰδ ζιπάδιηοηϊαὶ ἰάδα, δαὶ (ὃς 
Ποτὰ ΗΪϊπιβοὶ 18 χοοὰ. Τιῖθ Ὀοϊοημβ ἰο ΗΪ8 πᾶ- 
ἴμγο. Ηοῖβ σοοὰ οὐθὴ το ἢδ οδϑι868 ῥδϑὶπ. 
Μδη του ἴπ ὑσου]ε, ρογοοϊνι ρ ἐμ φοοάπε38 
Οὔ (η0 ᾿οτὰ, οαπηῆοὶ ἀρ ΔΠΓΥ ΤΩΌΓΠΙῸΣ ΟΥ ἴδὶαὶ- 
Βοδγίεαϊυ ἀοβραίτ. Ηο τουδὶ γαῖ Υ ΟΡ οὐδῆ 
ἴῃ Ηἰπὶ ψ ῆο 5]. γ5 ὨΪΐπι, Β66Κ ουϑθῇ Ηΐτὰ 80 5661} 
ἰο (τυδβί Εἰτῃ ΔΎΔΥ ἔγοπιὶ Η πη 86]6. 

νον. 26. Σὶ ἰα κοοῦ ὑδαὶ ἃ τῶδῃ δβδου ἃ 
Ὀοτὰ ἢοΟρΘ6 δηᾶ αὐἱϑοὶν νναὶῖ ἔοσ ἴ86 δαϊνᾶ- 
τίου οὗ ἴ9 ΖΟΒ Ὁ --- αν» ἰδ ἠδ τολοὸ ἷ 
διίεπος τοαὶί 70 Γἀ6 ϑαϊυαίἑοπ οΓ “Ψελοναλ. [786 



ΟΗΑΡ. Π|. 26-.88. 

Ἡοῦτον οοπδβίαοίϊου 5 ἀἰ σου]. ΤῈ δα μου }68 
αἰ ον οα ἱπιρογίδηϊ ροϊηΐϑ. Βαΐ 4}1 {10 ἰγδηβ]α- 
(0.9 ΣΤ Βα Ϊ ἴῃ [06 Βᾶτ16 6886 Π|ϊ8] πιδληὶης, νν ἰσἢ 
18, ΟΩ ἴπ6 ψο]6, 88 νΥ6}} δχργαβϑοὰ ἴῃ Οὐγ οοῃ- 
τοι ΕΖ 8} γογβίο, ἃ8 ἰῇ δ γ. Ζ| ἐς σοοά δοίλ 
λομεγωῳ «πα δἰἰομίἰψ, ἐ. ἐ, ἀπ ατταυ τὶ ἾΥ, 800- 
ΤᾺΪΒΒΊΥΟΙΥ͂, ἐοὸ ὡαϊί 70γ ἐλε φαϊυαίίοπ “Γ υελουαῆ. ---- 
Ὗ. Η. Η,}] Ῥγσοιι 6 ρῥτγοροϑίιίοη ἐμαὶ ἐμ0 Πογὰ 
18 ζοοἂ ἴο ἰποδα ψῆὸ ναὶὶ ἴογ Ηἰπὶ δηὰ βϑοὶς Η πὶ, 
ἰοϊϊονν 8 ὨΘΟΟΒΘΔΥΙΪΥ (ἢ 18 οἰμοτ, ἐμαὶ [Π6 τἸβδὴ 18 
ἰοτι απαΐ, ον θὰ ἐπ [Π6 πιά δι οἱὁἉ σιαϑιἰϑοιηθηΐ, τῆ ο 
Ῥδιῖθ ΠΥ δηὰ 581]6 {1} }7 ὨΟΡΟ8 [ῸΓ (Π6 Βαϊνδίίοη οὗ 

6 ᾿ογὰ, ΤΊνθποο ἴὑ Δρρϑατβ μαι 2, σοοά, ΒΘ Γ6 
18 ἴ0 Ὀ6 (Δ Κοῦ ἴῃ (Π6 δ6η86 οὗ Μεϊ2, λαρρν, Τοτίω- 
παίε, ΜὨΪΟΒ 10 π]ου Ὀ ΘαἸΥ ἢλ8 ἰπ ἰν. 9: 96. 
χΧιῖν. 17: 18, 111. 10: Ῥβ. οχὶὶ. ὅ. 

[33. ΤῊθ δουρί μ88 Ὀθθὴ τπλᾶθ ἰοὸ ἐδ]κθ 
ἐμ18 τνοτὰ ἴῃ γουβο5 20, 27 848 ἃ γοροι το οὗἨ [Π6 
Βίδι οπηοηῖ ἰῃ νον. 25, ὑμὰὺ ϑελουαὶ δ ροοῦ Τὺ 
Νκύῦμανν (866 ἀμ ΑΟΗ), Οοὐ 18 υελουαὴ ἰο (λοδε 
τοὖο ἦἀορε ἵπ Πίπι. ᾿ς, Οοοα---απαά τοῖο τοαῖίδ. .. 
Οοοά ἰο τζ6 πιαπ, εἰ. ΤΠὶ58 ογθαΐθϑ 8 ὙὉΥΥ ΒΟΓΒῊ 
οἰ} Ρ818 ἰη νον. 26, ἀπά γϑάυσοϑ {86 τπδδῃΐης ἱπ 
γον. 27, ἀονῃ ἰο (᾿ιῖ5, (αν Φουα 18 χοοὰ ἴο 
ἐμαὺ 8 ΟὨΪΥ Μ|0 ὈΘΑΥΒ ἴΠ0 γόκο ἰῃ [ιἷ8 γουίῃ. 
ΒΙΑΥΝΕΥ͂ ἀπὰ ΒΟΟΤΗΒΟΥ͂Ρ δγοιὶ {Π|680 το αἰ - 
ΘΌΪ 68, ὈΥ͂ ἰτϑῃβιδιίης ΝΡ ἵπ νϑσ. 26 ὃδ δ βίῃραυ- 
ὰῦ ποὺῃ (πιο ΟἾΕΝ οἷπιη8 88 ὑδθ οογγϑοί 
γοδαΐϊηρ οὐ ἴμ6 δυϊμπογὶγ οὗ {πΠ6 ϑδυγ.), δῃὰ ὉΥῪ 
ἰπἰγοάιοίηρ δὴ ΠἸαϊνο Ῥϑγιῖο]6 (ἐλέγφίοτε, ἀθπεε) 
ἴῃ σοῦ, 26, ἐμαὺ 15 ποί ἴῃ ἰῃο Ηοῦτγονγ. ΒΙΑΥΝΕΥ: 
«ελουαῖ ἰδ φταεσίοιδ υπίο ἀϊπι' ἰλαὶ «οαϊίείλ οὼγΥ πὶ 
ον. ἫἫἘΠπ ἴδ στασίοιμ, ἰλεγοίοτε ἰοί ἀϊΐπι τιοραΐϊξ. .. 116 
ἐδ σγαοσίοιιδ μπίο ἃ πιάῃ, εἰς. ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ: ὡελουαὴ 
:5 φορά ἰο ἀϊπι (σέ τιυαϊίοιἡ ζοὸν Πἤπι. .. Ηε ἐδ σοοά, 
λόησε ἐδί ἧϊπι ἦορε, εἰς. Βαβι ἀθβ (6 σγδιῃπδίϊοα] 
ΑἸ σου] 65 δῦονο βιαϊοά, (Π 686 ἰνο ἰγδηβ)] αἰ 0}8, 
ὈΥ τίη ἂπ ἱπαοροπᾶρης ρῥτοροβιζίοη οὗ υϑὺ. 
21, ᾿Ἰϑδοθ8 ἰμ6 ψτγοιομοὰ ἀοοίτίηθ ἐμαὶ αοὰ 8 
ὨΘΟΟΒΒΔΡΙΪΥ σγασίομδ ΟΥ σοοά ἴο ἃ. τῶδὰ ὙὲὺΠῸ0 18 
δἰ οιεὰ ἴῃ ἷβ γου δὰ ΤΠΘΥ͂ γα, ἴοο, Ορθῃ ἴο {86 
Εταπιπγαιῖσαὶ οὈ͵εοίϊοη ὑμπαὺ ΟΕΚΙΆΑΘΟΗ Ὀγίημϑ 
δκυΐηϑι ΝΕΌΜΑΝΝ᾽ 8 ἰγδ 8] ατἴοη, (ἰαὶ ὁ πψου]ὰ Το- 
4υΐγο ὑμ6 τὠῖχ αὖ ι|λ0 ὁπά οὗ γοῦβο 26, Ἰηβἰοδά οὗὨ 
86 πϑῖηθ ὡελουαλ. ΤᾺθ τοροιϊ το οὗ ὑπὸ ποτὰ 

ΔΘ ἴῃ (686 γ 6 Γ868 Βοι]4, ἀου Ὀ.16855, Ὀ6 τοχαγ δα 
ΤΏΘΓΟΙΥ Ἀ8 ἃ Βογί οὗἩ ἰδ 1}]1 σῆγημςο, ἰηἰοπάρθα ἰο 
ῬΊοδ586 (86 ΘΔΥ 8δηα {Π6 Θγ6, δηὰ ἰο ἣχ ἴδΒ6 αἰΐοη- 

ἐϊοη.---ΠΗ Η.1]---Τἴ 2 ἰβ ἑδῖκθη ἴῃ ἐμ: 80}89 οἵ 
“ει, ἴ86 Το]οπς 71) οχρίδίηβ 86 ΙΕ 18 
ἐπΒυ ΥΔΌΪΥ ΒΑγϑὴ [0 ἰδῖζο {Π18 88 Ἱπιροτῖ. ΗἸΡΆ. 
ΔΒ ἸΩΒῺΥ (0. ΕΥΜΑΙ. ΓΟΙΌΓΒ ἰο {μΐἷ8, ἢ “898 α. 
ΤῊθ Θχδϑιηρῖοβ δἀάυοοα ὈΥ Βἷπι ἰπ ἐπὶ ρ͵δ66, ηἵ- 
ἴοτὰ πὸ Θηδίο συ ἰ9 ἴ6 οα86 Ὀοΐοτγθ 5 ἯΠΥ 

8ου]ὰ ποὺ 2 ἤδγθ Ὀ6 δοπβίτγιιδὰ ῥγθοΐβαὶΥ δ8 ἴἰ 
19 ἰποαΐδίο Υ αἰἴϊοσναγὰβ ἴῃ τοῦ 27} ΤῸ 

ἀουὉ]9 1 '8 ΘΑΒΙ]Υ Θχρίαἰπϑα, 1 τὸ ἰαῖκθ 2.77) δ8 
8 γύρα] δἀ)οοίϊγο ὕΤΟΠ) Ὑγν, 838 ΟἜΒΕΝΙῦΒ (7ῆες, 

Ρ 590. δοπιρ. 821), ὟὝΊΝΕΕΒ, ΕὝΕΒΒΤ δηα οἴ 6.8 
ἀο, αἰϊποόουχιι (}85 Δα)δοίλγο ἀοο8 ποὺ οὐδ 6]86- 
Ψ Π6Γο. Δπη οδ]θοίζου ἰο (818 ΤΥ ὉΘ υγροα ἔγουλ 
Ὁ3Ἴ, ν]σ μ᾽ 18. ΟὨἹῪΥ ουπά Ὀθδὶάθβ μογθ ἴῃ [8. 

χιτὶ!. δ, δΔηὰ ΗδΌ. Ιἱ. 190, ὙδοτΟ 1ἰ 885 80 δάγογ- 
1.) εἰ χη οαϊοη. Βα {89 ατπαδίϊοῃ 15, τ μοί ΠΧ 
ὈΪΘΥῪ 18. 8 ἃ ΡΌΓΘ δαγογῦ, ΟΥ Ὠοΐ ΓΑΒ 8} οσἰ χὶ πα] 

δ )οοίίνο πουῃ (866 ὈΝ, 4 ζοτεΐγοπέ, ροτολ). 
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ΕΜΑΙῸ Δἰτιη8 (πὸ Ἰδίίον, ὃ 204 ὁ. σοπιρ. ᾷΑ 163 
σφ. ἴῃ 115. οΥἰσίη)] δα)δοιῖνο δ᾽ σαὶ βοδίϊο ΠΙΔΥ͂ 
Ὀ53Ἵ βίϑηὰ ἰιοσο. Μαύπεκ, ἱπάθοά, ΡΥΟΡΟΒ68Β ἰὸ 

ἰαἶκο χὰ δα ὉΣ5Ἵ μι θδιδ αι νοὶ γ, δοπώπι ὁδί 6Σ- 

Ῥεοίαγα εἰ ϑ8ϊϊγ86; ὮΥΟΡΤ., ἐχρεείαίϊο εἰ εἰΐεηίἐμεπιξες: 
ἰαοίία εχρεοίαίῖο. Ἦα τοῖδγβ ἴῃ (818. Θοπηθοίΐοῃ 10 

5. Βυΐ, .8 ΕΧΑΙ Βον, ἢ 168 α, ἐμὶ8. ἴον- 

τηδίϊοθ ΟσΟΌΥΒ Οὐ ὙὮ6ΥΘ ὁ ἢ88 δὴ δ-οβίγδοί, 

ΒΘ6ΏΒΘ, 85 ὩΡᾺ οδιγεοίταίο, 03 ἰοίαζέψ, γοὺ ἰῇ Υ9 

'ϑ ΑἸΨΑΥΒ Δ ραββῖνα ἰάθη Ὀθηοδίἢ ᾿ξ, 38, ἴῸΓ 6χ- 
δηιρὶο, σοίγιδιῖο οτἱ ΚἸ ΔΙῚ τειγιδωίίοη, αἰδροδίίοι 

ΟΥ̓ ΖΙΏΔΙΥ ἐλε δεὶπο ἀϊροδεά. ὅ,.0 8180 3. 88 

οὐ αἰ Δ} οδίγεοίαίωπι, ΧὰΣ οοπδυπιπιαίμπι. Α6- 

οοτάϊπρ ἰο (18. 1) που]ὰ ὍΘ εαρεοίαίεπι. Βαὲ 
{πὶ8 βρῆβϑα ἀοθβ ποὶ βιιὶϊλ ἤθσθο. 786 σοπηθοίϊ ὁ 
ΤοαυΐΓο8 ἰδ6 ρυγο δοϑίγαοὶ ἰάθα οὗἁἨ ἐχροοίαίίο. 

ΤΠ ΟΓΟΙΌΓΘ 176 ἔα ἶκθ Ἰὰλν δὰ ὈΘΝΤ ἰπ {16 δα εοίϊνο 

80η80, δηά ἰλ6 ἀοιι0]9 Ἷ ἴὉΥ αϑ τοεἰΐ ἀ8, α αἰδο, ΟΥ̓ 

δοίλ---απά. [Βοίὰ Ἀοροΐαὶ ἀπά β᾽1Ἰϑηΐ οὐ βυ πιΐ8- 
βῖγϑ. 

γόον. 27. Τὶ 16 κοοά---Οοοὐ ἐς ἐἰ----ίοΟΥ ἃ ΤΩ 8} 
ἴμδὶ ὯΘ ὍΘαΣ 186 γοῖτο ἱπ δἷβ γουϊῇ.---Ἰ 
μαὺ Οη6 ͵'β ΆΡΡΥ, 0 816} {1Υ ναὶ 8 δηὰ δῃ- 
ἄυγοβ, ἐμθὴ ἰΐ ζο] ον α (αἱ βοστον ἰΐ86}} 1188 1Κ5 
οοὰ 546: ἔογ ἰὺ Ὀοχοίβ ἰμδὺ βἰἰθηΐ δηάινγτδηοο. 
Ιν ἰ8Β (η6 μοὶ ὅτο ἐπὶ σῖρθὴβ ὑἐπαὺ ΠΟΌΪΟ ἔγαϊι. 
ΤΒοσοΐογο ἰῃ ἐδ ποχῦ ρΪ]8606 {π6 Ῥοσί 68}}15 Ὀθ γ- 
ἰὴ {80 γόοκθ βοιιοίἷηρς σοοά. Ηδ δάάβ, ἰΐ 15 
ἰταορ, ἐπ λώ ψομίδ. Τ}}18 βϑϑιῃβ ἰο αν σδιιβαα (ἢ}9 
Ἰπίοτργοίουβ αἰ συγ, ουθ ἴῃ οἱὰ ἰϊπι.8. ΤῈ} 
ΑἸαἴπηθ οαϊΐοι οὗὉἨ Δ. 6 δορὶί., δη ἀ {πογοαρου ΤῊΕΟ- 
ΡΟΤΙΟΝ, ἰγδηβὶοιθὰ ἐκ νρότητος αὑτοῦ, 7γοπι ἢϊϑ 
ψομίά. Απὰ ἴῃ ἔδοὺ δ Ὺ Οὐαΐσοθ8 τοϑὰ 1" }}}5, 

ὕποπι λὲς γοιμἢ. Βαυὶ (ἢ 1468, οὗ ψομίἧ, 18. ποῖ ἴο 
6 ἰἀἴκοη ἴῃ ἰ00 Γαδι τ οἰθ ἃ βθη8α6. ΒΥ ἴὑ [Π6 ῬΡοοὶ 
σου α πα ϊσαὶθ ον  ἀβαί)γ, ποῖ γουϊῇῃ ἴῃ ορροϑιτϊοη 
ἰο τη οοι,, Ὀαὺ ἐμ 6 ρογίοά οὔβι}}} ἔΓΟΒ ἢ ἈΠ Ότοκ 
Βίγοηρί, ἴῃ ορροβίζοη ἰο ἐμ ρογὶοὰ οὗ Ὀγοίζϑῃ 
δηὰ εἰἰτηϊπἰ816α Υἱίδ} γ. Ηδσ νοι]ὰ ἱμθὴ ἀπάογ- 
"ἱαπὰ τηΔηδοοὰ 88 ἱποϊαἀ δα ἰῃ γουίῃ. Ηο νοι]ὰ 
ποὶ δχοϊαἂθ ()8 ἱδοιραὺ ἐμαὶ ᾿ὑ ΤηΥ̓͂ Ὀ6 ψ]1ο]6- 
ΒΟΙΏΘ, ἢ ἃ οογίδϊ ἢ 5686, ζὸγ ἴθ οἷά ἰο Ὀθραν (ἢ 9 
γοΟΚο. Ηθ τλθδῃ8 ΟἿΪΥ (Βα {Π6 ἰἶτλ6 οὗ Υἱροτοι8 
δ. ΓΘΉ ΖΝ ἰδ ἐδρεσίαϊίψ τἴ6 ἰπι6 ψιθοα Ὀοαγίηρς (ἢ 9 
γΟΚΚΘ ΠΑΥ̓ 6 οὗ δαἀνδηΐαθ. ΕῸΣ ἱμθ ἃ πιῇ 18 
ΡῬΓΘ- ΘΠ ΘΓ Ρῥ]δῦϊθ. Το ολῃ 6 Ἰοαλ, ἴῃ 
86 Βοβοοὶ οὗἉ 1110 ὁΓοβ8, ἐδ ηρϑ ὑμδὺ ν ἢ] 6 οΥὗἨ[Π 9 
Ετοδίοδὺ 080 10 πἷπιὶ ἴπ 15 ἰαίϑν 116, [ΟΑΕΥΙΝ 
ὉΠ ἀογβίδη β ἐλὸ ψοῖο 88 (ηὶ οὗἩὨ ἐπδίσγυσιϊοη, 1η- 
βἰθδα οὗὨ οἰναβί ϑϑπιοηΐ ; Βυ Ὀτηἰ βδίοη ἴο {0 ἐδαοίοσ, 
δο 80 μα] θο ῬαγΡΉΓα868 οχρ] αἷη 0. Βυῖ 189 
τυ 016 οοπίοχὺ Γαι ΐΓ 8 υ8 ἴ0 πη ἀοΓβίδηα ἰἰλ6 γο ΚΘ 
οἵ εἰδίοιῖοπ πὰ δὰ θη ββίοη ἰοὸ Ὀ᾿ νης γον άθηοθ. 
Ξ'8θ ΘΒ ϑοΙΔΠΥ ἰδ 6 10] ον ἱπρ τ σβθβ, 28-88.---ἾΥ. 
Η. Η. 

ΝΗ Ἵ ΜΙΟΗΑΞΙ 5 ΠᾺ8Β σοποϊαἀοα ἔτγοτῃ (18 6 Υ86, 
{παν Φογθαδῃ ᾿τοίθ ἰὸ θὴ 8 γουηρ πιᾶη. [( 
ΒΘΟΙ8 ἰο πιὸ ὑμδὺ ἰοτο 18 δβοῖηθ γα αἱ (δ9 
[ουηἀαϊΐου οὗ 8 γοαῦῖκ. [Ιἢ (18. (γα σπδρ- 
ἴδ Π0 ρεγδοῆ οὗ (0 ΒΡΘΟΔΊΚΟΥ βίδπαβ οιἱ ἴῃ (10 
Τοσορτουπα. [Ιὰ ἰδ σοπῃροίΐου οὗὨ ἰδὲ8 σι ρίογ, 
{6π, {Π|186 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ ΔῊ σογίη γ Ὀ6 Ὀοί(6Τ 1“ 
ἀεγβίοοά ἰπ (ἰχ6 τποῖ}} οὗὨἨ ἃ τῆδὴ ἴῃ (Πα Υἱροῦ οἴ 
Ὠ18 βίγοηρί, ἰδ ἴῃ (ηὴ6 τηουτἢ οὗ δὴ οἷά τηϑῃ. 
ϑίηοθ ὑπο Φοσθαλίδῃ, δὺ ἰμ6 (ἰτωθ οὗ 86 οαρίυχθ 
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οὔ 7 ογΌδβα] θα, βιίοοα αὐ ὑπ τόσ ᾿ϑαδβί οἡ (ἢ 6 [ἢ ΓΟ8Ἐ- 
οἰά οὗ οἷα ἀρο, δανίηρς ἃ ᾿ ΙΒΙΣΥ οὗ ἰογὶγ-ἶννο 
γοδγθ ὈΘΣα πίη, τσ ἢ6 δὰ Ὀοραη ταί οῦ 
δΔίϊζοσ, [μὴ ὈΘΙΌΓΟ, ΟΥ δἱ .ἷ8 ἰνγϑη οι} γ0δῦ (8500 
7ηἰγοάμοίίοπ ἰο «εν. Ῥτορῆ., Ὁ. χὶὶὶ.), (πο γοίοτγο 0}}}8 
Ῥίδοο 18 σδίπεν δῴζαϊηϑί (πᾶπ ἤοτ Φογοπ Β᾽Β δὺ- 
1Πογϑὶρ οὗ (μ18 ϑοῦ. [1510 παίυ ΓΑ] ἴογ α γουης 
τηϑδῇ ἰο ἰΔ}}ς δΌουϊ ρδιϊ ΕἸ δηὰ ΒΘ ηΠΠ|Ὺ οατίπς 
ἃ γοκοῖ [5 1 ποῖ παΐυγαϊὶ 0 δὴ οἱ πιδη, Ἰοοΐὶς- 
ἴῃς ὈΔοῖς ροπ 8 Ἰἰοης οχροσίθησθ, (0 γοορηΖ6 
ἀπὸ Ὀοποῆϊ οὗ ΘΑΥΙΥ ΟΥΟ558685 Δη ΔΗ οἰ 0η8 ἢ Οου]ά 
ἯΘ ἰπηδρὶηθ δηγιΐπς τηοτθ ᾿ἰἸκοῖγ ἰο ὃθ Βαϊ ἃ ὮΥ 
186 Ρίοιιϑ Ῥσχόρβοὶ ἱπ ἶβ ο]ὰ αρθ, ἡμὴ δὶ 18 
Ὦοτο Βαϊ α ἢ Απὰ ἴ8 δἰ ποὺ }υ.8ι ψ δὶ 18 ῬΘΥΒου ΑΙ 
Βυ δου χ8 ἐμαὶ Ὀοσυῃ ἴῃ ἷ8 σου ἢ Ἰοης ὈοίΌΓΘ 
ΨΦογυβδΊο γ88 ἀοϑἰτογοά, ψου]Ἱὰ γο ἰοα ἷπὶ (0 
ΒΥ Απά, μα γΥ, ἀο ψ͵ὸὰ ποὶ ΤΟΟΟΖΏΪΣΘ ΘΟΥΟΓΥ- 
6 το ἴπ 8686 [δι ηοη (1008, (6 δρὶΓὶ οὗ μα γ᾽ 80 
8.88 Ὀ66ῃ ἸΟῺΚ 8 ΒίγβοΓ ἴο ΠΔΡΡΙΠ 688, Υγ80,---ἢ- 
Ἐ|Κ6 τη6 γουπρ τηϑῇ, βίγοηρ, βδηρυΐηθ δηα βοὶΐ- 
Το] ἰδηίΐ,--- 5 Ἰοϑί ἃ}} ἢΟΡΘ 8879 ἃ ορθ ἴῃ Θοά, 
Ἰοοκίης ἴἿἊΓ οηΑγΓὰ8 Ἰηΐο (86 δἰἀἀθῃ διίατο, μδὶ 
ἦθ το Ὀ6 τυαϊοώ 70᾽ ἴῃ δἰίδηί Ῥϑββὶνθ, βὰ Ὀτ 8810}  --- 
ὙΤΟΒΌΘΜΥΟΒΤΗ: “Τῇ βοηςἰτηϑηΐ ὈΘΙΌΓΘ τ18 18 ΥΘΓΥ͂ 
ΔΡΡτοργίαϊο ἴο “7 γι δῃ, 0 Ὠδἀ Ὀθοη οὨδϑίοηοα 
ἐῃ ΘαΥῚΪῪ ᾿ἰἴἶ6 Ὁ αοὐ, δπὰ πεά (ἢ ᾿οδτηΐ ἃ. 165- 
Β0η οὗ ρῥδίίοποο δπὰ σμρθοσγίι] τοδὶ παι ἘΠΔΘΣ 
π6 βουούδδὶ Ῥϑύβοιδὶ δ] οι 05; ἀπ ἢ6 Π6ΓΘ 
ΤΘΟΟρπΖΕ8Β ἐμ Ὀθηθᾶς οὗ ἐμαὶ δασὶν αἰδοῖ] Ϊπ6.᾽" 
---ν. Η. Η. 

γεγ. 28. Ηδθ εαἰτιϑιὶ δίοῃϑθ δηᾶἃ ᾿σοϑροῖἢ 
Βὶ1Θ:1.---ΤῊῆο Ὀοαγίης οὔ [86 γόοκα 18 ποὶ υπσοῆ- 
αἰτο ΠΥ τ οϊοϑοπιθ ἴοὸτ αὶ ἴδῃ, Ὀαϊ ΟὨΪΥ͂ 6 ἢ 
ἦς: 18 ἀοῃθ ἱπ ἴμο σὶρ γ. Τα 18 πο ται 
δη(ὦ ψ]]οΟἸ] 6 Βοπ 9 ΨΑΥ͂ οὔ Ὀοατίης ἰΠ6 ΟΥΟΒΒ, ὙΠ ΘῺ 
οὔθ ἰ8β ἱπρϑίϊθηὺ δι} ρόγῦνοσδο, δηἃ αἀδβϑίγοβ (0 
δὮλκΚο ΟΥ̓ 1Π6 γοκθ. δίδου, (μ6 γοῖζθ βου] Ὀθ 
Ῥοῦπο ἴῃ βἰἰθηΐ δηα ραιϊθηΐ βυῦδπι ββίοῃ.--- 6 
διιτὴσ αἰοπς 18 ἰῃ ορροβί(οη ἰο οδδοῦῆι! ἱπίον- 
δουγβα Ϊ πο. Τ᾽ 18 7 θγο δ Εἰτη ΒΟ] τη κ6 8 
Θχρ οἰ γ οομϑρίσυοιϑ, ΠΏ 110 Βα 8, ΧΥ͂. 17, “1 
Βαὶ ποὺ ἱῃ (86 ΔΒΒΘΙΙΌΪΥ οὗ ὑμ6 ἡογέαϊ [Ε΄ Υ͂., ἐλέε 
πιοσζεγ8], ΔΟΡ τωὠοϊσοα Ὁ ] 88[ δ]οῇβ, Ὀθοδιιθθ οὗ 
ΤΙΥ μαμὰ: ἴον Τυὰ Βαδὶ δ) 10 τὸ νυ ἐτἢ ρα σηδ- 

ΟἿ]γ ἴῃ βίϊεποθ δηά βοϊυθ ἀο Ὀϊνὶ πο 
δ δ 8ι18οτηθηῖϑ αἴὔεοὺ (16 Ποατί. ἩΒΟΘΥΘΙ ΡΟΓΠΙΐ(85 
ΒΜ πλ86] το ὃ6 αἰγετιεα ὈΥ {μ6 ποἶδβο οὗἩ 186 νου], 
ἀγοννὴβ ἰδ γοῖϊσο οὗ ἀοἀ, ψΒϊοῖ Βροαβ ἰο Οὐγ 
Βοαγὶ ὈΥ̓͂ ΙΩ688 οὗ {0 γοκο. Οοπρᾶγα, οἰ 68, 
2.1; 1.6γν. χῖ!, 40.---Απα ὧ διϊεπὶ: σοτηρ. ἱἱ. 10, 
18 ; Φ6γ. χὶνὶ. 6 ; χὶ νι. 2.---Βθοαῦδο ΒΘ 61 ἢ 
ὍΟΣΩΘ ἰΐ ὌΡΟΣ ἰπι,---ἰολόη [ὀέξοαμ86} 11: ἱπιροσοά 
ἐξ οἡ ἀϊπι. 6. οἹὰ ἰγδηβ᾽ῖοσβ (ϑΕΡτΤ., ΦΈΒΟΝΕ, 
ΒΥΒΙΑΟ) Βαγθ ἴδϊζθη ἰΠ9 γογ ἴῃ (6 Β6Π86 οἵ ἑαζίπσ 
ὡροπ οπε᾽ 5 δεὶ [30 Εἰ. ., ΟΑἸΥΙΝ δηὰ ΟΥὟἙΝ]. Ὀ6- 
οδυ86 {ΠῸ Ὁ ἱμβουχῃΐ, (86 δι Ὀ͵)οσί Ὀοΐης νναϊτὶηρ, 
186 8υ0]θοὺ οὗὨ {λὸ ἀπ πι θα 186} Ῥτοοθ ηςς γουὉ8 

τουδὶ Ὀ6 Βυρρ! ἃ. Βιυΐ ἐμὸ Ποῦγον συοῦὺ (0), 
τ 

ΔΒ 8280 98) ΤΩΘΆΏΒ ἴοίΐετε, ἱπιρόπετε [0 ἴαν προη, 
ἴο ἵπιρο86]. Τὴ ὙΠ|016 σοπίοχὶ ΤΟ ἢ ΠΥ ΒΡ 168 
φομονὰ} 88 86 βυ )οςοὶ, δηὰ τὸ νοτὰ ἰι86 1 σῖτα 8 
16 οὔ͵θοῖ. [ςΒπούσητον, ΗΈΝΡΕΕΒΟΝ, ΝΟΥΕΒ 
δληὰ ΟΡ ΆΙΆΑΟΘΗ, 81} αῦτοο στ ΝΑΒΟΒΊΒΒΑΟΘΗ, ἴῃ 
ἰδ κίπρ (Π6 νγὉ ἰἢ 8 δον Β0η86, δΔηὰ 'π πη κὶπς 
αοὐ ἰδ βΒιι)6οὺ οὗ {ἰ6 γϑγὉ, --τόεσαμλο, ΟΥ τολοη Πε 
ζαϊά 1 ὠροπ ἀπ. ΟΑΕΥΙΝ, ον! θην ἀἰδβ8ηι 88 οἱ 
ΠῚ ἢ18 ΟΠ ΣΟ ΟΥ̓, σου 5808 ἱπαΐ (86 οχ- 
Ῥγοϑϑῖοι ἀ068 ποῖ Βοοῃ παι γαὶ ΤῸ ἰιῖτη, ἈΠ ἃ δι. 
9918 ΔΟΙ͂ΒΟΡ σχοίη. ΝΟΥΕΒ χϑιλ 8 (δαὶ 

ΤῊΕ ΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ “ΕΒΕΜΙΛΑΗ. 

“80 δηιὸ οὗ Οοΐἷ 8 υπάοτειϊοοί, 88 οὕϊδη ἴῃ 
5 οὉ.,᾽᾽ δηὰ γοΐϑσγσβ ἰο δ18 ποὶθ οὐ “οὉ ἰἰὶ. 20. ---ἾΥ, 
Η. Η.] 

[{ὑἱτηκπ, Ῥάβεκαῦ, ὃκ ἥεττε, ἤάύυπκεε, ΤΗΕῈ- 
ΝΙῦΒ δηὰ ΝΟΥΕΒ, πιδῖο γογβ. 28-80 ἀορεπάθηϊ οἱ 
3, ἰλαΐ, ἴῃ! νϑσϑὸ 27, δηἀ Ἔχροβδίϊογυ οὗ [μ0 τηϑϑηῆ- 

ἴῃς οὗ δεαγίπρ ἰλε ψοῖζε. 71 ὦ ροοα (δα! α ππαπ δὲαν 
(δε ψοζε ἐπ ἀξ ψοιμὴ, ἰδλαί ἂς εἰς αἰοηε αμα ἐδ σιϊεηί, 
εἰς.. ἰλαὶ δὲ »ωΐ ἀϊδ πιομίἡ ἐπ Ιλδ ἀμωδί, εἰς.. τλαι τε 
σίυο ἀὶδ εὐδεῖ ἰοὸ ἠΐπι ἰλαί δηεἰδ ἀϊπι, οἷς. ΤὨϊ5 
αἷγνοϑ ἃ βοοὰ 86πη86; Ὀυΐ {ῃ6 οι ρμδίὶος ἰὰθα ἴα 
ΥΟΓ. 27, 8, --ποὶ (δὶ ἃ τὴλη ὄεαγ ἰλὲ ψοζε, Ὀυὶ 
(μ8ὲ ΒΘ Ὀ6ΔΓ 1 ἐπ λὼ ψουϊὰ; ἰΐ 18 ΒΔΡαΪΥ ῬΟΘ510]6, 
ἱμογοίοτο, ἐπαὺ γϑσβ. 28-80 οδϑὴ ὍΘ δὴ Ἔχρδηβιοῦ 
οὗ γοσ. 27, νὶιῃουΐ βονίης ῬΩῪ ἰΐ 18 σοοιί ἴον 8 
ΔῊ ἰ0 ΘΓ {16 γοῖΐζο ἐπ λ ψγοιμῆ. ͵ο ἃτὸ Ἵοπι- 
ΡΘΙ]οὰ, ἐπογοίοτο, ἴο ἰμίογργοὶ σογϑ. 28-80, 1πᾶά6- 
ῬΘΠαΘηΓΪΥ οὗ γον. 27.---. Η. Η.] 

γον. 29. ΗΕἧδἠδ ρμυϊτοῖδ δίβ. του ἐπ ὑ86 
ἅπει.--Τιῖὶθ οχργοδϑίοη ἰδ ἰοιιπὰ οὔἹῪ ἤθγο. [ἰ 
8 ἀἰ όγθηΐ ἤγοιῃ ἰμ6 ὀχργοδβίου ἐοὰ {ἐς ἀμδί {Ῥπ. 
Ιχχίϊ. 9; Μίο. υἱὶ. 17; 18. χ]χ. 28). Σὸν ν μι ]98ι 
1Π6 Ἰλίίον ἀδηοίοϑ ΟὨΪγ ἴΠ6 Ἰοννοδβὶ ἀορστοο οἵ βυῦ- 
λθοίζοη, {16 ἔογμιον ἀθηοίοδβ ᾿ἰϊκο νεῖθθ ΒΘΡ666}}}688- 
ὮΘ688, ΒΙ5σθ 6 ἯΠΟ ἮἈ88 Ρυΐ ἷβ το ἢ 2 (Π 9 ἀπιδὲ 
σαπηοῖ ϑρθαὶς. Υϑὲ 1ὲ 18 ποὺ τωϑϑδηΐ ἐπὶ 8 ν 8ο ἰ8 
δυμῃδ]οὰ ἴῃ 186 ἀυδβὶ σδπποὶ ΒΔ Ὺ δογίμίης αἱ 8]}. 
ΟὨΪΥ 6 888}} γοβίγϑίῃ ἢἰπὰ86 1} ἴσχοι τυγιμ τίς. 
Ε)δουϊδιϊοη8 οὗἨ Βυπ)ῦϊο ἰτπῃ ρ]ουΐη ῬΓΔΥΘΥ ΠΙΑΥ͂ 
Ὀο ὀχίοτιοἀ ὕτοηι (6 Βοδστί. Α58 βοὴ δὴ ο͵δου- 
Ἰδιΐοη νγ τηυϑί γοργὰ (ἢ 6 τνογαδ8---ἰξ δὸ Ὀ6 ἸΒΘΙΘ 
ΤΔΘΥ ὉὯΘ ΒΟΡΘ,---ρεγλαρα ἰἦεγε ἴδ ἦορε. ον ἰΐ 
ψ6 ἴδ Κο (686 88 ([)6 γγογὰβ οὗ ἴῃ Ροεί, {δῆ τ 
οδῃποὶ υπάἀογβίδηἀ ΜΕΥ (ΠΟΥ͂ ΟΟΟῸΓ ῥιδὺ ΒΘΓΘ. 
ΤΟΥ πγου]ὰ πῃ {πὶ οΘ890 βἰδηὰ 88 γγ9}] οὐ Ὀδι(ο 
αὐ {Π0 οηᾶ οὗ τοῦ. 80, ἰὼ ρίας οὗ λέ ἱ βίοὰ μι 
ισϊ(ἡ τορτοαοῆ. ἨδΥθ αἱ ἴδ) ο]086 οὗ γϑγ. 29, {Π 0 
ΔΥΘ ΟὨΪΥ ἴῃ ρμΪδοο, ᾿ξ (Π6Υ οἂη δὲ Ὀτοιχὰςϊ ἰηΐο 
οΥζδηΐϊο υπΐοι ΜΓ {πὸ ἦγϑι τη ογ οὗ {116 Ὑ 6 Γ86. 
ΤῊΙΒ ἰ8 ἀοη9 ἱ τὸ ἰακο ἵῃθὰ 85 Ὑμδὶ π6 υτ- 
Ὀ]6ἀὰ οὔθ 8 Ῥοσιηϊ θα ἰο Β840., οὐ γαῖ ον ἴο (δ᾽ηκ, 
ἰῃ ϑρίἰς οὗἁὨ δΪ5 ρυϊἰπρ 18. τηοατἢ ἴα ἴμ6 ἀιϑί. [ 
ἀο οὶ ου {18 δοσοιυηῖΐ (δ ηἷς, (δὶ γα βου] βυρ- 

ΡΙΥ Ὑδδῆ, δϑανίπσ, ἴον ἃ που ΠΥ δυὶϊῦ (0 58}-- 

ἴθ Ὀαοσοῖηθθ αἀυπιὺ βροαϊίπα. 0 τουδὶ, {Π6τθ- 
ἴοτο. υπάογβίδηὰ ἐπ Βοηίθῃςθ, 88 ἰηἀρρα 8 ἀοοΪα- 
Γαϊΐου οὗ {πΠ9 Ὠυπ Ὁ] Θὰ οησ, Ὀιὶ α8 δὴ ἱπάοροποηξ 
ὀχοϊαπηδίΐοη, ποὶ σΥδαλτηδί 08}}}7 οοπποοίοὶ πίιὰ 
(16 ῥγϑοοάϊης βοῃίθῃοθ. 

γον. 80. 1ἢ 16 {πτοο ργοροϑβι(ϊοηϑ, υϑυϑ. 938-80, 
ὈΘ σοιηραᾶγοὰ οὔθ Ὑγἱὰ ἢ δηο ΠΟ Σ, 8 οοσίαϊπ στγαιὶδ- 
(ἰοα Ψν1}} Ὅ6 ρῬογοοϊνθὰ, Εὸν βἰ(τἰς δομθ δηὰ 
βϑἰἸοηὶ ἰδ ΘΟ ΡΑΥΘ Ϊ νΟἿΥ Θα8Υ. ΤῸ ρυὶϊ {6 πιοῦϊὰ 
ἴῃ {86 ἀυδϑὶ δπὰ γοῖ ἴο Βοβο, 5. τότ ἀἰδου]. 
Βαῦ ἐπ Βαργάοϑὶ οὐἁἨ 4}}, νυἱόοὺν αυοϑίΐϊοπ, ἰδ ἴὸ 
Ῥγοβϑϑηΐ [26 ΘΟ 66 ΕΚ ἴο ἐμ Βη 116 δηἀ Ρδ(ΊΘΏΥ 80- 
οορὺ (86 ζ}}} τηϑαβυγο οὗἩ αἀΐβρτγαοθ ἱμδῖ 18 ἴ0 σοαι9 
ὕροῦ υ8.-- ἘΕἶΘ εἰνθϑιὶδ---ο)7).γ6--- οἷ ΟὨθοὶς ἴο 
Εἰτὰ 8δὲ δι ϑο Ηἰπ|.---Πγ λίπε ἐλαΐς επιιοιὴ 
λὶπι  αγθ ποῖ ἰὸ υπιογβίαηα, οχοϊ υϑῖνοὶν δῆ 
᾿πμθαϊδίοὶγ, Θοα. ον αοὰ 9165 ποὶ ἱπηπιειὶὶ- 
αἰεἶγ, Ὀαὶ ὈΥ ἴῃ9 ἱπβιγυταθηι αὶ ἢν οὗ πιθη. “ΤῺ 
Τοτὰ μαι Ὀϊἱάάοη δἰ πι,᾽᾽ βαοϊὰ δανία ἴῃ γοΐογαποθ 
(ο 1.6 τοΥ Πμχ8 οὗἩὨ ϑἱιποὶ (32 δια. χυϊ. 11). ἔοῦ 
(16 Β6η86, Β66 Τοῦ χγυὶ. 10; Μαῖῖ. γν. 839. [Ὁχἵἷ- 
ΥΙΝ: “' ΤΏΘΓΟ ΔΘ ΤἸΏΛΩΥ 10 ΒΌλ} ἰοὸ αοὰ ν᾿ δὰ 
{ἸΟῪ Ρογοοῖγο ΗἸ5 δηιϊΐ; 48, ἴ0 ᾿πβίδησο, ἢ δ 
ΔΩΥ͂ 0Π6 9 ΔΗ] οἴ οἱ νυ} ἢ αὶ ἀΐβολβο, 6 Κηονϑ δαὶ 
νι 15 8 οἰναπιϑομθαῦ ἐμαὶ ρμγοσοοὰβ ἴσοι Θοά; 
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Ψ]Π 6 ῬΟΒΕ]Θημ60 ΔΡΡΘΏΒ, ΟΥ ζϑπιῖπ6, ἔγοτη {86 [οοτάϊηρ ἰο Ῥαὰ], οοπιοοίοαά τ] ραίλοποθ; Βομι. 
ἐποϊοαιΠΟΥ οὗ (86 Ἡϑαῖμοσ, ἴΠ6 Βαπὰ οὗ αοα ἂνΡ- 
ῬΘΆΓΒ ἰο ἴδοπι; δὰ τὴν ἰμθη οοπάμποι {Πποτὰ- 
ΒΕΙν 8 ἴῃ ἃ δι 118 Ὁ]6 τπβηπον: αν ΨΏΘΩ δα ΘΙΏΘΙΩΥ͂ 
τηθοῖ8 ὁη6, δηὰ ψ θῃ ᾿π]υγοα, 6 ΠΏ ΠΥ ΒΕ Υ8, 
41 βᾶανθ ποῦν ποίμίηρ ἰο ἀο νῖϊμ αοά, αὶ ἱμαῖ, 
Ὑἱοοὰ ΘΠΘΠΙΥ͂ ἰγοδίβ τὴ0 ἀἰβατδοθῦα ]γ." 1ι 18. 
(Βοὴ ἴον {18 σθϑβοῦ ἰμδὶ {86 Ῥτγορδοὶ βιιονβ ἰμδι. 
86. Ραίί6 8068 οὗ {86 χοὰϊγ οὐχᾷϊ ἰο οχίθηα ἰο 1η-, 
}ατὶο8 οὗ 18 Κὶ πά.᾽᾽7-- ΕΑἶο ἰ8 8116ἃ ζ.}} τ ὲτἢ 
ΣΘΡΊΟΘΟΒ.-- [Ανναν : “ ὙΠΕΓΘ 8ΓΘ {Ὅὑ 0 ἰεἴπὰβ. 
οὗ ἰυαγὶθ8; 1ῸΓ (1186 υἱοῖς οἰ ΘΓ ἰγθαῦ Ὁ8 Ὑγ}1 ἢ 
Υἱοΐθποθ, ΟΥ δβ881]} ὺβ τὶ ΤΟΡΓΟΔΟΙ ΕΒ; δηὰ χο- 
Ῥτοδοῖ ἰ8 186 Ὀϊ ογοδὺ οὗ 8}} {πίῃ 8, απὰ ἰμῆϊοι 8 
ἃ τηοϑὶ χγϊονουϑ τνουηὰ οη 8]}} ἰπφοπαοιβ τλἷη 4 8.᾽᾽] 

γοτβ. 81-88, Τὴο ἰγτϊὰ ποῖν ζο]] ον ης Ββίδὶθ8 
{η0 τοϑβοῦ ΨΥ ἰΐ 18 ροοά ποῖ ἰο ἀοβρδὶρ ἴῃ 
ἐγοιῦϊα, Ὀυΐ ἰο ῬΟυβθύοσθ ἰῃ βἱϊθηὺ Βορθ. Τ8ὸ 
ΤΟΆΒΟΙ ἰ8 δσοηἰδϊηοὰ ἰῃ ἰμγθθ Βρϑοὶ οδί! Οἢ8 ; ΟΤ', 
ΙΔΟΓΘ δογγοοίϊγ, ἱπ ἔνο, (89 Βοεοοπαὰ οὗ νοι 18 
δον ἴῃ ἰννο ρῬαγ ου Δ Υϑ. 

γον. 81. Το ἔτει σϑᾶϑοι ἴδ ἃ ποζαίἷϊνο οὔθ. ἘῸΣ 
189 Τιοτᾶ [Αἀοπαὶ, ποὺ 6 μονα}. Υοὶ 8660 7πη|γ., 
«Αἀά. έπᾳ., ». 83,1 νυνὶ} ποῖ οαδὶ οἱ ἔοσ θνυϑσ. 
--Τ βδηθ δαργββίοῃ 88 ΡΒ. Ἰχχυνὶ 8: ΘΟΙΏΡ. 
χὶϊν. 94: Ιχχῖν. 1. ΟἌΕΥΙΝ: “1 8 οογίδί ἢ ὑπ 6 Γ0 
ψ}}} 6 πὸ Ῥαίΐθη660, Θχσθρί ἔμπασο Ὀ6 Βορα.. .. 
Α8 Ρδίϊθῃοα ΟΡ 8868 ὨΟΡΘ, 80 ΒΟΡΘ 18 {89 [ουπἀδᾶ- 
ἐΐοι οὗἨ ρδίϊθμοθ; δὰ ἢθηοθ σοῃϑοϊδίϊοῃ ἰ8, 86- 

χνυ. 4.᾽ 
γον. 82. ὙὴῸ βοοομὰ σϑββοῦ δοηίδιῃβ ἔντὸ ῬδΥ- 

(Ἰἰσ]γθ. ΤῈ6 ἢγβί 8 6 ροβιεἶγθ οὔθ: {ῃ6 δοχ- 
Ῥαβϑίοῃ οὗ ἀοὰ αἵϊογ Ηθ μὴ 8 Ἰοηρ {ἴπ)6 8ϑιηϊ (6 πῃ, 
ὙΠ γαῖ ἀρρϑὰν ἀραϊπ. Βαῖ βουβὴ δὨ8 σαυσδ8θ 

᾿Βηθξ, γϑοὶῖ 111] )ὯΘ δανθ σοπιραδδίοῃ δοι 
οοτᾶϊηρ ἴο 86 Στ] τυ 6 οὗ ΠὶΒ τη ϑχοὶθα.--- 
ον ὑ ΗἬ λαδ αβἰιοίεά, (λέῃ ἰδ [6 πιουεά ἰο σοπιρα8- 
δῖοπ αεοοτάϊπρ ί(ο Ηΐἰ στεαί πιετγοι. 1 τορατγὰ ἰὸ 
11: ΟΣ 866 ΗοΒ. τὶ. 1, 7οῦ ν. 18; ΡΒ. χχχ. 
6 (δ). [866 4180 18. Ἰϊν. 7, 8; Ῥβ. Ἰχχχίχ. 89. 84. ] 

ον. ὅδ, Το βεοοηπὰ Ράτιϊουϊαν Οὗ {πὸ βοοοπὰ 
ΤΟΆΒΟΩ ἰβ ΘΧΡΓΘΒΒΟα ἴῃ 8 ποραίϊνο ἴοσπι; αοὰ 
τϑὶ, αἴϊον Ηρ 88 Βιιἱ (θη, Βανθ ΘΟ ΡΑΒΒΊ 0 ἢ 
ρδίη, Ὀδοδι8θ Ομ 8.1βοπηθὶ 18 ποί τὶν Ηἰπὶ δὴ 
οηᾶ, Ὀυΐ ἃ πθ8η8. ΤῊΘ οϑβθηι:) ἀϊβροβί(ΐοη οἴ 
Η15 μοδτί 18 Ιονθ. Ὑδογοίοτο οἢδϑιϊ βοηθοὶ 18 ποὲ 
{6 ῬΥΟΡΘΟΓΙ ΟΥ̓ ἴτὰθ Θχργοβϑβίοῃ οὗ Ηἰ8 Γϑοὶϊϊης ἰο- 
ΓΒ 8. ΕῸΣ 86 ἄοϊ ποὶ Αϑῇίοῖ υυἱ ἢ 5}ν 
[ππᾶγρ., ὕγοπι ἀΐδ λεατί], ΔοΥ βτίθνοϑ---ψεί 114 
ϑγίξυες [απαᾶ στγίευε.---. Ἡ. Ἡ. τ189 οΒὲϊᾶσϑθῃ 
οὗ τλ6}.--- ἔγοπι ἰλὲ ἀεατί: Νοὶ ουΐ οὗ ΗΪ8 Βοατί, 
δὰ ἢ τὸ ΤΏ ΔΥ Ὁθ Δ] ον οα ἴο Βροαὰῖκ οὗ ἀοἀ Δηιητο- 
ῬΟΡΔυΒ 64]}Υ, Ομ αϑιϊβθαιθηΐ σΘοπ68 ἔγοπι Η 5 μοδὰ. 
ΤῺ6 δος 6518 μα ϊσαιθα Β6ΥΘ 18 ποὶ ΘΧΡΓΘΒΒοά ἴῃ 
{Π6 σοπίοχὶ [τοὐδὲίησίψ, 866 Νυπι, χνὶ. 28]. ΕῸΣ 
(86 Β6Ώ88, 860 Ῥᾳ. οχῖχ.' τῦ ; Φοσ. χχχὶϊ. 4]; θα. 
ΧΧΥΙΙ. 08. 
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34,85 Το ΟΥ̓ ὑηάον Πἷβ ἴδοῦ 411 [86 ῬΓΒΟΠΘΙΒ οὗ (86 δασίῃ!. 7ὸ ἔσσῃ δβὶάς (ἢθ 
86 τἱρῦ οὗ ἃ τηδῃ Ὀδίοσο (86 ἔδοα οὗ {μ6 Μοβίὶ Ηἰρῃ. Τὸ βυδνογί 8. τἤδῃ ἴῃ 18 οδυβο, 
81 186 Ἰμοτὰ δρρτονϑίῃ ποῦ. ἜἯ μο ἴδ μο ἐλαΐ βαιτμ, ἀπὰ 1Ὁ σοπιθί ὑο Ῥ888, υυῆδπι {}6 
88 Τιοτά φοπιπιαπάρίμ τ ποῖ ἢ Οὐ οὗ ἐμ6 τιοτμ οὗ ἐπ Μοβὶ ΗἸρ Ρῥγοσθβάβί ποῖ 
89 601} δπὰ ροοὰ ΥΥ̓Βογϑίοτθ οἱ ἢ ἃ Εἰ] ῃρ᾽ τηδ ΘΟ Ρ]Δ1Π, ἃ Τηδῃ ΤῸΓ μ6 ρυ ΙΒσηθης 

οὗ Ἀ18 818 ἢ 

ΤΕΧΤΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Ὑ εχ. 3,.-.-36.---ΤῊο [το ἰὩδη  ἰτο5 τ ἢ] ἢ Ὀοχία ἔμοθθ ΤΟΥ808, σΔἢ ΟὨΪΥ ἀοροῃὰ οἱ τἼλ᾽ ἢ. Βυὶΐ ΠΝ Ἢ ἴῃ σοπποοϊίοη τ τ 
ττ τ τ 

χν ΟΥ Ὀ δ 85 ἴμο τηϑδῃίηκ οὗ ἐμώιεγί ἴῃ αἰϊαμία, Ἀχίης [16 Θγ68 ὁπ δοιωθίμίης ([8. χυὶ]!. 7; Εἶχ. νυ. 21). Ονπίηςρ ἴο πὸ δ  Υ 

Ῥείνγθοι ἰ)νὲ, }" αοὰ ἴ) (869 Επ΄. ὃ 211, ο, ἃ, ὦ, ἢ ΤΙΝ οδῃ δ περ ἴοσ ὃν ΤῊΝ. 80 ΡῈ. Ἰχ!γ. 6, αῃὰ μιδτο [Θξπίλοη τοίθτϑ 
6Ἶδὸ ἴο 1 δδαπι. χυὶ. ἴ]. ὙὍῺΘ ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗ Ἑοδοοδίης, Γ «σὰ Ὀοχίηηΐης ἢ υ οὨ ἀοδουπηὶ οἵ [πο ΔΙΡ Βα ΘΕ ς81 ΔΣΤΑΏ οποηϊ, 84 

ἮΟΤΟ αἱ ΔΠΥ τοῖο ἀδοίἀοαγ ὑγουδι]οῆ. 
Οοὐ ἐοοα ποῖ νη ΚΊΥ ἰὸν 4.1} ταὶ 
96.---ἸΥ. Η.Η.] 

γον. ἢ ΣᾺ ἀοοϑ ποῖ οςςαγ ἰῃ ἴῃ Κα], οτγοσηίδη ὑδε8 ἰδ οὔςο ἐπ ἴΠ6 Ραδὶ, χὶν. 10.-- Το δα ῆχ ἰῃ γ" Ὁ) (ἴδ) ροουϊίδν 
τι 

οΡίἱΐου οἵ ΟΤΤΟ, ἐν ἢ [λκοϑ ἰξ ἃ ΒΥ ΘΟ τοῦδ ἰ 5) 8), Ὑ0 ἀἸδ.})}88), ὁΘΔἢ ΟἿΪΥ ὑδ τοζεγτοά ἴο [89 δα ΐεος ςοροραϊοθὰ ἰμ 

δ. 5. ὕμο ἴη9 Ρατγίίεἰρ]9 ἰπδϊοδὰ οἵ (π6 1ηδηϊἶνο, δηὰ [86 τείόσομοο ἰβ ἐμδίβη νῦν ῥ]αίῃ.--- ὉΝ ογουλ δ ἢ ΠΟΥΘΓῚ ὯΘ68. 

ἵγετ. 358..-Τὴο ΡΈγαδο “2 9) ΤΊΣ ὭΘΥΘΙ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Φεγοιλίδ. [Υ8ϊ Ὧθ νΔ8 πηοδί ΤΑΝ ΜΓ τ, οδρϑοὶδ! ν πὰ Ὠἷθ 

ἔδλυοτίϊο Ὀοοῖς οὗ ὈοΌζΟΓΟΠΟΓΙΩΥ͂ --ν. Ηἶ Π.] δ πϑοὲ 97 ΙΩΏΔΏΥ {{π|68 ἰῃ ΔΗΟΙΟΥ ΒΘΏ86, Υ. 26; γτἱ. 12; νυἱἱ. 24, εἰς.-- 

Ὕ2Σ ΟΘ, σοΟΙΏΡ. Ὁ" δ" ΟΦ, Φοτι ν. 28 -ν μιν 88 8 πῆτηο οὗ Οοά, ῃοΐ ἐπ Φογουλ δ ; δ0 υὑδο8 ἔπ ψογὰ ΟὨΪΥ ἔνίςο, 

[8 Ἰοοαὶ 5086 Χχ. 2; Χχχνί. 10. [866 Ἱπίν., Ααά, Πεπι. ν. 32. 
ες. ὃ6. Γ», ὉΩΪ Ρίοὶ, Ρυλὶ πὰ ΗΐτΒρΡ. “ Θοουγ, ΤΠιῸ ψογὰ ἀοοβ οὶ οςς δὲ 411 ἰῃ Φοσοιωϊαδ. [πῃ Ἰδτηοηϊδίίου 1ῃ 6 

σαῦπιδηϊίνο ἢ ΠΗ, ΥΟΣ. δ, [8 160 [οιηά.--- 2, Φοτ. χνυ. 10; χχυ. 31, εἰο.--- Το οοπδίσγτις 0} Ἶ2 3 ὈἿΝ ὔν Βοοσηϑ ἴο ὃθ 

ΠἤΟΘΘῺ ἴο ΥΔΥῪ 16 ΡΏΤΘΑΒΟ ΣΌΙΩ ΥΟΤ. 80: [ῸΓ ΟἸΘΟΉ ΠΟΙ ψὸ δηἃ ΟὨΪΥ 99 Γν (ΦΖοῦ γἱῖ!. 8 ; χχχίν. 12), ΡῚΣ (500 ΤΙ. 3), 

οτ “ὃ 1.1 (Ρε. οχΙνὶ. 9). 

γον. 57 πον ΝΛΔΕΘΕΞΙΑΒΑΟΘΗ ἴῃ Ὠΐβ Ογανηπαῦ τοῖοτβ ἴο ἃ βία ἴα σ τδ0 οὗ δὰ Ῥογβ. Βοπ. βίης. οὗ γογὺ ἰη ΖΦυά, χ. 9; 1 βδτῃ, 

χχχ. 6, Ὁ ὝΥΩΥ; 6. τῇ! 51; χίχ. δ, 5 Ὁ)- ὃν ΠΠΟΡ: 70: χην. 21, 13 7- Ὁ} ΠΡΌ; διὰ 9208}. χὶ. 20; 3 Κίηρβ χχίν. 
3, ΠΗ {πι|8 ἰπδὲ ἵχο ΟΧΘΙΏΡ]ΟΒ βον πὶ ΟὟΕΝ τ με ὙΓΤΟΠΙ ὙΏΘΩ 110 Βα 8 (δαὶ ἐἰ5 νογὺ ἴα “ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ΔΙ ΤΑΥΒ τπδϑου η6. 

ὍΘΕ, ἢ 888 (μὲς τηρα πίῃς," δὰ βμου]ά, ἐμοτοίοσο, υ9 ἐδίκθη ΒύσΘ 88 ϑοοοῃ ἃ ρβόγϑοιι τρϑϑοῦ  η6.---ἾὟ. Η. ΠΗ] 

ΝΕΌΜΑΝΝ, δοσογάΐηρς ἴο ΕΒ ΑΘΗ, πιϑῖτοβ [Π656 δὴ  ἰνα ἀοροπάοηξ οἢ τ) οὕνου. 38, 
ΓᾺΘῚ βιιδεχθ.: ὑυΐ ἐμὶ8 ἰηγοϊνοα γγοδὲ αἰ οΟΥ πῃ ἰοἰαγρτγοῖί ἰ.81 οἰδιιδθα οὗ τόσϑ. 8δ᾽ 
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γος. 88.---Ἰ ἀο ποῖ ἐμίπκ ἐπδὲ γϑὺ. 38 ἀθροηάβ οὴ ἽΝ ἰῃ γοῦ. 51, ὃἃϑ ΥΤΉΕΕ ἐγαηδὶ βίο, ΤΡ70 ἕλεπ Ὅαν Ἤαν͵ ἰλαΐ κικὰ 4 ττ ἐλίπρ (ας ἄοπε ιοἰϊλοιῖ ἰλε Σοτα"ε οοπιππαπά͵ ἀπὰ ἰλαὶ ποίξλεν εὐ πον θοοά οοπιες οὐ ὁ ἰλε τποιμέλ 07 ἔλε λέοεί Πλ οι ἋἼΣΝ 
ἴῃ γϑσ. 37 ἰθ ὨοΪ τη γον ἕο «αν, Ὁ ἰξ ἰἤνοϊνθα μοτὸ [ἢ δὐπίταςϊ ἰάρᾳ οὗ οοπιπιαπὰ, ψ ἰς ἢ ἄορι 

τ 
Ὡοΐ ποορὰ δὴ οΟὔΐεεὶ [Ὁ] οπίης «ἴον ἰξ, ἰῃ ογάοσ ἰὸ ἀθθπο ἐξ. Βὺϊ νον. 38 πχυσὲ ὕθ ἰδκϑῃ ἱμάοΡΟΏ ΘΏΕΥ δα δ αποσίίοη. 66 Ἐχες. ποῖοβ νϑίον οὦ τεῦ. 26.-- ΓΊΡ, σεῖς. χῆῖν. 9. 

τ 

γοτγ. ὅ9.---Π ὈἽΝ τοτΐ παν τ οὐὗἨ ἐδ6 στδιπηδι οδ] οοπαϊγιοιοη οἵ Ν δ᾽ Ὦν, Ῥε. χ!Ἱ. 8; Ιχχχὶν. 3; 2 Εἰπρη χίχ. 4, 18. τ 

Φογου δ ἢ υδο8 119 αἸνεῤεγά Ν 8, ΟὨΪΥ ἰπ ἰδ ζυγ]α οὔ δὴ Οὐ, ΚΝ Π; οὐ, ΝΕ Π, ἱν. 3; τ 2; χἧίβι 16, εἰο. : ἰὼ ΧΧχγΥΙΙ, 2, 
᾿ξ δοϑίηϑ ἴο ὃὸ ἃ γοχῦ,---θ090 δὲ (μα Ρἶδοθ.-- ΤΊ, 800 ἰ. 8; Ζ2ΟΓΘΙλΪΔ ἢ ὑδὸθ ποτ ος ἰὼ [ὴ9 δὲ ΚΌΪΑΓ ποῦ ἰὰ ἴμο ῥΙηΓαὶ. 

 ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΓΙ, 

ΎοΣβ. 834-29. ὅ7 Βανθ δΔΊΓΟΔαΥ, δ υόσ. 80, ἀϊ6- 
οὐαί Ὀεί γθθη δὴ ἱπάϊσϑοὶ δηα δὴ ἱπηιηβδαϊαϊθ 
οἰιαβιϊβοιαθηὶ. [4 8 ἐβογο ἰοῦ πηἀοοϊάδα, νμϊσἢ 
ἸΔΥ ὈΘ ἰπίοπἀθά. Βαϊ (}λ}8 ροϊπὶ τϑιμδίηϊπῷ 
πποοτίαϊῃ πυϑὺ ΠΟῸ δ6 πηδάθ ρῥ]δίῃη. ΑἹ] εἰ 
Βτουπαβ οὗἁ οομϑοϊαιΐοι, Ὀσουχὶι ἰοσοί μον ἴῃ νγθαὶ 
Ῥτγοσθάθβθ, τηυδὶ Ὀθ δοκπον θάχοα 848 γα]ίὰ δηὰ 
ΒιιὈϑίϑηι141. Βαὺ {ΠῚ ΔΡΡΙΥ ΟὨΪΥ ἴο βιοῖ βοι- 
ΣΟΙ5 ἃΒ (8080 οὗἩ ψΒΙοι αοα ἰΒ οϑιαθιιθὰ (ἢ.6 ἐπὶ- 
πιθάϊαία δαΐμοσ. Βαϊ Βονν ἰ8 ᾽ὸ τὶ ἐΒοδθ βοῦ- 
ΤΟ 5 ΜΒ Ίσ 1110 τη8]166 οὗἃ τηθῃ ἱπῆϊοί ἀροη 87 
ΤΊιο ορί ἴοι ταϊ αι ατβο, (μα (Π:656 6ν1]8 Ὀ6741] ὰ8 
ὙΠ Ποῦ ὑμ6 ἱπίογυθηιίοη οὐὁἩἨ αοά, δηὰ ἐμαὶ Ηθ9 
ἰακο8β πὸ ποίϊοϑ οὗ ἰθ. Ὑοί (μ686 ουΐὶβ δ. 
ΥΘΥΥ͂ πΠυηθτουῦδ; δηὰ τ ῆδὺ σοηῃβοϊαιϊΐοη οδὴ ὃθΘ 
Δἤοτα δὰ ἀραϊηϑὺ {1686 6 υ1]9 ἔγοπι τυῃδΐί 19 βαϊαὰ 
ΨΟΡΑ, 25-88, ἰο {μΠο086 Ὑ ΔΓ βυδοτίης ἀπά ογ (ἢ 9 
8Π4 οὗ ἀοαῇ Τὸ (818 αιδβίϊοηυ ἰξ ἰβ πον οχ- 
ῬΙΙΟΙ ΠΥ δηϑγαγοὰ, ἱπ γτοσβ. 87, 88, (παι ποίδἰης 
ἴῃ (πὸ τνοσ]ὰ ἴθ ἀοπα νιϊηουί αοἀ᾽ Β Ψ1}1, (μαι πὸ 
ΙΔ ἢ 88 {Π|6 ῬονΟΓ ἰο0 δοὶ ψἱἢ δβοϊαίθ ογοαίγθ 
πα εροπάοποο, ἐμαὐ θοίῃ σοοὰ δηὰ δὰ ζοσίμηθ 
ἀεροπά οη (πο νν}}} οὗὨἨἁ (ἰο Ιιοτὰ. Οοπβδα ΠΥ 
ὑμοῦθ 18 ΠῸ σϑᾶβοῃ [Ὁ βί ζῃΐης ἀοβραϊ γί ΖΙΥ ΟΥ̓ΘΣ 
ΔΩΥ͂ ΘΛ ΠΙΪΥ, ναί ΘΥΟΡ ἰλ ἸΏΔΥ 6. ΤὙΏΟΓΘ 15 Π0 
ΔΌΒΟΙΪἰο ταϊδίογίιπο---χοορί δἰ 1 ΑἹ] βουγον οὗὨ 
ιἰ1ὸ ποασὶ {μη δοπσοπίγαϊοβ ἐἰβαὶ δ οὴ (89 ΒΟΙΊΓΘΘ 
οὗ ουὐἱἱ, οἡ νυἱοϊκα  ποβ8. 

γον. 81. Τὸ οτυβῃ---ἰο ἰγαπιρῖε---.ατιᾶθσ Βὲβ 
ἴοοῖ.--- Τὸ ῥγομβοιιπ ἀΐ πηαϑί γοῦν ἰοὸ 1μ6 Β. 76 οὶ 
οὗ {6 πῆ αϊἶνο ἐο ἐγμδῆ, [ΟὍῈΝ δΔΌΒΙΙΓΑΙγ γο Γ8 
10 ἰο πιαπ ἴῃ 1η6 1αϑὲ γϑῦβθ, ψΏ6ΓΟ ἐδ αὶ τνογ8 
᾿ΠΟΓΔΠΥ ἅτ ολίάτεπ οΓ πιαη.---. Ἡ. Η.1] ΑἹ 
[πὸ Ρυίδοῃθιβ οὗ ἴῃ δϑσίῃ.--- Τὴ 8 οδημποὶ 
Τηθδῃ ᾿ἰΓΟΓΔΙΥ 4}1} ἰῃ6 ὈΥΒοπΟσΘ οα ἔθ Μ᾿ Ο]6 
θατίι. ΤΪΒ 18 οὐ ά θηὶ ἔσοπι {}16 186 οὗἩ ἐπ γψϑσὺ ἐο 
4ε6 (1). ), νοῦ. δύ, ἴπ 186 Ῥεογίθοι ἰθῆϑθ. ΤῈ 
Ῥοδϑὺ οὰῃ ΟὨΪΥ Βαγθ ἴῃ ἷ8 6γ8 γϑὰ], οοποσζοίο οἶτ- 
ΟὈΤΩΒίΆΠΟΘΒ. ΟἾΪΥ {Π086 ὈΓΙΒΟΠΟΥΒ οαη δ0 ἰη- 
ἰοηάρα, δἸγεδν ϑροκθα οὗ δῦογυο, ἱ. 8, ὅ, 18. 
ΥΝ, εατίλ, [ἴπ ρΓΟΡΟΣῚΥ ἰγαηϑ]ἰθὰ ἑαπά, ὉῪ Βι,αυ- 
ΝΕΥ͂, ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ δῃὰ ἨΕΝΡΕΠΒΟΝ] ἰΒ ποῖ αραϊπδβὶ 
{Π|18; 860 ΡΒ, χ]ν. 4: χχχυὶϊ. 8, ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ δὲ 
ἀμ18 Ρἷδοθ, Ο6Ἐ8ῈΝ. Ζ7Ζ΄εβ., ρ. 15δ4. [ΒικΑΥΝ ΕΥ᾿ 8 
δΥραπιθηΐβ (αὺ {110 Ῥγίδοηἐγα Ἰηιθη ἀρ ἀγθ (086 
Βο] ἃ δηά οπδϊανθὰ ἔοσ ἀθϑὶ, δοι]ὰ βδι 8. 7 πὸ ὁη9 
Ὀαὶ ΒἰπιΒο]}.---, Η. Η.] 

εν, δῦ, Τὸ τη δδἰᾶθ 89 σίρμϊ οὗ αὶ 
ΣΔΔῈ ---ἰο δεπα (δε τίγλί οΓ α πιαῃ ἰὰ 6., ἰο ἀαρεῖνο 
ἃ πιλῃ οὗὨἨ 18 16ρᾺ] τὴ ΙΝ (8.---Ἶ, ΗΠ, Η.]1. 866 ΕΣ. 
ΧΧΙΙ, ὁ: οι. χνὶ, 19; χχῖν, 17; χχνὶϊ. 19: 1 
διῃ, ὙΠ. 8; συηιρ. Ῥγον. χυὶ. 28: χυἱ!. 5. 158. 
ΣΧ. 2.---ΠΒοίοσθ [89 ἕαοϑθ οὗ 89 Μοδὶ Ηἰβῆ.-- 
ΤῊ λαιμοῦ {Πἴτι 8. ποτ οὔ {μ6. οπιηϊργαβϑηὶ δηὰ 
οπῃπίβοϊοηῦ (ἀοα, ν |0 δαί σοπθὰ ὁπ δῇ ἸοΟΚΒ 
ἴὰν ἄονγα οα Π]1θάνοι δα βασι (Ῥ8. οχἕ, ὅ, 6). 

[ΒΙΑΥΝΕΥ͂ ἰγαπβαΐοβ ἣν (ἐλε Μοεί Πϊσλ)ὴ Ἀδτα α 
δΈΡΟΓΙΟΤ " ἈΒϑοΥιϊηρσ (δαὶ ἰΐ σαπηοὶ τϑῖον ἐὸ 6οά, 
Ὀοσδα86 ΠΟ ὁΠ6 δῃ τγσοϑί λυαφιποηὺ ὙΒδτο Ηξ ἰδ 
{86 θυρθ. Τὴ πιδαπίηρς ΘΥΙΘ ΠΕ Υ ἴ8, ΠΟΤΕΥΕΙ, 
ἴ0 Ρογνϑτί ἡ σιηθηὶ δί θαυ} ἐγ θὰ Π8]5, (δβουρὰ 
μ18 18 ἀοιο, 85 1 τνεσϑ, ὑςίοτε ἰδὲ υετν 7αεε οΓ (ἀφ 
ἈΔοσέ Μιψα, ἤο 8668. 8]] (Βῖη8 δηὰ 18 ρῥχεβεαῖ 
ΘΥΘΓΥΨ]ΘΓΕ.---Ἅ, Η. Η.] 

γεν. 80. Τοδυῦνοσι.- - ΤῊ ττοτὰ τοδης ἐοδεηά, 
ἰο δεπα ἄοιοη, πὰ ἰβΒ υϑοὰ Βοιῃ ἴῃ Τοίοσγοποο ἰο 
ῬΘΥΒΟΠΒ (00 χῖἶχ. 6 ; Ῥα. οχῖχ. 78 : Ἐροὶ. τιϊ. 18), 
Δ (Βίηφβ (Απὶ. υἱῖ!. δ; 900 νἱῖ!. 8, εἰς.). ΑΔ 
ΔῈ ἴῃ Βἰβ ΟΒ 56---ἶπ λί ἰατο- δ. ῬῈ6 Τιοσᾶ 
ΒΡΡσονϑίβ (ππαγα., δοοίλ) ποῖ. Μ17|αϑ ποί (δὲ Ποτὰ 
δεέπ (λα! 3 Ιῃ (μῖ8 βοηίθηοα {86 δ᾽ σηϊβολιΐοι οἵ 
(89 νου δηὰ ἰμθ ἔογω οὗ {ἢ Ῥτοροϑίι ἢ 8Γ8 
ἀουθεα]. ΑΒ χορατὰβ (ἢ Τὴ ΘΒ Ὠἱης οὗὨ (ἰι6 τογὺ 
ΓΝ Τ ἀο ποὶ Ὀ6]ῖθνο ἐξ οδὴ Ὀ6 ἰδίκθη ἱπ  δο 8690 
οὗ ολοοδίπφ, »τεζεγτίησ (866. ὅοη. χὶὶ. 83 .- Ὀϑαί, 
χὶϊ. 18; 2 ϑοῃ. χχὶν. 18); οὕ ἴῃ ἃ βοῆβο ἀδγίγδὰ 
ἴγοπι (Βαὐ τηθα πίη, ἀστεεὶπρ ἰο, αἰϊοιοίηφ (Ἐπ Δ1.0). 
Εον ν] ΟΣ ΡΣ μὰ 8 (86 τιδδηΐῃξ οἵ ελοοσίην, (μ 6 Γθ 
ΓΘ ΔΙ ΝΑΥ͂Β ἃ ΠΟΙ ΌΘΓ ΟΥ̓ ΘὈ͵] οἰϑ ρ᾽αοοὰ Ὀοΐστο (9 
βἰρμῖ, δηιοπρ Ἡμΐσἢ (86 δα δ᾽θοί, αἴτον Ἰοοκίῃζ 
Ττουπὰ ΕΥ̓͂ ΨΑΥ͂ οὗὨ Ἔχδιηϊπαίΐ θη, ̓ ηᾶ Κο8 Ηἴ5 οἰιοίςβ, 
Βαὶ 1ὲ οδπηοὶ Ὀ6 βαϊὰ ἐπαΐ τλοτο Θά Ρογα 3 (ἢ 
η)αβιϊσο ἀοπο Ὁγ τχθῃ, Ηθ ἢ 8 ῬΟΒΙΓΙΥΘΙΥ οἰιοβοα ἢ, 
Τὰ ἰθρδγῃ θα δῃὰ βαραβοίοιβ δοτηπιθηίϊδίοσ, ἴῃ 188 
θα οὗἩ δ᾽8 ἀγραυπηοπὶ, ἢλ5 δ 8 βἰηχιΐατ υ]ιη- 

ἀον. Τὴο ρῥτοροϑίεϊοῃ 18 ποὶ πεοίϑϑαγι ἃ, αὰ65- 
ἰἴοπ, ἱπνο]νίηρ δὴ ΔΕΒ στα ἶγθ δηβινου, Ὀὰϊ ΤΑΥ͂ Ὁθϑ 
ἃ ἀἰγϑοῦ δινπιδιΐοι, {παὶ Θοα ἀο65 ποί ΔΡΡΓΟΥ͂Ε, 
Θἰιοοβθ, οὐ Ἰοοὶς ΣῈ ΤΆΥΟΥ οἢ Ββιιοὴ ᾿μ} 8.168 
(ΠῚ Ν).---τν. Η. Η.1 Ἑατγίμοσ, (815 βθηβο πουὶά 
ποὺ β8ιυ}} 86 οοπβίσιοιϊοη οὗἁὨ (6 ἱηδηϊ ἶνο πιτὰ 
᾿ ἀοροηάϊης ὁπ ΤΝ (860 ἄτγδμι. ποίϑ, υϑτβ. 36: 
86, Δθονγο). ο δῖ οὐδ) ροὰ ἐβδὴ ἴο βίο (πὶ 
ὙΟΤῸ ἴῃ 108 παίαγαὶ, οὐὶ ρὶ πα] ΒΘη86 οΥ̓ δεείησ. Βαὶ 
ἧπ {πα ο486 ἰΐ 18 οἴοδν 1.8. {)8 Ῥτοροδβίἴοη τουβὶ 
ὍΘ ἱκοῃ δἃ8 ἃ αμποβίϊοη, 88 ἴῃ υϑγβδθ 88, ῸΓ ἐὶ 
ὙΟΓΘ ἃ ΟΟΠίγδα!οΙοὴ (0 Β8Υ, ἰμ6 ρεγνυοσέϊηρ οἵ 
{89 τί κὶνυ δρίοτε ἠδ ὕασε 9 (ὴς Ἀὲοοι Ηίσλ, ἰλε Γοτὰ 
ἄοεε ποί δε. δαὶ ἴα ἀοπο Ὀθίοσγο (ἢ ἤἴαοο οἵ ἰδὸ 
[οτὰ, δ οαπποὺ 7611] ἰο 806. ΤῊΪβ 8 (ἢθ ΥΕΓΥ͂ 
Ὀαδ518 οὗ {6 ἀγαυτηθηί. [Ὁ (Π 6 ΓΘ ΓΘ δηγ μη ς 
νιον {Π6 Ἰμογὰ ἀοἱ]ι ποί 866, νὴῦϑ σηΐϊ ἢ Δ]]1ον (μδὶ 
αι ρμαγιϊσαϊαν ὑηρ 88 ἄομα νψὶιπουὶ ΗΠ 8 οοη- 
Βοηΐ. ]1δὶ βίποθ Ηθ 8668 ϑυδσγυίΐηρ, (ἢ 68 πιυϑὶ 
ουουγίΐηρ τἢδὶ 15 ἄοῃο, 6 ἀοπμθ ψἱ Ηἰ8. οοα- 
Βοηῖ. ΤΠ ΔΌΘΟΠΟΘ οὗ ἰμ9 ἱπιογγοραίίοη ἰ8 πὸ 
ΤΊΟΤῸ ΓΘΙΏΒΡΓΚΑΌΪΘ ἰμΔὴ δί υοσ. 88.Ὀ 3.66 ζὉῸΓ δχ- 
Δ ΡΪθ Ψοῦ ἰΐ. 10, τα Οἵ., ἃ 107,1. Τμ6 Ῥοτγίθοὶ 
ἴοτιη οὗἩὨ {πὸ νϑγὺ, ΠΟᾺΡ Βῆονγθ ὑπδὶ ἐἰλλ6 Ροοὶ μαὰ 
ΒΟΤΘ Ἔϑρθοΐα!]ν ἰπ τηϊμὰ ὑπ ὀρργαϑβίοη (μι μδὰ 
θοίΔΠ]Θη ἰβγλο] δηὰ (μ6 Ῥτορμθί. 116 σου] ΒᾺΥ, 
Μυϑὺ ποί {86 Μογὰ ΒαΥθΘ βθϑῃ 4]] (86 τηΐβαευυ νι  οα 
(86 ἰβγϑ}]68 δὰ βυθοτοὰ 88 οαριΐνον, οσ ὉῪ {18 



ΟΗΔΡ. 11. 84--39. 

᾿η͵υδίϊοσθ οὗὨ (86 τη γ, 811 1:6 Το ΪΒΟΓΥ ΘΒΡΘΟΪΔΥ 
Ὑ Ιοἢ Πα οχίοτίοιὶ ἔγοπι 89 Ῥοοὺ {μα ἔογοχοίηῃρ 
Ἰδιιοηἰδιϊοη ἢ {πὸ μαὰ δὰ ἴῃ }}18 6γϑ, ποί 186 
Θομσγοῖθ δηὰ βδοίυδὶ, Ὀυΐ ΙΩΘΓΘΙΥ ζΟΏΘΓΑΙ δπὰ 
Ῥοβϑί Ϊο ἔδοῖβ, ἢ νόοῦ]ά, νιἰποὰΐ ἀοαδὶ, πᾶνο υϑοὰ 
ΓΝ, ὧ8 ΒΌΤΤΟΗΕΒ [88 γοιῃθσγκοά. 8,660 ὈΘΙΟΥ 

ΜΕΥ, τον. 38. [Τὴ Ἐπ] 8 νογβίου, ἐλ Ζοτὰ 
σρρτουείλ ποί ; ΟΥ 88 ΒΒΟΥΘΗΤΟΝ δΔ8 ἰΐ, ἐλ Ζοτά 
ἐϊκειλ ποῖ, 8 ἀπά ου δι ἢν οοττθοῖ, δὰ 8 δἀορίοα 
ὉΥ ΒΙΑΥΝΈΕΥ (ἸὙ 80 ἰγΓᾺ Π5]8 098 86 γΘΓῸ δεείἦ ποί, θα 
Θχρίδίηϑ ἰὑ ἴῃ {μ9 86η86 οὗἩ ποέ ἀρρτουϊΐϊπσ), ΒοοΤΗ- 
ΒΟΥ, ΗἩΈΝΌΕΒΕΒΟΝ 8πὰ ΟΒΌΒΜΟΕΤΗ. [{ νοὶ 8 
ἐμ πατβὰ πὰ ΔΡΌϊ γα σῪ οχρ δηδίϊοη οὗ δι ρροβίῃρ 
γογβ. 34-36, (6 Ἰδηρυδρο οὗ δὴ οδ)]θοίοῦγ, νν]1Ὸ 
ΔΙ γπιΒ (λ6 Ζοτα ἀοίὴ ποί γτεσαταὰ (686 δοὶϑ οὗ ορ- 
Ῥτοϑϑίοη δὰ ἰη)υδίϊοθ, ἃ8 ΟΑΙ ΙΝ δπὰ ΟΥἿῪῈΕΝ βιιρ- 
ξεβὶ. [ὑ 4180 δυοϊἀβ (ῃ9 δα. Δ} ΔΥΌ ΓΓΑΥΥ 88- 
δΒαπιρίΐου οὗ ΝΑΚΞΟΒΊΒΒΑΟΗ, ΟΕΈΓΑΟΘΗ δηα ΝΟΥΕΒ, 
ἐμαὶ ἰΠ680 τογὰβ ἀγὸ ραὶϊ ἰηϊογτοραίίγοὶυ,. ΤΒΟΥΘ 
ἦβ ποι μίας ἴῃ {86 ότι ΟΥ οοηίοχί ἰο βυρροϑί 8 
αυσϑίίοη. ον. 88 8 π0 ρῬδγδὶϊοὶ ἰο {18 6886: 
ἴον ἴμοτγο (86 αὐ οδίϊοη ἰ8 Βυρροδίεα ὈΥ [896 αι168- 
ἐΐου ὑπαὶ ργοοθάββ δὰ ἰμ6 αυθϑίϊοη ὑπαὶ 0108 
ἢι: (86 ψ δοῖο ὑσὶ ρὶοὺ 15 ἴῃ {Π9 ἸηἰοΓσορδιῖνο βίγ]6. 
Τι 18. ἀδηζογουβ ο 8]|10}7 (86 γἱχμῦ ἰο δϑϑπ|8 δἢ 
ἱηϊογγοζδιίοη [0 (ἢ β8Κ0 οὗἨ βυγιηουπίίης ἃ αἰ[- 
δουϊγ. γοτα {18 ἸΙσθῆβο ΖΘΏΘΣΑΙΪΥ δοοθρίοα, 
86 θ1016 σου !]ὰ Ὀ6 πιὰ ἴο ἰθ8οὴ (ἢ 9 ὙΘΥΥ͂ ΓΟΥΘΓΒΘ 
οὔ πιδῦ 1 ἀοο8 ἐθαδοῖ, ὉΥ͂ δβϑυσϊης παι 118 ροβὶ- 

εἶνα αἰ υπλι οη5, 8.6 ᾿η ΘΓΓΟβ Δί 008 ΘΠ ΡΒ ΔΒ: ΣΙ ἢ ς 
(6 σοηϊταάϊοιΐοη οΥ̓͂ τυ δδὺ 18 ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ δδβουίϑα. 
ὙΠι6 ορίμἰου μαι ΣΟῪ τ 68 }8 ἴ0 υἱειν τοΐζὴ ρίεαδιγε, 

»γξίεγοποε οὐ σρργοδαίίΐοπ, ΟὨΪΥ͂ τ μὸπ [ο]οννοὰ ὉΥ 
{116 ργοροϑι οι 3, 88 Ὀθ6η 80 6 ΠΟγΆ Υ δοοορίου, 

ἐμαὶ τ. 7. Α. ΑΨ ΕΧΑΝΡΕΚ Βοβίἰδιοα (ὁ ρἶνο ΔΆ 

Ζο! ον δα ὮΥ͂ ν (Βδὲ τιοδπίης ἱπ [8. 1111. 2. ΥὙεῖ 

ΟΠΪΥ ἐμαὶ πιοδπὶπρ βυϊ8 (μα ραββαρο: δὰ ἰῃ 1 
Βα. χνΐ. 7, ΤΘ Βανο ΓΙΝΝῪ τὶ 7 ὑπῖοο ἰπ (Ἀ18 
ἐχαοὶ πιοδηΐϊης οὗ τεφατάϊησ ιοἱϊλ ρίεαδεγε, οἱἱὰ 
)αυον, υὐἱκὰ ἀρρτοδαίϊοη, ----"" τλλπ ἸΟΟΚΘ.}) οα {ἰ6 
ουϊνητγὰ ΔΡροῦτϑηοο, δυὶ Φομονδὰ Ἰοοϊκοι ἃ οη (86 
δοαγῖ." 10 νν}}} 6 Του πα οἢ Θχατηϊηδίΐου οὗ ἰΠ086 
Ῥαβϑαρεβ ὙΒΟΓΘ ΣῪ 18 οομδίσιοα ν᾽} 3, μαι 
186 ΡῬτγοροϑί(ἱομ ᾿πιθῃ 8165 [88 8680 8πἃ ΒΘΘΠ8 
ἐο ἀδποῖο ἐοοζίησ δἰεααγωδίἐν αἱ α ἰλίπρ, 7εαδέϊης {6 
ἐυες ὑροπ ἰὲ “ἰιὰ ἰηψαγὰ ἀο! κῃ, οὐ ὙΠ Θχυ]ία- 
(ἰοἢ ἃϑ ΟΥ̓ ἃ ῥγοβίσαϊ ἴοο.0 βΒευῖί 1 Ὰ νυ ὶτπουὶ 

3, ἰθ α180 υϑεα (0 ἜΧΡΥΓΘ88 ἐμ ἰάδα οὗ ἰοοκώι αἱ α 
ἐλίπσ τοἱιλ ἱπαμίφεποε απαὰ αἰϊοισαποο, ΏΘΤΘ ΠΟ 
δρϑοΐδὶ σοπιρ] ΘΟ ΠΟΥ͂ 18 πρ]16ἀ. [1 18 (λλὺ8 υδεὰ 
Βογο, δηὰ ἴῃ ΘΧλ  Υ {Π6 880) 6 Β6η86 ἰδαὺ ἰὑ δ 885 
ἴῃ Ηδῦ. ἱ. 18, “ἼἼἸΒου γί οὗἨ ῥρυγονῦ οΥ68 {Π|80 ίο 
δελοία ευιϊ,᾽" » ΠΥ. ῬΟΒΟΒΜΎΟΒΤΗ: “ ΤΊιΘ 

ΒΟΏ86 ἰ8,---ΕῸΥ 8 ΙΔ ἰ0 ΟΥΌΒΕ ὉΠΟΥ͂ 8 ἔθοί 4]] 
180 οδρίϊνεθ οὗ ἰδ9 ϑϑυῖβ (88 89 Οδαϊ ἀθδῃβ 
οΥγυβμϑὰ Πα θαυ αὶ πδί οἷ ὑποῖν ΗἩΘΌΓΟΤΥ οδρί νυ 68, 
φἰτῃοιϊ τοραγὰ ἴ0 ΒῸΧ ΟΥ 846), ἴ0 ρογτ ον ἃ ΠΙΔἢ᾽Β 
οδ0.86 πη ἰδα ἴδ6ε οὗἩ [80 Μοϑιῖ Ηΐκα, ἰο βυιδνοτί ἃ 
τηϑὴ ἴῃ ιἷ8 οα.86---ἰλίδ ὑμ 9 ᾿οτὰ ἀο068Β ποῖ Ἰοοκ οἢ 
πἰιἢ ἀΡρρτοναὶ, ΕῸΓ Ηθ ἰΒ οὗ ῬΌΓΣΟΣ Θγ68 ἰδ (0 
ὈοΠοὶὰ ἰηϊᾳυϊγ." --ὖῇΓ. Η. Η. 

γεν. 87. ΨὝὈο ἱἐβ δ6 αἴ δαῖῖδ, δηᾶ ἐξ 

οοιπϑῖβ ἴο 855, ΒΘ [86 Τιοσά οοσῃ- 
τοαπ σι ἐϊ οἱ 7--- "'λο 'ἴ8 λὲ ἰλαί φροζε απά τί 
ἐσαϑ εἷονιο, επί εδ8 (λε Ζοτα σοπιπιαπαάεὰ {323 [ΝΟΥΕΒ: 

“ ὯὟΠὦΠο ἰ8 860 (δὺ σδῃ σοπηδπαὰ δηγίμίηρ ἴ0 6 
ἄοπο, δο ἰδὲ 1 888}} ὈῈ οβεοι θά, 1688 βου 
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Ῥογπὶ οὐ ογάον ἴὑ ἰο 6 ἄἀοπο 7] ΤΠ18 γθγ80 
Δογ 8 (6 ρῥγοοῦ (αὐ {86 6ν]]8, θη ατηογαϊθα ἴῃ 
γνοῦϑ. 84-86, Παὰ ποὶ ὈοίαΙ]Θη ἰμΒο86 ὙΠῸ βυδογοα 
μοῦ, νιϊουὶ (ἀοα᾿ ΒΒ οοηϑοηί. Τ]}}} 8 γογ80 Γ6- 
τηϊη 8 8 (αὶ {ΠπΠ6ΓῸ 8 ΟὨ]Υ ΟὯ6 815 416 ΔΌΒΟΪα 9 
ΟΥΘΔΟΥΘ ΘΒ ΒΔΙ ΠΥ; ἴον (86 ψγογὰβ Δ) Ὁ [127 ε 

δαϊά---απα ἰδέτε τ.α8} ἄἀο, νἰϊουΐ ἀοι!, Γοῖον ἰοὸ 
ἴπ6 ογοϑιϊγο- σοσὰ (ἀ6η. ἱ. 8, εἰς.). το {86 Γγ9 
ἃ τη8ῃ οὗ ψοτῃ ἰΐ σου]ὰ Ὀθ Βαϊα, --- 17. δραζε απ ἐΐ 
ιτοα8 αοπε, Ηπε οσοημπιαπαάοα απα ἐΐ δἰοοώ 7αδέ (ῬΒ. 
χχχὶϊὶ. 9), {08 ἰ0 πιϊσῦ Ὀ6 Ῥοββί Ὁ1]Ϊ 60 ὑπαὶ (8089 
ΟΥἢ5 δα Ὀοΐ4)] 6 1[5γδο] αἱ λὲς σοιημηδῃα, δ ποί 
Ψο ον ΒΒ. Εν θην {μ6 Ῥοθί. 888 ἴῃ ταϊπαὰ [680 
ΜΟΥ 8. υ8ὺ αὐυοίοα ἔτομῃ Ῥβ. χχχὶϊὶ. 9, δου ἢ 
ἢ αιοίο8 ἔγομι ΠΙΘΙΊΟΤΥ ΔΒ ΡΡΘΑΓΒ ἔσγουῃ {86 Β}Ὁ- 
βιϊιατ10ὴ οὗ ΣΙ ΔῚ τὸν ἢ. Βα 866 186 ζδιηΐη. ἱπ 

ΒΌΘΙ ΟΔ868, ΤΥ ΟὟἿ., 00, ὁ ὁ [860 Ογαπι. ποίδ 
αὐουε]. πο βθοοῃὰ οἶδυδο οὗἉ γον. 8718 ΘΥ ΘΓ 
Βιισποβίοα Ὀγ ἰ86 Βοοοῃὰ οἶδυδο οὗ ΡΒ. χχχὶϊ, 9, 
ΟὨΪΥ ἰὑ ἰ8 οἰιδηγοὰ ἱπΐο ἃ πορχαίϊνο δϑηίθῃοθ, 
γν ὨἸΟὮ ΒΟΥΥΘΒ 1ἰ|κ ιν 89 (ὁ ἀοἤηα {Π6 ᾿τιρ]16 ἃ πορᾶ- 
ἰἶνο οὕ τϑβί οἰαιϑο. Τ]ῈΓΘ ΔΓ6 Βοηθ, ᾿η 664, 
ἴῃ τοίδγθησο ἰὸ γΒβοτ ἔμ 6 οχργαβϑίοη ἼΠ ἢ ἫΝ 

[λὲ δροζε απὰ ἐΐ ξαπιε ἰο Ρα86} ταῖ αὶ ἰὼ ἃ οογίαϊη 
Β6Ώ860 Ὀ0 υ86ἀ, Βαϊ οὨἿγ θη 1.10 οτὰ δὲ 8 8180 
οοπιηδηδοά νγδὶ 18 ἀοπθ. Τθθσα 15 πΠῸ ΟΠ86 
8086 Μ01}} 8 οβήοϊοπί ψὲιπβουΐ 186 σομβοηὶ ἂπὰ 
σοπιηδηᾶ οὗ ἰδ Τοτὰ. Τμ6 οχρίδπδίϊοη, ΗΓ λο 
ἐλεπ παν δαν, ἰλαί δμεὴ α λῆς ἴ6 ἄοπε οἱΐδιομέ ἰὴ 
71ογα δ οοτπηπιαπα 3 (ΠΌΤΗΕΒ, ἸΟΘΕΝΜΌΕΣΨΕᾺ δηὰ 
ΟἰΒ6ΥΒ), 18. ἈΠΩΤΘΙ δ (168]. Ι{ ἴζηοτγοθ (μ6 [π|- 
Ρογίεου ἢ αν σοπδεομί. [786 (μουκὺ 8 (89 
ΒΆ1ΩΘ 88 ἴῃ ΑἸ208 1]. 6, δλαϊξ λόγο ὃὲ ουὶϊΐ ἐπ α εἰν, 
απά ἰδ6 7ΟΚ λαιὴ ποί ἄοπο τἰ3--- ΟὟ Ν αἶγοϑ δὴ 
ΘὨΙΓΟΙΥ Πον γογϑίοθῃ. λο ἐδ ἠδ τοδο δαγε, Ταξ 
Τλου ατί Ζοτά τοῖο ἀοϑὲ ποί σοπιπιαπα ΤὨΪ8 18. οἢ 
1πΠ6 αϑδιυηρίϊοη ἰμαὶ τοτβ. 84-88 σοηίδῖι (ἢ 6 Βοῃ (ἐ- 
τηθη8 οὗ δὴ οὈ͵θοῖον, 0856 δγρυϊηθηὶ ὩΟΥ 18, ἴπ 
γῸγ8. 87, 88, “(δὶ αἀοα ἃ8 ἃ [οτὰ οὐ δονογοίζῃ 
ἄἀοα68 ποὺ σοητηληἀ ΟΥ ΟΥΔΟΥ ογοηΐϑ, πὰ ἴῸΥ (ἰι18 
ΤΟδ80η, Ὀθοδιιβο οί 6Υ}} δῃὰ ροοὰ οαπῃοὶ σοῖηθ 
ἴσοιῃ Ηϊῃ." Τἷ8 ἱπιογργοίδιίου, πατβὶν, αἰ Βῇ οα}ς 
δῃὰ ἀραϊηϑὺ δι ογίγ, σου]ὰ ΟὨἸΥ Ὀ0 δοοορίθα ἰῃ 

68.890 ΤΙΝᾺ "Ἶ), γοῦ, 80, τηυδὲ ᾿ηθδη αοε8 ποί 866, 

γεσατὰ οὐ οὗδετυε, δα ποὺ ὅ0ε8 ποί ἀρργουε, (8860 

ποίοδ, γον. 806). δηἃ δἷβὸ ἱῃ οαβο ΣΊῚ ἴῃ (Π 18 

γΟΓΒΟ, τη υδὲ Ὀ6 ΣΟ ἀοΥοὰ 88 2ἃ Ρϑγύβοη τη 8800] η6, 
δηὰ ποὶ 8ὰ ροτβοὴ ἔθϊηΐπο (8606 Ογαηι. ποίά 
αδονε).---Τ})9 δσοππϑοίίΐοηῃ οὗ (8 ἐγ ρ]οῖ 18 189 
Ρτοσοάϊης οΏ6, δοσογάϊης ἴο Ὦγ. ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΟΗ᾿ 8 
ἰηἰοσργοίαϊ οη οὗ νον. 80,---᾿λᾶδ ποί ἰλς 7Ζοταά δεεῃ 
ἐλαὶ 3---ἰϑ γοσὺ οουίουθ. 1δαὶ ἰῦ 18 πο οὈ]θοίίοη (0 
186 οὐἱιοῦ ἰπιογργοίδιϊοη---ἰἠέ ζοτα 4068 ποί αρ- 
τουε, ἰπαὺ {π686 (δ γ66 ΥΘΓΒ6Β ΣΘΟΟρηΐΖ6 Οοὐ᾽ 8 
ἈΧΘΏΟΥ ἴῃ (6 εΥἶΪ8 1μδὶ Ὀ61[]] θη. [ὑ 18 {Π9 
ΡΓΟΌΪΘμι σΟηΒίδηΟΪΥ ΓΟουΡγῖηρς ἴῃ {86 ΒΙΌ]6, ὑπ δὲ 
αοάἀ ἀοδβ ποὺ ΔΡῬΓΟΥΘ οὗ Ορργϑββίοῃ δηὰ ἰηὐιδίΐδο, 
Δα γοῖ Οοα τὩΔΚ65 βίη 6 Ρυπηιϑῃμηθηὶ οὗ βίῃ. 
ΝΟ ὁη60 ὅδῃ Β᾽0{Ὁ]}}Ὶ π᾿’ ΓΘ ἰιϊ8 πο ον Ὑἱ ἢ 
αοα᾽Β Δρργοδδίΐοη: δπὰ γοὺὶ {16 ἱπΌΓΥ 116 ἀοο8 
ἰἴ8 6οἀ᾽8 ργουϊἀθηιὶ Ομ δβι18οιηθοὶ οὗἉ ἰΣδΏΒρτοΒ- 
80Γ8.---Ἦ. Η. Η.] 

γον. 88. Ουἱ οὗ [89 που οὗ ἴΠ9 Μοοῖὶ 
ἩϊρὮ ρΡσοοθϑᾶθρθιε ποῖ ον ] δβηᾶ ξοοᾶἂ --- Οὁε8 
ποί ομΐ οὗ ἰλὲ πιομὴ οὔ (λὲ Μοδι Πίψὰ (ἂς ευϊ! απά 
(λὲ σοι [{τδότὸ 1ἴ8 πὸ ὁπ6 ψνῆο 18 δΌΪδ (0 πιδῖκθ 
18 τ ἢ] οὔδοίεηι νἱΐμοιΐ 6 οα᾽ 5. Ῥαγιηϊβϑίοι, ἰΠ 6 ἢ 
[0]10 8 ΠΟΟΟΒΒΑΡΙΪΥ {μ86 σΟΏΘΓΔΙ ῥχγοροβιιίου, (δδὲ 
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ΘΥΟΥΥ ΠΙἢ(, 88 Ὑ6}1 6Υ]} ἃ8 σοοὰ, ργοσοϑὰβ ἔγοιϊη 
ἐμ τοουϊὰ οὗἉ αοά, ἡ. 6., 185 ἀοπο ὃγ οὐ δοιὼ- 
Ἰῆθηα, [ὑ ΘοΥ ΔΊ 18 πού {6 Ῥοοῖὶβ ἰπἰ δηζΐοη 
ΒΘΥΘ (0 βιχχοβί ΔῺΥ σοβοοιϊϊοηδ οἢ (86 ογἰκὶα οὗἁ 
ΤΏΟτᾺ] οΥἱ., Ηο 888 ἱπ 88 θγθ, δοοοτγαϊηρς ἰο ἰδ9 
016 οοπίθχί, ΟὨΪΥ ἰδ6 σοηίγεϑί οὗ ῬγΟΒΡΟΣΥ 
διὰ δὐνογίίγυ. ΒΥ ἰλε ουἱΐ 6 Ἰῃηολὴϑ ῬὮἢγΒβὶοα] 
ΟΥ̓] ΟΥ τηϊϑίοτία πο, δα ὈΥ ἐλε φοοά---Ἐ γ8ὶ6Α] 
βοοά οΥ ᾿ΔρΡρ' 688. Αμπὰ δἰ δουκὴ τα ἰϑίοχί πα ἐδ 
Τγδα 6 ηΓἾΥ 8 ΘΟΠΒΘαΘΏ6Θ Οὗ πηογὰ] ον ἱϊ, δοοογάϊης 
ἴο γοσβ. 84-86, γοὺ 9 τοζαγὰβ (18 ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ 
οὐἷγ στ ΣΘίογθ 66 10 118 ὈΘΑΥΣΩ  οα ΔῈ Ἐ οἷ- 
ἴαγο, απὰ ποὶ τὶν γοΐθγθηοθ (0 ἐΐβ οδυδδίϊοη. 
ὙΠ Βα τ 8.68 (0 ΒΑΥ͂ 18, ὑπαί ὑ8ὸ ογὰ μϑγι 8 
ὙΤΟης δηὰ νἱο]θΏ6θ, 88 γ76}} ἃ8 0:086 Δοί10}8 {Ππᾶί 
ἰοῃὰ ἰο ῥγοπιοῖθ ἈΑΡΡίποΒ8, ἰῃ ογά ον, δοοογάϊης 
88 Ηἰβ Ῥυγροβθ ταδὺ 6, ἰο Θ᾽ δΪβθ ΟΥ (0 001688. 
Βυι Βο αἰὰ ποί ἰαἰοπὰ ἰο 880 ἰδαὶ αοα Βαά ρμοδὶ- 
εἰν οὶ νυν ]]]6ὰ ψν Βδὶ 18. οἱ], ΔΙ μου 180 5᾽ χη ϊβοδ- 
ἑΐοη οὗὨ ουΥἦ] 18 ποὶ οχιιαυβίθα ἰὴ ἰμθ ἰάρα οὗ 
οἰ αβιϑοιη οί. 

ψογ. 89. 5ἴθοο ΒαρΡρίηθββ δηᾶ τηϊϑίοτί 6 Δ ΛΘ 
οί Θαυδ}Υ Μ᾽ ]]]6ὰ οὗ αοά, ΟΝ πηυβὶ Ὀθ9 σοοὰ; 
δηὰ ποις ὈοΙΪοησίηρ ἰο οἰἕπ ον οὗὨ {1τ6πὶ Βμουϊὰ 
ΘΔι.80 8 10 ΠΠΓΠΔΌΣ, ΑΒ 8 τηδηῃ Ψ]}0Ὸ 8 Ὀτου αὶ 
ὌΡΟΣ ἰτλ 56} Ἡ ΒΟ]ΘϑοηλΘ Β᾽ ΚΠ 688 ὈΥ̓͂ Π]ΘΔῺ8 Οὗ 
διίίον τποαϊοῖηα, οὐχὶ πού ἴο σομρὶ αὶ οὗ ἐμαὶ 
ταραϊοῖπο, Ὀὰὺ Βμοιυϊὰ Ὦ]6πι6 Εἰπηβοὶ ΤῸ γ᾽ μανίηρ 
οδυϑοα ἰλ6 ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὗ υϑίηρ ἰϊ, 80 8 ϑδῃ βΒουϊά 
μοὶ σομηρίαἰη οὗ (86 6γ}}]5 ψν ἴον ὈΘΐ8}1 Ὠἷπι, ΤῸΥ 
{11690 ΔΓ6 ΟὨΪΥ {86 ΠΟΟΘΟΒΒΑΓΥ Τ]ΘΔΏ8 οὗ συγίηρ ἰδ 6 
Βἰοἰκθ88. οὗ βίῃ, οὗὔὐ ἩΒΙΟὮ ἢ δἰ Β6 1 Γ΄ 15. κα Πἰγ, 
1Γ δὸ ὙΠ] Ἰαπιοηΐ, οὐ ἶπιὶ Ἰδπιθηῖ Γ[ῸΥ ὮΪΒ βὶπ. ὅ668 
Φεῦ. χχχ. 10.--- Ὁ βοσϑίοσϑθ αοιβ ε ἐν ίηρ 88 
οοσ δίῃ (ΠλΔΓ.» πιμΓΉ}}7).---- ΓῸΤ τολαί δισὰδ ἰλδ 

“παπὶ τλο ἰϊυε63 Τ|ι0 γοσῦ, ἸΣἸΝΕΙ, 18 τεθρίγατο, 
φέπιετε, ἰο δίσλ αἰ (86 Κὶπάγοά Ἰάοα οΥ̓ πιωγηιωγ- 
ὅπ, Ναπι. χὶ. 1, νυ ῖοι 18 ἐὰ 6 ΟὨΪΥ Ρ]Δοα οχοθρὶ 
ἐμΐβ,  ότγο ἰδ6 ογὰ οὐσυσϑ., 10 ΘΧρΓοβϑίοη ἃ 
δἰυίπς πιαπ, ΤΙ ὈΝ, 18. ἀἰῆσαϊ, [{ ὀαπποί Ὁ 

ἐΔκο, νὰ Ῥαβεαὰῦ δηὰ ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ, 88 
ΒΥΠΟΠΥΤΊΟῸΒ Ἡν} 1} ΟΝ, α πιαπ, ἴπ νν Β1οἢλ οα80 ἯΤ, 

υΐπσ, σου]ὰ 6, ῬΓΟΡΘΟΤῚΥ Βροαϊκί πα, Βα ρογ ποι. 
ΝΟΣ οδὴ 1ὑὺ Ὀ6 δίκῃ ἴῸγ Ὁ ΤΙ, υἱα, ἐϊξε, 1 

φΕἰοἢ Ο686 {118 Β6Ώ89 τγουϊὰ ὈΘ οσὐγ φιογί(ιγ ἄοπιο 
οἱίαηι δοϊϊ. σαἰαπιϊίοδαπι (ἢ ΑὐἘΕΒ) ΠΥ ΘΟ Ϊ δὶ 8 
τὰδὴ οὗ 116, ἐν 6.,) Ὀδοδιι86 10 18 οαἰαταϊῖοι9] ἢ 48 
Δ10|16 οδπ ἰὺ Ὀ6 σα]]6 4 αϑ ἰοησ αϑ ἦε ἐϊυε8 (1. Ὦ. 
ΜΙΟΗΑΕΙΒ8); ΟΥὉ, αἰϊλοισὴ δε ἰΐυέδ, δ'ποθ Ὧθ γοὶ 
1ῖνε8 δῃὰ οουἹὰ 4ἀο δοιιοίίηρς, Ὀσίίος {8 βίχῃ 
(Εν αι). Τ]16 ΟΠῚῪ Β6η86 ΘοΣγοϑροηάϊηρ ἴο (᾿16 
οοηίοχὶ 18, τυλαὶ ἀοε8 (λ6 τπιαῆ αϑ α ἐϊυΐησ οπε δἰσὴ 
7ογ3 Α444α ἰἰυϊησ οπε, ἑ. 6., 88 ὁ ὙΠ0 5{1}} πὰ 5 
Δἰπηβο]  ἰη (18 116 ̓8 Βομοοὶ οὗ αἰἱδβοϊ ρ!μθ. Ηον 
Βῃουϊὰ ννὸ ἱπ {(Π6 ἰΐπηθ δρροϊηἰοα [ὉΓ 8μϊ)ι οι, οη 
ΣΩΟΌΤΓΏ ΟΥ̓ΘΥ ΟἿΣ Δ] ο( 1057 Α Ἰἰνῖηκ δ βἰιουϊὰ 
ποὶ δ᾽ἴονν Εἰ η86]Ὁ ἰο Ὀ6 ΒυΓΡΥβοὰ ὈΥ̓͂ “16 δ ΥΥ 
ἐν Δ} ᾿᾿ 88 1 (ΠΟΓΘΌΥ ΒοΙη6 Βίγδηρο {πίπρ πα ρροποα 
πηΐο ᾿ιΐπ (1 Ροίον ἵν, 12): ΟὨΪΥ {μδὺ ΔΡΡΘῃΒ ίο 
Βῖτα νν Ιοἢ 15. παίυγαὶ ἀπ που αῦ]6θ. Α δ: 
ἴοσ ἴ86 ρυπἐδηπλοεϊῖ οὗ Ὠἰ5 δὶ 7--- ἰυοεγν οπε 
οη αοσοομπί οὗ ἠδ διπαά. ἸΤὨΪ8 σδ ΟἿ Ὁ6 [86 88- 
ΒΊΟΥ (ο Π6 αἰ! 68.100 Ῥτοροβοα ἴῃ {}16 σϑ τη θῖ ὈΘ Γ᾽ 
οὔ πὸ γϑγβθ, ἀοϑίχηβα ἴο σϑοι εν [ἢ 6 οΥἹ] ἰῃ υἱοῦν, 
---ὐοὶ βυδονγίη δ, Ὀπὺ 8158 δου] Ὀ6 Ἰατηθπίαα. 
[Τὸ αἰ ΒΘ] 168 οὐὗὨ {18 Τ6Υ89 δγὸ ρτγοϑί, 898 18 

δου οπὶ ἔγοπι ἢ 6 γὙδγίοίΥ οὗὨἩἨἁ ὡἰσδῃϑίδιϊ οβ δπὰ ἰῃ- 
ἐογργοίβι 088 ἰῦ ἢ88 δυϊογτοά. ΕὈῸΓ αἰ δι [008 8ΥΘ 
ο Ὀ06 διϑνογοα, 1, ΤῊὴθ πιθδηΐης οὗὐὁἨ (80 γὙϑγὺ 

Το ἀοΓοα σοπιρίαϊη ΟΥ̓ πιργπιν 3 2. Τδ ἴοτοο οἵ 
Ἢ, Ἰἰνίηςῦ 8. ΤῊΘ βθῆ8θ ἴῃ ψ ΒὶσοΝ ἃ πιαπ, ἫὩ 
οὔ τῆ βοοοῃᾷ τη θη Ὁ. οὗἩ [8:6 Ὑ6Υ86 ἴβ ἕο θ6 (δ κῃ ἢ 
4. ΒΟΙμΘΓ [8.9 ὙΥ 8016 γ Υ86 ΘΟΙΏΡΟΒ6Β ΟὯΘ 4868- 
(ἴοι, οΥ ἱβοϊυἀθ8 8 αυϑδβίϊοη δηὰ 8 σεβροῃβῖνο 6χ- 
Βογίδϑιϊοιι ΟΥ 8 αι οβίϊου δῃὰ ἃ βί τ ρ]6 δηϑυνοσὍὕ---ἰ, 
ΤῊΘ πιοδηΐηρ οὗ {μ6 νυ ΝΠ) 7 ΑΒΕΝ ΕΣπαὰ 
ἀονίνοα 1 ἔΤΟΙα 1, διὰ τοηάιτοὰ {ἰ ὈΥ Ὕ, ο 

ἰϊ (β86 Ολιυνιν, Εὔκπδτ, ΟἙκΙ ΟΕ). Ηρποθ 
ΜΌΚΝΒΤΕΕ, ἰακίης γογ. 88 85 αὶ ἀδηϊαὶ οὗἉ Ὀίνίηθ 
Ῥγουϊάθησθ, Ὄχρίΐηβ υὸσ. 89 ἐμ: δίσερλενια 
λδὲς τὉοζ ἐδέ “πιεπί εῦφμα ἀοπιο ἐπ ρεοσαίϊα διμῖα,᾽--- 
{π|8 18. 8 ὈΪΔΒΡ θοῦ βαυΐηρ “ απαὰ πιαπ ἐδ ἃ ἰἰαγ 
ἐπ ἠὲ σἰπδ᾽ (ἀἜΒΙ,.Α6η). Ιβαλκι ἀογινϑὰ ἐμ τοτὸ 
ἔγοτα ὑἼὲ (ΕΕΕ81). Ετοτα 1818 σοοί ροβϑβί]υ, ΒΥ 
ΒΟΠῚΘ ἕασ- οἰ οἃ ΘΔΏΔΙΟΘΥ, ΒΒΟΙΟΗΤΟΝ Ὀτουρδὲ 
818 απίαθ ὑγδηβδίίοη, ἡ οἢ 65 (1. δο]6 τι οτὶξ 
οὗἩ τειν ὺ8 οὗἩ 16 αἰ συγ οὗὨἨἁ δχρὶ]δἰπίης ἅ 
ἰυίπρ πιαν,. ΤΊ ὉΠ, ἀπὰ α πιαπ, Ὕ32), ὈΥ͂ πιακίηνς 

0868 ἴδ δβιιδ᾽οσί, δηὰ (6 οὐδοῦ {μ6 οὐ͵]εσί οἵ ἰδ 
νογὺ,---͵ιολαὲ δοιαὶ ἰϊυῖπσ πιαπ στμάσε ἀπὺ Ῥεέτγεοῦ 
αίεν λὶδ δἰὶπ. 3 Βυὶ νΠαὺ {818 Ἰηθ8ὴ8 (δ 6 ̓ Ἰοατποὰ 
Ηεοργχαϊδὲ ἢ88 ποΐ οχρίδἰποᾶ. ΟΥΑΕΙΝ 18 ΥΟΥΥ͂ 
Ῥοβίεϊγο ἰμδεΐ πὸ νογὰ μοῦ δῃὰ ἴῃ Νιυϊηθοῖβ, 
ΤΏ 688 (0 Ἰτοέσγῳ ΟἿ᾽ δε, “. Ἡὴν δλοωϊα ἂς ’φεατῳ 
λϊπιδοί, α ἰέυϊπσ πιαπ, απ α πιαπ ἐπ ἠδ εἰπδ 7 ΙῸΥ 88 
Ἰοηᾷ ἃ8 τηθῃ ὑμ8 Σϑηαΐῃ ᾿π ἐμοῦ οὐνῃ ἀγοζβ, (867 
Ὑ1}} ΠΟΥ͂ΘΥ ΔοΚαον]οάρο αοὰ 85 (μ6 Ἰυάρε οὗ (86 
νοῦ, πὰ ἰμ8 (ΠΟΥ ΔΙΤΑΥΒ [Ὁ δϑίσχαυ ἰμτοῦξα 
{Π 6} ΟΥ̓ ῬΟΙΎΘΓΒΟ ᾿πηδρδ 10η8.᾽ ΟἸΒΟΙΒ Γαη- 
ἀογ 1 ἴπ 8 Β πη} 8 Β6η80: “ῤλῳν ἀοίλ ἂἀε αὐῶἔἕἐεἰ 
λίπιδει ὑν ἀϊδ δῖπ83͵ ἍὮΕΥ ἀοίἢ 6 Ῥτόσουγε 6Υ}}5 
ἴο πἰπηβο ! ΟΥ̓ {μ6 σοπιηλ ἐἰἰης οὗὁὨ 581 3" ---"" ἩΡὰν 
ἀοιἡ ἀε υεχ ἠϊπιδεῖ [93 (1ο νὶϊ, ὈΥ ἱπιρδιθηΐ οδγ- 
τίαρο ὑπᾶοῦ ἀο0α᾽ 8 Πδηά), ἐυοη ἃ πιαὰῆ ἐπ ἀΐ εἴα, 
Ῥογβ ϑυϊης 8.}}} ἰπ ἰὴ βαιηθ᾽" (866 Οαταάκεεὶ. 
ΤΠμῸ ὙοΥβ οἢ8 δηά [μοχ σοζγαρ] 6 Γ8, μοννοτοσ, πὶὶδ 
ατοαῦ ἀπ ἰ τ, δὰ δΡΡδγοηΐ γοϑβϑοῦ, ἀδσῖτθ 
ἰὴ τοὺ ἔγοιμῃ .Ν, ἰο ὀτεαίλε λατά, ἴἰο δἰφὴ, διὰ 

ἰδῖίκο 1 ἴῃ {86 Β6:86 οὗ πιμγπιμσίησ, σοπιρίαϊηίησ, 885 
αὔονο. ΤΏΘΓΘ ἰ8 ΠΟ σοομὶ ἴο ἀοιιδί {ἰϊᾶὶ {18 18 
19 τιοδηΐης. 2. Ἦ με 18 Π6 ἴοσοο οἵ Π. Ῥάβεὰῦ 

Δ ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ, ἀοΩΥ (δαί (8 ψοτὰ 158 οἴα- 
Ρμδίίσ. ΤΏΟΥ οἱαὶπι ἐμαὶ Ἢ, δἴοῃϑ, ἰ5 υϑοὰ ὯὉΓΣ 

πιαη, γϑίοστιπρ ἰο ῬΒ. οχἹὶ, 2, δηὰ σϑρατὰ ὈἼΝ, 
δαάἀρὰ Ποτθ, 8ἃΒ 8 Ὠ6ΥΘ ΣΘἀυ ΠἀδΠΟΥ οὗ ᾿ἰδηρῦδζθ 
ὈΥ Φογοιαΐδη, γῆ. 5 Ὡοὶ ΟΠΔΥΥ οὗὁἨ ψΟΣαδβ, φὲγ- 
δοτμπι πο ματγοίογ. Ἄ᾽ο δΥΘ {116 ἰο ἰδ]ζο [8 ΕΣ- 
ΡῬΓΘΒΒΙΟῺ ἐυΐπο πιαπ, 88. Ἰηϑθῃΐῃ δ᾽ ΒΙΠΙΡῚΥ ἃ πιαη, 88 
γγ9 ΟἴΘΠ ΒΩΥ ἐΐυΐπσ πηθῃ, ΟΥ πιογίαἑ τηϑὴ ὙΒ6ΥῈ (}6 
δα)δοίγο 18 ϑαρογῆποιβ: (ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΕΕ ἰγϑηϑ- 
Ἰαϊθβ 0 ἰθχὺὶ βΒ᾽ΠΡῚῪ πιογίαίἰ8.) Το (8 πὸ 
ΒΏΒΥΟΣ 1. Ὑπὸ ποτὰ Ἢ πὶ Ῥ8. οχ δὶ. 2, 185. εἴἢ- 

Ῥδδιΐο:---ΝοΌηο ἢν ρ, ἡ. δ., ΠῸ δοίπο τοδῃ ἷἰΒ 709ὲ, 
ΟΥ ἱπποσεπέ ἴῃ αοα᾽ 8 βἰρῃί. Τὴ ᾿Ἰῃίογθοῃσθ ᾿μϑΥ͂ 
ὍΘ αἰϊονγθά, ροβϑι Ὁ]. Ἰαϊοπα θά, (μαι [μο86 ηοἱ ποιν 
ἰἰϊυϊ ΤΥ Ὠδγο Ρα5864 ἰηΐο ἃ δβίδί 6 οὗἨ ᾿πῃοσοΟΥ͂ 
ἴῃ αοὐ᾽β βίψῃι. 2. Τὸ ροβι[ἱο οἵ {μ6 ποσὰ 
δέϊον ΟΝ (τοι αἰπρ ὯΒ, 88 ΝΑΒΟΕΊΒΒΑΟΘΗ ΒΑΥδ, 

οὗ Π δ, 866 ΖΤδῖω. ποθ ΔΌΟΥΘ) δῃὰ 4150 (89 

δοσαηὶ 10 ὈΘΑΓΘ ἢ Βοῖν ἐμαῦ ἰὴ ψοτὰ 15 δι δι ϊσ. 
πῃ (μὶθ8 6886 1 18 αἰδῆσυ!ν ἐο δϑδϑίσῃ Δ οἶδα Γ 

ΦΟΤΕΝ, ἰῃ υἱέος τἱοϊδείοι οἵ ἐδ δοοϑῃΐβ, οοῃηποεὶδ ΤΊ πιὰ 
22, δηὰ ἐχϑιμεῖδῖοαθ, 

ὙΓῊΣ οοτηρ δίῃ δου] ππδῃ, 
ΑὨΥ τὰ αἰίνο, ἴοσ εἷδ δίῃ ἢ 
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τηθδηΐηρς ἴο ᾿ΐ, (ἤδη ἴμ δὶ νν ἰσὰ ΕΤΑΙῸ δηὰ τηοϑί 
οοΙηπιοηἰδίοῦβ ἀο, τοὴψ δ17γλ8 πιαη ἰϊυίησ, ἴ. 6., Β'ῃ6Θ 
Βο ᾿ἷνεϑ. Ὧγ. ΝΑΕΒΟΒΙΒΒΆΘΗ Β8Υ8 ἰὑ σπηηοῦ δ Υ6 
{18 πιρδηΐησ: υΐ μΠ6 σῖνοβ πΠ0 Γθάβου ΨῈΥ ἰΐ 
οδηποῖ: δηὰ [ἷβ οὐ ἱγπηβ αιΐοη ᾿πυοῖνοβ (ἢ 18 
Β6η86, (τλαί (068 α Ἰπαη δἰσἧ 70γ τολο ἐΐυε5, ἀετ ἰεδι3) 
11.116 18 Θχ ρ] απ δίϊοι ἴ (ἢ 6 ΘΟ ΘὨΓΔΓΥ͂, πα αΣ 
α ἰἰυΐϊπσ οπε (αἷς εἰπ Ζ,εδεπάϊετ), “1. 6., Δ8 006 ὙΠῸ 
Βιὶ}}} πᾶ δἰπιβ οὶ ἱπ 1}}18 116᾽8 8οοοὶ οὗἨ ἀΪ8- 
οἷ᾽ Ἰπ6,᾽ 84.4.5 το 116 οτἱ ίηα), ἀδὰ ναὶ 6 6815 
ἐτῃ ροββι 6 ἰάθα, οὗὨ οπὲ τοὰο ψεί ἰἶυε5, ποῖ. ̓  δηὰ 
ξαποὶΓαὶ ποιΐου οὗ 8 ον. ΜΙΟΗΑΚΙΙΒ, ΕἼΤΑΙΌ, 
ΟΕΒΊΆΟΗ, ΒΙΑΥΝΕΥ, ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, ΗἩΒΝΡΕΒΒΟΝ 
διὰ ΝΟΥΕΒ, Δ4}1] ἄργοὸθ πῃ ἰ0 8686 Μ᾽ Ϊσὶ ΟἿΓ 
ἘΠ. 1158} Ὑ ΟΥβίοἢ Βθϑιη8 ἰὸ βδιισροϑί, τ οι ΒΡ 5- 
ὝΟΒΤΗ 8180 δάορίβ ἀμ οχρὶδὶηβ ἰμὰ8: “ ἮΒΟΓΘ- 
ἥἵοτο ἀοθβϑ ἃ ἴδῃ, ἡ] 1086 1186 18. 8.}}} βραγϑὰ ὉΥ 
οὐ 5. πιογου, δηὰ ἰὸ Ψψ ΒοτΩ, ἐμ στο, (86 ἀοοὸῦ 
οἵ τορθῃίδηοθ ἃπὰ Ῥαγάοῃ 18. ποί γοεοί οἹοββᾶ, πεμγ- 
Ὅπ|7 (8680 Νυπι.. χὶ. 1, ΨΒΟΥΘ ἰμ6 88:9 ΜΟγά, 
ΔΣΓΘΓΆΙΥ δἰ ρηιγηρς ἰο ὀγεαίλε λαγά, 18 ι.864), ἰῃ- 
βίοδά οὗ υδὶης 118 Ὀτοδί δηὰ Ἰ1ἴ8 ἴῃ ΟΓΘΣ ἰο ῬΓΔΥ 
Υον ἔογρίνθηθββ, δπὰ ἰοὸ δηιθπα Ϊ8 Ῥγδοίίο 
8. ἴῃ δὶ Β6η80 8.9 ψο’Ὺ ἰ0 ἴ8Κ 22), α πιαῆ, ἴῃ 

6 βοοοῃὰ τπϑῖηδον οὗἩ (869 γοσϑοῦ ἾΒΪ]Ὸ ΟΝ 

ἐδ 80 ροπογὶς Ὡδῆθ [ὉΓ πιαῆ ἴῃ ἰδὸ νι ιάοϑι 
Β6η86, 22) 18 Βυρροβθοα ἰο ὃΘ ἃ οσο ἀἰβιϊποίῖνθ 

δηὰ Βοπουδὺϊο ἀθβὶ δι οἢ, 88 ἱπαρΙ Υἱῃ 8. ΤΩ 8Ὲ 
Ῥοββοβϑϑβοὰ οὗ δ} αὐ) ιἰ68. ὅδοϊηθ ΒΊΡΡΟΒΘ 
ἐμαὶ 1ὑ 185 υϑοὰ ΘΙ ΡΒΔ ΘΑ ΙΪΥ ΠΘΣΘ ἴῃ {818 8686, 
885 ΒΙΑΥΝΕΥ͂ Βιρρεβίθβ. ὅδίηοθ τηοϑὲ ᾿ἰδηριᾶροβ 
Βανὸ ἃ ναγοὶν οἵ ψΟσβ β ση  Ὑὴρς πη, τηοϑί 
οὗ ἰμ6 ῬοΥϑΙΟἢ8 ΧΘΏΘΔΘΟΥ ΟΝ οἵ 86 βγϑὶ πιϑτα- 

ὍΟΥ, δηὰ 2) οὗ {ἰὸ βϑοοοῃά, ὈΥ ἰδ γῃ8 οὗἁ 60Γ- 
ΤΟΒΡΟΠ πᾷ δἰ καἰ ἤοδησθ, 88 1 ἰηϊοηαΐηρ ἰο ὁχ- 
ΤΟΒΒ Δ ΘΙΏΡΒΑΒΙΒ ἰῃ ἰδ6 Ἰαβὺ ἰοτῶι,--ὠἀνύρωπος, 
νὴρ; λοπιο, υἱν; Διοπδελ, ἴἥαπη,---ἃ αἰδϑιϊ πο. 108 
δι δορβ ἰο θο δἰμηρὰ εὐ θὰ Ἐπρ] πῃ ἴῃ :8 
αογβίοῃ αἰνθὴ ΟΥ̓ ΟἌτάκεπ, ἡ Δν δλοιϊζ α 
δίυίησ οἱσὴλι! οοπιρίαἷπ, ΟΥ̓πιμγπιιγ, απ πιά 707 Ὺϊδ 
δἰπ:32 Τ|}8 αἰδβιϊποιίοη, 1 Ἰπιοηἀοα, ψνοιυ]ὰ ρσὶνο 
8 Ζοοὰ 5686, ἩῪλν δἠλομίά α ἰἰυϊπ πιαπ, α ἰγτεῖν 
4παηὶν πιαπ περγπιῦ αἱ ἰλὲ ριμπίδἠπιεπί 977 ἠΐδ δἴπιε 
Τὸ Αταῦϊο ρσίνοβ {86 10] ον ρ 8οη8θ: 27ε τολὸ 
αἰδεοίυες ἀϊπιδοί ἐπὶ ἰαπιεπίαίἰοπα απα δἰ γὴδ, ἴδ α τὐσεαζ 
4παη ; [ἐξ δίσοπῳ πιαπ 8 αδὴ πιο ο7 ἀϊδ δἰ ( ̓τοαΐίσετ- 
«Βιδιἰε). Οοκν. αν ΑΕΝΕΝ, δοσογάϊηρ 0 ΒΟΒΕΝ- 
ΜΌΕΙΡΕΙ, Ἰηΐογγοα ἔγοιῃ 6 ΑΤΔΌΪΟ δαὶ Ἢ )88 

480 86η88 οὗ Ὀοΐηρ αγΕεοίοα υἱίλ δλαπιε, ἀπα Ἰοἰἰης 
ἐν ἰο 22 ἴῃ βρὶ9 οὗ (89 βίγοῃρ ἀϊβ) υποίγο δσοθηῦ, 

ἰγδπβὶαιδὰ ἰδὰ8: ἩΓλν ἀοεδ (λε πιεαπ πιαῆ (λοπιο 
οἱὐἑίδ) αἀἰδεοῖνο ἀϊπιδεὶ ἐπ ἰαπιοπίαἰἰοη8 3 Τῆε ποὐίε 
πιαπ (υἷν ποδιῥί8) εσιἱδ τεδίγαϊη ἀϊπιδει 707 δλαπιθ οὐ 
ἀεοοιεπὶ οἵ λὶδ ογίπιεβ. αΐ ἰΠ6ΓΘ 8ΓΘ ΠῸ ῬΓΟΟΙ͂Β ΟΥ̓ 
Θηλϊορίοϑ ἴθ᾽ (18 ΒιΓΟΩ ΔΙ οοπίΓαβίθα 80 οὗ 

ἽΝ τὰ ὭΣ ἯὟο σᾶπ, ΒΟΊΘΥΟΥ, ἰ8 Κὸ ὋΣ ἮΘΓΘ, 

88 τ. ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΘΗ 4068, ἰἢ ἃ ΒΟΏΒ6 ἰπαιδΝ οἴοη 

885, οὗ εὐόγν οπε, Θδο ἢ πη ἰπαἰνὶ ἀ}}ν δοπβὶὰ- 
δσοά. ὅ66 Ψ06] ἰϊ. 8; Ψ6Γ. χνὶϊ. δ, 7; 508. Υἱὶ. 14,17, 
18;1 ΟἸ του. χχὶ. 8. ΤΉΏΘΓΘ ΔΓΘ ΠΙΔΏΥ Οἵ ΘΓ Ρ88- 
ΒΆ565 Πότ (Π0 ΟΡ πΔῪ Ὀ6 Τοπάογοα δυόγν πιαπ 
ΟΥ εὐεγῳ οπέ. ΟΕΒΕΝΙΌΒ ΓΟἾΥΘΒ ἰΐ {18 τηοληΐηρ ἴῃ 
ΟἿΣ ἰοχί. Τΐβ σοηπογίηρ Ῥγουθηίβ ἢ 6 ΠΟΟΟΘ51{Υ 
οἵ Ὀγοδκίηρ Ὁ (ἢ Υ6Γ86 ἰπίο ἵνγο βϑρΆσγαίθ δὰ 
ἀἰαιϊηοὶ τη θ6γ8. 4. 1068 {110 νν} 016 γ6 γ86 ἰη- 
εἰυάθ ἃ βἰπρὶθ αἰαῖ ἢ ΜΔΠΥ νουβίο8 (8 Κθ 
4μὲο δγϑί πιο} 8 8 αἰ οϑίίοη, δηὰ {μ9 δεοοῃμὰ 

88 ἃ ΓΟΒΡΟΏΒΙγΘ οχῃογίδιΐοη. 80 ἰὴπ οἷὰ ἀθπονα, 
νοῦ ΝΟΥΕΒ δαορίβ: Ἀγλεγοίοτε (ἀεπ πιμγηνιγοί ἡ 
ἐλε ἰξυΐϊπσ πιαπ 3 Ζ.εἰ λὶπι τι αἱ λὶδ οἵοῦ δὲη 1 
ΟΕΒΙΑΟΘΗ᾿ 8 ΟὈ]ΘΟΙΙΟΏΒ ἰο {818 ἃτῷ ψ6}} ἰδίκθῃ. 
ΤῊΘ δη 6815 νου ἃ (6 σοαυϊγο ὑπαὶ ἴῃ (ἢ6 
αὐοϑίϊομ Βοηθ σϑι186 οὗ ΤΣ πιυσίη Βδουϊὰ 6 
Ββίαϊοα, ψ σὰ 86 Ργορμοὶ ψουϊὰ ἱπαϊσαὶθ ἃ8 δὴ 
᾿ΔΡΓΟΡΘΟΣ ΟΠ; 88, " Ν ογοΐογα τ στη γε ἢ ̓ἰνίης 
τη ἢ ὁπ ἀσοοιμπί 97 ἀΐδ πιϊϑίογίωπεα 9 ,οἱ Ἀἷπ τη γ- 
ΙΓ ΟἹ δοοοιηί οὗὁὨ 18 5η8.᾽ [ὑ τηλγ Ὀ6 βαὶὰ δὲ 
{86 οδι189 ΤΠΒῪ ΘΑ }ν ὈΘ ἰπΐογγοα ἔσοπιὶ ὑΠ6 60ῃ- 
ἰοχί. 84:11} 10 τνυουϊὰ βθοῖ βίσϑῃρο {πᾶὺ βυο δἢ 
ἰππροτίδηΐ δ } 0} 6518 τννὰΒ ποί αἰ δι 1 ΠΟ. Οχρσοϑβϑα. 
Βοϑίθβ, [18 Σο ἀΟΣ ΠΣ ΠῚΔΚ6Β 1ὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, ποΐ 
ΟὨΪΥ ἴἰο τϑροδὺ (86 υὙϑγ οοπίαϊηθα ἰπ πὸ γβί 
ΤΟΙ ΘΓ δηὰ ηοὐὺ ΟΣΡΓΟΒΒοα ἴῃ ἴΠ6 Βοσοηά, Ὀυΐ ἰο 
οδδηρθ ἰΐἔγοτι ἐμ 9 πα ]ϊσαίνο τηοοὰ ἴο [6 [τ ροΣ- 
διΐνο, τοὴψ (066 ἀξ πιμτγηιίγ, ἰεέ ἀϊπὶ πιμγπσ, ΤῊ 689 
ἀπ υ εἴ68 τὸ οὐθγοοῖηθ ὉΥ ἰαἰκίης [8Π6 Ὑ0 86 ἃ 
8. ἀ 68.100 δπὰ ἃ Β᾽τρ 10 Δηβν ΘΓ, Ὡοὶ Θχργοϑβοὰ 
ἴῃ ἃ Βογίδίουυ ἴογπι. 80 ἢγ. ΝΑΚΟΒΊΒΒΑΟΗ: ἦν 
αοὐ8 ἰλὲ πιαπ τοῖο ἰΐυο8 πιομγη 3 Εὐεγν οὐδ οπ 
ασοοιπὶ 07 ἐδ δίη8. 80 Μαάύπεκ, αυοϊοα ὈΥ αΕκ- 
ΨΑΟΘΗ, φια ἃ, 6... ΩΡ φμογ ἄοπιο ἄμπι υἱυϊ 3 ζπμ8- 
φιΐφιε οὗ ρμεζοαία 84. Πίπο ἐδ ἰασγη πιῶ ἢ 
Ῥεεσεα(ὶς δἰδὶ φιίδφμε εοπίιταχὶς ας φιμϊδιι8 φιογι 
πιαία. ““ὍὝΠΌΥ ἀοοβ τηδῃ τοῦ Γ 818 ἢΘ ᾿ἰγο8 ἢ 
ΕΥΘΤΥ οὁη8 οη δοοσοιῃί οὗἁὨ 8 8ῖ:ῃὴ8. Ηρησο (Π080 
ἰδαγϑὶ ΒΥ ἰ}18 δὶ ἢ9 δδ οὶ ΟὯ6 888 Ὀγοὰρὶ οἡ ἢ Ϊπι- 
861 {Π9 60111]8 ἢ δοπιρ᾿αἱπβ οὗ." Α ρτγροαὶ οὈ͵οοίοἢ 
ἰο αἰνΙ ἀϊπρ {818 γοσϑθ ἱπίο αἀπδβίΐοη δπὰ ΒΏΒΥΟΥ 
15, {π8ὺ 10 τλδ 8 (89 τ Ἔ γα} πι168] ρα ΓΑ]] 6 ἴθι τν ΒΙΟᾺ 
18 8 ΡΟΟΌ Δ Ρ Τοδίυτο οὗ 1} 15 ροθπὶ [8668 7πίγ., 4 Ἅ4. 
ἤεπι., Ὁ. 23], απὰ αυἱΐθ ἀοϑίγουβ 1}}6 ΤΘΙΔΔΙΚΒΌΪΘ 
αὐιὰ Βαλα Τα] ΒΥΠΙΘΙΥΥ Ὀοίνοοη {116 Βουοσαὶ 
ΥΘΥΒ6Β Οὗ 68Δ60}} ἰΥἱ ρ]εῖ, τ ΒΊΟὮ του! }Β ̓η (818 ρατὶ 
οὔ (86 ρΡοθῖη. ΕῸΥ 1Π|0 βΆ1η6 ΓΟΆΒΟῺ (Παἱ ΘΔ ο ἢ Ὑ6 80 
ἴῃ {18 {τἱρὶοῦ δου] Ὀθ ἃ απ οδίϊ ου, ᾿ἦ Θὴ9 18, ΘΔ οὶ 
ΥΣ86 Οὐγραῦύ ἰο δοηΐϊδίη 8 αιοϑἰἼοὴ δηἀ Δ ΔΏΒΨΟΥ, 
1 ὁη9 ἀο0688,---ΟΥἹ 6180 ΘΔ ἢ ὙΘ6ΓΒ6 δἰιοι ὦ ΖΌΓΠΙ ΔῈ 
ΘηΓΓΘ αμποβίίοη ὉΥ ἰἰβο] 1. Βθϑίοβϑ, (6 δοῃῆηθο- 
(ἰο Βθϑῖὴβ ἰ0 χϑαυΐγο ΒΟ ἃ οδοπβιγιμοίΐοη. ΤῈθ 
ἀφοϊαγχαιίομδ ἰδδι αἀοα ἀοο8 ποὶ ἱπῆϊοὶ οὐ] μν1}}- 
ἴη 6}, ὕτοπι ΗΠ 8 ἀεατί, ἰμαὶ Ηδ ἀο68 ποὶ Ἰοοὶς ψ ἢ 
ἴον ΟὮ ΟΡργοβϑίοῃ δὰ ἱπἰυβδιὶσο, δὰ γοὶ ἐδ δὲ 
ποίη δοη68 0. 8488 νι βου ΗΪ8 Ρδγιη 1Β8ϊ ΟΏ, 
ν Βοίμον 10 ὉΘ 601] ΟΥ Ζοοά, ῬΥΓΘΡΑΓΟΒ 8 [0 (10 
απυοδβίϊοη, Υ πῃ 068 Δ ΙΔΌΓΠΊΌΣ ΜΘ ὨΘ 
ΒΌΆΟΥΒ ἱπ ἰμ9 στἱρῃίοουβ Ῥγουίάθηοθ οὗἩ αοὰ ἴῸ 
ἷα Βιη8᾽ ἸΡὰν δὐλομϊά ἐξυϊπο πιαπ--τηλὴ τ ἢ 080 
16 ἰδ ΣΟΥ Οὐ ΠΥ βραγχοα---οοπιρίαϊ ΟΥ̓ πιμΓΠιΩΓ, 
ἐὐεγψ ὁ0π6 ὁπ ἀεοομηί Γ᾽ ἠϊδ 8118, ἕ, 6., οἵ 6 οἴοοσί8 
οὗ μὶ8 βίηβ Το ἰάοα οὗἩ αἰναἴηρ (μ6 βθῃηΐθῃμοθ 
ἰπῖο 8 αυθϑίϊοη δηἃ ΚΟΒρΟΏ 80 ΒΓΟΒΘ, ἀπαουθίοά!γ, 

ἔγοιη 86 ΑἸ ΠΟΥ οὗὨ ἱακίης 22 ἰπ 89 υδυδ]ὶ 

Β686 οὗ α πιαῃ. Βυὶ ὮὉΥ τοπδοσίηρ ἴθ εὐετῳ οη6, 

δηα σοι θοτίῃρ μὲ ΟΕ 18 ρεπουΐο, 11κ9 ἄόπεο, 

ἄνϑρωπος, Μᾶοεπεολ, ἀιλὰ ὁδπ Ὧ6 Ὀοδί Ἔχρσοβθοὰ ὶ ΐη 
ΕὨ ΙΒ. ΟΥ̓ πιέπ, 85 οὐθοῃ ἴῃ ἀογηδη {Ό0ὖ18ῈῈ8 
Γομαογοὰ 1, 6 Ἰηυτγοη ἀοπὴ 616 1(ωου16 πὶ 
οῦοη ἃ]8ο (80 Δρραγομηὶ αἰ ουϊΥ οὗ οοπδίσυο- 
(ἰοη ΘΙ ΓΘΙῪ αἰβαρροατβ. ἩΔν δλοια ἐξυϊπσ πιοη 
εοπρίαϊη οὐ πιωτπλιῦ, εὐοτῷ ὁπό οἡ ἀσοομηί οΥΓ ἀὲδ εἰπῇ 
Τιιοτο σῃ Ὀ6 Π0 τα] ἃ οὈλοοϊίοη ἰο απἀογβίαπάϊης 
δίὶπηδ 885 Ῥυΐ [ὉΓ ὑποὶγ οἴθοίβ, {86 ϑυβδγὶ 25 ΟΣ 
Ῥυπὶβιηθηὶ (Π6Υ ἰηγοῖγθ. 8.0 τοοϑί οὗ (118Ὲ σοῦ- 
ϑ10Π8 δῃὰ ἱπίβυργοίοσθ. ΟΥ̓ 76 δὴ ἰ8κ6 βίῃ ἰῃ (9 
Β60ῃ868 οὗ συϊ!ῖ, Δ ὈΠΕ ἴο Ρυαη Βυηθηι. ἤοπῦ8- 
ΜΟΒΤΗ: ὁ ΜΟΥ, 7,07 ἀϊδ διη8----ἴου Ἀΐ8. ΟὟᾺ 
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ἴδ... ὙᾺΥ ἀἄοθβ (86 ΒΙΏΠΘΟΙ Πχπγν αὐ αοα ἔον | 866 ψ]χδί Γο] ον 8.᾽᾽ ---Τ]1ὸ Εαἴαγο ἔοόστῃ οἵ (δ τοῦ 
ἰδδι ψ Βῖς Β6 88 Ὀτου ρα ὁ }ν1π|56} 0 ὈΥ [118 οὐγα [ ἰπι 0 1168 ἢθτα ἃ σομαϊίομδ] 86η86, τοὴν φλουϊά, εἰς. 
δἷπ, δηὰ ἩΒ1Ο ἢ ΤΩΔΥ ὉΘ τΓοϊμουθὰ ὈΥ χορϑηίδῃοο  | ---. Η. Η.] 

ΠῚ. 40-42. 

40 Τμεῦ ἃ ΒΟΔΙΓΟΝ 8Π4 {ΤΥ ΟἿΣ ΨΆ4Υ8, πὰ ἜΝ δραΐη τὸ (86 ΠΟΕΡ. [κἱ τ ἢ 
41 ὉΡ οὖν ποτὶ ἢ οἷ Π8η48 υπίο αοά ἴῃ (86 μοαᾶνθῶβ. 6 δνθ ὑγβηβρτοββοὶ 
42 δηά πᾶν το Ὀ6]]6α : ἴδοι μαβϑὲ ποὺ ρασγαοῃθά. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΥ̓Ὸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣ,. 

γος. 40.-951Π, Ῥεγγοάεγε, Ῥεγοεείίραγε, ἰ6 ποῖ Το ἰῃ Φοτοιλίδη. Κοο Ῥϑ. Ἰχίν. Ἰ; Ῥγου. ἰ!. 4; χχ. Ζ] -Ὴ 5, 7) ράκτε, 

ἐγυετν, Ῥεγδοιαγὶ, οοσοῦΓγα ἰῃ Φογ, χυΐ. 10, χχχὶ. 37.--[ΟΣΒΊΆΟΗ : “ΤΏΙ ΧΧ δανὸ ἰδθὴ [Π0 ἔοστηδ 99Π) διά ΡΣ 

ἴον γεπιν. ρατί. πιρλ."} --ἼνὮὋὋὸὁδ ὃὰά οαρμδιῖο, Ἑἔπάιυ, ὃ 211, 6. ἰεὲ τις ρῸ δαοῖ, ποὶ λα ταν, διὰ ἰλε λοῖε. [Βοδεχπσειιτε εὐ 

ΤΉΣΝΙΌΒ ἀΘῺΥ ἴμδὶ ἰ[ἐὲ [6 Θα ρῃδῖϊο, δηὰ σοργοδοηὶ ἰΐ δα δα ταϊοπΐ ἴο ἢν. ΟΕΒΙΆΟΗ δότοοϑ ὙΠ ΝΑΣΟΕΙΞΒΑΘΗ, δηὰ σείει 

ἴο Ηοε. χίν. 2, 3, Ὑ᾿ογο Ὀοΐϊὴ ρτοροαίἰἰοῶδ βίη δίἀθ ὈΥῚ βἰἀθ τὸ ἃ ἀϊδδγοηοθ οὗ τηοδηΐης Ὠοὶ ἴο Ὀ6 ταἰείδἰκοῃ.] 

Τον, 4“1.--ὃν [8 συ υ]δῖῖνο, 659 ἴον. χυ ἱ. 18; ΕΖ. χὶίτ. ἢ. [Αἷ6δοὸ Εξ. υἱΐί. 26. Τὰ πυθϑιδὶ 86 οὗἩ [μΐ5 ῥσεροδί( οι ἰοὰ 

[80 Παυυίηϑ ἴο αποίζαϊ ἐμ ογργοί ἰοῦ οὗὁ ἴπ9 ἰοχί. βοσηθ δαγο Ῥξ ροὴ ἰξ ἴπὸ τηγπίίοαλὶ δοῆβο, 09}.1 ᾧ᾿» οἷν λεατί ἃ 

ΟἹ λαμπάς, ἰτι οΥάοτ ἴο βοοοηὰ ργαγοῦ ὙΠ ὑτγδοῖίίοο, (ΘΑ Δ ΚΕΒ).-- Ὑ. Η. Η.}-235 Ν᾿ 2) ΟΟΟΌΓΕ ΟἾΪΥ ὮΘΤΟ. Ὁ253 ἣκ 

οὐσιγ ποῖ πῃ ὅογ. 860 θαῖ. {Π|. 24: 1 Εἰ πρε Ὑἱ]}]. 23. 
ον. 42.- 8) 77, ΟὨΪΥ ὑσουγδ δἰχ {τἰπγὸφ ἰὼ ἴη6 ΟἹὰ Τοείδπιοηϊ, Υἱξ., Ὀοαίάθα ἤοσγο, θη. χὶὶ!. 11; Εχ. χτὶ. Ἵ, 8. Ναπ. 

χχχί. ὦ. 2 Βατη. χυὶ!. 12, βοϑοῖῃηδ ἴο Ὁ6 σμοόθοι ΟΡ ΟὨΪΥ [ὉΓ πο βαῖσο οὔ ἴθ δογοδίίο. [ὙΥῪ ἸΟῪ ; γεῖ, ἃ5. ἃ τολεῖογ οἵ 

αγῖ, ἴ86 Ροοέ 85 ποθ {πὴ} Πϑοθδϑὶ τυ οὗ ἔλθ σμοίοσο δυῦδοτνο ἴμ6 ἴογοο δῃὰ Ὀοδυῖ οἵ ᾿Ἰπουρδὲ δὰ οχργεββίοη. 3)7) δα 
: ΤΥ 

ΓΊΣΑΝΝ, Ὀοί ὀχρσοδϑοὰ, δγὸ θα δίς βηὰ δης ποις 8].---ἾἮ. Π. Π.1--»ῷ5 ἰἢ 2Ζος. ἰἰ. 8, 29; 1}. 18, εἰς.--Ἴ 2, 86ε ἱ. 13. φη; 
Ἐπ ττ ττ τ 

Ζ6Σ. ἱν. 11, ν.Ἅ 23.-- ΤῊ), ΘΑ ΌΘΏΝΥ ἰῃ Φογ. ν.Ἱ, ἴ; χχχὶ. 94, εἰς. 
στ 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ψ ον. 80 οοπδίϊἑαἰοθ8 ἐπ 6 ἰΓαπϑἰ (ἴοι ἰο Βοπιοι  ἶης 
πον. [{{ἰἰογὰ πλυϑὺ ὃΘ βἰριιΐης, ἰοὺ ἰ0 Ὀ6 εἰχίλίης 
ΟΥ̓́Κ; Β[η Βιιγ5 τον. 8), ΤΙλνῖϑ οχῃογίαιοη 18 γο- 
Βροπιοὰ ἰο ἰῃ γογ8. 40-43, ἴον 1686 σοηπίαϊῃ ἃ 
Ῥοηϊ θη] Ἰαπχοηίαίοη οὗ {16 ῬΘορὶ6 ἴον ἰδ οὶν 
δἷ'η5. Τι|θ βιιον5 (δ ΟἿΤ δχρὶ πα ΐοη οΥ̓͂ (Π 6 
Ἰαϑίέ το." οὗ γον. 89 ἰ5 τσ !ῖ. ΕὌΥ, 1658 
ἘΣΟΓΊ, δἰπ, 0 ἰἀΚοὴ ἰὼ ()6 μι ΓοΥ ἀπ ιη5810}6 

Β6η30 οὗ ρεηίδηπιεηί (ΜΕΙΕΒ, Επαι), [Εἰ Υ. 860 
ποί65 οὔ νοῦ. 89], (μδὺ Βοσοπὰ τππθί Ὁ. Ὁ οἵ υοσ. 89 
οαπποῖ Ὀ6 ἰΔκοη 88 ἃ σοι ϊπυδίΐοι οἵ [Π|6 αἰι08- 
ἀἰοη, Ὀὰΐ οἷν ἴὼ ἐμ Β6ὴ80 οὗ δὴ δ υ ΔΊΟΥ Υ 
τοϑι τοί οη, 9 ΘΟ ἤδΥθ ἀοηςθ. [{18 10 Ὀ6 οὐϑογγοὰ, 
τβοσγοουογ, {πὸ 116 Ῥοοί Β6ΓΡΘ δραϊῃ ΒΡΘΒΚΒ ἴῃ 
{π6 ἄτσϑιί ρόσϑοι ρὶυγαὶ. Ἦο αν Βῃονῃ δΔΌΟΥΟΘ, 
δὶ νοῦ. 22 (1221), δὲ ἐπθ δοῃβο Σ μ0Ρ6, ἀ6- 

οΪαγοάὰ 'ἴπ (86 Ῥαββαρθ Ὀορίηηίΐης ἢ γον. 22, 
Τοϑίϑ ἀἰγοοῖΥ ὑροῦ (6 ἔλοι τΠδὺ ἐλε Ῥεορίε 15 ποὶ 
οχιϊποί, ἐπαὺ ὑπόγοὸ 18 γοὺ 8 Κογη6] ΣΟπηΙ πῃ 
νι ἰο ἢ Ο8 ΒΟΓΥΘ 88 8 ῬοΪηὺ οὗ σοῃπροοίίϊοη ἴῸΥ (ἢ 9 
τοβιοτηιίοῦ. Αἰον {6 Ροεδί, οα 6 ργουηὰ οἵ 
1}}}5 πγλί ον οὗ ἔδλοὶ, ψ πἰῖσ ἢ ἢ 6 γοζαγἀ ρα ἃ8 ἃ ρα χα 
ἴον ἴπ6 σοπίϊηυλησο οὗ Ὀὶνίπο χγασο, δὰ πιδὰ6 
Κηονη ἷ8 ΒΟΡΘ, δῃὰ ἀδοϊαγεὰ ᾿ἰκον θθ [18 6οη- 
υἱοί οπβ (δὲ Βυ ρου! 08 6 Γ6 ΠΟ Σοδὶ τ Ἰϑογίι 6, 
τηὐ ταὶ ποῖ οἡ {ποῖ} δοσουπηὶ, Ὀυΐ ΤῸ 51η, Βῃοιυ]ὰ 
τὴοη βἰχιι, ἰἴ 18 ΘΓ ἸΓΟΙΥ παίιγαὶ ὑπαὶ ἢ 6 υἱί 6 Γ5 {1}6 
Ῥοπίτοπτῖ4] ᾿δπηοηϊ ἰοῦ, οη)οϊηοα ἴῃ γογὶ 89, ποὶ 
ἰπ [ιἷ5 οὐ Ὥδιη6 οαοηρ, Ὀνὲ ἴῃ ἰδ δ᾽ οὗἩ ἰῃ6 ὙΠΟ] 6 
Ῥοορίθ. Εον ἴ86 βϑυβοτγίηκθ, οὐὁἨ νον ἢθ6. Βλὰ 
Ὀοΐοτο βροόίθῃ, νοῦ ηοὶ ἴῃ ἴαοσί Ῥιιη 8} πη0 18 (ὉΓ 
ἠϊΐδ δίπε; Ὀὰὺ {ΠΟΥ ΜΟΓΘ ἴῃ σἱρσι ΘΟ οἰ 81}86- 
τιθηΐ οὗ (Βς βίῃ. οὗ 1186 ῬΒΟΪΘ Ρ600]6θ. Τὴ γγ8}6 

ῬΘοΟΡΙο ἰμοπ Ὧδ88 ἰο Ἰοΐῃ ἴῃ ἐμ Ῥοῃϊ οη 18] Ἰλπιδα- 
ἰαὐϊοη, ψ ποῦ ἰμ6 Ροοί θορίῃβ (ο βίηρ 'ὰ τογ. 40. 

γος. 40. ΑἸ] ἔγσὰθ ροπίϊομοθ τηϑὶ Ὀοχία «118 
δοκηοπ)]οάριμοπί οὗ βῆ. Βυϊ (μὲ Κπον]οαρε οὗ 
βίη ψιῖὰ τπθ 18 ἐμ Τοβυὶὶ οὗὨ ολπά!α 86] [-οχδσιὶ- 
πδίοη. Ἰμοτοίοτο, (6 Ῥαπίοπιῖα] Ἰδτηθηίδι οι 
οὗ 1)ὲ Ρϑορὶβ θερίηϑ ἢ δῇ Θχογίατϊοη (ὁ βεὶ(- 
οχηϊηδίίοη. θ᾽ Ὧ8Β ΒΘΒΙΟΪΒ δ8ῃηᾶᾷᾶ ΙἸΥ ΟἿΓ 
ὍΑΥΒ. Ζεί 8 ἐζαηιῖπο ΟἿ τοανδ ἀπά δεατοὐ. [[ἀὕ- 
βῖοαιὶ οὗ χη Γπιυτὶπς δραΐηϑὶ αοά, 1οἰ 8 Ἔχ πὸ 
δ πἃ βρδτοῖ οὐγ σοπάϊποῖὶ [ῸΓ (0 σδιι568 οὗ Θοἀ 
αἸϑρ]αθυγο δηα ΟΡ Ὠἰ βίου 1 68, ἰῃ ΟΥΩΘΓ [0 ΘΟΓ- 
τοοὶ {1.6 1|.---Ἶ, Η, Η.].--Δὴᾶ ἴυσε δρδίῃ ἴο 
τ86 ΤΟΞΒΏΌὮ .---Απά τοίωγπ ἰο υελουαὴ. Τδὸ ῥγτο- 
Ροϑιιίου ἰπ τ᾿ ΗοΌγΟνΝ ἰ8 ἔοτο Ὁ]6. [φο τδαι. 
ποΐο δῦονο]. [υδὲ ὺ8 ρο, ποὶ ΒΑ! τᾶν Ὀδοκ, δυΐ 
41} τι ῬΑΥ͂ δος (ο Φο ον. δυο ἃ Αἰ ἔς ΑΥ 
τοίατη 88, ἴον δχαπρίο, (6 Βοίοτγαπίίο υη 6 Ὁ 
ψοβίδῃ ; 866 Φογν. ἶν. 1-4, διὰ 186 σϑιμγκβ δἱ (ἰδὲ 
μἷασθ. Τ δ 468 οὗ τοϊυατηΐηᾳ ἰο 6 ΒονδΒ, 88 ἰ8 
6 }} Κπον, Ὀ]αΥΒ 8 ὙΘΡΥ͂ σοΟηβρίσαοι! σοὶ ἰδ 
Φογοπιΐδῃ ; 866 1]. 1, 4,12; Ὑἱὴῖ!. 4, δ᾽; χχχὶ. 160-22, 
δηὰ (6 δοπηηθη8 ὁ 8086 Ῥδββδβθθ. [ἢ ΈΧΡΕἘ- 
ΒΟΝ : “Ετοηι (86 αβϑυτηρίίοη Οὗ (Π6 Ρ]ΓΑΙ ἴα (8 5 
πὰ {9 ἱπιπιοα δῖον ἐο]]οινἱης σου 868, ἰΐ 18 ΟὈΥΪ- 
οὐϑ παῖ, ἴῃ (ἢ 086 Μ ὨΪΘὮ }88ι ρῬγοοθάρ, δ ογοπ δα 
18 ἴῃ υἱὸν (8 ρΡυπἰϑπηθηῦ ἴο ψ]ιΐοὰ 1116 96 958, 
88 ἃ ῬΘΟρΐθ, ΓΟ βιι Ὀ)οοίοα.᾽» 

γεν. 41. ζωϑῖ τα 1 ὡὩρ οὖν Ἠθασὶ τ ἱ1}-- 
(οφοι τον εσἱἢ ---- ΟἿζ Βαημᾶβ ὑπηῖο αοἂ ἱἰῃ τ89 
Εἴϑανϑῃβ.---Ἡ Βοαῦ το ᾿Εδϊα ς ἂρ οἵ πεϑγὶ δὰ 
απ τὸ ἀοα {6 γα 8 ΠΔΙΌΓΑΙΥ Ὧ0 τὶ χαὶ σείαΓα 
ἴο αοἀ ἱπιαριηαῦϊθ. [λυνιν: “ΗΕθ ὑυἱιδ υ5 
ΔΗ ΒὮ Α1} ΒΥΡΟΟΥΙΒΥ ἔγοια ΟΌΡ ῥγδγοτϑ. "ἢ 
ἩΝ Βδὴ δἰβδιοίϊοῃ οοπι68, ἰν ἰ8 ἃ δοαοη (μΐῃς πὶῖμ 
811 ἰο γαΐϊβθ ὉΡ ὑμοὶσ βδηὰβ ἰο βδανθῃ, ἱβουρὰ 80 



ΟΗΑΡ. ΠΙ. 48-6θ0. 

Οὐδ ββου]ὰ Ὀιὰ πο) ἰο ἄἀο 80: Ὀὶ 5111 {πποὶν 
Βοδυὶβ σοῃδὶη ἄχϑα οὐ ἴμ6 δασχί, δηὰ {Π6} σοιηδ 
ποὶ ἰο αοά. Ἐ Ἐ ΑΒ ῬΥδύθσβ, θη (ΠΟΥ͂ 8.0 
Θαγηοδῖ, 0076 ὑῃ0 δαπάδ, ουὐῦ Ῥτγορμοὶ σϑίοσβ ἴο 
1μ8ὲ Ῥγαοίΐοθ 88 υϑοΐὰ]. Αἱ (86 8δῖπθ {ἴπ|9ὸ [6 
ἴθϑοθ 68 8 ἰμαὺ (110 σὨϊοῦ ἐδίηςΣ οὐχ ποῖ ἰο ὃὈθ 
ουὐἱιιοα, ουθῇ 0 σαΐθθ ὕρΡ ἴΠ6 ἀεαγίϑ ἰο αἀοα ; ἤει 
τϑ8, ἰΠ 6, 0 ΒΩΥ5, γαῖδεό τῷ ΟἿ ἠεαγίϑ ἰοσείδεν' τοἱ(ὴἡ 
ΟἿ» λαπᾶάφ ἰο Οοα; δπᾺ, ὸ δἀἀ5, ἰο αοἂ τυλο ἐκ 
ἐπ Ἡδσεαυεξη: ΤῸ ἰὰ ἰβ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ (Πα 6 ἰοῦ α 
Τἶ86 ἊΡ δῦουϑ 88 τνγνουϊὰ δηὰ ρὸ οί 01 ἐδ η86}γ98. 
80 ἰο βροδκ, ἰῇ ΟΥΘΥ ἴο σοηο ἰ0 αὅοἀ.᾽᾽ [ὑ Βπου]ὰ 
ποΐ Ὅο ογογ]οοκοα (μαὺ (86 Ῥγορ ιοὶ δοππθοίβ {88 
ουϊνατὰ ἔοτπιθ οὗἨ οχργοβϑϑίοη ΜῈ (ἢ6 ποαγί᾽β' 
Β᾽ ΠΟΘΙ 85 οοηϑίϊ αὐἱηρ τ[8 6 Τάγον οἵ ἔσθ ροηϊΐ-' 
ἴθηοθ. ΤΏστο 18 ποι ἰῷ Β6ΓΘ ἰο ϑῃησουγαχο 080 
ἴο (ἰπῖς {π8ὺ (ΠΟΥ ὈΓΘΥ͂, νᾶ ἀϊβοδγὰ {89 αἰἰἰτ 49 
διὰ χοβίυτοϑ πὰ οὐθη ψΟΓὰ8 Οὗ ΡΥΆΥΘΥ, 8 Πα ΓΒΏΟΥ͂ 
ἐμαὺ ΠΟΥ͂ ῬΓΑΥ ἴῃ (Π6]Ρ οατίβ. Τμδὺ ῬΥΑΥΟΥ 18 
8Δὴ υπυϊιογοὰ ἀ691γὙ6, ἃ (ΓΘ ὈΠΙπρς; 6πιοίίοη οΥ̓͂ (89 
ΒΟΌΪ, ἃ χὰ, 8 ἰθϑὺ, ὑῃ6 ρ]αποὶῃς οὗἩὨ δ ΟΥ6,--τᾶγθ 
ΟὨΪΥ Ῥορσίϊοδὶ ἰγαΐ!ϑ, δὰ, ἴῃ Ρ] αἴ ῬΓΟΒ6, 8ΓΘ 
ΟὨΪΥ Ὠα]-ἰτα 8, δηα, 48 βοπιοίϊ πηθ8 αηἀογβίοοα, 
ΒΑ ΙΓ ]566 ῃ0ο: 185. ΤΠ ΒΙ0]Θ ΠΘΥΟΤ βαρᾶσγαίθβ (89 
Ῥγαγοῦ οὗ ἴμ6 ποαγὶ ἔγοπι [15 ἴου πη] οχρυθϑβίοῃ 
ἴῃ νγογὰβ δηὰ 8οῖβ.---. Η, Η.] 

γεν. 42. Το ἔγϑι μα] οὗ {ἰπ᾿ γϑγθο δἰίδὶ η5 ἐδ} 
δατημϊὺ οὗ ἰη6 Βυσσαοβϑίοῃ οἵ ἐμοῖσ β Ὀοραπ ἰπ 
γογ. 40, δὰ ἴο νι ίος ἰδ 9 ρδὲ ἢ} ὑγα5 Ὀσόΐίζθη ἰἢ ΥδΥ. 
39.-----ῦο, ανὸ σα ϑριοϑδθᾶ δηα ΣΘΌὈ6]168. 
--- Ξε λαυε εἰππεα ἀπά λαυὲ δέεη αἰϊδοὀεαάϊεπί. [ἀΔε- 
δειἰο ἴθ ἃ ὈΘΙΙΟΥ τοπαθυίηρς. Τὴ ῥγοποῦῃ τσε, 
ἀουῦϊγ οχργθϑβοὰ ἴῃ ἰμ6 οΥἱἰχὶπδαὶ, 88 (86 ἤγϑι 
πογὰ ἰπ 186 β8θηΐθποθ δηὰ ἴῃ {80 ΤΌΤ 8 οὗἩἨ ἰδ6 
γουῦ, “18 ἈΘΥΘ ΘΙΏΡἢΔ(Ἶ68), 8ἃ8 ΓΠουρὮ ὑπὸ (Δ 10} - 
ξὰ] δὰ ἰφῖκοη οἡ ἐμοιηβοῖνοϑθ ὑ8 0 ὈΪΔτλ6 οὗ 4}} 8μ6 
ΟΥ̓ ]8, τ ίοἢ {86 σΥΘΔΙΟΡ Ῥατὶ οὐοὺ βουχδὺ ἰο ἀΪ5- 
οΥἢ" (ΟΑσνΝ). ΟΥἾΕΝ: “Τὸ ρίτο (ἢ9 ῬΓΟΡΟΡ 
ΘΙΩΡἢ8818 ἰ0 16 Ῥγοηοῦπ, ἐμ νουβίου οὐρὰ ἰο 
θὸῸ 28 {0]1078, ἢἴε, ἐγαπδοτεεδοα λαῦδ τῦὸ, ἀπά τοὸ- 

ῃ 

12δ 

δεϊϊεα."---. Ἡ. Η.]--Βγ (Π986 ψοσὰβ ὑρ ὀχβοσ- 
ἰαίΐοπ οοπίαϊποα ἴῃ ἸΔϑὶ σαι 86 οΥ̓́ΛῈΡ. 89 ἰ8 σο1- 
ΡΙοὰ 10}, ἴῸΓ (ΠΟΥ 8.0 [89 Θχργοδβίοῃ οὗ ἃ 60} 
δηά Βίποογθ ψυίοῦ ἴ0. βίῃ. Τμὸ βοοοηὰ βδα]ῇ οἵ 
ἰὴ8 γοῦ8 οομβίξιὐοβ, ἱπ ἃ ὙΓΑΥ Θ᾽ αι. ἰοὸ ἰῃδί 
οὗ (δ ᾿ἰαϑὲ οἴδυβο οὗ σοῦ, 89, ἐμὸ ἱγδῃηβί(ϊοα ἰο 
δαὶ [Ὁ] ονν8. Εον ἐπ ψογα8-- -ῬΒου Βαδὶ ποῖ 
Ῥασδομῃϑθᾶ---σοηδίϊ 6 8 ᾿πἰοττ θα αίθ τ 6 
Ὀοίνγθθῃ (89 ὑνγχο βἰδίθιηθηΐϑ, νυ ἰο ἢ ΔΎΟ ΓΘΒΡ0660- 
εἰν ον ἴον ᾿ποὶσ βυ Ὁ) θοίβ, σα] πα Ῥαηἰϑπηθηΐ. 
αυιορὃὯ '8. ΤΟ] ον τι} ῬυπΙβητηθηΐ, 1 ποὺ Ρδγ- 
ἀοηπορά. Τ]ιδὶ 1ὑ 18 ποὺ ραγάοῃηβδα ἴῃ [88 ργδβοπὶ 
ἰηϑίδῃοα, ἐκ 18 1451 οἴδ.86 οὗὨ ὑῃ 6 γ6γ86 ἀθοΐδυθ8.--- 
Οὔβοσνο ἰδ 6 ῬΓΟΠΟΊΏΒ ΒΏΒΟΣΙΩΖ [0 Θεδοῖ ΟΠΘΓ, 
ἴγε---Τῆοι. [Βοῖ ἀοΌΙΥ ὀχργοββϑα ἴῃ μ6 Ηο- 
Ὀγον. ΒοίΒ, ἐβεγοΐογθ, θα ρμδιΐο.--Ἦ. Η. Η.]-- 
Ηδῆσ6 ᾿ἰἰ ἰΒ οὐνἹάθηΐὶ ἐμαὶ (06 ῬΡοοὶ ἀο68 ποὺ Ψ 188 
ἴο ΤΟΡΤΌΘΟἢ ἰδ οτα, Ὀαΐ, οα ἐΠ0 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἴο 
86 ΗΪ5 ργοσθοάϊηρδοουβρίουουβ. [ΠΕΝΌΕΕΒΟΝ: 

“4 ΤῊρ σοῃήδβϑίοη 18 Βυρροβϑὰ ἰοὸ 6 τιδὰθ ψ}}}10 
(6 οσῖϊα δ}}} δοῃιϊπιιθά. ΤΏΘΤΟ 18 1π|0]164 8 
ἔογνθηῦ ΒΟρο, (δαὶ ποῖν ἰὑ 'νν858 τιδά, [Π6 ΘΔ Ρ᾿ΥΣΥ 
σου] Ὀθ τονογβοα." - Το Ὀτοακίηρς ἂρ οὗ {818 
Υ6γ86 ἰηίο ἐνο αἰδίϊ ποῦ Βορογαῖθ Ῥγοροϑιἐϊομϑ 18 
ποί ϑυσὰ 850. ἰΠΊΆΤΥ ἴ0 (μ6 γογϑι σαι 0. 885 νγ88 
᾿ ἀθργθοαίθα ἴῃ τὸσ. 80, Βροδιβα ἴγ8 ΠΑΥ͂Θ ΠΟΥ͂ 
: Ῥδϑββοὰ {6 βοοίΐοῃ 6 γῸ ἴΠ6 Βυπηπιοί 108] πὶ [οΥ- 
ΕΣ οὗἁὨ ἴῃ 6 γ6γ868 γἶ8ὴ8 (0 Ὀ6 ρτοβογυϑὰ: Ὀθοδα86, 
Ι δζαῖΐπ, 818 γθγβ6 ἰβ ἃ γϑδὶ ἰγσϑηβί τοι ἰοὸ νυ αὐ 70]- 
[]οτσβ, τὶ ΒΘ ἴδ 18. 80 ἱπεϊπιαί ον δοπηθοίοα 
ἔχδαι ΟΚΒΌΆΘΗ Ῥορίηβ ὑπΠ86 ποὺ Βασίϊοη ψν11}} ΥΘΓ, 

40: Ὀαοδυδβα, αραΐη, ἐδ 9 ἤξξε, 271), δὴ] 7λοιι, 

ΠΡ, ΡΥΈΒΟΓΥΘ ἃ ρογΐθοὶ δ Βο58, δηα αἷνο υ8 

8. ῬΆΤΔ]16]18πὶ 1π 86 {ἰπ6Ὼ 88 7 61] 88 ἴῃ στ γίῆτα : 
84 Ὀδόδιβο, ἤπα]γ, (Π 6 Ῥοθίϊοδὶ οεοί οὗἉ ἐδ18 
' ΒΌΓαΡΙ ΔΡΡὈ68) ἰο αοἂ, 'Κ 9 βυδάρηῃ ουἱθατγδὲ 
αἱ ἢ ο οπὰ οὗ ἑ. 11, 8εε, Ο υελοναΐ, απά εοπδίαον, 

᾿)υϑι18ε8 (86 ἀδρατγίαγο ἔγοπι [860 δγιοίοσ ἔΟσΊΩΒ οὗ 
᾿σομδιίγαοίϊοη.---Ἦ. ΗΕ. Η. 

ῬΑΒΤ ΠῚ. 

11. 48-66. 

Ὁ Υἵ7}8ε. 48. Του ἀἰάϑι οονον ΤΉ ΒΟ Υ 10} ταῦ δ πα ῬΌΓΣΒΌΘ 8, 
Του αἰάαὺ Β]Αγ,--- Του αἸαϑὺ ποῖ ΡΥ. 

Ὁ ΜΈΕΒ. 44. Του ἀϊάδϑὺ οονοῦ ΤἬΉΥΒΟΙ Γ᾽ ὙΠ} οἷουαϑ 
ΞΟ [Ππαὺ ΠΟ ὈΓΔΥΘΓΙ οοὐ]α Ρδ888 ὑΒτουρὮ, 

Ὁ ΜΕεκ. 48. Του τηδαοσβὺ ὑΒ ΟἸΒΟΟυΓΙΏρ5 δα τοῦδθ 
Τὴ [Π6 τηϊᾶδβιὶ οὗ ἰῃ6 παίοηΒ. 

Ὦ ΨΕΒ. 46. ΑἹ] οὔ ΘμΘ 68 
αδροα 

Ὁ ΕΚ. 47. ΤοστοΥῦ δηα Π6 ΡΙὺ οΔΠπ|6 ΠΡΟῚ 
Τ)οβοϊδίϊοη δηα ἀοϑίγαοίοη. 

αὐ ὺ8 τι ἐΠ6 γ τηουῃ. 
Β5-. 

Ὁ ΨΕΕ. 48. Μίπο ογα τυπηθῖ ἀονῃ ΜΙ] Βύγοδ 8 οὐ δῖον 
Εὸν [86 τυΐη οὗ ἐμ6 ἀδυρ θυ Οὗ ΤΩΥ ὈΘΟΡΪΘ6. 

ἡ νεε. 49. Μίμβ εγε ονθγῆονθι ὑποθΑΒΙὨΡΊΥ, 
ὙΥΠουΐ ᾿π οΥΤ  Ἰ9ΒΊ 0}, 

Ψ γεε. δ0. ὕπῦ}] Φεῃοναῖι ἔτοα Ηθανθῃ 
Τωοοἷκ ἀοτγα δηα 60] ἀ, 



1206 ΤῊΗΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΗ ΟΕ σ“ΕΕΕΜΙΑΗ. 

Ψ ΜΕκ. 51. Μίηδ δγϑ ραϊποίῃ τὰγ βοὺ] : 
Βδοβιβ6 οὗ 41} (86 ἀδιρβύοσβ οὗ Τὰ οἰΐγ. 

Φ ΥὙΕΕ. δ2. ἘΠ {πᾶ πο γ ΠΒουΐ σα 0186 ΤΥ ΘΠΘΙΩΪΟΒ 
αηϊρα τη6 ἀονῃ [16 ἃ Ὀϊγα. 

Ψᾧ ΨΈΒ. ὅ8. ΤΏΘΥ ἀρείχογρα ἴῃ [86 Ρὶ᾽ ΠΥ 118 
ἃ οαϑὺ ἃ Βύοῃθ ΟΥ̓ΘῚ ΠΊ6. 

᾿' ὙΈΕ. δ4. ὙΥ δίογβ βουνὰ ροὴ πὶ μοϑά. 
Ι 5414,---Ἰ δὰ ἡπαὶ 

Ῥ ΕΒ. δὅ. 1 ο4]1]6ἀ ἀροι (ΠΥ παπιθ, Ο Φομονϑα, 
Ουΐ οὗ [Π6 ἀορίδβ οὔ (86 ρῥ]ύ. 

Ρ ΕΒ. ὅθ. Ἑποὺ μοαγάοϑί τὴν οτγ-- 46 ποὺ ΤῊΪΠΘ ΘΔ Γ 
ἙΕΎΟΙΩ ΠΑΥ͂ ΡΥΒΔΥ͂ΘΙ ῸΓ ΓΟ]]6 1 

" ΕΒ. δ7. Τοιῖι ἀτγθυσοδί 68 οα {86 ἀΔΥ ΜΏΘΩ [ οΔ]]οα ἰο ΤῊΘΘ 
ΤΒου βαϊαϑί,--- ΕΟ Αγ ἠοὐ] 

“Ἵ ΝΈΚ. ὅδ. Του ἀϊάδβῦ ἐβρουβο {Π6 σϑίιβθ8 ΟΥ̓ ΤΩΥ βου], 
Του ἀϊάϑι γοβουθ τὴν 118. 

Ἵ γῈΕΒ. δὅ9. Τοῦ, Ο Φεοβοόνδῃ, μαβί ββϑὴ ἐμ8 Ὑτοηρ 016 ἴο Π16. 
δυάρο ΤΠοῦ ΤΑΥ͂ οδ86. 

“ ΜΕβ. 60. Του Παϑῦ βοθὴ 4}} {Ππὶγ γθῃρθδποο, 
ΑἹΙ ἐμεῖν ἀονίοθβ ἀρϑιηβὲ Πη6. 

Φ ΜεξἝε. 61. Τβου Βαβὺ μϑαγὰ {μ6 1} γϑυ}ηρβ, Ο Φομονϑῇ, 
ΑἹ] ὑμοῖγ ἀθνίοαβ ἀρβίηβί χη6. 

Δ νεκ. 62. Τῇ 1108 ΟΥ̓ ΠΥ ΘΠΘΙ1168 Δπα {μον ὑπουρ δ 
Αρβιηβῖ τη6, 811 [π6 ἀδΥ ἸΟΠρ, 

Φ᾽ ΝἜεβ. 68. ΤΉΘΙΓ βιυἱηρ ἄτῃ δπὰ σιβίηρ ἃρ, οὔβοσγα Του; 
Ι δ {πεῖν βοῃρ! 

Γ εκ. 64. Βθμαογ ἴο ἰπθπὶ ἃ Γθοοροηοο, Ο ΦοδΒονδῇ, 
ΑΟΘοογαϊηρ ἴο [86 ΜΟΥ οὗ 1μοῖν Βδηαβ. 

ΓΛ ΜῪΕΚκ. 68. Οἴνο μοι Ὀ] πα πο688 οὗ μοδσί. 
ΤΥ οὐγ8θ οἢ {μοπι] 

Ὠ ΜΕβΚ. 66. Ῥαγβϑὺθ ἰμθπὰ ἴῃ σαί ἀπα οχίθτταϊηδίο {μ 6 πὶ 
Βσοῖὰ ὑπᾶογῦ ἴμ6 Ηδδνϑα οὗ ΦοΒονδῇ. 

ΑΝΑΙΥΞΒΙΞΒ. 

Τῆς (λίγα ρατί, τοτα 48-66, ἐφ ἰο δὲ σοπιραγεα ἰο (δε πίσλί τείωγπὶπο ασαὶπ αὔίεν ἰλο ἄαψ. Φύοηι τϑρ. 43 
ίο γον. 48, ἐλε οεὶ δρεαζε ἐπ ἰὰλε ἢτεί ρεγβϑοπ ρίμγαί. Τὰε ιολοίε Ῥεορίο ὠπὶίε ἐπ ἀεδεγίδιίπσ ἰλὲ δέδενᾳς 
εοαἰαγεῖίψ εἰ γεα ὁπ. ἀσοοιπί οΥΓ ΟαΟοα᾽ 8 ταίλ. γοπι γὙ6 1. 48 10 ἰλε ἐπά, ἐλε οεέ αραϊπ πρεακξ ἐπ ἰλε 
τεί ρέγδοπ δἰίησιείαυ. Με ἐπ ἰλε ἢγδί ρατί οΥ (λὶδ βαδδασε, ἱπ υοτβ. 48-81, ἐλε σοπιπιοη πιὶεοτίκπε 
αἰἰ ἰλε διε 7εοὶ ὁ ἀΐδ ἰαπιοπίαοη. Ζ1Π1ε δοσὶπϑ αφαϊῃ ἰο δρεαΐ οΥ λἰπιδεῖ ἴα σοῦ. δ2. 276 ἤγϑί ἀεεογίδει, 
ΥΟΥ8. δ2.δ4, ἐλε ἑεγτίδίς ἐἰ- ἰγεαίπιοπί δι εγεα αὐ δε λαπαξ οὗ θη, ἀσοογαϊησ ἰο 76Υ. χχχυὶὶὶ. 6. 
γεν. δὅ-6θ0 εοπίαὶπ α »γανεῦ, δὸ ἰλαὶ ἰλὶ8 Θοπρ, α4 υὡεῖϊ α4 ἰδε ἢγεί απὰ δεοοπά, εἴοδεδ τοί α »τσγετ. 
Τλὶδ Ῥγαψεν ἐδ ἐπ (ἦγεε ρατίϑ. ὍοτΒ. δδ-δ8, ἐλαπῖδ γον ἀεἰϊοεγαποε ὕγοπι ἰλὲ σγαυε. Ὕοτδ. δ9-68, ἃ 
δίαίεπιεηί οὐ αἷὲ ἰλς ἑηγμγν υϑλιοὶ ἀϊδ ἐπεπιΐοβ λαα ἄοπο, απαὶ τσεγὲ σοηδίαπίϊψ αοἵπσ ἰο δε ἢτορλεί. 
ψεΥβ. 64-66, α »γαψενῦ Τὸν τίσλίεοιιδ υόησεαποε. Τὴὰὲε ἐὐυπιπιοίγῳ ΟΥ̓ ἰδὲ οχίοεγπαϊΐ ἥογηι, τολίολ ΄οῦ ἦστε 
οὐδετυεί ἐπ (δε πιϊάαἴ6 δεοίίοπ ὁ λὲ δοηφ, ἰ8 ιοαπίΐπ ἦστε, αδ τὶ ἐδ αἰδο ἴπ (δε ἢγεί ρατὶ 977 ἰλε δοπφ. 
ον ασοοταϊπφ ἰο ἰδὲ δέηδε, ἤγεδί, ἤνυε υὑεγδοε ἀγὸ σοηπεοίοα ἰοσείλεγ, γον. 48-47: ἰλεπ, ἕοιγ, γοτβ. 48- 
δ1. ἐλόη, ἰἄγες, υϑτϑ. δ2-δ4 ; ἡηπαϊίψ, (ιυεῖυε, ιολίοὐ ατὲ αφαὶπ δεραγαίεαά ἴπίο διιδαϊυϊδίοτηδ ο ἿΟυΥ, 
υε ἀπά ἰἦτεε νεγδε8. Φ7λὲε ατίἰοσμίαίοπϑ οΥ (ἦε αἰϑοοιγδα πὸ ἰοπσέν σογτεβροπα υρἱλ ἰλε {τὶρίεία ΟΥ̓ 
υεγϑε8: πείίδλεν ἰϑ ἰδλε Ἐῳπιπιοίγῳ ο7Γ ἐλε ὑπιιαὶ τοοτας σαττίοα οἱ. 

Αςς ἰλε ευεπίη (οἰ σαί στααμαζίμ ἄφορεηδ ἱπίο πισλϊ, 80 δε ἀϊδεοιτδε οὗ ον οεί ρα8868 ΟΥΕΤ ὕγοπι ἰλε δγισλί 
ααψ-ἐἰϊγλὶ ὁ εοπδοζαίίοπ, τολϊοὐ ἱγταάϊαίο8 (δὲ ποῤῖῇες σοπίγαὶ δοοίίοπ 97 ομγ δοοῖζ, δαοΐξ ασαϊΐη ἐπίο (λε 
σίοοτην αοδοτίρίίοη οὗ (λοδε δι) ετίπσε εὐἱϊὰ τολοὴ ]1εταεὶ απὰ ἰλὲ ἢγορλεὶ 9} ἐλ6 οτα τοότε ρμεπιελεᾶ. 
Ἠΐε εἰαπά αἱ ἰλε ἰἀγτεδλοία οΓ ἰἀε ἰαδί οὗ ἰλὲ ἰάτεα δεοίϊοπϑ οΥΓ ἐλ ἐλεγάὰ ϑοπσ. 17 ποί ἐχαείϊῳ, ψεί αἰ- 
πιοδί ἐχαοίἷψ λας ἰδλε Ῥοεὶ αἰϊειτιδιείεα ἰἠς ἰἰσλίδ απα δλαάοισξ, 8ο ἰδαί ἰδ Π|γχεὶ ἀπά (λε ἰαξί 97 1λε (ἀτεε 
»ατίε οοπίαϊπ [ἦε δλαάοισδ, απαὶ ἰλε δεεοπα οπ6 αῇονγαάς ἰλε ἰϊσὴί. δῸΤ οὗ (δε 66 υεγϑες οΓ ἰλε ἐλαρίετ, 
22 εοπείϊμίε α ἰλισχα ρατί. Μιμ ἰδ πιά αἷς δεοίοπ, αὐίον λε (ταπδὶ(ἰοπ υόγδες, 19-2], ἐχίεπ ὧδ ἤτον τοτ. 
22 ἰο υϑὺ. 40, αὔεν τολίος γοτϑ. 40-42 γχοϊϊοιυ α8 αποίλοτ ἰγαπείίίοπ, οογτεδβροπαϊπς ἰο(ἣε ἢτϑί οἣε ας ἰλε 
ευεηίης (ιοὐϊσλί ἀο65 ἰο ἰλεὲ ἀαιοπὶπφ ΟΥ̓ ἰἀε πιογπίπσ. 1Γ τ΄ο6 ααά δοίὴ οΓ ἰλεδε ἰγαπδίίοι Ῥαϑεασοε ἰο (λέ 
ηιϊα ἀϊε πεσέίοη, ἰλεπ ἐλ 6 ἥγδι 9 ἐλε ἰάτεε δεοίίοπδ οοπεῖδίς οὗ 18, ἰλε δεοοπα ὁ 24, σπαὰ ἰἦδε ἐαδί ασαϊπ οὗ 
24 υεγϑδέϑ. 
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: ΠΙ. 43--.47. 

483 ἜΤὌῇουῦ Βαβὺ οονογοᾶ ὙΠ ΔΏΡΟΓ, πα ρογβοουΐοα 8: ποὺ Παϑὺ βίη, μοι μαβϑὺ ποῖ 
44 νἱ64, ὙΠΟ Παβὺ οονθγθα ὑμγβο} ἢ 1 ἃ οἰουά, {Παὺ οἱ ρσαυοΥ βου ἃ ποῦ Ῥ888 
45 ἱῃτουρῃ. Του Βαϑὺ τηδάθ υ8 αϑ [88 οβδοουσίηρ' ΔΠ4 τοῦαβα τη [Π6 τηϊάϑ οὗ ὑῃ6 Ρθο- 
460, 47 ρ0]6. ΑἹ] οὐχ ϑῃμθπιΐθβ πανθ ΟρΘηΘα {Π61Υ τηου [8 ἀρδὶηϑὺ 8. ΕἜΔΓ δηὰ 8. ΒΏΔΙΘ 

8 ΘΟΙῺ6 ὭΡΟΩ 0.8, ἀ650] {1008 δηα ἀοϑίχιοίίοῃ. 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῺῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γον. 45..-: ,,ω0, ὙὩΪσὮ ἄοοα ἠοῖ οοςγ ἰὼ Φοζοιηίδη, ἰ8 δορὰ δἃ89 ἃ ἀΐτοοϊ σδηυδαίγο, α5 αἴοστναγάβ, γτοσ, 44; 860 Ρβ. οχὶ. 8. 

[Οξβιάσα: “ΘΕθενιῦϑβ Τλεξδ., ἀηἃ ΟΥΤΟ ἴδἸκο 132 Δ8 ἃ γοϊεοίζυς υεγῦ." οττο, αυοϊοά ὉΥ ἘΟΒΕΝΜΌΕΙ ΕΠ, δδΥ5 ΑΓ γοοΐργοϑε 

τεγδιπι 130 “αγΡαγὶ ροξεε, ποὴ ἀμδίμπα ; Ὀυϊ 6 ῥτοίουβ ΟΤῸ ἰ0 ΒΙΘΡΙΥ ἨΟΣ 86 (80 Οὐὐοεῖΐ οἵὨ 10 γοῦν». ΤῸ πιδῖζὸ [89 Ὁ7οῸΝ. 

“ι΄. ἴῃ 3 ΘΔ ἴμο οὈἶοοξ οἵ 30, ἨΟΥΤΘΥΘΣ, 8 ἰτηροηϑὶ 016, δίποθ {86 Ἰαιίοτ, θα ἰξ 648 (μ0 τηϑϑῃίης οὗ οουνεγίηρ, ἰΒ αἱ Δ γ8 

Ἄοοπδβίγυθα ΜΠ ὃν, ογ Ὁ εἴἶχοά ἴο ἰι5 οὐὐοςί.--ἩἸἮ΄. Η. ἨἩἘΓΗΝΔ, 869 ὅογ. χχὶ. δ.-ἰ εἶ. ΗΈΕΝΡΕΗΒΟΝ: “Ορνα γαὰβ οὗ οἰ ΒΓ 

ΜΑΒ.., ἐποῖτνο Ὁσἰ ἰϑὰ δα! οη8, 10 ΑΙΕΧ. ΠΟΡΥῪ οὗ ἰῃοὸ ΟΧΧῚ, 186 Αταῦ., Βγτ., Ὑυς. απὰ Ταγρς, τορὰ πε γ).."} 

ΨονΣ. 44.---ογουλίδἢ 1568 ΟὨἿΥ ἴΠ6 ῥίυγαιὶ οἵ ᾿ ) , δα [δὶ ΟὨ]Υ͂ οῃο6, ἷν. 18.--ΠἼ 9} Δ», [ογ 189 ςοπβίγισξ ΟΉ,, 860 

ΤΩΥ ΟὟ. ὃ 106, 6. [18 Ρτοροδί(ίοα 13 ἐθ ὙΘΤΣΥ͂ ρΡΘΟΙΠ]Π ΣΙ υδοὰ 85 αὶ ποραίίνο. ὙΓΒΘῺ τ 6 ἰάθα οἵ τοίου ὕγοπε α ρίαοε ἴ5 ἸΏ- 

νοϊνοά, ποθὴ ἰδὲ ἩΒΙΟὮ ἰα ἀοηϊοα ἰΒ οοπηθοῖθα τ [8.9 ὙΟΥῸ ΒΩ ΡΥ ὈΥ 13. ΝΑΚΟΣΙΒΒΑΟΘΗΒ ΟὟ΄., ὃ 106, 6.] 

γον. 45.---ΓΠὁ ἴσου ΤΌ, ἀεέργρεγε, ἐΌεΥΥεΤε, Ἐπτ. χυνὶ. 4, (5 ξισεερίησε, ἀἰγχί. ΤΆ ΟΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ ὮθγΘ. [1ἢ 18. ν. 25 ὸ Βα Υθ 

ΤΓ3Ό, εἰσοσρίησ, ὑείι, πὰ (ΖΦ. Α. ΑΥΚΧΑ ΧΡ ΕΒ).--Ὑ. Η. ΠῚ ΟἸΝ, ΔΒ 8 Βιυδίδη 6, ΟὨΪΥ͂ ὮΘΓΟ. 5360 ἘΊΤΑΙΡ, ὃ 210, α--- 
τ 

φοοἶ..ο 

γοτ. 41.--ἩΓ[Π[ΡῚ ὝΓΙΞ9 ἰδ ἃ χαοϊδιίοη ἤγουν ὅ6γ. χέει. 43; 18. χχίν. 11.--- 2 Ὁ Ἱ ὨΝΌΤΙ. Τμηο ραγοποπιαδία, δὴ τη εα- ἜΞῚ ΠΣ “Ὁ ΠῚ 
τίου οὗ ΠῚ ἽΓΤΞ, 15 δὴ ἱπνοηίίοη οἵ οὺσ Ροεῖ, ἴον [{ ἰ5 ἰοπῃ ἃ ΟὨΪΥ͂ Β6τ6.--- ΝΟ, δρραγοθον ἴγοια ΓΝ Ὁ), ππιμματγί, δίγορεγε, 

-ἰὔἂὑν ισκὶν « -- «ὦν Φ. δ τ Τ ᾿ 

ἦε ςοπίτδοϊεα οι ὨΝ). [ἢ ΝΌτα. χχίν. 17, [8 ἰουπὰ 7. Το ταδϑδηΐης βοολα ἴο "6 ἐδ ΒΆΣη6 85 ἰμαΐ οὗ ᾿Ν, δίγορίίωξ, 
«οσῳ ΕΣῚ Τ 

ΥΣΣ 
ἐωππεῖζια. 8.60 ἡπ Ἵ 3, ὅ6ζ. ΧΙ", 46, ἀπὰ ἘΠ 6 τοῖλασκα δἱ ἐπὶ ρἷδοο. Αδο Ὕ2.9) Ὕ2), 16. 1χ. 1, Ιχ..18.---Ἴ 7, 860 τσ. 

48; 1... 11,13; ἵν. 10, ἰ8 ΤΌΣ Ἰγοααθαΐ πὶ τἢ Το γθιαίδῃη, ἰν. 20; υἱ. 14; υἱ!!. 11, 21, εἰο. 

ἘΧΕΘΟΈΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεν. 43. Ῥῆου μαϑὲ οονοιϑὰ υυὲτ ΒΏΒΘΣΙ, 
δηα Ροιβθουϊϑᾶ υϑ. --- Τάοι πιαάεδέ οἴμέ οὗ, 
Τὴν ωτγαιὴ α υεοἷ [οὐ οονογὶη 9] απά αἱάδί ρεγϑιι 
“8. ΑΒ 7Τλοι λαβί ποί ραγάοπεά, γον. 42, σοπϑι!- 
ἰυἰ65 ἃ περεαίϊγο ἔογῖι οὗἩ οΘοηηθοί:ΟΏ, 80 ἀο0685 7λοῖε 
“παάεδέ α οουεγίπς οΓ Τὴν ωταίλ ἃ. Ῥοβὶ(ΐγθ οπθ. 
Ἐσοτ {Π6 νοὶϊ οὗἩ ταῦ πὶ ὶ το [86 ΠοΟΓὰ ΘΟΥΘΣΒ 
Ἡϊπλβ οὶ, σοῃ 6818 ἴῃ 18 ὈοΒοπλ (89 ᾿ἰρσιιἰηλῃ 98 οὗ 
ΓΑΙ οὗἁὨ νυ] οι (0 Ροοὺ Ῥγοσοοᾶβίο βρϑραϊ. [16 
οδιιϑηι να πιοϑηΐϊηςβ σίγοῃ ἰοὸ ὑπ σοῦ Ὁ ὮὉγν. ΝΑΕ- 
ΘΕΙΒΒΆΘΗ, δη4 ᾿πρ] ἰ6ἀ, ἱΒουχὰ ποὺ δϑγιηθα ὈΥ 
ΟΕΒΊΆΛΟΗ, 8. ΘΟΣίΔΙ ΩΪΥ ῬΟΒΒ1 01]0 (800 8. χοὶ. 4, 

1) 19) ἸΛΆΣΝΞ, 1, Ὑρίοι λα εσίπρ ΗΕ «οὔ! πιαζε, β 
ΟΥ̓ »τγουΐάε, Α. ΑΨΕΧΑΝΌΕΆ, α οουετγίης γον ἰλεεὺ, 
δπα ἰ5 ΒΙ ΓΟΉΡΙΥ τοσοιηπ θη οά μογο ὈΓ [6 ΔΌΒΟΠΘΟ 
οὗ δὴ οὈ͵οοσί ὀχργβϑβθὰ, 27ὲ πιαάΐὲ α οουεγίπρ ῳ" (δε 
τὐγαίλ απὰ ρωγδοα 9, 18 [ῃ 9. 88η16 88 Ββαγίῃρ, 6 
οηγνοϊοροα Ηἰ 5801 1η Ἠΐ85 ταί δπὰ ρυτβαρά υ8. 
10 ἀο δηλ ἀυιῖοἷο Ὀοίογο τογαίϊὴ, (λδ τογαί(ἡ, Ῥοΐη 8 

ἰο οι ον 5 ψ ται, αηὰ στρ κο8 ἰἢ6 τοβοοίϊνο 

ἔοτοο οὗ {πΠ6 γὙϑγῸ ΙΠΟΓΘ ρρατοηΐ. ἴῃ {6 ποχί 
σοσγβο, ὙΠοτο ἐλ οἰομα ἀοο8 ποὶ ΒρΘο ΕΥ̓͂ ΔΩΥ Ρητ- 
ἐἰσυϊαν οἱου ἃ, θὰ ΟὨἸΥ οἰομαδ ΘᾺ ΘΓ οδ}}γ, ὑπὸ 6χ- 

ρτοββίοη οὗ 0, ον Τλγψεεῖ, ἴθ ταοτὸ οἱορδηί. 

ΤΏ686 5Β᾽Ἰχιὺ σταιπηπιδι σαὶ αἰβίϊ οἰ 0η8 σδη Βα τα 
ὍΘ ὀχργββοὰ ἴῃ Εἰ ρ 18}, ἱπ νη  ἰοῖ 10 18 Ὀ6ϑι ἴο σῖνθ 
(86 πάπι6 ἴογια ἰῃ Ὀοίἢ γ6γ5868.----Τ)Ὸ ρυγΡΟΒΟ οὗ 
ἐμ σουεγίηφ 18 οὶ {μπδὺ οἵ σοοποεαϊπιοηί, Ὀαὺ οὗ Ρτθ- 

Ῥδιωίίου ἴον ὑμ9 ραγϑυϊ οὗ ΗΪ8 Θμθιῖθδ. Ηθ 

ἀἰϑπιῖβ865 Η5 Οἱ δηὰ σαί βου Ηΐ8 ταὶ δγουηὰ 
πὶ 88 ἃ γε! ἰμδὺ ΘΟΥ̓́ΟΥΒ ἐμ 9 016 ῬΟΥΒΟΙ, ἰμδὺ 
ΠῸ ΠΙΔΥ δία δπὰ ποίρίίψ. ΟΥ ΗΪ8 ταὶ 186] 
ΤΙΔῪ ὯΘ Τοζαγἀοα 88 ἔπτη δηϊηρ ΗἾ8 γοδροι8 οὗ 
οὔδηοοθ, ἐἢ 9 ΔΥΠΊΟΤΥ οὐὐ οὗὨ νΒῖο 848} {πὸ 1 - 
πἰη 8 οὗ Ηἰβ8 γαῖ. Τμογοΐοσο ὑμ6 ΟὈ)δοίΐοη οὗ 
ἡ. ἢ. ΜΙΟΗΑΕΙΒ, ΒΟΕΤΤΟΗΕΒ δα ΤΒΕΝΙυΒ, (μα 
ὧε ωἦο Ἄοοποεαΐβ ἀϊπιδείβ, ἀο68 ποί ρώγϑδμε ολεῦβ (8]- 
που ἃ ΘΟὨ664]6α ΘΠΘΙΛΥ͂ ΠΠΔΥ͂, ὨΘΥΘΡ 6688, ὈΘ 
ἃ ῬυΓΒΙ6Ρ), 18. ποὺ γα] ὰ, δήθ τηυβὶ οἰὐμον ἰδ 9 
(6 γογῦ ἰπ ἃ οσαμδαίυε ΟΥ̓́τε εοίίυς 86.886, ΟΥ̓ ΒᾺΡ- 

ΡΙΥ 19, Τλγδοῖ, ἔγοτα ἰμ6 ποχύ σοῦϑθο. Τ}}}8 1α8ὲ 

18 Θχοορα  ΡἿ ἀν κπασᾶ, [1 86 οτγάον οὗ (ἢ 9 
ΓΟΥΒΩ5Β Ψ͵ὼΣ8 Σουουβαα, ὑμὶ8 σαϊσῦ Ὀ6 ἰοϊογχαίοα, 
{πουχσῇ δυο ἰμ 6 1 18 ἱποοπβὶβίθηὶ τυ ἢ [μ6 υ80.8] 
᾿ἡπἀοροπάρῃηϊ σοτηρ] οἰ Θ 688 οὗἩἨ 680 ἢ} Βοραγδίθ Υ6 γ8θ 
εἶπ (86 [υμϑῃποηίαίϊοηθ8. Βιιΐὺ ἰο βὰν “ἼἼΒου ἀἰάδὲ 
σοον τὶ ἢ ταὶ ᾿"᾿΄-πληὰ ἰμοη ὨοΙα [Π6 τηϊηὰ ἴῃ 
ΒΌΒΡΘΏΒΘ, 88 ἰο ἐπα οὈ͵]οοῦ οογογϑά, {11} 10 18 δῃ- 

, Βουπορὰ ἴῃ {πὸ ποχὺ γὙ6Γ86, 15 ΔῊ Κατὰ ἰ0 ΒΔΥ (ἢ 6 
Ἰοαβϑί, δηὰ δου ΠΥ 888 (6 οῇἴροί, 88. ΤΉΕΝΙῦΒ 
δϑεογίβ, οὗ ἐμβγονίηρ 8}} (μὲ ἔοϊϊοτβ (6 ννοτά 
ὠταίἡ ἰηΐο 8. ραγθη )6818.--- ΟἿΣ ΕἸ ΡΒ} Υ ἐγβίοα 
δηἀ ΟΥ̓ ἢΘΥΒ τ ΠΊΘΝὮ τ 0 μϑ, αὐ {μ6 δῃμὰ οὗ ἐπ 9 Υ6Γ86, 
{πΠ6 οὐ͵δοί οὗΥ̓́[Π6 σουεγίησ οαπηοῦ 6 οοττοοὶ ἢ ἐῃ6 
γοΡὉ 8 6 ΓΘ υ86α ἴῃ {116 Β6η868 οὗ σουογίπς (866 ΟΥ̓Δ. 
ποΐθ ΔΌΟΥΘ). ϑοπιβ οἷά οχροϑβίίοτβ, δ] θὰ ἐοὸ ὉΥ͂ 
ΘΑτΆΚΕκπ, Δ Κο 6 νον ἰπ ἢ 9 Β6η86 οἵ Ὀοὶπρς λεάσεὰ 
ἐπ. ΒΙΓΑΥΎΝΕΥ δα ΟΥὟΕΝ ἰαΐκα ἴῦ ἴῃ {18 β6η86, δά 
ΒΌΡΡΡΟΒΘ δὴ δ] τἰϑίοη 10 (6 Ῥταοίΐσα οὔ 6 ΓΆ8, 
σ᾽ 00 Βυγγοσπάοα {Ἰοῖν σάπιθ 10} 0118, δπὰ ὑπ 6ῃ 
αἰίϑοϊκοα ὑμοπὶ. Ζ7λοις δαδί γεποδά ἐπ οἷά ἀπσεν 
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σπά ἐλαδε ὧς (ΒιΑΥΝκΥ). 7λοι; λαεί ἐπ τοταίἡ 
ἐποίοδεά τι ἀπά ολαδεαὰ ι6 (ΟὙΕΝ). δυΐ ον δ 
{ποτ 6 δὴ δ᾽] βίου ἰο {118 Ῥστηοίΐςα οΥ̓͂ ΠΟΥ 8 
ἴῃ (88 ποχί Υ6 86, ὙΏΘΓΘ ὑπ 0 ρσῖνο {1|ὸ σοῦ {80 
ΒΔΠΊῚΘ τηοϑηΐϊῃς,,- Του, λἀαδί ἐποίοδοι ΤῊνδοὶ  ἵπ α 
εἰομα (Οὐ ΕΝ) ἢ ἨΈΝΌΒΑΆΒΟΝ 880, ψ  οὰΐ ΔἸ] 8 οὴ 
ἰο Βυαπίϊηρ Ιου οΎοΣ, χῖνοδ {110 νου ἢ ἴῃ Ὀο᾿ἢ γ ΟΥ̓ 5608 
8. Βἰ ΠΡ τηρληΐηρ, 7λου λαδί δλμὶ μα Ὡνρ ἰπ ἀπσοτ, 
---΄λοιε λαϑὶ δάμί ΤῊ νεῖ Γ ὡρ ἴηπ α εἰομα, αὶ {πὸ 
Πεῦγον νοῦ ἤθη [Ὁ] ονγοα ὈΥ (ἢ.6 Ῥγοροβίτΐοὴ 

ὃ, ἴο, Ῥτεβχεοά ἰο {116 Ῥγοῃοίη, 88 1ΐ 18 πῃ ()6 ποχί 

ῬΟΓΒΟ, ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ Π68Π8 ΟσοΟΥ̓́ΟΣΙ Πρ ΟἾΘ᾽5 Β0]Γ νι ῖ1}} 
Βοιποι αἷς, ἃ8 ὙὖΠῈ ἃ χαγιλθηΐ ΟΥ ἃ νοὶ]. ὅ6 γοΓ. 
44, ηοίθ. Ἦρησα ἰἰ 8 Ὀο9ὲ ἰο ίλϊκο 1ἰ πὶ (Π 6 Βαιϊηο 
ΒΟ6Ώ86 ἰη ἰμιἰβ γ6186.---, Π. Η.]-- Ποὺ Βεδὲ 
ΒΙαΐῃ, ἴδοι Βαδὲ ἢοΐ ΡΗἱιὲ6ἃ.--- Του αἰαάσέ Κἰϊὶ 
τοἴίλουί πιέτον. [16 Ε΄. Υ΄. 15 πιοτὸ Ἰἰοτα]. ΜΔΩΥ 
ὙΟΓΒΙΟΠΒ ἴαγ δραγεά, Ἰηβίοαι οὔ Ῥριϊ. Τμ6 Ἰδοῦ 
τηθδῃΐῃ 18 ὈΘΙΙΟΥ ΠΟΓΟ, δηὰ {6 ΟΡ 8118] δὶ ρ- 
πἰδοαίίοη οὗ [86 νοῦ θη ποὺ οἰποά ἰο ἃ Ῥγο- 
Ῥοβίιοπ. 8666 1ἰ. 2, 17.--,7. Η. Η. 8.66 1ϊ. 21. 
Ἠσογο Ὀοσίη8 (86 Θηυπιοτδίϊοη οὗ ἰῆ6 δρργοβδῖγο 
δοίβΒ οὗἩ (6 Ὀινίπο ῬΡυηὶϑπιοπὶ, ἰσουρσῃ σι ϊο ἢ 
(0 ταὶ, 88 1Ὁ 6ΓΟ, βροηΐ ᾿ἰ861]1. ὅ66 γον. 66; 
ἱ. 6: Ζ726γ. χχῖχ. 18, δίς. 

γεν. 44. Του δαδῖ οονοτοᾶ ΓΥ56 1] νὴ τ 
ἃ οἱοπᾶ, ἴδαῖὶῖ ΟΣ ΡΥΕΥ͂ΘΣΙ βδβου]Ἱᾶ ποῖ Ρ8855 
ΓΒΣΟΌΒὮ.---Τλοι πιαάεδί 97 (ἢε εἰομα α σουόγὴπς [0᾽ 
ΤΑνγδεος (λα πὸ ῥγαγεν οομϊ ρα8ε (ἠγοιγῆ. 8.66 δὶ 

γογ. 8. Τὸ ποθ σοουγεὶπς γὙογὺ ΠΡΊΞΌ, ἐλου 
οουεγοαεί, Ἦ88 Ὀ6οὴ αἰ Το πίν ἰηἰογρτοίοα, ΕἼΧΑΙ,Ὁ 
νουϊὰ ἰαΚὸ δὲ ΤΟ] ον 8 [6 τγογὰ τσγαϊὴ, 1ῃ γ6 7. 
48, 8ἃ8 ἃ ῬΆΓΘΠ Π65818ὅ. Βυὺ [ἢ6860 ψογὰβ ΟἹ] ΒΟΥ 
οοππῃροίοα τι} ταὶ Ῥγυθοθὶ 8 ὈΥ Ἷ σΟΠΒΟΟΘΌΙΥΟ, 
σομπίαϊ ἢ Ὧ0 ΠΊΘΤΟ βοσοπύλτυ ἰδοιρῆῖ. ΟΥ̓ ΘΥΒ 
(μυτηξα, Τπενιῦθ) ἰγδηβὶαίο, Του, ἀαϑί σουογοά 
(ουετισλεπιθα) μι5. «εοἱίλ ωὡταϊὰ. αῦ [6 νοῦ Ὁ δΒα8 
ΑἸαΥ 5 πη ΟὨΪΥ (δ τπηδπηΐϊηρ ΟὗὨ {ΓΟ πΪγ ΒΒ] οσ- 
ἴῃς, ὙΘΙ]Πρ; ΟΥ δογοσίης: δηὰ Γαγίποσ, ἴῃ (αὐ 

0889 ὅ)χὲ οι Ϊὰ οχροοί αἱ ἰοαϑὶ ΝΞ [᾿Ἰπβίθδὰ οὗ 

ΡΒ 3, ὐἱὰ ταί, Ἰπδίεδά οὗ τοϊ(ὦ (λὲ τοτα( Δ]. Βαΐ, 
δδὶ6 ἔγοτῃ ἐΐ6 οοηϑίτγαϊη Ῥυΐ ὑροπ (μ6 Ῥοοί ὮΥ͂ 
{π6 ΔΙΌ ὈΘιΪσΔ] ἀτγαηροιοηΐ [Ἰπἀποίηρ δἰιη (0 
Σοροδὺ (Πη9 Βηπ|0 ΟΤὰ 10 {Π6 Βαῖζο οὗ (116 ἐπὶτ1α] 
Ἰοιι6γ 7, Γ (ἀἰηκ [Πα ἔνο στα ο8 ον Καὶ πα 5 οὗἉ σονοῦ- 
ἴῃ ἅγο ἰμαϊοσαίθα, Τὴθ ἤγϑι ννὰβ {Ππαὶ, 1 ΘΟῊ56- 
αυθηοθ οὗ ψυἰιϊοἢ Ῥογβοσυϊίου δ η ἃ Ὁ σα ΠΡΟὴ 
1βτδοὶ,---θ βοσοπα τγὰϑ {Π 8, ἰῃ σομβοαθθηῃσο οὗ 
μοι, αοα ᾿ιοατὰ ποὶ [110 ῬΓΆΥΘΓΒ διἰἀτεββοά ἴῖ0 
Ηϊὰι δαιλάϑὺ (6 ΘΑ] απ Υ οὗἨ ψὰγ. ἴη ἕαγου οὔ 
(18 υἱοῦ ἰ8 {116 ἐνγοΐοϊ ἃ παίατθ οὐἨ {116 νοὶ 8 ΟΥ̓ 
σογογίηρ  πἀϊοαίθα, Το ἄγϑί {ἴπηο 10 18 ἐλε τυγαίλ, 
ν}} ΜΒ σἢ ἔμ ογὰ απγοὶορϑ Ηἰπιβϑοῖϊ. Οαἱ 
οὗ (1118 γοὶ] οὐὁἩ σαὶ βιοοί ἔογἢ || Ἰσὐπΐῃ ρᾳ5, 
88 οιὖἱ οὗ ἃ ἰμυηἀογ-ο]ου, νυν σὰ Κἰπα]6 (ἰο το 
οἵ ψᾺΓ 'ῃ Ιδγαοὶ. Τ]ο βοοοπὰ (ἰπ|0 (18 σοὶ] οἵ 
οοΥοσίπςς ἰΒ ΟὨΪΥ͂ 8 σΙΟΟΙΩΥ, ἀ6η86 οἰοιαά, νυν ἱοὶι, 
ἸΚ6 ἃ Ὀυϊαυῖ, ρτουθηΐϑ ΓΆΡ ἴτγοιῃ ρῥαββίπς 
(πτοισὰ.  Βαῖ μον (ἰ6 Ῥορὶ πόσο ἱμουρεὺ οἵ {10 
λἱκίον 641 ΡΊΠ]ΔΤ οὗ οἱουὰ (08. χοὶχ. 7), οὐ οὗ δη 
ἰάεε! οπα (8. χονὶϊ. 2), πιιιϑὺ σοτηδίη τη αοοϊ 64, 
3», δοβίοϑ γοσ, 8; ῬΆ8. ἱν. 2, δῃὰ Ὄβϑρϑοίδ]ν δ: Ὁ. 
Χτχὶϊ. 16, 17. 

νον. 48. που Βεαδῖ τδᾶθ τ|5 85 ἴ89 οὔ- 
Βοουῦχσίηβ δηᾶἃ χϑίσβθ ἰῃ [6 πκιἰᾶδὶ οὗ ἴ) 6 
ῬὈΘΟΡΙΘ.---Τοι αἰἀδέὲ πιαᾷο ιι6 οῇδεομτίησε απά τε- 
“με ἱπ (λε πιά οὗἩ ἰλε παίίοηϑ. ϑῖησθ ὑμ6 μονγὰ 

Ῥοσιμἰ 6 ΠῸ ῬΥΔΥΘΥ ἰο Ρ488 ἰῃγουρὰ (ο Ἡ πὶ, (ἢ 9 
ν ΟΣ οὗἩὨ ἀοβίτασίί οη, ΒΡΟΚοα οὗὨ ΐπ σοῦ. 43. τηδὰθ 
πη ροαοὦ ῬτοΣΓο85 ; (Π6 ΘΟΒΘΑΌΘΠΟΟ οὗὨ πὶ οἢ 
ἵν88, αὐ [5Γ86], στουπα ἀοπη ἰο 186 ἀ8ὲ, 15 ΠΟῪ 
δὴ ΟὈ͵οοὶ οὗὨ σδοηῃίοτῃηρί διηοηζ Βοδι ἈΘ ἢ Π Δι 0η8. 
[Οἤεεοωγῖπσ, δισερρίπρο, τολαὶ ἐδ φισερί ατραν.--- Κε- 
ὕει, ιολαί ἐδ γοϊεείοα ἃ5 ΜΟΥ Ἶ858, τολαΐ ἐξ ἐλ τοιθῃ 
αἰσαν.---ΟΑἸΥΙΝ: ΚῬΔ] δαγ8, ἐμαὶ ἢ6 δπὰ 18 
αιβϑοοϊδίθβ 6 Γ (86 οββοουγίηρς (περεψήματα) οὗ 
ιὸ πον, 1 ον. ἵν. 18. Ηθ τρϑϑη8 (ἰπαἱ {8 0Ὺ 
ΘΓ ἀοϑρ᾽5θα 88 οβἴϑοουΣί 8 ΟΥ βοτὰ ρίηρϑ. ὃ ἕ 
ὟΠαι (86 Ῥτορδοὶ δὰ ἴῃ νἱοῖν 18 ποὶ οὔὈςουΓχα-» 
ἴον Ὧ6 τηοδὴβ δα (Π6 ἀθρταἀδίϊοη οὗἉ (6 ῬΦορ]9 
ν85 ποὶ διάάεη, θὰ ΟΡΘῺ 0 8}} παι: 0}.5, 85 (μουρἢ 
ἀοὰ ᾿αάὰ οτγοοϊθά ἃ ἐμοαίσο ἰὴ Φυάορα, δηὰ {Π6γ9 
ΘΧὨ 6 ἃ ΓΟΙΙΔΥΚΔΌΪ]Θ δη δπ ἀπαδβυδὶ Ἔχαπιρ]θ 
οὗ Ηἰ58 νοπρϑδηοο," --- ἀπιοηφ ἰδὲ παίξοπ. Ἔοπηϑ- 
ὝΟΗΤΗ:; “ 7ΤῈς παίΐοπδ, Ἀπιοὴς τ᾿ ὨΙΘἢ πὸ [5Γ8 6} 1165 
ἃΤτο βοηλί(ογϑᾶὰ, 800} {116 δ ον 188} πδίῖοη μ458 θθδῃ 
ἤογ 1800 γοᾶγβ; δῃηὰ δυο} 10 ΜΠ[Π γοιηδίῃ {{1] ἰὲ 
ἴᾳγση ἰο αοα πη Ομ τίϑβι."-- -Ἶ, Ἡ. Η.}] 8.66 13. 
χχῖγν. 18, 

γος. 46, ἤοστο δμαΐῃ, ἴῃ ἐμ ογάον οὗ (86 1η1614] 
Ἰείίονϑ, Ὁ 18 Το] οννεὰ Ὀγ 5, δῃὰ ποὶ ὕ. Τβαὶ (Ἐϊ9 
885 (16 ΟΥΡΊΏΔΙ ΟγὰοΥ οὗὨ 186 γοσβο8 δῃηὰ ποὶ ἰδ δ 
Το ϑι] οὗ Ἰαῖοῦ οἰληροθ, (80 σοηίοχί πάθῃ 20 }7 
ῬτοΥοβ. [0 ἴ8, {ΠΟΘ ὍΓΟ, σΟΥί 81 Ώ]Υ ἱποοιρτοῦθη- 
510]6 ΒΟΥ 8ΠΥ͂ Οη6 οου]ϊὰ ἢΑγθ ἰπουρλὶ οἵ ρῥ]δοίης 
(806 ἰνἰδὰ οὗ γοσγβ. 4θ6-48, αὖϊοσ ιμδὶ οἵ τοσϑ. 49-ὉῸ} 
(Μεικπ) [Βοοτήπουρ, Πἰκὸνν1507.--ΑἹ} οὖσ 6π6- 
ὨλὶθΒ αν ορϑῃβϑᾶ τδοϑὶσ σοῦ δ δρϑίῃδὲ 
8,--σαροά αἱ τι ιοἱἱὰ ἰλεὶγ τεοἡ. ΤὮῊΪ8. τογεθ, 
ψ ΪΟἢ. σομ αὶ ΠΒ ΟΠΙΥ ἃ ΙΏΟΓΘ ματι ]ν ἀοβπιτοῦ 
οὗ γα 18 τηοδπΐ Ὀγ ΟἾΝ2 [τοΐμδε, ΟΥ̓ 88 Ὧτ. ΝΑῈ- 

ΘΕ ΒΒΑΘΗ ἰγϑηϑ]αίοβ ἰΐ Βοιαπάο, δἤσπι, ἀἰδσεατο) 
πῃ τοῦ. 4δ, ἢ85 Δἰγοδλὰυ οσσυγχχοα 8] οί σον ἴῸΣ 
ποχά, ἰπ ὶϊ. 16, το} 866. 

γόον. 47. Εἰϑαν δῃᾶ 8 Βᾶχο---ίεγγοῦ σπὰ ἰδα 
». ΑΔ αυοϊδίϊοι ἤγοπι 26 γ. χ]νῆ!. 48 ; 15. ΧΣΙΥ. 
17. [λυνιν, Ββούσητον, ΚΑυν εΥ, ΝΌΥΕΒ, 
ΝΑΒΟΚΙΒΒΑΘΟΗ δὴ ΟΕΒΙΑΘΗ, 8]1 ἰσαηϑίηϊα ἰλ9 
Βοσοῃά πογά ρ»έΐ, 858 1 186 σϑπάδγοα ἴῃ Ψεσεῃ 
Δα Ιβαΐϊδῃ, ἴῃ [86 ῬΙασοβ οἱϊοὰ δῦονυθ. [ἢ (δ8 
Ἰδίίον υἾδοθ, ἢν. Φ. Α. ΑΨΕΧΑΝΘΕΒ δδυ8, “15 8 
ΡῬΤΟΌΔΌ]6, ᾿μουσ πού 8 πΘΟΘΒΒΆΓΥ ΒΌΡΡΟΞ ΟΠ, 
{8 ὺ {86 6 ΓΠ5 ΠΟΓῸ υϑοα ΓΘ Ὀογτο οὶ ἴγοιῃ [89 
δησϊοηῦ δτὶ οὗ διιηϊ ίηρ. ΠΕ [73Χα7] πουϊὰ ἴμθπ 
ἀθποὶθ ϑοῖλθ ἀδνίοθ ὮΥ ΜδῖοΝ ν»1]ὰ Ὀοδβί8 νετθ 
{τἰκςιἰοποα Ἰηἴο ΒΤ 68 δηἀ μ᾽{{8}15. 11 15 αἱ 1θυβέ 
ἃ ΣΘΙΏΔΓΚΔΌΪΟ σοϊποϊάοποα δαὶ ἐκ 6 Βοπιδη8 ζλγθ 
89 πῆῖηθ γογγιδάο 0 8 δρρασγδίυϑ υϑοὰ ΤῸ 19 
Ῥυγροβο.᾽" Υἦο τωδύ, Βοινουον, ἰ8κ γοσγ ἴῃ [18 
8118] Β0η86, νι που ἀοδίσογιης {ππ6 Δ᾽]ϑοπ (0 
Βυπίοα ν)]]ὰ Ὀθαβίβ, δυχρεοβίοα ἴῃ {Π|8 ραθεβαξθ 
ὉΥ »ὲϊ, αὐὰ ἴῃ Ψαγοπιδῃ δηὰ ᾿βαῖδὰ Ὁ μι δά 
ὅπαγθ. Ἠρὰς ο 8168 ἴῸΓ ἔέγτοῦ [8115 ἰηῖο {86 ριΐ- 
8. Φάποηι, αυοϊοὰ ὈὉγ ΟΕ ΒΙΟΗα. ΟΑατνιν: “Π9 
ΘΟΙΏΡΔΓΘΒ ἤογα (86 δηῃχίοθιθϑ ἰαΐο ψ ἰοῖ {86 Ρ60- 
Ρὶο δὰ Ὅθοθη Ὀτουρὶί, ἴο 8 »έ {αἱ πὰ αγεαά. " ἕ 
ΤΊιΘ ταϑϑηϊηβ 8, {παὺ 1116 ΡΘΟΡΙΘ μϑὰ Ὀδδη τοὐἀυσοὰ 
ἰο Β0ΟΝ βίγαὶίβ, ἰπαὺ ἡΠΟγΘ 88 0 Ου(ϊοὶ ἴῸΓ μαι: 

ἘΞ Κ με νι ἀτοδά, ἐδ ν δου ρῃὶ τούισο, δῖ 
βανν ὈΥ{{81}8 Οἢ ΘΥ̓ΘΤΥ 5146.᾽--ἋΌἮ. Η. Η.] 16 οοσῖθ 
ὌΡΟΣ [Ἐ8,--- εἰ ἰο οἷν ἰοέ [ἀσρρεηεϑά ἴο τι5, οὐ ἐαπιθ 
μροη 4}, ἀϑδοϊδζί οι δσια ἀϑϑισπ οἴ 01 ---λαπιδ 
απὰ ἀμτί. [6 Ε΄ Υ. 18 Ὀοιίαν, διὰ ἰ8 δαορίε 
ὈΥ πιοϑὲ Ὑϑυβῖοῦϑ. 8,466 ατμ. ποίθ δΌονς.---Ι. 
Η. Η.1Ἱ ἴπ ιΒ6809 ῬΊΉΌΥ απὰ ἠότοι Ὁ] 6 ποτὰδ ἐδθ 
Ῥοοσὺ Βιυπι8 ὉΡ 41} (διαὶ ϑγδοὶ μδὰ βυβδσγοα. 



ΟΗΑΡ. 1Π1. 48-51. 

11. 48δ-81. 

48 
49 οὔτωγ Ρθορ]ϑο. 
δὃ0, δ1 ἮΝ ἐμὸ ΤῈ ἰοοϊς ον, δηα θα Βο]α ἔτοια Ὠθϑύθῃ. 

μοαγί, θθοδυβθ οὗ 411 ἐμ ἀδυρῃΐοῦβ οὗ ΤΥ ΟἸΌΥ. 

Μη 6Υ8 συμποί ἄονσι ΜΠ Υἶν Υ5 οὗἨ ψϑύϑν 0 {π6 ἀοβίγιιοίίοη οὗ [Π6 ἀδιση το Ὁ 
Μ|πδ δΥ6 ὑγιοκ] οί ἀοτη, δηα οοϑβοίῃ ποῦ, τι πουΐ ΔΗΥ͂ ᾿Π ΘΓ 5510}. 

Μίμδ ουὐθ αϑοοιθιι υλ} ὃ 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΗΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ον. 43.--ἌΤὉτ΄ὄνθ ὅτγοι εἴλυβο 8 Τουπα ἰῃ 8. οχίχ. 186, αἴγηαοδὲ νογὰ [Ὁ ποτὰ. βοὸς οοπϑίγυοσίίοη, 8660 τὴῦ ΟἿ᾽, 2 693, 2 α. 

[Αἴϊος υοτὺβ οὗ ρίεπίψ ἀπὰ τομπηΐ, ἰὩ0 δοσυδαῖνο ἀθηοῖθθ [8 9 τογο τοτηοΐο οὈὐθοὶ (Ν Αξο. Ο».}}. --λὴ Φογθι Δ ΠΟΥ͂ΘΣ 0.504. 

Δ ῊῚ ἐπ ΄κ ἤόγὸ [π6 ἰπἰεἶαὶ νοτιῖ, το γα δροςΐα] οὨοΐςθ απ δυδπ υΓΟίΌΓΘΠΟΟ [ὉΓ ΠΟΥΘΙΥ͂ οὗὨ οχρτοδϑίοι που] ὕῦ6 ἐχροοῖοά,-- 
γ.}.. 8 

᾿χϑὴ "ὴ --ἼΤὴϑ γογῦ 2), οἵ ΜὮΪο Φεγοδνίλ ἢ ἀδοθ τπΠ9 ΗΠ ΡΝ, οὔ θ ΟὨΪῪ [ογθολίδ ἢ βοοιηδ ἴο ἤᾶνο ὈΘΘῺ ὑγοα 8 036 ἴο τ|39 

ττογήβ ἀπν σποῦ,-τθὸ Πδὺν ΕΣ ἴῃ Ικιπη ϑη Δ 0 η.5 ποοιὶ ποῖ βατργίβθ υ8, “οΓοτ ἢ θοὶπας [116 ΔΌΓΙΟτ.---Ὗ΄, ΤΙ ἢ], χνῖ, 2τ| οο- 
εἰσ ΟἿΣ ἴῃ Νίνἢ,, Ηἰρ. δη Πορὶι. δον μίμορυ μα 2 αι. χίν, 15, 1οὺ χχ. 28; Ρ5. ἰχχνυὶῖ. 8, φίνο [ἰδ τἴὸ δου οἵ ὀνεγ- 

οιοΐπ, ἃ8 ν 61} 5 οὗ δεΐπσ Ῥομγεα ομί.--Τ ἢ "Ὁ Τοϊμΐηι δ 8 οὗ 1)" ὈπρτΌμΝ, 2οΣ. χίν. 17. “ΠΛ 91 ἢ δὲ. δόθπι5 ἴ0 

"8 ΟΠῚῪ ἀποῖπος [ογῃ οὗἩ [89 δῶτυὰϑ τπουσῆϊ ἰὼ ΡΒ. ἰχχυὶ!. 3, ψτοτθ Νὰ ̓τορά 180 ποτγὰβ 5 ἢ ΠΣ ΠΛΩΣ ἽΝ 2 ἰφ 

ἀοδίϊεηι, ἴα σωϊάμηι, ε8εε, υἱγίδιι5 ἀφβεὶ (αοἢ. χὶν. 26; Ηλὺ. ἱ. 4). ΒοΙὴ ΤΣ, ἱϊ, 18, δηά ΤΣ ΘΗ, βἰχυΐν ἐφηνελεΐο, ΡΈΕΙ 

Βοίδ τὸ ἄπ. λεγ. 8,06 ἰϊ. 18 δῇ ΓΟΤΊΑ ΓΚ 5. {1} τὸ. 
γος ὅθ. ὑπ} Ὁ κὔυϊμρ. σκέπττεσθαι, ἐρευία ΓΕ) ἰὰ ῬΥοερίσεγε, εἰδορίςογε. 

ἴῃ “ογοιηί ἢ ; 80: ὑδαΐ. χχνί. 16: Ῥδ. χὶγ. 2: 111}. 8; οἱἱ. 20, ἰῃ 411 οὗὁἨ τ ϑὶο ἢ ῬΙΑΘΕΝ (06 ποτὰ 18. αϑοὰ ἴδ6 δα ἰοῃ οἴ 

Ό" 909 οΥγ ὉΥΎ92. 

οι. δ]. --ἰἴνὸ σοΙραο ἴ06 ΠΙΤὮΡ. ΟΡ, ἢ ἢ ἴῃ Βυσἢ Ρ͵δσοθ ἃ9 Ντπι. χχὶϊ. 29. Φυάᾳ. χίχ. 25;1 ὅδπι. χχχὶ. 4; 

ΟΣ. χχχυὶ!. 19, μκ9. [Π0 86η96 οὗ δαξ γίησ οπεὶς ἀδεῖγε ὃν υἱοῖφησε; {{{ἰ ΓΥῚΠΟΓ, ψἼὸ σοπίραγο {Π0 8} 5 ΔῺ ἶ 08 ΠΝ Ὁ, 

ἊΝ 1 » δια 2}, υ]ι ἢ ἀοηοῖθ, ποῖ ἸΔΟΓΟΙΥ ΠΟΠΘΓΑΙΥ ἡμοΐπες, α ἀεε, Ὀὰΐ α͵8ο δβρϑοίϑ!ν ἃ δαα ἀφο (66 Ὁοαυΐ. χχ!! , 

τι : Ρε. ὀχ]. 4. Ἐω. χχ. 43; 26Ὁ. χίν. 15. χί. 18, οί.) :- πιῇ γα σαη Ὅ6 πὸ ἄοιδιὲ ἐπαξ πὰ ἰἄοι οὗὁὨ αοέης α δαττα ἱπμοτρα ἰη [ἢ}9 

1ἰ οοσυχβ ΟὨἹῪ πῃ ΗΪΡὮ. δὰ ΝΡ. ; ἰᾳ ποῖ ἰοὰ 

Σου αἷπο., 1 ἰ. }.., ΣΦ αἰ υυ, ἈΠθτο αἷδὸ ΤὨΐβ ΜΌΡα οὐσαῖ, {π|5 ἰὸν ἰδ 18. ΘΧΡΥ ΒΒΙΥ ἀργοῦ ὉΥ οὐδοῦ νον οὗ {Π|Φ 
βύθιον. Βαξ νὸ ἀτὸ Δυτμοτίζοι υγ ἴμ6 αὔόονὸ οτατίσα, ἴὸ μα κὸ τμ6 νυγὰ ἴ [ΠΝ Θ06η86, ννὔὦ μουν δ ἢ ΟΧΡΓύΒ53 ἰηἀϊοατίοη οὗ {8 

πλοβηίης ἴῃ [86 σοηίοχῖ, [ΘΕΒΙΑΟΗ: ΔῊ» ν 1}. υ, ἐο ὅὧο δοηιὲ οὴς απ ἵπήωγν, οσουτα [ἢ ὶ. 12, 232. 1|..20; Ἐπογοίοσο πο Γὸ ἰ5 

τποϊδίης υπσυλὶ ἰὴ ἐὮ6 ν; ΒΟΓΘ, ῶ5 ΕἼΤΑ 86 γ9.]---ΒΌΤΤΟΒΕΒ νουἹὰ τοδὰ ) Ἐν ΓῚ33 3 2» 9} αἷἱϊ ἐδιε ισεερὶπρ 97 τὰν εἰν. 

Βιιῖ όνοη ἰ{ ῬΊΟΙ 19. δ ον 20 ὉΥ Ζ6Γ. χχσί. 1δὅ; Ε.2. υἱΐ!. 14,--- ὴηὰ 53 ψ ἢ ἐ9 Ιηΐ,, ΌΥ Ῥεῖ. ἱν. ἢ, γοῖ ΔΊ23 νουϊὰ Ὀὸ ὁχ- 

νοςῖοα [πὰ ἴἰθη γον] ὕ6 πη σταιι αιδιϊοαῖ, 458 ακβῖασπ βον8). Βα πὸ οἤἴδηρο ἰπ ἴΠ6 τοίη ἰδ ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ͂.--- τ 5 6 οσαμεβαί, 

85 θυ. Υἱϊ. 7, 8 ; 2096] ἷν. 19; 18. 11}. δ᾽; Ῥτον. χχ. ἐ, εἰς. 

ἘΧΕΟΕΤΙΘΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ογβ. 48-81. ΤΊο46 ἴοι γ6γ865 ἰγολί οὗὨ ὑπ 6 6Υ6 
οὔ 6 Βροδκοῦ, ἃ8 πο οὔραῃ ὈΥ͂ πιο8}}4 οὗἉ νοῦ 
})ὸ τηϑδηϊ 688 ΠῚΒ Ῥα]η :-- ὍΤΟΥ σόν. 00 σοπ αἰ ἢ 5 ΟὨΪΥ͂ 
ἃ ἰπουχῃὺ ϑυθοτγαϊηδί οι ἴο {Ππὶ οὗἩἨ νοῦ, 49, ΤΊῖθ 
ὨΟΥ 9 σσΟβϑῖοὴ οὗἁἩἨ (που ὈορῖπΒ ν᾿ ἢ {116 8ι, 
ΤΑΘΙΌΟΥ οὗ ἃ ἰγἷδ (116 8. ἰτῖλι.). Νοιίης ΕΚ 
{8.18 848 οσσαγγοὰ Ὀοίοτο ἴῃ {}}18 δοης [ΒΘ γ6 16 
{τὶ ρ] οἰ8 ἤδνθ Ὀθ6ῃ ΓΟΙΔΡ ΚΔ 0]6 ἴογ ὑμοῖν ἀπ|808- 
ἰ1οη]. ημου]ά ἐπ Ῥοοί {18 Ἰπεἰπγαὶθ (δὲ ἢ 6 [188 
Ραββα {86 σαϊπϊ παι οπ-ροϊπὶ οὗ [8 Ῥοθι, δπιὶ 
ἱμογοΐοτο ἐΐθ οὐ] παι πδ 0] 0 -Ροϊηΐ οὗὁἁὨ 118 διυίἰβιϊο 
δ᾽ γυσίυγο Δ]18ο ἢ [{ 18 ποῖ ΘΑΒΥ ἰο ἀοοϊάο. 186- 
δἰάοβ, (9 ἴδαοὶ ἰμαὶὺ ἰῆ680 Ὑϑῦβοθ ἃτὸ οὗ ἰ(ἴ6] α 
οαγδοῖοῦ οὗἩὨ οη6 βυϑίδ' πο δης σοῃ Ἰ ηοι18 ἰΓϑ ἢ 8]- 
«ἷοπ ροσὶοά, ἰ8 1186] δὴ ἱπαϊοιίίοι οὗἩ ἀτιϊβιϊο οχο- 
οὐ. Εον ψ 116 1ἢ (8686 γογβ.5 (6 Ῥοσῦ λιῖι- 
δ} Γ ἴ9. {Π6 ΒΡΘΔΚΟΥ, γοῦ 0 ΒΡΘῺ Κ5 οὗ [18 ον ἢ ραϊῃ 
τη τοίοσοησθ ἴ0 (86 Ῥα Ὁ]ΪΟ σα πηῖγ [188 σοη- 
ποοιίῖης Ἰνδοῦ 18. Π6ΓΘ βαϊ ἃ ψ11}} νυ]ιαΐς ρυθΟΘ 468], 
τε ἢ ἶ 151. ὕγοπη σοῦ, δ2 πὸ ποῖ ΟὨΪΥ λιτὰ 56} ΒρθλΚϑ, 
"ὰῖ 6 ἘρΡ54Κ8. οὗἩ δἰτη86] [80 {Ππᾶὶ {Π686 γὙ6ΓΒ65 
ἵογπι ἃ οοπηροίΐῃρς ᾿ἰηἸς ψνἢ{ἰῸί δὶ 90] 0 78, δπὰ 
(ἴὸ δι ͵οοῦ ρυρσοῦ ΠΥ Ρα58068 ἔγοπι ἐμ6 Ῥι}16 
ὁ Ἰατα 1165 ἴ90 1.6 ῥειναίο συ οῖβ οὔ [16 ΒΡΘΆΪΚΘΓ.--- 
Ὗ.}1. 1.1. 

γεν. 45. ΜϑΕἔΕηΘ ΘγΥγ89 συ ΒΒ ἅἄοννα υυνἱτἢ 
9 

-  }»), 16. χΙν. 18; 2 ϑιτὰ, χίχ. 88. 

τίνοσ οὗ υυδῖοσ.-- -ὅθο Ῥβ. οσῖχ. 136, ὙὍὋ7᾽ δηάὰ 
{16 βΆπι6 Βομτἰπιοηΐ ἴῃ Φ6Γ. νἰτῖ. 29) [Ε Υ ἰχ. 17, 
ἶχ. 17 [Εἰ ., 1χ. 18], χὶιῖ, 1τ; χὶν. 17; ἴνατῃ. 1. 
10.--- ΕοΣ ἴ86 ἅρβισαοϊίοη οὗ ἴδο ἄδυσδῖοσ 
Οὗ ΓΥ͂ ΡΘΟΡΙΘΟ. ----δοο 11. 1]. 

γεν 49. Μ|ίηθ θΘγὺ ἔσο ἄοτνσῃ, δπᾶ 
οΘαδοῖδ ποῖ, νι ϊοῦῖϊ δὴν ἐμτθσπι 55: ΟἹ. -- 
Ἧδϊπε ογ)ὲ οὐυογοιοα ὠποοαδιπσίψ, τοἐομί ἐπίογηι 88: 0η. 
[{τ., ψ ἐγο ὁ νουγοά ομἱΐ, οὐ ουεγ!ίοισδ, απ αὶ σεαδείῃ, 
ποί, 80 αδ ποὲ ἰο δὲ ( ἥηονι τοί δαὶη .) ἱπίογπιϊπδίοη. 
ἴπι οογγθοῦ ΒὨρ δα, Δἴν ἐγ ουεγΠοισοίἦ, ὠποραδίπρὶψ 
ιοἰϊλοιί ἐπίεγπιδδίοη. ΟΕΒΙΆΑΘΗ: “ἐπ ον πε δαίο ἢ 8, 
ποῖ οὗ πιίδογίο8 (ΜΙΟΘΗΑΕΠΙΒ, ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΚΕ, 860. 
γυ]κς.), θὰ 8ὸ (μιᾶι {Π6Γ6 18. 20 σεϑβαίίοη, νι που 
αἰβοοητἰπυδησθ. 8.660 μοχίοοηϑ δηὰ ἔπανυ, ᾧ 828, 
᾿--΄ῖ . Η. Η.] 
γον. δύ. 111---ον ἐπ ---τὴῆθ ὩΟΞῸὮ ---ελο- 

υαἢ--ἰοοὶς ἄονσῃ δια ὈΘὨΟοΙ]ἃ ἔτοιτα ἔδθανθῃ. 
---λ8 ΔΙΓΘΔΑΥ͂ τσοιμδυκοα, 015. 15. ἃ ἰδβουμιῦ δυὺ- 
ογάἀϊπεαῖο ἰο ἐδπαὶ οὗ σνόσγ. 49, ν σὺ 11 Πϊταὶ 8, ΟΥ̓ 
αἰια11ῆ865. Τ6 Ῥοοίβ ἰθατβ 8[18}} θονν νι ϊιουΐ 
ὀναϑίης, ποῦ δΌΒοΟΪ αἰ ΟΙΥ τὸν να, Ὀὰὺ ἘΠῚ} 9 
᾿οτὰ, ὉΥ σγδϑοϊουβὶν στοραγάϊηῃρ {{π|6π|, Β8.4}} οαιι89 
{})ὃ6πὶ ἰο οθ886θ. [οη αοα Ἰοοκϑ ἀοψη ἀπά ὑ6- 
ἢ ο 45, 16 Ὀαχίη8 ἴ0 ΒΘΔΥ ργαγ τ πα αἴογά βανὶ 
ἔτγλσο 8466 ΡΒ. οἷϊ. 19, 20. ΗΒΝΡΕΚΒΟΝ [ΓΔ η9- 
ἰλῖο5, Ἡζλίίο ]ῳολοναὴ ἰοοζχοιὰ ἀοιοπ σπα δελοίαοιὴ 
σοπι ΠἸεαυοη, πὰ Υοπιαγκ8, Τὴ ῬτορΒβοῖ ΓΘ- 
ξατάρὰ ἰι 88 ἃ βτοαὶ ἀρχγδυαίίοη οὗ ἰδ οαἰδαιὶῖν, 



[20 

1Παὲ {(ΠῸ ᾿οτὰ βου ὰ 566 ἰΐ 4], καὰ γοΐ ποῖ ἴη- 
ἴογροϑο ἔον 118 σοιπονη]. [1δὰῖ (15 18 ἴο (41 {116 

ΤῊΕ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ 5“ΕΒΕΛΠΑΗ. 

οἰιδηρσρο (6 ΗΘΌτγονν ἰἰοτο, 9 ΟΤΤΟ ΕΠ ῬγΟρούυδ 
(566 ἀτγαπι. μοίθ8 ΔΌΟΥΟ), ἴον ᾿. 4, 18 : 11. 10,3], 

Ηοῦτεν ργοροϑίτίοι Ἵ), ἴῃ ἀπ ἀμυδι18] 86π56, διὰ ̓  δον (Πδὶ {μ6 Ροοὶ σοζαγ θα {16 βιὰ δι οὗ (6 

ἷθ νν ΠΟἸἸΥ ἱποοηβίϑίοην 8 [Π6 σοηβίαηιν ἰδ θο ῦ 
οὗ 1010 Ἰδῆχυαχο, ψ]ϊοἢ ΤΟΡτΓΟΒΟη59 αοα 89 
δνογιὶηρς Π8 ἴμοο ἔσοιῃ (ἰο86 ψνῃὸ οἴϊεπ Ηἰπι, 
δηἀ ἃ5 ἰοοκίηρ ΟὨἿΪΥ οἡ (1050 ννῆ0 ἃγὸ Οὐ)θοίβ οὗ 
Ηἰ5 ἔανου. Βοβίἀθβ, Βογο ἀοἀ 148 ννυγὰρροὰ Ηϊ- 
Βαὶ ἴῃ Ηἰ8 τογαίἢ, νον. 48, απὰ ἴῃ ἀλτὶς ἡ ρθη 6- 
{ΓΔΌΪΟ οἰου 5, γον. 44, παι Ηα τηλγ ποῖ Ὀ6 τηογοᾶ 
ἴο σοπιρηβϑίοῃ οἰΐοῦ ὈΥ͂ [80 δβίὶιῦ ΟΥ 186 ογίθ8 οὗ 
106 Β{{6 Γ6Γ8.--ἾΥ. 11. Η.] 

γον. 61. Τὴ9 ἀεβογί ριϊοῃ ρῆ59685, ἃ8 ἰὺ ΨΨ676, 
ἔγοιῃ πἰϊδοιαῖΐ ἰο νι. [ἢ γοτθ. 48, 49, ἰδ 

ΓΘ Ρ ὙἱγρσῖηΒ 85 οηθ οὗἁ {6 σαἸπαϊ παι! μοΐη 19 
οὔ 6 ζΟΠΘ6ΓΆ] σΔἸΔ ΠΥ. ΕῸΓ [86 5λ}}6 Γολβοη, Ϊ 
ἀο ποὶ (᾿ς ὑμΠαὺ ὃν {{ε ἀαμηὴ(εγα ΟΥ̓ ἸῺ" ΟΠ ἄτα 
ἱπίεπἀρα ἀαμσλίεγ εἰε8. [Πομιίογϑίμ το, ἃ ὁ. 
εἰϊλο ἀοροηάθης οπ Φογιιβαίθπ. ὅο Εν. 
ΙΑΥΝΕΥ ἴοο: ““ΡΥΟΡΔΌΪ [6 Ἰοββοῦ οἰΓ168 δῃ 
ἴον 8 ἀδροπάρηϊ οὁἢ [16 πιο Γορο  ἰ5 ἀγα ᾿νογ Ὁ ἰα- 
ἰοηάἀθι, 8906 26 Γ. χἰϊὶχ. 2.1 Τμὸ Ῥοοὶ πον βεγο 
6186 Γοΐοσϑ (ὁ βιισ οἰτἷθ8. οβίάοβ, 1 βου] Ὀ8 
ΟὈΒΟΥΥΘα, ἐμαὶ ἀαωσήϊετγα οὁ77 πὶν εὐΐψ 18. ἴπ ραΓα]]εἷ- 
ἰϑι {ΠῚ αἀαυσὴςεγ οΥΓ πὶψ γῬοορίε, γεν. 48. Τινϑ 

τοορίης οὗ (μ6 Ροοί Βαὰ Ὀθθὴ ἀδϑοτί δε ψῖτἢ τον δἰ 768 8 Ὀθια {ἀ] ΒΥ με ΓῪ ἴ0 1Π6 σγ]ιοἷα ῬΆΓα- 
ξατὰ ἰὸ 18 ὀζίεπί [118 απἰ πιοτιχἑθ4 Θοηιἰπι8η661,. ΕΓΔΡΒ ; (86 ἦτβι δῃὰ ἰαϑὶ υϑγβθθ, υογβ. 48, δ], 
Ὀυΐ μετ 89 ἐπίεπδέίψ οὗ {π80 νοορίης 18 δα ἃΡ- ορσἢ αἶοδοϑ τὶ 4, δίαἰοιηθηίὶ οὗἩ 8 Γολβθοη [ὉΓ δὶ4 

Ῥάκοηι ἔγοιῃ [18 ἰπίθγπα) οἰΐοοι ὁ ἰι18. βου]. --α 
ἹΖίηθ ογὸ δβϑοῖοῖβ σαΐθ διθλσῖ (τπᾶγζ., πὶΐ 
δοιε1)---ὐίσιε ἐγ μαϊποίὴ πὶν δομὲ .ὺΥ φίυεδ τί ραϊπ, 
{ἰπιὺ πιο 9 Ὁ ὅ6 610 νοὶ, πιαζόδ πὶψ δοιμέ αοὐ6.1 ΤῈ 9 
οΥο τίβ [86 δου], νυ θη 0 ἰποτθα 565 (6 ραΐη οὗ 
(6 8οαὶ, ὈΥ͂ κάάίηρς ἱπογοῖο αὶ Ρἢγ 5104] ραῖῃ. [ὑ 
θ ἴσα {Ππῶὺ πϑορίης 18 ΚΟ Πογα Υ ἃ σοϊοῦ το ἰδ 9 
Βουτονῖα]. Βυι νῆθι Μψοσρίπς ΘΚ ἢ 8 (ἢ 6 ΘΥῸ 
80 Ὁ ᾿ἰ Βιηατίβ, (μη ἰδ βου], 848 1 βαιιὶ, ἔδοϊα 
{1 Δ8 δὴ δρχγαγδιίοι οὗ ᾿18 οὐνὴ ραΐη. ὅθ9 Ρ5. 
υἱ. 7. [Ολυνιν: “ 416 οἡ6 σγίουσς λιν δοαῖ. 
᾿δὰ βαηϊὰ, (πὲ 18. ὁγθ δοννοὶ ἀοννη, δηιὶϊ (ἴ6η, 
(αὶ ὃ 5 ἰΚὸ ἃ Τουῃἰαΐη, ἔγοπι υν]υϊσ ἢ ΠΔΗΥ͂ 
ΒίΓΘΔΠῚΒ ΟΥ̓ Σίν ον οὶ: 6 ΠΟΥ πἰορὶ5 δ ΟΊ ΟΓΥ 

Ης͵ 

ν οορίηρ, ὙΠῸ τ 6 ἰηϊογυοπΐηρ; γ 6 γβὸ5 ἀθξογὶῦθ 
116 οχιθηῦ δηὰ ομδγηοίοσ οὗ 8 τθορίηχ, [Τ86 
Ερκ θὰ γουϑίοη ἱπαϊσαίοθβ ἴῃ {16 πιαῦσὶπ ἃ ρυβ9ὶ- 
Ὁ]6 ὑἰγταηβ᾽αιΐοη, ταῖσι ΟΛΉΥῚΝ δἴοπθ δ 5 ἰδ τ} 
ΔΙάλΟΙΥ (ὁ αὐορὶ: ἡἴιηπε ἐψε αβεοιειὶ ταῖηο ἀφητί 
ιογ ἰλαπ αἱ [λὲ ἀαυσλίενε οὗ πιψ εἴν. ΤὨϊΞ νου] 
Βθοηχ ἴο πχραῃ, ἰμπαὶ ἰκἰὶ8 Ποασὶ νῶϑ τηοτο αἴεοιοὶ 
ὉΥ δἷ5 ονὴ κυϊοῦ, (απ Ὁ {πὶ οὗ δ}} {πὸ ἀδυζὰ- 
(6γ8 οὗ Φογυβαίθηι; Οὐ, (δὶ Δ στοῦ δἴδοσί οὐ }ι}9 
οὐ ποδγί, τρογο ἔδαῃ ἰΐ ἀϊὰ {πα ἀκα ιοτϑ οἵἉ δῖ5 
οἷϊγ. Βαϊ ΟΑἸΨΙΝ οχρίδίηϑ ἰὺ 85 τηϑδηϊηρ, ἰδ δἱ 
ἢ6 νγορὺ πόσο ἔμαὴ 41] 16 σὶγὶβ ἰπ Φ6γυβα αι! 
“4.9 16 76 Π18]6 86Χ, ἃ8 ἰἴ 15 νν Θ]} πονῇ, ἈΓδ Πηοτγὲ 
ἰδπάον δπὰ βοῦϊου (83 πιοη, ἴμ6 Ῥγορ οὶ Δπ|ρ]}- 

πιο οὗ βροακίη, (καὶ λὲς ογ6 ἐγομδίοα οΥ φειευεά 8.65 118. Ἰαπιθηίϑιΐοα ὉῪ {π18 σοπιραγίβου, ἰΒδὶ ἰὰ 
λὶ οι." ἸΒΒούσητον: δίδιε ἐγ ὸ τσονγζοιἡ ἐπίο πὶ ν 
δομὶ, ΒΙΑΥΝΕΥ;: λπιπϑ ογδ τοον κοιὰ ἰγχομδία ἰο τιν 
δομΐ. ΝΟΥΕΒ πὰ ΟἜΒΊΛΟΗ (6 γὴν δομὲ 8.8 1 ι 
ΓΘ ΒΙΠΠΡΙΥ ἃ Ρουβοηλὶ Ῥγοθοσ. δἼίπθ ὄχ ἴι 
»αϊη μὲ ἰο πιὲ (ΝΟΥΕΒ). ΟΥ̓ απ πιὸ (ἀΒΗΨΑΟΘΙ). 

Βαϊ (ο πιν δομὶ, "032, ἃ (8 οχργοββοὰ οδήδοι 
οὔτ γογΌ, 5 ἱπἀα ὈΪ Δ ὈΪΥ οπρ αι1ῖ6. 80 ἤοπ05- 
ΜΟΝΤΗ: “Ὁ ϊιδ ὁγ5 υεχεί ἢ πὶ δομὲ (πορ᾿σδλ), 86 
βοαὺ οὗὁἨ ραϑβϑίοη (306 ν6Γ. 20) ὈΥ [86 πιϊ ΒΟΥ 16 ἢ 
16 8665, δηὐ ἔονῦ ν ῃϊοῖν Ὁ νοο 05." ὅθ ατβη. 
ποῖοϑ ἃδονο.---ΟἾ , Η, Η.7--Β δῦ 89 οὗ 411 189 
ἀαυβδῦθιβ Οὗ ΔΥ Οἱζγ. [.}8 ποὺ ΠΟΟΘΒΒΆΤΥ (0 

ἱ οορίῃς ἰι οχοοοαρά 8]1] {16 γουης ποπιθ οὗ (Β6 
ΟἿ, 80 ἴὺ ἢθ. Βαᾷά αἸπιοδί ἤογροιίθῃ 18 τηδῆ- 
Βοοΐ.᾽" ΚαΑτΚΑΚἊΠ ἴλ]κο8 ἐἠὲ αι γλίογε οὗ (λὲ οεὐὔῷ ἴῃ 
πὸ ἐπ ρο5810}10 86η88 οὗἉ Ἰποοῖίδ εἰγδὶς (8 ἰῃροηϊουϑ 
᾿δΔάαοριίοη οὗ 8. Γδηιϊϊπΐηο ἔογιπ αϑοὰ ΤῸΓ σοιπιποα 
ξουάεῦ), δηὰ ἰγαηβ] [05 7 τοαϑ πιοῦες Ὁελεηροπίΐν α- 
7κειοά ἰλαπ αἰΐ Ιἡ4 ἱπλαδιίίαηί5 οΥ ἰλεὲ εἴη. ἼΤδ8 
δὶ πιρὶο δηὰ παίασγαὶ ἰσαη βίου οὗ (ἢ τγοτιὶβ σὶνο5 
βυσὶι σοοά δβϑδα δπὰ 15 80 ἰῇ ΒαΥΠΏΟΏΥ τ᾿ 186 
ΒοηΓ[πιοπὶβ οὗἩἨ ἴμ6 νοΐ Ροδπὶ, 88 ἘΠ ον ὩΌΟΥΘ, 
{πῶ ἀν 15 δϑιοη βϊης νδὺ νγαϑυθῦμ] ἰην οητοι ἢι38 
Ὀδοη υϑοὰ ἴο πὰ οι 8οηθ οἴδιοῦ Β6ι86.--Ἦ. 
Η. Η.] 

ΠῚ. δ3-δ4. 

3, 3 Μίπηδ οποιλΐοβ Ομ αβ6 Π16 βοσα, {ΠΚθ ἃ Ὀϊγά, πι]οὰῦ σαπθθ. ὙΠ ΠΟΥ͂ Πᾶνα οὐ οὔ 
01 τι ΠΠ8 τὴ ἰδ ἀπησοθοη, δηὰ οαβὺ ἃ βδίοῃο ἅροὴ 8. δ δίριῳ Βονϑα οὐδὺ ταΐμο μοϑά; 

ἐλδη 1 βαϊὰ, 1 δὰ οὐ οὔΥ 

ΤΕΧΤΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Το τ, 02,---ΤΊιο νοτῦ ἬΚ Φογοτα δ α8ὸ8 ομσο, χνυὶ. 16.-τ ὙῈ}δ᾽. δοτοιιία ὭοΥΟΥ 505. [Ζεγοταίδῖι οἴζοη Ὧ865 ΝΣ ἰα ἴδ 

οὐἱϊδείἐοα 5680 [0τ Μοισὶ οτ δέγάβ. 1π ὁπ6 δἰπαῖο νεῖθο, χίϊ. 9, πὸ ἔν ῖοθ ἀβοὰ 12), τιδποίης δίγάς 4, γεν, γαγεηοως δίγάς. 

Το ΐθ γα σὸ ἢ Πα σπτ ΠΟ 8 4. [116 ΟἾΤΥ ΡΪΆσ ΘΜ οτο [6 Β45 οσολϑίοη ἴο Βροαῖς οὔα δίηρίο Ὀἰγὰ ραγδιοὰ Ὀγ {π6 Ἰπηίοτ. {86 

μδὶ ὀνογ ἀπο αποιϊον  ογῖ ἴῃ [πο πα ἢγθ βοῆσο, ἸΣΥ σσυυὰ λμνο ὕθθη οἰνόϑοῃ ἴον 118 μἴαοθ ἴον {Π|ὸ βακὸ οὗ ἴὸ αἰ σραιοα, 

ἸΣΥΞ ἽΚ ὝΥ, ἀπὰ ε150 κ5 κα χιχοβίηρ [μΠ6 τιν ἐττογίης οὗὁὨἨ ἐμ ΒοΙρίοθθ νἰςείτ.---ἾΥ. Π. Π.}-- με ὀχργτοκείου ὉΣΠ κι 

αὐδηδν υὐ ν᾽ μότε, ἴῃ Ῥ6. χχχν. 19; ᾿χίχ. , ὉΠ “ΝΖ οσσίιγθ, Ὀοτα Εἶπον ἰπ ρΑ ΓΑ Π6118π χε ἢ Ἣν ΔΝ. Τοῖς ἑμοον 

ἴπαῖ ὈΣΤΊ ΒοΙΪοΏ ΚΘ, αϑ Ἀπ Δάνοτθίαιὶ αι! βοδείοιιν, ἴο ΔΝ, ποῖ ἴο ἡ). Σ ᾿ 

γος. δλστ ΔΩ οσοιτα ἰπ ΚΑῚ οὐἷν πότ, ΝΙΡΕ. [9 πἸϊδοαυῖ ἀοιυθυὶ οαέίηριέ (Φοῦ χα!!! 17), ἐπαγέδοετε (οἵ νγαῖετ, Τοῦ τί, 

11; ῬΙοΙ [8 ρεγάνγρ, ἴο εἰδκέίγον (Ῥε. Ἰχχχυίῃ. Τῇ ; οχίχ. 1527); Πίρῃ. ἢλα [86 βαπηθ δ0η80 (Ρ8. χυΐῇ 41: 1ἰν. 7: ὔ1χῖχ. Ὁ, ἄτλ 

ΓΙΟΥ͂ οἰκί ἰμάοοά νὸ αὰ ἐπι ϑεεῖνο χοῃ 86, (0 ὅε δώπὰ ἱπ εἰίσποε, ἱπ ἐρεεολίεεεπεδε, τας (6 ἴο δαγ, ἐο δε ἀεείγογοι, ἴο »Ῥέν 
πὰ 



ΟΗΑΡ. 1Π.. δ2.-ὅ4, ὶ 18] 

τε, ἴῃ ἴανοτ οὐ το Β6ΏΒ6 ΔΙῸ ἴΠ6 εἰ πάτο σοοῖὶϑ Ὠ3 Ἵ, Ὁ Ἵ, Γ 2 ἽἼ, δὰ {}16 Ὠίαϊοοῖθ. [80 ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ: Τῆδν λανς πιαὰξ 
ΠΥ ττ 

φιν Τύν εἰϊσπί τη ἰδὲ ἀμησεοπ. ἘΒιϊῖ δἰποο ἴῃ 11} [ἢ βΑΓΑΪ]οΪ πιο ὕοτα οὔ [ἢ 8 Ρδγα τα ἢ, τ τβ. δ3-δ8, (0 ὁπότ θα αγὸ ἴΠ 6 βυιὉ- 
͵εςῖ, ἴε ἰν δοῦν ἴο χοχαγαὰ ἢΠ6ι 8 186 βΒυιυὐθος οὗ ΓῺ Υ δἰδο, πὰ τὸ ἴβκὸ (μὲβ ογὰ ἰῃ ἃ ΓΓΑΏΒιΓΠ νὸ δθ99. 1Π ΣΧ ΚΥ 

τ 

εἰκαῖῆ .« ἀκείγον, ΒΡ] οδΔὴ βἰχοὶνν ἐπ ἐδε ρίξ, οὐ ὑπο ἐλε ρί(. Τὼ ἴδο Ἰδίίδσ οδδὸ ἰζ ᾿ψου]Ἱὰ ὕὉο οοπείν ργασπαπε. ΤῊ Ϊ5 πτουἹὰ ἸΑ 

ΤΏΟΤΟ σογτγροςῖ, Ὀοοδιιδο ἰ0 ὈΘΓΘΥ ΔΏΒΤΟΓΝ ἴο {16 πεῖ. ἘΟΓ [Π6 οποιηΐοη ἀϊὰ ποὲὶ βυσσοθα ἰη ἀοϑίγονί ης {πὸ ΠΠ{ οΥ͂ [π0 ῥΡγομῃοῖ 
ἴῃ τ186 μὲ, ὕαΐζ οαπτίη ᾽ς ἀύν  ἰπῖο ἴμ0 ῥμἱζ [οΥ 6 ρᾷσροϑο οὗ ἀοείγαοιίοη.-- 35]. 1 τοίογοῦσο (ὃ (1.6 ἔσγῃι, 8ϑὸ6 Σ᾽}, νογ. 

833 (ππεν᾿8 νι ᾧ 150, 2.] ᾿ 
γοΥῦ. ὅΣ ΝΣ ἰ8 παπαῦε, ἤμενο. ἙΚΑῚ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ Βοῖο. ἘἸθοΒογο ὑμλ6 ΗΠ Ρἢ] αὲ ἔνγο ρῥ]ασοθ, Ὠδαῖ. χὶ. 4; 2 Κίς τὶ, 

6. [ΤῊ υϑὸ οἵ ΚΑΙ ΠΛΑΥ ἰυάἀϊςαῖο δαὶ ἴμ9 ψοτὰ ἤθῦο ἀθποῖοβ, μοΐ 68 ἰὴ ΗΕ, ἀαελίμπρ οὐεῦ, οὐυεγισπεῖπιίπσ, ὑνῖ, 11 3 

δηὰ 527, ἴο πιεῖζ, ἀΐς:οῖσνε, ἤοισ, ἐγίοκίε ἄοισπ. Τ ΐδ 5ϑῆι8ο ἰ8 αυοσοά ὈγῚ (δθ ῥτγοροϑί(οη Ὁ, ἰο, οπ, Ὠοῖ ονῈ.--Ἶ Υ. Ἡ. 11.]- 

ΔΝ, δο0 ΠΥ, τοῦ. 13.-ἰἣὭ Ὑ7)). Ἱ]λ ἰα ἀύέοοαγε, ἀϊδείπάεγε. Φοτοταϊδὴ ὭΘΥΟΓ 1866 1. Νίρἢι., υοϑί 649 ἴιοσο, ἔῃ 18. ἐλτο Ξ Ἐπ τ Σ;.... 
: τ τ 4['96τ: 

11 1.8; 18. ἰχχχυὶι) 6; ΕΖ. χχχυὶ. 11], εἰς. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ψεν9. δ9-84. ΤΟ ΒρΡοΆΚ ον μθγα σοίυτηϑ ἴο (86 
ἀεϑοτγὶριίοι οὗ 18. οὐ ΡΟΥΒΟΠΑΙ βυ εν ρθ. ΤΟ 
ΘΘΏ ΤΆ] Ροϊηὶ οὗὨ ἐμο80 βυ οΥ ηρ8 18. ἐλ »ιΐ, Ἰηῖο 
ψ ἴοι ἴπ6 τορι 85 Ὀθοη ἰτονη, δηὰ (Πδὲ ὈΥ͂ 
Θιηθιηΐο 8 ὙΠΟ ἸνΟΓΘ ῬΟΓΒΟΠΔΙΙΥ ἢ Ο51110 ἴο ἶαι νυ} 1}}- 
οὗ σαιϊι89 (Υ 6 Ὁ. δ3), δη ν]ὸ Ρυτβαρα μἰπι ἰη669- 
ΒΆΠΙΥ (νον. 82) ψ τ ἢ νἱπαϊοιϊν 658 πα ΤΟΟΚΚΟΤΥ 
(τ6γ5. υ0-0Ὁ). Οὐχὶ ννὸ ἰο ἱπίθγργοῦ 8}} {πιδῖ 18 
δυϊὰ οὐἩ 186 μοἱΐ 88 τπογοὶγ ἤριγαιϊνοῦ 80 Ὁ 85 
ταῦ ᾽β. βαϊὰ οὗ τῃΠ6 γἷἱῦ δ]οπα, {{||8 οουϊὰ 6 ἀοῃδ. 
Βυι νἱαῦ (6 Ῥοοὺ βὴγ8 οὗ 19 δ ῃοιηΐ68, ολμηοί 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ὍΘ ἃ πποτα ἤρατο οὗ βρθθοῖ. Ἔδβεπη πὸ 
που γη8 ἐπα (Ποασὶι 6 ἃ σίνοη (6 πὶ πΠῸ ὁ8186 
ζοῦν Ἰιαίγαά, (μοΥ Βαὰ, πουθγι 6 1688, πο ΒΒ ΠΥ 
ἐηβι 6 εἴτα ἀπ Ρυγϑαοά ἷπὶ νυ τ που Γ6 1659 
ὙΘ 3 6Δη66,-- τι "18. ΒΌΓΟΙΥ 18 πὸ βριγαιο ἸΥΑΥ͂ οὗ 
δροακίπῷ. ᾿ἴὸ 'ᾶνϑ δ γθλαῦ β᾽ιοννῃ (Ππαὺ 186 δα Ὁ- 
δου νν)0Ὸ ΒΡΟῚΚΆ ἴῃ {119 ϑοηρ (Θχοορὲ ἴῃ (Ἰο86 
Ῥϑγίβ ἴθ Ὑυἱοῖν {16 Ῥοοὶ ΒροακΚ8 ἰα [Π0 ξτϑί ρϑύβοῃ 
Ῥίυγα]) οδηποῦ 6 (Π68 Ρ6ΟΡ]0θ. Τ7Τ]|10 δποιηΐοβ, 
Τατί πον, σαηποῦ ὍΘ ἴΠ6 Ομ αϊάοδη8, Ὀδολα 86 (ΠῸῪ 
Δτὸ σαἸ]οὰ ἐλοδεέ ἰλαίΐ αγὰ πὶ ἐμ δηιΐξα τοϊλομέ σαιι86, 

. δηἀ θδσδι86 (0 6 Ροοΐὶ ΒΡΟΔ ΚΒ οὗὨἉ 5 Ὀοϊῃ ; ΑἸτοδν 
ἀαἰϊνοτοι ἔγοσι (ΠΝ οἸΓ ΡΟΣ δῃ ἃ πον ΟἹΪΥ͂ ᾿μ οἶκ 68 
ποὶ 4οἰνογδδοο ἔγοιῃ ὑπο πὶ Ὀ.17}7 Π 6 θη σθδῆσο 

οὗ αοἷ πὑροῦ ἰποπὶ (νογβ, δ5-60). Οα ἴδΠ6 οὐδοῦ 
δΒηπὰ, Ζογοιπία}ιϊ ΒΡΟλ 8 ΟΥ̓ 18 θη θη, χχ. 7-1}, 
ΘΧΉΟΙΠΥ͂ 18 18 ἀοπὸ ογθ, ὁ ἀθβοῦῖθεβ ἱποῖν ἰη- 
Β.Ϊ {1 πη ΠΟ ΚΟΥΥ͂ ( δὸν 7 λεατά ἦς ἀοζαηιίπο οὔ πιαπν) 
λρηι ἡ]νοῖτ νἀ] σ ΕἸ ΘΟ 658 (1το6 δλαί ἑα κε ΟΕΤ τευοησε 
οπ ἀΐπι, 153 12),32}2 ΤΠΡ, νον. 10, ὀοπιρ. ϑπι, 

5 Η τι: 

11:1. 00). Δα πορα8 (αἱ αοὐ νν}}] ἀνϑηχο ᾿κΐπὶ ΡΟ 
(Ἰλὸτὰ (ἰοέ πι6 8ὲ6 (ἂψ υϑησεαποθ θη ἰλεπι, γον. 13). 
δίησα ἴΠ9 ἀδβογί ριΐοη οὗ 19 ΘΠ πιῖθ8 ἴῃ {}}18 Ρ͵ιος 
ΘΧΛΟΙΪΥ σονγοβροπβ ννἱτΠι {ιὺ ψν Εἰσὶ ΘΓ δα ]ι 
δῖνοϑ οὗ ἷ8 δποπιὶθϑ, ἃ}1 οὐὁἁὨ νν 1611 18. σοπβγπηοα 
ὉΥ 30 ΠΙΔΗΥ͂ ἴλοιβ σοϊαϊοὰ ἴῃ ἷ8 Ῥγορμοίϊοαὶ ὈοοΪΚ 
(τι. 18-20: χὶϊ. 1-6; χχυΐϊ. 8; χχχυῖϊῖ!. 1]-]1ὺ; 

ΟΧΧχΧτΐ. 4-0), σὰ ψὸ ἀου τὺ {᾿αϊ τυ αΐ 18 βηϊὰ οὗ 
16 ρὶν βου ἃ Ὀ6 ταἸκ πη Ἰ 6 ΓΑΙ]Υ, ΒΡ ΟἾΔ }}γ 1 ἡ γὸ 
σομπίάον {116 ἕλοῦ ὑπὺ7 τ αὶ 16. ΠΟγ Βαϊ ἃ ἈΩΥΘ65 
Βι 5 πη014}}0Υ 1} ναὶ Φογοπια δ ΒΆΥγ8, ΟΠ ΔΡ. 
ΧΧΧΥΪ,, Οὗ τ 8 ρΡὶὺ ἴμῖο τισὶ 6 ττ8 δοίθ ἢν 
(ἰτοῖνη ὈΥ Βἷ5 σποπιϊοϑὶ 9 8Γ6 Βύτο, ἰπΠ ΟΥΘΙΌΤΘ, 
«ἰναῦ (6 Ρὕόοϑὺ 6 τ δι 1ἢ 15 ΘΥ ὁ (Ὦ 6 ΡΘΥΒΟΟΌΓΙΟΙΒ 
λ]α!ι Φοροα δ Βυ ογοα ἔγοπι ἢ 8 Θποπἶ68. [119 
Ῥονβοηνίεβ δου ΐλ,. Τὸ οδίοῦ δ ) θοῦ οὗ ἰ]16 
{τὶ βοπᾷς 15 ΘΓ π) Δ ἢ. 

γεν. δ3, ἹΜίμθ ϑηθιαΐθδ Ομ ΒΘ 126 Βουθ. 
11:..0 ἃ Ὀἱστᾶ. στ ἱποὰὺϊ οεΌ896.--- Πα, ἀμηιοκᾷ 
λυΐο ἄρ πιὸ ἐπε ἃ ὑϊγώ, αὐδ πιπο ἐπεπεος τοϊ οι 
σαϊαρ. 7ῖκὲ α ψιγτα : 5Βε6 Ῥ8. χὶ. 1. ποτα {116 δου] 
οὗ τ Ρογϑοοαϊοθὰ ἱμποσοαύ 18 1 ]κονν 50 Θοιηραγοὰ 

ἰο ἃ Ὀϊτὰ. [7λὲν ἰλαί τοετγὰ ιοἱἱλομὲ σαι42 πιΐηκ 
ἐπεηιΐοα λμπίεα πιὸ ἀοιοπ ἐϊκὸ α δινά. ὅὃο ΒΥ ΝΕΥ 
δηα ΝΟΥΚΕΒ ΓΟΠ ΟΣ (6 νοῦ ἜΝ, Ὑ ϊσἢ ΒΟ6Π)Β ἴὺ 
Ὥ68Π, δοῖ ἰο ἀμπί, ἴῃ (1 αὐϑίγασι βθῆβο, δὺῖ ἰο 
οὐίαϊη ὑν ἀωπίϊησ, ἴο δ8οῖΖο, ἴο αν λοία οὐ. δι ἃ 3 
δορὰ Βοτα ἴῃ δὴ ἰηίθηϑῖνγθ 8656, ᾿νοῦ ἃ ἱπιΡ] 
ῬΟΥΒον τίη δηὰ βυσοαοβϑία! πη, δδουλΥ: 
Δῖν ὁποπιΐεα ἤαυς ολαδοά πιὲ απ σαμσὴΐ πιὸ ἐΐζε ἃ 
ὀιγά. Πμπιεα πιὸ ἀοισκ ἐϊκό α ὀιγώ χρυ ββο5 {110 
ἰάδα βυρχοϑίοα ὈΥ ἰπ6 σοτηρηγίβοη.--- 5 ονοὴ ἃ 
ὈΙγα 18 δὖ Ἰαϑὺ υἰγοὰὶ οὐἹ, δηὰ ἀμπίο ἀἄοισπ ὈΥ ἃ μ6γ- 
Βονοσίς Ρυγϑυογσ. Τα ρῬοϊηϊ οὗ ἴ86 σοπιραγίεο 
ἴα (86 Ῥογϑούογαῃοθ οἱ {}|0 βυσορϑϑίι πυπίον ἴῃ 
Ρυγϑαὶ οὗ ἃ Ὀϊτὰ : 88 θανὶ ἃ βαγβ οὗ ϑὅ'δι᾽ 8 {|Γ6- 
1658 δῃηἃ ὕπο γ86]685 ΡυγβαΪ οὗὨ ᾿ἶτη, “ΤΊ Κὶις 
οὗἩἨὨ [5γ86] ἰ5. σοιηθ ουὐϊ το 860 ἃ ἴσδ, ἃ5 ψ θη Οη6 
ἀοίἢ Βυπὶ 8 ρασγίγϊ ἀρο ἰπ 1110 τηοιπ αἰ η8᾽ (1 ὅδη,. 
ΧχΥΪ. 20). Τα ἀφ 18 ὀχργοβϑϑθὰ ἰπ ἴα Ῥὰ118 
οαα., 1805, οὗὨ ἰἸὸ Εταποῖ, Οοὰχ αὐἱ δοηΐ 168 
ΘΏΠΟΙΪΆ5 ΒΔ 8 ΘΔ 0.86 πη Οηὐ Ρουγϑαΐνὶ ἃ ΟυΐΓ 66, 
δομη!6 Οἢ Ῥουγϑυϊῦ ἢ οἶϑολ. 7] Εἰ θη σἂ οὗ 
ΔΙΑΒΤΙΝ μἶνοϑ ἢ6 Βαπι0 βδοη86. Τίια δοιμπιοηίδ- 
ἰογϑ ζϑηθγαιΪν 41} ἰο οχρὶεἷπ {ἰὸ σοΙΡΆΣ 8Βοη. 
ΟΛΕΨΙΝ, ὙΠῸ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴ)6 Ἰκοῖ οΥ̓ ““Ὀυ{Π ρτὰ- 
ἄδποθ δῃηὰ οοιιγαρο᾽ πῃ Ὀϊγα5 18 γτοΐεγγοα ἴο, 19 
ουἹάθηΐν τυγοιρ, Ὀοΐ ἢ 8ἃ8 ἰο (πα ἤκοι ἀπαὶ Ὀἱϊγὰ 5 
δτθ (5 ἀοδοϊουΐ, Δ 45 (0 115 δρρὶἰσαιῖοπ ἢ 6Γα. 
Βοῖῃ ἀκβενιῦβ δηὲ ΕΠΈΚΒΥ οχρίαϊ 6. γὙ ΓῸ, 
ὭΣ, 28 υϑοὰ αγο, ἰπ {16 5656 οἵ ἐμ γὲη7 δ αγεϑ 8 
ον α διγά. Τιιῖδ σῖνθϑ ἃ ροοά β6ῆ86, πὰ σΑΓΥ68 
οὐ 16 ΘΟΠΊΡΑΓ80ι ; Ὀὰΐ ᾿ξ 18 δἀορίθα ὈΥ Ποιιθ 
ΟΥ̓ ἐμ γϑυβϑίοπϑ, πη 866ΠῚ8 ἱποοῃϑβίοηϊ τι ἢ} (80 
ξθποΓΆ] 086 οὗ {6 νοῦ Ὁ δὰ {6 ᾿Ἰπθ 515} 9 πι6λῃ- 
ἴῃς Βιιρροϑίοϑι Ὀγ {πὸ ἀπ ρ]ϊσαιίοη.---Ἴ. Η. Η.] 

γεν. ὑ8. ῬΆΘΥ Βᾶνθ ουϊ οΟΒΚ Τὴν 119 πὶ ἴῃ 6 
ἅπηθθο 1 .---Τάεν ἀεείτοη οα ἐπ (ἠό ρὲ πὶ ἰὑε [ἰ, ε., 
ΒΟ ρΙ ἰο ἀαδίτου 0. ὅθ ατηπι. ποῖθϑ. Δ ΌΟΥΘ. 
Εσοια Ζ6γ. χα συ. 4, 11. 15 σον αἷη [πδὲ {πο} οὔ- 
γ)6οὺ ἴπ (τον ίης ἐπι ἰμίο {ἰ6 Ρὶγ Μ͵ὼ8 το Κ1}} 
νιῖπ).---ἸἾ. Η. Η.]---Απἃ οὐδὲ ἃ βδίοῃθ ὕροὰ 
ΤΩΘ,---αηὐ ἰ΄γειν δίοηεα μροη πιὸ. Ἰδαὺ βιό ν9 
ἰσδηϑὶλίο λὲν ἰλγεῖο δίοποβ ὩρΟΝ πιὸ, ΟΥ̓ Τἠδν σαδί ἃ 
δίοπε οὐεῖ πιὸ [ἰ. 6., ΟΥ̓ΟΡ (6 πηουτἢ οὗὁ 186 Ρ11] 
6 Γ. χχχυὶ. βαγ8 Ὡοι ΐηρ οὗ οἰποτ 1Π0 Ο16 ΟΤΥ 
{6 οἷοσ, Ὑοὺ ἰὺ 18. ΡοΒαῖ 016 ἰδαὺ ΦοΓΘ ΔῈ, 
ψ ἢ086 8ἰαἰοπη6η 8 ἴῃ {πα΄ Οὐ ΔΡίΟΥ 6 γα σοπῆηρα, 
ἢ δα ΤΑ Ὁ]6 τόβοῦνο, ἴο {6 σα οἱ ρα] οἰτοιιπη- 
δίμποοϑ, τσὶ παν οι ἐἴ6ι} {π18 Ροΐπι., Απὰ ἰΐ 
8. 4180 Ροβϑ Ὁ]6 {παὺ {Π|Ὸ δι 0 οἵ οὐῦ βοῆρ, ἴμ 
6488 6 6͵Ὸ ποὺ Φογει δ ἢ} 1 πι86 1}, ΤΏΔΥ ἢ αΥΘ 
Δαιοὰ (818 ρασίϊσαϊατν, δἰ ἔγομθ ΠΘΆΥΒΑΥ, ΟΥ 
οαἱ οὗ [ν͵ἷ8 ονπ ᾿ηνοπίΐοα. [Τ|1ὸ δἀάϊιίου οἵ ἃ 
Ὡον ἤποὶ Δ ο 1.18 8. εἴγοης ῥῬγοβιυιωρίϊίοι {ἰπλῖ ΦοΓγο- 
μὴ ν τοί (18 Ὀοο. Οπθ Ῥουβοπλίηρ ἢΠΓῚ 
ψου] ἤανο λα]ιογοά ἴὸ ἴλοῖβ νν 6 }} δα 6 πιἰσαῖοι 
ἴῃ 18 ἀἰϑίοῦ.-ἸἾ. Η, Η.1] Αγταιμπιαιῖολ}} Υ σοη- 
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ἰἀεγοά (ποτα 8 ποι ΐηρ ᾿π οἰ Πλὸν 16 ΤΟ ΓῸ ΟΥ̓ (86 
ποι ἀσθοίϑιγο ἰῃ ἕανον οὗ ἴ 6 οὔθ οὐ ἰδ οἰ. 
ὀχρίδηδίΐοη 186 τορὺ ΤΥ, ψ ϊσἢ ἰ8 υδοὰ ἴῃ 

ὙΤ 

206] ἵν. 8, ΟὉ. 11; Ναῖι. 111. 10 οὗἉ σαδίΐης ἐδ Ἰοί, 
πη ἴῃ Χ6Γ. ἱ. 14 οἵ ϑιοοίϊηρ δῇ ἄγγονν, Ζθοδδ- 
υἰΔ ἢ ι1868 9180 οὗ [τον ίης ἀν ἴσο [3] ΠΟΡῺΒ 
(1. 4: Ε. Τὸῖο 1.21). ΤῈΘ νογὰ ΟὨΪΥ ΟσουΓΒ ἴῃ 
Ἃἰι6 Ρΐδο98 οἱϊοὰ. Βαι ἰἔ Ζεοδαγίδ ι.368 (9 
νοτγὰ οὗ ἱΒτονίηρ ἀον οὈ͵δοίΒ οὗ βυσἢ 826 δὰ 
τοῖσι, 6 Σὺ σου]ὰ ῬΤΟΡΟΥΡΙΥ Ὀ6 υϑοὰ 6180 οἵ 
[ἀγοινίηρ Ἀ ΠΘΑΥΥ Βίοπο ΟΥ̓ΘΥ (89 ΟρΘηΐης οὗὨ (ἢ 9 
Ρῖι. Τιιθ που, 13 8ὲ, Γαστι ποτ, σδῺ 88 νγ6]} ΒΙ ΧΕΙΙ͂Υ 

ΘΟἸ]Θο ἐγ Ο ἃ πυπιδετ 07 δίοηδ8 88 ὁΠ6 Βῖ009, [ὋΣ ἱΐ 
ἔγθα ἈΘΏΤΠΥ [188 (ἢδὶ τηϑδηΐηρς οὗλον ὈΣῪ, μαγ. χχ. 

2, 27: χχὶν 28: Ζοβῆ. υἱ 26; 1 Κίηφϑ χὶΐ 18 
(3 Ὁ 322}, σοπιρ. Ναὰπι χὶν. 10, χνυ. 8δ; 

Ῥόουι. χχὶ. 21, Βυὺ (μα Ῥσοροϑί(ίοη, “5, ὡροῦ πε, 

ἴΔΥΟΤΒ [06 ΟΧΡΙ] παίίοη ἐλεν οαδί δίοπεδ ὁπ πιό. ΕΥ̓ 

ἰ86 ἀϊβόγοποθ Ὀοίσθθη 3 δὰ τὶς οΥ χ᾽ 8, (μδὲ 
16 ἤΌΥΙΙΟΡ, 88 ΕΈΆΒΤ ΒΗΆΥΒ, ἀοηποίο5 “ ἀοοί θά 
υἱοὶ γ,᾿ ἢ ΟΥ̓ “ΒΟ πηοίΐ ἢ 48 15 δοηηροίοα τὶ} 
1116 αἰιαἰητηθηῦ οὗἁ 1.8 ΟὈ]Θοί,᾽ ψ11|δὲ Ὀγ (6 ἰαἰίοῖ 
11 ΟΧργοϑϑοα ““πηοίΐοη ἰοΝατὰ τυ οὰΣ ὨΘΑΓΏ688.᾽} 
Τλροη ότοισ ἃ δίοηδ οπ τῖδ, ὑπαὶ 8 ἴ0 ΒΑΥ͂, οὐ 7 πλὸ 
ου ἰἶο ᾿Ἰποὰτἢ οὗὨ ἐπ ρῥἱΐ, 'γουϊὰ ὍΘ Ἔσρτϑβϑοα ὉΥ 

ᾧν. [ΤἈουρῖ (Β6ΓΘ 5 8 Το ἀδίΐοη ἴοσ 18 ἃ 18- 

υἱποίϊοη Ὀοίνγθοη {8.680 ἔνὸ ΡΥΘΡΟΒΙ0Πη8, γοῦ ὑπ6 
8τὸ οἴϊοι ιι86ὸἀ πα ον πα! οἷγ, νἱτοαὺ δοοι- 
ἴπς {ἰ|ὸ 86η80, 859 [ὉΓ ἰπϑίδποθ ΨΠ 8 (ἢ 6 ὙϑΡῸΒ 
Ρ31. ». Οὗ 3, ἴοο, 158. υδοὰ ἴῃ (89 ροῃογαὶ 

Β6η86 οὗ οὐξγ, 88 Ὑ11Ὲ 9, ἴῃ {110 86Πη86 οὗ τυ] πα 
ΟΥ̓́, ΟΥ̓ Βα ὑδ6 πιαηλροιποηὺ οὗ δα σϑ, Β66 
Ῥα. οἷϊὶ. 19; ὅδ6ῃ. χχίν. 2. χὶν. 8, 26: Ὦδαϊ. χν. 
Ο; ΔΦυύροθ υἱ. 22; 2098. χὶ δ: 1 Κιίηρβ ν. 1. 
ΠΠ ιθθ 80 οὗ 3 Βογο ἴῃ [6 Β6η86 ἱπαϊσαῖοα ΠΥ 
Ε. Υ. 5 ποῖ δΌβο] υὐϑὶν Του ἀάθη, 1 154 σοτία ΕἸ 
ο Ὀ6 ρτοίοεγγεᾶ, 1. [0 νουϊὰ Βανὸ Ὀθθ ἃ ναδῃίοη 
ουίταμχο ἴο {ΠΓΟῪ δίοπμθϑ ἀροὴ {6 Ρτορβμοῖ δὐίου 

Τόσον τϊϊ θοαὶ βροοϊαὶ ᾿ποπτΐοθ. ΕἸΏ ΔΙ, 81} ἰδὲ 
ὙΟΓΒΙΟΏ8, Οσοορὶ ΝΑΚΟΕΙΒΒΑΘΗ 5 δ ΟἘΠΙλΟΗ᾿ Ε, 

ΠΡΟ 6Ρ 1 88 ἰη ΕΟ Υ. ; ΟΑΤΆΚΕΒ ἰηάϊολίοϑ Ὀοιὰ 
Β0Ω868 ψίπουϊ ἀσοϊαϊης ἴῃ ΓΆΥΟΥ οὗἉὨ οἰ μ6Σ.-- 
ΗὴΗ.Η.1 

γεν. δ4. ϑαῖοσβ Βονυθᾶ ΟΥὐΘΣΥ ΣΩῪ 868 --- 
ἸΡαίοτα ἠαφλεαά (δμνσοα) οὐον πιῃ ἀεαά. 7815 σαπηοὶ 
09 πηοϑὶ οὗ (1186 δοιννίης ἰοσοῖ μον οὗἁὨ ἐδ6 υγδίογ ἴῃ 
ἃ ΡΙγδσ8] Β6η86, ΟΥ̓́ ἷθ Ὠοδὰ. ΕῸΓ ἴῃ 76Γ. 
ΧΧΧΨΙΪ 6, 10 18 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ Βαϊ {Ππδὺ (ἢ ΘΤΘ γγ88 Ὧ0 
ΜΘΙΟΡ ἰῃ ἴ86 ΡὈΪδ, ΟὨΪΥ πιυὰ. Βαβι ά65, ἰῃς Βοπίηξ 
ἰοχοίμοῦ οὗ γδίον οὐοσ ἷ8 ἢδδὰ τηυδὲ ᾿πο νυ 80} 
ἰανθ δα ΓῸΓ 118 ΒΡΘΟΘΟΥ σοηβοαίοησο ἢ 6 ἀοδι οὗ 
ἷπιὶ 0 88 ὑγονη ἱπίο 86 οἷ. ἘΠΎΒΟΥ (80 
ΟΣ ΠΘΔῺ ΙΏΘΤΟΙΥ, τσαίεῦ Τα ὁπ πῖῷ λεαά; 07, 
ΜαΓ, 18 ΤΏΟΓΘ ὨΙκο]γ, {0:18 ΤΑΥ͂ οὗ βροακίης βου ϊὰ 
Ὀ6 υπάἀογβίοοά 88 πιοίδρῃογίοα), Δ8. 4180 ἰὼ Ρβ. 
ἰχὶσχ. 8 (2), 158 (14), 106 (1δ), 6 ἯΒο 15. ϑιηκ ἰα 
(9 Πΐγο, ΒΡΘΆΚΒ δὖ [ἢ 6 βαπ|ὸ {ἰπ| οἵὗὨ Ὀεϊηζ 
ἀγονποὰ ὉΥ {86 νδίογ- οοά. Τμδὺ μα Ἰηἰοπάϑ 
{818 ἃ8 ΔῺ ἰπηλρο ἀσϑογὶ ἶγ οὗΥ̓́Ϊ 6 ργοαϊοϑί ροτὶὶ 
οὗἨ ἀφδίῃῃ: (866 Ῥ58. χυϊ!ἱ. 17 (16); χχχὶϊ. 6 ; χ]δ. 
ἔ (7); Ιχχχνὶ!. 17 (16), 18 (11); Ἴοχχχ. 1 ; οσῖϊν. 

, 1), 18. δν  ἀθηΐ 8]80 ἔτοπι 8. ᾿χῖχ. 2 (1), ττβ το 70γ 
(λ6 τυαίεγϑ αγό σοπιὸ ἵἴπ εὐεπ ἰ0 πιῷ δοιιἐ οἈ ἢ ΟὨ]Υ ὃ 
ἰδίκθη ἷπ ἃ ὅχαγαδιίνο βθη86. [[|π Κ8. ἰχὶσ. δ] ἴδ 
ἄρσυγαίϊϊνο. Βαΐ οῦθ, ψῇοτο αἱἱ (6 χοϑὶ ἰ5 
Ἰϊτογαὶ, ἰο ἔ8Κ6 οὴ6 (θυ 8Ϊ0η6 88 ἤρυγαίϊνα, 13 
πηηδίυγαὶ. [τ πουϊὰ Ὅο Ὀσίίον, τὶ ΗΕΧΡΕΕ- 
ΒΟΝ, ἴο ἰδ κὸ (89 γῇ 010 ἀαβουὶ ρίΙοὴ ἃ8 ἥραυγδλιϊτε, 
δηὰ 858 μαυϊης μ0 αἰγοοὶ Δ᾽] υϑΐοη (ὁ 86 δοοοῦμί 
κἰσθη ἴῃ Ζ26γ. χχχυὶ!. 6-12. Βυΐ (Βῖ8. 19 ποὶ 
ΠΟΘΟΒΒΩΓΡΥ͂. ΤΠ νΟΓΩΒ ΤΔῪ ΟΠῚΥ Πιολῃ Ἠαίεγ γα 
οἡ πιν ἀλεαά. ὅ8εε αὌταπι. ποίεϑ αὐουσε. 1{ ἰῃ 6 Γὸ γ38 
ταὰὰ 1ᾳ {86 Ὀοίΐτοπι οὗ (6 Ρἱϊ, {6 ΓΘ νγ88 8 ΒΌΡΡΙΥ 
οὗ ΔίοΥ ἷπ βοῆδ αὐδηι [165 ἔγοηχ ΒΟΠῚΘ ΒΟΌΓΟΘ. 
ΤΘ τ6γ0 σοπαοπδαιίοα οὗ (6 Ὑὰροῦ ἴῃ ἴδὸ 
δἰ ἸΠΟΒΡΏΘΓΘ Ἀζαϊηβι {Π|0 βἰἀ68β οὗὨ {86 γἱΐ, σουϊά 
Ῥγοάυσο βοῦιο, δηὰ ὑμεγῦὸ ΙΩΔΥ ΠΑΥ͂Ο Ὀδοη ἤτοι 
ΒΙ128}} ΒΤ ΙΉ ,8 ΒΌΡΡΙΥ οπουρὰ ἰο ἰγῖ σΚ)ὸ ἀοντη δαὰ 

᾿ ΒΡ᾿Α8}} προ 18 οδά. ΤΒ6]ἤραῦρο, ᾿Γβυρσοδιο 
ι ὉΥ͂ ΔΩΥ͂ ῬΒΑΪΠπι, Ῥ788 ΙΠΟΤῸ ᾿ἰ ΚΟ} ἰμαὺ οἵἉ χὶ, 8 (2), 

---. 

16 ᾿νὴ8 σηϑὺ ἰηΐο 186 ροἷϊ, 2. Τὸ Βοθ!β ἱπογθαϊ δ]. {δπ οὗ {16 ᾿χὶχ.---αηα δγοισὴξ πιὲ ὡρ ὕτοπε α ριὶ 
Πα Φοτγοιΐδ Βμου]ὰ ποὶ ἴῃ 1.18 πασγϑδίίνα οὗ (πο | οἵ" ποἶϑο, απαὶ ἥτοηι ἰλδ πιὶτῳ εἶαν,---ν ἈΘΥ6 (Π6 ποίδε 
ἴΔΙν ἤαγθ τηθηἰἰοποα βυο ἢ ἃ ΓΘΙΏΔΥΚΛΌΪΘ ἱποὶ- ᾿Τοὔογτθα ἴο0 Β6θπὶ8 (ὁ Ὀ6 {μδ΄ οΥ̓ ΓἈππίης νγδίεγ. 
ἀοηΐ, 1Γ ἴθ Βειὶ οσσυγγοά, 8. ΤΟΥ οουἹὰ ΟὨἾΥ 'Γμ6 Ῥχγορὶιοί, βιηκίηρς ἰὰ {86 πιὰ Ὀδποδίἢ, δοὶ 
Βανο ἰἤσόνῃ 1}}9 βίο 68 707 (8! 6 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ ΚΙ Πρ ᾿ τοι πὰ θα ὈΥ {}|0 ναῖον ζ Πρ οα ἈΪ8. οδὰ (ἢ ἱ 
λεῖπι, πὰ μον ἔθ θη δὰ ἢ οϑοαροα ἀθαιῃ}ῦ 4. ΤῊΘ., 6 νγὰϑ ἰὴ ἀδῆσοῦ οὗ ἀγονηΐηκ, ταὶς ψν6}} ἐσ- 
ἴλοῦ {πᾶὺ [π6 οἱ τνγὰ8 σουογοὶ ΟΥ̓ΘΥ ΜΠ|}} ἃ βίοπο, οἷαΐπι 7 ἀπὶ ἰοα!, 1 τὰ Δἰγοδαῦ ἃ8 σοοά 848 ροπο'-- 
ἴο ῥγθυθηΐ 818 ροββὶ ὉΪΘ Θϑοᾶρθ, νγυὰ8 ἃ πιοϑὺ ᾿κοὶγ Ἧ,. Η. 11.1-- ἼΘΩ Σ 5αἰᾶ, 1 δὰ ουὐἱ οΚ --] 
ΟΟσΌΓΓΘΏΟΘΘ, δηὰ γοὺ ὁη6 {Παΐ, Ὀθσδιι80 ᾿ΙΚοΙ͂ν δπὰ ᾿ δαί, 7 απὶ ομὐ οὗ. ΝΟΥΕΒ: 7 απιὶ ὠπάυπε. ΟΕΒ- 
σοι (0 ὉΘ Ρχοϑυϊμθα, ταϊ κι αν ὈΘΘμ ρϑΒ8θα ᾿ ΠΑΟΘῊ : 12 ἀπὶ ἰοδί. Οὐπιρ. 8. ἰχχχυ ὶὶ, ὅ.] 

ΠῚ. δὅ--60. 

δ5, 56 1 οο]]οα ἀροπ (ΠΥ παπιθ, Ο Τ ΠΡ, ουὧἱ οὗἉ (86 Ἰοῦγ ἀυσηρθου. ὙΤβου παϑί Βοαγὰ 
57 ΤΩΥ͂ νοΐϊοα; ἰάα ποὺ {πῖπο ΘᾺ αὖ ΤΩΥ͂ Ὀτολιίηρ, αὖ ΤΑΥ͂ ΟΥ̓. Του ἀγονγοϑὶ ΠΘΆΓ 
5 ἴῃ [Π6 ἀδγ ἐλαξέ 1 ο4116 ἀροη {π66: (ποὺ βαϊάϑι, ΒΑΓ ποῖ. Ο 1ωογά, ἰδοὺ πιλϑὶ 
59 ρῥ]ολάοᾷ {μ6 σαιι8685 οἵ ΠΥ 800]; μου ᾿αβϑὺ τϑιἰθθιχθα τὴν 1ΠΡ, Ο 1.ΟῈΒΡ, (δοὺ ἰιαϑί 
Ὁ) βοοὸπ ΤῊῦ ψτοηρ; πάρα ποι ΤΩΥ͂ σαυβ6. ὙΠοὰ ᾿ιαϑὺ βθθῃ 4}1 {π6ὶγ υθῆρθϑποο, αν 
ΟἹ 411 Π6Ὶ} ᾿πλδρΊ ΓΟ }8 ἀρϑϊηθῦ τπθ. Ὅδοῖϊ πδϑὺ Ὠοαγα {Π6 1} Τοργόδοῦ, Ο [ὼ)ἘΡ, 
62 αγιαὰ 411 {ποὶγ ᾿τηδρὶ παύϊοπβ ἀσαϊηϑὺ π6. ΤῊ 1108 οὗἩἨ ἴἢο86 (Πδὺ ΤΌ56 ἋΡ βριϊηϑῖ 
63. τπιϑ, δῃα ὑμοῖν ἀθνίο ἀραίηϑὶ τὴ 811 ἴπῃ6 ἀᾶγ. Βεμο] {πα ὶγ βἰετἰπρ ἄονι, δηά 
61 (ποῖν σἰβίηρ ὉΡ; 1 απὶ {μϑὶγ τηυβίο, ἘΘΏΔΟΣ ὑπΐο ἔβοῖὰ ἃ στϑοοιρθηςα, Ὁ 10ΕΡ, 
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πωπετντεταν ἀπτςτ ταν το τατον 

6 δοοογάϊηρ ἰο ἰῃ6 σόοσκ οὗ {πμοῖγ μδηάβ, ΟΕἴνὸ {μοπὶ ΒΟΥΤΟῪ οὗ Βϑδγί, [ΠΥ συ Γ80 
66 υπίο ποιὰ. Ῥαοχβθοιίθ δα ἀοϑίσου ἰχθιλ ἴῃ ΔΏΘΘΥ ἔγοιλ ἀμ 6Γ {86 βοανθιβ οὐ 189 

ΙΒ. 

ΤΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Υος. δὅ.---» ὉΦ δὲν 5. Τρΐδ ἐχργοδβίοη ἄοθϑ οἵ ΟὐσιΓ ἰῃ Ψ76Γ.; ΒΘ τ|808 ΟὨΪΥ ΟἿΟΘ κ ὈΣ3 ΣῪ», ΣΧ. 25. [ΤΏοτο (ἃ 

ποῖ ὁπουρὴ αἰ Όγοη ὁ πὰ ἴμό ΕΟ ΟΧΡΤΟΊ ΒΙ0η5 ἴο αὔοτα [δ 6 δῃηπᾶον οΥ͂ Δἢ ἀγσηπιθηξ υτ οὐ αρηϊπϑῖ 1Πο αὐ ογβ  ἶρ οἵ δ λθ - 

τιτοισ, ὄν 1 Τὸ Ἰαξῖον ἀχργοβοίου δ ὑὕδρὴ Γγοαπθηῤ ὙΠ} Φογοι αι; θαϊ ἃ ἴῃ ἔκος ἰΣ ΟΥ̓ ὁσσαγϑθ ποθ, ΨΠῸ ο δὴ 

ψεϊοῖ οὗ τὰ 0 ἔννο δχργοδϑί ΟὨΒ νν8 σμαγασίογικἷἰο οὗ ἰ8 δίγὶο ᾿--Ἶ Ἢ. Η. Ἰσλ ΠΔ 32. Ῥ5. ἰχχχνυὶίϊ. ἴ, υ 23. 

ἘΠ53ΟΝ ΒΟΓΟ ΟΟΟΌΓ ΟἾΪΥ [6 ΟΧΡΥΙΟΒΘΒΙ ΟΠ 5 Ἢ Π 7}, 205. χΥ. 19, δὰ “ ΤᾺΝ, Ἑ;. χχνὶ. 20; χχχί!ὶ. 18, 2 [π᾿ δυο σᾶδο ἴῃ 

εἴοβο σοῃπροιίου τὰ Ἃ2.---Ἶ. Η. Η.], οἵ ΤᾺΝ ΔΊ, 18. χιῖν. 22 Ῥα. ΙΧ ϊ. 0; οΧχχίχ. 15. ΓΠᾺ ἷᾳ ἴἰο ὕὈ0 τοχαγάοὰ αΆ 

τυϊοῖοα ἴο 3 ἴῃ ποθ ποηϊ εἶνε ποῖ ἰὼ ἐπ9 ποοιημεῖῖ γθ ΒΘΏΞΘ, 

ον, δῦ, ΤΠο σοῦ Ὁ} Τογοτα δ] Ὁ868 ἰῃ ΠΟ όσα. Ὑπὸ ΘΧργοβϑίοῃ ΠΣ τὴς Ὁ» ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ΠΟΓΘ.--[ ΗΝ ΡΈΝΒΟΝ : “ Βο- 

ἴοτο ΠΥ, τῆ ῬΡτοροϑ θα Ἰιὰ8 ἰμ6 βἰρηϊδοιριίοη οἵ ισίίἧ α υἱειο ἰο; Ὀδίοτο Νλ  Υ)), ἰξ ἰαἴκοα ἰἴ5 ᾿Τδιλροταῖ δἰ χε ποιατίου, 

αἱ, αἱ ἐλὲ ἐΐπιὲ φἘ ΤΡ, οὔθ ἴῃ Φογ., Ὑἱ}}. 10; 866 νοσ. 8; Ῥβ. χχχίν. 16. 

Υοσ, 57. Ὁ» Ζογϑιιἰαἢ 1568 ΟὨΪΥ οὔοο ἴῃ ἴπ9 Η ΡΝ], χχχ. 21.- -τΓΠο Ρυγίοοίϑ, Δ, ἢ ΛΘ Ν, οἴ [μ)ῖ8 γοῦβὸ δπηὰ ὯΞ., 

ΓΝ), γΟΓ. δ8, 5ἰαπὰ ΡΑΓΆ]1ῸῚ ἴο ἴη6 Ῥογίοοσϊ Ἂν" "3 γον, ὅθ. ΤΟΥ ςοπίδίη ἴἰτο δῤδοϊαομεῖδοα, υΐ ἐπαὶ Κοπόσαὶ ἀφοϊάγιτιοη: 

ΤΌοΣ νι] {πογοΐοσο ἴο ὃὍ6 ἔσμῃϑ]ῖοα ἴῃ {110 Ρογδοι, ποῖ ἴῃ ἴμ6 Ῥγοβοῃῖ. ἸδῸΡΝ ἄοοϑ ποῖ οοῃδίοι 101 {Π|8, Ὧ8 ΤΉΣΝΙΟΒ 

(Βἰηκα, Ὧν ἴὸ Ττη ρογίος! βία 5 πότ ἴο γορτονοης [5 τορδε σα Οὔ [Π|0 δοΐ ἴπ εἰ 03 μηδὲ, 866 τὴν ΟὟ. Κ 87, αὶ 

ΤΥ. ὅ8. ΤῸ Ἔχργοβϑίοι 2.5 2. 8 Του ἰὼ Φογοιμίαἢ τντου, 10 881. 36, Υοῖ Φογθια αν ὨΘΥΟΓ τ1ι568. [16 Ρ] τὰ} ὯὮ" Βὴ Ὑ, 

τὶ ἢ ΟΟΟΠΥΒ, Ὀθεο 1698. στο, ΟὨΪΥ ἴῃ ῥ5. χΥΪΣ. 4ι (23. βδπι. χχῖϊ 2.). [186 αἰ πρααϊαῦ στο που Ἱὰ 6 ἱπαρργορτίδίἭο, ἱΓ πὸ πχοδη- 

᾿ἰὴς υὗ ἔδιο μῶγηδο [9 {παι οὐ ἰηϊογμοβοά ἴὸ ἀο ̓ ν ογ εἶ πὶ γοῦλ 411 ἦπθ οαϑο8. ψ Ὠΐοἢ ϑἀμηογοὶ ἰδ {84 880 γογ. δ3. -ῶὖ) [9 

ποῖ ΠΔΟΥΟΙΥ δ εἰγουαλ]οσαϊτίοη ΤῸΓΣ ἴ.6 δὲς), ταν, (ΝΟΥΣ 8), Ὀαϊ ῶϑ ) ΟΡ ΔΙῸ σαμπ8 ἥι2 υἱίατι α΄ βαϊμΐεπι Ἰκόαγα οοποεγπμπὶ 

(ΟΕΒ λΟΗ), ἀαπρεγοιδ ἰγαπεασίζομς (ΕὙΣΕΒΤΒ 242.).---ὟΥ. ΠΗ. Ἐμισογοταίδα 1868 ΟΪΥ ἔπ Ῥασί, ὑγνὰ οὗ ὍΝ), δηά ἴπδὲ ΟὨΪΥῪ 

οὔοςς, ]. 84. 866 ΕἸβονποσο, ΒΒ. ᾿χίχ. 19; οἷ], 4; οχίχ, 153. 

γον. 060. δῖοι οἵ ἣ Βούογαὶ (οὐκ. Ἰμνθ ΣΝ ὙΠΟ ΠΟΓΓΟΒΡΟΙἦδ ὈοίίοΥ πὶ} [0 ὙΑΥ ἰὴ Ἡ πὶ οἢ 9 γθι Δ ΟΧΡΓΟΒΘ64 

ἈΪϊπικοῖ ἴῃ χὶ. 19; χυῆϊ!. 18. πὶ ἰ5 ΔΡΡαΓΘΏΤΙΥ ΜΗ ἃ οογγοοϊίΐοη Ββιισοδίθα Ὦγ υόγ. 61. ὅθο ὑοαίάοα δὲ Ν31, νοῦ, 84. 

[ΠΕΝΌΣΆΒΟΝ: “ΕῸΓ μν; τπνοηϊγεῖισοο ΜΝ, οΥ κί ΒΔΠν ΕἸ ΓίΘΘ ἢ ΠΙΟΓΘ, ΠΟῪ ἵἔνο, ἴπὸ ΧΧ, Τατγα., ὅγτ., Υα]ς., διὰ Ὑοποί, 

τος, τοοῦ Ἢν 88 ἰῃ γογ. 61 ; ἤογο, οἡ [Π6 ΟἿΟΣ πη, δονοηΐοοη Μ 58, γοδὰ " ἣν [οΥ Ὧν. "; 

Υογ. 01. Π 3.Π ἷβ υϑοὰ μοτΘ [ἢ ἀὰ δοίΐνο 8086, 5 ἴῃ “Ζ6Γ. 1]. 51 ; 200 χτὶ. 10; ΖΟΡΆ. ἦ 8, εἰς.--- Τῆς ἀἰ ογοηςα Ὀοίνσθθα 

Ὧν οὗ ει γοῖϑο, πὰ" ἣν) οὗ νοσ. 00, δεοογάϊηρ ἴο ΟἿὟΕΝ, “15. ὁσοαϑίοηοᾶ ὈΥ 10 γογὺϑ 7ῆοις δὲ δὶ δέξπ αηἃ Τάοι λαβὲ ᾿εαγά, 

(οὶ 84 βοῇ (86 {Ππουρ ἢ 8 ΟΥ̓ ῬΏΤΡΟΒΟΒ οὔοςτοα ἀραΐπε πίοι; δὰ Ηδ λα Ὠρατγὰ ἴπ 6 ρηαγροῦοθ υγηιοά οσὐποσγρηέπσ ἰ, Ἐ9 

Τοίοσθ ἢγβί ἴὸ 186 μαγρυϑοι σαΥΤΙ ἃ ἴο οὗοςῖ, πη ἴΠ6Π| 88 ἰἴ 8 σοπηπλοῖι ἦι [0 μγορμοῖβ, Ἰνὸ ΣΟΟΓΒ ἴο [0 ΡΌΓΡΟΒΟΘ σον οι ϑὶ 

ζοτηιοὰ τοιροςξίης πίῃ." Τ|ι9 ἀΠΠἤογοηεθ οὗ πιοληΐηρ ἰπ ἔἶ6 ἴντὸ γΟΥΒ08 15, ΠΟΤΟΎΟΣ, οπ ΓΟ ἀϊι ἰὸ 6 νοῦ, ἀπ ηοὶ δὲ 4] 

ἴο [16 ῥσχομοϑί ἰοη8, ν᾽ ας που ὄνθ ὈοςΟΣ ΟΧΌΓΟϑ5 [86 ἰάοαδ ΟὟΕΝ διίδοθθ ἴο ἴπθπὶ ἰ{ {πὶ ροϑί 8 ότὸ χονοσεοᾶ,-- 

ΒδΥο 466} ἐλιεῖγ ἀευΐοες ὁχοουϊοὰ ὃν ὩΡΟΙ, Ὧλο, δὰ λεαγα ἐδλεὶγ ἀευΐοες ἀονὶδοὰ ν τοίδι γζίεγεποε (0 τα 9.---ὙΥ. Ἡ. Η.] 

Ψοτ. 62.--{ΤῊιΐ8 γοσϑ6 ΠΙΒΥ ὃ6 ἀοροηάοηϊ ΟἿ ἊΣ νὴ τοῦ. 61, ΟἜΒΊΔΟΗ δηὰ τοοσὶ οὗ [Π6 ΤΓΑΠΒΙ ΔΙΟΥ ἢ ΟΥ̓ ΟἿ Θ᾽ ΔΙῚ τοι, 

63, ΤΗεκνΊῦβ, ΝΔΕΟΣΙΒΒΑΟΗ. Τὸ ΒΌΡΡΙΥ ἴΠπῸ ϑαῦδίφιεΐνο γοτῦ ὙΠ, διωκὶ,͵ Ὀθίοτο ν) 7} 85 ΒΟΞΕΝΌΕΙΙΚΕ δυο δα, ἰ5 ΔΙτυκοί μος 

ὉΠ ΏΠΘΟΟΒΒΆΓΥ δηᾷ ἱποϊοραηῖ.--Ἶ. Η. Η.)-- 3}, ἴον ἐπεηπιΐες, ἰΒ Τοπη ἴῃ 96 Γοαλίμ ἢ ΟὨ]ΥῪ ἐπ 116 Θχργοβϑίοῃ Ρ 5 ἸΪ. 1.-ὦ 

ἽΠ ἰ8 ποῖ ἑουπὰ ἰη ΨΦογοι ἢ ; [ΠΟΤ ΒὴΥ ῬΨ ὮθτΓΟ 6136 οχοορὶ Ῥα. ἰχ. 17; χίχ, 15; χοὶὶ 4, 1ἰ ἴα δῇ αυϑιμ! ογὰ οἡ ψ Πἰο ἢ πο 

τμέὸ Ὁ οὗὁἨ Δα οσΒ ἢ ΠΡ δ ὍῸ τρϑίριὶ.---ἾὟΥ, Η. Η.] 

γεν. ὦ. τ 12. Ἶ ἰ8 σὰ ΟὨΪΥ ᾿οΓὸ τ 31, 8606 1. 11 τ }}3 ἰ8 ἅπ. λεγόμ. [ἝΟἙΒΊΔΟΗ : “ΤΈῊΟ ορίηΐοη οἵ ΒΟΞΤΤΟΞΕΣ 

ἀάβοτνοβ δὲ ἰϑαϑί ῥϑϊαδ ςορϑίἀοχαιίου, μας πδοὶ 88 ἴῃ δῖα]. ἰ. 18, Ἡμοιῦ 1ἰὸ5 σοποραϊοὰ ἰὰ ἴδ Ὁ 8 [9 (χμαπι, ημαΐῖε; ιυλαΐ α 

Βαϊ 6016] [ἐγ ἐείυε 2050} 1 απα ἴο ἐλεπι). αὶ {Π|5 ἰ5 ποῖ ἰῃ δοοοτάδῃοθ ψὙΓ ἴἰπ 9 ρΡαπηοϊαδίίοι ἀπά τοσοῖνοῦ βαυρροτὲ ὕγοσῃ ὩθῺΘ 

οὔ ιν νοΐ 9 Χο ΡΣ τα γτ. 800 Κ. Ιχχχίχ. 45.᾽}} 

εν. 64.--τἰ 32 μἸκυα ἱα ἰραηᾶ [ἢ Ῥῳ. χχυῆ. 4; χοῖν. 2. 206] ἱγν. 4, 7; ΟὉ. 158; γον. χἰΐ. 14, π᾿ Φογοιηί ἢ ΤσσΓ 

ΟἿΪΥ Ὦ22 δ οἷν, Ἰ]. 6. -ὍΠ ΠΡΌΣ! 8 Του πα ἰῃ Φογ. χχυ. 1Ὲ (ἃ Ϊδοθ ΟΡ ΟἰΘΑΠῪ δαθρίοΐουδ), Ῥ8. χχυ !. 4, 

Ψετ. ὅ5.--ΠἼ}}5 15 ἄπ. ᾿λεγόμ. (Ββούσητον ἰγδηβ᾽δίου ἰδ α ὑμγείίπρ 977 ᾿ιμδαγέ, [οἸ] ον; Οπαυρευϑ, Ν3} 3") “1, 

εοπίναοσίίο οονεία. ΒχλΥνευ ἀογίνοευ ἴδ ποτὰ ἴγοαι Ρίοὶ οὔ 1232. ἰο ἀεἰΐσεν οὐ πιακε οὐδῦ; “α ἀείξνεννψ ὁ ἐδλε κοατί, μὰς (8, 8 

μι οὔο, ἴο ν᾿ σι [Π6 ποαχέ σοπβθιῖν 1) δηὰ τα ηϑ]αἴο8, οἴαἰ τὴς ἴμ0 ἢ τε ὉΠ ΟὨ ἔἴδο δι ον γν οὗὁἩ [86 δῃοίθηϊ γογϑί ἢ 

δηὰ οπϑ Μ3,, απῇ πιακίησ ἃ δἰ ηρῖο πχοαχῦοῦ οὗἩ Ϊ ΝΟ σογβ6 ἴῃ ἀοῆδποθ οὗ δοοϑηΐθ εὐὰ ΔΏΒΙΟΩΥ, 7λοῖε τοῖϊὲ σίοε ιοΐξδι ἃ πεαγίν 

ἀσεογίαποε Τὰν σαγός πὸ δε. ϑερτ. ὑπεραπίσμον, σον ίπῷ ; ὕ στα. δοιέεπι, ἃ, ἑλίεϊα ; θυ. δογγοιο.---,Υ, Π.ῊΗ. γ-- πο ἢ, 

ΖΓΟΤᾺ ὙΟχ, α ομγ3έ, ἰα ἄπ. λεγόμ. [ϑΕΡτ. δῃὰ Υυμα. βοϑῖῃ ἴο ἢᾶαγο το ΓΝΟΣ ζγοτὰ πχῸ. Ἐογ οοηϑίσχιοςίἝοη δο6 ΤΆ. ἯΙ υ, 

1:2 2.2 ὭΣ τ) ) βώρεγ μορμὶ.» ἐμο εἰ ὑεπιφαϊοίίο μα. ΒΟΒΣΝΜΌΕΙ,ΕΒ, μαιλοπ. -οΟν. Ν Η.] 

γεν. θ8.---ἹΔ Δ. 369 1.6; 158. χίν. 6; ΦΖοτ. χχὶ, 15.---Οὐ ἐμθ τοοῖ τ Φογοιηίδῃ 808 ΟὨΪΥ 6 Νίρδαὶ, χ] ν ς, 

8, 43.-- 8 οχργεδβίου ν᾽ ὋΣ ἰθ (υυη ΟὨΪΥ ΘΓΘ. 
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ἘΧΈῈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΕΙΤΊΟΑΤΙ,. 

 ετβ. δ5-06, ΤΊ 686 ἔτγοῖνο οἱοβίηρ, Ὑ6γ868 οοη- 
[αἰ ἃ ῬΓΆΥΟΥ, 5ὸ {Παῖ οὗ, ἰἰϊ., ΗΚ οἂᾳ. 1, δηᾷ ἰἰ., 
οη (159 νΥ 1 ἃ Ῥτγοσ. ΤῊ Ϊ8 ῬΓΆΥΟΓ 15 ἀἰϊν ἀοὰ ἱπίο 
γος Ῥατίθ., [πη ἴμ6 ἢγβι ρετί, γογβ. δῦ-58, 1110 
ΒΡΘΆΚοΥ ἢ λη ΚΒ 8 9 Ποτὰ [ῸΓ ἢἷ5 ἀο] ἰσοσῶηοθ ὕγοπι 
(6 οἷϊ, [ἴῃ {1|ὲὸ βοοοπὰ ραγί, γὑϑσβ. 869-63, [ὸ 
Του 8 (ἢ 9 1οτὰ οὗ Δ]}] (αὶ ἷ5 (1116 Βρϑδϊκου᾽ ε) 
ΘΏΘΠΙΪΩ5. ππὰ ἀοπηθ τπιὶ τνογο βι}}} ἀοΐπφ ἴο ΐπι. 
Ιπ {Π6 (ἷγὰ ρατί, γουβ. 641-66, ΒΘ ῥσδγβ (δ Πογὰ 
0 ΥθοΘ ὈΡΟῚ ἷΒ ΟΠ ΘΠ ΐ68 {}:}6 ΘΥἹ] ὑΠ6 Ὁ μαδά 
ἄοπο ἰο ἰιΐπι. 

γον. δδ. 1 οαἸ]]θ ἃ προς ΤΕΥ ποθ, Ο ΟΝ Ὸ 
--υολουαῆ. τὸ Κρόνον θορσίπ8 ὈΥ͂ Γϑοα] Πρ {1}6 
ῬΤΆΥΟΥ Μ΄ ἰοἂ ᾿ὸ Νὰ φἀήγοβερὰ ἰοὸ ἴη6 Τογὰ οὐἱ 
οὗ 116 ρίι, ΠιτΖια 15. οὗ {0 ορί πίοι {παὶ ννο 
ἢανο {Π|Ὶ8 ῬΓΛΥΟΓ ἷἰπ 9. Ἰχῖίχ. ΠΕ. ΙΤΖΒΟΗ 4180 
σοῃσΘά65 {παὐ {ΠΟΤ 15 τη ἢ (0 ἤάγον {18 ορἰ ηΐοη ; 
Β66 1118 1016 ΟΟπι πιο πία γΥ οἡ ἐΐθ 584] )5, 1867, 
Ρ. 488. [Τ]᾿6 σαριίΐοη ὁΐ {|| Ῥθα]πὶ Ὡϑου 068 ἴΐ 
(ο θανίά,. ΤΆρΡο 8. πὸ ἰπίογπα] ουὐϊάθησο βι}- 
οἰθαΐ ἰο βού ὑῃ 18 βϑί 6 απ (ὁ ὕστονο δαὶ [Π 6 Ῥβηϊπι 
ΜΔ8 ὙΓΙ(Οη ὈΥ «Ψογαπιϊδῃ ΟΥ̓ 8οῖῃ6 006 6|86 
“. ἀαγί πε {110 σα ραν ΠΥ δὲ ΒΑ ]οη.᾽" [8 ἀρρτγο- 
Ῥυϊδί ἢ 655 [0 Φογοιη ἢ} θη ἢπ (ἢ 0 Ρἱῦ, 15. ΟὨΪΥ ἃ 
Ῥτοοῦ οὗὨ {1} βίῃ ριαν δἀπριατίοη οὗ ἰπ6 ἱπβρί γοὰ 
Ῥϑαάϊπι8 ἰοὸ 6 ννιηῖ8. οὗ ἀοὐἶ᾽ 8 οἰ] άτοη. ἱπ 4] 
ὙΑΓΤΙΘΙΪ65. οὐὗἨ ἁἧ ΟἸΠΟΥσΟ ΠΟΙ ὁ8 απ οἱ Γοι πη ὩΠο69. 
Τῆλῦ Φογου αν σοροδί οἱ (1119 πα] ν μοὴ ἴῃ 1} 6 
Ηὶί, 18 πηοϑί Κοῖγ, Τραὺ 10 γῶ9 ργοβϑοηΐξ ἐο ἢΪ8 
τοὶπὰ πιο υυ τς {Πἰἰοαθ [διηοης αι 0ἢ5 5. Γοη- 
ον οι] ΡγΟΌΔΌ]0 ὈΥ ππδηῪ δαυρροβίϊνο μου σ] 5 δηὰ 
ΒΟΏ πιο η8.---ΟἜ ΠΆΘΗ δη ὦ ΝΟΥΕΒ ἰγὺϑηϑ]ηΐο {{Ὸ 
γον Όϑ, ἴσοπι γον. δῦ ἰο (6 οηΐ, ἰὴ (6 Ὀτοβοηῖ 
ἰοηϑο, Τπ18 τη ῖκο8 {16 γα] ἶοη ἴῃ Βοπιθ χο- 
ΒΡΘΟΙ8 Βπιοοί ον ἀπὰ {Π}0 ΒΟΠΝΟ ἴῃ ΒΟΙΠ6 ΡΪ]α ΘΟ 8 
ΠΙΟΤῸ ἈΡΡαγοηῦ. 1θὺὺ {ἰἰὸ τοῦ ΤΠ 68 γα ἰὸ ἀ6- 
Ἰϊνοάπο 08 ραβί, οἰ εἰ πρ ΠΟΡΟΙΆΠΥ, πταϊἀϑὲ ργ- 
Βοηῃὶ πηι πητοϊονεὶ δ οιϊοη 5, ἰο οἰ νου 665 
τοὶ 'π (Π6 Ταϊιτο. ΕῸΥ {Π||8 Τολβοη αἴοηο, {116 
Ῥγοίονυϊ6 56η580 οὗ {Π9 νου 8 βῃουϊὰ 6 τοϊαϊποά, 
αὐύοη ᾿{]ι6 ἃ σα Π105 οὗ γα ϑ]νοη τό Γὸ μυοαον 
{πὶ {ΠΟΥ͂ ΓΘ Ὺ ἅτο.--ἸῪ. 61. Π1.].-τπΟοὺῖς οὗ 186 
Ἰονν ἅπη 60} ---οὐὐ οὗ ΙΔ6 λοι ἰὴ (λοι(ἰδο θη) ριϊ. 
Α δἰττ]ὰν ὀχ ργοββίοη [τὶ ἢ ΟὨἸΥ πὶ {Π|ὸ7 Ῥτ6- 
Ῥοβίποη.---Ἦ. Π. 11. 15 Το ἴῃ Ῥ8. Ἰχχχν . 7. 
1 οἂυὖτ Ῥοεὺὶ Βκά ἰπ τηϊηὰ "8. Ἰχχχυὶὶ., τ 6} 1 
γορηγὰ 28 οογίαϊη, πο ἰὺ 18 Ῥγοῦθαῦῖο ἰπαὶ ἢ6 
υϑοιὰ {118 ῬΘΟΌΪΤ ΘΧΡΥΘ ΒΒ 0. ἴῃ 1116 Βδτη 6 Β6Ώ59 
ἴῃ ψϊοὰ 10 185. 8068 ἴῃογο. Ῥβ. Ἰχχχυ., ν 158 
ἔτι, 158. σΟΌΠΠΠΟΠΪΥ Ὡπάογβίοοῦ οὗ δ δἰ] οτίοη οὗ 
δΠΟΙΒΟΡ Κι πα (ὉΥ ἸΘΡΓΟΒΥ, γοτβ. 9, 10): Ὀαῦ [ΠογΘ 
8 τοοπὶ [Ὁ (6 αιοπιίοπ, ] θοῦ. (8. ῬβΆ]1, 
“1868 ρ]οοπιῖοβὶ οὗ 81} (1180 Ἰαπιοηται οι ῬΒδ]η}5,᾽" 
88 ΒΕΝΙΤΖΒΟῊ ΒΛΥ͂5, 4065 ποὺ 4130 ἈΡΡΙΥ ἴο ι|ναὶ 
Εἰοοπιϊοϑὶ οὐ Δ]1 51{λ0 108 νυ ΠΟ ΔῺΥ Βογταπ οὗ 
{16 οτὰ ἴῃ 186 ΟἹ Τοβίατηοπί ον σ ὀχρογίθησοι ἢ 
ἴπ {παὐὺ οα86 ΠΊΓΙ, λει σὰ, βου] 6 ἀπ ογ- 

εἰοοί, ποὶ οὗ Ἡδάρβ 1590 10, Ὀαὶ οὐὗὁὨ ἐῆο. Ἠλάᾶσδβ- κὸ 
Ῥίμδο ἰὴ ποῖ 16 Τ᾽ γορ]ιοῦ Τοαηὰ Ηἰπιβο] ν,. [1 
νου ]ὰ (μη ἱπαϊσλίθ ποὶ πον {1 Ἰοσα  ν, Ὁιι 
{μ6 σοπα ἴοη οὗἉ (16 ῬῬτορμοῖ. [866 ατλπὶ. ποῖος 
ΔΌοΥΘ. ΤθοΓΘ 18 ΠΟΙ. ΠΟΟΟΘΒΑΤΙΥ ἴῃ {{|68ὲ γογὰ 8 
δὰ ΔἸ] βίοι ἰο ϑ᾽ιθοῖ, ΠΟΥ 18 λει σὰ μὲς ὄυθὴ ἃ 
οο τοῦ ἐγΑπϑτοη οὔ ἰ6 ποθ, νν] σὴ πιθδὴ 
ἸΠΠΟΓΆΠΥ, ὦ »ὲΐ οὗ ἰοιο οὐ ππάᾶρν ρίασοε, οὐ ρὶΐ ὦ 
ἀερίλδ; ομξ οὔίδε ἀορίλς ὁ {λ6 ρὶϊ, ᾿ἢ ποῖ δῇ δχδοὶ 

ΤΗῊΗΕ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΦΕΠΕΜΙΔΑΙ. 

18. γε 8 βιυιβήοἰθη Υ δοσιχαία τοπάογίης. Οεπ- 
ΠΆΘΗ, ΗῈ 6. αΪ50Ὸ ΒΌΡΡΟΒΟΒ δὴ δ] τἰπ]οη, ἰἢ 8 
ἤρυγαίϊδννο δΒθη86, (ὁ Ξ|160]1, ἰγαποϊηίθα, ἀμφ (δ 
αὐγμὸε εν ΤΊ ,οπ, οἱ οΓ ἰλ6 ρὲ ὁ 1λε ἄεριλε, τιδαη- 
ἴῃ Ρου αρ8, βρυγταίίνογ, (Π6 ἐπίδῃ! τορίοηϑ, 
Βαὺ 186 Ῥϑββαροδ ῃ 16} (ἷ8 ἀηὰ δἰ αν οσ- 
Ῥγοβϑίοηϑ ΘΟ ΙΓ (0 ποὶ 7517 (η6 1Ἰάθα (Πδὶ 116 
Ρὶϊ οὗ ΗΕ6]] οὐ 5 θοὶ, ἑἐ. 6. ἐλό »ίασε 977 (λὲ ἀφη, 3 
ἰῃη θη 6, σὴ Βρυται νεῖγ. Τὴ ΠΠ6ΓᾺ] εθι82 
οἰ οΓ (λε »ῖέ ο7 ἀεμίλη, ἃ Ῥυοθίϊ σα] Θχργοβϑίοπ ἴῸῦ 
ἀοριῪδ οΥ τ᾿ε ρὲ, ἰ5 τποβὲ σοπβοπαῃξ ἢ (8ὸ ἴαεὶ 
{παὺ {πὸ Ῥγορθοὶ δἰ] 1659 (ο {116 {ἴπὴ6 τ ]ιθη ἢ 2 νι 9 
᾿Πτ σαν 5ἰηκίηρς ἰὼ (μ6 ταὶγθ δἱ ἐμ Ὀοιίομ οὗ (δι 
ν6]].--Ὸἶ . Η. Η.] 

γον. δθ. που Βαδβὲ Ὠθασάᾶ σὴν νοΐοθϑ -- 
Τλοι, ἀεατγα 8 τὴν υοἵοο. Ἐπ )οοῦ ψ’διοηη}ν τὸ- 
ΘΟΠΠἾ268 {16 χοῦ {παὺ [890 Τότ μοαν] κἴ9 οὐτ. το 
Ἡ!ὰθ ποῖ ΓΒὲπ δᾶσ εἴ σΥ Ὀσθαῖςίηρ. ἂὲ 127 
ΟΥΥ͂ .--- [βγη 6] Πὰς ποί Τλίηα δαγ (ὁ τι, τοϊγελ- 
Ἰπεηΐ, [0 πιῇ οὔν. ἘΤινβ. 18 ποὶ αὶ Ῥγάγου τ σὰ 6119 
ΒΡΟΆΚΟΥ ποῖ Δάάγοββοβ ἴοὸ 1πὸ ᾿οτὰ [θὰν 1μὸ 
ῬΥΔΥ͂ΘΓ ὙΒΙΟΩ δ αἀἰά τηλῖο ν θ 6 Ῥ48 ἴῃ (δ9 

ΡἾ17. [ἐ18 σοπποοίοα τ (ἢ ἪΡ, ΠΏ} Ὁοίοε, 83 ἈᾺ 
οχρ᾽ληδίϊοη οὗἉ ἐἰιθΘ ριγρογὲ οὗ (πὶ οτγ, ἀπ ἰΐ 
ΒΒο 8 ὙΠ δὺ (ἢ 6 ΒΡΟΔΚΟΡ Ὀγηγοα τοῦ αἱ (ἰχὶ αἴπη8. 
-Ἴξὸ σογὰ ΠῚ [Εἰ Υ. δγοαιἀίπγ, Νακσειπ. 

τ . 

γε τοδλπιθη ] οοσὰγ8 Ὀθ8᾽ 468 ΒΟΥΘ ΟὨΪΥ ἱπ Εχ. τιϊ!. 
11 (15) [δηὰ 8 ἔτ γθηοροὶ Ὦγ δορί. ἀνά "21, 
Βισηϊῆ 8 Ἀπ ὈΓ αν {116 ον αἰ αἴης Ὀσολτι, ἀτά- 
ψυξις (8680 1 ὅληι. χΥὶ. .8.. Φοὺ χχχὶϊ. 20; Επιἢ. 
ἷν. 14). [18 ποὺ ΒΥπομγιηοὶϑ υἶ1}ὶ ΠΡ, ἐν, 
δε ἴ6 ἀδποίοϑ (6 ὁπ ἴο π]ιῖοῖι (ἢ Ἰδέϊον. βΌγτοβ 
Ὁ8 1716 τἸηθηη8. [7]16 5880.80 18, Δ8 ρίνοη Ὦγ ΝΟΥ 9: 
116 ποὶ Τλϊΐπε ἐὰν ἤγοπι τη ΟΥ [ῸΓ τοὶ, Ἰδαϊ ἃ 
Ἰηοῦ86. οχαοὶ ἰγδηϑ) "οη 18 σίνοη ὉΥ ΠΑΥΝΕΥ: 
{06 ποὲ Τϊιδ καρ ἤγοννὶ τη ῦ τοίϊο αὐ πὶ} ΟΥῊ :-τ 
80 Βπούοῃμτον : ἤῆιάδ ποί Ταϊπε ϑὰν ὕγοπι γμῦ} τὲ- 
ἰεαδ6 αἰ ἢΜ ρμταγόσ. ΤῈΘ ὙοτὉ ΠΘῚΠ5 ΒΙΓΙΟΘΙΥ [0 
υοἱὲ (ἀπά 15 80 τοηάογοιὶ ποτ ὉΥ αεπηλο, [ὦ 
ποΐ Τλίπε δα 7), θὰ τ ςπ ἴο σοποεαϊ, λίάθ. “"7Τὸ 
Υ011 (10 ΟΥ̓́Θ 5, ποί (0 Ἰοὺκ δὲ ναὶ 19 8οῖ Ὀθίογθ 
ἰι ; δα ἰο νοὶ] (ῃ6 δῦ 18, ἴὸ σοηίΐου ἰὰ ἀοαῦ (0 
ναὶ 15 Βα] ; Χο τ κ8 ΟὟΕΝ, Ψ 1.10 Ῥσόροβ68 (86 
ἰγδηβ]αιΐοι 7)εα βρη ποί Τλϊπε ρασ. ἘσΈΒ5Τ, ἰὴ δ15 
ΤΣ, ΒΆΥΒ, 7Τμγπ ποῖ αἰσαν Τλΐπὸ εαγ. ΟΛΕΤΙΝ 
ΤΟΙ 6ΓΒ ᾿{, ΟἿοδε ποί Τλϊπο εαν.---- ΤῊ Ὀσχθαϊὶ ἢ. 
ἩΓΟΙΟΒΊΨΟΒΤΙΙ: “ΔΙ χορ γαίίοη, ΤᾺΥ ΤΘΟΟΥΟΤΥ͂ 
οὗ ὑγθαι}. Οοπιρ. Εχ. Υἱἱϊ. 15, 180 ΟὨΪΥ οὐδ οΓ 
Ρίασθ Ψ οΥΘ (9 ψοτιὶ οσουτβ, ἀπὰ ογα ἰΐ ἷξ 
ΓΟ ἀογοα χορίίο.᾽" Τ]1Ὸ τνοτὰ σοῦ Βοϑιῃβ ἷὰ δὸ- 
σογζάδηοο ψ ἢ [Π9 189 οὗἩ ἴα τνοτὰ ἴὰ {αἱ ρ88- 
556, δηα ΟΧΛΟΙΥ ἰ0 ΤΟΡΓΟβθηΐ [0 86η86 ἰΐ [ν63 
ἰ.6Γ6.--θθαϊ Πονν ἀγθ {Π|686 18. ποτὰ δοπηροῖοὶ 
10} 1110 ἄγει νου 5 οὗ 19 γϑῦβ 3 Τδο ΑἸ ΟΠ Υ 
ΜΠ] α8. ΘΠ ΒΑΥΓαβθθά δοιϊηιπθηίδίουϑ ᾿ιθτα, 9 
οη6 οὗ ἀΕΒΙΑΟΗ 'Β τριιπιοηῖϑ ΤῸ τη κίπρς (μ6 μεγ- 
ἱεοί γὙοΥῸΒ ἴῃ ἃ. ῥγθσαιῖνο βοῦβα δηὰ γρηθοσίης 
{ποτὰ ἰπ 1110 φγοδοηί, ΜΠ] Ὁ ἀΡΡΑΓ ΘΠ Υ τηθοῖβ (88 
ἀπ οαϊγ. 1θὰῖ (Π6 οὈ] οιϊοηκ ἰο {19 ματα Ὀεθα 
ϑίαιοἀ ἈΌΟΥ͂Θ οἡ Υογ. δὅ. ΤῸ ΒΙΡΡΙΥ ἱπιογιαθαὶ- 
αἰ ΟΓὰΒ πα ὑμοιρὶ8 Ὀρίνγοθη {6 ἄγϑι Ἀπὰ 
ΒΘΟΟΠα ΠΙΟΙΠΌΘΓΒ ΟΥ̓ [16 γ6γ86, 83 7λοι ἠἀεατάεεί 
πὶ ποῖσε, {ἘΠ ΘΥΘΙΌΓΘ Ποιν, ἰπ ΠΥ Ῥγθβοπὶ οσί ΘΟ, 
ὀτο ποί Τλὶπο δαν, οἵς., οὐ {ποτοίογο 1 πον δὼ ἐἢ- 
σουτηροα ἴο ΡΓᾺΥῪ 7716 ποί, εἰς, 158. αἰ Ἰϑααὶ ατοΐ- 
ἰσαγυ. ἢ ΤῸ χοραγὰ (6 Ἰαϑὶ τηοῖ Ὀ6Ὑ ἃ8 ἱπορμθῦ- 

σ᾽ 

5 ΙΟΡΑΤΙΒ σοτηπηθηΐ οὐ [Πα τοσβὸ ἴΒ ἢ ἰηβίλποο οὗ ἰπίου- 
Ῥτοϊδεοα, ἡ μοτο ἃ ἔοσυα ἱπιαμίπαιτίοιν δα ρ ρ] ὸσ. ἑάθια ἢ οὐ" 



ἀοπὶ οὗἩ [86 ταί, δὴ ᾿πίου)οοίί οὶ ῬσΆγον, ἰπίτγο- 
ἄυσοοβ δὴ πϑγυρὶ δηὰ βογίουβ Ὀγθὰῖκ ἴθ ἰδ 
οοπβϑουίνο ἔοι οὗ ἴμ6 βουσί. Βαβι άθβ, Ὀοίἢ 
οὗ ὑ11656 ἱπιογργθίδιϊ 8 8.9 Ορϑῃ (0 ἰχθ οὐ)θοίίοη 

ἐπα ρο ὯΨ, Τλοιι ἀεατάεδί πιν υοἷος, ἰα ποῖ 
Θηιϊϊναϊοπί [ὁ βηγῖηρ, Τλοι αἰαδί α᾿δΊσ 6 πῃ Ῥγαψετ, 
ΟΥ τγέρσεϊυε τέ ζαυογαὀίψ ; ἃ ταϊϑίακο ἵπ8ὲ νὴ 6 Επ- 

τΑΘΕ ἰΔ88 Γ6116π ἰπίο. ΤᾺ ποτὰ 21} ἀοποῖδβ ΔΩΥ͂ 

δὰ 1016 βοιπὰ ΟΥ ποῖϑθ6. Ζ7λωπάεγ (1 ὅδπι. υΥἱΐ. 
10), ἐΔε ὀίωδὶ οΓ α ἰγιπιρεί (ἔχ. χιῖχ. 19), ἐλὲ ἐγαςῖ- 
ἐΐησ οΓ Ἰλογὴβ ὠπᾶερ α μοί (Ἐοοῖ. νυἱῖ. 6), ἐλε 
φυδιἐϊηφ οΓ α δλαζεπ ἰεα (μον. χχνὶ. 80), ἐδ6 δύ - 
ἐμῷ ὁ διτά4 (58. οἷν. 12), ἐλὲ δἰεαίίπρ οΓ δλεερ απὰ 
ἰοιοίπῳ οΓ οτεπ (1 ὅδ. χυ. 14), ἐλὲ τοαγῖπο οἤα 
ζίοπ (3 6Ὁ. χὶϊ. 8), δὲ δλομέ οΓ α πιμίιίμαε απὰ 
οἰαπιοῦ οὕ α δαί(ἰε (ἔχ. χχχιϊ. 17), εἰς.. 1110 δουπὰ 
οὗ τἴ80 υδη νοΐσθ ἰη Βρορκιηρ, βίη ρίη, τ 66 Ρ0- 
1η2, εἴς., ΔΥῸ 8ἃ}} σεργοϑοηῖθαὰ ὈΥ͂ {10 δοπυοῃ 

ξεοπογὶς ποτὰ Ὁ, ἃ δομπά, ἃ ποῖδο. ἴῃ ἴῃ γοθ 

Ῥδββηζο ἴἢ6 νοτὰ 18 αϑ6α ἴῃ Π}0 8686 ΟΥ̓ ΓΗΜΠΊΟΓ, 
ΟΥ (ἰὸ ὈΓγιὶῦθ οὗ σοπιπιοπ ἴδπιθ: θη. χὶν. 16: 
ἙἘσςοϊ. χ. 30; Φοσγ. 111. 9. θη σοππθοοίοὰ γΥ 3 

ΟΥ̓ ν ἴο γογῦ8 πρὶ Υἱὴς σοπιρίίαπος υοἱἦ α γοριιοδί, 

οδεαίεπεε (ο α εοπιπιαπα, αεοορίαπος οὗ ααἀυΐδο, οὐ ἰἰν6 
Ἐ1Κ6, αϑασὰ ΔΠ1ονν8 116 τνοτὰ ἴο βίηηά ἴῃ ἃ βρϑοϊῆο 
Β6η96 ἔοι »γαψετ, δοπιπιιπά, ὑν)μποίίοτ, οΥ ἰἶνο Κα; 

85 ἀοη. χχχ. Ό, ΝΞ »ῬΏ, λαιίὰ λεατα πιν υοΐσο, 

ἧ. δ. ΤΑΥ͂ ῬΥΓΆΥΘΥ. ἴῃ 0 Οἱ οῦ 6,86 4068 {1}18 νιοτιὶ, 
αἰομθ δπιὶ Ὀγ ἐιβο] , βρη  ν ἃ σοπιηδη, ΡΥΔΥ ΟΣ, 
ΟΥ ΒΡΟΘΟΝ, ΟΥ̓ ΝΟΥ 8 ΒρΟΚκοη. [ἰ ἀοο8 ποῖ (ἀοδὶς- 
Ὡϑίο δτιἰουϊαῖα αἰζογδησο, Ὀαὺ (86 Βοαηά ῥτοιποοά 
ὮΥ ΒΡ666}), ΟΥἹἨ Δ ρἰῦ αἶ8 ἰμαὺ τλῖκο8 ἃ ποῖβο, ΟΥ 
ἦ8 Δ 410]6. [{5 τἸηϑϑηϊηρ 18 ΔΙ Αγ 8 οὐ γα ἔγοπι 
1.16 οοηίοχί, ἀπ νν 6 Βρο θη ὑνογ 8 ἃγΘ Ἰηϊοη6ι, 

ἴυ 15 ΑἸ πιοϑὺ ᾿πυδυ Δ [0] ονγοᾶ ὉΥ λὲν Ὑγ20), ΟΥ 

ΒΟΠῚΘ 51Π|} 128} ψοτὰ, [1018 180 ἰῇ Ηοῦτον 15 80 
ῬΌΓΘΙΥ ἰαἀϊουναῖίο, τπ8ὺ [ἢ9 Β6ΠΒ6 ΠΙΔΥ οἴἴθη 6 
Ῥοίίον ρίνοη ἴῃ Εηκ δ. ὈΥ 118 οπἰ το ΟὨἰπ8Ί]0η, 
(πῃ ὈΥ ἃ γνοΡΌΛΠΥ ᾿Ἰἰἰοτὰὶ ἰγαπϑαἰίοη. ΤὨΐ5. 15 
οἴϊθῃ ἀοῆο ἱπ οὖν ΕΠ 88} γσογϑῖου ; ὅθη. χὶν, 2, 
δε φοῥρί αἰοάᾶς: 1 Κίηχβ χυὶοδ, 27, ογν αἰομα, γον. 
28, ἐλογν ογϊοά αἰομά ; Ναὶϊ. νἱῖ]. 15, ρμδὲϊδὴ ἀπά »το- 
εἰαΐπι; Φοὺ χχὶχ. 10, 7Ζλε ποῦϊες ποίά ἰδεῖν ρεαςο; 
Ῥτον. χχνὶ. 20, τοὐλεη ἠἀὲ «“μεαζκείς, μων, εἴς. [ἰπ 
Οδηϊ. ᾿ἰ. δ: ν. 2 (866 Ρτοῖ. Ομβεεν ἴῃ ΓΑΝΟῈ), 
απὰ 5. χὶ. 8. 6 (βο6 ἔνα), (Π 6 ϑνοτὰ Ἰηδν Ὁ: 
χΧΟΏ ΘΓ ἃ5 δὴ ἰηἰονγ)]θοιίοη, ατί Δ [Ιι ἴα οὈνίοιιδ, 

Ἐμογοίογο, ἐμαὶ ἭΡ σϑῃπού Ὀ6 ἰγβηϑ)αίοα φ»γαγεν. 

Ἰχὰν ἈΡΩ͂ απ ΟὨἸΥ πιθαπ ΤΆου λεατγάεδί ἐλ δοιιπὰ 
οὔ πιῃ υοῖτο. παι ὑἐδαὶ βουπὰ να8, ψβοί πον οὗ 
νι οορίπρ, τη αι] 0 ΟΥ̓ ΒΟΡΡΙ οαἴἴοι, 18. ον (0 
υο οχρίαἰηθά, πὰ 8 δχρίδίηθὶ ὮΥ (6 νογὰϑ 
{οἰ]Ἱοινίηρσ ; (Π6 δομπα, ΟΥΓ ΟΥ̓ Μὰ8, 1]11|Ἃ46 ποί Τῇ πὸ 
δὰ ἤγοιπ πὶ γα ον τοῦ, ϑιι Ὁ σοηβίρια- 
(ἰοῦ τὸ ἔγοημθπί, δβροοί ἢ ἢ Φογοιπίλ ἢ. 
Ψον. ἰἰ 21, α δοιμιπά ἰσαϑ ἠφηνα προ Τἦε ἀϊχὴ ρίασεἑ 
--ἰοορρὶηῇ δμρρἰοαΠοπα; ἵν. 81, 7}᾿Ὲ ογψ ο7 ιλε 
ἀκ σλίον Ὁ Ζ᾽οη-ττιοοῦ ἰδ πῖὸ ποῖσ! εἱς.; υἱϊὶ. 19, 
Τὰς πυοἷκσε οΓΓ 16 ἀαιγλίεν οὗ πιν »όορϊἰε--- 9 ποί ω76- 
λουαὴ ἵπα Ζι᾽οπ 2 εἰς.; 860 76γ. χχχὶ. 15; ΕΖ. 11}. 
12, 7 λεατ α νοῖζε --- δἰ εαδοα δὲ δά σίογψ οκ9.7 “ελο- 

ταί! ἴῃ 1π0 πυγάμ ἘΠ ΟΠ βοῖνοΒ: “ΤΉΝ, Παρ ΑἸ Αγ 8 ὕδθη 
Τυλὰν ἴὸ γχο Ἂν τ θη 1 ᾶνθ ΘΆ|164 ὑροὰ Τα; Ὁ οοη- 
ἰμυο ἰ ἀὐϊηκ 80 ΠΟῪ δὲ [18 ᾿γοδϑηῖ," 

ΟἼΑΡ. Π|.. δῦ-00. 188 
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υαΐ, εἰσ.; ΦΟῸ χχΧΊ. 8, 9, 7 λαυο λεατά [ἢ 6 ογῳ οἵ 
τρογα5-- } ανὰ οἰθαν, εἰσ.; ἵν. 10, 11, 2 ἀδατα « νοιϊξα 
-,--ελαὶἑ τηογίαἱ πιαπ. εἰς.; ῬΒ. οχνὶ. 1, 271ὲ λα π ποαγὰ 
τὴν υοἱσε---πῖῷ διρρίισαίίοπδ; οχὶχ. 149, 27» πιὰ 
σγη-ττυϊεουαὶ φιμεζοη πῖθ, εἰς. ὅ86 8. Χανῆ!. 98, 
24. χχχῖϊ. 9, 10: Ῥγον, υἱῖἱ. 4. ὃ; δι Ισαἢ νὶ. 1, 
ἃ, χουν. 1. 20, 22; νἱὶϊϊ, 1, 4, δ, [ἢ αἱἷἱἱ {μέβ9 

Ῥαβϑᾶμοβ ἰμ6 ποτὰ Ρ 18 πιο αι οἷν ραῦ ἰπἴο 
ΘΧΡΟΒΙΙΟΥΓΥ τνοτάϑ. 800. ἴῃ οὐ ἰοχί, ἰἰἰῸ βοσοπᾷ 
ἸΘ ΟΣ Οὗ {}186 ΥΟΥ80 18 ἰὼ δρροϑβίτοι τὰ 1110 

ἤγϑί δπὰ οχρηδίοτυτυ οὗ ἴμ ννοτὰ Ὥγ, Τήομ 

λεαγαεδί πιῃ ογυ--- ὯΔ. ποὶ Τἰῖπο αν ὕγοὴν πὶν 
Ὦγαψον ον τγεϊοί, ---ν. Ἡ. Ἡ.] 

γον. δ᾽. Το Ῥοοῖὶ πονν ἀοβϑουὶ δε  μαὺ (ἢθ 
ποτὰ αἰὰ αἴἵον Βοαυῖηρ (6 ῬΥΆΥ ΘΓ οὗἉ ἰ(ἴἰτὸ 50}}}- 
δηϊ!.-- Βοὺυ ἅσχονυσθδὶ ὩΘΑΣ ἱπ ἴ86 ἅδν ταὶ 
--οη δὲ ἄν τυδεη---ἴ οα θᾶ προ 60. 8.6 
Ρ8. χχ. 10; ἵνὶ. 10: οἱϊ. ὁ; Ἴχχχνὶ). ὃ.-- [ὁ 
βαϊᾶδι, ΕἾΘΑΣ ποῖ. ὅἴδο Ἅ26γ. ᾿. 8; χχχ. 0: 
χινί. 27, 28, 

γον. 8. ΤΙ Τοτὰ ἢλ8 ποὶ ΟἿΪΥ βροΐίκοη, Ὀὰέ 
αἶβο δοίθϑ. [8 γβ. δῖ, δ8 ἄγ διῃρ σαι 0η8 οὗ 
τοῦ. δύ, Βῃονιηρ μον (6 Π᾿οτὰ ποηγὰ {110 ῬΓΆ ΨΟΥ 
{πο γ 6 τοοογάοι.---Ἧ. Ἡ. Η.].-- Ο Τιοτᾶἅ, ἴμοὰ 
Βαδὶ ρϑδᾶϑαᾶ ἴ86 οὐ 8685 οὗ ΣῪ Βου].--- 7 λοι 
ἠαδέ ἤοισὴι, Ο ᾿οτά, ἰλε ἥσλιδ οΥ Ἠν δομὶ} Ἰι 15 
ονάσηῦ ἰδὲ τὰς Ῥοοὶ ἱπίοπ 9. ὈΥ͂ εἰ686. σοηἤ οί 

(Ὁ) (89 δἰί ας οὐἁ ἷ5 οῃθιηΐθϑ, τυ ΐοἷὶ ἢ 6 188 
Ι ἀοβουϊδοὰ ἴῃ σϑγβ. δ9-δδ, αηὰ ἴον ν]ιΐοὶι, ἔγοπι 
γοΓ. 9 οηναγὰ, [6 ἱπιρίον 8 νθηζθᾶπσο, Τδὶ 
ι10 δίσαρίοθ ὁπ ἡ] οἷν }}}5 16 ἀδροηιϊ ρα τννόγὸ 
56 Υ6 ΓΟ, ΔΡΡΘΊΓΒ ὈΟίΪι ἔγοῖι γ6γ8. δ29-δὃ δὴ} [γοὴὶ 
{16 ΖΟ] ον ἰης ννοτβ Του λἀαδί τοδοιιεί πὶν {{{. 
Τὴ γογϑίοηϑ ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ ἴα κα {{|027 νοῦ 8. πῃ (6 

γ}υ]οἶαῖ Β6η86, 88 ἰῃ οὖν Εἶθ ΒΙΌ]659. Τ]ὶῸ 
σοι οηίαοΥ8 7811} [0 ἜΣ Ρ]αΪη {Π6 δἰχηϊβοπποθ οὗ 
116 Ἰηϑίαρ μοῦ, ῬΟΟ] 8 δῃηποίδιϊοα 18 ἃ οιγίοιιϑ 
᾿Ἰπϑίδποο οὗ ὈΠΠΑΪΥ ἀηδὴς ἴῃ [Π6 ποία ψυ]ιλὲ 15 
δ 1 τὴ ἰδ ἰοχὶ,--ο Το ᾿απἢ 66 ὴ νοι ἰο (ΚΘ 
ΠΥ Ῥατὶ ἀραϊηϑὺ ΤΥ ΘΠ Πιΐ68, οὐ ᾿ἰκΚ ἃ ΨΥ ΟΥ 
ὑὉγ ποτὰ οὗ τπηουτ, Ὀὰὺ σι Δ]}}Ὶ πὰ στ ϑα}}γ ρΡ]ολά- 
ἸΠΣ ΠΟΥ 6δ4ι.56.᾽ Ρ]οράϊης 8 δλ0186, πιο ρ]ιοτὶ- 
ΟΟΙΪΥ Βροακίηρ, τηϑί αἱ Ἰοαδὶ ἰθνοῖνα ἐπ 6 Ἰάδὰ οὗ 
βΒ0συγίης;ς 818 σατῖοπ, οὐ οχθιρίΐοη ἔγοιη ρυ- 
ἰϑπιθηί, ὈσδίονΘ δοπιθ ἰορὰ] γι θαπαὶ, Γοαὶ ΟΣ 
᾿ἰππαρσίθαγυ. ΤῊ Ἰάοα 18 ποὺ ΔρΡρΡτοργαίο 6 ΓΘ, 
ΟΡ 18 10 8ο ἰῃ οἰον ρἴαοοβ οὗ (9 1016 τ μὸγ6 
6 βδόῖηθ ἩσΌτον νου ὰϑ ΓΘ Β᾽ ΠῚ ]ΑΥῚΥ (τ 5] τα, 
Τ15 Ἰοηὰ8 8 ἰο ἀοιδὺ {116 7 1614} Ἰπίογργοιδ- 
ι(ἰοη οὗῬ τ0 ἰογπ8 υ864, Ὀγ. ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΘΗ 8 
ἰγαπϑ]αἰΐοη 18 δΒυρρονῦῖο ὉΥ [5. χὶϊχ. 2, 7. εοἱϊ 
σομίοπαὶ ιοἱἢ λἀὲπι ἰλαὶ οοπίοπαοιὰ εὐ μὰ τλθο, απὰ 1 
τοι «συ ἰὼν εὐλϊάγοη; χὶὶ. 11, ἐλον ἰλαί διἰγίυδ ιὐἱἱὰ 
ἐλδο σλαϊΐ ρογιϑὴι; χχχὶν. 8, ἐλε σοπίγουογδῃ οΓ Ζίοπ; 
5. χχυχυ. 1, ΕΟ Υ., 7}ιοαἀ τὴν σαμ8ε, Ὁ ΠΟΙ, 
το ἀ ἰλοπι ἰλαί δίγῖυδ ιοϊ ἢ πιὸ: σλὶ ἀσαίπαί {ἡ 6.π 
παι Πσλί ἀσαϊπϑί πιὸ, στο 6 ἢγϑιὺ οἴλιιβα 15. γ0ἢ- 
ἀργοὰ ὈΥ τ. ΑΙΕΧΑΝΡΕΒ, Ορροδὸ πν ΟΡΡΟδΟΥϑ, 
δίγίυς τοι πὶ δίγίυεγα, ΟΥ σοηπίεπα τοι τὴν οο- 
ἰεπάογϑ,  ἸΘὴ 18 σοσοπιηρηἀοα ὈΥ {{|Ὲὸ ΡΆΓΆ]]6]- 
ἴϑῖη ; δη Ζ46γ. ᾿ἰ. 86, Εἰ. Υ΄., 2 κοὐ »ίεαα (ἡ ἐαιι84 
απ ἰακε υεησοαησα 707 ἰλεε, ἰοὺ Ὁγ, ΝΑΕΟΘΕΙ8- 
ΒΑΘῊ (γδηϑίη 65, 7 λὶ τὴν ἤσλι, απά αὐεησο ἰὲν 
υοησόαποο. αὶ 116 ψοτὰθ ΠΙΔΥ͂ ἰᾶΥο ΔΙ 6Ρ 
τηθληΐηρ 8ι1}}}. 33 8 δῇ πϑοηιίγοα 5οηῆβο, ἔγοιῃ 
{Π|07) ἰδ α οὗ σοπαμοίηφ α σαι86 ὀφίογε α ἐγιῤωπαί, οἔΓ 
γηππαηὶη 7 αποιῪογ 8 αὔαϊγα, ἀπνὰ αἶδὸ οἵ ργοίοοί 7 
ἐλεὶτ Ῥόγδοη, ργοροζίψ απῷὦ γίφλίδ. [ΙὰῈ {1}18 8686 (119 
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ὝΟΤ β06Π|8 10 6 461 ἴῃ ἴα, ἱ, 17, Ε. 
ον ἰδὲ τοίῴοισ. Φ. ΔΛ. ΑἸΝΕΧΑΝΌΕΚ: ὁ Δδεβριεπά [δὰ 
τοί οι, τὰκ ΒΘΤ Ραγῖ, Θϑθρόυβθ 6 διῦβα. ἘΚ 
ΤΊι6 σοπιπίοῃ γογβίοη ( μοι [ον ἰλε ιοίἀοι0) 566 ΠῈ8 
ἴ0 ΔΡΡΙΥ ἴοο Θχο]ιβίνεὶ Υ ἰὼ δάγνοσβίεβ, ἃ8 ἀἶἷβ- 
{Ππ|ρυ βμ6α ἔγοια. αι κο8 ;" --τῷ γοιιδυὶς ἐμαὶ νη] 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ ΔΡΡῚΥ ἴῃ (μ6 ργϑβθηὶ οαϑθ. ΤῊΘ ψονὰ 
ΒΟΘΠῚΒ 0 αν (ἢ6 Βαηθ Β6η86 ἴῃ 15. Ἰὶ. 22 ηηϊ 
6 Γ. 1. 84, Ιη 0 Ἰαβὲ 186 ΘΧΡΥ 8510 8 2 2 
ὈΣΎ ΠΝ, Ε. Κ.: ,ΠἼ δλαὶϊ ἐλογουσλὶψ »ίεαὰ ἰλεὶν 
σαμ86, ΠΟΤ ΗΕΠ πὰ ΝΑΒΟΕΙΒΒΆΘΗ, 7276 εοἱΐ ογ- 
ἑαϊπῖν αἀσοοπιρ{ϊδα, οΥ σαγτῳ (ἠνομσὴ (ἀυτομ  Β το η) 
ἐδν σαμδδ, Μ ἸΘΥΘ {16 ἰάθα βθϑῃηβ ἰὸ ὃθ {παᾶὶ οὗ 
ΣΘΔΙΟΘΕΙΥ δὴ ἃ βυισο αι} Ὁ ῬΓοΒοΟυ τ πρ (6 ᾿η- 
ἰογοϑίϑ οὗ δποίμου. ΤΊ ἰβ (8) 9 ΤΘΒΠΙῺΣ νν ΒΙ οἢ 
ΟΚΒΊΆΟΗ δάορίβ, Του πιαπασοδὶ (δε διιδίποιϑ ο 
ἨΠ δομέ, ἴ. ἐ., ΔΒ 6 Θχρ]δίηβ, (ἢ δδηίσβδ νιοὶ 
ΟΟΠΘΘΓῺ 18 ᾿ἰἴ6 δηα ἢΐ5 βαϊγαϊίΐοηυ. Τιΐθ ἰάδα οὔ 
(98 σοπί το] ρ Ἰηἰθγροβί(ἑοπ ἴῃ ἔποβ6 τηϑίίου5 
ἴῃ 68 πὸ ῬΣορ οι 8 1176 νν88 ἴῃ ὁθοραγαν βθθαιβ 
ἴ0 πὸ {6 ἴάθα ἴθτοὸ δχργοββοα.---ἰ, Ἡ΄ Η.1.--- 
Τμου Βαδῖὶ στοἀθοϑιμχϑᾶ ΤΥ [11{6.--- Το ἀαεί 

{[Τ|6 Ῥγοργίοιυ οὔ σοπηθοίϊης τουσσμοα τὴ} ἰ{ε. 
(1119 σοσθ6 νν ἢ γ6 Γ8. δῦ-ὃ7, ᾿πβίϑαδα οὗ γί σϑσβ. 
ὅ9, 60, δαὰ ἐδΒυ8 αἀἰδηνοπιθοσίας ὑπὸ ἐσὶ ῥ᾽ οἰβ, 18 
ΥΘΡΥ ἀυδίουϑ.---Ψ, Η,, Η.] 

γογθ. δ0-6 8. 
ΤΆΤ ΚΘ ΔΌοΥΘ, {86 βοοοπὰ ρεατὶ οὗ {ἰὸ ῬΓΆΥΟΥ. 
ΤῊΘ ΒρΡΘΆΚΟΓ Β6ΓΘ τϑπιϊηι 6 οτὰ οὗ α]}} 1π6 δυῇ 
νυ ον 6 ΒΔ βυθογοι ἔγοπὶ μἷ8 ΘΠΓΙΏ165, ἃ5 (89 

ἀπ ῬΓΟΥΒ Μορὰ Ηϊπη86}}7 8 βοὴ δα Βοδτγιὶ, 
Ηἰἷπι (ν6γβ. 63, 68) ἐο δοῃϑίον τοὶ! ν μαΐ δ ἷ8 ὁπ 8. 
πὶ 8 γοὺ σοπ πα }}γ ἀοϑί πο ασηΐηβι ἰπι, ΤΊ 688 
γοΓ565 σουίηίη ἃ ὈΥΟΥ ἰητπηλτῖοπ οὗἹὨ ἐδ ΡΓΆΥΟΥ 
ὙΠ οι ΠΘ. ῬΥΟΒΘη 8. δἱ Ἰανβθ ἴῃ γ6γΒ. 61-θ60, ἐμαὶ 
89 ᾿οτὰ τνου]ὰ ὀχϑοαίο ἡπβι 66 (τον. δ9). 

γον, δὅ9. ὩΟΚΌ ---υελουαλ--ου Βαβὲ βϑϑῃ. 
--Β. {Π|6856 τνον ἀμ, τ 6 ἢ} ἢ γὸ Γοροδίϑα ἰη νοῦ. 00, 
8δη4 (ἰἸὸ ψογὰ9 7΄οις λαδί ἀραγά ἴῃ γοῦ, 61, [6 
ΒΡΟΔΪ(ΟΥ Θοἢ ἢν πι8 {116 τΘα γ οὔ Β 9 ἀθδὰ5 οὗ ν αἰο ἢ 
Ἰ16 Δσοιλ865 Πἷ8 ΛαΑΥΟΓΒΆΡΙ 8, [ΤΟΥ ὥγὸ αἷβο ἴο 8 
ὉΠ ἀογϑίοοῦ ἃ8 ΘΧΌΓΘΕΒΙ ἢ 9 οὗ Γαΐ} ἰὰ αοαΒ ἸοΥὸ, 
δπὰ ρβυϑοπαὶ Ἰηΐογοϑί ἴῃ Ηἰμ βαΐηι8. Νοὶ ΟἿΪΥ 18 
ΘΟ γἱΒίηρ Ορθη (0 {{|9 ΘΥ6 δηὰ οἂν οὗ α6οά. Βαὶ 
Ηο ἰ5 οὐβογνίηρ {1|ὸ σοπά ποι ἀπά (6 ἰδλῆσυδρο οὗ 
μο56 νγ}}0 ἱπ͵αγθ ΠῚ8 Ῥϑορὶθ, νυτι ἢ )ϑα]ουΒ ἐπ ς- 
ὨΔΟΪΟΠ, ὙΠ Τ6}} τν 1] δυθηι Δ}}Υ ὈΡ Θά ον ἴῃ ὁ πὰ ρ- 
ἸΏ 6 {8.---ἸἿ, Η, Π.]--ΜῪ στοὴρ. Το Ηδῦτοιν 
νογα ΤΡ}, ΟσΘΌΓΒ. ΟΠ ]6γο, θα {86 νοῦ ἤγοιη 
ὙΒΊοΝ ἰν 18 ἀοτίνοά 15 Τουηὰ ἴῃ νον. 80, ». 1 
16 Ἰαιίου 18. τπδρὰ ἵπ (ἢ Βθῆ86 οὗ δενάϊησ [ἀ6- 
Βοοῖ]οπ, 81 θυ β 081} ἀπὰ ἴῃ ραγίϊοαϊαν οὗἉ δεοηαϊη7 
ΟΓ {6 τῖσλι [δαδνογιης οπα ἴῃ ἷΒ ολ1|567, {ἢ 6 ὴ 
{ΠῸ ΠΟ ΘΓΘ Πηθλ 8, νἱοϊδί θη οὗὮ τὶ σιν, ἸΏ) ΌΓΥ 
ἸΠΟΡΆΠῪ ἄοπθ ἰ0 οηθ. [ΟὝΔΥΙΝ δπὰ ἀκββιλοι 
ἰγαπϑἰαίθ {16 ψγοτὶ ορργεδοίοπ, οὐ διεζυογδίοη, βιρ- 
ξεϑίϊαρ λα Ἰ οἶα] ροτνογβίοη οὔ )υβιΐςθ, [{ 18 ξοῃο- 
ΤΆΪΙΥ, Βουγθνθῦ, (ΚΘ ἴπ {110 ἸΏΟΓΟ βΘΏΘΓΑΙ ΒΟΠ56 
οὗ ὩΟΡΟΉ οὐ ἔηζωγψ. ΟΑΙΥΙΝ ΒΑΥΒ “106 ψοτὰ 18 
τοηἀογρά ὈΥ βοπὶὸ ἐπίφιίν, Ὀαὲ ἴῃ δὴ ἰσγοπίοηὶ 
ΒΘΠ88,᾽ ἦ. 6., {8:6 ἸΥΓΟῺ Κ᾽ ΤΩΥ̓ ΘΠ ΘΙ 68 ἱπηραΐθ (0 116. 
Βαινίμο ογὰ ἴ8 τὰ δἰμοσὶ δηςτθ ἈΠΔΙ ΠΥ 
ἰ Κοὴ ἴῃ ἃ ρᾶΒ51γ79 Β6η806, ΒΟΒΕΝΜΓΚΙΙΕΒ: αι}8 
τ ΐ ἤαὺ Ἰη]ατα. ΝΟΥΕΒ: {λό ΤΟΥΟΜΩ͂ εἰοηο (ὁ πιό; 
80 ΒΙΛΥΝΕΥ ἀπά Βοοτηκοτγοῦ.---, Η. Η.].-- 
δπᾶβθ ἴδοῦ ΣῪ οδιιβθ---ὐμγο πῖν γγὴῆί. [80 
Βπουύσμτον. ΟἜΒΙΑΟΗ : δδοέγς [0 ΤῺ τισλέου 7μ8- 
ἔϊτε. [λίθγα ΠΥ, ἴν 15 )μάχο τιν γμαάσηιοηί, ν 6 Γ6 (06 
ἈΟΘΌῺ 860 1}8 (0 ὯΘ ἰαϊζθη ἴῃ (19 σοςιιδία 86η86 οὗ 

ΤΊ 6. γΟΓΒ65 ΘΙ ΌΓΔΘΘ, 88 Γ6- 

ΤῊΗΕ ΓΠΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΖΕΠΕΜΙΛΗ. 
᾿ς εε---------- ὁ ὁ ὁ. 

Υ. »ἱεαιὶ πιν οαμιϑέ. 866 ΕὝΕΒΒΥ, ζεχ. Νοτεϑ: αϊηίαίη 
Τάοι πὶν σαιιδε.---ῇ. Η. Ἡ.1 Ὑμοθο ννοτὰβ ἃτὸ 8 
Ρίουϑβ οὐ) οιυ]διΐοα, ἀπε οἰ ρα ΟΣ οὐ ἐδ 6 ῬΓΆΣ ΘΓ ΓῸ}}Ὺ 
ἀδίδ δα ἴῃ γογβ. 64-00, κπὰ Θν  ἀθηεὶν 681] ἑοσι ἢ 
ὈΥ 186 8η{1{}16518 οὗὨ ΟΣ, τιν Ἰοτοησ. Τὸ κι] σθ 
{89 τὶ σὺ οὗὨ ἃ πλδὴ 8 το Ὀγίπρ ἰΐ ἰο ἰϊα ἀδβουῖ [1] 
ἸΏ 88 οὗ Ἰυἀδριηθηῖ. Α Κἰπάτοὰα Ῥδββῆρο 15 δεγ. 
ν. 28. Οοιῃρ. ΖεοοΝ. νἱΐ. 9: 1 Κίηρβ 111. 28; [8. 
χνὶ. δ. [866 α]30 Ρ5. ἰχ. ὃ (4). 

γον. 60. ῬΒοι. Βαϑὶ βθϑὴ 811 1βοὶσ σβϑῃ. 
β6880ΟΘ96.---Τὸ νογὰ 1120) 18. ποῖ ἴπ [(8 οἰ σίιαὶ 
τηοϑηΐηρ υἱηαἱοίἰυοπεδ5, ΔΒ ΤΉΕΝΙΌΒ ΒΈΡΡΟΒΘ65, δαὶ 
ΒΙΤΩΡῚΥ μέζἰο [τακίαρ υέπφεαπεε) (δοτῃρ. Ὁ 305 
Ρβ. Ἰχχῖχ. 10, 2} Π30), 76γ. 1. 28, ΓῚΞ0) ὟΝ τ : Ξ Ῥβ. χοῖν. 1, εἴς.)ὴ. Ηθτα 8190 ἰὰ 18 υεησεαπτε, Ὀὰὶ 
ἴῃ δὴ ΔὈϑίγδοί- 0] οι να δἰ σα! βοριίοη, ἱπαβιηαςὶ 
Ὁ8 [18 δι γουβαῦῖεβ νὰ ὀχθουϊθα οα {ἢ 6 Ργόρδοὶ 
ἸΔΟΤΘ ἰμΔὴ οὁπὲ δίησίε δεῖ οὗ γοΏροδηοο. ὅ66 χὶ. 
20: χχ, 12. [λτνιν: υοηφεαηςέδ. ΟἙΒΙΑΟΗ: 
γευεησεβμίπεϑ88. 1--- Αἡ ἃ 411 τμϑὲσ ἐπηαρίπατοῃβ 
δβαϊηβῖ 110---αἰξ ᾿λεὶν ἀδυΐδοα σφαιηδϑί τπιρ, Τὴ 
Ῥοσδὶ βΒ6θῃβ ἰο αἰϊὰθ τὸ οογίαΐη ῬΆΒΒΑΡΘΒ ἰὼ ΖΔεῖο- 
τα ἢ, Ὡδιηθὶν, χὶ. 19- χυῖιὶ. 18, ψ Ββοῦθ εἸλἷϑ γεν} 
δδῖη0 τγογί, ΠΩ ΤΙ9, 8 ΘΙ ΡΗ Δί 64}}γ 864 οὗ 116 
το Δί Ϊ0Π8 οὗ ἰλἷῖ5 Δ Βα 68. 

γογ. 6]. ΤῬῇου δεαδὲ μϑασᾶ πμποὶσ ΣΘΡτΟΔΟΒ 
--τευΐὑι---Ο ΤΟΒΏ.-.--υελουαλ. δ'δο τμ6 τμτο- 
Διο ΟΥ̓ ΓΘΙΑΓ ΚΘ ἃθονο οἷ γογβ. 9:.94... Αἄὄηᾶ 
811 ῃθὲγ ἱπιαρὶ παϊὶοιῃβ.---αἰλ (λεὶν (εὐίρδι-τ 
αραΐπ 5ῦ ΣΩΘ.---Τν σα ἴν τ6 ΒΟΟΚ οὗἩἁ σαγθροναὶ 
ἐλε ἀευίςεα, ΠΊΔΦΤΥΣ, οὗ 18 δνυσβανῖθ8 ἄγ Ἐρόκοη 
οἵ; ὑννῖοα 8180 τἰκὸ Ῥοδὶ ὑ568 ἴξ μϑγα. 

γον. 032, 1 18. Ὀεοιίαν ΟΥΟΥΣΥ͂ ΜΓΑΥ [0 ΤΟΙῸΡ (ἐπ 3 
Υ̓ΘΓ860 ἰο (6 “ολοίώ οἵ οὐδογυσ, Θ᾽ ΞΠ, οἵ νιν. (8, 
(βΒδὴ ἰο {86, ΠΡϑυ, Τάοις λαδί λεαγά, οἵ τοτ. 6]. 
Εν 1 τεΐεγγθὰ ἴὁ 'νπαΐῦ ργθορίοα, τον. 03 πουϊὰ 
οοπίδὶπ 8 μα ΟἹ , Ὀθσαα88 νηΐ ἴϑ {πο Ργοιύαει 
οἵἉ ἐλεὶγ ἰΐα ἀπὰ τἡοὶν (λοιιχλία πναϑι Ὁ, ἴῃ δῃῦ 
ὁ880, Β θϑἰλητῚΔ}}νῪ (6 δα 6 τὰ νν μδὶ {16 [ρου] 
[88 οαγὰ ποοογάϊης ἴἰο νοῦ. 61. Βαϊ ἰ νοῦ. 69 
Ὅθ τοίογγθά ἰὸ υνμαΐ 90]]Ονγ8 ἔποπα πο βιυΐϊη ἃ 
ὈΘΑΌῺ] φτδδαιοη; [886 ἐΐρα ᾿παϊφαίθ τνμας (88 
ΘΏΘΠ1168 ΒρΡΟΩΚ, Ὁ, ἐλεὶν πιεαϊαἰίοη, ν᾿ δε ἸΠῸΥ 
(Β᾽Κ, ἀπὰ ἐλεὶγ δι(ἴη ἄοιοη απὰ τλοὺς Τὶδιη7 Ὡῷ, 
ν αι ΠΥ ἀο. [78 ρΡοβίιίοι οἵ 186 νοτά δελοίά, 
ΓΘ, ἰὼ 1.9 Ηδῦτον,, αὖ 16 διὰ οὗἩἨ {86 βτοὶ 
ἸΘΙΏΌΘΥ οὗ νοῦ, 63, ἴἌνουβ (ἢ ͵ 8 οΘοηβί τιιοιοη. Υοὶ 
ῦ ουγὶ ἴο δ Γαπιατκοα, ἐμαὶ [δ 6 δοππροιίοπ οἵ 
νον. ΟΖ νη} γογ. 61, σγθδίθθ 0 ἀπΠΡ]οαβδηὶ ἰκυῖο- 
ἴον Ὀαὲ {1}}6 τορι ἴοα οὔ {116 δδη8 ἰά θα πη ἀ6Γ ΠΟΙ 
θυ τὴ5 Ἰνουϊὰ θ6 Τογοῖ Ὁ}6 πὰ ροοιϊοα]---. Η. Η.] 
-- ΒΘ Πρβ βιδηὰ ἴοῦ ψνμαῦ {Π 6 ὉΓ(6Γ, [Ὁ 41. 
ΥΙΝ, βΒοοτηβουῦ, ἨΈΝΌΕΒΒΟΝ, [Γβηβ]δίςο δϑρεεολεέε; 
ΝΟΥΈΒ, τσογ 4.1 8.60 1.23 ΓΒ, ἐἐρ8, ον ἰαησύαψε 
4) ἀπααπ, 18. χῖχ, 18; ἃ ἐΐν οἵ ἰαπγιασε ] ὑπάρτ- 
δίοϑά ποῖ, ῬΒ8. Ἰχχχὶ, 6 (ὅ). Οοπιραγο αϑὸ ΝΥ 
μἰόταπες ΟΥ̓ αν ἰΐμα, Ζεγ. χνυὶϊ. 16.---ΟΥἩἨΤΏοΒ6 
ἴδαϊ χο56 τρ ὡραΐῃμβι σαθ---πῖν αὐυότηωτιοα [9 
ΒΑΥΝΕΥ, Βυοτηπουμ, Νουκϑ, Κοϑενμύεινεκ, 
ἀκ, Α6Η].--Α ἡἃ ᾿μοὶσς ἄϑνίοθ αραϊπβὶ τ6--- 
απ ἰδεῖν ἐλοιισλίδ ἀγαΐπδὶ πι6. ΤΖΤἈΑουσλι», 1, 
πιρηϊαίίοπ, Ῥ6. χὶχ. 15 γι} [Βιαυύνευ, Βοοτη- 
ΠΟΥ͂ πὰ ΟΥ̓́ΕΝ, τοπάδν ἰμ8 ννογιὶ γεμίεγίῃ. 
ΠΈΝΟΒΗΆΒΟΝ ἀπα ΝΌΥΕΒ, φιαολίπαίΐοηα. αι (δ8 
8688 οὗ πιοραϊίαἰίοπ, (λουσλίδ, 8 δαορίθα ρεποτα! γ. 
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ἘΟΒΘΕΝΝΜΌΕΨΨΕΒ, οοσί(αίϊο.---. Ἡ. Η.]---ΑἸ} τ86 
ὍΑΥ ἰοπφ: ἃ ῬαΓ ΓΙ σΌ]ΔΡ σοηθρί συ. 4180 ἐπ 6 Ὁ. 
χΧχ. 1, 8. 

γον. 683, ΒοΒοϊ]ᾶ ἐδμοὶσ βἰττηρ ἄονσῃη δηὰἃ 
ἘΠοὲσ στ βίῃ ρ ὉΡ.---Ὸ τοῖον τἴπ6806 ψογάβ, τὶ 
ΤῊ ΚΝΤΙΒ ἸΠΟΓΟΙῪ [0 σοηδ6888 [51{ἰἰὴ νῷ πὰ ἀο᾽ ἰὈθτα- 
εἰς τορο 6} 6} Οὗ 6 Θη πὶ 685, 18 ἰπσοηβίϑίοηι νυν} 0}} 
16 οοηίοχὶ δηὰ (0)}6 1.80 οὗ (16 νογὰβ. Εν ονἱ- 
ἀθηι)γ, δοσοταϊηρ ἰο [ἢ6 σουίοχί, {89 Ποτὰ 5μοι]ὰ 
οὔβοννο ἴἢ6 τσ Βο]6 οοηαποὶ απ ἀοίηξ οὗἉ (9 6η6- 
τοΐθ8, πὰ (αὶ ποὺ Ὡ ΓΟ ν11}} τοχζαγὰ ἴο νμαΐ 
νγ88 σΟΙΠΠ0Π (0 ἰπθηι 84}}, Ὀυΐ ψῖ ἢ γοϑρθοὶ ἴο ἰῃ- 
ἀϊν! π18. Δπὰ ἤαγίμογ, δοοοτάϊης ἰ9 16 υϑηὴρθ 
οὗ {86 νοῦ, 38 δρραγϑηΐ ἰπ ϑιιο ἢ 0͵84668 88 8. 
Οχχχίχ. 2: [5. χχχνὶ. 28: ἢουί. νυἱ. 7: χὶ. 19, 
(6 Ἔχργθϑϑίοη ἱπάϊσδίθϑ (06 ἀδιν οσοπάαποὶ δπὰ 
δοιϊοηϑ οὗ ἃ ὰῆ. [(ἀβοτιῦβ: οὐἑα εἐ περοίϊα. 
ΟΑΥΝΙΝ: ΚΒ. δἰ ἰπς πὰ γίϑίπσ, ὮΘ πΠΘ.ἢ8 81} [86 
δοιίΐοηϑ οἵ ἰ1ἴθ, 8 ψῆθη αν ἃ βαγ8, “Του 
Καοννοϑὺ ΤΥ δἰ (ἰὴ δηὰ τὴῦ γἰβίηρ,᾽ ῬΆ. οχχχίῖχ. 
2: ἔμαὶ 8, νίαν 1 σοϑὺ οὐ Μγὰ}}κ, ΔἸ] ΠΥ οὶ] 008 
8Τὸ Κηον ἰο Τ]|ι66. γ γυσίπσ, (ἢ 6, 16 Ῥτορβοί 
ἀρφηοίο5 ἰἰογθ, ἃ8 αν αἰα, 4}} (π9 πηονϑιη θη δ ΟΥ 
ἀοϊηχϑ οὗ τηθῃ ; δηὰ ΟΥ̓ δέϑέιπσ, 6 τηϑλῃ8 (ΠοὶΓ 
αυΐϊοῖ σου 8615; ἴοΥ πιθὴ οἰΐμοῦ ἀο]  Ὀθταῖο δηὰ 
ῬΓΘΡΆΓΟ ἴῸΓ ΜΟΥᾺΚ ἡ 116 (6 Ὺ δἰζ οὐ τῖβο, απὰ ὑπ 18 
ΤΩΟΥ͂Θ Δηὰ Δο1.᾽7--Οὶ δὰ ΓΒ Θὶσ σα δὲ ----δοησ. 8.690 
γοΥ. 11. δ ο62}]8 εἰ τ86}} {πον βοηρ, {μοἷν δίπηυ- 
4οπν (ΕΑ 1,0), ὈΘολ186 {Π 6 Υ̓ ὈΌΒΥ {Ππ᾿6Ιλ 86 1ν88 1 ἢ 
Βῖπι 4}} {16 ἀδγ ἰοπρ, (ουἢ ἴῃ ἃ πιδ]ογοϊθηΐ δηὰ 
Βαογηΐυϊ ᾺΥ. Ἀ48 0ὴ0 Οὗἵϊοθπ δι π8 ἃ πη] ον ἴο 
δἰμβο! ἃ] ἀδν ἰοηζ, 80 ποὺ ἀο ποῦ ἰδὲ (δθ 
«πουρῆῖ οὗ ἰλ6 αιοὰ βεγνηὶ οὗ αοἀ ἀδραγί ουἱ 
οὗὨ εἰιοῖγν ϑαάβ, Ὀὰὺ ἃγὸ σοι ϑίδη(Υ ἀον βίης ου]] 
δφηϊηϑῦ ΐπ)η. 7]. απὶ ἰλεὶγ δοηφ ἀοσποίθϑ, (θη, (86 
γοϑυϊὶ οὗ ψῆδὺ ἰ8 88:14 ἴῃ ὑπ ἔγϑι το 6. οὗ 
γον. 02 [771οἱ λαεέ λεατά ἰλεὶν τορτοαολ], δθὰ (6 
Βτϑὶ τη θι 6 οὗ γον, 08 [οὐδεγυε (ἦε ἰΐρ8--οἰλό ἰαη- 
συαφε---ΟΥ τὶν ἐπεπιῖ68}. δὰ τοὶ 68 ἴο [168 αἰ ἐδλε 
αν ἰοπψ, οἵ γον. 632), δηὰδ ἰλοὶγ διίἰἱπο ἀοιση, απὰ 
γίοίησ τρ, οὔ νον. 0, [1 118 δοηϑίηπιί δι 0] οὐ 
οἵ (ἰιεῖν ον ϑίοπ πὰ ππογυϊπηθηὶ. ΟΠΟΒΤΎΘΒΤΗ: 
“(οιηρῆτο ἢ ηβϑίοη }»54]πι, ᾿χῖχ. 122, 7 ιτσαϑ ἰλε 
80Π7 4Γ ἰλὲ ἀγωπζατάδ. Τῆοτοα (6 ψοτὰὰ ποεχίπαὶ 
18 υϑοιῖ, Β6τὸ 106 οοσπδίθ Μοσὶ πιαπρίπαλ."---Ν 
Η. Ἡ. 

γαῖ. 64-66. πη (686 α8ὲ {ππ ποθ σὑουβο8, ἴῃ 
Ῥοοῖ ρῥτηγ5 ΑἸ ΓΘ ΟΙΥ [Π8. (ἢ 6 Ποτὰ ψου]ὰ ἰαἶκο γϑη- 
ἐθδησο οἡ Ν͵8 ΘΠηΘΙΠη168 Δοσοταΐϊηρ ἴο ἐἰοὶν ἰοβοτί. 

νενρ. 04. Ηθπηᾶθσ πηϊο ἴδϑτ 8 σϑοοῖ- 
ῬΘη50, Ο ΤΟΡΩ --υελουαλ,---Οοοτᾶϊηρ, ἴο 
86 συουῖς οὗ μϑὶς μΒβαπᾶβ. [Βπμούσητον: 
“ὁ δι, ῬλᾺ] {γα ηβ]αῖοι ἃ (818 Τ6Ὑ86 ἃρεηϊηδϑὺ ΑἸ ΕΧΑΝ- 
ΡΕΒ, [(Π 6 σΟρρου-8Π|}, 2 ΤΊ. ἵν. 14. ΤΊ ΡΏΓΑΒΘ 
8 Ὀογτοινθι} ἴγοπι ΡΒ, χχυ !. 4..--- ΠΝ, Η. Η. 

γεν. θ8. αὐνο ἴθι βοῖσοῦν (ππᾶύρ., οὐδίϊπαςν) 
οὗ θασῖ. 7λοῖς τοι σίυθ ἰλεπι ὀἐπάποδ8 οὗ λεατί. 

ΤΒο ψογὰ γτεπαθγοὰ ὀέἐϊπάπεδ, 113}, δοοογαϊῃρ ἰο 

{86 Τυπάἀιτηοηίαδί Ἰάρα οὐὗὁἨ {Π 6 τοοί 123, ἰο ἐποίοδβε, 

ο υεἷξ (866 δ 133. [213), σαπ ΟΕ πιοϑ φεϊδπρ, 

σουετγίπ (κάλυμμα τῆς καρδίας, υεοἱΐ οὗ ἰλε ἀεαγί, 2 
(ογ. 111. 15). [10 Βδοῖῃ8 [πη (ἢ δι ὀέϊπάπέ85 [ΟΑἹ1,- 
ΨΙΝ, ΒΟΒΕΝΜΌΒΌΕΕ, ΝΟΥΕΒ, ΟΕΕΙΠΑΟΗ], ποί λογά- 
πέδ6 [ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, ΗΕΝΌΚΑΆΒΟΝ], 1Β πηθλπί. 866 
Ῥόοαι, χτυῖ!. 28. Οη σ]ιδὶ θΕμ  ΤΖΒοὴ (Τυψελοί., 
Ρ- 991) στουηάβ μἷβ δοπ θοίιγο, (μα 1ΐ ΠΠΔῪ ὉΘ ἃ 
ὨΆΠ16 ἴον πιαήποδϑ, 1 ἀο ποὶ σοι ργομποηά. [ΤῈΘ 
ορἱ πίοη ἐμ. {116 νγορα πο }8 πισπέ88 5 ἀονι νὰ 

, ἤγοπι ἴ6 Δτιϑῦϊσ, δὰ 18 τιδἱπἰδηθὰ ὈΥ Ὁ. Β. 
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ΜΙΟΗΑΕΙΙ͂Β δὰ Δ. ϑδ'οηῦυντενθ. ὅ'θ6. ἤΟΒΕΝ- 
ΜΌΒΙΤΈΕΚ, ΟΕΒΕΙΆΑΘΗ, ὅ6 Τοχί. δηᾶ ὅτλμι. ποίοϑ., 
-ἘΑἼῸ ὀἐϊπάπεδ5 ο7 ἀφαγί να ἄτὸ ἴο ππάἰογβιληὰ ὦ 
τέρτοδαίε πιϊπά, ᾿ἰλνοϊνίης (6. ἰῴοδὰ οἵ δίυρί ΕΥ̓ 
(σαν ἽΝ) ργοάιισοα ὈΥ 5ίη.---ἸΓ (9 Τα τ νου Ὸ8 
ἴῃ γογΒ. δ4, δῦ, ἀγὸ ἰἈἸθὴ 88 [π|ρουαιΐνοβ, {16 ν ΓὉ 
ἴῃ {8 Ὑογβθ ϑῃηῃουϊὰ 4150 Ὀ6 80 ἰγιπβαῖθι, Ο᾽ἐυδ 
ἐλέπι ὀϊπάπεδε οὗ λεαγί---". Ἡ. Η.]-Ἴ Ὧν οὔτδθ 
ππῖο [Π.612.---ὡροπ ἐλέπι. : 

γεν. 66. Ῥοιβοοῦϊο δεπὰᾶ ἄδδῖσου ἴΒ θὰ ἰπἢ 
8 Ώκ6:--- ωγεμο ἰλεπιὶ ἴη τοταϊὴ απα ἐχίοτηλπαίς Ττδη 
--ἰτοσὰ ὑπ ᾶθσ ἴδ Εἴθανϑμβ οὗ [86 ΟΞ} “-- 
ελουαῆ. ὅδο Ὀρουϊί, ἰχ. 14, ψ αϊσὶ μὶιοθ 568Π|8 
ἴο 'ᾶγνϑ Ὀθθη ἴῃ (6 οὐ οὗἩ [80 διυί μον. [ΟἌΕΥΙΝ, 
γοζαγάϊης ἰλὲ Πεανεηδ 88 αἀοδίσηαίῃις Οοα᾽ 8 
ὑβ ΤΌΠΟ, Ἰθί οΥρτοί5 [06 ᾿Ἰηοϑηΐϊηρ 0 ὃ6 {1Ἰαιῖ {ΠῚ 
ἀοϑίγμοίΐου δου] ἰΘΒι } γ (Π6 Πίνῖη6 Βυνογοὶ ΚΠ 
δηα Ῥγονϊάθῃσθ. 80 ΒΑΌΒΘΕΤ: “ αἀοείτον ἰΠ 6ιη 80, 
(μαὺ 1ΐ ΤΠΔΥ Ὀ0 Β6θῃ ΟΥ̓́] ΙΟΤΟ μηήεν ἔδανοπ [ἢ8ὲ 
Του 5: {{68ὺ ΑΌοΥΘ 85 διὰ σο οὗ ἐμ6 ννου]ὰ." Τ}ῖ9 
8 ΥΟΤΥ ἔοτοθὰ, 780 Ἰάδϑ 18 Εἰ ΡΙΥ τ αΐ οὗὨἨ αἱ ν 
οχι ον παῖ ; αἰοδίγον (6 80 σοιῃρίοίοὶν, μέ 
ποῖ δἴπί απιρίϊως διὸ οαἰΐδ, [Ὠ αὐ {ἸΘῪ Ὁ ὯῸ ΟΡ Ὸ Ὁ 
οχίϑὶ ὑπάον ἤθανοη. ΜΙιΙΟΗΑΆΕΠ8, ΟΕΒΙ.ΑΟΗ.-- 
ΒΒούσητον δοποίπαἀθβ ἐπ σμδρίον ψὶτἢ 1116 170]- 
Ἰονίηρ οδασδοίογιβιϊς ποΐθ: “ ΦΘΥΘΙΏΥ, οἷν. χχὶν., 
ἰο]ὰ Ἰιονγ (6 πλθὴ οὗὨἨ ἰδ6 (δϊγτὰ σαρ ΪνὙ διουϊὰ 
ὁοπῖθ ἴ0 ποίη. Απὰ Ἐζοκίοὶ ρτυορ οβὶ οὶ ΟΠ] 
ἴπ (μον ἀαγβ, Ὀὰΐ {Π6 Υ ννουϊὰ ἴα κθ 0 νγαγηϊηζ. 
Τινῖδ ὑπ το ίο] ἃ ΔΙρμαθοὶ οηάθί ἢ ἴῃ ἐμοῖς ἰγοοξο!α 
δηὰ ΔΟϑοϊυϊο ἀοδίσυσίίοη. τοὶ ΕΖΓα ᾿νὰβ οἴ μδὲ 
οδριϊνιγ; δυὺ δὴ ἱπΐαηί. ᾿Απὰ οὗ Απαιμοίἢ, 
ΘουγΣβθ ὈΥ͂ Φογθ,Υ, ὁπ ᾿υπἀγοα δηὰ ἐν οηϊγ-οἰ κῃ 
τοιυγηοα, Εν 1ἰ.᾽" -- ! 6 δηθαλὶο5 οὐ Φογοιλ δ ἢ 
τοί Γη6α ποί.---ΟἾΝ. Η, Η.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙΤΠΊΟΑΤ, 

1. [6 1ὸ 88 Ὀθθη δἰϊοροᾶ, ἐππὶ βοπὶ οὗ {π6 ῬΓο- 
ῬΒοιΐο ροτιϊοηβ οὗ ΠΟΥ ϑογὶρίατο υνυ]ισῃ Τοτγοίς]] 
(6 βυδογὶ 8 οὗὁἩ ΟἸΥἶϑί, οϑρϑοΐδ!ν 186 δέ γ- τὰ 
οδδρίον οὗ 15αῖλῃ δηα [ἢ 6 ΒΊΧΙΥ -ΠΙΏ(11 Ῥ8Δ]π), ΠΗΥΘ 
ΠΟ γοίργοησο ἰο Φοβυβ οἵ Νηζηγοίῃ, ὈὰῚ τσ ογα ἤι]- 
δΙ|1οἃ ἴῃ τἢ9 ρογβου οὗ Φοτοιηΐλῃ. Τσὰθ ( ἴθ. ἐπα 
ἴ6 Ἰδηζυῖρο οὗὨ πεῖ δ γ-Ἐτὰ σπαρίθγ οὗὨ [βαϊ ἢ, 
δηά οὗ [πὶ 8ἰ χίγ-ηἰηι ἢ Ῥϑαϊπι, δ ἃ γον Κα Ὸ]6 
ΔΌΡΙ ΙΑ ὈΠΠΠ  Υ ἴο Φογοηηῖδ. Βιΐ ΨΠῪ νὰ8 {815 
Βόοοϑυβο Φογθη ἢ νγλῈ8 ποΐ ΟὨΪΥ ἃ Ῥγορ οί, Ὀυὶ 
ΡΤΟΡΒ ΘΟ. «6 γοπι δ 15 ἀπιοηρ [{16ὸ ρτορἢ οἱ ἢ δὶ 
ΦοὉ ἰδ βιποὴς 6 Ρα ΓΙ Ατο 8. «θγοιηΐλ ἰδ [ἢ 9 
διεῆετίπσ τορι. Ηο 'νᾶ8 ἃ βί ζῃλὶ ἰγρα οὗ “(110 
Μλη οἵ δονγοινβ.᾽ Ηοσ νγ7ὴ8 ἃ ἤχιτγο οἵ Ηϊτῃ ν]ὸ 
βυ οτθὰ οὐ {Ππ| ὁτοβ8, δῃὰ τνἢο οσομαπογο ὃν 88Γ}- 
ἔογὶ πρ." ΥὙΥΟΒΌΒΨΟΚΝΤΗ, 7π|7. ὕόγ., Ὁ. ᾽χ. "" ΨΔΦογο- 
τ ἢ 18 σαὶ θὰ ὈΥ {πὸ ΟΠγίβι δὴ ΒΆΤΠΘΥΒ {100 
πολυπαϑέστατος οὔ ιν Ῥτορ νοι. απεὶ {15 αὐ] δ} 
δῖπι το Ὀ6 ν]ηϊ 16 18 8180 ΘΑ ἸἸοὶ ἢν {θην {πὸ σύώπα- 
ϑέστατος.᾽"᾽ 18. ποί. “Τρ (τὶ βιΐλπ. στοὺς 
ἔγοπι δποΐθηὶ ἀλΥ8, 85 861 πρατὶ 116 [λτποπ'- 
(ἰοϑ οὗ Φογοπιαῃ, ΓῸΓ ΠΟΥ οὐ ΒοϊΪθπηη οἴἥ θα 10 
{80 ψΘ6Κ οὗ δον ἵοτὰ β Ῥαβαίοη ; ἀπὶὶ ἴῃ 6οη- 
ἰορ] αἰ (Π6 Ῥτορμοὶ Φογοιη αὶ δἰ" ηρ δι ιὶ 
189 τυ ΐϊη8 οὗ Ζίοηῃ δηὰ ρουγίηρ οὐ |}18 Ξοῦτγοὶν 
1Π6τ ἴῃ ΡἱΘουΒ ΟΓΪ6Β ΟΥ̓ ΔΠΟΠΥ͂, 586 ἢπ8 ουϑὺ ἢπμιὶ 
ἃ νἱϑίοη οὔ Ὁ γῖϑὺ παπρίηρ ὑροη ΤΠ 6 Ογοββ, δηΐν 
ΠΟ ΓΗ ΩςΣ ΟΥ̓́ΘΡ [0.6 ΓΠΠ|3 Οἵ οὐν' ΤἈ]]Θη ᾿πιλη ἢ ἢ- 
ἰατο, σὴ σπιιθο {16 Ὀϊ6Γθϑὶ Ραμ ρ9 οἵ Ηἰβ 
δ σι18}} 0Ππ6Γ6.᾽ 76., Ρ. χ.] 

2. “Τὴ {1183 σΠΆΡΓΟΓ, (116 ποτα] 48. οὐὗἁἨὨ (6 τινογὰ 
81 δαπιηοῃὶβμοά, ὑμδὶ ἐὺ 18 (μοῖρ ἀπίγ, ἰὰ (λπ168 οἴ 
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ξτολι αἰσίγοθθ, [0 ὈΥΘΒΟΡΌ6 ἰο ἰδοὶγ ὨΘΟΓΟΓΒ 8 
Βι 11 010 ΓΟΘαγ ἤον {Ποῖ ταϊβίονγ Π 68, 6 6ο- 
Ῥοποηῖ ρτίβ οὗ νν ἷσῃ που]ὰ 6, 1. Τα γοσορηὶ- 
([ἴοἢ οὔ 3] 8 ὈΥ ΤΏ 68Π8 οὗ (9 Ρι 18 πηθῃ (85 ποιά : 
2. ὐοηδιίίοποο ἰῃ αοά᾽Β δοπιρηϑϑίοη: 8. Εδγπϑϑί 
Ῥτάγοσῦ. ΑΒ. (ὉΥ ἴπο γοϑί, (818 συ δρίθν σοιρδιοὰ 
αὶ (86 ΟΥ̓ ΒΕΓΒ, Βῃ [Π68 111 8 βίδν οὐὁἨ δχοθϑαϊης 
ὈτῚ ΠΟΥ, ἔγοθι το (6 ΤΑΥ͂ οὗ 8 ναῦν οἵ 
ἀοοίγί 69 δαχληδίθ δηὰ ρίγθ ἴογί ἰδοῖν Πἰχοϊ.᾽ 
Εὐμετεμ. 

8. (1 δῃλ 6 σϑῃ, τοῦ. 1. “Τὶβ ᾿διηθαίδ- 
ἰἴοπ 135. ΟὨἿΪΥ ΤὐΚΟΥ υπάἀογβίοοά, θη ἰΐ 15. το- 
ξαταοιὶ κ5 ἃ ἰαιπιοηϊδιίοη οὗὨ ΘΥ̓ΘΤΥ ρΡίοι 8 [5Υδο] ΐθ, 
---ἂΒ ἃ Ἰαιηθη(αἰίοη νυ εἰσ, ἢ }}]6 ργοσοοῦίηρ ἔγουι 
Β6][-οχρογίοτισοιὶ βρίγί.8] βούτονβ οὗ (86 Ργο- 
Ῥιοὶ, Βὼ9 ᾿ἴ5 ἰσαϊ ΓῸΓ 41} ρίουβ [ϑγδο 168, ἴῃ 
ὙΌ0396 Ὡ81}0 6 Ῥτγορ ιοὶ βρϑκ8. ΑΒΚΝ Εἔζβα, 
Ἰοηξ ἅζ3ο, ρμογοοϊνοὰ (18, δηὰ ἱπά!δαίοα (Π6 Ἰηαἱ- 
Υἱ 8] ᾿ϑγλο 65 ἃ5 116 80) ὁοῖ οὗ [0 ἰατηθηῖδ- 
(ἰο. [Ιπ (ἷβ ορἰἱοη ᾿λῖοῦ σοιμηπηθη δίοῦβ τ ΟϑΕΥ 
σοηοιν (ἸΟΘΈΝΜΌΕΙΕΒ, ἔναν, ΤΉΝ, Νεὺυ- 
ΜΑΝΝ, ΥΑΙΗΙΝΟΕΒ). ΕΤΑΨῸ ΠΏΘΙΥ ΒΑΥΒ, ἰῃ 6οη- 
ποοϊΐου 1 {16 61086 ΟΥ̓ σμλΡίον βοσοηά, νι 16 ἢ 
8. 80 ὕάατγγοη οἵ σοῃποϊαϊίοη : “ οΐ, νυ} Ἰδηλχθη δ- 
(ἰοὺ δὰ ἀοθμαὶ πονθογθ ομἀ  ΤὨρῆ, {6 γθ 
Βιι 6 Ὁ ἀρΡΟΔΓ8, ἰὴ (ἢ6 (ϊγὰ ρία6θ, 8 ραν ΘΔ Γ 
το ; 1.6 ΥΘΥΥ͂ 0Π0 Ψ]1Ο 6, ἴγοιη [ιἷ8 ον ρϑου- 
Ἰατ οχρογίθησο, ἰδπιθηΐ τηυϑῖ ῥτοίοι ηα]γΥ, 80 (δὶ 
ΒογΘ ἴον {1|ὸ {Πἰγὰ {1ὴ16 {Π|0Ὸ ΟΥΥ οὗὨ ἀδβραὶγ ἰβ 
τοηοιννοα ψΠΓ} 5{1}} στθαῖοῦ υϑθπιθηοο; Ὁ 6 18 
(6 ὁπ6 Ὑ]10 ΟΆἢ 4180, ἔγουχ ἷ8 ονὴ Ῥτοζοιιη  οϑὲὶ 
Τοβοοίϊοη οὐ ἢ δἴογη) γοϊαιΐοη οὗ αοα ἴο δυ- 
τη Υ, σοῦ! ἰο 8 τὶριὶ Κηον]οάρο οὗ δϊ8 ον 
Β'ῃ5 δηὰ οὗὨ (0 προοϑα! υ οὗ τοροηίδησο, δηὰ 
{ποτ ιν 1 ἢ αἾ8ὸ ἴο (ἢ 6 Θχϑγοῖβο οὗἁὨ Ὀ6] οἱ ῃ ΡΓΆΥ ΘΓ. 
ὟΒΟ ἰ5 (18. Ἰηἀίν 4}, τῆ. (πὰ ᾿δπιθηίβ, ἢ 115 
{πη Κ8 λπιΐ ργαγ8 ἡ -τοιν ο86 7 ππσοηϑβοίοιδὶν, δαὶ 
δί ἜΧΛοΙΪΥ (6 τἰχε! ρΐαθο, Ρᾳ 5505 ΟΥ̓ΟΡ ἰηΐο {110 
φῦ Οὐ πηαῃ, Βα 15 [16 Γϑρ Γ ΘΘῃς ἡ ΕἸ Υ 6 οὗ [16 ΟΝ ἢ 
ΒΕΓ! [μοἱ ΘΥΟΓΥ͂ 056 ΠΟΙ͂ ΞΡΘΑΚ δὴ (πἰηκ 8 ἢ6 
ἀοοϑ! Δπά ὑ8, Ὁ {ἰ|ὸ αἰτοῦ τηθϑῃ8 οὗ (Π 18 
Βρδθοῦ, Ὀοσὰπ ἢ {Π6 ρστοαῖοϑὶ αἰ Πα] γ, {116 
Β0η96 οὗἨ ρηϊη ἢλ8 Ὀ66η ἱππρογοοριὶ ὈΪΥ 1οΒί. ἴῃ {Π|6 
Θχογοῖβο οὐ ργλγοῦ. Τιν5 [18 σοι ροϑίοἢ. βῆ ονν8 
Ὁ5 Ἰον ἴῃ {116 νυἱ ἀοϑὺ νυν Εἰ γ]ροοὶ, εἰ νῖπθ σοπιρο- 
ΒιτΘ 8 09 Ὀὸ Οῆ: Θησ Οη6 πιιιϑὶ ᾿νῖη ἰΐ ὉΥ͂ 
δἰη κί ἰοινη Πἰ πη ̓ Γ πο [Π6 ὅμ}} φαση 68ι σὰ}: 
δὰ ὄνθη ἱΓ οπὸ εἰοθ5 ἠοῖ ἱπηπιράϊλίοΥ ὅπα ἰϊ, 
γοὶ Π6Γ6 8. Π0 Το ἸΟῪ Ὀορίπηΐϊηρ ἴοτ βοπιὸ- 
τὴς Ὀοιίοτ : ΠΟΤ ΟΙΌΓΘ ΘΓ ἡ ΡαΓΙΠ σιν 1πα]- 
σία} 15. βοῦ νοίογθ 115. ἃ8 δοσοπιρ ] Βηῃϊηρ ἴῃ 
ἢ. πιβοϊ 19 πιοϑὺ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ΜΡ Κ.᾽ [Ι͂|Ὁἢ {ἰι8 
ἐπι νὰ χῖ πηι [168 αἶδὸ {π6 Θυρ]απαίίοπ οὗ (8 
01} ροϊηῖ8. οὗ τοϑοπιθποθ Ὀθί ιν ΟἿΓ 
σι ἀπ| {πὸ Ἰβοὺκ οὗ .ὁὉ, ἔγοπι 1116 ραβϑβίοῃ- 
Ηΐ τ ΟΥΥ οὐ τοῖν τὸ Ῥγοριιοῦ ἀονγῖνοβ ἰαπηθηΐίδ- 
(τπ5 πὶ ἰπαρσοθ ἴυσ {Π|ὸ τοργοβοπιαιίοη οὗ (ἢ 6 
Ῥιπκίοι ΠΊΒΤΟΥΥ οἵ ἰβγα6].᾽ γ. ΕΈΝΒΤ ΟΈΒΙΑΟΗ, 
Αἰ]αη. “στὰς Ρ. 81]. 

4, γοργὰ, 1.18.  Πότα να πνο, αἱ ἄν βί, α Ἰα πη θη- 
(ιἰοπ οὔ τὴ χορ ιοῖ Φογθηίδ, ποὺ 80 πιο 
ΟΥ̓́ΘΣ εἶπ Ροορΐο, 18 γαῖ! 0 Ὁ ΟΥ̓ΣΡ 18 ΟὟ ΠῚ ΒΟΓΥ͂, 
νον στα Μὸ 560, {πεῖ τὸ Ρίουβ ὅγαὰ βιι᾽θοῖθι ἴ0 
ἀνο εἰ οτοη ποτ οὗ δ οῖοπ. Οηθ οἵ [686 18 
ἰοπηροταὶ, αἴἴροιηρ [86 ὈΟΔῪ ΟΥ̓ νου] ἸΥ ροϑ868- 
βίο δηα νοὶ τα; (186 ΟΥΠΟΡ 15 Βρί τ 4], αὔδοοι- 
ἰης {|1πὸ Βοι], 6 {ΠῸΥ τίη, {παν Οοα 88 Ὀ6- 
60Π16 {Ππ| 010 ΘΠ ΘΙΠΥ͂, δηἃ νν}}} πο Ἰοη ΚΟΥ Ὀ6 στνδοῖὶοιϑ 
ο ἐμ οπι, πὶ Μν}}} σοὐασὺ τΠ6πΔ πον πὰ {Ὀγουον. 
ΤῊΟ ἤχϑι 18, ἰὼ σα , 8 σα89 οὗ λον Βυ ον ης, 

ΤῊΕ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ Ψ“ΕΒΕΜΊΙΔΗ. 

ΟΒΡΘΟΐΔΙΪΥ ἰο 68} δηὰ Ὀϊ]οοὰ; πὶ ἐ}ι18 ῥαίη ἰ9 
Ὠοί εἰ ἢ, σοιηραγοὰ πὶ {μᾶὶ βρι για] ἰδιαρία- 
του, τ θη Οἢ6 68. Π0 ἸοΏρ6Γ σοηῆιϊο ἴῃ ἰδ ς ἴανοῦ 
δηα γσγδοθ οὗ Θοά, 885 νν»ὸ Βεσὸ δ06 ἴπ {π6 6896 οἵ 
Τογοι δ, γῆ 0 80 γα ΘΙ ΠΥ Ὀδηιολ ἢ 5. εἴ πιφο], ἐμαὶ 
ἢ 18 8 Ῥνγοισο θα πιὸπ, νν0 πηϑὲ Ὀδασ [ὁ τγυά υἵ 
186 ται οὗ Θοα, νυο [459 {ἰτιιϑί Εἶπὶ οὐἱ οἵ (ὃ 
᾿ς ἴηῖο {86 ἀληυκιιοσδ, δη ὦ ραγϑιει εἰτι α98 ὉΘΔΡ 
ΟΥ ἃ Ἰἰΐοῃ, ΟΥ 85 8 ΠΙΟΓ6 Οροῦ δηίὶ ἐδοίατοι ΘΠ ΘΠ. 
Βανι αἶθϑο Ἔσρογί ϑῃοθα τηϑῦν οὗὨ {ἢ}6 βΆτη6 ἰεπῃρ- 
ἰδ ]ἸΟΏ 8, 88 νγ6 ἤηιϊ ΟΥ̓ΟΓ διηςὶ ληοῦ ἴῃ 1119 158] }8, 
ΤΗΐηθ ΘΕΓΟΥΒ διϊοῖς ἔλϑὺ ἴῃ ππο, λητὶ ΤΊ. Βαπὴ 
ΡΓΘ58Β0Β Ι26 Ββ0Υθ, 0 8ηΥ8 ἴῃ Ῥ5". χυχυθ δ 3 (:). 
Ι ϑαϊὰ ἴῃ τὴῦ ἀοδβραῖΐγ, ἴ )ἃπὶ ουἱϊ ΟΥ̓ ἔγοπι Ὀόίοῖα 
1Π0 ΟΥ68 οὗἩ (μΠ6 1μοτὰ, ΡΒ. χχχὶ. 38 (32): συ πε 
δὶ οἵ ον ἐἶπι68 6 δὰ ὈΘοῺ 80 σοιγαρθοιιβ, {{5ὶ 
..6 βαϊὰ, 1 νγὰβ ποὶ αἴγαϊα οὔ ππιλπῦ πα τοι πἸου- 
ΒΑΠ5. {πὶ δοί ἰδοπιϑοῖνοβ οσηΐηϑί πὶ σοπαά 
ΔΌουΐ, ῬΒ. 11]. 7 (6); αοα 5 οἷν γοίιιρζε δηὰ 
Βιγοηρί, 8 ὙΘΥΥ Ῥγθϑοηΐ μΟΙρΡ ἴῃ ἰγοῦϊο; {Π6Γο- 
ἴογο Μν}}} ηοὶ νγὰὲ ἔραν, ἰδουχὰ ἰἢ6. οϑγὶ 6 Τε- 
τηονοὰ, Ῥβ. χὶνὶ. 2, 8 (1, 2). Τιῖβ βουπᾶβ το 
αἸ δυο πα]ν ἔγοπι {6 ἰδιη θη ίϊο ἤθΓο οὗ Φεγό- 
τηϊδ ἢ, ὙΠῸ γοργοθοηῖίβ αΟοὰ 845 ἷ8 νγογϑὶ ΘΏΘΙΩΙΣ. 
ΤῊϊθ βιιουϊά, ἢγϑι οὐ 1}, βοῦν ἴ0ὸ οοιηΐοτγιὶ ([6 
Ρίοι; ἰζ Ύ ΠΟΥ 7411 ἰηϊο δἰ τα ἐἶαγ οι ρίδι! οπ8, {867 
Βῃου]ὰ ποῖ ἰδἰηὶς (Πδὶ (ΠΥ ἀγὸ {πὸ ἤγκι [ὁ σειοαὶ 
86 ἢ (πἰησθ γα ΠΔρροποι, Ὀὼ1 5.0} ἱκοοπ 
{πα ΠΠΙΔΠΥ Ρῥἷουβ δηὰ ἰΟἿΥ ΡΟΥΒΟΩΒ ἤᾶνο Οχροτὶ- 
Θησρα {Π6 βαπιθ ἰτἷλ]9. Βιι (ὁ {Π6 πηρού γι 188 
80} ἃ βοῦν ἢ5 ἃ ιναγηΐης ; (6 Ὁ 5! οΌ} ΟΠ 5. 66Γ, 
Ἰ (18 18 ἀοπθ ἰῇ ἃ ζγῦϑϑη ἴτϑο, τνπαῖ ψ}}} Ὀ6 ἀοπὸ 
ἴῃ ἐμ6 ἀτνὺ  (μυκ χχὶϊ]. 81). [1 τἰιὸ τὶ ριιίεουϑ 
ἈΓΤΘ ΒΟΘΙΟΘΙΥ βανοὰ, νοτα ΜὙ01}1} 115. προ ΠῚ δά 
ΒΙΠΠΟΥ ΔΡΡΟΔΓ (] Ροί. ἰν. 7). Ἰρωρίεπιδ, διμε- 
πιατίεη. 

ὃ. γογβ. 1-9. ““Φογοιδῃ Θρολ 8 στὸ ἴῃ δῖδ 
ΟὟ Πδπη6, δηα Μγ} 1181 ἢ6 υἱΐουϑ (μα στίοῦ οὗἁ δὶ8 
οὐ δοαγὶ ἢ6 5668 ὈΥ͂ ἴθ Θχδπιρὶθ ἴ0 Θχοῖίο 
ΟΠ ΟΓΒ ἴο Σοροηίδησθ, ἴοΓ {πὸ Κα υ -ποῖο [ΠᾺἈ1 βουδἐϑ 
πτουφὶν 84}} Ηἷβ ἰαπχϑηίηίϊ 8 15, τπαὶ 18 ΠΠ|πΓδ 89 
δοπι68 ἔγοαι ἀαἀο, ΤΠ στγοαίοϑί σαι.86 οἵ αἴ ΓΟΒ8 
19 {μ18, {Πδὺ ΡΥΔΥΘΡ, [Π16 ΟὨ]Υ͂ ΓΘΒΟΌΟΘ 1Ππ| ΠῚΙΒΘΟΓΤΥ͂, 
πΥΑῖΪ9 ΠῸ πόσο. ΕἸβον ον ἰἰ ἴα βαὶὰ, "1 ἢ 6 πιὰ 
οὗ [ἰ μοτὰ ἰϑ8 8 βίγοηρβ ἔογιγεβϑ, (6 σὶ ζϊόουϑ 
ΙΔ ΓΘ ἢ {ΠῚ 86 δηὰ 8 ργοίοοϊοι, ᾽ ---δηὰ, 
“Ηοσ νῖιο νν}}} 64}} οὐ {Π6 πηπθ οὗ {π 6 [,οτὰ 584}} 
Ὅα ϊ]69508.᾽---οΥ, “ Ο4}} οὐ Μα ἴῃ ἰτσγοιῦϊο, (ἢ δα 
ΜΠΠΠΠοἰῖνον (Π 66, {16 η (οι 8.4} ργαῖβο Με. 
Ι͂α τσ, (86 Ηοἷν ον ρίγο5 τὸ ογον θιὶ «τὰ 
ἰο801π|οη168,  ΒΙοἢ ῬΓΟΙΏΪ56 ἈΠΒΥΘΥΒ (0 ὈΓΔΥΕΓ 
πὰ παρ ἰο (ἢ ῬΓΑΥΘΥΙῸΪ : πάθοι, δίηδο. οῃὸ οὗ 
(6 τ11165 οὗἩἨἁ Οαοἀ 8 “Ηθ νῆο βοδγοί 58 Ῥγαυ ον. 
8 αν ἀθπὶ {πὲ τὸ ΠΟΔΓ ῬΓΆΔΥΘΡ 18 (ουπι 16] ἴῃ ΗΠϊ8 
οἰουπαὶ πδίΐασο. αὶ ποθὴ ἰἰ6 Ῥτγορθθὶ ἰοΓθ 
ΒΑΥ͂Β 18 σοηΐγαγῳ (0 ϑετγίρίεσε. αὶ 11 15 ἴγτλο. δα] 
80 Ἧ6 πῃ8δί πηι οτϑίληἑ Φοτοιλῖ, {Αἱ αοὐ ποὶ 
βο᾽ ἀοπὶ ᾿ιθΆτΒ [ἢ ῬΥΛΥΘΓΒ ΟΥ̓ Ὀ6] ΙΟΥΟΓΒ, Μὶ 15. Ης 
ὈΓΟΥ͂ΘΒ ὑποὶνγ ρϑιίθησα πη ᾿Ἰθανθ8 {6 οι ἰοπς ἴα 
ἀλλ ΚΠ 658 βηα υποογίαϊπιγ. 718 ἢ 5. Ὀσ6η. ἃ5}ϑΡ 
τ α5 ΜΠ Φοτγοθιδἢ, (ἢ 6 σοΟτη 05 ΘΥροτ θη 95. οὗ 
ΟΠ γίβίϊη8, νὴ 0 αν ὈΘ6η ΟὈ] χοιὶὶ το οὔξογτθ ιὰ 
ιΠοπηδοῖνοθ, ΒΟΥ αὐ Κὶγ [η6 παπιλη ἰοατὶ [0568 
σουταρο δηά Ῥγηυογἤι ἀγάον, ἤθη Οοἱ (068 δοὶ 
Βαϑίθῃ ἴο οὖν 116]. Ηδιμ ὠπὰ ΠΟΈΜΑΝΝ, οἱ 
σγοβϑοη Γρορλεοίεη. 

6. “Το Ρτορδοὶ ἔγοι ἀθϑουῖϊο8 τἢδὶ π6 ἢ ͵π)- 
ΒΟΙΓ οχρογιθησοὰ οὗ [ἢ 6 ΠΟΙΥ͂ σγοβϑ πίον [86 ΟἹ ὰ 
Τοβίηπιοηῖ. [ΙΔ νγὰ8 ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ͂ ΓῸὉΓ δίαι ἴο 6 
ΕΥ̓ΡΙΘΔΙΙΥ ἃ βδουϊᾶοθ [ὉΣ 8}} ροορὶθ. Ηθ νὲ3 



ΟΗΔΡ. 1Π. 188 
--»----- θτθΠθΠθΠΠθΠθΡρΡρΠΠΡὃὅ5΄΄΄΄Π7ρ΄ὖ66Π6ρ66-ὲᾷ|’΄΄΄΄..΄ρΦΠρὖ0Ὰ|),΄’’΄-΄΄ρὖ6Ὃ6ρ,.....-ς-----..ς-ς---ς-ς-ς-ς.-ς.- ὃς... Ὸ΄ ...1ὮὨ0θη,.οϑ».ὈθὈ  ὀὀὍὈῸὗὕ6ΡΓ το τ τ Ὀ---΄“τς Ὸουὀὀυἴἶὠὀο»᾽: ώἐλρπῖτστ 

ΟὈἸϊ χοὰ ἰο 1 }8 Δοσοταϊηρ ἴο {Π6 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ αοά. 
(οὐδ οὐ͵θοὶ ἴῃ αἷὶ {5 νγ88, 0 89 ἰἷπὶ ἰῃ Η18 
κἰηράοπι (ὁ ἰῃ6 6πὲὶ οὗἉ ὑἰπὶ6 ἃ8 ὁΠπ60 οὗὨ {Π6 τηοϑὶ 
λρογχιίαληὶ οὗὨἩ ΗἸ5 ἰπ8ιγὰπιθηῖ8. [πὰ (18 χοβρϑοὶ 
Β6 18 ᾿πἰδθὰ ἃ γθαὶ ἔγρα οὗἩ Ομ τῖϑί. ΑἸιῆουκὶ {86 
Ἰἰχὺ 18 ποῖ ψϑηϊίης ἴῃ 9. ἀΑΥκΚ Βαγηκ8, γοὺ ᾿ἰ 
δ᾽ Π68 ποῖ ΠΘΗΓΪΥ Β0 ΟἸΘΑΥΥ ἃ8 νγ8 Οχρϑυΐθησο ἰὐύ ἴῃ 
16 Νὸν Ταρίαμμοηῖ, ΟΥ̓ {0 (ΘΒ(Ι ΠΠΟΩΥ οὗἁὨ [86 
ΑΡΟΒΙ168, ΠΟΤ (ΠΟῪ 4180 (651 γ οὗἁὨ {1161} ΟΓΟΒ8. 
ΕῸΥ {Ππ07 δἰγολὰν Ὀομοὶϊὰ 118 σἴουυ νι ἐμ οῖτν 
6γε8. Οπ 5 δοσοιηῖ ΡΔ8] ρ] ον  α πιοϑὶ Ἰον ΡΥ 
ἦῃι ἷ8 ΟΥΟΒ5 ἃης Π15 ἸγΘαΪκ Π688.᾽ ὈΙΕΒΌΒΙΟΗ. 

7. “Τὴ τ}8 {τὰ σπαρί ον Βυ 6 ἢ 8ὴ δαγηοβί, ἰἢ- 
6890 Ἰατηοπιμίίοη οὗ {Π6 Ῥτορδοὶ 18 γι τῖ8η, ἐπ δὶ 

. ΣΩΒΗΥ͂ ἰἰᾶγο τομχαγάοα τ ἃ8 χοίογγὶηρς ἰο ποιμὶηρς 
6156 ἰνδῃ ἴο [86 βυβοτγίηρσβ πὰ ἀθαῖ οὗἩ ΟἈγῖβί. 
ΕῸΥ (119 Τοηβοη, ὙΠΘτΘ ΟἸγὶϑὺ 18 Ραϊηϊοα 1 
ΗΪ8 οι Ἰιοογαιθα υἱὰὰ 19 ἐποηρβ5 δηὰ 189 
ΟΥΟΜῚ Οἵ {ΠΟ ΓΠ5 οἡ 5 Ποδά, ἰῃ0 Ὀαρίπηΐηρ οὗ 
(815 σα ρίον 18 Του πὰ τοοογάθα ἰπ Τμαϊϊὰ οα 86 
Ῥιοίυτο.᾽ Κα. ΗΥΝΝΙῦ8. 

8. Τὸ οἷά οχροϑιίοτβ πα ἤοσΘ ἔγθθ Β60Ρ6 [ὉΓ 
πον δἰἸθογὶοαὶ ἀπ οσργοίδιοηβ. Τῆϊ8 ΡΑΒσΗΑ- 
Βιῦυ8 ΒαυΒεατῦθβ, ἴῃ 18 Ργοΐηδοο ἰο κὶ5 {}γὰ ὈοοΪ 
ΟἿ [πιο ηϊ 110}, 8, Υ8, “ΤΊ6 ΙΠΟΤῸ αἰἰοητίνον 1 
Θχαπιῖπμο {[ι15--τὴϑ ἐὺ ᾿ν 6Γ6---ἴα ποῦ Ἰαηθηίδίϊοη 
ΟΥ̓́Ρ ἴ6 ΠΟΘ ὈΟᾺῪ οὗ {16 Ῥ6ΟΡΙΘ, [Π|0 Σ]ΟΥΘ 
Ῥγοίουπα ἀγὸ ἰδ πιγβίϑγ 65. ΠῚ ἢ ΔΡΡΘΔΡ οὁοῃ- 
οογηΐηρ ΟἸγῖδί πα Ηἷ8 ὈΟάΥ, 50 {πὶ 1Π9 τηουτη- 
7] ἀἰθοουγβθ τη Υ̓ Ὀ6 ὈΥ͂ ἰὉΓΠ5 ἱπίογργοίθα, ἢν 
οὔ υ..0 ϑγπδροόζαθρ, {ΠἸθὴ σϑρθοΐ ΠΥ οὗ ἴπ6 ΟΒυτΟΝ, 
δὰ (6 δἀχαΐϊπ οὗ 6 1» ηβοίοη οὗ ΟΠ γίδια." 
απηιβιεαῦβ, Ρ. 120ὅ. Απὰ οὗ ΒοΝΑΨΕΝΤΙΒΑ ἰδ6 
ΒΏΤΙΘ ἈΠΓΠΟΥ ΓΘ ΔΓΚ8, πα 16 Βαγ5, “ Τ|}]8. 18. 80 
δυο ΠΥ ἃ ἰαπχσηίαλίϊοη ἴον ΟὨγὶ δὲ απὰ ΗῚ8 τροτὰ- 
ὍΘΓΒ, νὶ]]056 80 γ Ππ 59 ΔΓΘ 6 ΓΘ ἀθβοῦῖ 66, {Π8ὲ 
ἦι 19 ᾿Ἰη ΡΟΒΒΙ ὉΪ6 ἴο ἤπάᾶ πη ἰΐ ἃ 16 Γ8] βθη86, τὶ ἢ- 
οὖν ἀϊβίονγί!οη.᾿" 

9. γεν. 2. “ΒΥ ἐϊσὴξ 6 Ταρύθβθηΐβ ῬΥΟΒΡΟΥΙΥ, 
ΌΥ ἀαγίπουδ ΔΑΥΘΥΒΙΥ, 15. Υ. 80; χῖν. 7; ἴν11}. 10; 
2 οὉ χχὶϊ!. 11, οὐ ψ 16} Ἰαϑὲ ραϑϑαρθ ἰδ ρσγτραὶῖ 
ΠΌΤΗΒΕ, ἴῃ ἃ ἸΔΥ ΣΙ Ω4] ρίο88 ἴοὸ {110 ἑοχὶ οὗὨ {116 
αὐγπιὴπ νοιϑίου οὗ τὴ0 ΒΙΌΪ6, σδοιῃηπλθηϊβ ΥΘΓΥ͂ 
πογνουϑὶν. {μπ8: ΤνοαΪθ δηα τὴ ἰϑέογίμηθ ἃ τὸ 
6Ἀ]}16ιἱ ἰαΥ κηθ 8, ΒΡ ρίη685 απ ρτΟΒΡΟΓΙῪ Ἰ᾿ἰρμί. 
Ἡδγο ἰἰι0ὸ ΥΟΥΒΟΒ οὐἨὁ ΟΑΜΕΈΠΑΒΙΒ, νυϊίθη οὐ 2 
Οδν. χσ. 12, πιαὺῦ Ὀ6 αυοϊρὰ : 

Ιη ἰοποῦτίβ νἱ ἕο ἄθηϑα οἱ οΑ] κίπο τπηά!, 
στὰ αὐ} οοὲ τοῦ μοςίογο συμ}, 

Τιιπ) πὸ οἰ κίπιιια ὕθιι δῇ ἴα Ἰὰπκίπα σογά 8, 
Νοεῖγα ἰδ 40 ἥιϊθ8 Β01108 οτλῖ Ομϑπλ.᾽ ̓ ---ΕΒΒΤΕΕ. 

10. εν. 7. “Τὸ αἀοἀ πᾶν ἄπορον πόριμον, ἐ. 6. 
Τὸ αὐ ΘΥ̓́ΟΓΥ ΠᾺΡ 588 0]6 Τοδα 8 ραϑβαθὶθ. Οὗ 
(16 δα Ῥυγροῦῦ ἃγο ἰΐ6 [Ὁ] ον δβαγίημρϑ, 
το ἀγο ΟΣ Ωγ οὗ Ὀοΐης οὐβογνθὰ δηὰ σο- 
᾿ποπιπογεα : ῬΗΙΜΟ: αοβείοπία οὐππὶ ἀμπιαποὸ 6οη- 
οἷο ἐποὶρτί αἀἰσίπιεπι, 66. πα Ἔχ] Θη(8 ἴδὶ], 
ιν Ὀορίὶπ; Ταυνεπῦσ; ἐστεαίεπίε παίμγα ἵητε- 
αὐίεν ἤει, Θοα δηΐουϑ θη πδίιγο οχὶία, ἔυ- 
ΤΗΕΕ: ἰόν ἀδδρεγαίοπὶθ ἰεπιρμϑ αὐχεὶ, [ἢ 9 (τ 8 
οὗ ἀδϑραῖὶν 18. {5.6 εἶπηα νν 6 610 σοπηθ5. ΤΊ} 
πτιοδῖον [ἢ πορά, ὑῃ6 ὭρΆΡΟῚ ἰ8 αοα." ΕΈΆΒΤΕΒ. 

11. εν. 8. Βονάσεντῦμα το 8 [.6 ΨΟΓΑΒ 0 
(ΦΠ6 Ῥγάγον οὗ Ονίϑι οη ἴἢ6 Μοιπηὶ οἵ ΟἸ᾿ν68, -- 
ΠΡ τι ὃς Ῥοεδδίὀίες ἰοί (δὶ σι» Ραλ8 ὕτοπι ε (Μαῖι. 
χχυΐ. 39). ΟΗΙΒ.ΕΒ., Ρ. 129.--ὴ 7 δὸ Οπιπὶροϊθηϊ 
Οοά, Κπονίης νῆδὶ ἰ8 ἴο ον δαἀνδηΐίαηβο, θ᾿ 5 Ὲ8 
ποὶ ἴὸ ΠοΔΣ {Π6 ΟΥῪ Οὗ Π6 βιιδονίης, ἰμαὖ Η9 ΠΙΆΥ 
ἔπογθαβο {Ποῖ υϑοΐ] 658 πὰ ὑῃ δὲ ὑπο ὶν ΗἾΥῈΒ ΠΊΗΥ͂ 
Ὅ6 Ρυνγδοὰ ὈΥ αἰδοὶρ] πο δηὰ {ΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ Β66Κ 

οἴϑονν θτο ὑπαὶ ἰγαηα τοδί, σὴ οαπηοὶ ὉΘ 
ἴουπὰ δογο." ἘΡΆΒΑΝΟΒ, ἴῃ ΟΠΙΒΝΕΒ., 70.--τ 

“10 πηοϑὺ οοδοΐουβ ἀπιϊάοίθ (ἀλεξιφάρμακον) 
ἴο {μῖ8 ἰοηπιριϑιΐοα ἰ8 Ηορο (Ηδθ0. χὶὶ. ὅ-1}). ἰο 
ψ ἱ6 ἢ οὔροῦ ἃτὸ 186 βδυϊησθ οὗ Αυάύῦβτινε, ἀοἀ 
ἄἀοοβ ποὶ ρσἶνο αυϊοκὶγ. ὑἰμαὺ ᾿μοὰ ταλυ δὲ ἰθαγη (0 
ἀοβίγο τπῆογθ διάσηι Υ : δηὰ, δαῦ αοὰ μουϊὰ 
εἶνο, Ηο νἱ}}}10}8.᾽"} ΕΟΆΒΤΕΒ. 

12. γεν. 8. [ᾧ᾿Ῥγάγοῦ: “ ατδῃί, ΑἸ συν αοά, 
δαὶ 825 Του ἀἰάδβι ἴῃ ΦΌΤΙΏΘΟΥ {ἰπῆο8 80 ΒΟΥ ΘΓΕΙΥ͂ 
οἰ λϑίϊθο ΤῊΥ ρϑορῖίϑθ, ὁ την ἰῃ 1.6 ῬγΘΒΘΠΙ. ἀΑΥ͂ 
Ραι ΠΟΥ ϑαθπιϊν ἰο 41} ΤΥ Βοουγζοθ, ἀπ ἱπ ἃ 
Βαπιῦ]ο δηὰ τηϑοὶς βρί τὶΐ βυθο ΟὈγΒΟΙν 8. (0 ὉΘ 
οἰαϑιϊϑοὰ 848 γὸ ἀοϑβοσγο; δηὰ {παῖ 'ν6 ΤΠΔῪ ποί, 
ἴῃ (10 πιθϑηςἷπθ, 60856 ἴο 641} οὐ Τ 66, λπα ἰδαΐ 
ΒΟΊΘΥ͂ΘΡ ΒΟΥ Τποὺ ταϑγοϑὺ Β60 1 (0 ΠΘΔΓ ΟΌΡ 
ῬΓΔΥΘΓΒ, ὙγΟ ἸΠΔῪ γοὺ ῬΘΥΒΟΥΘΡΘ ΘΟὨ ΠΟΙ] Υ 0 
186 οπὰ, ππηεἰ] δἱ Ἰοηρί τὸ Β8.4}} σαὶ ἤηι] {πα 
ΒΆΪ γι ου ἰ8 ηοὐ ἰπ γαίῃ Ῥτοπιϊβθα (0 αἷΐ [ἢ 056 νι 0 
ἵπ Β᾽ ΠΟΥ Υ οὗὨ μοασί 08}1} ου Τ]|1660, ἱΒγουρσὰ Ομ γϑὲ 
οὐν Ἰοτὰ. Απιρῃ.᾽" ΟΑυνινΝ.) 

18. γον. 10. “16 τϑαὰὶ δρρϑασϑῆσοθ οὗ ἰῃ9 
[ωοτὰ ἰ8 πο ὑπαὶ οὗἁὨ 8 Ἰΐοῃ οὐ ἃ Ὀθαν (18. σχχυηῖ!. 
18 ; Φοῦ χ. 16), Ὀὰϊ οὗ α 5! "ρμοτὰ ἱκκὶπρ {110 
πιοϑὺ [αἰ] σατο οὗἨ Ηἶβ βϑορ. ἢ τοδρθοῦ 
(ο (μὲβ Ῥαβϑίουδὶ σᾶγϑ, 860 8. χχί!.; 19, χ]. 1]; 
Ζογ. χχὶϊὶ. 8, 4: Ἐ2. χχχῖν. 16. Απὰ ΕΕΝΑΚΌ 
Ὀθϑα Υ 5 γ8, Ομ γῖϑὶ τοάθοπμϑ [115 ΒΘ ΟΡ αἱ ἃ 
ὁοϑι}γ ρῥγὶθο, ἔδοὰ 9 τ 6 πὶ βαρ που 5}, θα 5 {Π}ὁτὴ 
αν ἢ Βοϊ οἰτουβ σατο 1 658, οὐ 68 {ΒΘ ΤῺ Βοσανοὶν 
Εὔπϑτεα.---ἰ “ Ηατβἢ 8 [86 σοπιρ]αῖπί ν 6 70 Γ6- 
ταΐδ}} ΘΟΠΊΡΆΓΟΒ Θοἀ [0 8 ὈΘαΥ δηὰ ἃ Ἰίΐοη. βιυῖ 
γὃὸ ἴδνο βδιὰ ἰπαὺ πο ἀρργοϊιοπβίοη οὗ αοὐ᾽β 
ΤΑΙ 80 ἰουυϊβοά ἰδ6 ζαλ ἴα], {χα} {ΠΥ σοαυ]ὰ 
Ὡοὶ 58ιἘΠΟῸΙΘ ΠΥ ΟΧΡΤΟΒ8 (π6 δἰγοοϊίν οὗ {16} 
σΔΙΔ Υ ; δηὰ ἔμθη ὈοΓΠΘ ἴῃ ταϊμἀ πλιιϑὺ Α͵80 ὉΘ 
ὙδΠηὺ γὼ ΠαΥΘ δβίαἰοα, (παὺ ΠΟΥ ΒρΡΟΚΘ δοοογάϊηρς 
ἴο ἐμ ἡυἀᾳιηοηὺ οὗ {86 868}1; ἴον {ποΥ αἰὰ ποῖ 
ΔΙΝΑΥΒ 80 τηοάογαίθ ἱποὶρ ἔδοιῖηρσθ, Ὀὰϊ {παῦ 
δοπιοὶ ἷπρ ζ6}} ὕγοπι ἐμ ϑτὰ που ΠΥ οὗ ὈΪαπηθ. Ἦἴ9 
οαρδῦ ποῖ, ἐμοη, ἴο τλλ 88 8 σΠ]Ὸ 1η το] ρίοπ αἃ]] 
86 σοτῃρ]αἰϊηῖθ οὗὨ ἸιοΙΥ πιθῃ, Μ]16ὴ ΠΟΥ ῬΘΓΘ 
Ρτοβϑοὰ ἀονπ ὈΥ͂ ἰδ Βεαῃᾶ οὗ αοά ; [Ὁ ἤθη 
{μον τὶ 8 γογο πῃ 8ἃ δβίδίθ οὗ σοηῃἤιβίοη, {ΠΥ 
αἰϊοτοὰ τὰς ὑπαὶ γὰ8 ἱπίθιηρογαίθ. Βαϊ ψ6 
οὐρὶιί, οα ὑπ οὐ Βδπά, ἰο δοκηον)θᾶρο πον 
τοαὶ τηϑὲ Ὅ6 ΟΌΤΡ ὙΘΘΙΚΏ 658, ΒίηΠ 60 γ)ἷὲὸ 8566 ἰἰιαῦ 
{89 βίγοηζοβὺ δύο (8 [Ὁ] 6 πη, θη αοἀ οχοῦ- 
εἰβοαὰ βουϑυ τ ἰονατὰβ ἰΒ θη." ΟΑΕΤΨΙΝ.] 

14. οτβ. 17, 18. “« ΑἸ! οἰδοτ ἰοτηρί Δι] 08 8ΓΘ 
88 ποίδίημ, δοιῃρατοα νὴ ἴΠ086 ἰῃ νν]ιο αοὰ 
ΒΘΘΙΏΒ ἴο 8ού Ηϊπ86}}7 ἴῃ Βοβι ἢ Υγ ἴ0 8. πιδη. 
ΕΟΓ 88 Ἰοηΐ 885 1:6 Ρίουβ ἰαβίθ ἴῃ 6 ρτδοο οὕ ἀοἀ 
δὰ Ῥογοοῖνο ΗἸ8 ἐδ ΥῪ (θη θγΠ 658, ΘΥ̓ΟΤῪ δά- 
ΥΟΥΒΙΥ ἰ8 80 Ὁ 6ἢ (ἢ ΙΠΟΓΘ ΘΔΒ1}Υ Θπἀατοιὶ ὈΥ͂ 
ἴθι δηὰ (ΠΟΥ͂ σδῃ Ὅ6 Ἰογίιϊ δπὰ οὗ σοοιὶ οἤθον 
οὐϑη δἰιϊάβὶ οχίοΓ 8] Οδυ809 [ὉΥ ΒΟΥΓΟΥ͂. 866 
Ῥβ. Ἰνὶ., ἰχίϊ., Ιχχὶ. Βαΐ, οὐ ἴΠ6 σοπίταγυ, ἰἴ 
αοἀ ἀἰβρυ8685 ΗἰπιΒο} ἴῃ 8Β0ῃ10 ΒΕΥΘΓΘ ββρϑοὶ Ὀ6- 
ἴοτο ἰδ, δηὰ αἰββοι ὉΪ65, ΔΩ δΔ0ῖ8 ἃ5 ἰΓ Ηθ 
68 γ8 ὑμ6πὶ ποίΐ, ἰβ ποὶ Δ ΟΥΔΌΪΥ αἸαροκοα [ὁ {ἢ 6Π|, 
Ὀαϊ ΤηΔΥ Ὀ6 ἰη ὑπ9 πὶ 68. ἀθστθο ορροβϑὰ [0 {ἢ θ 
δὰ ἀραϊηϑί (πον ἱπίθΡοβίβ,--τἰ δὴ Ἰδηοη {1018 
σοππηθποθ, (ἢ 6 Ὀορίη8 ἐπ αὺ δεογοῖ ΒΟΥΓΟῊ Οὗ [ἢ 6 
80}, ἰμαὶ οχοοββϑῖγο δηρσυϊβῃ, ὑπάον ψ ΐο ἢ (ΠΟΥ 
ἔαϊπὶ ΔΙΤΑΥ δηα τηυδὺ βἰηἷς ἰο ΗΠ 6]], ἀἰὰ ποὶ αοὐ 
μοϊ]ὰ Ηἷ8 μαηὰ οὐδσ (8 6πὶ ππὰ δοσϊ ἀρ μον δῃ- 
ξαϊδθ. Τλο86 δτὸ ἰδ Ὀαυβοιϊηρβ οἵ ϑηίαπ, [ἢ 0 
Υ̓ΟΤΥ ἀτορϑ οὗ 6} 18} ἰοτηρίδ(ϊ οη8, {ΠῸΥ ἅτ 189 
Βοοὶ8 οἵ 6112] δαὶ ψ1}} ογουν οὶ πη 
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δίγοηχίῃ. Τ θη (Π6Υ [186 ἰθηηρίρα} 1086 ᾿οατί ; 
ἴου "νη, ἃ8 ἰΐ ΨΟΓο, ΠΟΥ ᾿ἰα ἴῃ ἀμ νίκη θ88. ἰπ}- 
ΤἸΏΏΓΘΙ ἰῇ δὴ οἴθγηδὶ ῥγίβοῃ οὗ δυδγΥ Κη οἵ 
τγοι Ὁ]6, θη {(Π6 [ογὰ 6]0568 Η 8" ΘΓ ἴοὸ {πῸὶὉ 
Ῥἰυἰ4 010 ΟΥ̓, γὺ8, σδθη Ηθ δὲ8 Ὀθηΐ Ηἰ8 ὕΟῪῪ 
δξαϊηβί ἰΠθηὶ πὰ βοὶ {6 πὶ} 88 ἃ τι Υκ [0 βΒδουὶ 
δβαοϊηδβί (6 πὶ 4}} Ηΐ8 ἀατίβ δῃηὰ δγγονβ, ἤθη 6 
88 υὐἱοΥἹ Ὁ οὐοςί ἃ 1Ππ6 πη} ἔγοτμλ Ρ68466 δΔῃηὰ 84]}] μαὰϊ 
ἦθ σοοά, ἴῃ 4]} τοβρϑοῖβ τ ἰσῃ! 6 Ῥγοριοὺ Πογα 
τοϊδίοϑ ἴῃ ἀοἰΔ}} οὗἁὨ δἰ πιβοὶῖ, (μὸπ δὶ ἰδϑὺ τθ ον 
σοῖο ἴο {ἰἰηἷς, 88 Φογοηλδῃ αἷά, ννῦθη ἢ6 καὶϊιὶ, 
ἈΑ͂Ν εἰγοηηίὴ απά ἦορε ἰ8δ ρογίδὴεὰ ἥγοπι (δὲ 7 ογά, 
ὯΠῚ11} οὐ δρχαῖη οἰ 86 σοῖο βαη οὗ Η18 Ὀίνίηο 
ΒοανοηΥ σοπϑοϊαιίοη δηὰ ἔδυ μου σοοάῃθεβ βὲιῖ ἢ 9 
οὐἱ ἔγοῦι ἀπι11580 {1}Χχ0 ἀν Π 688 οὗὨ {Π 8 (δηλ! ρι 811 0}8 ; 
δυΐ ἴπ (ἰχ6 πιο γ ἢ }16 (ΠΟΥ͂ τη. (ὉΓ 8 ἰοπρ (πιο 
δΆτο δ᾽ [5 οὗ παῖ ζυΐαγο ψταῖἢ, τ ϊσὶ {10 
ἀαπιηο τηϑὲ που θαοῦ ΘΙ ΘΓ ΠΆΪΥ βυογ. Βϑβίὰ68 
Φοτγοιη 1} 8 6,86 6 γο, {Π6 ϑογί ρίιγθ ΡΥΟΒΘἢ 8 8 
στ ἃ οἱ 14 Ὁ]6 τοργοϑθηίδιϊου ἀπά βογγονζιϊ ἰη- 
βίμποο οὗ ἃ τῆδη ἰἢιι8 αἰϑίγβββϑα, ληἀ ἃ βρϑαοϊΐαὶ 
ΘΧΔΠΙρΡὶΘ [ὉΓ 0.8, ἴῃ 110 6490 οὗἩ (86 ρῥαιἱοηὶ «00. 
«νον αν ἃ αἶ8ο ἰη Ῥβδ)η χχχὶ., 7 δαϊά ἐπ πιν λαδίε 
7 απὶ ομὶ ὁ ἤγοπι δο»ΐογε Τ. πὲ ἐψοβ. 68, οὐδ (ἢ 6 
ϑὅοη οΥ̓͂ ἀοἱ 'ινι8 σοι ρο! θα (ο ἴοϑοϊ ἰῃ Ηἰδ ΠΟΙΥ 
δβοιιΐ ἃ βἰταἰϊλν ϑρ για] ἰοπηρίδιίοη (γοῖ πψὶιμουὶ 
ΔΏΥ͂ 51π}, τί θη οἡ {ἰὸ ΟΓΟῸ88 Ηθ βεϊά, δΜίν αοά, 
ΜγΥ αυι, νῈΥ ἰιαϑὺ Του ἔογβαίδη Μὸ ὃ" Βαιυ. 
Ηυννιυϑ. το Πα 198 δοσθ γι θη ὉΥ Φογοιαΐδ ἢ 
8 ποΐ ῃοΨ δηὰ υὑπἰιοραγρὰ οὗ; Ὀυϊ ΥΘΟΡΥ ΙΊΔΩΥ 6χ- 
ΔΙΏΡΙ638 ΟΟΟΌ ἴῃ ϑονίρίαγο, οὗ {1086 τῶηπο ΒαγΘ 
Ὀδοη ᾿γΑβ86α ὈΥ͂ (ἰ}1ϊ8 βδῖλθ ἰδηιρίαἰϊΐοη. Τἢ6 
ΓΟ] ον ς χα πιρὶθ8, ἰΟ ΟΥ̓́ΘΤ, ΓΘ ΘΒρϑοὶ ΠΥ 8Ρ- 
Ῥτορτίαιθ δοσθ: ΑΡτγδίνδπι, θη. χνὶ. 1 (2); 
αν, ΡῺ χχχὶ. 23 (22); Ἰχχνὶϊ. 8-10 (1-9); 
Ηοζοκίαι, [ἴ8. χχχυι[ὁθ8 10, 4Ζοῦ, Υἱῖ. 16. χὶχ. 6, 
22; Ψοπαίι, ἰϊ. ὃ (4); δὰ], 2 Ὅοτ. χὶὶ. 9; τὸ 
Μ ΟΠ ΠΥ 6 δά άοά, 056 τηοϑὶ οιηϊηθπὶὲ Τ]160- 
Ἰοχίδηβ οὗ ΟὟ οὐ δρ6, Μαιιποβίιβ, 6116 Ὁ δηΐὰ 
Ἡδιβιιβηῃ, δηὰ ΘΒρΘΟΙ ΠΥ [86 0, 80 ψγὴ8 
οὈϊίκοά τὸ 51} ἴῃ [παι βίονο οὗ ϑαίδη, ρηαγι σα ΥνῪ 
ἴῃ (χ6 γοῖν οὗἩἨ Ομ νῖβὶ 1627, δϑουΐ {116 ἰἴπγ6 οὗ (119 
ζοϑίινὰ] οὗἨ {πὸ Υἱβιϊδίίου οἵ Μδγύ, δοῃποογηΐϊηῃς 
γῇ ἢἶσ} ῬΆΓΟΧΥΘΠ οὗ [ἴ8. ΌΥ͂ ἴδ Ὦ18. πιοβί νἱοϊθηίς 
οη6, }). “ὁπ. βΒυσενηλοιῦθ Π885 νυ 6 8. ουτὶ- 
οὐ δαοσοιιηῖ, ψἰοὶι 18 σοπεαἰησὰ ἴῃ Του. ᾿ἰϊ. 7 6 ἡ. 
Οοται. ΕὉ]. 401. Εὔπβτει. [Ι1π (ἰϊὰ [μεϊρεὶς 
οὐϊτίοη, {18 ργομυοίίοη 18 ἔοαπά ἰῃ οὶ. ΧΧΊΤΙ,, 
Ῥαρ. 498 43 ἀπάον (6 ΤΊ1]6, “22. Ψο. οπιεγαπὶ 
μπά 7. ὕυπεε Πωίοτὶς υοη 1,μἰδετὶ φοϊειἰολοη μπᾶ 
ἰεϊδίϊεολεπ ἀπίοολιίμσεη, αἀπῆὸ ἘΠ᾿ 
ΒΟΠιΘΙΪ 268 18 80 9118.6}, (δῦ ογϑ 116 στο οὗἁ 
αυὰ τίη {Ππ|ὺ (ΠΟΥ ἅτ ᾿ἰοβίὶ, βηὰ ταὶ ἰὰ ἰ8. 8]} 
ΟΥ̓́ΘΥ Ὑ10}1 (Παὶν βϑαϊναιοα.... ΤΠ 6ΥΘ 18 ἢο ἀουδὶ 
Ὀαὺ (δι πὸ Ῥτορίιοι αἶ80 ΧΡ 655}γ γου ϊηἀ θα {110 
1} ταῦ ἴΠπΠῸΥ οὐρῃῦ ποὶ ἴο ἀοϑραὶγ,. ... 
᾿πουσίι (6 ἀν} ἰθαιρίοα ποπὶ ἴο ἀδϑραδὶγ, 
δας αὐ [ΠΟΥ οασῦ ἤθη οϑρθοΐ! Ἐν ἴο βίγι  ρὶθ 
διζιϊηδὶ ᾿ι, Τ ἶμ 15 ἰηάθθα, 1 δἰϊον, 8 βαγὰ δηὰ 
Ρουϊουβ οοπίοϑί, Ὀαὺ ἴπ6 ζαἰ{ [Ἃ] οὐρὶῦ ποὶ (0 
ζαϊηῖ, ὄυθη ἤθη βυοἢ ἃ {ΠῚ ὨΆΡΡΘΙΙ8 ἴ0 {[16Π|, 
(παΐ 15, ΤΠ ΘῺ ἰἴ Β66Πι|8 ἴ0 ὃ 4] νοῦ τ} {ἢ 6 
᾿δῇ πῸ0 ἰι0}0Ὸ ΓΟΠΙ ΔΙ ἢ8. Ὀυΐ, οη ἴῃ 6 σοηίγαΥ, [Π6Υ̓ 
οὐχσῃς πουθγίποῖοϑ8 ἴ0 ρῸ ὁ Ππορίηρ, δηὰ ἰδμδί 
᾿πη]ορά, 85 {6 δογρίαγθ βιγ8 ϑἰβονῃογο, Ἀχ δὶ πὶ 
Ἰορθ, οὐ ἈΌονθ Βορθ (Βοτη. ἰν. 18)... θγθ ΔΗ͂ 
006 ἴο αϑὶς, Ηον οδη ἰΐ Ὀ6 {παῖ Ὦ00Ρ6 δηὰ ἀρ5Ρ 4} 
Βηουϊα γοβίἀθ 1 {ἰ10 ϑᾶπλ6 πηδὴ ἢ {6 ΔΏΒΊΥΘΥ 18, 
{μαι ψ θὰ (ΑΓ 18 ΘΔ, ἰΠπὲ ρΡᾶγὶ οὗ [86 8οὺ] 18 
ΘΙΩΡΙΥ, ὙΒΙολ δά }8 ἀοθραῖὶσ. ΝΟΥ͂, ζδι 18 

ΤῊΕ ΨΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΒ ΟΡ “ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΒΟΠΊΘΓ ᾿Πη)68 ποῖ ΟἿΪΥῪ Θη Θ υ] οἱ, Ὀιιὺ 18. αἰπο ΠΘΑΥῚΥ 
5:16, Τ ιῖ5, ᾿η ἀρ, ἀο68 ποὐ μα ρρμόῃ ἰαἰϊγ. ὑὰι 
(ογ 18 πὸ οὔα οι οὰ ἀςΟΡῚῪ Θχουοίδοβ Κι τ 
ἰφι ρίας ἰοπ5, ἡνιὺ ἰο68 οἱ 1661 ταν Δεἴ5. [4118 16 
ΠΟΔΥΥ οχιϊ συ ϊθμο. [0 ἴθ (ἢ πὸ ψυπάοτν, ἴθαὶ 
ἀοϑραῖν {πὸ π ρυθναῖ δ: Ὀὰϊ ἴτ 18. ἴῸΓ ἃ τηυπιοπῃῖ 
Ιὼ τ89 τπποδιιΐπ|6, 186 τοΠΙ Υ̓͂ 8, ἐπ τὰο  τα τ} Υ [4 
ἤοο ἴ'ο οὐ δηά το δοπιρ]δῖ οὐ εἰν 18. ΠλΙΒΟΓΥ͂, 98 
παῖ Ηδ πιᾶῦ διισσυτ δη ΓΔ186 ἘΡ ἰἰοσο ψ υ 8.9 
(8 (16 η.᾽ ὕλενιν. 

16. γεν. 19. "Ψ υϑῖ 48 ΟΥΓΆ ΥΟΟῚ [δϑἴδ68 ΥΟΓΥ͂ δίι- 
(ον, Ὀὰι ΒΕΓΥΟΒ ΠΙΛΏΥ υϑ6 ἴιΐ ραν ροϑθὲ, 50 (86 σΓ058, 
ἴον (0 ῥτοβϑηΐ, βϑοιηοῖὶ ἢοὺ ἴο Ὀ6 όγουν (ἢ Ὁ. 
χὶϊ. 11). Νονουι] οῖοδβι, ἃ 18. 8 τἸιρά!οίηα [ὉΓ τι8. 
Υ οὐπινοοά ( ογπια} ἰνα.8 118 πΆπλ6, {15 (Λγ  Γὲ 
θαι Μία {}}), οοηίτοὶ {6 Βρί είς [ἰοπιρϑῦ, οὐ τ 6.18 
οὔ {π9 8οι}}}]. Εοῦ. πνογιηνουὰ γοϑίγα 8 ἴγοπὶ 
ον άπ 655, ἴθ ροτβο8 16 Ὀΐϊδ, θυ γα} 1265 ρυΐβοῦ, 
Δη ἀοσβίγουβ δὶ υλὰ σογιμὶὰ ἀπ σογγαριίοῃ, 5]}]} 
οὗ ψ  οἢ δηὰ τὰτι6}} τλογ 6, πη ἃ ερὶ ετα] βθιι86, 
8 ἀοῃθ ὈΥ ("9 ἀθδῦ ογοββ. Τἰιθγοίογθ, 16ῖ 9 
οβίθοιαῃα ὑδὶ8 οὐν βρίγιειια) πιοιιοῖηθ.᾿ ΟΒΆΧΕΚ. 
--) 5 1 ὨΟΟΟΒΒΆΤΥ ὑπαὶ ΟΠ τῖϑὶ ΠῚ πιβο} Γ βου 
Ὅο αίνοη κ4}} ἰο ἀγί πὶ, ἡ ὮΥ το διιουϊὰ νγ ὃθ 
8Ὸ]Ϊ0 ΘῃιΓΟΙΥ ἰο δὐοδίαϊπ ἔγοιῃ (16 {|κ6} (μὰ- 
ΜΕΒ. 

10. ὕ͵ετβ. 10-88, «7 866 ἤδγὸ {Ἰαΐ ἐμ ΓΘ ἃΓῈ 
ἔννο ΒουΓΟρ8 ΟΥὗὨἨ σοπβοϊδίΐοη, ἰμίοσηλὶ δηὰ οσίογ- 
4]. Τδ ἰπίονπαὶ ἰ8, θη ΟοὯ6 8 ΒιΓα ἴῃ [9 
ἰιδασὺ ὑπδὲ μ6 848 ἃ χγποΐοιιϑ αοὐ, οἵ ν θαι [9 
ΤΆΔΥ Ἔχροοῖ ΟΥΘΥΥ κοοὰ (μἰπρ π᾿ 81} αἰθηου 19 
δηΐ ἀἰδίγοββθθ. ἰδαὺ {{|Π1|8 σοπβοϊαίί οη βοιμο πι68 
ΟΧΡίγοΒ, 88 νν9 866 ἔδτγα ἰῃ {]ὸ 6886 οὗἁὨ 7ογειιίδὶ, 
δη ἔγοτῃ (09 ΟΡ 8 δηά βαγίηρβ οὗ αν μι, ἃ5 Νὰ 
ανθ 8ῃοννῃ δῦονθ ἴγοπὶ πὶβ Ῥβα]πιβ. [ἱ οἴϊεη 
ΒΟ6πΒ 88 δουρὶ Οαοα ΠΙηβο] 7, ἰοζοί 6 Γ πιιὰ 

ἸΙοανθη δηὰ ἔαυιδ, 18 δζηΐηϑι οη6. ον ΠΟΥ͂ 
8ου]ὰ ἴν δ6 ψὶϊῃ ὁπ ρ]δοερὰ ἴῃ 806 ἱοιιρίδιίοη 
Αὐϑινοῦ: Ηθ ϑιιουϊὰ ἰὼν μιοϊὰ οἵ (0 οχίεγαα 
οοηδβοϊαἰίοη, ψιιὶοὶι μ6 βηάκβ, μοὶ ἴῃ Π15 ἰιοασι, Ὀυΐ 
ἰῃ (86 ΗοΙγ ϑοιϊρίατο, ἰθ 80 τηπῃΥ πο εἰἰνίῃθ 
ΘΟὨΒοΟΪ ΔιοΟΥΥ͂ ἀδοϊατγαι  οηδ, τ ἢἷς}} Οοὐ {ποτοΐα ρΓο- 
δΘη(5 (0 8, ἰοχοίμου τσὶ τἢ ΠΙΆΠΥ ΟΧΔΙΉρ]68 ἰῃ {18 
οα808 οὗ (ἰο89 ἰο ποσὶ Θοά [88 ζι 1 Ά}1ε δά 
γογὶβοὰ βυοὴ ργοιιΐβθθ. Απὰ ἔμ πὶ αἶδοὸ Β6 βῦου 
ΘΔΓΘΙΆΙΙΥ οοηβί ον {Π|650 ιϑατί-ηονίηρ ΜΓ, 
ψ σὰ Φοταοιη δ Π6ΓΘ ι.568, Ὑ 16 ἢ ἢ ἀἰὼ ποῖ γζεὶ 

ἔτοπι ἶβ ϑασῖ, ἴον [πὶ ϑρόῖίκθ ἴο ἰνἷπι ἴῃ ἃ ὙΕΙ͂ 
αἰδδτοπι ἔαϑιιΐοη, δαὶ 6 τϑοοϊνά εἰοι ἴσο [89 

ΗοΙΥ αΒοβιί; τ5, [τ ἴ8 οὗὨἨ {π6 [μοτι 8 βσοοίῃο, 
πὶ να ἃσὸ ποὺ οοπϑδιηραὰ, Ηΐβ ἸΠΟΓΟΥ [8115 ποί, 
Ὀαὶ 10 18 ὨΘῸ ΘΥΟΡΥῪ τποταϊης; Τὴ Ιοτὰ 8. κγβν 
οἷουβ υπἴο Ἰεΐτὰ πὸ ψαἰτοῖ ἢ ἴον Ηἴτὰ, δι ἴυ {|| 

801 {ππ| ἰπαυ γθ8 αὔιοσ Ηΐ; [1 ἰβ ἢ οχοο θη ΐ 
εΐπρ ἰο Ὀ6 ραιίθηϊ δῃὰ ὁ ἰιορα ἴοσ (6 δεὶρ οἱ 
1η6 ἱογὰ : Ηδ ἀοεβ ποὶ οαϑὶ οὔ᾽ ἴον οὐογ, υυϊ Ηδ 
ἰϑ ἱπάθοα βοῦσὺ πῃ πιονϑὰ ὉΥ δοπιραϑϑίου δοουγί- 
ἱπρ ἴο Ηἰ8 στθαὶ πιθγοὶθβ, εἴς. Τθβο δπὰ βἰ παν 
βΒαγϊηρθ ΜῸ βιοιϊά, ἴῃ χτοδὶ ᾿οιιρίδι! 08, 18 κ6 
μοϊὰ οἵ αηὰ ποϊά {ἰοπὶ ἔνϑι ἱπ ἔδῖτ ἢ, ἴῃ 5016 εΥ68 
οὔ 186 ἡπουρσίϑ δηὰ οὈ) αιϊοη8 οὗ οὔτ οὐ διθατίϑ. 
ΤΠΟΡΟΌΥ ψ}} αοα τουΐνο ἴῃ ἃ ἰγου]ϑὰ Βοατὶ 188 
ἰδίου παὶ σοπϑοϊδιΐοπ, 8ὸ (πα ὁπ σὴ 88} ΜΔ 
Ψψοτοπιίαῖ, Τίιοα αἰ} Ὅ6. ἀσεὶῃ σγυϑοίοι δὶ τπαΐι}: 

ἴα] ΟΥ̓ πιο, 10Γ 80 ΠΥ Β0}] δϑϑυγοα πιὸ. ΓΙ 
ἰακα ἴο μοδτῖ, ἰμογϑίοτθ ἴ 8:11 Βορϑ." ἢ ἁγίεκιὺ, 
διεημπατίθη.-ττοε Τὰ ἰ τη 8 ΠϑΪ. ἀπὰ ουϑίοιι οἵ Θοὐ, 
βνϑὺ ὑποσου ΖΚ Υ ἰο Ῥυουθ πηθὴ ὉΥ ΑΠΠ]ΙοΙἰοα, 86 
λον ἴμδὺ ἰοὸ ποδὺ Ηΐδβ οἰ! σθαι, ζ 1867, 85 ὅπθ 
βοϊὰ δὰ βἰϊνον ὑσὶϑὰ ἴῃ 16 ουθα, δ Του [0 ὃ8 



ΟἼΑΡ. Τἱ, 

οἴθδ δη ραγτο. Αβ ἷΐ 8 δραΐη νι ἴθ, ἢ 050 
δαἀδοντοβ ἴο νψίβαοιι 8}}8}} αἀὐσϑὶϊ βοουγοὶν, δηὰ 
ΔΙ Βουμἢ δὶ ἤγϑί 886 8βοὶβ βουβϑὶ ἴῃ ὀρροβίοη [0 
Ηΐπι, πὰ Ὀγΐη 8 ἴθαν πὰ ἀγολὰ ἀροῦ Εἶπ, πὰ 
Ῥτουοϑ Εἴη ν ἢ ον τοὶ δπὰ {1685 ἷπὶ ν᾽ ΠῸΓΡ 
ΟὈλϑ ἰϑοιη ηῖϑ, ὉΠῚῚ 816 η8 λ΄ [6 15. "νυ ὶτοὰἱ 
κυϊ!ο, 6 Μ}0}}} τη γοίαση ἰο ἴα ἴῃ {Π6 σὶρ 
ὙΔΥ, πη σοιὉτὶ δἷτη πα ΘΠ ἢ ΐ πὶ ΠΟΥ ΒΘΟΥτΘί8. 
Βιχασίν. ἰν. 18-2} (19-18).᾿ Εαιη. ΗΝ Νιῦβ. 

17. (εν. 31. Ῥγαγον. “ αν, ΑἸ ιν αοά, 
(χα 5 ὑμ 6 Γ ἅτ ποη6 οὗ 9 ΨἘΟ ἰἰανο ποὺ 6011- 
Εἰ} ἴο σοηϊοινὰ ΜΧ 1} ΤΏΔΗΥ͂ ἰθτηρίδιϊοῦ5, ἀπὰ 
8.8 δ116}} 15. ΟἿΡ ᾿πῆγιη νυ, (Πδὶ γὸ ΓΘ ΤΟΔΟΥ ἴο 
Βιυσοι πη Ὁ ὑπάᾶον ἤθη), οχοορί Του Ποϊρθϑὺ ι18,---- 
Ο κτιαηΐ, (μαὶ τ) ΤΏΔΥ ὉΘ κυϑίκ᾽ θὰ ὃγ ΤΗΐηδ ἰη- 
σἱηοῖ Ὁ] ρονναν, δηιὲ ὑΠαὐ 4180, θη ΤΏου που] 8. 
Ἰαπιῦϊο 5, το ὩὩΔῪ Ἰοαῖμ6 ΟΌΓΒΟΪγοΒ οα Ἀσοοιϊὶ 
οὗ οἷν 8'η89, δηὰ (8 ῬΘΙΒΟΥΘΡΙΡῚΥ σοπίθηα, 
ἘΠῚ}, μανίηρς ζαϊηθα [86 νἱοίουυ, νγὸ 88}8}} ρσὶνϑ 
Τηοα (6 οἴοΥΥ ἴοῦ ΤῊΥ Ῥογροίι4) δἱὰ ἴῃ Ομ γίϑι 
808 οὧὐὐ ογτὰ. Απιθη.᾽ ΟΑἸΥΙΝ. 

18. ὕενβ. 22-24, “ΤΠ 686 δΓὸ δρρτουθὰ ἰοχίϑβ 
απ οοτ ἶΔ}8 [ὉΓ 4}} βίγϊ οἰκο μϑασγίβ. 1. 6048 
ΤΩΟΤΟἷ659 Ληα σΟΙΏ 4 Β5:0Ώ8, ΜῈ ΪΟὮ ὙΥ6 ΤΩΔΥῪ Βοὺ ΟΥ̓́Θ 
ααιϊηϑι αοα τορεγαοα 88 ἃ Θοηϑιιηίης το, ἤδαι. 
ἷν. 24, 2. Ται ΠΠ|86 οσοπιραδείοπδ [αὶ ποί, νὶν ἢ 
Ὑ 1] 6ἢ Μ͵ΘῸ ΤΩΛΥ Γοβὶϑὺ 86 ἰοπιρίαιἰοη, (μ4τ αοἀ 
ψΓΪὮ] ΠῸ ποτ 6 ργροίουϑ δηὰ ἢ88 ἔοτροίίθη οὐῦ 
αἰ οι ἀηὰ ορργοϑϑίοη, Ῥβ8. χὶϊν. 25 (21). 
8. Τυλι 27|5 πιογοίθδ αγὸ πέσ ἐὐετῳ πιογηῖπ, Ὁ ἢἸΘ ἢ 
6 ΟΡΡΟΒ6 ἴο οἷν ἐδτηρίλιϊοη τ μθη 'νθ δγὸ δοιϊῃ- 
ῬΈΊΟ τὸ ΒΔ. ἢ Ῥάνὶὰ, 1 δηλ οἰ δδίοηθα ΟΥΟΤΥ 
ΤΟΓηἢσ, Ῥυ. ᾿ἰχχὶϊ!. 14, 4. Τὶ Ο'οὐ ἴδ ζαϊ ἀγα, 
ἴο πιοοὶ {6 ἰοωρίαςϊοπ, [μᾶὶ αΟοα νν}}} ταῖκο ἰἰ 
ἴοο ᾿ναγὰὶ ΤῸΓ 8. ἴ0 ὈΘΑΓ, 1 ΟΟΥ. χ. 18. δ. Τἢδὶ 
σοί το δὲ οἷν Ῥοτγίΐοη δὰ τοῦατιὶ, ὑπαὶ πγὸ τν}}] 
6 στ ἢ τοσοιηρθηϑοά ἴῃ δανθη.᾽ ΟΠΆΜΕΕ. 

19. νογϑ. 22, 28, ἍΤ 6 προ] ρυγροτὶ οὗ {15 
{γα} σοϊάδη πιαχίτῃ 18 σΟπΒοϊ δι ογΥ, δπὰ ἴο {}}185 
οηιΐ ἰὐ 15 ἴο Ὀ6 ρ᾽οαἀρὰ ἰῃ νἱον οὔ (6 πιαχηϊιθ 
οὔ τ 6υἱ] ον οὗἨ ον συ αηὰ οΥ̓ ον ρυπἾ5}- 
τηρηῖ, ἢ 1} }8 δοσοτὰ οπι. ν. 21, δπᾶὰ Ῥβ. 
ΟΧΣΧ. Τ. 45 ννῈ}] 85 (16 ἕο] οτνὶης ἔσοπι ἀυσύθτινε, 
αοὐ᾽5 εοπιραϑϑῖοη Θχοθθὰϑ {Π|6 ΠλΊΒΟΣΥ ΟΥ̓ Δ]}] πηλη- 
κι. 6 ἀθιι80 οὗἁἨ (Π}58 τηιχὶ πὶ 18 ΓοῦγζΟ] . 
Τιι6 ἢγϑὶ ἴβ {πὶ οὗ τ1η6 Ερ᾿σαγθδῃβ, Μ᾽ ἢ, ζΓΟΠὶ 
1:κα Ῥηββασοϑ οὗ δοτὶρίατο, ἰῃὰ νη σὴ {ἢ 6 ἱπὶ- 
πιοηϑιν οὗ ἴῃ6 Βινὶηθ ΡἾΓΥ 18 σου οα οὗὨ ἰθάμπος 
τ λ| πησίσιν ρΐθ69 οὗ ἡαγρβοῦ (κοκκυσμὸν), οῖ 9 
σομΠἾι ἴῃ 510 ἰδ σΓΔ66 ΤΊΛΥ͂ (Ὧ6 τοῦτο δὈοπηά, 
Ἐοιη. νἱ. 1. ΤΠ βθοοπά ἀθι.86 ἰ8 (αὶ οὗἩ Οτίροη, 
νι ο ςοποϊα οἰ τηλῖ, Ὀοσαυδο οΟὗὨ ἰἰτὸ ᾿πδπηίία ὁοπ)- 
Ραϑϑίοι οἵ ὅ6οα, [816 ἀδιηηθα Ψψουϊὰ αἱ Ἰεη κι] βοπιθ 
[Γπη6 οὐ οἴποτ, 6 Ποταιοα ἔγοιη ἰἢ6 τογπιοηῖ οἵ 
Η611] απὰ ὃ6 βαγϑὰ (οῃι. ἰχ. ἴῃ Φογοπι.). Τ}0 
ἰγὰ ἀθυ89. 15 (ῃδὲ οΥἡ Ηύθον (ϑακινε ἐς πιογί., 
1021). ν}ιο, ἔγοηι 0 πιιρ] 49 ἀπὰ ἀν υβη 
οὔ 6ο"}5 δοιπρηβϑίοη, ργοϑαπιθα ἰοὸ ἔλὈγϊοαῖα {ἢ 6 
ἀυσοῖτῖηο οὗ πηΐϊνοῦβ8)] δηὰ τη] πι!|ἰοὰ οἹ]δοίίοη. 
Τινο οσ ἢ} ἀθ..86 15 παῖ οὗὁὨἨἍ 116 ῬΒοίπἰπη8, ν 0 
80 ἴᾺΓ χρη {Π6 ψΟΤᾺΒ οὗἁὨ βοτὶρίατο δοησοτγηίηρ 
(18 σοπιριιϑϑίοη οὗ 04, 88 ὈΪΑΘΡΠΘΠΙΟΙΒΙΥ ἰο 
5880 Υἴ, ται αοα, ουὖὐ οὗ Ηΐ8 τηρογθ σοπιρηβϑίοη 
αἴοπο, ἔογχίνοϑ ΟὟΤ εἶηβ, τὶ ου ΠΠΥῪ σοπιροη- 
ΒΑΓ πηα 8αιϑλοϊίίοη τοράογοά ὈΥ ΟἸσ ϑι.᾽ 
Ἐδπδτεα, ΄ 

20. εν. 24. “ΠΥ ΤΗΕΕ [85 ἤἥποῖγ σοτργβοα 
ἐἾνθ ἀϊκιϊησιῖοη θα νοΘ μοΡ6 δηά ἔκ ἢ, πη (ἢ 6 [0]- 
Ιου ὶπς ᾿ν6}]-τοιπή θα ροτίυα: ΕΔΓ ἢ Ἰοο 8 αἱ {86 
πογὰ νν Βἰοἢ ργοιη 88, ΠῸΡΘ δὲ [86 (ἰὴ Ργοηιἑβοά, 

141 
.-π......... 

οὐὐω ἐπί μοί ὑεγδμηι τοὶ, ϑρὲ8 υϑγὸ τέρι υδγδὲ).᾽ 
ὕπϑτεμ.---[  οτο ἀοἀ το τ Ἰκ6 ἀν αν {110 ῬΤυτηΪ86, 

81} (Ἰτὸ τὰ ϑογ Ὁ Ϊ6 σου] ἱπονυ Ὁ] ΡοΥυΪ8}} ς ΤῸΓ 
ΠΟΥ σὰπ ΠΘΨΟΡ ἸαΥ͂ ΙοΪὰ οἡ ΗἾΒ Ἰποῦον οχοαρὶ 
{πγουχιι ΗἾ8 ψογτὰ, Τα ἷδβ, ἐμ 6π, 5. [Π6 ΓοΆ80η ΝΥ ΕΥ͂ 
δοντρίιτο 80 οἵϊθηῃ σοπποοίβ {{} 686 ἔνῸ {ἐμ πρ8 ἴο- 
οι ογ. ὀνοη αοα 8 ΠΙΘΓΟΥ͂ ἀπὰ Ηἰ8. ζαΙ ΓᾺ} 6858 
ἴῃ ΓΟ] ΔἸ Πρ ΗΠ 8. ργοσἶβ865.᾽ ΟΑἸΥΙΝ.] 

21, [δονϑ. 24, 25. "10 ποχὶ οσσυγγοα ἴο (ἢ 6 
Ῥτορμιδὶ, (δὶ νβαίοτον Ἰ6 ἰοϑὰ οὐ βυβογοα, οὗ 
ΠΏ 5861 οὗ (110 βυδογίηχθ οὗ ἢ185 Ῥόοροθ, 818 
ἔντδηὰ ἰπίογαϑὶ ννὴ8ϑ βΒοοῦγα. Ηδ νγ8 βα 18 οἱ 1Π81 
16 ᾿οτὰ νγὰ8 ᾿νὶ8 8]1-ϑυδοϊοηί Ῥογίϊοη. Ηθ νγαϑ 
σοηϑοίουϑ Βα 6 Δα οἰ οβθη ἢ ϊπὶ ἃ5 }νὶβ Ροτγίΐοη, 
δηὰ οχροοϊοα 18 ὨΔΡΡΙ 659 ἔγουι Ηΐαι, πὰ ηοὲ 
ἔγοπι {16 νου] : δηἃ ὑμογοίοσο ἢ ἀοιογτϊηοὰ 
58.}}} [9 Βορο πῃ Ηΐπι, δη σίου δὶ} ἢ 18. ΘΟ ΘΓ 
ἴο ΗἾ8 νϊβάοιι, ἐγιἢ, απιὶ ον. [Ι͂ἢ (1}18 Ὠ6 ονὶ- 
ἀθαυΥ Ρτγοροβοὰ δἰ πηϑοὶ 435 δ ΘχλπΊρ]6 ἰ0 ἰδ 
ῬΘορΐθ, (πῶ {πὸ αὐἰσὰϊ δοοῖς σοιηΐοτὶ ἔγοι αοἱ 
Δ Π6 Δἃ}} οἰ Γ σοιηΐοτί ζα 164. Απὰ ἱπουρὶν ἘΠ ῸΥ 
ταῖς ποῦ ἢΘ ΔΌΪ6 σοῃῆάρηι Υ ἰῸ αὐον ταὶ [89 
᾿οτὰ νὰβ8 (μοῖὶν Ρογιΐομ, γοὶ {Π67 ταῖσίί Το 8Ππὶ- 
ὕδν δαὶ Ηο νλ8 ἰπὰ δπὰ πιογοῖα] ἰο (0986 Ὲ4 
ὑγαῖῦ ἴον Ηΐτ δὰ βοοῖ Ηἰπι.᾽" δ80Οττ.] 

“2, γον. 2ὅ. ““ βοὴ νγὸ πιῇ δῦ ἴῃ ἰσου Ὁ]9 ΟΡ 
ἰοτηρίδίΐοη, (6 ον} 18 δοουϑίοιμθα ἴο Ῥοτίγαν 
δὴ σοργοβοηῖ Οοἀ [0 ι18 88 ὙὉΥῪ αἰγὶ ἔγοιῃ 
τυ δὲ Η6 ΓΘ} ἷ8. Εογν 6 ἀδρ οἱβ Εἷπὶ 85 Δ ἢ τ1π- 
ιδοίουϑ, οἱε|1|698, τλαίη Φαάσο, ποὶ ἴο ὑθ 
ἰνγραϊοα σι, 0 τνοῦϊὰ ΟὨἿΪΥ Κι} ὰ5 δπὰὶ ἀηπιη 
Ὁ8 δη πού τ 18 (0 Ὀ6 ὨΔΡΌΥ, δηά (ἰιι5 (ἢ 9 
θεν] υυου]Ἱὰ {τὶ ἢ ἃ8 δηἢ ἀτγῖνο ἃ9 (ο ἀοϑρΆΪγ. 
9. Θῃοι ἃ ΤϑποΥθ ΟἿΥ ΘΥ̓6Β ὕγοπι {118 γι σι} 
παρὸ οὗ ϑεαίλη 8 σοη)αυγίηρ, δηἃ ἸΟῸΚ ὑρυπ {9 
Ιμοτὰ δ8 (16 Ῥγορίιοῦ Φογθιηΐδ πογ ἀορίςιβ [Ὁ 
19 Ηἰ8 δουσηίοηπηοο, 88 ᾿ζ ὙΘΙΘ: γα8, 85 (οἱ ρογ- 
[ΓΆΥ8. ΗἩΙαλ86] 7 ἰη Ηἰ8. ἰΟἿγ ψοτιὶ, παιηοὶν {ἰπ8, 
ΤῊΘ [ογὰ 18 ὕγίθηαϊγ ἴοὸ ἐμὸ βοὰὶ (αὐ 866 Κ8 δ[ἿΡ 
Ηἰπι.᾽" Εασιν. Ηυννιῦβ. 

28. εν. 25. “'σοὐὖκ ἴογα Ὀοΐῃ Ῥσορᾶγοϑ (ἢ 
ὝΑΥ [ὉΓ δηὰ γοῦγαγ β οἷτβ. Βοίῃ ᾿ποῦῸ Ὀοηΐρ- 
Ὡδοΐ ἴὺ ΡΓΘΟΘ65 ΟὟΓΒ; Ὀοὶπρ ταοῦο ἔλι ἃ] 1 18 
γοϊαγποὰ [ὈΥ̓ Οὐ Γ8] : Ὀεΐης ποῦ δἰἰγδοίῖγο ἰΐ 18 
ΒΟΌσΗΙ δἷϊοσ. ἴ[ἶὑ 18 τίοῖ ἴο δὶ "νὴ ᾿ΏνΟΚΟ 118 
αἰὰ, γοῦ 88 ποίη Ὀδίίον [πῃ 118 οὐση βοῇ, 1 
ἀονοῖοϑ 56} [0 [00 ἀ ΒΟΥ Υ, ΤΘΒΟΥν 65 186] [ὉΓ 
ὃ τοννατι, ΔΡΡ] 165 (5861 10 }:0 801}}5 οΟΥ̓́Ἑ {τὸ Βαὶπίϑ 
ἴον 1π οἷν τα γοβῃπιομΐ, σῖνο8 1186] ἴπ Ραγπηθπί Ὁ Ὁ 
{88 τοβεοιηρίίϊοη οὐ (Πΐ 6 οαρύϊνο. Τοῦ ἀγὶ φορά, 
Ο [οτὰ, ἴο ἐδ 6 βοιι}ὶ οὗ ἶπι 80 866 ..9 Τῆθθ. ΗΟ 
δταοίουβ, {πθη, ἴο ἷπι νὴ ἥπᾶ8 Το! Βα 
Βοτθ πιά θοά 15 βοιηοι εἶς νοπάονζαϊ, {Ἰνὺ ΠΟ ΟὯΘ 
ΟΔἢ ΒΘΟΘΒΒΙΌΪΥ βιοῖς Τ 66 Ὁη16088 6 Βνο γϑβὲ 
ζουπά Τῆρθο. ἢοϑῖ Τῆιοῖ, (Ππαγοίορο, νυ 15} ἴο ὈΘ 
ζοιπά {πᾶ ΤΉου πηλγοϑὶ Ὀ6 βουρ}ὶ ; ἴο Ὀ6 Βουσᾷί, 
ταὶ Τίσι Ἰπαγοϑὶ 6 Του Πα  Τπουὺ ἀνὺ οη6 Ὑ}}0 
ολη 6 βουρὶ δὴ. ἴοιιηι, γοῖ ποῖ φγευεπίεα (»γϑ- 
νεηΐγῖ). ἘρΥῪ αἰβουσὶι ᾿νὸ δᾶν, “Ἶ1η {᾿νὸ πιοσηϊης 
51] ΤΥ ὈΓΆΥΟΡ Ὀγουθηΐ Τ66,; 8. ἰχχχυὶ. 
14 (18), γοῖ (Βογὸ ἰ5. ὯὨο ἀοιιδὲ ὑδαὺ 4}} ῬΓΆΥΟΡ 18 
1{61688 {πὶ ᾿πϑρίταίοη Π88 ποῖ ργονθηίο (ποὸπ 
»τεδυεπετῖι).᾽" ΒΕΠΝΑΒΡῦΒ ἐπ ἰἶδνο αἐ αἰσεπάο 7260, 
αὐυοϊοα Ὦγν απ!Ι81:,ππ. Ὁ. 144. 

24, [Νοτϑ. 25, 26. “ αοἀ ͵ἰβ8 φοοί ἴο 4} 118 σγϑδ- 
ἰατοβ; δι ἴῃ ραν συν ἐο ἐλεπι Τἀαί τσαϊί γογ Π πι, 
ἰο ἰδέ οι (λα! δοοζα Πιίπι. ἍΝ ΉΙΪα ἰγο Ὁ]6 18. Ργο- 
Ἰοηχοὰ πὶ} ἀε]ίνοταποο ἀοἴογγο, νγὰ τγιιϑὶ Ρ8- 
(ἸΏ γαῖ ἴον Θο4᾽ 8 στδοίουβ τοί τ 10 υ85; πὰ 
Ὑ71}}10 γγὸ σαὶ ον Εὔίπι ὉΥ ἔαἸ ἢ, τὸ ταδὶ δέος πὴ 
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ὈΥΡΓΆΥΟΓ ; {ΠπῸῪ ἰΠδ} ἀο 80 νν}}]} πὰ ἰξ ροοά, γον. 
26, Δηι} ἴο ᾿ορο {ἰιδιὶ ἐλε ϑαίναίίοπ οΓ (δε οτά ν}}ὲ 
οοιμο, {ποι κὶν {σα} 168 116 ἴῃ (ἰχα νὰν, το ΜΝ αἰν 0}}} 
ἐς ἀοο5 σσπλο, Ποιὰ ρὶι ἐϊ Ὀθ Ἰοπ ας ἀεἶαγ οἱ ; δηὰ ν Β1}6 
νοι τὸ θὲ φαϊοὶ δηα δ] πὶ, ποῖ αὰττοὶ ες 
αν ἀοα, οΥΓ πιακίῃ ες ΟἸἸΓΆ 6 1168 θα γ, θα. δοαα]- 
οϑοΐης ἰπ (ἢ 6 θ᾿ νη 6 (15 Ρ081}8: δ αίλενγ, Τὴν τοιἱὲ δὲ 
ἄοπε' Ἰ να σᾺ}} (18. (0 πιϊπὰ, γ0 πιλ ῦ ΒΥ ΠΟρΟ 
(αι ἃ] νν}}} δὶ νν96}} δῖ 1.91. Μίαττ ΕΝ ΕΥ. 

“ῦ. γον. 26. "1 {Π6 ρῥτγεοίΐσο οὗ ΟΠ γἰϑυδηΥ, 
Βορα δηὲ ραηιίοποο, {ἰι6 τηοϑὺ οἰδοϊοηϊ οὗ νἱἰγίιι 68, 
δηξῆρο τη }}γγ ἴῃ σοιαιοι ἰαῦοτβ, δηἀ πρὶ ἴον 
του {116 οὐ ον σϑ ἀἰβοθαγρθ [158 ἀαὶγ.᾽ Εὐπ- 
8ΤΕΒ.--- Τ)6 ᾿π|16 πορὺ, Ραιϊίοπος, ἀο68 ηοὶ κτον 
ἦπ ΟΥΟΥΥ͂ ὕ0 γ᾽ ζαγάδηῃ Βιαὶ ννὸ δτὸ δἀπῃο; !ϑῃθ 
ἴο 560 κΚ ἴἴ, Ὀδολι86, 1. ἴὐ 15 ἃ ΥΘΡΥ͂ ΡΓοοΐοι8 Υἱτ- 
ἴχο, πὰ ἃ ρατγὶ οὗἉ (6 Βούνίοθ ψὸ ΟὟΒΘ (ο οὐ, 
Ἀοσογάϊης ἰο (86 ὅτϑι (8816. 2, Τὶ σοπίδ 8 ἴῃ 
ἰιθ6 1 ἀποῖΐοῦ υἱγία, Ὡδι ον, ΒΟρΘ ἴῃ ἀοἄ. 8.1 
ἦθ ΘλΘΙΟΥ [ὉΓ 19 ἴο Ὀγηλοίΐοθ ἰΐ, 1 ψ)͵ὸ δοσυϑίοαι 
Οὐγϑοῖνοβ το ἴὶ ἤσοπι Οὐ γουίῃ. 4. [ἰ σδῃ ονϑῦ- 
σοι 6 ΠΗ ΤΟΊ ζ8. ΔΌ..568 Δη ουΐτηροθ. ὅ. Μ|15- 
Τοτία πὸ ΜΠ} ποῦ σοπίΐπιθ [Ὁ ὄνοῦ, 8. Ἰὶν. 7. 
6. Αἱ 41} ἀνοπίβ πα οηα ψὶ}} Ὀ6 ΤΥ οΥὉ]6. 7. αοὰ 
ἄου5 ποῦ νυ ΠῚ δῇ οὺ ἃ5 (σοπὶ 1116 λεαγι), Ὀαὶ 
δἰννὰγ5 ἀἰοϑίμη3 Βοπιοί ἰης ἀἴοτθηῖ δη ἃ ὈΘΓΟΥ [ῸΓ 
1.5, δ εἶ ἀΟΙΤΙΥ νυν 5 65 [αἱ Η6. ταἰχπὶ ποῖ ρυπ ἰδ 
8 δὶ ἃ}} ({{05. χὶ. 9).᾽ ΟΒΑΜΕΒ. 

[“Θοι, νοη ΠῚ ἸΑΪΚΟΑ τὴν ΧΟΟΙ͂Ν Αι σῃ Δ [618 ΒΘΏΟΘ, 
ΑἸ ν 941. "ἃ μογίθῃ, μέν πα ρα] Π0ὸ, 
ὙΥΝ τ 14 1π (}0.} πὶ (ιν {5ὸ { ὕ6 
ἘΠ μετ όμοο κίνοβ, ΠῸ κίνον {Π{|π|56 1 10 πιο." 

ΒΟΒΕΒῚ ΗΕΒΒΙΟΚ. 

26, Ψονα, 26.836. “7646 ἅτὸ δήπιγδῦϊο δηΐ, 
Βογοηπήὴ πιλλβινθ, σοι ογτϊηρ ᾿νογὰ8, ἢ ἢ] ἢ 
1.10 ἸοἿγ τοῦ θοῦ ΟΡΘ 5 {ἰἸ6 ΔΌΥγ55 οὗ 6.18 ἸΠΟΓΟΥ͂ 
ἀπά σοιαΐοτι5 {πότ ν (ἢ Πἰπη5ο απὰ (Π 6 ΡΘΟΡΪΘθ. 
Α5 ἰἔ τὸ νου βαῦ, Εὖ ἰ5. ἀραϊηϑί αἀοα᾽ 5 παῖγΘ 
ἴο δ81..}}}"» οὐ τ1ι9 ἰὁὸ βιιο γὰ αἰδοῖ ριῖη6, δηὰ ἴο 
Ἰοι τ 5 ἀτίνοη βηὰ ἰηλιγοα ὃν (6 ννου]ὰ, Βιιῖί 
ΗΠ ἀοοβ ἃν ἴον {Π|6 ΥΟΓΥ 69ὲ γϑάϑοη, πού ἴο Τιΐῃ, 
Ὀαΐ ται πον ἴο οαἰγ, ποῖ ἴ0 στίονα Ὀυΐ ἰο 411] ψΊ 
ἦΟΥ ἔογτονοῦ. ΕῸν [16 5 ποὶ οὗ [Π6 αἀἰΒροδίιΐϊοη οὗἁ 
(0 αἰ] ἀσοη οὗὨ τηθη, ᾿νιο, ἰἔ {πον ΔΏΡΟΥ 18 ΟὯ66 
οχοίτο, {οτο 18 0 Θῃὰ ἴο ᾿ἰι. Βυὶ Θοὰ, ΔἸ μου ἢ 
Ηο σαιι568 συϊοῦ, απ Ἰοῖθ. Η5. σται ἢ, δἰ ΘΓ ΠΏ 688, 
αὐὰ 7ι8ι166. Ὀ6 Β66ῃ, γοὶ Ἦθ ᾿ἰ5 ἀραΐϊη τηονϑᾶ ἰο 
ῬΙΓΥ 88 500ῸΠ 8.8 πιθῇ σοΥγ  14}Π}[}γ γορθηὶ οὗ {οἷν ϑῖη 
δα γα πσγοβείοη, ΤΠ ΘΌΓΘ, {118 ρτοϑοηΐ σηΡ- 
Εἰ γ «ἰνοι τὰ ον θ6 τορατγὰοα α8 ἰὗ Π6 Ἰιλά οίον- 
ΠΔΠῪ το)οοίο(ἱ ΗἾ5. ΡΟΟΓ Ρ6Ο0Ρ]6, δηὰ τνου]ὰ πονοῦ 
ἴατη {ἰτοῖν σαμεν γ, ΟΥ̓ 848 [[ Ηρ ννου]Ἱὰ ᾿πιορα αἃ]- 
ον Ηἰ8 σαριῖνοβ ἰοὸ Ὀ6 ἐτοάίθη ἀπάϑν ἴοοί, ΟΥ̓, 
ται οἢ 1685, 48 7116 τνουϊὰ βαδγοτὶ ἰμς σἰριί οὗ α 
τῇδ. ΟΥὉ ΔΙΠΊῸ ΤΣ 118 ολ86 (0 δ6 [ατηθα 4816 Ὀοΐοτα 
Ἃὸ δίοσυ ΠΙρΙι, 8 1 {ὸ οτὰ βανν 0 ποῖ, ΟΥ Κηον 
ποῖΐης οὗὨἨ 1. Ελτν Ὁ ἰὺ ἔγοτα {ἰϊ8: Ηδ ΚηΟ 8 
διὰ 5668 ΟΝ σγαοἾγ (80 ἰγγαηίβ ΟΡΡΓ688 ὑπ 6 ῚὉ 
σαριΐνοϑ; [{64 ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, σΥΔΟΙΟΙΒΙΥ τοραγὰβ [ἢ 6 
Ῥαϊΐίοησα οὗ 19 ορρτϑϑβοὰ, δηὰ νν}}} μ6ὶρ {8 68ηὶ 
δζαίη Δοσογ πρ ἴο ΗΒ τη τοί δ." Εστν. ΗΥΝΝΙῦ8. 

27. ον. 27. 1 15 δά ἀρὰ Βοῦθ ἴμδὶ ἃ τηδῃ 
βῃουϊὰ Ὀδ6 δοσιίοιπρα ἴο σΓοβϑ- Ὀθατὶης (Τῇ σταυ- 
ροῤορίᾳ) ἔγοπι 15 γουτἢ, Απάὰ 'γ8 ΠΙΑΥ͂ 4180 νυ [ἢ 
ῬΓορΥΪΟΙΥ ΔΡΡΙῚΥ πότ ἰπαΐὶ βαγίης οὗ ἴπ6 Ροοῖ, 
Α ιοπρρὶς αϑϑμοδοογα πεμέζμπι 6δι, ΤΊΊΘ γα 15 στοαὶ δά- 
νηπίαρο ἴῃ δοίης βοσυβίοιηοα [0 ἃ (μῖπηρ ἔγοτη 8 
ἰθογ ἀροὸ. Εον Ραϊίθποα Ὀοχοίβ δχρουίθησο 
(οπι. ν. 4). --τοχρουΐοποθ, α πηθλη, ἴῃ πιλιῖοῦβ οὗ 
ογοβϑ- Ὀθαγης. Υαχλιΐοα μκἰνοϑ υπογοϊδηϊης 

ἕν χυΥϊὶ. 19, [Υ̓ αἷς. απὰ θουαν}]). Βιυὶ πδδὶ 
οἷ ἰνοὸ Κπονν ἰμπὶ Βα ποὶ Ὀθαδὴ (το 7 (ϑιτ. 

χχχίν. 9). Εοτστ, πϑ ΝΑΖΙΑΝΖΕΝ μι ἰΐ, οὐ πρόσωπα 
χριστιανισμὸς, ἀλλὰ πίστις, ΟὨ τ θυ ΠΥ 18 (Ἀ1Ε, 
ποὺ ουϊνατὰ ΔΡΡΟΑγΔη665. Δηὰ ᾿Ύ ΤῊΚΗ δΑγΞ, 
Ὀμοχρογθηδοα ΡΟΥβΟΠ8 816 Τυϑτοἷν τ ΡΓΟΒΙΔΌ]ε 
τ θογίζοσγθ. Βα βίησα ἴἰ 18 οὗἩ δἀνδηθασο, ἴῃ οτάὰοῦ 
ο Ὀδοοπθ Ὠοτὸ ΠΥ ἀοαυεϊηιοὰ τυ} ΔῸΣ σουΓϑβα 
οὗ ἀϊπβοϊρ!ίης, (δῖ ο16 διουϊὰ Ὀδ6 δι Ὀ) οί οιὶ ἴο ἰΐ 
ἴγοιῃ ἃ ἰσπίίοῦ 26, 80 ἀο008 ᾿ΐ Θα ΡΟΟΙ ΠΥ σοη 166 ἴ0 
116 δοαυϊδιιοπ οἴ ἀχρογίθησο ἴῃ παῖ 6Υ8 Οὗ σγοβλ- 
Ὀθδνίης, ἰἔοπο ἰδ ἰγαϊη θά πῃ ὑθ οπὶ ἔγοτῃ ἃ ἷβ υου ἢ." 
ΕΟ ΒΒΤΕΒ.--ς Φογοα 8} ἰ 56} ὈΟΓΡο τ γοΐθ ἴῃ 
8 γοῦ. Ηθ ν8 ΥὙΘΥῪ γοιυηρσ, δοςογαϊης ἴὸ 
ψΦον. ἱ. θ, ψϑη 6 νν88 σα οὶ το π6 Ῥτορίιοιοαὶ 
ΟΒοΘ (ἴῃ {6 180} γ88Γ οἵ “ οϑ ΑΒ), δῃά ἵγοια (ἢ8 
Ὀορὶ πη 6. οχρογιθησοὶ το ΤΟρροϑίτἴου δὰ 
ΤΩΔΗΥ͂ ἰγὶ4}8, ἤδθησθ δ1 6" οἱρῃϊθθη γϑλυθ ὈΠῸΣ 
Ψ οδἰκῖπι δηα οἴθυθῃ γολγβ ὑπάον Ζοιϊεκία ἃ, Β 6 νιὰ3 
ΔὮΪΟ ἴο ΘΔ ΌΓΘ γοὺ ΒΈΥΘτῸΡ Ῥογβοοιι θη. Τθ 
ΟΑΓ] ΙΓ Ἰ6 Πδὰ Ἰοραγηθα ἴο Ὀ6ΆΓ {Π 6 γόῖα, (86 Ὀοι(Ρ 
Π8 Ὠ6 8ΔΌΪ6 (0 ὈδΑΓΡ ἰΐ ἰδίου ἴῃ 6. [1 18 ἃ ροϊά- 
θη γα ὑπαὶ 18 Π6γ6 οχργοββοὰ, 7} οαβθδ οἵ 
Φοϑορὴ δῃὰ δϑανϊ ἃ αἷϑὸο δσοπῆγῃ ἰϊ. Α σου οἵ 
ὨδΔΥ 5}}08 μὰ5 δἰγοδὰν Ὀσγουχζαϊ ἔοσί ἢ το ὕγοϊ! 
οὗ χκοά]! 659, δηὰ οὐ οαίοαὰ ΤΠ ΔΗΥ βίδυποϊι τηθὴ (Ὁ 
(6 κἰηράοιι οὗ ἀοά. Τ]ιογοίογε ὃθ ἴδοι 4150 
Τοσοποϊϊοὰ ἰο 84 γουϊῃῃ οὗ Βδν β 0." Ολυπεκ, 
Παπαάδμολ αν δδιδειενἰἄγμηρ.--τ ἼἜ ὁ οὐρὰς ποὶ 
ΟὨΪΥ ἰο Ὀδαῦ (ἢ γοΐες, Ὀὰὺ [0 ὈΘᾺΓ ᾿ἴ [ἢ οἷν γοῦί. 
Εον ᾿ἔ νγο Ὀθαν ἰὰ ᾿ἰαΐα ἰῃ Ἰ᾿ἰΐο, να Ὀδσίη ὉΥ οχεῖ- 
οἰβίπς ρϑηϊίθηοθ ἴον {116 ραϑὶ, ταί θοῦ (πῃ ὈΥ δ0- 
αυϊτίηρς βίσοηί. [60 ᾧὃ8 (πο πηϊὶςὶρδίε (0 
ΒΙσιὶ οὗἩ [06 γολγβ οὗ οὔὐσῦ γουϊ ὈΥ δὰ] 4.0]6 415- 
αἰρι πη, ἐπὶ ᾿ν9 πιΔῪ δδοὶι οὗ 5 δλγ, Ο Οομ, πδὺ 
(66 .1ο8ὺ [Εἰ. Υ., Του λαδίὶ ἰαυσλ! τὴ ἔγοιι πὰ 
γουὰ (08. Ιχχὶ. 17) ; γαΐμοσ ἴδ Ὅς οὐδ] ροὰ το 
Ἰλαιοηΐ αὖ {116 ΓΘ ὈΥΔΏΘΟ ΟΥὨ ΟΌΓ ἴδ} 14, ΒΆΥἿΠν 
Βοιοθοτ ποὺ ἰΠ6 δ᾽ῃ8Β οὗ πιΥ γουϊἢ δηὰ οἵ πιΥ͂ 
ἱσηογαποο (ΡΒ. χχυ. 7 [ὅ66 αἷς. ]}).᾿ ΑΧΒΒΟΒΚ, 
ϑέγπι. 2, οὐ 8. οχὶχ, 9. ---ὔϑόμα υἱέ ἰοησὶ ργείὰ 
πιίίίοπι, Αοὐἱ οἰνοοκ 659. (16 βοϊἀΐϊον ννἱιο .48 ρασβοά 
(βγουχὴ 8 ἰοὴρς ἔἅμιιί. ἩΐυΑ ΒΥ 5 Εἰζροσίίοι οἵ 
Ῥᾳ. οχῖχ. 9, ᾳυοίρι Ὀγ αηιϑέκπ, Ρ. 140.-ς ἡ ἡΠ8. 
ῬΓαΐβο ἰ8 ἀπ το ο πλθη, τ ΓΑ Πἴπς ἰῃ βίγοιρι ἀπά 
δανίης Ὀσ66ὴ Χο] ϑοὰ ἔγοπι Ἰοὴρς σοπίϊηποα ᾿δΌΟΥ, 
{ΠΟΥ ῥγοΐοΡ (0 ἴδ κο (Ἰοἷν Γϑδὶ ὃ Οπ {(ἰ6 οἱ βὸῦ 
μαπὰ, ψημδὺ σἸΟΓΥ 18 ἀὰὸ ἴο γοιυης τηθη, σ]θὴ ἴα 
88 ΥΟΡΥ ἴογνον οὗὨ γοιτ ἢ ἐιθ.} ἢ, (ἸΟῪ πιοάογαίθ 
(πεῖν ᾿ἴνοβ ὉγΥ ἃ τορχίπιθῃ οὗ εἴγιοι τπόγα γ ἢν 
ΟΑΒΒΙΟΌΟΒῦΒ, ἰπ ΡΒ. οχῖχ. 88, αυοῖθα Ὁγ ΟἩΙ 51.) 

. 147. 
᾿ 28. [ὕεν. 28. “Η2ἔἴ2 δδ8β Ἰθαγηΐ {πὶ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
16β8οὴ οὗ ἱπαερεπάοηςς, (ἢ αὶ 8]ιον 8 ἶπὰ ΠΟΥ͂ ἦς ὦ 
ἴο δεγυς ἀϊπιδεῖῦ; ἴο σίνε πὸ ἰσομδίς ἰο οἰλέγε; δυὰ 

ἀεερ ἠὲδ ἰγοιιδίοδ, ἃΒ ἌΓ ἃ8 ῬοβϑίὉ]6, ἐπ, Δ οβ 
δοϑοπι." ΑΌΔΜ ΟΚΑΒΚΕ. 

20, Ψὲν. 29. ὯΝ, 1 δὸο ὍΘ, ρεγαάυεπίμτγε. 

“ΤῊ 18 ρϑγίϊο]ο αἴδοτὰβ ἰὸ {ἰὸ Ἐοπιδ πη 513 Π0 80}- 
Ροτί ἔον (μοὶν δοιΐου οὗἉ ἀοιιθι.Ὲ Γυτη μ᾽ 8 ἱπίεν- 

Ρτγοίδιϊου ΠΥ Ὅ0 Β66ῃ ἴῃ [8 τρϑνίηα] ποῖα ΟὮ 
Φοο] ἰἰ, 14. ΕΟΒΒΤΕΒ. 

80. εν. 80. “10 ΠΙΑΥ δ6 αϑἰκοὰ Βθγο, ψ]εῖ ΒῈΡ 
(18 βοηίθηοο σοίθυϑ ἰο ἰοἱογδίΐοη [186 ῬΆΞΘΙΤΟ, 
ποῃ-τοϑἰβίϑη ϑηἀυγβησο οὐ ὁν1}}}7; νι μοί 6 [88 

ΟΓα, 1 ἀπ ομ4 ἴ8 φἰγοκ οὐ [ἦδ εὐδοζ, εἰς,» 
--...- --..... 

4(]. ., ἴὰ τοχαγά ἴο ΘΟοὐ 8 τε Π πριιδαν τὸ μαγήοη, οἡ πίοΝ 

ΤΏΘΥ ΓΟΜῚ [118 ΠΟΟΘΒΒΙΥ οὗ ργορ τες Ε11πλ ΟΣ μέρδιύθ.- 

Υ.Η.Η.} 
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ΤΩΛΥ ποὺ 866πὶ ἰο βιιρρογὶ ἐΐ9 Δπαὺθαρίϊβίβ, τη ὸ 
Θηάσηνοῦ ἰο ῥτονθ, ἔγοπι ἐπ18 δηὰ δἰ αἰ αν ραβθασο8 
οὔ δογιρίαγα, θΘρΟΟΙ}}ν ἔγοπι δα. ν, 89, 40, ἐμαὶ 
811 58ρθοῖθ8 οὗ γσούϑθῆκθ 18 Του ἀἄθη ἴο ΟἸιγ δι 857 
Βαυὶ α αἰϑιϊηοίΐοα πιιδί Ὁ δὰ Ὀοΐνγθθ ΡαὈ] 6 
δηὰ ργίναϊο, δὰ ἰδινέαϊ δὰ ὑπ]ὰνγί] σονθημο. 
ΕδπϑτΕΒ. 

81. [ὕεγ5. 81-88. Ῥταυοῦ. “ἀταηί, ΑἸ ΦΥ͂ 
οι, {νὺ ἃ5. ἴὲ ἰ8Β οχροαϊοηΐ Ὁ. ἃβ ἰο ὃδ6 αἀδὶὶν 
οαἰλβϑύϊϑοι Ὁν ΤῊΥ Βαπα, Ἧ͵Ὺ ΤΑΥ͂ τ ΠΥ δα δπὶὶ 
ἴο Τ6ο6, ἀπ πο ἀοιιδί, Ὀὰὺ μα Του νι} 6 
Τα], πὰ ποὺ ρύοῦθ 8 τὶ} ἰ00 τη6}} Υἱοῦ, 
Ὀυὶ (αὶ Το ννῖ]ῦ σοηϑί ἀοΥ ΟΌΥ νυν θὰ 688, 80 (Πδὶ 
Ὑ6 ΤῊΔΥ [8 σα ΠΥ ὈΘαΓ 4}}1 ΤῊΥ οἰ αΒιἰβοηγθηίϑ, 
ὉΠ|1] νν 6 8[1Δ]}} αὖ Ἰδη σι ΘΗἾΟΥ ἰδ αι ρογίδοί ὈΪ6886ἀ- 
Ὡ639, Μ.ΪοΙ. 18 ΠΟῪ αἰ ἰοὸ ἃ8 υπάον' ΒΟΡΘ, δηιὶϊ 88 
ἴῦ νγογθ β5θ4]6, απιἱὶ ΟὨγῖϑὶ ΤῊΥ ὅόοη 8.18}} σον ϑδὶ 
ὧι δὶ Ηἶ8 σοπιίηρ. Απιθη.᾽" ΟΑανΝ.} 

83, γον. 88. “.171ὲ ἄθεος ποί αὔόΖέάοέ πιόπ ἥγοπι ΗΠ 
λεαγί. '“Ὰ58 15 ποῖ ἰο 6 υπάογϑίοοα αὐδσοἰωίεῖν 
(ἁπλῶς), Ὀαὺ σοΠ ΑΓ ΙΥΟΙΥ͂, Πα ΠΟΥ, ννἱ0}} τοβρϑοῖ 
ἴο [νυ ἸΠΔΥ͂ Ὀ6. 64}16Χ} (οὐδ οἵοπ 8ρεοίαϊ τοοτᾷ, 
τ Ἰσἢ σοη51815 ηοἱ ἴῃ αἰ οἴη, Ὀαΐ πη ἀοΐηρ κοοά, 
Βυιοῆῖγ, Ηἰ5. αἀϊπροϑίιϊοημ ἴον Τὰ 8. 8 18. {1ὸ ὑπαῖ 
οὗ [ΔΓ ΠῸΓ ον Γ 5 18 5οη, ἴῃ Σοίθγθησα ἴο τ 1 6 
Αὐσύθτινε ΥΟΡΥ Ὀθαι ΠΥ θαυ, Ηθ 18 ὈΟΙῊὴ 8 
ΔΊ Π6Γ πὰ ἃ αοἱ νἱίιθη Ηδ σαΓομ565: δηιϊ ψ]θἢ 
ῊἨδώ βιχλιοβ, 8{}}} 15 δ « δἰ σ. . ,., Ἡἢ πο ἢ 
τοο5 (18 βαγίης οὗ ΝΑΖΙΑΝΖΕΝ: Μεῖζον τὸ 
μέτρον τῆς φιλανϑρωπίας ὑπὲρ τὸ μέτρον τῆς 
παιδαγωγίας. Τ|χΘ πηρϑϑαγο οὗἩ Ηἶ8 ΡΒ ΔΠ ΠΓΟΡΥ 
ΘΧΟΘΘιΪθ 16 τθλϑυγο οὔ ΗἸ89 ΒΘΥΘΓΙΥ ἃ8 8. αἀἴ8- 
οἱ ρ᾽ παν ίϑη." ΕὔπΒΤΕΒ.--- ΤῺ 6 ὙΘΓΥ͂ Θ556)066 Οὗ 
ΗΪ5 Ὀοίης ἱπο]η68 Ηἰπὶ ἴο Ὁ]658, ἰπογοίοτο ἴΐ 18 
υΥιτοπ, 16 ἄοε8 ποί αγιοἱ ἤἥγοπι Π|Ὶ6 λεαγί ΗΠ οὐϊῥ- 
ἄγεθ οὐΓ ἰλε ἀμπιαπ γάσε; Ὀαῖ ΓΕ ἴον ἀδϑρίϑο Ηἰ8Β 
Ὀ]οβϑιης, ἰὑ 15 Η8 ἴ0 ϑινῖϊ6 δηὰ γϑαιῖία (ἰοτὰ ἢ 
(6 γιοῦ Βανι." Τηουσοκ, ϑίμηάεπ Ολτίδιί. 
Αλπαάαεσλί!, ΧΧΊΤΙ,, 5, 190. 

᾿ θοίηοα Ῥοβομα ἸΌβοη π ν ἀἶο Τοδο ἰδ, 
βίσειχο ΔΓ ὕοΐ Ὀὲν αὐ Ἰαπτονῦ ΐοθ Πίοθης.᾽- 

10... Απβαοὶι, ΧΑ, δ. 11ὶ. 

82. [ὕεγθ. 354-89, ῬΑΥΕΚ. “ατδηίΐ, ΑἸπιϊσ ν 
αοὰ, {μαΐ 8 νἷ]ὸἰ ᾶγΘ δί {Π|9 Δ Ὁ ᾿οϑϑοὰ πόσο δηά 
ἴμοτο ὈΥ 80 ΠΥ ὑΓοι 0165, 8πὰὶ δἸπιοϑὺ 4}1 {Ππ|π 18 
ὴ 86 νόον ἃ ἄγ ἰπ σοη[ιβίοη, 80 (ἰδὺ ΠΘΓΟΥΘΥ 
Μ6 ἴΠΓ ΟὟΓΡ ΟΥ̓́68, ποϊμίης δυὺ τΠϊο]ς ἀλγκ ἢ 658 
τλΘΟἕ5 119,---ξ0 στδηὶ ἰΠαὺ 9 ΤΩΛΥ͂ ἰθᾶτη ἰο δβδι- 
ταουηῦ δ] οΟὈδίμοὶοϑ, δῃηὰ ἴοὸ σαΐδὸ ουὐῦ ΘΥ̓́68 ὈΥ 
Ταῖ αὔονο (6 νον, 80 τὺ νῦν ΠηΔῪ δοίκηοι- 
Ἰοάχο ιπαὺ ρονουηθὰ Ὁ ΤμΥ ποπάοσγίι! σοι 586] 
8 ονουγιΐηρ ἐμαὶ Βθθηβ ἰ0 18 ἴο ΒΡΡΘη ΟΥ̓ 
Ομ δῆσο, ἴῃ οτάον (δῦ τῦϑ ΙΠΔΥ͂ Βοοῖς Τίιθο, δπὰ 
κου ἰδὲ Π6ῚΡ Μ11}1} Ὀ6 ΤΟ ΔῪ [ῸΓ ἃΒ ἱΠγοῦρι ΤῊΥ 
ἹΠΟΓΟΥ͂ ὙΠΟΘΉΘΥΟΡ νγὸ ΠΌΠΙΌΪΝΥ Β66}.ς [ῃΠ6 ραγίοῃ οὗ 
ΟἿΡ 5ϊη8, νου ΟἙ τὶδὺ Ψ068808 οὐν οτὰ. Ατηθη.᾽᾽ 
ΟαυνινΝ.] 

88. εγ8. 87, 88. ““Ἰ1η τοβροοὺὶ ἰο ἰἢθ βἰῃβ οὗ 
τάθῃ, [ἴ0 18 ποὺ ΘΟ ΓΟΙν ἱπδοίϊνο Νοι, ἱπάφοά, 
85 ἰἔ Ης ἰοοῖκ ρ᾽δθαϑαστο ἰὼ {Ποῖ β1ῃ8, οὐ"᾽ τπογϑὰ 
ΤΩ 6 ἴἰο Θοπλπἷῦ ὑπ 6, ΟΥ δὰ ογαἀκϊηοαὰ τὴ (0 
(μον δῖπ8. Τμηΐ Ὀθ ἔατ ἔγοτῃ Ηἰπι ἢ Ἰδυὺ Ὀθσδυϑ0 
ἔγοτι (6 ὙΟΥΥ ἢτγβίὶ Ηθ ἢδιὶ οπίΐγα Κπον]οάρσο οὗ 
{86 η} (16γ. χχῖὶ, 24; Ῥβ. οχχχίχ. 717-12; Φοῦ χχὶν. 
23; ὅδ΄γ. χχὶ. 217, 28; 158. ἱ. 606-10). ... ΤΙιοτο- 
ἴοτο ἴθ Τ9ΤῸΟἸἸον 8, {πδὺ Δ}} [6 ΡΒ οη 5. οὗ βίῃ 
ΔΥ6 86η{ δπὰ σοηπίγοὶ]]οά Ὀγ αοά, ἰο ΗΪΒ ονπ ρθο- 
ΡΙὶα, ᾿Ἰηάἀθοι, ἴον {16 ρᾷγροβϑ οἵ ἀϊδβοϊ ρ᾽ πο, Ὀαϊ ἴο 
186 ἀπ σοι ]γ, ἴοσγ μ οἷν Ῥαπίβμηθης (15. χὶν, 7 ; 
Δ. 111. Ὁ)... ... Ὑμογοίοτο {μπ80 15 Ὧἂἢ ΘΧΘΟΓΔΌΪ]Θ 

ΘΡΓΟΡ οὗὨ βοιῃηοὸ οὗ (6 πΠοαίμοπ ἢ] ΟΒΟρ οτ8,  ῈῸ 
ἰδυισίνθ {Ἰὰς τ δὲ Πλρροποῖ ἴοὸ ἃ τπα, Ψ ΠΟΙΒΟΓ 
ἔοοι οὗ ονἱϊ, σαταθ ὈΥ͂ Οἰιδησα, ΟΥ̓ 85. [14 Ἰποἷς 
Ὀθ(6}} πὰ: Ὀὰΐ τἴπαὖ αοα τὉῇτγοιθΐειὶ ΠΠ᾿πι πο} ἢ 
89 δἴδιιῖγ8 οὗἨἩ πιθη, νγᾶβ ποῦ ἰὸ Ὀδ τοι! οὖ: Ὀαΐ 
{πεῖ Πὁ 809 ἰὴ Ποαν θη, ἴῃ ἀπ ἀἰϑίαγ 6 γόροβο, δηὰ 
ἰοῖ8 πη "6Υ6, οί νγθθη {Θμ 86 1 γ765, ο᾽ προ, ϑναᾶθ 
ΟΥ Βνν πὶ 4.5 ΕΠἸΘΥ οδη, ϑΐησο 16 ἴᾺΚ65 20 ΘσΟΏΘΟΓΏ 
ἧι ὑποὶν αἰξαῖτγϑ.᾽ Εασιρ. Ἡυνκιῦ8.-τι" ΠΡΔο ἑλοη 
οαπ ϑαν ἰλαί απγίλιπσ 8 ἄοπε εὐἱλομὲ (6 7,ογγ᾽ 9 
οοπιπιαπα 3 Τ5 18. ἃ ῥσϑοῖοιβ νογιὶ. Εοι' γϑέ, 
811 δι υθυβατίθβ, ΒΟΘΥΟΡ ἸἰΎ ΘΙ Υ ἈΠ ον ἀαΥ 668 ΤΑΥ͂ 
6, Δ ΓΘ ΟΠΙΥ͂ ΙὩ ΘΒΒΟΒΡΟΥΒ δα Βουν η 8 Οὗ τὰν Κοντὰ, 
δηὰ τηδὲὶ ΟὈΘΥ͂ Ηἶπὶι, θη Ηδ μὰ8 ῬΌΓΡΟΒΟ5 οὗ 
Ἰοῦθ ἰῃ ΠιΥ͂ ΘΠ αὶ ἔον ἢ 6πὶ ἴο δαοοπιρὶϑ. Απά, 
88 ΠΌΤΗΕΒ ΒΆΥ8, Ουν Θοὰ ἴβ οηιἶγο Μαβίου οὗ (Π9 
ατί οὔ πνηϊρρίηρ 8 τορὰθ ὈΥ ἰμδ6 πδηἀϑ οὔ οἰ ΒΕΓΒ. 
ν΄. ἘοΓ (89 γτοβῖ, 1 που] ποὶ σοραγὶ (89 

ἱπουρδίϑ δπὰ ἀονΐοοϑ οὗὨ α]Ϊ τγ δάνουβαγοϑ, θα 
{89 Ἰονίπηρ ῬΌΓΡΟΒΟΒ 6 τὴν Γογὰ ἱπίοπαβ ἴῸ 
δΔΟΘΔΟΙΡΙΙΒῊ ΟΥ̓ θη, 88 αν βίηρϑ, δ }ιὰ5 
ϑρΓοδ ἃ ἃ ἴ80]6 ἴου τὴ6 ἴῃ ἔπ 6 ργθϑθῆσθ οὗ τηϊὴθ 
ΘΏΘΠιἾθ98, δη0 ΗΠ] 16 τγ οι ἰο ογογδονίηρ. Ἦ Ἶ196 
80 Υ Τῆζο δπὰ γοϑτ, Ὀ0 οὗ σοοὰ ΘσἤἴφΟΥ δηΐ 58γ, δέ. 
Ῥοίοῦ οδηηοῦ ῥγουθηὶ ἀοἀ ἔγοιῃ αἰ νίης μδὺ Ηθ 
ψ}}}..... 

Τὰν ΙΘΌθη Ἑοΐηδο βοτχί 8ὸ υἱοὶ, τηῖσ Νοῖί ππᾶ Οτὰπὶ Ζ} 

Βοπῖ ἀϑτῃ. ἸΝῈ μοὶὴ ΠΑΡ ροΥ ὉΪ]οΘ ἴῃ πχρί 65 Πότγοη βφοῆθη] 
ΔΥΟῊ] συλιηἴο ἰοἢ πιο Ὀἱείο τ! ς, οηπ ἰσἢ 66. πἰςι ογκοπηΐθ, 
88 ἀεὶ πιοίη Ησγι ἀδν ΥΓσαηάαγΖί ἰας απ ἰμτ πὰτ Τηϑῖγα- 

Ὑ7|6 Ε γϑᾳ Ὁ δῦ ποῖ ογκαηηΐ, ἀβδ8 4116 Γ Εδἄοη ΕἘπάσοῃ 
γοη 410 Μοηϑομου ἸΥ̓οτὶς απ οτε στ ἀυοὶ ἴῃ αδεῖοα 

με δηΐοι. : 

Τόσο 18 ὑπο ῃ ΟὨἿΥ οὁπ6 τ Δ] τηϊβίοτί 'π6 [07 Ση 6 ἢ 
ου δῦ, δηὰ {ἰδεῖ ἰ8 δὲπ 7 Τπονῦσκ, έ. Ολγιδιϊ, 
Απααεοίμ, ΧΧΥΤΙΙ, 3.. 1602. 

81. γεν. 88. “Το νογὰβ οσοὰν ἤότα ψΠΙΘῺ 
πορὰ ἰο Ὅ0 ᾿πογθ δοσυγδίεὶν ἀοδηοὰ,. 7110 ἢτϑί 
αὐ ϑ 100 18, δὶ 15 (ἰτ0ὸ ὁχαοὺ ἰάθα οὗ οδυΐ ἴῃ (Ὠἷ8 
Ραββαροῦῖ ΟΑΕΥΙΝ, ἴοο, Ὀγοδ ΪΥ οχίθηβ [15 τηθλη- 
ΠΩ 80 ἃ8 (0 ΘΟΥ̓́ΘΡ δὶ {ΠπῸ6 δυ1]5 {πᾶ| ἅτ ἄοπο, δπὰᾶ 
(αι ΒΔΡΡδῃ ἴὰ ἐμ νου], ἐν 5 οὶ ΟΌΒΟΙΓΟΙν 61λ- 
Ὀγλοΐης 4] δίπδ. αὶ ἴγοπι ἴ6 σοπιοχὶ οὔθὴ 8 
ὈΪ πὰ τηϑῃ ΠΙΛΥ͂ Ραγοαῖνο, {(Π8ὺ 1.6 Ῥτορμοί 18 ποΐ 
Βροδκίηρ οὗ 67]} ἴῃ ροημογαὶ, . .. θὰ ἴῃ λοι οὗἹ 
μαὺ ρατι σα Βρ6ο6168 οὗ δυ]], ὙΥ ἢ 1οἷν 15 θα Δ}}Υ 
οΑΙἸρὰ {16 601] οἵ ρῬυπ᾽βιιχοπι. Εν ἴμῸ 6Υ]} οὗἁ 
ΟΥ̓ 6, ἃ8 Βιιαἷ, θυ θην} σαπποὶ δι οὐχ ὺ ποῦ 
ἴο ὈΘ πῃ ΔΗΥ͂ ΠΆΠΠΟΥ δἰἰγὶ δυο (ο αοἀ ἃ8 18 δὰ- 
{ΠῸΓ ΟΥ̓ Ῥτοιἀυσίηρς οαυ80 (δ οι. χχχὶϊ. 4; 8. νυ. 
ὃ (4); Ἰδοηι. ἰχ. 14; 1 Φοϊιη Ἰ. δ᾽; Φ,πιοβ 1. 18); 
Ὀῦ (116 αΥτὶ οἵ ρα η]8})πηθηῖ 18, ᾿νοτ απ ᾿ ναγίοιιθ 
ΟΠΟΥΡ ρῥἴασοβ ἰῃ (6 δεαογοά βογίρίυγοι, ᾿ρυϊοὰ 
ἰο αοἀ 845 ἃ Ἰυβϑὶ δυάρο (15. χῖν. 1; Απῃ. 11. 6; 
διν, χὶ, 82), ΤΊ οἵποσς ψνογὰ γοίογγοα 10, 18 ἐπαὺ 
ἰγαηϑίαι θα σοπιπιαπαάει ἡ (τὸ, 7γμδεγο). Ιπ ἴπο Ηθ- 
ὈγΘν 1 18 ΠΝ, .ςς ΟἌΚΥΙΝ {1518 (818 νοτὰ ἰὸ 

Ἰηθϑ ἰῃ6 Βοογοΐ ἄθουθοϑ οὐ Οοιἷ, ὈγΥ νοι Ηθ 
Ὀ6η45 6 ΡΌΓΡΟΒΟΒ οὗ τηθπ ἢ ΗοΥ αὐὰ {ΒΓ Π6Γ, 
ἈΟΘΟΓΟΐπρ ἴο 15 ΟὟ ΔΡΌΙΓΓΑΥΥ νυ]. 6 η69 
Ἰὸ ᾿πἴθγϑ, ἑδδι ποιίλίηφ 18. ἀοηθ νοι. {1|6 σοτι- 
τηλπὰ δηὰ ογτϑογαϊηαιίοη οὐ αἀοὰ. δ κιἰάμσο9 
8:6 Θχαπιρὶο οὗἩ δι ἰπιοὶ [3 ὅαπι. χυὶ. ὅ, 10], ψδο 
δὰ σοπιπιαπὰ ἰο δυγθθ. [1 μ6 πὰ υπάἀογβίοοί 
{π|8 {ἢ Το ίογθησο ἴο [Π6 οΥ]ἱ] οὗἩ ρυιπηἰβ᾽ιπι απ, Ϊ8 
νγογὰβ οι πᾶν Ὀογῶθ π6 ρροάύλῃοο αἱ Ἰοηβὶ 
οὔτγαι ἢ, Βαυὶ ν δὲ ΟΑΥΨΙΝ 1π {1118 ράβθῆζο ΤΠ] 68 
80 Ὀτοδ4,, ἐδαὺ ἢ ψνίὶοϑ, δΝοίλίη σὴ Ὀ6 οη9 
νι πουῦ ὕκὸ έν 1)9 τϑηάδιο, ἰποϊαΐῃς; 815 11] 6- 
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νν86, οαπηποὶ δηᾶ οὐρῃΐ ὈΥ ΠΟ πιθδῃβ ἴ0 ὃὉθ 8]- 
Ἰοινοὰ ; ἔοῦ (Π6 δοΠΙΓΩΓΥ ἰ8 πχοϑὺ ΟἹ τἾΎ αἰ(οϑι6ἃ 
ΌΥ Ψψιαῦ ἰ8 ψγιοη ἴῃ Φ6γ. χίχ. ὃ; χχῇϊ. 8; 
χχίχ. 28; δ8ϊ᾽τ. χυ. 10-22.᾽᾽ ΕὔΒΒΤΕΒ.---[" [μοι 8 
ΠΟΙ 5668 δον σα οἷ δοχῃηπιδη.18 νυ] [8 Ἰυρυθ ὖῦ απ 
ΤΟ  5}}}γ ἀοηα ὉΥ θη. ὅϑ γον Ηθ ἀοθ8 ποὶ σοαι- 
τδηὶ 186 ὈΠΌΑΙΥ ἴο ἀο ναι 19 ψὶοῖκοα, ἴοσ Ηὸ 
νοι ἃ ἐμ9 τοηον (θὶ Θχσυβαῦϊο: [ὉΓ ὙΠ6ΥΘ 
αοὐ 8 δι που ἰπίσγροβοβ, {π6 6 0 ὈΪδθ ολῃ 
Ὅς. αὶ 60} 18 ϑβϑαϊὰ ἴο δοπιμαπὰ πίον Ηθ 
Ἰ15 ἀοογθοὶ, δοσογτάϊης ἴο Ηἰβ διάάθη σοι ηΒβθὶ. 
Πότ ἅτ, ἰμθη, ἱνο Κη 48 οὗ σομηπλ Πα : ΟΠ 8 
Ὀοϊοηρ5 ἴο ἀοοσίτίηςθ, δηὰ (6 οἴ ποῦ ἰο ιἶλ6 δἰ 6 
)υάχιηοηῖ8 οὗ αοὐ. 719 σοπηπηππά οὗ ἀοοί ΓΙ] Ώ6, 
ΒΟ ἰο Βροδξ, 15 8 ονἱάθηῦ Ἀρργοδαιΐοη Ἡδίσοὶ π6- 
4118 δὴ ; ἔοῦ νη πη ὁπ6 ΟΌΘΥ8 οι], ἰΐ 15 ὁπου ἢ 
τππὶ 6 18 αοα Ὧ8 5 δι οσιν, [ποσὶ 6 ν 6 γθ 
σοπιϊριηποὰ ὈΥ͂ ἃ πα τοα ἡγοῦ] 5, , Βυῖ Θοὐ 
15 δι] 4 (0 σοιημηδηὰ δοσογϊης ἴο Η]59 βαοτγοῖ. ἀ6- 
Οὔθο8 νηΐ Ηδ ἀοοθ8. ποῦ ΔΡΡΥΟΥ͂Ο, 83 ΤΔΥ 8 Τλ6ἢ 
δ΄ σοῃοογπθα, 8.0. ϑιιυιῖπιοὶ δα 8 σοιηπηδηὰ ἰὸ 
ουγβ86, αἰὦ γοῦ 6 Μγὰ8 ποῖ ΘΧριῃρῖ ἔγοπι ὈΪϊδΙηΘ ; 
ἴον ἰὺ ν'λ5 πο 815 ριιῦροδϑο ἰὸ ΟἾΘΥ οὐ ; ΔΎ, [9 
τπουσιι (δι "6. δ οὔδοπιε ἀοἀ πὸ 688 ἰβδη 
Ἰλάνιῖ [2 ὅδ. χῖχ. 19, 20]. Τὰ {119 ἀἰδεϊποιϊοι 
οὐκιι ἴο Ὀ6 ἀπιογϑιοοά, {Παὺ βοῖὰθ {ἰὴ 58 ΔΘ 
σοιππιλη ἀρ ὈΥ οὐ, ποὶ {πὲ πηθῃ ΤΥ ΠΑΥ͂Θ 1ὑ ἃ8 
ἃ Τυΐϊο οὗ ποιΐίοα, δι τι θὴ αοἀ οχαουίοθ Ηἰ8 
δοογοί ἰσιηρηῖϑ ΟΥ̓ ΑΥΒ απηονη 0 08. ΤὨϊ5, 
το ης, οί 1.195 ράβθᾶχο ἴο Ὀ6 απάἀογβίοοα, ον θῃ 
{πις ποιῖηρ; 18. σαττιθὰ οὐ τὶ πουϊ ἀοὐ᾽Β σοχ- 
πιαπά, 1πὰ1 15, βου ΗΒ ἀδοῦοα, πὰ, 89 ἰΠῸΥῪ 
Βαυ, Μιτυοαῖ ΗἾ5 οταἀϊηλιίοη. [ πρῆ60 ΒΡΡΘΆΓΒ, 
(ἰαὺ [086 ἐπ ρ8 κν ἃἰσὰ βθοῖῃ σοί ηρεοηΐ, ἃΓ γοῖ 
γυ]ο ᾿γ {Π9 σογί αἰ ρυονίἀθισο οἵ αοά, 58ο ἰϊλὺ 
ποῖμίης ᾽ἰ5 ἀοπα δὶ σαηάο. ἀπά ψμαὶ ΡΒ ]]ο80- 
Ῥἰιοτ 5. σἈ] ασοίἀθηϊ, οὐ σοηξ προπὶ (ἐτλδεχόμενον), 
ἦβ ΠΘΟΘΒΘΆΡΥ 848 ἴ0 Θοὐ ; ἴον αοἱ ἀροτοοὰ Ὀοίοτα 
(6 νοῦ] 9 Δα ἩΠδίονοΡ Ηδ νὰ ἴἰο ἀο; 80 
(κι Πότ 15 ποι ἰπρ πον ἀοπθ ἴῃ Πα τνονϊὰ τν ἢ 16} 
15 ποὶ ἀϊγοσῖθα Ὀγ Ηἰ8 σοιμπ86ὶ]. ἘΞ Ἐ Νον (ΒΟΥ 
ψἰιο οΟὈ͵οσὶ ηὰ ΒαῪ [ἃπ|, αοὐ 15 (ππ8 πιαίὰα [10 
ΔΌΓΠῸΥ οὗ 6Υ]}5., τὰ ΚΥ Ὀ6 ΘαΒ}} Ὁ τοξι(οα ; ἴον ποίη 
15 ΤΏΟΡΘ ργοροϑίογουϑ [ὩΔη ἴ0 τηρᾶβυγο (ἢ 6 ἸΏΘΟΠῚ- 
ῬΥΘΒΘΉΒΙΌ16 ἡππρηχοηὺ οὗ αο ὈΥ οὖν δοπίταοιοὰ 
πιῖὶπα. .., ιι15, τ(6η, 15 οἂν τυ βϑάοια, ἴο 6ι- 
Ὀγηοθ ΟἿΪΥ δὶ 16 δογρίυγο ἰοροΐθθ. Νον, 
ὑδθη ἴῦ ἰθπο}} 69 85. παι πο ῃΐης 185 ἀοηθ ὄχοορὶ 
ΕΠντοα κι {6 Μν1}}} οὐ αοἱ, 1ὰ ἀοο5 ποΐ Βροδῖκ ἱπά 8- 
σΥΤΠλ παῖ, 5 ἰουρσὶι αοἀ ρργονρα οὗ πιυγά 6 γ8, 
δη ὉΠ οὕ15, δπὰ Βούσοῦὶ 8, δη ὦ δὐυϊ ανὶοϑ: τί 
{π6η 3 δύϑη ἰμπὶ αοὰ Ὀγ ΗἸ9 0. 8[ αηάὰ τἱρῃίθοιι 8 
σου Π861] 80 ΟΥ̓Δ6ΤΒ ΑἸ (μη ρΒ, (μα Η6 8.1}} εοὐδέξ 
πιοί τπιφμεῖίψ πὰ ΔΌΒΟΥΒ δἷϊ 1π͵υ8ι166... . ον 
πιιι6]ϊ ΒΟΥ ον (6 τηοϑί τυ] κοῦ τιλΥ πο (ἢ 6 π- 
ϑδοῖνου ἰπ 161} γίδοϑ, δ 811}} σὰ ]689 ἰἢ6η),.. .. 
αὶ [ὁ ΠΠΔΥῪΥ ριεπίδὴ δῖπα ιοῖἢ δ|π8, ἃ8 ῬὰᾺ] ἰΘΘ 6 ἢ 68 
9, ΓὉΓ 6 Βα γ8 δαὶ αοα σίνοβ ὉΡρ (0 ἃ γορτοῦλίο 
"εἰμὶ ἰἢ 086 Μ1|0 ἄθβοῦυο Βαοὶι ἃ ρα ἰδ πη θηΐ, (μδαὶ 
115. σῖνοι {0 πὶ τρ ἰο ἀἰδφγαδοαῦι! Ἰιι5ῖϑ, πὶ Η6 
Ὀ]Π1πι18 ΠΟΤῈ δηα τηοτο 16 ἀσπρίβοῦϑ οὗ Η 8 τοτὰ 
(λοιμ. 1. 28; 2 1688. 11. 10)... Απάὰ ἰπθὰ αοὰ 
Δ 4. ναγίοιϑ Ῥαγ8, δ [086 ΠΟΥ Ὁ]6 πηι 
αὐ κπονη ἰο τ19..... Τ|ὰ8 νν 866 ἐμαὶ ἀοα 18 
πο. Τἢὁ δαῖμον οὗ ον 118, (ποσὶ ποι ἰπρ; ὨΆΡΡΘΠ8 
Ὀμὰτ γ 1Π18 ποὰ δηὶκλδ[ {πτουσῇ ΗΠ 8. νν}}}, τοῖον ΤᾺΥ 
αἰπῆον πὶ ἰ8 Η19 ἀθβίση ἔγοιη ιἢαὶ οὗἁ νυ ἱοκοὰ πηθῃ. 
ἐν ν [πὰ κα Μογά, 88 [ἊΣ 88 (ἢ 6 ΠΠΟΔΥΘΏΒ ΤῸ ἴγοι 
(6 φασί, 80 στοηῖ 15. 116 αἰ σθησο Ὀοίννθοη ὑῃ9 
ψονῦκ5 οἵ ἀοα δὰ (6 ἀδοὰϑ οὗ τηθῃ, ἴὉΣ 89 Θ 48, 

88 τα ϑδϊὰ, 86 δ᾽ίοχζοίμον ἀἰδογοηὶ." ΟΑ:»- 
ΥΙΝ. 

8ῦ. ον. 89. “Το ἀδορονῦ θγο 18, (παὶ ΤΥ τ 
ἴον δι ποθ Θχδιηΐηθ ὑμοπιβοῖνοα. ὝμοΟΤοΡ 
ἄοοθ8 {18 τὰν ἢ} αἰϑοονοῦ, ον αοἀ ρῬαηΐη]ιοθ οὐ 
Β'η8, δηὰ νὰ ΒΒ. 6 Ὁ πὸ υπηιοβογτνοά αἰδίσοιβ." 
Ηξιμ μι. ΠΌΣΕΕΜΑΝΝ, αἷε στοδδεη Ῥγορλείεη.---ἶι ἰ8 
αϑδ]ὶ ἢ ἀηγοηθινθα τη6Ὼ σομηπηοπὶν, 0 ὈοΟΟτΙϑ 
οηΓὰζοα δ΄ ἶπὶ ΏῸ Ῥυπῖβῃ 65 ἰμϑιη, οὐθὴ ΜΠ θη 
{πον Ραἰθἢ πχοηὶὺ 18 ΘΓ ΟΙΥ }9ι. ὙΒῈ8 τὸ γοδὰ 
ἴῃ 16 Βονοϊδίίοη οὗ Φομη (χνὶ. 9, 11], 21). τ8δὲ 
τη ΠῚ Ὠ]ΒΡΌ 6 πη6 (ἢ6 ἡδηῃ6 οὗ αοα, νῆο ροιτβ 
ουὔί {πὸ νἱα}]9 οὗ Ηΐ8 ταῦ προ {Ἰχοῖη. διὰ εἰιδὲ 
(Π6Υ ΜΠ} ποῦ τοροηΐ οὗ ἰμποὶγ βίῃβ. 718 μεῦ- 
γΟΥΒΙ ἐγ οὗὁὨἨ (9 οαγί, νυ οι τοϊβία το τσὶ [ῸΓ 
ΜΤΟΏΣ, δηἀ ἩΓΟΠΙ [ὉΓ τἰριὶ, νι ἢ}} σόποὶὶ [15 αἱ- 
τηοϑί οἰ καὶ πὶ ἰἢ6 1.80 ἀαγϑ, Ὀυὶ 118 ΓοοΙ8. ΓΟ Οἢ 
ὈδοκΚ ἰο (86 Ὀορίππίηρ οὔ ἴΠ6 νον, τ οτα {ΠΥ 
βίαι θα τι (86 1168 οὗἔἩ (6 ϑοτγροπὶ (6 επ. 11]. 4, 
5). πο Το οὐδ οὗ ΡυηἸβηηθηὶ ἀτὸ ΟὨγ [ἢ εἷς 
[δοΐ8, οΥ ἔγυλίβ, οὐὗὨἨ [86 6Υ]1}8 οὗ βίῃ (Άυπι. νἱ. 28; 
8.1. 18). Ηδηοθ Αὐσύβτινε δ γ8, νΠῈ στοαὶ 
ΡῬτοργίοίυ, “ ῬιαΒ Βῃηθπὶ ἀαἾΥ ᾿πόούθηβϑθϑ, Ὀδολυϑα 
ΒΪΏ ΠΟΓΘΆΒ868 (δὲν: [μ6 ΘΠ 5 ἰϑοθη 8 οὗ αοὲ 
οοπίϊπια νἱλθουῦ οοβϑβδίίοη, ὈσσδΌ86 ΟΤΥῚ ΠῚ 68 ἈΠΊΘΩΖ 
86 ΡΘΟΡΪΘ ἃ.θ Θαλδ}ν ρογαίϑιοπι, ΒΒυ!, οα (86 
ΟἴμοΓ πδηᾶὰ, ΑΜΒΒΟΒΙῦΒ δάγϑ, υυἱτἢ ἔγαι}ῖ. ὁ Οοα 
δὰ θδ6Θῃ ΓΟΔαΥ͂ ἴο ομαηζο ἢ Ἶθ. βουΐθπου, ̓ἴ ἰμοὰ 
Βαδάβὺ Ὀθθὴ τ ΣΠἰἰρς ἰο διηθηα {ἰἰ γγ τυ ϊοὶς Θά 688 ὉΥ 
ῬΡθηϊίθηοα.᾿ " ΕΒΒΤΕΒ. 

86. ὕογβ. 40-42, [““Ηον ὅτο γο ἴο ροὶ [86 ῬΑΓ- 
ἄοηῃ οὗὁἨ ον βίῃ8 5 11ὸ ΡῬγορμοὶ (613 8 :--ἰ, [μοὶ 
08 ΘΧΘ 6 ΟΌΥΒΟΪνο8. 2. Ζεί μα (τη ασαὶΐπ ἰο {λέ 
Ποτά. 8. 1εὲ ει { ἢὦῷ οἱν λἀεατί; Ἰεὶ 8 τῇδ 
[ἀγνοηῦ ὈΥΆΥΟΥ δὴ βυρρ]ϊσαι: οι ΓῸΓ Το οΥ. 4. 
[ει ὧδ ἰδ ὡρ οὖν λαπά; ᾿θὺ 8 ΒΟ] ΘΠ ἸΥ ῬτΟπι 80 
ἴο Ὀ6 Ηιβ, δὰ Ὀϊπάὰ οὐγϑοῖνοβ ἰη 8, οοτοπδηί ἴο ὃὉθ 
ιἰιθ οτ 5. ΟὨΪΥ: 80 τηῦσοὰ ἐξ γίπ ἂν (Δὲ λαπα (ὁ 
Οοα ἰτὰρ]169. Οὖ, οὶ 5. ρυὶ οὐγ φαγὶ ΟἿ ΟἿΓ 
δὴ απὰ οἶον (ο σα : 80 Βοπιὸ Βανο ἰγδηβὶδιοά 
{π|8 οἴἶαυβϑθ. ὅ. Ἦΐε λαυε ἰγαμδηγγεδδοά; Ἰοὶ οὔγζ δο- 
ἴρϑϑίοη οὗ βίῃ 6 ἔδσνοπὶ πὰ βίησοτο. 6. Δπά ἰο 
8 ὙΠῸ Ῥγοΐθθβ Ολγίισίαπῖίψ ἃ Τὰλν Ὀ6 κἀάοά, δὲ- 
ἐΐουε οὐ {δε Ζοταὰ ὕεδιι8 Ολτίδί 88 ανὶης αἀϊεά ἴοτ 
δες; δπὰ τοὺ δια! ποὶ Ῥουῖϑ, θαϊὶ παν 6ὙῸὉ- 
Ἰιδίϊης Π16.᾽ ΑΛλλ ΟΙΑΒΚΕΊ. 

87. γεγβ. 40, 4]. “δὰ ΓΟ ἢ Βα Υ5, Ζεί ὡὲ 
δεαγοὴ ἀπα ἰγῷ ΟἿγ τανϑ, απά τη ἀσαΐπ ἰο τδξ 
]οτά; ἰοί ὧδ ἐπ τ ρ οἷν ἀεατίς ιοἰὴ οὐ ἀαπαθ τϑίο 
οὐ ἐπ (δὲ ποαυοπδ; ἈΘ Υοηϊ πη 48 ἃ8 οὗ {Π|6 ῬΤΟΡΘΓ 
τοί ποὰ (ο ὃὍὈ6 οὐϑαγσυθὰ ἰῇ ΡὈΥΔΥΘΥ, ὨΒΔΠΊΟΪΥ, δὶἢ- 
σόα σοηήοβεϊοη οὗἨ βίη αῃὰ σορϑηίδησο πηγιιϑὲ ΡΓΘ- 
οραο οὐν' μοι ἰοη8. ΕῸΥ Μὰ κον (ἰαΐὶ (ἀοα ἀ065 
ποῦ ΘδΡ ᾿πιροηϊ θυ βίπηογβ (Φ0ῃη ἰχ. 81). Τοῖς 
πιο μοὰ αοὐ ΗΠ πιβο] 4180 888 δι χῆϊ 18 ἰο οὗ- 
ΒΟΓΥ͂Θ, ϑίησθ [16 ΒΑ Υ8 ἴῃ 18. ἰ. 1δ, 1 ψε πιαΐε πιαὴν 
»γαψετῦδ, 1 το ποί ἦφαγ ψοιβ. Ἔν ἿῸΓ ΨΟῺΡ 
λαπαϑ ατὰ μεἰΐ οὗ δἰοοά. αὶ Ηο ἱπιιιοι δῖον δὺς 
ξοοὰ οουηδοὶ: ᾿ωαδὴ απάᾶ πιαζε ψοιγεείθος εἰφαπ, 
»ωΐ αἰυσαν ψομν εουἱΐ ἀοῖπφα ζγοπι ὀεΐοτο Δίυιθ ἐγοξς 
ἰλοη οοππὸ απᾶ ἰοὶ ωδ τεαδοὴ ἰοφοίδεν.᾽"" Γἀριεμιὸ. 
ϑιωππιαγίθη. 

88. ὕγβ. 89.495.  Ποτο ἐνο γογν ἀ Πόσοι κἰ πὰ 
οὗἨ πιιιγαιατί πη ἀτὸ ἱπαϊσαιοα. (η6 {δαὶ οἵἉὨ {ἰ16 
αηροῦν νν ΐο οι [παἰαῃ Βὰ8. ἀοβογὶ Ὀο, νἱ. 31, Ε 
{ΠΟΥ Βυ ον Βυηροῦ, {ΠΥ Μ|] ἔγοι (ἀπ βοῖνοϑβ δοὰ 
ΟΌγΒ6 μοῖρ Κίπρς πηι {ποὶρ αοὰ. Βιυιῖ Ὀοϑ 08 
(18, 8 ΥΟΥΥ 58|01Δ 0ῸῪ Κιηὰ οὗὨ τηυτγπιυγὶηρς ἰ8 βὺρ- 
ξοϑίοα, νυ ]ιΐσῃ 18 ποὶ αἀϊτοοιοὰ βζαϊηβὶ οὐ ΟΥ 
ἴθ, Ὀμἱ σομδὶβίϑ ἰῃ ἃ 88 θοΐηᾳ (ἰϊβοοηιθπιοά 
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τι αἰ πη 86} ἀπα ἔγοι υη ΟΥ̓ον ἷ8 δἰ δηα ἴογ- 
δαϊκίϊης {θπι, δηὰ ἰῃ οχαιϊηϊηρ Ϊθ 1119 ἰδαϊ 
ΒΘ ΠΙΑΥ͂ ΚΠΟῪ ον ν]ΟΘὰ Β6 ὰ8 Ὀθθη, δβἷησθ 
ἢ6 [8259 ποὶ Ὀθθὴ δἰνταϊἃ ἰὸ βἷῃ Ὀθίοσθ ἰδθ 
ἕλοο οἵ ἀοα, πιοϑὶ ΒοΙΥ (18. ᾿ἰχὶν. 6; διῇ. ἰχ. 
δ-14).... Βυὺ ἐπαὺ ῬΓΑΥΟΣΡ δηᾶ οοῃίοβϑίο οὗ 
ΒΙΏ9 ΠΙΆΥ Ὀ6 δΔοοθρίϑὈ}]6 ἰὸ Οοά, ἰξ 158 τραυϊγοά, 
{πὶ ποῖ ΟὨΪΥ [86 τηοιι ἢ ΠΟΥ͂ ὈΓΔΥ͂, Ὀιϊ, ἃ8 76 ΓὙ6- 
τοϊδ ΒΆΥΒ, {Π0 θαγί δὰ ἰδ Βδη48 τηυδὶ ὉΘ 
Ἰιοαὰ ἃρ ἰο θαυθῆ. ΕῸΣ ὙΠ ΟΓΘ ἴΠ6 τοῦ ἢ ΟὨΪΥ͂ 
ῬΓΆΥΒ, δηὰ ἰΠ9 μοαᾶγί 18 ποὺ ἴῃ ἰΐ, ἀοα οϑίθθιϑ 
δΒυσὰ Βρὶ ΓΙ 1168585 ὈΥΔΥ͂ΘΥ 85 110{16 ἃ8 (Π6 ῬΥΔΥΘΡ οὗ 
1η0586 ῬΠΑΓΪΒΟ6Β δπὰ Ποδίμοθη, ῆο, ἤθη {ΠΟΥ 
πϊδιοὰ ἴο ῬΓΑΥ͂, ὈΔΌὈΙΘα πὰ 6 ἢ} τι ἢ [Π6}ν ποῦ 8, 
πἰι που Βρὶγιὶ οὐ Ββἰποονῦὶν (Μαιὶ. τἱ. δ-8 ; 19. 
Χχίχ, 18)... Υοῖ ννὸ ἰΙοδγὴ ἔγοηι {1|680 ἴον Ὀτίοῦ 
ποτγὰβ οὗ ἴΠ6 ΡῬτορμοὶ Ψογουλίαν, ἰΠδὺ ῬΥΔΥΘΥ 18 
ποὶ ἴο ὃὉ0 ἀοἔοττοα ἴοο Ἰοηρ. ποῦ ἀοϊαγοά ὉΥ ΐπὶ- 
Ῥοηϊίΐθησο. Οἰδοννν δο 1λ Μν}}}] Ὀ6 ἰοο ἰλίθ ἴο 68]} 
οὐ αοἀ δῃηὰ οοθ ἰο Ηΐπι υυνἱ ἢ ῬΓΆγΘΥ, 88 μδρ- 
Ῥοηρά ἰο [80 9618, 80 ἀο]αγθα ὑμοὶν γαρθηίδησο 
δηἀ ρύΆγοΥ (}}} αοα ΒΒ ταὶ τγἃ8 δἰ γοδαν Κἰπαϊοα. 
Απάὰ. ν θη {Π6Υ αδἴνουνναυ ἀβ σα] θὰ οἡ ἀυά, ἰἰ 
ναὶ θα ποιπίηρς (ἢ χοραγτὰ ἰοὸ ανογίϊηρς βρὶσὶ- 
ἐχ81 ρΡυπίβῃπθηῖ), ὉΠογοίουΘ {Π6Υ υἰἱογοά (18 
Ἰαπιοπίδιϊου, Του μαϑὺ σογογτοὰ ΤῊ γ86) νψὶτἢ ἃ 
οἱουά, (δὶ πο Ῥύδυοῦ σουϊὰ ρᾳ855 ἱῃγοῦρὶ (18. 
ῖ. 1δ: Ἰῖχ, 1-8; Μίὶο. 111, 4; Ῥγσονυ. 1. 28.) Βαιν. 
Ησυννκισῦϑ. 

89. γον. 41. “1 βυ6 ἢ ῬΥΑΥ͂ΘΡ τὸ Τηυδὲ Ῥ6ΓΒΟ- 
γοτο, πὰ ποὶ ἃ8 ἰΐ ψγογὸ ἀρϑἰϑὺ 1 ἢ6}]0 ἀοθβ ποί 
Θοτ6 ἱπητηθα αἰ 6] γ, Ὀυΐ τἸηυδϑὺ αἱ ΑΥΒ σοπίϊπθ ἴοὸ 
ῬΓΔΥ, {1}} {86 ἵογτὰ Ἰοοῖκ ἀοτγῃ ἵἔγοιῃ Ηθανθὴ ἀπὲ 
ὉΘὨοΪα 18, 88 76 Γοι ἤΘΓΘ 58 γ8. ΕῸν Οοα ]ιλ5 
ποῖ βυοῖὴ ἰθπ ον ΑΓΒ ὑπαὶ Ηρ νου]ὰ βοοῦ στοῖν 
ὝΘΕΓΥ οὗ ΠΟΑΡΙΠΡ, 88 ἔπο89 ἴθ οὗἁἨ ῬΏοτΩ ἰΐ 18 
δβαϊὰ, ἃ ὈΟΣΖΑΥ ΤΥ δ ΠΟΙΟΥ͂ ΡΟΟΥ ὯῸΓΡ ΜΟΥ, 
- .;σι ὑμ6 0 Ψ}1}} ἰτϑαΐ ἴα ρΥδοϊοΒὶγ, ἰἢ 6. ρ6γ- 
δἰβὺ ἰθηδοϊ ΟἸΒΙΥ͂ ἰὴ ἷ8 Θη ΓΘΑΓ1085 (ΠΚο χὶ. 9 ; 
Οο]. ἱν. 2; 1 ΤΒοδ8. υ. 17). Ἡγὼγιεπιὸ. βδμπιπια- 
γίοτι. 

σὲ ἴπα ροτε καὶ ροηοίτοίαιο [ἢ οτα ἷο οοοἴ πὰ, 
(ὐογάο βὶζ ὁχ ρυτο, δὶς ὕγονθ δίᾳιο ΓΓΘ411618.-- ΕΆΒΤΕΕ. 

[“1εὲ μ8 ἰὐε Ὡρ οἂν λεατί υοἱἱὰ οὐγ λαπάε,---ἰ 6 
δηιϊίάοιϊο ἰο ΠΥΡΟΟΥΙ͂ΒΥ. ΡΒ. ᾿ἰχχχνὶ. 4; 1 Τίη. 
1ϊ, 8.᾽ ΕΑυβ58Ε7]. 

40. γοτϑβ. 42, 48. [“ΤῊ6 Ῥτορβοὶ φτοςσθοαοὰ 
(ο ἀϊτγοσὶ (116 σΟὨ ΓΟ 55] 8 οὗἉ πὶ8. Ῥ6Ορ]9 δῃὰ ἴο ριιὶ 
πογὰβ ἰηΐο ἐμποὶρ τοῦ 88. Ηθ ΒΟΥ δοϊκπον- 
Ἰεάχοβ ὑπαὶ [ΠΟΥ δὰ ἰγβηθργοθθθα δηὰ σορο]]οὰ 
δρζαϊηδὶ 604 ; δηὰ 88 Ηθ δὰ ποὶ ρατἀοηδά, ἰΐ νν88 
Ῥἱ αἴῃ ΠΟΥ δὰ ποὶ τορϑηϊθὰ ; (18 νὑγ88 {8.9 Θθ0186 
Οὗ 811} (Ποὶγ πΐϑουθδ, οὗὁἩ τ ἢ] σἢ 6 Ἰοὰ μοι Ὠυτ- 
ὉΪΥ δηα 8. Ὁ πι ΒΒ 0} 7 ἴ0ο σοπιρ]δὶπ ἰο {μ9 [ῳοτά. 
Ηδ6 δὰ σονογοὰ ποῖ τι Ηΐ8 δῆροῦ, ραυγϑαθὰ 
{πο ὉΥ Ηἰβ Ἰυὰάριμοηῖδ, δὰ ἀρϑίγου θα ἱΠ 6 1ὶ 
τί πβοῦϊ ΟἾΟΥ: δὰ Ηδ δὰ 50 οονγοσο Ηἰπιβο] 
αἱ} ἃ ἑδῖοῖς οἰουά, ἐἰι80 (δ ἷτ᾽ ῬΓΑγοΓΒ οουἹὰ δηὰ 
πὸ Βα πἰβϑίοθ, 106 ἈγΡΟΟΥΣΪ 08] ὈΓΔΥΘΥΒ οὗ {ἢ 6 
Ῥοορὶθ ἴον ἀθ᾽ ἴγθσϑηοθ 6ΓΟ γοὐθοίοα; δπὰ ον 
πὸ ἔδυνθηὶ ὈΓΆΥΘΥΒ οὗ 80 Ῥχορμοὺ ἴῃ ἰδδί. Ὀ6- 
Β416 ψοτο αἀἰδοοιγαροά.᾽ β00Τ1.---1Υ ἰδ6 Τωογτὰ 
δ85 ποῖ ραγἀοῃϑα ΟΌν 81:8, ἯὯ7ἷ ΤΠΙΔῪ ὈΘ δυγΓα, ἐδπδὶ 
ἰι ἰ6 Ὀδοδυ86 ὁ ἢδΥο ποὶ τοροῃϊθα δηὰ δοϊϊονοα 
Ηἰβ 6506]: γοῖὶ γγὸ ΓΒ ὈΘ Τογρίνϑῃ, θουύϑῃ ποῦ ρἢ 
Ἧ6 μεῆνὸ ποὶ (ἢ οοιηἴοτί οὗὅὨ ἰἴ1.᾿ 011. 

41. γον. 44. ““ Τὶ οἱουὰ 18. οὶ ρῃγ81641 δυὶ 
ταγϑιΐϊοαὶ, ἃ οἱουα, πϑηλοὶΎ, οοπἀθηϑοὰ ἕγοῃ ἰδ6 
τηΪδί8 δηὰ ὙἈΡΟΥΒ οὗ ΟἿΓ β'ῃ8, (6 Ηοὶν ϑρὶ γι 
8.8 ᾿πιογργοίίως ἱξ ἴῃ 18. ᾿ἰχ. 1, 2; 8. Ἰχυὶϊ. 18; 
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Φοδη ἰχ. 81. ὙῈ ψ ]οἢ ἀσγθθδβ ἐμ αῦ ϑαγίπρ οΥ̓͂ 
Αυσύϑτιν, ἤγείαοίξ ρμεσσαίογεα δεν 7)6ὲ ἐἰἐμδοτε8 
πο ογαίογοδ, Ἠατἀθῃθὰ 5:65 πιοοῖς Ο6οἀ, {ΠΟ Υ̓Ὦ 
ἀο ποὺ ῬγδῪ ἰο Ηΐτω. [{ {μογοΐοσο ν᾽ νυ ϊϑὶι ΟἿΣ 
ῬΓΔΥΘΙΒ ἴο ὃὈ6 μοαγὰ, {15 οἱοια ταδὶ Ὀ6 ἀϊκραγβοι} 
ΌΥ ἰγὰθ δῃηάἀ βίποοῦθ σϑρϑῃίδῃοα, 88 [βαϊλ}} 6χ- 
μογίβ, 1. 1δὅ-18.᾽ ΕΟΆΒΤΕΒ.--- ΟΜ ΘΥΟΥ ἰῦ ΠΙΛΥῪ 
βαῦθ 8Π ἈΠΡΤΥ δηὰ ὑπγολιθηΐη ΒΡΡΘΆΓΆΏΟΘ, {μηϊ 
ἀοάἄ δου] ἀτγὰν ἃ ἀμτ οἹου-σονοτίηρ ον Ηἰ8 
ἴλοθ, γοί δῇ Υ 8}} 10 18. 0 ἰτοὸη γῦχ8]}, Ὀπὺ ΟἿἿΥ 8 
οἰοαὰ ἰδαὺ τηδὺ ὍΘ Θοιαδὶϊν αἰββὶ ραίε, ἀπὰ ψ] 6 
αοα γτοίηονθθ ΟἿΓ δῃ8 δἃ8 ἃ Υοὶ] (18. χ]ῖν. 22), 
θη Ηθ ἀτγίνϑβ {πϊ8 οἱουὰ αὐγλγ.᾽" ΟΠΆΜΕΒ. 

42. ὕογβ. 44-49. [1 ηο ῥγοϊοηρίης οὗ ἰγου Ὁ168 
ἷ8 Βοιηοίϊ 08 8, ἰθιηρίαι᾽ ὁ, ΟΥ̓ΘῸ ἴο ῥσχγϑγὶπς 
Ρθορὶθ, ἰο ᾳαρβίϊοπ μοί αοα 6 νἱ]ιαὺ 1} ΘΥ͂ 
ΑΘ ΔΊ ΊΔΥΒ Ὀοϊἰονοὰ Ηἰπὶ ἰο ὈΘ6, ἃ ῬΓΆΨΟΥ- 68 Υ- 
ἴηςξ ἀαοά; δῃὰ (μὸ ἀἰβίγββοϑ οὗ Θοαἷβ Ῥθορ]θ 
ΒΟΠΊΘ 68 ὈΓΘΥ͂ΔΙΪ ἰο ἰμ 80 ἄσρτθο, ἐμαῖ (ΠΟΥ σΔἢ- 
ποὺ δηά ΔῺΥ ἔοοίϊπρ ἴοῦ ἰδβεὶγ 97810}. ΟΡ Κορ 
ἰμοὶν βοδὰ δῆουτϑ νγαΐϑσ, 11 ΔΏΥ͂ σοιμ ἴον 019 
οχρθϑοίδίϊοη.᾿" ΗΕΝΕΥ.] 

4). γον. δύ. “ΤῊΝ τλ6 Σοτὰ δελοϊά ἤγοπι Πεανυεη. 
Τΐ8 Ρἤγαβο ἴἰβ Του α8ο ἴῃ ΡΒ. οἷΐ. 20 (19); 
χῖίν. 2: χχχὶϊὶ. 18; αθῃ. χυὶϊ. 21. ΖΑΝΟΗΙσΒ 
(7 1690) Θμάθδυοσβ ἰο ὕγουθ ἔγοτῃ 18 ΘΧ ῬΤ ΒΒ: 0} 
(αὶ φάνη ἴῃ ψὶιϊοὰ αοἀὐ ἰβ βαϊὰ ἴἰο αἀννο]], 18 
Ἃ ΡὈΐδοθ 'ἰπ ἴπ0 ογϑαϊθὰ πὑπΐγουβο (ἐπ ογοαΐμηι) 
δΌονο ἰδ γ᾽ β᾽ Ὁ] 6 βϑαύθηβ. Βαΐ {}}}8 18 ΔΌΒη χα. 
Εὸν ἴὖὸ ψουϊὰ 10]ον, 1. Τα αοα 'δ ποῖ ϑυθσγ- 
ὙὙΒ6γο, Ὀαὺ 15 οοηἰαϊηοὰ ἰὼ Ηθανοη, τ ΒΙΟἢ 18 60Ὲ- 
ἸΓΑΥΥῪ ἰο ἴ860 ἀοοίγϊθ ἰαυχζῃῦ ἴῃ 1 Κίηρβ Υἱ]]. 27. 
2. ταὶ ἰδ Ὀιχὰκ ἴῃ (8 δἷῦ δῦ βοᾶγογ αοά, {ἢ 
ΑΓ ἴΠ6 ῥίουβ δηὰ ἐλιὰ] οὐ ϑασγίὶ ; 1.8 Αὖ- 
ΟΥΒΤΙΝΒ δύζοδ (Βοοῖ 2, ὑ0 ϑοτῆοπ οἡ ἴδ9 
Μοιιϊηῖ, οἈ.. ἴχ.), 11Γ 9 Βαδὶταιίοη οὗ αοἀ 18 Ὀ6- 
Ἰονοὰ ἰο ὍΘ ἰῃ (Π6 Ηδανθηβ, τοζαγάθα 88 τἢ9 
σον Ῥατίϑ οὗ [μ6 που]ά, (θη 16 ὈϊτὰΒ 8τὸ ἴῃ 
ΤΘΔΙΠΥ ὈοίίοΣ ΟΥ̓ (Π8ὴ νθ, ἔοτ ὑμοὶν 116 18 ΠΟΔΓΟΡ 
ἰο αοἀ.᾽ ΕὔΒΒΤΕΒ. 

41. γεν. δ]. “«Ηἰβ ρτὶοῦ 8 80 γσγοδί, (μαὶ ἱ{ 18 
ποὺ αἰ πιϊἰδιοα ὈΥ ἰθΆ ΓΒ (85 1 ουρῶί ἰο Ὀ6, δοοογά- 
ἴῃ ἴο 110 ΟΥΑΙ ΠΔΕΥ͂ οουγ8θ0 οὗ παίυτγθ), 88 (9 
Ῥοοί 88 8, 

Τρ ίεἴμν Ἰαογγνιΐε, ἐρεγίζε σι ἀοΐον, 

[Ουϊά, Τριδια, 4, 8, 88], (ἀρμοδβϑοὰ Ὀγ ἰθδατϑ δὰ 
ΒρΡΘπὺ 8 ρΙὶθῦ), θυ ΣΑΙ Υ 18 80 ἰπιθη βία ἐμδὲ 
10 Θοδυ 68 [8 δου], ἐ. 4. ἢἷθ. ᾿1ἴο, 116 μοαγί, 89 
βθδΐ οὗ Ἰϊΐςρ, οί ρς οΘοπδβυιηδά,᾽ ΕὌΒΒΤΕΒ. 

45, ον. δ8. ““7ϑ αὐ διουβϑὰ ἴο ἔδγγυοηΐ. 
ῬΓΑΥ͂ΘΥ, ΟΥ̓ ΟἿΥΓ ΟὟ ΒρΘΟΐ4] σδΙδιΥ, 88 ὈΥ͂ 8 
δἰ λγ.-Ὁ6]. Τμυ8 μ6 ρμοορὶθ οὗ ἀοα μοῖὸ δο- 
Κυον]οάρο, ἰΒαὺ ἴῃ {86 ἀδοροϑὺ δηζυΐθῃ, τ᾽ 68 
δἰπιοβί Βη}ς ἱπίο (16 στουπὰ ἴῃ (Π 8 σγτάνοβ οὗ (Π9 
Ἰοϑῖ, ὑΠ6Υ 84 ο8]1]6 ἃ οὐ (0 πὴ οὗ (80 [οτὰ 
διὰ μαἀ θδθθὴ μβοαγτὰ. ΑΒ οἵϊεῃ μὴ 89. ἀοα πον 
Οαδί8β ἃ ΙΔ ἰπίο ἰΠ0 ρ,ῖδγθ, ἰδ αὶ 18 ἴο ΒΑΥ͂, ἰοίϑ 
πἴτα δ᾽ ας ἰηΐο 8016 ἰθ ΡΟΓΑΪ τη ϑοτίιΠ 6 ΟΥ̓ ΤΙ 6ἢ- 
18] ἀοϑραὶγ, ῃὸ δου] το δον {πα 6 18 ἰΠΟΓΘΌΥ 
Βαπηηοηθα ἴο Ὀτδυοτ, ὑπαὶ 9 Ββμου]ὰ 11 "15 ϑατὶ 
ἰο αἀοα «πὰ ο68]}1] ἃροὰ Ηΐπὶ νι. βἰχΐης απὰ 
νυϑορίηρ.᾽ Εσ. ΗΥὐνΝΝΙσΒ. 

40. γον. δδ. “ΤῸ ῬΥΆγΟΡ οὗἨ (60 ΤἱΚΒίΘΟΙΒ, 
ΒΔΥ͂Β ΑυαύδτιΝ Ε, ἰδ ἰδ 6 ΚΟΥ οὗ ἤφθαδυϑῃ; 88 ῬΧΑΥΟΡ 
ΔΒΟ6ΘΏ6Β, [116 σοΙ ΡΆ88105 οὗ αοἀ, ἀδβοοπὰβ.᾽ ΕὉΕ- 
51 ἘΕ. 

47. ὕογΒ. 48-606. ““7Ζετοῦι δῆ. ἰπουκὶ (Πδὺ ἰη- 
βι1ο9 νγὰ8 ἀοηθ ἴηι, ΑἸ σαρὶ. 6 ἀὐά! ποὺ γοζατὰ 
Ὠὲμ8617 88 ἱπῃοσοῶβ Ὀοΐοκο Θοα, Ὀμὰΐ δϑονιθοϑί. 
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ονουυΐης [δ δὲ ὈΘΓ6}1 1 πὶ δια 18 ρῬ6οΡ]Θ, ἴο Ἶ8 
ΟΥ̓ 5[Π8 8Π4 ἴῖ0 {116 β'ῃ8 οὔ (Π6 ροορὶο: γοί 6 Βο]ὰ 
{0 1Π}91166 τῦᾶϑ ἄοπθ Ὠἷπὶ ὉΥ͂ 8 δπθιηΐθθ, 0 
Ρογβοου οἱ δἷπι ὁ δοσουῃί οὗ ἱπ6 σψοτγὰ οὗ Οοά. 
Απὰ ἴῃ [86 δαῦλθ ὙὙΔΥ͂ ΠΙΑΥ͂ ΟὯ6, ΠῚ [16 δι} Ὑ8 
ΤΟΙΣ ἔγοτῃ [18 ΘΏΘΙΏΪ68, ΒΡΡΘΔ] (0 Β18 Ἰβῃοσθῇσθ 
Ὀοΐοτο αοἀ δηἀ τηρῆ, 88 αν ἃ βαύϑ, [ωοσὰ 40 πιὸ 
υδιῖοοθ, ἴοῦ 1 δὰ ἱηποοθηὶ (Ρβ. χχτὶ. 1). Βυὶ 
Ὀοΐοτο αοα πὸ οηθ βιιουϊά οβίθϑθαι Εἰ τ)86] σα ]0- 
655, Ὀυὺ πὸ βῃουϊὰ τοι οΣ ἐπα 6 6ν]}} τ ΒΙΟἢ 
Ὀοΐ}18 ;8 υπάθδβογυθαὶν δ᾽ ἴδ9 δδπὰβ οὗὁἨὨ ΟἿΓ 
ΘΏΘΙΪΟΒ, 8 ἀΘΒΟΥΥ ΘΙ βοηῦ ὉΡΟῚ 8 ὈΓΐ αοὰ, οἢ 
δοοουπΐ οὗὨ ΟἾΒΘΥ β'ηβ, ἰμδὶ γὸ βιουϊὰ σοροϑηὶ οὗ, 
1 τορθηΐϑησθ, ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, ΠΟ Ο0η6 Βδου α ]ΙἸοο]ς 
διὰ ναὶ [ῸΓ Ο6ΥΒ, Ὀθύοτθ 89 1 π|861} τη Δ }|Κ68 ἃ 
Ὀορίαπίηρ, Ὀυὺ 88 ΦοΥΘπι8}} ΠΘΥΘ Β6ῖ8 δῇ Θχδ ΠΡ }0 
οὗ γτορϑηίδῃσθ ὈοΙΌΥΘ ΟΥ̓ ΒΘΥΒ, Β0 δἰ) ουἹὰ ΘΥΘΓΥ ΟΠ 6 
οἶδ ἀο. ΤΏΘΩ, δὶ Ἰοδϑὶ, ἔθογο Μ 1] 6 8 ΖΘ ΘΓ] 
τοροηΐδηοο, δηὰ οὐ ἘΠῚ γοραγὰ ΟΌΥ γοροηΐδηοο 
δὴ Ἡ}}}] ΠΘΔΡ ι18 δοσογαΐπρ ἴο Ηΐ8θ ῬτοπλἾ8θ6, [ῸΓ 
ἯΙ σἢ 16 80}8}} ργαῖϑο ἢ πὶ ΤῸΣ ΟΥ̓́Θ δηὰ ΟΥ̓́ΘΥ, 
Απθη,᾽" ἨἩὠγίοπιδ. διυπιπιατίθη. 

48. τ. δ7. [“ἘΕθαΣ ποῖ. Ηον ρονογίυϊ ἷβ 
}15 νογὰ σ θη Βροόίκϑη ὉΥ ἴἢ0 ϑριτίς οὗ ἰὴ 6 Τωοτὰ 
ἴο 8 ἀϊβοοπβοϊαίθ μοαῦί. Τὸ δυό πιομγπεῦ ΜΘ 
ΤΩΔΥ ΒΑΥ͂, Οἢ ἰμ6 δυϊδονιΥ οὗἩ ὟΑαοά, ζέεαγ ποί! 
οὐ ν|}} ρ] μὰ ἐδ γ οδυ8θ0, ἀπά γϑάδοιῃ (ΒΥ δου]. 
ΟἸΑΚΚΕ. 

49. γεν. 60. [“ἘΒου δαδῖ βθθῃ. Ἐνογυ- 
{ἰὴ 18. ορϑὴ ἰο ἰπθ ογϑ οἵ “οὐ. δἰ βίγοββοὰ 
ΒΟ]! ἰπουχῃ ἑλο πον οϑὶ ποὺ τσλαΐ (ἢ Υ ΘΙ τ 68 
πιεαϊίαίε ἃραϊπδὶ ἴΠ6 0; γοὶ Ηδθ ψῆοὸ Ἰονθβ {166 
ἄοθϑ, απὰ ν}}} ἴῃ Ὁ}}}0}γῪ ἀοίοαι 4}} ὑμοὶγ ῥ]οίβ, 
δηα ΒΆγ ἰΠ66.᾽᾽ ΟἸΑΕΚΕ.--οὐ ΑΒ 800} 88 ΔῊΥ ἐγϊαὶ 
8.888 ]15 8, ψγ)ἷῪ πη 9 [πὲ αοὐ 8 ᾿ὰγηοὰ δνναν 
ἔγοπι ἃ8; δηά {8 ΟἿΥ ἤ68}} (απ ρίΒ ἃ8 10 ἀ6βραΐγ. 
[0 ἴθ. ὨθῆσΘ ὨΘΟΘΒΒΔΡΥῪ (ἰδὲ 6 ἔμ 1} βμουϊὰ ἰῃ 
{πὶ8 γαβροοὺ βίγσυ ρα τι (ΘΙ Βοῖνοθ δηά [66] 
δϑϑυγοα ᾿πᾶὺ αἀοα ἢΔ8 Βοοῃ ἴθ. Του, ἔμ 6η, 
Ἰιαπλ ΤΓΟΆΒΟΠ ΙΠΛΥ͂ ΒΆΥ, (αἱ αἀοα ἀοο8 οὶ 866, 
Ὀαὺ πορ]οοὶ δηὰ ἀἰβτοσαγὰ ΗἾΒ ΡοορΙο, γοὺ οἡ {110 
οἴμον δηά, {μῖ8 ἀοοίϊγη6 οὐρὰν [0 Βυδβίαϊη (ἢ θαι, 
ἰῦ0 θοΐπρς οογίδίη ἰμαὶ αοἀ ἀοοθ8 800 ἰοῦ. Ἰ ιὲ8 
18 {ὑπ γθᾶϑοῃ ΨΠΥ͂ Πάν}. 8ὸ Οὔ ι.868 {119 τηοᾶὰθ 
οὗ οχργαββϑίοη. Ολυνιν. 

δὅ0. ον. 600. ““φιωξ ἀὶσς ἐογπιοηία, ἐγμ)ὲ ἐἰ ἢ ς ΟΥ̓πα- 
πιοπία. Ομαι ΔΛΘ ΟἿΣ ἱοτ θη 5. μ6Γγο, ΜΥ}11}} Ὀ6 ΟἿΣ 
ΟΥ̓Δ ΘΏΒ ἰΠ6Γ6.᾽᾽ ΑὐΥΌΟΒΤΙΝΕ. 

δ]. ὕόογβ. 64-06. ὙΥΠῺ σοραηγα ἴο ῬγαγοΥ ἀραϊηβὶ 
Θησπιίοβ8, 800 οοίτιηα] οαὐὰ ΕΠὨΪσΑ] Το Υκ8 
οῃ ἱ. 20-22.- -[ νά γοῦ. “Οταπί, ΑἸ σιν αοά, 
{πᾶ 28 δὖ (818 ἀδὺ ὑηροάΐν θη ἀπαὰ νυ 0}}ν ΓΘ- 
Ργοῦαῖϊθ 80 ΔΥγοσ ΠΥ Υἶ8Ὸ6 Ρ δραϊπϑὶ ΤΥ 
ΟΒιιγοῖ, 6 ΤΠΔῪ ἰθᾶστη ἰο ἢἤθρθθο ἴἰο Τ|ιο6, δηὰ ἴὸ 
᾿14 6 ουγβοῖνθ8 απο ν (Π0 ϑπαᾶον οὗ ΤῊΥ νὶῃΩβ, 
δη {ἸῚῪ ἰο ορ ἴοῦ ΤῸΥ βαϊνδιϊοη ; δπὰ ἐμαὶ, 
πόνονον αἰβίαγ θα (η6 βίαια οὐὗἁἨ {108 ΠΙΔῪ ὉΘ, 
6 ΤΑΥ͂ γοΐ πον ἀουδὺ Ὀὰΐ μαι ΤΊιοα νυ] Ὁ6 
Ῥτγορί (ἰουϑ (0 8, Β'ποϑ γ͵ἷ0ὸ ΠδΥ͂Θ 80 οἵϊοη ουπὰ 
66 ἴο ὉΘ οὖν ἀρ] ΊνοΓοΡ ; δῃὰ (Πδὺ τὸ ΏΔῪ {8 
Ῥδύβουοτθ ἰῃ σοπβάοησο οὗ ΤῊΥ ζγῆ66 Δα ΤΠΘΓΟΥ͂, 
δα 6 4}80 τουδοὰ ὈΥ (ἰιῖϊ8 ἱποορηίίνο ἴ0 ὈΓΑΥ͂ ἴὸ 
ΤΊιοθ, Ἀη1}} Βανί ηρ σοπα ΓΟ 8}} ΟἿΤ ΤΩ 86 Γ 68, 
ν6 Β|Ὲ}} δὖ Ἰϑῃ ιν ΘΉἾΟΥ [4ὺ ὈΪοΒδοαὰ τοδὺ ψῃὶο ἢ 
ΤΏοιι παβὲ ῥγοπιῖβθα τὸ 8 {Πγοῦρσὰ Ομ γὶϑὶ 9 6508 
ουν Γἤογ. Απιρη.᾽" ΟἌΑΥΓΙΝ, 

ἩΟΜΙΜΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

1. Ἵεγβ. 1-18. 7λε ἰαπιεπίαίἑοπ ὁ7 ἰλεὲ γορλεί. 

1.Α βουγοθ οὗἩ οοῃϑοϊαίΐοη (ο (Πα ῥἵουϑ 'ῃ βεύθγα 
ἰοπιρίαιίοη. 2. Α βοϊοπῃ Ὑδυαϊης ἴὸ 186 ὑη χοῦ] γ. 
“9 Ἰοδγη, ΒΟΓΘ, ον αοἀ οἱἵξη ῥογι 8. οὐρα 
Ηὶϑ ἀδαγϑϑὶ ομάσθὴ δηὰ ὑπὸ πιοδὲ ιοὶν οἵ ΗΪ8 
σΟΒ6 ἢ ΟΠ68 ἴο Ὀ6 ἀροΡῚΥ ἰοπιρῖοα οἡ φάτιν, (πὲ 
ΠΟΥ ΠΙᾺΥ δύο (0 Βοπι6 δχίϑηί ἃ ἰϑϑὶθ οὔ μι δΖΟῦΥ 
οὗ Ηδε]].... Βαυὲ τ16 υῃούγ, τὸ ᾿ΐνα ἰὼ {8ὲ5 
νΟΥἹ]ὰ ἰσᾶηαυ δ ν δηα ΠΔΡΡΙΪ, Βμου]ὰ τοχατὰ (86 
6886 οὔ ἴΠ6 σἱριίδουβ 88 8 τωουτηζαὶ ΤΟΥ ΟΚ οηϊο 
οὗ {86 ραΐπβ οὗ Ηδ8]1, ὙΒΟΥΘΌΥ πον μι ὶ]} γοῖ, δὲ 
Βοηδ [ΐἰτη0, 88 ὈΥ̓͂ 8 ΤΩΡ πὰ ἀ6 Υ- 6] ρ, Ὁ 
δυο 6 οι οὗ (μποῖὶν ῥῬγοίουπα ἀπὰ ἀδορβογουϑ 
8160} οὗ [8]860 δϑουγγ.᾽ Εα. Ηὐννιῦϑ. 

2. ὕοτβ. 19-21. ἴοι ὧς ιτολο ἐς ἱεπιρίεα φλουὰ 
δίγεπσίλοπ ἀἐπιδε ἐπ δευόγε αβίειίοπ. 1. Ἠδ 5μου]ά 
Ἰαπηθηύ ἈΪ8Β ΒΟΓΓΟῪ υπίο 6 Τ᾿οτὰ (Ροὺγ ουἱ δἰ8 
Βοδγὶ Ὀοίοτο Ηΐπι, Ρβ. ᾿χὶΐ. 9 (8) ; οἷϊ. 1 (ἀε): 
οχ ἰὶ. 8 (2)). Ζ2. Ηδσ βμουϊὰ Ὀ6 ἀβδυγοὰ {μ8ὶ ΟΘοά 
58 τι πα] οὗἉ ἷπὶ (ΟΥ̓ ΟἸιγῖδὺ τὸ αν {δ Κπον- 
ἰεάχο οὗ θὶνίηο Δἀορίΐου, Βοιῃ. νἱϊ. 1δ, 16). 8. 
ΗΘ βιιουϊά, οὐ (18 δοσοιηῖ, γοὐοὶσθ ἰπ ΒῸΡ8 
(βου. χὶϊ. 12; 1 Τοββ. νυ. 16; Βοιι. νυ. 2). 

8. γετγβ. 22, 28. ϑδυποῦ οἢ 8 ΒΡ6οΪ8) εἶδὺ οἵ 
ἔλϑιϊηρ δηὰ ῥγαυϑῦ ὈΥ 6 σουτ-ῬτοδολοΣ αἀκτε- 
ΝΕΙΒΕΝ, ἰῇ ΡΑΣΥΜΕᾺΝ᾽Β ἐν. (αεμαϊ- εάοη, Βὰά. 1., 
5. 271. «ΟὐυΣ ἰοχὶ ἰηϑίσυοσίϑ υ8,1. ον Θοὐ, 
ΕΥ̓́ΘΏ ἰὴ {Ἶπη68 οὗ Δ] οἰ οη, Βονν 5 Η 8 χοζασὰ [Ὁ 
8. 2. Ηονν ψὸ 6Ϊ3ο, ἰῇ δβιιοῖ δϑϊιοιὶοη, μου 
Βῆον Οὐ τοχαγὰ ἴον αοἀ.᾿" 

4. ὕετθ. 22, 28. “«“ ΚΓ ιλ τολαί ὡωὧἬἪ πιαν οοταζοτί 
ουγϑοίυες τολτη τοὸ 7εεἰ ἰλαί το ατὸ [ογδαζεκ. 1. 
Τὸ οοάπθ088 οὗἩ ἐΐὸ Τοτὰ, (δὶ Β 6108 ἴο εὐϑίδὶα 
υ8, 80 ὑμαῦ ἯΘ 8.6 πού υἱοΥ]Ὺ ονοσν Βοϊιηςὰ. 3. 
ΤῈ σοπηραβδίοι οὗ (86 [ογὰ, νυ ἰσῆ τγὸ Ἔχρετῖ- 
ΘΠ69 ΘΥ̓́ΘΣΥ ἄαγ. 8. ΤΊιο δὶ ὨΓα 1] Π 688 οὗ (ἢ ],οτὰ, 
να 16 ἢ ΘΩΔΌΪ68 υ8 ἰο ΠΟρ6 ἤτσ]ν ἴῃ {86 [] δ) αιοδί 
οὗ 41] Ηΐ8 ῥγοιἶβθβ.᾽" ἘἘΊΟΒΕΥ, διδέ, ἢ ἐσεῖδον 
"ὦ; σεϊδι ἰολε Οσταδτεάεη, Δῖτ. 46. 

δ. γεγβ. 24, 2δ. “.7λε λαρρίνειδ οὗ α δεϊιρτίηξ 
δομὲ ευέπ ἵπ ραϊπζωξ οἰγομπιδίαποοα. 1. ΤῊ6 δοὨ9ο- 
ἰδιίοη τ] λσῖ ἐὺ Δ |κ68 ἴο 1.86] 7,-- Οὐ ἐδ πὶν ΡοτίοΉ. 
2, 16 τοβοϊαϊΐοῃ ἰοὸ οι ἰΐ 8 β(ιτηυ]διοα ---] 
εοὐϊξ λορε τπ Μιῖπι. 8, ΤῺΘ ὀχρογίθποα ᾿ΐ ππϑκοϑ 
Ῥγοοῦ οὗ -οΟἰὴδὲ Τογαὰ ἐς σταεσίοιις.᾽) ΕἸΟΒΕΥ, ἰδ. 
ἂν. 47. 

θ. Κεγβ. 26, 27. “«Τῆε δεπεῆί8 97 εατὶν αὲϊείίοη. 
1. ΤΊιοΥ ἴθδοὶ αἱ ἃ ἐἶΐπηθ 6 ΘΠ ΔΓ Πηοϑί Ε09- 
ΘΘΡΙ101]06 οὗὨ ἱπδίγυοίΐοη ; δηὰ (ΠΥ ἴδϑοὶ (Π6πὶ 
[8ὺ (ΒΥ τηοϑὶ ποοαὰ ἰο Ἰδᾶτη δὶ {πϑὶ ἰἰὴς οἵ 
.}{86] ἰο τοδορηΐσζο (86 τὙδηϊίν οὐὗἨ δα ἶΥ (μ᾽ ζβ 
δηὰ ἰοὸ σῖνα ποοὰ ἰο {᾿6ὸ Ἦοτα οἵ ἀοὐἀ. 2. ΤΒΕΥ͂ 
ΡΟΣ Ὺ δὶ ἃ 6 ψν ἤθὴ [86 μοητὶ 18 ἴῃ {86 ρσγεδίεοι 
ἀδῆρον οὗἠἨ δοίης σογγυρίοὰ ; δηὰ {Πὲγ ρυτ) 
ἴῃ6πὶ ἔγοτι [1πο86 ὈΘΒοι Πρ 8118 οὗ γουι!}} 56] }- 
19} 688 Δα ΒοηΒυ Δ) ἰγ. 8. ΤΌ ΟΥ βιγοηρίμοϑη παι 
δῦ π τὴ ὙΠ ΘῺ βγη χί ἰδ γα κοαδὶ δηδ [οπλρί8- 
[ἸΟῊ8 ἴο βὶπ τ {16 βιγοηβοβί; δηά [67 Βί θη σι ἢ 
ὑπ πὶ ΘΒΡΘΟΙΔ}}]ν 0 ραίίθηῦ οπάυταμσα οα 1813 
δῦ δηα βεραγδίίοη ἔἴγομι {}}18 θαυ ἢ. ΕἼΟΒΕΥ, 
ἐδ. Ἦν. 48. 860 ΤΈΟΒΥ ὑπ ΜΑΗΧύκα απ Οτἄδετη, 
εἰ, δαπαοὶ., 3. 1δ4. 

7. γονϑ. 217-88. 7Ὺε ολαδίϊδοπιοηίς οὗ ἰλε [οτά. 
1, δ οἰδβίϊβοϑ ποὶ ἴῸ7 86 δακα οὗ τηδίκιηρ πιὸ 
τ ἰϑουϑ ἷθ (Υγ. 388). 2. Ηδ ομδβιΐβοϑ ποῖ ἴογ- 
ΘΥ̓ΟΥ (το τβ. 81, 82). 8. Ηδ οἰιδϑιϊβθ8 {ππι8ὲ νὴ6 ΠΗΑΥ͂ 

Ἰδᾶσῃ, (1) ραϊίΐθῃησο (τϑγβ. 27, 28), (2) εἰΐδαςθ, 
αυϊοίποβ8 {(γ6γ. 29), (8) πιϑϑῖποβϑ (τσ. 80), (4) 
0ΟΡ6 (νον, 29). 

8. ὕετβ. 27-88. Τὰε Πιυϊπε αἰεεὶρὶπε. 1. 118 
ΒΟΌΓΟΘ; [ογθ (ΥΟ 18. 81-88). 2. 105 πιθδῃβ; ϑ0ῖ- 
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ΤΟΥ δπὰ 10Υ (νοτβ. 37-88). 8. [5 αἷπι; {16 6 Υ- 
ζοοϊϊης οὔ 186 δὴ οὗ ἀοἀἂ (νοτβ. 27-90, 866 2 
Τίπι. ἰϊ. 17). 

9. ἡογβ. 81-88. “«7λε διεδεεα εὐαησοα ιοἱϊὰ ιολϊολ 
δείϊουϊπ) Ολειδίίαπδ πιᾶν σοπεοίε (λεπιδείυεε. 1. ΑἸΊΘΓ 
Ῥδΐὶῃ ον Ρίθδαθυσο 2. Αὔορ ἀθδί, 18. 
8. Δίζοτ. βορδτγαιίοη, 8 σοβίογαίίοη." ΕἸΟΒΕΥ, 88 
δΌονρ, δσ. 419. 

10. εν. 82. “Τὴεο ἀϊδίοτῳ 077) (λὲ ψεατ᾽ε λαγυεεδί αἢ 
ἐνια" οὗ οἷν ἀϊδίογῳ ἴον ἰδὲ ψέαγ. Τἢ9 ΓΟΒΘΙ ὈΪΔ ΠΟΘ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἱπ ἴΐ 680 ΓΘΒροΟοΙῖΒ : 1. ον Βποὶν [Π6 
ψγ 0190 σουπίγυ Ἰοοκοὰ; 23, πὰ ναὶ αἰ ΒΕ ΘΟ] 
ὧν ψὶπϑοοὰ ἴ[ῃ6 ρον οὗ ἐῃ9 Ββίοτιαῃι; 8. Ηον, 
πονογίμοίοβθ, αοα 8 ϑδηὰ [88 φῬγοϊθοίϑα ι.8.᾽} 
Βευεε 8. Ε. (πὰ δίαυεη), Παγυεεί ϑργπιοη, 1866. 

11. γογθ. 817, 88. “ὸ πεϊϑίογίμπο ἡανρεῆδ τοί(ἢ- 
οὗ αἰοά᾽ς ιοἷϊδ 1. ΤῊ 8 18. ἃ στοδὲὶ οοιηΐοτγί (0 
ΠπΠ 086 οὁα νοι πηϊϑέοτίθ ἢ 88 [8]16Π ; [ὉΓ (1), 
1ΠῸΥ ΜΠ} ἢοῦ γὸχ ὑμ 680 1 γ7 58 Ὁ ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΥΥ ἢ 
86011- ἰηΠΠἸοἱοα ΓΘΡΤΟΘΟ 65; (2), {86} ννῖ}} ὈΘ τἸηοτθ 
Βιαϑοθρίίῖ6 ἰο ὑμ9 γοΐοο οὗ {Π6 αο8ρ6]; (8), ἴ 6} 
Ψ1} παπι Ὁ] ἐπ Θηλθοῖν 98 ΠΟΥ 16 τ ΖΚ Υ μδηὰ 
οὗ οἱ. 3. Τμίβ 8. ἃ βίγοῆρ βυρρογὶ [ὉΓ 186 
σουδάρῃοο ἰη ἀοὐ οὗὨ {1π|ὁ880 0 ῬΓΟΡΟΓΡΙΥ δοπϑία 6 Γ 
λῦ; ἴον (1), {ΠΟΥ Μ0}}} Ὀ9 ἔγϑθνγ ἔγοπι δηχίουϑ σατο; 
(32), βιγόοῦ χ Ὁ ἴὰ {861 το 8 πὸ0 οὐ Οοἀ᾽ 5 συϊάσποο; 
(3), {πη6. νν}}} Ὀ6 πιοτὸ μογίδοϊ ἱπ {89 βρὶ γα] 
τλῆ. ὦ. Τ 5 15 ἃ βοϊϑπλη Ὑϑυηΐης ἰο {8059 ΒΟ 
Θαλῦτασθ {ἢ 18 ορίηΐοπ ; (1). ὑΒαῦὺ {ΠΟΥ͂ ἀο ποῖ δΒίη 
δδδιηβὶ (6 νἰϑάοιμῃ οὗ αοἀ; (3), ἰδαΐ Ὁ Υ ἀ0 
ποὶ γἱο]αῦθ Ὀγοι ΒΟΥ Ἰοῦο ; (8), ἐαὺ {ΠΟΥ ἀο ποι 
Τοτγοβίδ!! ἴΠ6 υὰάρηχεοηῦ οὗ ἀοἀ᾽ 5 νοτὰ.᾽ ΕἼΟΓΘΥ, 
ΒΒΤΩ0 8 Δ ΌΟΥο, γ. 251. 866 7τ7οεὲ μπᾶ Μαλπωπο 
Ζπ Ονάνεγη, ἰ. δάελεπ. 4. 216. 

12. Ψετϑ. 18-29. ϑϑυοη οὗ 6. ΟΗΒ. ΘΕΙΘΗΕΈΤ 
οὔ δι Ια]οηὶ δα πάδν (860 ϑέεγη ἀμ ζαλοῦ, διμίίᾳ., 
1,μἰοϑοβίης, 1807: “7 ἷὶ8 οηίοη υηάδυ Ὀτγίη 8 
15 Ἰηϊο ΒΟΓΓΟΥΒ ϑοδοοὶ, ψθτθ Ἢ 584]}} Ἰδαγη 
ΒΟΡΘ ἰπ υιϊ, ποὺ Βούοσο ομδϑιϊϑοπιθηὶ ἀπ ἴῃ 
ὉϊτΓ6Σ τοι ῦϊο; ὙΠ6ΡΘ νγὸ 884} Ἰοδγῃ Β Ὀτἰβαὶνθ 
ΠΟΘ ΚΉΘ89, δηἃ γοί ᾿ἰᾶνθ ΒΟΌΓΒ οὗ τοϑρὶίο, ἡ θη 
6 ΠΔῪ ἰαἶκο Ὀγοδί ἢ, χαίμον ἔγοδιι βίγοηχίι, δηά 
δι ἰἀτοϑ8 οὐγβοῖνθϑ πον (0 ὑμ6 σοπῆϊοί, Βαὶΐ ἐδ6 
ταὶ πὰς ἰδ (δὶ νν 6. ρΡ838 (μΠ6 δχϑιηϊπδίίοη [οῦ 
ἐσ] Τὸν θηίγλησθ ἰηἴο 1818 86} 00]7.᾿" 

18. ὕοτγβ. 890-12. “ΟΣ Υ πτοτὰβ ΤῸΓ ΟΥΘΤῪ 
οὔθ νπ0Ὸ 5 πον (ἢ ΟΥῸ88 δηὰ ἴῃ ἰγοῦῦ]θ. 
Τα 8, (6, 18 πὸ (η160 ἴον απο] ονίης, ρα ]οηΐ, 
Σρθηἰϊ θοῦ τγπλγίης, Ὀαΐ 8 (ἰπι6ὸ ΨΏΘὴ 0 
ΒΒὨου]ι οχηπιΐπο οὐγβοῖνοϑ, δηὰ ἰθδγη ἴῃ πη δὺ Γο- 
Βροοίθ 6 ἄσβοσνο ψνηδὺ (ἢ ΙΟτὰ ΒΔΥ8 ἰ0 8, ὈΥ͂ 
ΣΙ ΘΔ ἢ Οὔ ϑασἢ οἰα 8 1861) 6 η 8, δη ἃ ὙΠ ἢ νγὸ Βῃουϊα 
Βιῦπιϊξ ρῥδιϊθηιγ ἰο ΗἰβΒ ψῖ], τὸ βαγὶῖ68. ι.8. 
Εἰ  ΘΟΊ 517, απὰ ὑδι15 ᾿ρίοῦο ρστυδοθ.᾽" ΟΑΙ ΕΒ 
Ἡαπάδιολ }διδοιενκιᾶγμηρ. το 1 Οδα οΠαβιῖ8685 (ἢ 6 
δ Π ον. δα ψΊ} πηδΆβυγο, 80 ἐπα Ηθ 8ι}}} θραῦθβ 
Ἀἰ9 1116, (δῃ δου] ἃ ποὶ χη, Ἡΐιο80 1119 ἰ8 

Βρασοὶ ὈγῪ {6 ργδοθ οὗ αοά, Ἰαπιθηῦ ὁπ βδοοουπὲ 
οὗ ἀοὐ᾽ δ τἰιιθουϑηθ58, δηιὰ οὐ ποοουηΐ οὗὨ 110 
Ῥυπίϑιηοηὶ οὗἩ ΗΪβ8 οὐ δι; ὙΠῸ ΘΥΟΡΥ͂ ΟἢΘ 
Βιουϊά Ἰαπιθηϊ οἡ βοσοιιηὶ ΟΥ̓ 118 οὐῆ δι, νυ] ἢ 
88 Ὀγουσῃῦ ᾿μδὲ ρΡαπὶϑιηθῦ ροῦ ἰἷπι ; ΘΥΟΥΥ͂ 
006 8διου ἃ σοπιρίαῖη οὗἉ ἰν1τι86}Ὁ (ποῖ οὗἩἨἁ 04), ἴον 
{πὶ8 ἰδ δὴ ἱπαϊοδίίοη οὗ ἰγὰθ ρϑηϊίθησο. "ἡ [μ1860. 

14, γεγβ. 890-42, 7Τὴε πιωγπιιτίης ἰλαί ἴ86. ζοτὀϊά- 
ἐπ απὰ ἰλαΐ ισλίολ ἐξ σοπιπιαπαεα, 1. ἙοντὈϊἀ ἄφη, 
Ὀθσδα86 {Π]0.811 Δ Ὁ], 18 τ ΓΤ ΤῚΣ ΟΥ̓ΘΡ {ἰ6 ὅν] 
6 80 ΟὈἸ] Κοἀ (0 Βυ 8 γ 88 ἃ ριυ πὶ πθηΐ οἵ ΟἹἹΓ 
5185 (γογβ. ὃ9, 42). 2. Οοπιπιδηάοα, 18 πα Γυναῦ- 
Ἰῃᾷ ΟΥ̓́ ΟἿΣ δίη8, ὉΥῪ ΜΝ ΐο Ἢ παν οἰδοπι οὐ 
ἀοα; δπὰ (ἐδμὶβ 18 τἰχθΐ ΟὨΪΥ ψθδη 0 τοϑι 18 
(1), 'ἴπ βίθποαγθ τϑρϑηίδησο (Υοσ. 40); (:2), ἴα 
ΒΘΑΡΙΥ ῬΥΔΥΘΥ ἴον Θοἀ᾽ 8 στδοθ. 

18. γογβ. 44-80. ΟΥ υογεδίἱπσ οἱἱὰ Θοα ἐπ ρτγαν»τ. 
1, Τιιἶϊθ ΡΓΘΒΌΡΡΟΒοΒ δὴ δἰίδοῖς (Ἰὰϊ σοα 5 πεπιὶθ 
ὍΡΟΙ 08, ΓΒτουρὶι (16 ΟΓΟΒ8 8δηῃα ἰγουῦϊο {ν Γ8. 1 - 
47, ΟΡ. Υογ8. 1-17). 2. 1ἰ φοηϑ᾽ββ (1), οἢ οἱιῦ 
Ῥαγί, ἴῃ υϑῃθιηθηὺ ῬΤΆΥΟΥ (Υ6γ8. 48, 49); (2), οἢ 
αοὐ᾽ δ ρατῖ, ἴῃ (9 γϑροδῖθα χγοὐθοιϊΐοη οὗ ουὖῦ 
ῬΓΑΥ͂ΘΡ (νογ. 44.) 8, [τ οὁπάβ (1), οὐ Οἂγ Ῥατί, 
ἢ} ΘΙ ἢ Σ ΡΟΥΒΟΨΘΓΏΠΟΘ ἴἢ ῬΥΆΥΘΓ; (2), οη 
αοαἶΒ ρᾶγί, σῖ} Οαοα-ἸΚὸ δοσαρίδησο οἵ οὐὔν 
ῬΓΔΥΘΥΙΒ (Το. 60). 

16. ἡ σβ. 48-66. γαψον οΓ7 ἰδὲ ἱπποσεπί απα ρεγδθ- 
ομ δα πιαπ ἤν λεῖρ ασαϊπδὶ ἐδ ἐπεπιΐοδ. 1. Ἰ) οΒογρ- 
[οη οὔ ἰμ6 σψαῃπίου ὀρργϑββίου οὗ ἰβ θῇ 6πι168 δη 
(86 οδγί-ἴ6}0 Ἰαπιοηϊαίί οι οὗὁἨ (ἢ 9 ΟΡ υθϑβϑὰ (ν6γβ. 
48-84)η. 2. ΤΠ ΙΓ τ 0819 οὴ6 δὰ ἰυγηθαὰ Ὠἰπι56} 
[ἴον μοῖρ] ἱπ 018 ἀϊ ουϊν. ( 6γβ8. δῦ-δ8: ““Υς, 
Ὅ0Ὸ δὰ Ὀθϑὴ δαί, 88 ἰΐ γγογο, ἱπίο ἴΠ6 Ρὶΐ οἴ 
ἀοβίγυοίίοη δμὰ [88 ΔΌΥΒΒ οὗ ἰοστοῦ δπὰ αἰβί 658, 
Κῆον ποὺ ψ ΕΒ ΠῸΡ ἰο Ὀοίαϊςθ ΟἰἸ ΓΒ ͵ν 68, ὄχοορί 
υπῖο 160 δἴοῃμθ, Ο τὰ ἢ 6 ο4]16ὰ ἀροῦ ΤΊ]ι60 
οαὐ οὗ ΟΟΥ δηρυϊδίιοα δοατίϑ, δὰ Τῆου αἰεὶ 
᾿θᾶῦ 8. δίησο Του δαϑὺ Ὀδριη ἴο μοδΥ, δ΄ ἀθ 
ποῦ ΠΟ ΤΗΐηΘ ΘΑΓδ ἔγοηι ΟἿἋ β'γῇῃβ δπὰ οἷν 
οτἱθϑ.") 8. Ῥγαάγοῦ, δὶ Θοἀ ν}}} ηοὶ ]Ἰοὶ {6 
τ] ΚΟ Ὠ 688 οὗἁὨ Ἀ15 ΘΠ ΘΙΏΪ6Β 50ὺ υπτουθηροα. (7 6Γ8. 
ὅ9-.-66: “ἼᾺ Τ6ο, ἰσυὶγ, Ο Μογὰ, 1 αν πρ- 
ἰδίῃ; ἴο δΆγ, θασᾶσϑθ οἱ ὀδῃῆῃοῖ δῆβνον ΤΊ166 
ΟΣ ὁπ6 (πίηρ οἵ α ἰπουβαηᾶ. Βαὶ 18 }8 ν᾽ 6δοπὶ- 
τηϑηὰ ἴο Το, Ο [κογτὰ, α8 ἰ 9 ΕΪσ]ίοουθ πᾶ ρο, 
1δὺ ΟΣ δῃηοιηΐοϑ, ΣΙ ΠΟυ ΒΥ 08ι1{πϊὴρ Θδι1860, 
ΒΔΥΘ ἰὙγδηπϊσοὰ ΟΥ̓ΘΥ 1τ18 80 στὶοΥοιβὶΥ. ΤὨοαὰ 
μοαγοϑὺ αἷβο ὑμὶν γσθρτγολοὶ, ψν ἰσἢ 18 αἰοτοὰ ποῖ 
ΟἿΪΥ δῴφδὶπϑὶ 8, Ὀϊ πη] 0 ἢ} ποτ δραΐηβὺ ΤῊΥ ΠΟΙΥ͂ 
ὨΉΙΩΘ. Βοσαυβο ΠΟΥ ὙΠῚ| ποῦ Θ6480 ἔγοηι 1}}}5 
ουἰταίζοοιδ ἰηβοϊθηοθο, ἀο Του ἤθη Βοὺ δου (0 
γοαυΐῖο ἰμϑηι, 88 {ΠΟῪ ἤδγο ἀοβογυοά. 1,οῖ (ἢ 6] Ὁ 
μοαγὶ δο ἰοΥγιδοά, ἐπα 18 πον ἀοβαπί ; Ἰοὺ {ἰ 6 πὶ 
ἔδοὶ ΤῊΥ ουγβ6, νν ἢΪσ ἢ πον ὑπ 6 Ὁ ἀοβρὶβϑ᾽᾽). ΕἾΠΕ 
Βογθοη οὗ Εασιρ. Ηυννχιῦδβ οὐ ἰδ9 δὰ οἢδρ. οἱ 
1,διλθηίδίϊοη. 
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ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΝ΄-. 

ΖΙΟΝ᾽Β ΟΟἾΣΤ ΑΝῸ ΡΟΝΙΒΗΜΕΧΤ ΟΒΑΡΗΙΟΑΙΙΥ ὈΕΒΟΒΙΒΕΡ ΒΥ ΑΝ ἘΥΒ᾽ΎΠΤΥΝΕΘΘ, [0Ὲ ΤῊΕ ΒΌΥΤΕΒ- 
ἹΝΩΒ ΟΥ̓ ΤῊΣ ῬΚΟΡΙΙΞ ΟΥ̓ ΑΙ ΟΒΑΡΕΒ ΑΝ ΒΑΝΚΒ ΟΥ ΒΟΟΙΕΤΥ.--ὮἬ. Η. Η.] 

Το βοηᾷ οομείσίδ Ρ]ΔΙηΥ οὗ ἴοι ρνασίϑ [οζ ϑοοξίο 8], τόσα. 1-6; 7.11; 12:16; 171-30; διά ἃ οοποϊαίοι, τοτα. 21, 2). 

ῬΑΒΊΤ 1. γ7)εε. 1--11, 

Βκον. 1. ΤῪΈΒΒ. 1-6, 

δὰ ΕΒ. 1. Ηον ἀοίἢ ρο]ἀ Ὀδοοπιθ ἀΐπα 
ΤῊ οδοῖοο ρο]ὰ οὔδηρα 118 οΟ]οΥ 

ΤῊ ΒΔ]]ονγθα βύοῃϑβ δγὸ οαϑὺ ἔστ 
ΑΥὐ 186 μοδα οὗ ΘΥ̓́ΘΥΥ βίγαοί. 

Ὡ ΜΈΕ. 2. ΤῊΘ μο0]6 βοῃβ οὗ Ζίοῃ, 
ὟΒο δζΐὸ θαυ] ἴῃ νϑ]υθ ἴο {π6 Ρυγοδὺ ρο]ά, 

Ηον ἃτὸ [ΠΟῪ οϑὑθοιηθα 85 δϑασίμθη ῥ᾽ ΟΠ 6ΓΒ, 
ΤΩ νόσκ οὗ ἴμ6 μδηάβ οὗ [μ6 Ῥοίιογ] 

ἡ ΝἜΕΞΚ. ὃ. Εγϑιῃ 80 ῖκα}8 ἀγονν οὗ {π6 Ὀτγοδδίθ, 
ΤΠΟΥ δυο] οα {μὲν Μ᾿ Ώ6ΙΡΒ. 

Το ἀδυρ τοῦ ΟΥ̓ ΤΩ ΡΘΟΡ]68 ΟΕ οσθοὶ, 
1 κα οϑύσ 65 ἴῃ 186 Ἡ]]ΔΟΥΠΘΒΒ. 

Ἵ ΜΕΕ. 4. Τὴο ἰοηριο οὗ {886 Βυοκίηρ θ606 οἰοανοᾶ 
Τὸ τῃ6 τοοῦ οὗ Ηἷβ πιου ἢ ἔογ {δ ϊγϑί : 

Ὑουηρ ΟὨΙ]άγθη αβκοὰ Ὀγοδά. 
ΤΠοσΘ 88 0 ΟὯ6 ἴο ὈγοδΚ ἴο ἐμ ο , 

ἽἽ ΜΈΕΒ. δ. Τῇον (δὲ δα οἡ ἀφ ηἰϊο8 
ΘΥΊΒῃ6α οἢ {6 5ίΓϑοίβ : 

δ. [μδ΄ ὙΘΓΟ ὈΟΙΠΘ οπ βοδυϊοί 
τ γϑορα ΒοΑρΡΒ αἰτί. 

᾿ ΨΈΒ. 6. ΕοΓ στοδίοσ γγἃ8 (86 ἰηἰαυ ν οὗ [Π6 ἀδαρὮ ον οὗ ΤΑΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ 
δα [ῃ6 Βὶῃ οὗ βοάοῃι, Ξ 

ΟΣ νᾶ8 ονου  ΒΓΟΥΤΏ. 88 ἴῃ 8 τηοτηθηῦ 
Απάὰ πο Βδῃηαᾶβ οδῖηθ ρϑίπϑί ΠΟΥ. 

Β8εο. 11. ὕεμεα. 7-11. 

Ἱ ΨΕΕ. 7. Ηογ ῥγίμοαϑ 6.0 ῬΌΓΟΥ [Π ΔῊ ΒΠΟΥ͂, 
ΕἰΐαΥ {Π8ῃ ΤΙ], 

ΤΉΘΥ ὍΟΓΘ ΙΔΟΤΘ συγ ἴῃ ΠΟΥ͂ {Π8Π ΘΟΓΆΪΒ; 
ΘΙ οττη---ἃ ΒΒΡΡΒΪΓθ. 

Π ΨΕΕ. 8. ὙΒοῖγ νίβαρο Ὀθοδῖηα ἀδυκοῦ (Π8η ὈΙΔΟΪΚΏΘΒΒ 
ΤΏΘΥ τ το ποῦ Κπόνῃ ἴῃ [Π6 δίγθοῖβ : 

ΤΠοΙΣ βκίη οἰθανοα ἰο {Ποὶγ ὈΟΠΘ6Β, 
10 θεοδπλα αΥῪ Εἰκ6 ἃ βίϊοϊ. 

Ὁ Υ8ε. ὃ. ἩΠΡΗῚ ΘΓ {Ποβ6 5Β]αῖη ὈΥ (86 Βπογὰ 
ἤδη {Πι|686 Β]αἴη ὈΥ̓͂ [ΆΤΔ]Ώ6, 

ΤΏοβο ρῥἰογοθά- οηθ8, ῇοβο ἔνοϑ ρυβμοὰ ἔτ 
ὝΜΏ116 γοῦ ΤΠ γ τ τὸ ἔγυ 8 οὗ [π6 86]α. 

2 ΨΕΠ. 10. Τὴ Βαπάβ οὗ ἰθηάογ- βοαυίθα πολ ἢ 
Οὐοϊκοα {μοὶν οσσῃ ομὨ]άσρη ; 

ΤΏΘΥ ὈΘΟΆΠΙΘ ἴοοα ἴῸΓ ἱπρηι 
[η [86 τυΐῃ οὗ [86 ἀδυρῃ ον ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ. 
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2. ΜῈΕΕ. 11. ϑοβονδῃ ᾿]18]1οὰ Ηΐ8 ἔΌγΥ ; 
Ης ρουτοᾶ ουἵ ΗΒ ἤθγοθ ψσϑίῃ. 

Αμὰ Ηδ Κἰηα]ορα 8 ἔσο ἴῃ Ζίοη, 
ἈΑπὰ Ιζ οομδυϊαθα ΠΟΥ Του πα δ] Ο0Ὴ 5. 

ΑΝΑΙΎΥΞΙΒ. 

[726 νεὲ εἶεσν τεϊαίεα ἐπρεοοίαϊψ ἰο ἰδὲ οἱΐῳ 9.7 “εγυδαΐεηι; ἐλ δεοοπά, ἰο Ζῖοπ απὰ (λα λοῖψ ρίαοεδ; ἰδφ 
ἐλιγά, ἰο ἰλς ευεγίπσε 97 (δὲ »τορλεί, α8 α τέρτεϑεπίαίϊυα οΥΓ ἰλε δριγιμαὶ Ζεγαοὶ; ἐλὶδ 71οετγίλ εἶεν, 
γείαίεε ἰο ἰλα δι )εγίπσε οΥ (δὲ ρεορίε σεπεγαίψ, ἐπιόταοὶπς αἰξ οἰαδ8862.--«Ἢ. Ἡ. Ἡ. Ϊ 

7λε ίωο ρατίδ, σοπιρτί δίς (δὲ ἥτοί- λας 97 ἰλε οελαρίογ, γοτβ. 1---ῦ, 7---11, οογγεδροηα ιοἱλ, φαοἦ οἱλον, δοίλ 
ἔπ πιαίίεν απα ὕότηι. 7πἰλε ἥτεί ρατί, γ6 18. 1---θ, ἐδ ἀεδοτίδεά ἰδέ δξαα αίε οΥ (δὲ δοπὲ οΥΓ Ζίοπ, ποδὲἰδ 
δοίοπα οὗ ἰλ6 ποὀἰοεὶ ἰΐπεασε (7 9τ. ἰὶ. 21). Α εοπίγαξί ἐδ ργεδεηίεα, ποί οπὶψ δείισεεπ ἰλεὶγ στγεαὶ τοοτίὰ 
απὰ ἰλεὶν ρι(ἐαδὶο ἠοτίωπε, δωξ αἰδο δείιοεεη ἐλ ζαἰε ἰλαὶ δείεἰξ ἐἦεπι, εὐἦο σοποίἐμεα ἰἠς ἐϊυϊης ἰγεαδιγο 
ο7 Ζίοπ, απὰ (δε 7}α.6 97 ἐ(8 πιαίεγιαὶ ἐρεαϊζίλ, γοτϑ. 1, 2. Τλεπ (ὁ ἀεδογὶδρα (λὲ λαττοιοὶπο στίοῦ, σαυδεά 
ὧν ἰλε δι )εγίπσε οΥ {{{ε οὐϊάγεπ, τολϊσὺ οοὐα ποί ροδεϊδὶψ δὲ τεϊϊευεα, γοτϑ. 8---ὃ. Σὶπαξν (λὲς ρατί 
εἰοδεδ ιοϊλ (δ6 φεπεταὶ τεπιατὰ, ἐλαὶ Ζ᾽οπ᾽ 4 σεῖϊ, ἐΓ ἐπίεγτεαά ἤγοπι (λεδε 7αοίβ, λαα δέέπ εὐέη σγεέαίεῦ 
λα ϑοάοπι᾽ 8, γον. 6. 

7. ἰλὲ δεοοπα }ατί, γὙ6 78. ----11, ἰλε οεὶ ἢγδί ἀεεογίδοδ (λ6 ποῦδῖε ἀρρέαγαποε απᾶ ολαγαοίεν ο ἐλ Ῥγίποοϑ 
9. Ψυάαλ, απὰ ἰδεπ, ἐπ δἰσὶ ξῖπο σοπίγαδί, ἰδε “)εϊσλκυίμὲ ἰἸοτοησδ ἰλεν λαά ἐπαμγεά, νογ8.7---θ; α ἀεεοτὶρ- 
ἐΐοπ τολϊοὶ ευἱάεπίίν οοπδίϊ(μΐε8 α ραταϊϊεϊ ἰο ἰλαὶ σοπίαϊπεά ἵπ γ6γ8. 1, 2. 80, αἶδο, ραταϊίεἰ ἰο τολαΐ 
εσας δβαϊὰ ὁ ἐλε εὐϊάτεπ ἐπ τότ. 8---ῦ, ἰδ ιολαί τ΄ΩῊἦὲ τεαά οπ (ἠέ δαπιε διιδ7εοί ἵπ υϑύ. 10: οπὶν δαί 
ἰδ λέγε δαϊά ἐπ γον. 10, οοπδίϊίε α οἰΐνιαχ 40 τολαΐ τοα8 τοίαίεα ἱπ γετϑ. 3---:ὃ. 7 δεοεοπα ρατί, ἐϊκ6 
ἐλε βγϑί, ἐπᾶς ιοἱιἢ, α σεπεγαὶ τεπιατὰ; Ζϊ᾽΄οπ ἀαδ ει )εγεα ἰλὸ ἔα} τλθάβϑυγο οὐ Φίυδιο ταί, γον. 11. 

ΙΝ. 1,2. 

1 ον ἰβ {π6 ρο]ἃ Ὀδοομηθ αἰπι! λοι 8 ὑΠ6 πιοϑί ἤπο ρ0]4 ομδηρθα; {πὸ βίοπθϑ οὗ 
2 {86 Βαποίι ΓΥ ΔΓΘ ΡουΓοα ουὖ ἴῃ (6 ἴορ οὗὨ ΘΥΘΡΥ βίγοοῦ. Τῃ6 Ὀγθοΐουβ 801η8 οὗ Ζ101:), 

ΘΟΠΙΡΆΓΑΌΪΘ ἴο πο ρο]α, ΒΟΥ ἃγθ {6 Ὺ δϑίθοιμθα 88 ϑασίμθῃ μιύομοῖβ, (16 ψογΚ οὗ τ 
Βαπαᾶϑ οὗ {86 ροίίογ] : 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 
ΨοΣ. 1. ΤΊ δὲ, 560 ἰ. 1.-Ὁ»»", ἩΟΡΔΙ ΟὨΪΥ ΠΟΙ; 6]ΒΕ ΏΘΙΘ ΟἿΪΥ Κα] ὁσοῦχα, δηὰ (μδὲ ΟἿΪΥ τὐνΐοο, ΕΣ. χχυ. 3; χχχί. 8, 

1 τ0ὁ εἰκοιδορείοα οὗ Ὁ2 » ἀοτηαδηδοὰ ὈΥ ἴπ6 οοῃίοχἧ ἰῃ ΕΖ. χχνυ ἱ. 8, ἰ5 ἰαίεγε,--απὰ ἴῃ τχχὶ. 8, ἰ8 οδομγαγε, ᾿ἰμθη ἰΐ παῖα- 

ΤΑΙΙῪ [ΟἸ1υντα τπδῖ [Π6 Βἰκο δοδιίίοη οὗἩ 180 ἩΌΡΝ ΔΙ Πογὸ ἰ8 οὐδοιγαγί; Ἰπουρἢ ἰἰ ἰΒ ποῖ γοί ΟἸΘΑΥΥ Δρρασοηΐῖ πον [δ|6 πιορα πίῃς 

δτοοδ ν᾿ ἢ [89 ἰάσα οὗ ἀσσμπεμίαξίομ (Ξ τ 16} 8), Ἡ  ἱ ΟὮ ̓ ἰοα ἴῃ 16 τΟγ8 ὉΡ 2 ὮΝ Ό » [ΠΕΝΡΕΒΒΟΝ ; “ὍΘ » ίο οοηστέραίε, 

Αταῦίς, ἐεσίξ, οδείγιιαϊξ, Δ8. οἸσπβ, θη οοἸ]οοϊοα, ἀο [Π 6 ὨΟΑΎΘΏΒ; ὮΘΏ6Θ ἕο ὅγοιν, οὐ ππαΐε ἀατᾷ, οδεσιτε δῊν Ἰυδίχο οἵ Δ γ- 

της. ΧΧ ἐμαυρώθη.7-- ΔΕ)". ὙΓΓ γοδροοῖ ἰο ἰδ Αταπλδίο [(ογτα, 866 ||. 12; 2 Κίπρμβ χχυ. 29; ἔσο]. Υἱ!}. 11. (ΒΆύνετ: 

“ Τνποηίγ-ῆνο Μ38, δη οὔθ οὐϊίίου τοδὰ τ)... Ὑὴὸ νοσὰ [48 (Π6 δἰ ζηὶ δοδίίοη οὗ αἱέιοπ, ἀΐοεγειεα 6486.---πειαγί,--- ΟἹ 

ἔῃ Ἰωῖοσ Ἠοῦτον, ΕδιΏ. ἱ. 7; 1,8; Μα]. 11. Ὁ ; δπὰ ἐμιδῖ ἰῃ δοοογάβμορ Ὑἱπ]ὶ 1}ι6 (Ἰ] ἀμὶο, νι αἰ σἢ οὐΐδθη 868 ἐξ ) Ὁ ἴῃ ἐπὶ ΒΟΏψΘ, 

Όδι. 11}. 27; ν.9. Υἱ. 18.- -Ὁ 13, ἰ8 ποῖ ΤἸουὰ ἰῃ Ζ26Γ.; ἰξ δἰδηιβ ἐπ ῬΑΓΔ1101.86π|ὶ τ [ἢ 21 ἴῃ Φοῦ χχχὶ. 24: Ῥγον. χχγυ. 12: ἰξ 

ἐα υδοὰ νι 1ἢ 15, Οδπηΐ. ν. 11. ΤΟ Βοερῖ. ἢᾶνὸ ἀργύριον, Ὠοΐ Ὀοοδυθθ ὑπ6ΥῪ τοι Ὡ0211, Ὀαΐ Ὀθοδυδο [ΠΟΥ͂ ὙΘΥΘ ὉΠ Ὺ1]} Ἐπ ἴο 

τερεοδῖ (ἢ 9 ποτὰ φοϊά. ἈΟΒΕΝΜΟΕΙ, ἘΝ.) 
γος. 2. ΡΣ ΙὩ ΦοΓ, ΟἿΪΥ ἰἢ ΧΥ. 19.-- 0 ΟὨΪΥ όῖθ. Τἢ6 ΟΧΡΓΟΒΔΙΟΣ ΒΟΘΙΏ6 ἰ0 Ὧθ ΔΊΚΘἢ ἔγζοιῃ Φοῦ χχγΪ!. 16, 19, 

πθοτο ψὸ γεϑὰ οἵ πτίβάοτα ὉΠ123 Ἂν»  κἷ. ὙΝῚ ()0) [8 ἑοΐίετε, ρεπάεγε. [ϑοτοῦιθ ἐγαηϑιαῖοβ ακείοίν αἰρο, τ Ὠοἢ ΘΑ 
ΥΙΣ ὑτοίοσθ. “ἼὮ6 γὰ]090, δὰ ποῖ [19 ἌΡΡΘδσϑΏοΘ ἐν ουίἀο Εν τοϑδηὶ," (ΟὟἾὟΕΝ); ἰἴ 5 [6 χη δηλείοη οἵ ΠΝ Ῥγεοίοιι.--- 

ΗΕ. Η. ἘῚΞ ὕγοπι 18, δέον γε, ρώγσαγε, ἀοθ8 Ὡοῖ οσσὰγ ἰῃ 96Γ.; γοὶ δ0ὼ0 χ. 9. ΤὨθ δύ οἷο σΟΏΘΓΑΙἾ Σ6 8. 1Π|6 τηοϑηΐῃ (.--- 

ὖοῦ. ὨΘΟΥ͂ΘΓ ΜῊΝ [217 ΝΊΡΒΔΙ 2.» -- 3), 261. χὶ !. 12; χὶν !. 12. --ῃ, Φοτ. χίχ. 1; χχχὶ!. 14. Τὸ οοῃδίγυοίίοη τ (ἢ ΄, 

ΔῈ 15. χχίχ. 11: Ῥα. ονἱ. 9]. Εϊβόνβογο, ΑἴΟΥ 2.0. εἶδε ψΠᾺ γα ον ἔλθ σοαιραγίδοη ἰ8 τοϑᾶθ ἰ8 ἰηἀ!οαϊοαὰ ὮΥ 3, ὮΡ, ΟΣ 

80 δἰσωρὶο ποτρϊμαίῖνο.---ὙΧἾ", {τϑαυθηΐ ἴῃ δον. χ, 16; χτί!. 2, 8, ὁ; χίχ. 1,11; εἰσ. [Νὼ οσοαδίοῃδὶ 80 οὗὨἨ 8 ὨΘῪ ΟΝ 

ολἢ ἱπνδ δία 1ὴ 6 Ῥγοδυπρίίου ογοδίϑα Ὁ (ὃ 80 οὗ [89 ἰτηδρο οὗ ἃ μοί οτ᾽ β υϑβδβοὶ, ἐμαὶ ζογθιλ δ 88 [89 δυῖδοσ οὗ ἐπὶ 

Ῥοοια.--Γ.Η. Η.} -ΤῊιϑ ὀχργοδδίοῃ να Ση »}' ΟΟΟΙΙΓΒ ὮΘΓΘ ΟἿΪΥ. 

Βονν 18 ἴ86 τηοβδὶ 8:6 βο]ᾶ οβδβδηβρβοᾶ! 27οιο 
γα φοία δέοοπιε δίαοσξ, ἰλε ρμτεοίοιδ ἰγεαδωγο ολαησα 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΛΙ. ἐξ εοἷον32 Τα σογγθοὶ ἐπα περι ατον οἵ εἰν 
γεν. 1, Εΐονν. Τιαῖ {818 Βοη ; 8180 Ὀδρῖπ8 ἱτ [ σοῦβθ ἀθρθηᾶβ ου ἴῃ9 ὑπἀογβίδπαϊης οὗἩὨ {μ6 ποχὶ 

(δῖ ὁχοϊαπιαιΐοι (113) 18. ἃ βίσοῃρ δυβυτηθηΐ  γογ80 δα (8 σοϊδίϊοη ἴο {118 γοσβθ. ΤβαΝιῦΒ 

ἴον ἴδ0 ἰάΘπΕ οὗ (86 δυΐμονυ. [{ ἰβ ἴῃ (δθ νου]ὰ βυθϑι τυ ἰῃ γον. 2, λοιδε οΓ Ζίοπ ἴοΥ δον 

πἱσὰεϑι ἀοατθα πρτοθδοὶς (μαι ἀἰδογθηι δυίμονβ οΓ Ζίοπ (Ὁ ἰπϑίεβα οὗ .)3). Μη πουὶ ἀνθ ]πς 
ποῖ ΟὨΪΥ σομῃροϑοὰ ΔΙΡΒΔὈΘΙΪσ641 Βοῦρ8 ΟἹ [)6 [ ὁ (6 ἴδοι, τὶ ποὺ (86 ᾿θαϑὲ ογἰ ἐἶσαὶ δνϊάθηοθ 
Βϑῖὴθ δβιιῦ]οοί, Ὀυϊ 8180 Ὀοσδη {ἢ πὶ τυ τ (ἢ 6 ΥΘΥΥ  ἴῸΥ 8.6 ἢ ἃ σῆδημρο οὗἉὨ {6 ἰοχὶ 8 οἴἶογοά, 9 σοῃ- 
886 πογ. Ἑΐονν ἰ8 [89 βο]ᾶ Ὀϑοοσὰθ ἅϊμπλι!) ἰοχὶ δήογὰβ διϑβηοϊθηὺ ονὐϊάθῃοο δφαϊηδὶ ἰδ: ῸΡ 
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Ὡοΐ ΟὨἿΥ νουϊὰ ἀοιδός ἐψμαὶ ἐπ υσίμε ἰο σοϊά ὈΘ ΔῈ 
ὀχαραιγιιοα Βγρογθοίο, Ὀὰϊ ἰὶ ἰδ ον θηΐ ἔγοιῃ [86 
Δι. 01{ι|6515 Ἰμνυοϊνο ἴῃ [86 οχργοϑϑβίοη ἰλε τσογὰ οὗ 
ἰλὸ λαμπάβ οΓ (δε μοίίεγ, διὰ 6180 ἔγοια 86 δβιυ υ]οοὶ 
οὔ {|16 ῬϑγΆ 116] ἡ συμ} 8 7-9, τμ 0 πιέη τὸ ἰηϊοπἀοά. 
δυῖ 1 νὰ τοίη [86 τολαϊηρ δοη οὗ Ζίοη, δπὰ ἰἴ 
156 πιοδηΐης 18 [δᾶ 6 δοη οἡ Ζίοπ. τοχατα θὰ 
8.5 ργεοίοιιδ, ἃγ6 ἐφμαί ἵπ ναίως [ςοπιραταδίε] (ο σοία, 
(οὴ ἰν ἰα οὐνίουβ ἱπ τ δὶ δοη86 σοίά κῃ »γεοίοιιϑ 
δίοπεϑ ἈτῸ Βροΐζθῃ οὗ ἰῃ γον. 1. [ὑ 18 ποὶ οὗ [0 
ἴλιο οὗ {Π|Ὸ Το ρ᾽]6- οὶ ππὰ Τοιρὶο- νγὰ}}5 (Πδὲ 9 
ΒΡΘαΚΒ [ΟἌΕΝΙΝ, ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, ΝΟΥΕΒ, δηὰ βϑθπ- 
ἰἸἿ ῬΟΒΡΟΒΜΝΟΒΤΗ]; Ὀαϊ 6 Ῥοορὺ αβίκβ δου 18 
ἦι ροββὶ ὈΪ6 {πὶ ποῦ!6 κο]ὰὶ βιιουϊα 1080 8 Ὀτγὶ σῦ- 
1655, {πα (06 Ῥτθοΐοι δ Βίοηο8 δοιὰ Ὀ6 τον η 
ὍΡοη (Π6 ἱγοοῦῦ Τ7]108, ΒΑΥ5 Π6, 88 ϊ Παρροῃϑά ἰὸ 
16 δοηῆδ οΓΓ Ζίοπ, ψιἴιο δγὸ διιοἢ 7 νγοῖΒ. Απὰ (08, 
ψ ἢ δὶ ΠΘΥΘΡ ΠΗΡΡοποα ἴῃ 1116 6486 οἵ τηλίο Γ1 4] ἰγοδ- 
δι 65 δπὰ δινοὶβ, [85 οσσυγγοὰ ἴῃ (6 ο886 οἵ 
{0 686 ᾿ἰνὶη χ, ΤΠ. ΘΙ ΔΡὨΟΣΙΘΑ] ον 618. 79 ἰδ κα, ἔμ θη, 
γΟΥ. 1. 845 ἃ αιιοδίίοη, γος ἰο δῖ τδϑ ᾿ΠἸΚ ον 
ἴο ΔΡΡΘη δοσουγαΐης ἴο 186 τϑι8] σου Γ86 ΟΥ̓ Β΄ 48. 
18. 15 ἰηγνοϊνοα ἴῃ τἰγ}6 π186 οΥ̓ (}0 ἱπιρογίδοι [656 
ἴπ τα ΗΠ οῦτον γυογῦ8 [Ὁ}}᾽, εἰς ), ψ] σὰ τοῖον ἴὸ 

τηλίίοτβ ποὺ γοῖ σοι ρ] οἰ ὁ 88, ἐξ ισα8 δεσοπιΐηφ ἔπι 
ΟΥ̓ οὐσειμτγεα, εἰς. ἴῸ ἈΠΥ ΟΥΕΥ Β6ΏΒ6 (16 ρογίθοι 
ἰθη86 νοι ἃ μΒαΥθ ὈΘΟῸΠ ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ. ΝῸΓ οδη {{1|686 
ἱπιρογίθοίβ Ὀ6 τοξογγοὰ το πὸ ψοτὶς οὐὗὁἩ αἀεδίγυο- 
τοῦ 116 ἴῃ σουγΓϑο οὗ οχϑουίϊοη (ΤΉῊΚΝΙῦ8); [ὉΓ 
ἦν ννουϊὰ σοΥίϑιΥ Ὀ6 ὙΘΓῪ δἰρυϊαν ἴο τορτοϑοιὶ 
(9 76 νν8 88 Βα υηρ, Ἀν}}}}91 ἴΠ6 ψνοὺκ οὗ ἀσβίγυο- 
ἴοι) Μγ88 χοὶπρ οἢ, “ον 8. ποῖν (06 χοϊὰ ἴῃ {6 
Ταπιρ]ο Ὀϊδοϊκοποαὰ ὈΥ ἴΠ6 5πιοῖιο 'ἱ ΗὈΟΥ πον 8Γ6 
(806 βίοῃμϑθβ οὗ ἴ6 Τϑηρ16- Μν84}} το]οὰ ἀονῃ "᾿ 
ΠΠο86, ΟΥ̓́ΣΡ ὮΟ86 68..8 ΘνοΥΥ Ἰσ γὴὼ8 κοϊῃς 
ἴο Ρίοσοβ, οουϊάὰ ποῖ 6 (μἰηκίης οὗὨἨ δυοῖὶ τἰμαϊο 
δ ραγιϊσαϊαν ἀοία 119 85 1}:|6580όθ. Βδίμογ, ἰὰ {Π6 
ἴογηι οὗ ἃ αιιοϑίΐοη, δὶ πὰ ΠΟΥΘΡ Ὀοίοτο ὈΘΘῺ 
Κποόνγη ἴο ΒΆΡΡΘῃ, ἰ8 μογθ δτιηθα. [1716 ἴογπι 
8 ἸΠΘΓΓΟΖΑΓΥ͂Θ, ΟὨΪΥ 80 ἴδ 88 (μΠ6 1ῃ ον) ο ] οὴ 
οὗ Βυγργὶθθ δυρροϑίθ ἃ αυθϑίϊοη 88 [0 .):6 ροϑϑὶ- 
ἈΠ Υ οὔδη ονυθῃῖΐ, 6180 ρα τα ]6]οἃ. Τὸ Θοπδίγασ- 
(ἴοη 18 {Π6 Βα1}0 85 ἴῃ ἰ. 1, 71οτὸ δἰἐοἰἠ δοἰϊίαγῳ δὲ 
εἰν (δαὶ, εἰς.1} ὅο]ιογα, Ζοιν ἀοίλ σοϊα δέοοπιε πὶ ! 
Τιῆαῦ ἰὯ6 ΓΟΐδγοποο 15 (0 πιῆ, δηἀ ποῖ ἴο 6 Γι] 
φοϊά απὰ 7ειοεῖδ, 15 ἴῃς ορίπίοπ οὗἩ Βιαύνευ, ΗκἘν- 
ῬΕΆΒΒΟΝ, ΒΟΒΕΝΜΌΚΙΚΕΗ, ΟΕΒΠΑΟΘΗ δηὰ οἴδογθ. 
ΘΟΕΒ ΘΗ: “΄η09 (0 Οἰδρίον δομίδὶ 8 ποῖ Ο6 
νογὰ (1 Π]685 μ6Γ6) οΥ̓͂ (86 ἀφδδβίτυοι! οὨ 8δπιἰ Τοὺ- 
ὈΘΥΥ οὗἩ 806 ΤοΙρ]6 δηα μαδίβδοοβ, Ὀυΐϊ ἀδβοτὶ Ὀ68 
ΘΒρ ΟΠ τιμαὶ Ὀθ[81} [ἢ 6 τηθῃ, ΣϑῖμοΓ ἔμ πὶ [86 
οὐ ῆ668 οὗἨ ἴδ6 ΟἾἴγ, (νι ἶσῃ ἸδίτοΣ {Ποηθ δὰ 4]- 
τον Ὀθθη Θχμδυβ( Υο]} αἀἰβουϑβοά ἴῃ οἰδΡ. ἰΪ.), 
(δεγοίογθ {Π6 ἤγεϊ υϑυβα τθϑὲ ποὶ ὯΘ ἰδ Κκοη ᾿16Ὁ- 
ΔΙ} δῃὰ οχρὶδὶ πὰ οὗ ἰδ6 Το ρ]0 δηὰ ἰ18 ογῃδ- 
τηϑηΐβ (ΟΠ 4]4., ΜΑύΒΕκ, ΚΑΚΆ, ΤΉΚΧΝΙΘΒ; 866 
ἱ. 10). 10 ἰων γσδῖμοῦ ἴοὸ 0 ἰακοὴ χυγαινογ, 
ΘΓ Γ ΚΟΠΟΓΆΙΥ οὗ ἴμ6 (]}] οὗἨ 411 ὑπαὶ νν8β8 ἷψὰ 
δα να] δ Ὀΐθ ἴῃ ΙΒΓΔΘΪ, οὐὁἨ νον Ῥαγ σα ΪαΣ ἰη- 
Βίδ πΠο08 8.6 οἰϊθα ἱπ ψγδὲ 01] ΟΝ 8, ΟΥ, 88 ΜΙΟΗΑΕ- 
Ψν18 δῃά ΒΟΒΕΝΜΌΕΙ ΕΜ ἤν ῥγοίογσοα, βροοϊῆ- 
6Ά}}ν, ἃ8 Ἔχρ δἰ ποὰ Ὀγ {ἢ 6 170] ον ίης υοσβο, τ ἢ οἢ 
ἸμίοΣρΓγοίθ (80 σοία ἀπὰ λοίψ δίοπεϑ οὗ γον. 1, ὉΥ͂ 
ἐλε «οὔϑ οὐ Ζίοπ,  Ἰν1183ϊ 1} 6 ΟΣ 8 αγε ἑλτγοιοη ἀοιοη 
αἱ αἰξ ἰλὲ δἰτεεί-οογηοτα, ἢ πη (Ποῖ Οχρ]δηδίϊοη ἴῃ 
{π|ὸ τ ογ ἀοιαἰ]ο ἃ ἀοβογὶ μίΐοῃ οὗ τοὺ. ὅ. βοβί 68, 
1818 ἀθβι ζπδαιΐου οὗὨ {δὲ δομϑ ο7 Ζίοπ 88 δίοπεδ οΓ 

λοϊϊποδ5 (9 0 2388), Β68. δὰ βπδίορυ ἴῃ ἐλε δίοπεε 
97 α ογοπ (12. 3 δ, »τγεοίουιδ δίοπεδ) ἴὰ ΖΘΟἘ. ἰχ. 

ἸΤῊΕΞ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ 5ΕΒΕΜΙΔΗ. 

106. Ετοπι {π|8 1 ΔΡΡΘΒΙΒ, ΒΟΥ ὑπδυϊ μοτίσοὰ 9 
ἴπ6 Ῥγοϑυμρίιίοη (ΜΙΘΗΑΕΙΒ, ΒΟΒΕΧ ΜΌΕΙ ΕΠ), 
ν᾿ ἰσῃ που ]ὰ ροτοθῖγνο ἴῃ (86 Θχργοβδβίοῃ, δίοησ οὐ 
ἠοἰίπεδϑα, ἃ τοΐβγθησθ ἴο [86 βίοῃϑβ οὐ ἴδῈ Ὀτοδαί- 
Ρἰδὶθ οὔ ἰδὸ Ηἰῃ Ῥυγίθδὶ δπὰ, (μϑγθίογο, ὁ ἀεβὶ ζ- 
Ὠϑιϊοη οὗ 1:86 Ῥυγίδθβίβ (τὸ αἰ 8ὲ (μ6 σοἑαά ἀθηῃοί 65 [}ν6 
ῬΘΟΡΪΘ βΘῃΘΓΒΙΥ, δηὰ ({|6 ργεοίοιιϑ ογὲ [ ἤηε φοί 4] 
16 Ῥυΐῃ6605), ΟΥ νου]ὰ υπάογβίαηαὰ ἴῃ πογάϑ 
δίοπεϑ οὗ λοίϊπεε8 ἃ5 τοίοστι ηρ ἀἰγοοῖν ἰο ἴΠ6 δἰ οῃο9 
οἢ 16 Ὀγοαϑί- Ρ]δῖθ οὗ {896 Ηἰρὶι Ῥγίθϑι (ΔΙῚ αὐδεκ 
[ΝοΥκ8]. 500 ΒΕΙΨΕΆΜΑΝΝ, Κτίπι ε. Τάμπε,, 5. 91. 
ΙΒ (ὴ9 Βταο] 65, ἰὩσονν ἢ δΌουϊ ἀδδὰ οἡ ἰδδ 
δίγοοίβ, οἡ δοοοιηὶ οὗ (μοἷγ 81}8,---ἰῃ 6 ΒΟΙΥ διοῃοβ 
-τ- Το γα θα 88 βυτηῦο β οὗ 1}}0 Ρ60ρ]6---Ἰν }}, δὲ τὴ 6 
Β81ὴ0 {1Ππ|6, ὉΘ δολίτογοα δὈουϊ δὲ [ἢ 6 ΘΟΓΏΘΥΒ οἵ 
16 δίγοοίβ.᾽) 786 Ἰ᾿ἰΐογαὶ ἱπίογρτγοίαι θη οἵ ἠέ 
δίοπεδ 88 ἰΐ) Βίο 68 οὗ 1:6 νυ] }5 οἵ 1:6 ϑ πο ΒΆΤΥ, 
ὉΥ ΤΒΕΧΙῦΒ δηὰ ΝΥΌΜΑΝΝ, [Ὁλυνιν, Βοοτη- 
ΒΟΥ͂Ό, εἰς.1, (πὶ τ ἰοη 886 86 πνοσβ βου ϊά ὃ6 

ϑΡτ 23), 19 οοπίτονοσίθα Ὀγ (88 ᾿πηργο Δ ὈΠΠῪ 
οὗ (οἷν Ὀοΐηρς βοδίίογοὰ δϑουϊ [πσγουκχῖι σαἰΐ [6 
δίγϑείθ οὗ [6 ΟἰΥ,--τῶὴ ορὶηΐου, νυ μϊοῖ 8 ποὶ 
τ δῴθ ΙΓ δοσαρί 8 0]0 ὈΥ (δ) σοπ͵]θοίατο οὗ ΤῊΣ- 
ΝΙΌ8, {πῶῖὋ 41} ({Π|6 ϑίγϑοιβ οὗἨ ἴδ οἷἱυ ἰοτιιϊηδιοὶ 
ΠΕΡ ἴῃ Τ᾽ ΠΡ] ἰπ 8ῃ ΟΡδϑῃ β8αῦδγο, [Ὁ ἷπ ΔΠΥ͂ 
οΆ86 (.)6 Ἔχργοϑβίοη ψου]Ἱὰ (6 ἢ 6 ὙΘΓῪ δἰ γον 
Ἐν ρϑυὈ0}1ς4].᾽" ---ἸΛ. Ἡ. Η.]--- Βοοοσμθ ἄπ .-- 
Τμο βιχαϊδοαίίϊοη οὗ 86 γογὺ (Ὁ 3", οὐδεμγατὶ). 13 

ἰο Ὀ6 ἰδίκθοη, μοὶ ἴῃ {6 Βοῆ86 οὗἩἨ 8 τ] ΟΠ ΘΠ ΑΤΥ͂ 
οἴεου. Ὀυϊ οὗ ἃ σοί που Οὐϑοιγαίΐοη. ὸτ ηοί 
ἃ ΒΡΟΓΒβοΐΑ] δηὰ ἰσϑηϑιθηΐ, Ὀὰϊ ἃ ἀ6 Ὁ δῃὰ οδὶἐ- 
ἴῃς ἀορτγαγηιοη 18 δ γιηθὰ ἴῃ του. 2, οὗ {πὸ κοἰἐ- 
Ἰ|Κὸ βοῃβ οἵ Ζίοη. δδι ἰβ βαϊὰ, ἐπ θη, ἐξ {μὲ 18, 
Ηον οἧ ρο]α 1086 (8 Ὀτίχἢὶ Ἰυϑίτο. δὰ Ὀδοοαῦιθ 
ἀα}}, ἱδγηΐβη θα, ὈΪδοκ ᾿---[Εονγν. Τ78ὸ τορειϊοη 
οὔ τ16 ἀοισ ἰὼ ἴμ6 Ωρ 8} τυϑυϑίοη 18 85 ὉΠηθοσ9- 
ΒΆΡΥ ἴθτθ 88 ἴῃ ἱ. 1.---[8 9 τλοδὲ 86 Ρο]Δ.--- 
1.0 ΗΘΌΓΘΥ ννοτὰ ἴον σοία ἴογο 18 ποῖ {116 β8 9 
Ηεῦτον νογτὰ υϑοὰ 'ἰπ (Π6 φῬγθοθάϊηςς οἴαυϑο. 
Βπούσετον ἢη8 βιρρ᾽ϊοα ἴδ 6 Ἰαςῖκ οὗἩἨὨ Δὴ Επρ δι 
οαυϊναϊθηΐ ὈΥ τοίαἰ πῆρ ἴμ6 ΗδῦΌτον νογὰ: δζίοιο 
ἐδ ἰὰς σοία αἰπιπιεα λοι ἐδ (δά Ῥωγε οεἰδετγη ολαπφεά! 
Τ6 Ηοῦγον ποσὰ (ὉΣ,3) μ85 Ὀδθη υδυϊουϑγ ἀδ- 

τὶνοὰ δπὰ ἱπίογρσοίοα, ΤΤμγοθ ὀχρ᾽δηδιϊοαϑ 
αν γοοοϊνϑαά {})0 βαῃοίϊοῃ οὗὁὨ δἰρὴ δυῖ ΒΟΥ Υ (569 
ΤΠΑΝΟΕἾθ ΟὈπιπι., Οἀπί. ν. 11). 1Ὁ 88 Ὀδθὴ ἀθ- 
τἰνοα ἔγοτα ὉΠ9, ἰο ἀϊώε, ἰο ἀοατά, Βοῃςα δδἰθειηδὰ 
»τεοίοιδ. 80 ΒΑΆΝΕΒ, Φ0Ὁ χχχὶ. 24. Ὧν. Ναε- 
ΘΕΙΒΒΑΘΗ ΒΘΘΙ8 (0 Δἀορὶ 18 Β6η80. Τῆς ΕὨ ΡΠ 58 
ψογϑί ἢ 8180 ΟΥ̓ υδίηρ, ἴδ Βυρουϊδιΐνο ποδί δηθ 
ξο]Ϊαά. Μυὶ ἔμ νυοτὰ ἰἰ86 17 τηϑϑιὶ ργεείοι φοίά, 
186 δἀαϊιΐοη οὗ ἴμ6 δα͵θοίϊγο 2), σοοά, πιουϊά ὃ 
Βυρογβυουβ8. [ὑ 85 Ὀθθη ἀσγίνοι, αραΐῃ, ἔγοια 
ὉΠ ἴῃ {86 Βυρροϑθὰ βθῆβθ οὗ δείηφ δοἰϊά, ἄεπδεε, 

Βθηοθ πιαδεῖυε φοία; Β0Ὸ ΒΙΑΥΝΕΥ, ἐλὲ δεξί πιστν 
φοϊά. Οἰβοτβ ἀογῖνο ἐΐ ἔγομῃ ὉΠ 3. Ὁ, (ο εὐϊπε, 
ἰο σον, δὰ οχρὶαὶπ 1ἰ οὗ ϑδοῖῃθ ὙΟΥΥ υδὶυδὉ]θ 
Κἰπὰ οἵ πιοί8] }᾿ϊκε ζο!ὰ (80 ΘΟ ΕΒΙ ΘΗ [86 εοϑίἐν οΓέν, 
ΟΥ̓ πιείαἱ, Ε7Ζ) ; ΟΥ οἵ ἃ ματιοῦ αγ Κὶηἀ οὗ ροϊὰ ιΒαὶ 
Βῃ ᾽Π68 δη ἀ ΒρΑΓ 168, σέ αὐτὶ {ρἰσοη ἴδ, α πιοαπαο 
(ΕΕΚΒΤ᾽ 8 Οὐπεοτάασηεε). Τ᾽ 15 1αϑ. τὰ ΘΒ Ώ ἢ Ρ 866 Π|8 
ἰο ἄζτϑθ Ὀθδὺ τ ϊΐ (89 Β6Ώ860 ΒαΓΘ, ἐ86 υ86 οὗ }}6 
πογὰ ἴῃ Οδηϊ. γ. 11, δπὰ ἰὴ ὙϑσῪ Ῥϑουϊίασ 86 οὗ 
(6 τοῦ ἴῃ 26τ. ἰϊ. 22. Αοοροτάϊης ἴἰο Κο8ΕΧ- 
ΜΌΕ.ΚΕΒ, ΟἸα] θαυ σοηραογοα 10 Ὁ, ἐρίεπάοτ, (88 

πιγτίδο δὴ ΦΈΠΟΜΕ, οοἷογ.--- Ο Ἰδβιη ρθᾶ, “πα οἵ 
οἠαπρεά {6 εοἰογ. ΟἸΕἸΒΙΑΟΗ: “ ΤὮΐΒ οδὴ ΟὨΪΥ ἀ6- 
ὨΟίθ9 ὃ οἰἰδορο οὗ ΘΟἷΟΣ, ΟΥ̓ 1088 οὗ ὈγΙ Ζἰι  688, δίῃ 08 



ΟΗΔΑΡ. ΤΥ. 8ὃ-ῦ. 

{ἰὸ χο]ὰ οου]ὰ ποῖ Ὀ6 σὈδησοα ἴῃ 18 κιιϑϑίδησο, ἢ 
ἮΝ. Η. Η.]-- τὰ 9 δἴίοῃϑθδ οὗ [89 Θαῃοϊπδυῦ 
δἃ:Θ ρουσθϑᾶ οὐ ἰῃ ἴΠ6 ἴορ οὗ ΘΥνΘΣΥ δῖσχϑοι. 
ΤΑνγοισπ ἀοιοη αγὲ (δε εἰοπε οΓ ἠὲ δαποίμαγῳ [8ίο0Π68 
ΟΓ λοίϊηε88, ΟΥ̓ φοπϑεογαίεα δίοπε8] αἱ {λὲ συγπεέτα οὗ 
αὐέ ἰλε εἰτεε. Τ|ι0 ΘΧργοββίοῃ δίοπε 97 (δέ δαποίω- 

ατν ( 58), ἰ8. Του πῃ ΟΠἿΥ Βθγο. ΒΥ ἰ(βο 171 
ταὶ εΐ ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἀοποῖθ [η0 κἴο,θ8 οὗἨ {π9 Τοπρ]ο 
γ8 118, ῬΑΥ ΘΌΪΑΥΪΥ Βίησθ {)686 8Γ6. 880 δδ]]θὰ 

οοϑίἷψ δίοπει (ΟΡ: Ὁ.2)2),1 Κίηρϑ ν. 81 (17); 
γὙἱὶ. 959-11. Βυὶ πο πουϊὰ ἰδκοὸ (56 ἰγου]ο ἰο 
ΘΔΥΓΥ͂ [8.680 ΔΥΓΑΥ͂ δια ρου ἔμοπὶ οαὐ πῃ {116 σοΓ- 
ὯΘΙ8 οὗ (9 Βίγοοι8ῖ πεῖ ΤΒΕΝΙῸΒ 88γ5 οὗ ({Ἰ0 
σοπορπίτγαϊίοη οὗ (88 ὈΓΪηοΙρ8] 5ίσγοοίβ αἱ 86 ζοοί 
οὗ (μὸ Τ᾿ ρ]9 ἈΝ], 15. ὙΘΡΥ͂ ῬγοὈὶοτηλιΐοα]. 1λ6- 
βίἀθ8, (16 σοηπροοίΐοη γϑαυΐγοϑ (9 Β6η56 οὗἁ »γέ- 
οἷοι δίοπεα : ἴον Μιὰ βασὶ, ποὺ τὶ ἢ τ 4}}- δίο 5, 
ΒονΟΥΟΥ σοὶ ]οηὶ, ᾶγὸ 06 β'οηΒ οἵ Ζίοῃ δοιῃ- 
Ῥαγοὰ 88 ργεέοίομς (Ὦ 7})), δηὰ ρ»γεοίομδ δίοπεδ 

(ΠΡ 1382), δρὸ οἵϊθη παιμθᾶ, 85 μογϑ, ἷπ Θοπηθο- 
ἐἴοι ψὶτ ροϊά, 2 ϑδπι. χὶΐ. 80; 1 Κίησβ χσ. 2, 10, 
11. Ιῃ σεραγὰ ἴἰο [86 089 οὗἨ Ργτθϑοΐοιιϑ 800} 68 ἴῃ 
1:0 ΒΛποίΔΥΥ, ἔΠΟΥ 6γΘ ποῦ ΟἸΪΥ͂ αἰἰλοϊιοὰ τὸ 
180 χαγπιθηῖϑ οὔ ΗἸΖι Ῥυίοδὶ (ἔχ. χχυ!!. 9, 17- 
20; χχχίχ. 6, 10-18), Ὀαὺ {Π67 γγοῦθ δαιρὶογοιὶ 
ἴογ οὐπαιηθηϊίῃς (Π)}9 Τοῦ ρ1]9 1186} (2 ΟἸγοη. 11]. 
6; 1 Οῃτγοη. χχίχ. 9). Υο νψουἹὰ ροὺυν ουὖ Βυοὶ 
Ὑδ]υλὮϊο δίοηο5 ἐπ {λὲ σογπεῦα 97) αἷΐ ἰλε δίἰγεείδ, {παὺ 
ἦδ(ο 847, ἰῃ (19 ἔἤγϑί σούποῦ ΟὯΘ δαρρθηθα ἰο 
οοῖμο ἰο Ενϑη (Π6 ΘΠΘΠΥ αἀἰά ποὺ ἀο ἰμᾶι. Υοεὶ 
118 (ἰης Βαρροπϑὰ ἴὸ {16 βοῇ οὗ Ζίοπ ἱμπουχὰ 
ΠΟΥ͂ 6ΓΥΘ πιοϑὺ ῬΓΘΟΙΟΙ8 76} 68. 

γεν. 2. Το ρσυϑοΐοιδδομδ οὗ Ζίου . ---- Ζίο π᾿ 8 
40η4, (λὲ ποδὲε οἰες (Ὁ ὙΠ Τ1, οοΏΡ. ΠῚ, λοπογαόίε 
τοοπίφη, ῬΒ8. χῖν. 10 (θ)). Τδαδὶ νὸ δγὸ ἰο ἀπά ογ- 
Ββιίαπὰ ποτοὸ ὈΥ͂ (86 δοπ8 ο΄ Ζιοη, {86 ποΟΌ ΠΥ οὗ (110 
Ῥοορὶθ [ΟΑΣΥΙΝ, ΗΕΝΌΚΕΒΟΝΊ], [ ἀο ποῖ Ὀ6]16γ9. 
ΤΏΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ ἰδ 00 ΘΟΙΏΡΓΘΘΏΒΙγΟ, Δηα ποὶ ης 
Ῥτουθηίβ οὐὖῦ υπαἀογβίδηαϊηρ ἰμ6 [Ὁ] ον Ῥτο- 
αἀἰϊοαίοβ οὗ 89 οἰόοβϑθπ ῬθορΪθ ἰλοδονῶΝ 110 

4 [ΟΣΒΊΑΓΟΗ νου] ΠΔΙΓΟῪ [6 τηρληΐηκ ἀοννη ἴο πο {ἐξέ ϊξ 
ολίαγο τοϊοστοὰ ἴὸ υοσϑ. 8, 4, ἀπὰ οχρίαΐη ᾿μοὶγ Ὀοίηκ ο4]1ο 

δ) 

ὝΟΓΘ ἰῃ {ποῖ ἰοἰα!ν ἃ ἀἰπ7ίοπι ὁ ργίοί (Ἐχ. 
χὶχ. 6). 76 Ῥυγίμοοϑ ἃγθ βροκοη οἵ 1ῸΥ {ἰ16 ὅντϑιὶ 
(τ ἴὰ 89 βοσοπὰ ραητγί, νϑυϑ. 7-1}, νυ ΐὶοσ οου- 
βιϊΠπἴ65 (Ὠρουσιοαῦ (6 ΟἸἰπιαχ οὐ 110 ἄγβιὶ ρϑγι. 
--ΟοιρδσδΌ!]θ ἴο 8:90 βο]ᾶ, ωλο αγὸ ἐμαὶ ἴπ 
υαἰμε ἰο σοί [ἰἰϊ., ἐλοδ6 τρλο ἀγὰ τοεἰσὴφα τοῖἢ μγὸ 
φοίά, ἨΈΕΝΡΕΙΒΟΝ: “45 ψμδὶ 18 νοὶ θα 18 68- 
εἰπιαίθα δοοογαϊηρς ἴο {Π6 σοηίοηβ οὗ (λ ορροβὶϊο 
868}6, ὑῃ 6 ΥΟ ὙὉ σδη6 ἴ0 ὉΘ Θπιρογοά ἱπ 6 Β6η80 
οὗ σοπιραγίηρ οὔθ {ἰὴ τ1{}} δηοίμοσ, Οὐοιηρ. 
Φο0 χχνι. 10, 19.-- ῖηθ ροϊᾶ, 15, 19 »έιγε, 

δοϊϊὰ φοϊά, [Τ| 8 18. 8.1} ποῖ μοῦ Ἠθῦσου νοτγὰ 
ἴον κοϊὰ, πα ἰσηλη 118 αὐ} } 7... πού ΤΟΝ 
ΔΉ] ἸοἾ265 1, 1168δ6 ΟΥ̓́Θ, ἃ8 1.6 008 ΓΞ ἴῃ γνοτ. 1, 

ὙΒ ἸΘ ἢ 110 68118 οείλεγπ. ΒΙΑΥΝΕΥ͂: ἐλὲ ρυγεδί φοϊά. 
--Ὗ.1. Η.7 ΤΟΥ δτγὸ εβιϊπιδί θὰ Ὁγ 186 χο]ὰ, (μαὶ 
18 ἴ0 ΒΔΥ, {ἰλοϊγ ναΐὰθ 18 Γοργοβοηιθα ὈΥ 8. τη8»8 οὗ 
σο]ὰ, (η6 ννεϊρὶ οὗἉὨ νι ἰοὰ ἰβ 6Θα11.4] ἰο {Πποὶν οὐ ἢ. 
ΤΌΘ ὀχργθδϑίοῃ 8 ἤφιγαίνο.- - - ἴον. [716 Το ρο- 
(ἰο οὗ (185 ψογὰ ΣΝ, 5 Τογοῖ 0]9θ. [ὦ Βοῦγυο 

ἴο σοῃπῃθοσί {}}}8 γοσ86 νΪΓ Ὲ} τοῦ, 1, δηὰ ἴο σοηίϊη 8 
δ σοτρ]οῖθ 86 βοπίθπσο Ὀδραη ΜΊ 1} (116 Βα 16 
ΜψΟΓα ἰπ τοῦ. 1. 1080 γ85 ἰπαὺ οπ6 ἰάθα οὗἩ ΟΥΓΟΥΣ 
δηά ἀπιαζοπηθηΐ ρογυαὰθβ [116 Ψ ΠΟΘ Βοπίθποο, απ ὰ 
Ἀδηο9 ὑπαὶ (μ6 σοέά ελοῖσο σοί, αηὰ λαϊϊοισοι δίοηεδ, 
οὗ νοῦ. 1, αγὸ ἰάθη 68] νὰ ἐὴ6 ργεοίοια δοη8 οὗ 
Ζίοπ, ἵἱμ σοῦ. 2.-- -ὙἸΥ, Ἡ. Η.}. - Άσθ ΒΟΥ 68- 
᾿ΘΘΙ:Θ6 868 ΘαΣ 9. ὈἰΓΟΒΘΣΕ--ροίδλεγ. μέ ολεῦ8 
--ἴδο σσοσὶς οὗ ἴ86 Βαμᾶβ οὗ ἴμο ροῖϊοσχ! 
{ἩΤΟΒΌΒΎΟΒΤΗ : “4.8 Φογο δ ΠΕ] 186] })Δὰ τορτα- 
δοηῃίοιὶ {Ἰιθὰὶ ἴο Ὀ6 δΒιι)ιαίογοά ἴῃ Ῥί6ο68 ἴον (πον 
β'η8, χίχ. 10. 11." ΟΑΤΑΚΕΙπ: "44. δοί(ἰε5 οΥ 
δἠογα, οὐ ἐαγίλεη δίμ ἢ, Βοὸ Φ 6 Ὁ. χὶχ Ἱ, 10; ἃ9 (19 
οὗ πο τοραΐθ οὐ ψόγί, 2 ΟοΥ, ἷν. 7. 869 ΦΖογ. 
χχὶϊ. 28. Οξπιλοι: “ἼΤ6 ροϊπί οὗὨ σοιιραγίβοη 
8 6 τΟΡΓ]ΘΒΘΠ 058 οὗ (16 τηαἰογα] ουἱ οὗἁ νι ῖς ἢ 
ΠΟΥ͂ ΔΓΘ πιλᾶθ, 566 19. χῖὶγ. 9.᾽᾽] 

»Ῥγτγεοίομδ, οοπιραταῦῖε ἰο ροϊαδ, Υ Ῥαβδαροθ ἴῃ Ἡ ΠΙσἢ σὨΠάγοη 
ΔΙῸ Γοργυδοηϊοά ἐ5 οὗἨ πιοτὸ να] 0 ἴλη ΔΩΥ ΟΥΟΓ καἰ οἵἩἨ οὐ, 
νη. χν. 2; χχχ. Ἱ; "η. εσχχνυὶϊ. 8. Τ]ιογο ἰθ8 0 Ὠδοεβθν ΤὉΓ 
18. 1 ἰδ πὰ ἢ ΠΙΟΤῸ ΠδῖΌΓΑΩΙ ἴο ἴα κὸ ἔἴνοβο ἴννο ἰηϊγοατιο- 
ΤΟΓΥ ΥΟΓΒΘΟΒ Ἀ5 ΟἿ ὈΤΔΟΙΠΣ 8 ζΌΠΟΓΑΙ ἀφϑοτὶριίοη οὗ {πὸ Βααλ 1} 8» 
εἰοη οὗ τἴὴ6 ὙΓΠΟΪ6 ὕϑορίθ. Το νόσον {παῖ ΓΟ]Π1ονν αἷνο ὃ 1ῃ9 
ἀοῖα 5 οὐ ἴπὸ μἱεΐατο, 1 ΓΘίοσόμοθ ἴο ματι σα, ο]8.3868 οὗ 
Ῥουρ]6..-. Η. Η.] 

ΙΓ. 8-ὅ. 

8 Ἐγϑῃ {Π6 ΒοΔ-ἸΩΟΏΒΙΟΥΒ ΟΥ̓ΔῪ ουὐΐ [86 Ὀγχοδβϑί, ΠΟΥ͂ ργῖνα βιοκ ἰο {6 γουπρ' ΟΠ68: 
4 [Π6 ἀδυρπίοῦ οὗ ΠΥ ΡΘΟρΡ]6 ὧδ δϑσδοηνο οὐιι6], 11κ6 [Π6 οΒΕΓΙΟΒ 65 ἴῃ 1Π6 ψΊ]] Θγηοβθ. ΤῺΘ 

ἰοηρτα οὗ {π6 βυιοκίηρ οἢ] ἃ οἱοανοίῃ ἰο ἴμο τοοῦ οὗἁὨ Ἀ18 τηοῦ ἢ ΤῸΣ {Π]γϑί ; (Π6 γουηρ; 
δ᾽ οὨΣ]γθη δ8κ Ὀγοδα, ἀπά πὸ πιδὴ Ὀγοδκοίῃ ἐξ απίο θὰ. ΤΆΘΥ ἐπδὺ αἸα ἴδοα α6]1- 

ΟΔΙΘΙΥ͂ Δ͵Ι6 Ἃαεβοϊδῦθ 1πὰ {μ6 βίγθοίβ; 86 Ὺ ἱὑμαὺ ὙογῸ Ὀσουραῦ ὉΡ ἴῃ βοδγὶοῦ δ ΌΓΆΟΘ 
ἀυπρ-}1}18. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Ψετσ. 3.- τ} (ΕἾ, Ὁ) ϑιεα-πιοηδίεγε, ἘΞ. Υ., ΒΟΟΤΉΒΟΥΝ : δέα-ςαἴυσεε, Ἐ.. Υ͂. ταατα. : ἀγαροηΣ, ΒΒΟΟΟΒΤΟΝ, ΒΙΑΥΝΕΥ, 

ΟΥκκ; ἐσγρενί, ΟΑΙΥΙΝ; 7αοκαῖδ, ἨΈΝΘΕΒΒΟΝ, ΝΟΥΣΒ, ΕΌΕΒδΊ, Ζεχ.; τοοῖσεε, ΟΧΒΊΑΟΘΗ : τοὐά-ορε, Τηχκιῦβ.}- ὉΠ, ΠΟΥ͂ΟΥ 

Ὡδοῦ ἴῃ Ψογο Δ. ἰΒ ἀδβοὰ οὔ Ρυ]}}ης ΟΝ [6 βῆσο, ἱπ Ὠθαΐϊ. χχυ. 9, 10; 16. χχ. 2. ΤΠ Ββϑῃδο οὗ ἀγαισίπρ, δοϑίωδ ἴο [0 δἱ 189 

Ιουπάδιίου οὗ [μὲ68 τοοὶ (860 Ηοϑ. ν. 6). ΒΟΟΣ ἃ βοσοηὰ τοοῖ γὴπ (ἴροῦχ ἩΞΪ ἢ ΘΟ, 68 γ2πι, οπε ἐσμῖρρεά, α τϑαντίον) 

ΤΩᾺΔΥ ὃὲ ΕἸ γΙηοα, ΟΥ̓ ἩΠΟΙΠΟΥ [86 οτ χζίηαιὶ ἰἀ ΠΕ ΠΥ οὗ ὈοΐΪι ΤΊΏΔΥῪ ὍΘ ΘΒ} δ μο, τὸ οπποῖ ΠΟΥ βίου ἴοὸ ἰπηαίτο.--Ὑ, πάπα, 

Ζοτοτλ ἢ ΠΟΥΘΥ ι1965 ΓυΘΟΛΏΌΒΘ Ἦ6 ὍΘΥΤΟΥ Πα οοσοδδίοῃ ἰὸ βρϑαῖὶ οὔ [89 ἔδϑιωβδθ ὑγϑαδὲϑ οὕ ἴϑαίϑ.-- -Ὁ, Γ΄. Π.11.]- - ΟΥὍἨ 1116 νογὺ Ῥ ὃν 

“οτομ δὴ 965 ΟΥ̓ οὔςα [9 Ῥαγεςοΐ Ρ]Θ Ρ", χΙ ν. 7, ἰἢ ἃ διιυοία πεῖν δθη86. [186 ΟὨΪΤΥῪ {ἰπγὸ Φοτγοην ἢ πὶ ἢ 3 Ρὑτορ]οςῖος μαᾶ 

οοολδίου ἔν δρϑαῖ οἵ ἃ ἡμολ 0, ΟΥ ΤΑΔκΟ ΔῺΥ αἱ] υδίου ἰο ἃ πιοῖ δοσ᾿ 8 Ὠυγαὶπα ἃ οἰ δὲ τἴπὸ Ὀγοδεῖ, 6 ι.δὸ6. 16 μαΓιϊςί0]0 οὗἁ 



103 ἸΤῊΕ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΦΕΒΕΜΙΑΤ. 

80 νου ὉΣ . αὶ τοῦτῦ [θη πουἹά Φογϑιηΐα Ὦδνο ὈΘΘ τηοτο ᾿ἰἸκοῖν 0 146 ἐπ [πἰφ υἷδοοἴ--. Η.Η..} - 2, γόμασ ΟΝ 4 

[ὡλεϊρῚ, ἰδ Τουπά ΟὨσδΘ ἴῃ ΨΔοτγοιλίδη, ἰη [8.6 ὈΓΏλ "}}, 11.838, 600 Ναὶ. {ἰ. 18. - »- 3. 866 ἰΐ. 11, 1{Π||.48.--- ἋΣ; τϑ τ. ΤῊ 

Το (0 δὲ οὗ δεοοιιέ τγυδὲ Ὀ6 δ 0] 19. βο0 Εν, ὁ 211 ἀ, α. ὍΝ (Φουθαίδμ. 1806 ΟἿΪΥ͂ ΣΝ, γἱ. 23: χχχ. ἯΙ; ̓ . 42) 

πὸ σγμεῖ τσ, ΦοὉ χχχ. 21. 7 ποιἹὰ ὀχροοῖ (Ὧ6 ἔδτηΐ ηἰ ὁ ΤΌΤΙΩ : τὐαι 1μδὲ ἰβΒ Ὥθνὸσ πϑοὰ, ΜῊΝ υοδίάοα, [δ 9 τρϑϑοῦ δ ἴοσδι 

806 Π|8 ἰπἰθηυᾶ ἴ0 ΠΟΏΥΟΥ [26 ἰάοα οὗ μπιοοπιαμῖψ, μπποίλεγίν ; ἰὶ [6 86 ἰζ ἃ τσοσο βαϊὰ, Ζίοῃ ᾿85 ὑὕθοοῦλθ ἃ Βαγι οπμθ 128 .--- 

Ὀ" » 2. Το ἈΪαοδοσγίϊοα οοπηϑοὶ {πΠ6 ἔτνο ποτ δηὰ χορ Ὁ) }}3: τ ἰ6 ἴσο ἐμαὶ δ, ΟΟΟΌΓΣΒ ΟὨΪΥ οΓα (εἸσε Ἐ Βέόσο [8 

οαἰγίο [8 δ ]οά ἢ ΤΣ -Π 8, 19 ἀπυκοσ οὗ δογθοοδίηρ, ἈΓ7| ς. ἱ. 8; ΦοὉ. χχχ. 29, εἴο.). Ὑοῖ ἔπο Κ᾽ τὶ ἰθ ἰο Ὁ6 δρρῃσγουεὰ οὗ ἔοζ, 

ὁ ἴδ: ὁῃ9 δδαπά, ἕμὸ δορασγδιίοη σου]Ἱὰ δαϑ  ἈΒΡΡΘΩ ὉΥ τκἰδίαϊκο; δά, οὐ {1:0 οὐποῦ δηὰ, Ὁ)», 85 ἴδο Ε΄ ΙΌ δε ᾿π, χίτοῦ 

0 Βα  ϑἰβοίοῦυ βοῆδο. [{ τπαυδῖ Ὀ6 ὑγβηδ]αἰοᾶ, ῬῸΡ ογίεγε (6191) ἐπ ίλε ιοὐϊάεγηξες (τὸ 867.) ΤῸ δΒΌΡΡΙΥ 31 Βόζὸ ἰδ ἀϊ- 

δου, ἀπά το τὸ (μ6 οτίοσγα ἴη [89 ἩΪΙἀογμ δα, Το ΓΙ γθΏ, ΟΥ (88 οἴογΒ ὑσοΐθγ) [Ποῦ Ραγθηίθ) [Βοτγίν: ἂνο οἵ Κενν 

ΟΟΥΤ ΒΒ ἈΠΞΞ., δη βουθηΐγ-ϑούθη οὗ ΌΣ ἘΟΒΑΙ 8. δηἀ τηοδὶ οὗ ἴ.6 οΑΥΪΥ ῥγίηϊοα οἀϊοὴβ οὗὨ (89 156(} σδῃ ΟΓΥ, ποοοταίης ἰο Πεν- 

ῬΕΒΒΟΝ δηᾶ ΟΕΒΊΔΔΟΗ, δνθ ὈΔ}Σ 3, πίιδουϊ ΔΏΥ Γτοΐίθγθηοθ ἴο ποῖος γοδϊηα, “ΝΕΚΌΜΑΝΝ, ἰὼ θυρροτί οὕτἶὸ Καὶ εἰν, που]ά 

ἀπ Ή ΤΙΝ ἐλε ογγίπο ομδὲ (Εουϊθπάδη) [86 τοίϊὰ δεαξείε οἵ [9 ννΣ]άοτιιοδθ, 88 [πὸ ὕοηοὶίδε Οτοεῖς, ὡς σειρῆνες " (Οκπτ4ς8}. 

γον. 4.-.-.ὅῳώ.ῳΧἃ ἢἃὦ 51. ΤῈο δα} ῬΏΓΔΒΟ ἰδ ἰοπηὰ ἰὴ Φ0Ὁ χχίχ. 10: Ῥη. Ἴσχσχχυὶ. 6; οοταρ. χχὶΐ. 16 (1δ); ΕΖ. 111. 2Ὁ, πίπετο 

χὴν ͵θ υϑοά, τοὐδεοπη δὴ 1565 ἽΠ ὭΘΥΟΥ [ὈΘΟΔΌ 80 δ 6 ΠΟΥΘΓ δὲ οσοδδίου ἴο, ποῖ παρρϑηΐῃκ ουοῦ ἴο δρϑαΐς οὗ δ Ῥαϊαίε, οΣ τοῦ 

φῇ ἰλε πιοιμλ.---7. Η. Η.]. ὉΔῚ ἵπίοο, χί!!. 11; χἹ!. 16: Ρ οὨο6, χὶῖν. Ἰ: ἡ) ΡΘα ὈΦΠΕΥ, τ. 1δ᾽; ἰχ. 9, 4, 7, εἰς. : ἜΣΗ 

ὁῃοδ ἴοτ ὍΝ, χἱνίῃ, 18.-- Ὁ }9}}. 866. δ᾽ Π..19; 76τ. ΥἹ. 11; Ιχ, 30 (21).--ἰ 2, ἃ δουί θα! ναγίϑιυ ἴοσ Ὁ Ἴ, 85 Ἀξὶς, Ἧΐ. 
8; 800 18. ᾿ν 1}. ἧι; Ζογ. χυὶΐ. 7. 

Τοτ. ὃ. -ὔρν [8 ΘΑ ΌΠΟΠΕΙΥ σοπδίτπιοίοα τυ} 3 (Εχ. χὶὶ. 43.415: 1ω.υὶ ἰΪ. 11; 7 υἁ. χίῇ. 16), θαϊ πονβογο οχοορῖ μογο πἢ 

ΒΟΤΤΟΒΕΒ ατχοϑ [2.0 ἢ διὰ ἐταπηϊαῖθα αὐπεί ἐξα ἴο ἀαΐϊπξεεξ, οὐ ἀἰγεσίεα ἰο ἀαϊηζέεε [Ὁ Βαγίης ἃ ἰοοαΐ δοη86. 8.5 2 ϑατῃ. ἰσ. 

Ἱ, ΟΥΓ Ζ2ο" χί!. 8. 866 ΤΉΣΝΙυΒ]. ἘΠΕΝΙΌΒ ΒΌρροθοθ ἴΠ6 αἰ υδίοι ἕο Ὀ6 ΣΑΙΠΟΣ ἴο 89 οσίεγηδὶ εὐττουηάίηκο οὗ ἀεϊϊςαίο ἑοοὰ, 

ἕδη ἴο ὑπο ζοοὰ ἰἐ8ο1 7, Βιὶλ1} ἰα ποῖ Δρρασζϑοηΐ δοῪ, ΡΠ] Δ 688 ἰο αὐπεῖέ͵ ἐο ἀἰγοοί, οὐ ἸΟῪ ᾿ ΓῺ ἀοσῃοῖο δομιείλίηρ αγουπά. 

1 .Σ 4 ἴο Ὁ6 οΧχρ! αἰ θὰ ἃΔ ἃ ΠοΌταί δια, ἰμ 6 ψγὸ τα δὲ δάυρε ἃ Ῥγορηδηϊ οοηδίγτιοϊίοι, δηὰ τογασὰ Ι Ὁ ἈΒ ἀορεομάσδῃξ οἢ δὴ οἰοἰτοα 

γοτὺ οἵ ογανίπηρ αὐξοεν, Ἰοησίη 70γ. 860 Ῥτον. χχ δὶ. ὃ, δ, γ᾽ ΠΙΦΡΌΘ2 ἩΣΠ ΓΙ τ γΝς, σοΏΡ. χχίν. 1. Το εαΐ αἶεν ἀαίπεζεε ποιά, 

16, ὕθ ἴῃ: Β8:60 88 δοοϊκί ης ἴο οαΐ βοβ. Οἷιγ ὑὕυοῖς, ΒΟΘΥΟΣ, ὙΥ18 ΠΝ δἱ 8 τὴ τ βθ δὰ Ασεαιηδὶς θυ ργοαβείση ὁδηοξ 

δυτυτίθο 6. Βοβίοθ, ἴἤογο 18 Το μα ἴῃ Ζοτγοιία ἂπ ἀπἀοπθῖθα ὀχαιῃ]θ οὗ [14 Ατατηδὶς ᾽, 88 ἃ ποία ἀαοομεαίί τί, χ]. 2, (Νοίδ 

(18. 85 8 τπατὶς οὗ Ζογοσηίδο δα ΠΣ, μα ἰδ α βοι οἱ, αἱ Ἰοαδῖ, ἀραὶ πδὶ ΠΊΔΗΥ͂ οὗ [10 ἐσὶ τίαὶ ΘΧΟΘΡΕΪΟΩΒ ἴο [ιἷ8 αἴ }]6.-- ἸΥ Π. 

Ἡ.] δὲὸ ἔτι, 2 211, 6. [ΟἘ5Ενιῦ8 αν. ᾧ 101, ε. “ΤὮ ἰ5 8 βοϊϑοΐϑῃι οὗἁ {π| Ἰαῖον βίυ 16, θὰ δεϊλνο νεγὺϑ ἀσὲ σοῃβέγυθα κι 

ῃ, ἰηπετοαὰ οὗ [9 δοσυκαῖνο, 88 ἢ Ὁ, 1μιτὰ. ἱν. δ... -ΟΙἸΒΊΆΑΘΗ ἰδκοδ [6 ὙΠ0Ὸ01]9 ΘΧΌΓΣΟΒϑοὴ Δαν ΓΌΣΔΠΥ, δου Ηογζοπαϊ σὲ 

ἈΒΒΘΏ, ΠΟΥ δῖο βεσογάϊΐης ἴο τ ποῖσ ἀδα θὰ ἀεαίΐτα.---᾽Ῥ. Ἡ. ΠῚ ΌΠΡΟ. 866 ὅοῃ. χ]ὶχ. 20: 1 ὅμηι. χν. 32; Ρτου. χχὶσ, 17, 

9. Ζοτ. 11. 24, ἰς. σομπηροδϑοά οὗ 19 δηὰ ΌΣΨ (Ρε. χχχνί. 9 (8); 2 δι. ἰ. 24.-. 90). ὅθ ὅεγ. ᾽ν. 9; Ἐς. ἰν. 17, ποῖ 

ἪΠ6 πογὰ [86 υϑοἃ 6 ΠΟΙΘ οὗ ΡΟΓΒΟΏΒ. τὶ 9 ΝΗ ἰϑοπηίοαὶ ποσὰ ἴοσ ἐδο πυτίατγο οἵ οἰ του ϑ:Θ 13, Ναπ,. χὶ. 13, 15. ΧΠΣ, 

29,2 Κίημεχ.Ι, ὅ; Εϑιν, 11, Τ: ΓΝ, Βυὺὰ ἰν. 16; 2 841. ἰΥ. 4ἅ. Τῆὸ Τππαδιηθηίαϊ τηοδηΐῃᾳ ΘΘοπι8 ἰ0 Ὀ6 ἴο ΠΤ, ἐυρρατγί, 

γαΐδε ἩΡ; 860 ΤΩΝ α οοἰμπηπ, 3» ΤΟΝ, 189 οῃ9 Ψῆο ογοοῖ 8 Ὀυ Πἀἰπρς, ἔλθ δυο  θοῖ, Ὁ) 2 )ὲ ἀτο τῃθη ρεείαξν, δοε Ια, ἰσ. 

4. Φοτοταίδη ἀϑθ8 ΝΊΡΒΑΙ, χν. 18; χπὶ. δ, ππὰ ΗΊΡΆΙ, χἱ!. 6; χ]. 14, Ὀὰξ ΟὨΪΥ ἴῃ δὰ δι Β!οαὶ δϑηϑὸ. ὩΣ ἀἄσοα Ὡοΐ σοσῦσ ἰδ 
Φοσοχ αἢ.-- Τὴ νοτὰ χῖρϑῦν ΟΟΟΌΓΕ ΟἿΪΥ Πποτο. Ἐπ ῥἱυΓαὶ ΡΊυΣΣ ἷῃ 1 84π). 1. 8; Ῥᾳ. οχῖὶ. 7; ΟΝ. ἐϊ. 18. |.18, 14; 

χίϊ. 31. Ὑιο οἰ κα! βοδίίοη ἰ6 απάουυϊοά!γ αἰγέ (Κο1}). ἔοσ [ἰδ ἀογιναϊίοη, 860 Εππα, 8 186, 6; Οὐδ8., ἢ 211, α.--Τὴὸ τεῦ 

ρ3Π, Φ ΟΓΘ Δ υδ868 ἰῃ ΠΟ ἴοσιω. "61 [5 ἴο ἐπιόγαοσξ. 
στ 

8 τολαῖΐς, αἱ δῃηοίδον 85 8. ογοοοάεἶο, αὶ ἀποί δ ο. 88 8 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

ΨΥ. 8. οσϑ. 1, 2, ἀδϑογὶθ ἢ 6 τι Ἰϑίοτί Πο685 οὗ 
Ζιίοη ἔσγοϊῃ ἃ ἰμοοοσζαίϊο ροϊηὶ οὗ υἱὸν ; συϑσβ. 8-ὃ 
ΒΟΥ ΟΜ ἰοΥΡΙ Ὁ] ΠΟΥ͂ ΟΤΘ, 88 ΒΟΘῺ ἴγοιη ἃ 
Βδῖαγαὶ ρΡοΐϊηῦ οὗ γνίον, ὈΥ̓͂ ἀοβογι δίηρς {μ6 ῥὲ- 
ΔΌΪΟ πλϊΒΟΥΥ οὗὁἨ (6 γὴΤΟῸῦ Ομ] άτγθη: 866 1. ὅ; 
ἡ). 11,12, 19, 20θ. Ἐνϑῃ ἴ86 5868-: Δ ΟὨ ΒῖΘΙΒ 
(πα. δοα-οαἰν68)  )αο καθ, ον τοοϊυε4] ἄταν Οὐϊ 
[4γε-οὐἹ} τ} 9 Ὀχϑαϑῖ, ΠΟΥ͂ βὶνθ [σαὉὲ] ΒΌ0}Κ 
ἴο ᾿μοὶσ σουπμβ οὔθ8. Τίνας τΠ6 ΗΠ τον πψογὰ 
ἰγϑηβ]αι θὰ δεα-πιοπδίετα, 2, ογθ βίδηὰβ ἔῸΓ 

Ὁ 2 τὸ γαεξαὶδ (880 Φ6γ. ἰχ. 10 (11); χ. 22; 
χῖν. 6, εἴ6.}, 8 δὴ ορίηϊοη οὗ (6 Μαβϑογίἰο5, 
νι ἰσῖ ΙΔ ΩΥ οὗἨὨ πα τηοάογηΒ αν δι ορίθα ἔγοιη 
16 ὥγγίαο.. [ἢ ἔδοί, 7᾽-- 18 86 Αγδιγμαΐο ρ]αγαὶ 

οπάϊηρ (860 ΟἾΒη. δ 111 δ), τι αῖοι πουἹὰ ποῖ ὈΘ 
ὐβϑε ως Ἰιοσθ. Ἴ3213, 8δ8 ἃ δἰπρυϊδν (806 767. 

;. 34) 18. δείζια πιατιπια (866 θη. ἱ. 21), σι πῖο 
᾿ ἀςῆμοι οὐ ὁη0 [π|0 ἃ8 ἃ ἀγαφοῆ, δὺ ἈΠΟΙΒΟΥ 88 

δογρεπέ (οσοῃρ. ἔχ. νἱϊ. 9,10; Ῥεϑυι. χχχὶϊ. 28; 
Ρβ. ᾿ἰχχὶν. 18, εἰς). Ὑπαΐῖ (ἢ 9 868- που 8.6 ΓὙ5 ἀγα 
ου ἴοτ᾽ '8ο ἐμο ἰθεΐδ, τ ϊ ἢ δγὸ σοπίδἰποὰ ἰπ [ἢ 
ὈγΘηΒίβ 88 ἰῃ Ὀαβ8 ΟΥ Βη6δί:8, ΒΟΟΗΆΒΤ (ἴῃ (ὰ9 
Πιογοζοίσςοπ, ἴοτα. ἰϊϊ. Ὁ. 777, οἀ. Βοβϑηπι}]εγ) 
ΔΘ σαΐ65, ὉΥ ΤΩΔΗΥ͂ οὐϊάρποεβ, Δ8 ἃ [δὶ 
Κηονη 10 860 δησίϊοηὶβ. ΤΒΘΓΘ 8 οὐ {818 Δοοομπῖ, 
{ΠΘΓΘΙΟΓΘ, ΠῸ ΓΘΆΒΟῚ 9107 ἀορδνίὶ πς ἔγουι (ἢ 6 5680 
ἱπιϊοαιοὰ Ὀγ ἰμ6 ἰδοχί. [1 γὰ ὅτ, ΒΟ ΟΥ͂ΕΓ, 
ΒΟΥΘΥΆ] ΟἾΠΘΥ ΤΘΆΒΟΏΒ ἴοτ Σερατάϊης [818 νογὰ 88 
δη Αγδιηδίο ρ υγ8] [ῸΓ γασζαίβ ΟΥ ἴογ τοοίσε (( ΕΒ- 
ΨἈ6Η), ΜΓ 16} θεϊοηρ ἴο [ἢ 8 Β8π16 ΤἈΤηΪγ. 178688 
Ατο, 1. ΤΊιο ρἴαγαὶ ἕοτγιηβ οὗ (6 γουὺβ (ἀγεῖο οἱ, 
φαυε δωσζ) ππὰ οὗ {Π6 Βυβῆχ (ἐλεὶγ ψοωπφ-οποϑ), 
6 8 νου] σϑαιίσο ὯΔ Ἰηβίεαα οὗ 1), χἵ 

δεα-πιοπιδίοτα ὝΘΤΟ ἰηἰοηἀορᾶ. 2. ΤΏ ἔδοὶ ἰδὲ 5 
8 δορὰ οὗὨἨ [86 6 }058 οὗ Ἰίοηβ, Ὀδαγθ, ἀορε, δυὰ 
Δ ΪΠ)Ά}8 οὗἁ 8β᾽ ΔΓ Βρθοῖθα, 8. ΤῊΘ δι μου οἵ 
(9 Μαβουΐίοθ. 4. ΤῊ [τεαυθπί Θσοσύγγθηοθ οἵ 
Αὐδιηδὶο ζΌσΙῺΒ ἐπ ΦοΓοτηΐ μ᾽ 8 νυ ἰησθ. ὅ. Τὶ 
δρτθοπιθηὶ οὗ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΥΘΡΒΙΟΩΒ δ ιὶ σοϊμμηξηίδ» 
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ἴογϑ, βποΐϊοπὶ δπᾶ τηοάθγῃ. 6. ΤῊὴο Ῥυοῦθθ 1} }ν 
1πδὺ 6 οἶα ἶθ, ̓ νΟἾΥ68, ΟΥ 8 Π184}8 οὗ ὑπ αὺ ἀδβοσὶρ- 
ἐΐϊοη, νου]Ἱὰ οσσαν ἴο {Π6 πιϊπὰ οὗ (86 Ργορδθοὶ ἴῃ 
οομποοίΐοη Μιὰ (6 ογθηίβ οὗ πο ἢ 6 ΒΡΘΆΪΒ. 
ΤΠΟΥΘ τνᾶ8 ποίμίης ἰ0 δυσΖοδϑὺ ὑΠ6 πιοπδίεγα ΟΥ̓ 1ὴδ 
ἄτερ, διὰ 1}}6 δσοιραγίβοῃ, ᾿ἶ σϑίογγοα ἴο {{Ἰ6}, 
ΒΟΘΙη8 ἔοτοοὰ δηὰ ζαν-οἰομβοὰ. θυΐ 88 {1186 Ρσο- 
Ὁ οὐ Γ6608118 ἰμ6 δσοῃϑθαῦθηοοβ οὗ ὑμ0 ἀοβίγαοι ἢ 
οὗ Ψογυβαίοιῃη, 85 ᾽6 γοπιθ Ὁ γ8 ΠΟ ἰμ6 “0χεϑ 
ΟΥ̓́Θ ΠΟΥ δὰ ρΡοΒβϑοβϑίοῃ οὗ [18 πιομηζαΐῃ ο7 Ζίοη, 
νυ. 18, 6 σδῃποὶ ἴογχοὶ ΒΟ ΠΌΠΟΤΥ Ὀθδδβίβ οὗ 
ῬΓΟΥ δὰ τονο]]δ ἱη (89 Ἰδπά, ἀηα ῥγον]οὰ δϑουΐ 
1η0 ἀεβογίοα νὴ] χε δηὰ ουϑὴ (Π6 Βίτθοίβ οἵἉ 66- 
Συβλ θαι ἰἰ8617, Ενθη (Π 086 ὈθΑ8ι8 δα μόνῃ ἰδ 6 
Σπϑιϊποίβ οὗ πδίυταὶ αἰδοίου εἱ ἰἸθϑαδί. Απὰ ἢθῆδ6 
1Π0 παίαγϑ] σοπίγαβὶ Ὀοίνθοη μοὶ δηὰ (ἢ 
ΤΟ 6 γ8, ΠΟ, ὈσίοΓο ἴ06 Ὀδ6α8.8 Βρροδγϑὰ οἢ (ἢ 6 
ΒΟ6Θ6ΏΘ, ζοτβοοῖς ὑποὶῦ ΟὟ ὈΔΌ6Β δὰ τσοζιϑοὰ ἰὸ 
εἶνο ἰμθὰ που Βμθηΐ. [ὦ ββοιϊὰ Ὧο ΟοΌΒοσνοα 
ΒοσΘ ὑμαὺ ἰδ9 νοῦ Ὁ8 ἴῃ (818 γοῦβ6 δῃὰ ἰῃ 81] {16 
Ζο]] οσίης ἀοϑονὶ ρθη τὸ ἰη {89 ρμαϑί ἰΐθ. Το 
Ῥτορδοὺ 8 ἀοβογι ἷης νδδὶ δά μαρροηθὰ; ποὶ 
ψ8δ. τγὰϑ (πη ὑγδηβριτίηρς. Τ}}8 086 οὗ ἐμ ρμοτ- 
ἔοι ἴθῆ809 8.075 (δαὶ 6 ννῶϑ σοίουσίρ, ποὺ ἴῃ 
(86 δὐδϑίτγδσί, ἰο τυδὺ 1ὑ 15 ἢ (Π6 παίυγο οἵ 7861κ4}9 
ἰο ἄο, Ὀυὺ ἷπ {Ππ|2ι σοπῃογοῖο, ἰο ψ88ὴ μΒαὰ Ὀδοη 
δοίυ!}γ οὐβογγοὰ οὗ ἱβοω. οδνεπ (116 ὯΣ ἰ8 

ΘΙ Ρ 8.16) πο κα]5, ἐπαὶ ᾿ηΐδβιοα {6 ἀορορυϊκίοα 
σοιπηίγυ, ἀτον οἂὔὐ ἐμοῖν Ὀγοαϑί, εἴο.--- 0 ΟΧρΓΘ65- 
βίοῃ ἀγαισίπρ οἱ (λδὲ ὀὁγθαϑέ 18 βιισαοϑίϑαὰ ὈΥ 1}1ὸ 
σοϊηηοη διδὺϊ οὗ τοπιοπ ἴῃ αἀγανίηρ οὐ {110 
Ὀγοδβί ἔγοαι {Π6 σοΥουης ΓΟῸΘ δηᾶ ρῬχγοβοηίίηρς ἰΐ 
ἴο (86 σΠ]]ὰ ; α πιωξίεγίδιι8 ἰαοίαπίϊδιδ, ψιδὸ ἰαταία 
υέδίε πιαρεπιαπι ἰαοίαπίἑ ρταδοηί (Πὐνιῦβ, ααοίοα Ὦγ 
ΘαΕΒιΑσΗ).---. Η. Η.]--)ὸ ἀδυρδῖοσ οὗ τ 
ῬΘΟΡῚΘ 8 ὈΘΟΟΣΩΘ ΟΣΈΘ], [έσαπιε ογμοὶ. Τιὶϊϊ. 
τοα8 ἱμγποαά ἵπίο ὦ σγμεΐ ὁπό (ΘΑΤΑΚΕΒ), 860 20Ὁ 
ΧχχΧ. 2]. ΟΛΙΥΙΝ ΒΆΥ5: “.71ὲε αἀαμσλίεν ΟἹ πιψ 
Ῥεορίε ἰδ ξοπιθ ἰο ἰζ6 σγμεῖ οπδ, ἴοτ᾽ {86 Ρ6ορ]ο Βαά 
ἴο ἀο νυῖΒ ποιεῖς Ὀαὺ ΟΡ ΘΙ Υ,.... Ηοθ, τ θη, ἀο068 
ποὺ δ6οι50 ἰπ6 ρΡθορὶθ οὗὨ ογιθὶγ, (μας ὑπ Υ αἰὰ 
Ὡοΐὶ πουγίδβι {ποὶν δα] άγοη, Ὀὰὺ οἡ {16 ΘΟΠΙΓΔΓΥ, 
Ἦθ πιθδῃ8 ἰπαὺ ὑπ γ ογΘ σἴγθη ἊΡ ἰ0 σσυϑὶ 6Π6- 
χηΐθ8.᾽ Βαὺ ἰῃ0 ργοσθάϊηρ ραγὶ οὗ (818 γοσβο δηῃἋ 
Ὑ δαὶ {0108 ἴῃ Υθγϑ. 4, ὃ, δῃἃὰ Θβρβϑοίδ!ν ἰη ἰδ9 
ΟἸἸμαχ ρῥγοϑοηίθα 1 σον. 10, σθαῦϊτο ἰμ 6 Β680 
εἰνθῃ ἴῃ οὖν ΕΏ 188 σογϑίου, ἴῃ τ ἰοῦ (6 γοὺ- 
δίομϑ δ3γθθ Μ10}} στοδῦ υπδηϊταϊΐγ. 789 Ῥτορμοὶ 
Εἶν 68 08 ἃ {γἸ ἢ ({] ᾿πϑίδποο οὗὨ ἰμ9 οἴεσὶ οὗ ευΐ- 
ἵοσίη δηα βίαγνδαίΐοηῃ. Μοίμουβ ὈθοδηλΘ ΤΠΟΥΘ 
ὈΠΏΔίΆΓΑΙ ἰδ δοῖκ4}8 ΟΥ ΥΘΠΔΒ ὑμαὺ βυοῖκὶο 
ποῖ» γουπρ; δηα ἔΌΣΒΟΟΚ (μοὶ Ὀ8ΔΌ6Β, ποὺ ΠΙΘΓΘΙΥ͂ 
ἰο δυοϊὰ {86 β' σὺ οὗ Ραΐῃ 5 {Π 6 Ὁ οου]ὰ ποὶ 4]]ον]- 
δίθ, Ὀαὺ ἰο ΘβΒορθ 86 ὀχηϑδυβίϊῃηρ ἀθιηδπὰβ Ὁ ροη 
ἱδοὶν οὐ ὙΒΏΪΗ Βίγοη κί, --- πᾶν, (19 τηδηΐα 
ἱπάαποοα ὈΥ οχίγοιῃθ βυθδογῖης ἀοπιχογοά {μοὶν 
δοοιίΐίοη [Ὁ {πον σά γ6η---Ἶ,. Η. ΕΞ ΕΙΚΘ 
[δ οδἰσὶ 68 ἱῃὰ ἴ86 νυν ᾶθσθθ8. ἴη σοίοσ- 
ὁῃ09 ἴο ἰδ ψϑπὶ οὗὨ ἔθος ἰονγαγ 8 18 γοιηρ ἴῃ 
ἐ:6 οϑίγίο, ΤΉΒΝΙῦΒ γοΐοσα ἰοὸ ΟΚΕΝ 5 δ,.αίωγαὶ 
Ηἱἰδίοτν (τὶϊ. 8. θδδ, 3.). 866 Βοσηάβι, Τϊίοτο. 
Ρ. 11. 1.. 11. οαρΡ. 14, ρδᾳ. 824: οδἂρ. 17, μαζ. 8δ4 
864ᾳᾳ. θ64. ΒΟΒΕΝΜ, -- ὟΊΝΕΒ Β. Ἢ, Β. ΒΒ. γ. 

ΒίγαυθθΒ. 9200 χχχῖχ. 18-17, [Οὐ {πὸ Ἰθαβὲ 
ὨΟΪ86 ΟΥ̓ ἰΥἸν 8} οσοδβϑίοη 8116 ΤΌΥΒΩΚΟΒ ΠΟΡ 28 
ΟΥ ΒΟΕΣ γουῃρ ΟΠΘΒ, ἴο ψνἰσὶ) ῬΟΥΒΔΡΒ Β!6 ΠΟΥ͂ΘΡ 
ΤΟΙΌΓΏΒ.; ΟΥ̓ ἰἢ 8}}0 ἀ068, 1 τη Ὁ ἰοο ἰαί6 οἰ 6 
ἴο Σοβίουϑ 119 [0 {Π|9 ΟΠ6, ΟΥ̓ ἰο Ῥτϑδβοσυο ἴΠ6 ἦν 68 
οὗ ἰ86 οὐμβοσϑ.0 ΑξΥΘΘΔΌΪΥ ἰοὸ (8 δοσουπηὶ, (δ 9 
ΑΥΔῸΒ τηθοὲ ΒΟΠΊ ΘΟ ΠῚ 65 ΥΥΪ ἢ νυν }1016 Π6Βι8 οὗἩ ἔμ 680 
οζ8 ὑπ ἰβϑίυγθθα ; βοῦιθ οὗὨ {ΠἸοπὶ το βισοοί δὰ 
δοοά, οἰ ογβ δύο δἀα]οὰ δηὰ δογγυρίθα: οἰθουϑ 
δξδῖη ἢδνθ {ποῦ γου πα ΟὨ 68 οὗ αἰ δγθη στον, 
δοσογάϊης ἴο ἰδὸ {ἴτηθ, ᾿ξ ΤΩΔΥ θῸ6 ῬΓΘϑιπιοά, ὑΠΟΥ͂ 
ΤΟΥ͂ ΒαΥ6 Ὀ6ΘῺ ἔογΒαΚοη οὗ (0 ἀατῃ. ΤΈΘΥ οἴΐθη 
ἴηθοῖ ὙΠῊἨῸ ἃ. 7007 οὗὁὨ [86 11{{10 Ο68 πὸ Ὀἷρροῦ 
{πδ8 τ 6]}- στόνγα μα ]]θ.8, μ.8}}-βίδγυοα, βισαςρὶϊης, 
δηα τηοδπΐὶης ἈὈοαΐ, ΚΘ 80 ἸϑῺΥ ἀἰυϊτοββοὰ 
ΟΥ̓ΡΒΘΏΒ, [ὉΓ τὉπΠ6]Σ Το μοΣ.᾽ (ϑηαν ΒΒ 7ταυοῖσ, 
αυοίοα ὈΥ ΝοΥΕ8). “Τῇ ΑὙδῸΒ 68}} (8 οϑίτὶ ἢ 
86 ἐὑπρίοιιδ ΟΥ̓ ὠπροαϊν Ὀϊτά, οα δοσοιηΐ οὗὨ 18 
πορίοοι δῃα ΟΥΌΘ᾽ 1 ἰουγ ΓΒ 1.8 γουηρ,᾽" (ΒΑΒΝΕΘΒ 
ΟὨ ΖΦοῦ χχχίχ. 18).] 

γεν. 4ἅ. Το ἴτοῆβπθ οὗ 186 διυοϊκίηρ οὨἑ] ἃ 
οἸθανϑῖδ [οἰεαυεα] ἴο [88 τοοῦ οὗ δ'8 χοῦ 
ἴον τιϊταῖ, 8.6 ὅοῦ χχίχ. 10: 8. οχχχυῖϊ. 6, 
σον. χχὶϊ. 16 (16); ἔπ. 111. 26.---[Ουη 6; ΟὮ1]- 
ἄχϑῃ αδὶς [αοζο)] Ὀτθαᾶ [866 ἰΐ. 11, 12], δῃη ἃ 
ὯΟ ΤΏ81 ὈΣΘΘΙΚΘΙΒ ἰδ ὰηῖο Τμθῖὰ [αηπὠ ἰλογὰ 
τ0α8 Ἴ0 ὁπέε (ο ὑγεακ ἰο ἰλεπι]. 

γεν. ὅ. ΤΟΥ ἐμαὶ ἀἰὰ ἰοοᾶ ἅἄοσ)]ἰοαῖοὶ]ν, 
ἐλεν ἰλαΐ αἰὲ ἀαἰπίϊεδ [οΥ, 764 οπ αἰαἰηίιεα, ΟΑΠΤΊΝ, 
ΒΙΑΥΝΕΥ͂, ΒΟΟΤΗΒΟΥΌ, ΗΈΝΡΌΕΙΒΒΟΝ, ΝΟΥΕΒ17.---- 
Ατϑ ἅθβο]δῖθ ἱπ ἴ186 δβίσϑϑιβ, ρεγίδλ [ρεγ δὴ 64] 
οπ ἰδλο δίγοεία, » ἐ. ὉΥ͂ βιαγναίίοη, 116 δθοκίης 
ἴῃ τναΐῃ [0 ἴοοα.---, Η, Η.]-- 6 Υ τηδὶ νυϑσθ 
ὉτοῦρδΣ ὉΡ ἱῃ δοασ]ϑῖ. ἑλεν τολο τσογα σατγτιίεα ὁπ, 
ογίπικοπ [δαγτῖθα οὐ οί 8, ΟΥ ὈΟΤ6. ΟἹ δΟΙ ἢ 65 
οὗ βοαυϊοῖ, οὐ ϑοη, ΟΥ̓ΡΟΓΡΙΘ σοΙΟΥ, τπδὰθ οὗ 
ΘΟΘΕΥ ταδί θγ18}8 ΟΥ̓ΤΥτίδη αγ68.--Ἶ.Η.Η. δοαᾶΣ- 
1ϑῖ, Π0 τοὰ ἀγίηρ τλίουϊαὶ, σοὺ ἤγοιῃ ὑμ6 σοοὶ- 
68] ογ; 8660 Εχ. χυὶ. 20: 13. ;. 18.--- Ια ΌταοΘ 
Δ 6 1115, ἐπιότασε (λό αἰτί πὴ αϊτγί-ἦεαρϑ, 
[88 6808 οὗ ἀἰτί, τοῦιβε (γωδῥίδὴ, ΕυΕπ5 τ᾽ 8.262.) 
Ἰγίης ἰῃ {16 δίγθϑίβϑ οὗ 186 οἶτγ.---Ἶ. Η. Η.1] Τὸ 
ΘΙ ὈΓΥ8ΟΘ ἐδ ἀϊνὶ (866 Φοῦ χχὶν. 8, ἐπιόταςε (ἠέ τος κ) 
ΟΕ ΟὨΪΥ Ιρ68ῃ ἰο πᾶγϑ ἰΐ Ὀοίνοοη (6 ΘΓΠΊΒ, 
ΜΓ ΒΊΘΒ 18 ἄοπθ ὈΥ ἔπ οπὶ 80 116 ἰῃ (86 ἀἰτὶ. Θίογ- 
φμϊΐιπεα αγτὶρῖμπί, οἱ διρεῦ θα υοἰμιίϊ ἰοἱο σογροτο ἴπ- 
οσὐπιδιιπί, μὲ ἤαπια οοπ ροίὶ οἰδιπι ἵπᾶδ ἐγμαπί. (ΤΏΘΥ 
ΘΔΧΟΥΪΥ ΖΓΔΒΡ ἰμ6 ἀμ ηρ ἢ }}}8, βιγοί σὰ οὐ ΡΟ 
ἴπ6πὶ, 88 ἰΐ ἜΘ δὺ 0011 Ἰθηχίῃ, {ἰπαὶ, ἀγίης οὗ 
Βυηροῦ, ὑπ ἸΠΔΥ ἰῃ6η06 86εΐ20 {ποὶν «[ο04).---ς 
Ραβκαῦ. [|| ἰάρα οὗὨ δββοϊκίηρ ἔοοά ἴῃ {1)ὸ ἀϊγι- 
6808 οὗ ἰμὸ οἰΐγ δίχοοίϑ, σου 868 (᾿Ἰ6 ἔν ΥΘΡΥ͂ 
αἰβίϊηοῦ τ ΘΠ Ὁ6ΓΒ οὗ (18 γοσβοὸ. 1{1{{16 σἰΠάγ 6 ῃ, 
0 δά Ὀθοη ἔδα οἡ ἀο᾽ἰοαοὶθ8, Ῥου βῃθά ἴῃ [ἢ 9 
Βίγοοίβ ψ 8116 ὙΔΙΗΪΥ Βοοκῖπς ἴοοα; δπὰ ἴμ8, 
(μοβθ, Ὑπὸ δα Ὀδθὴ ὈΟΣΏΘ ΟἹ ΟΘΟΒΙΪΥ σουοῖ 68 
σΟνΟΣοα τ10}} ἰμ6 σἰσμοδί. ζοοάβ, ΔῪ ΠΟΥ αγίηρ, 
ψΊ( ουἰϊδίχοισμοα Παμα δ οι Ὀτδοΐῃς, ἃ8 ΐ ᾿ΘΥΘ, 
189 688 οὗ 11} ἴῃ 89 ΟἸΥ βίγθοίβ. Τὸ ἐπιόγασό 
ἰλα ἀμδὲ 18 8. Τα τὰ 1 Ὁ ἰδ ρθ ἱπ 811 Ἰδηρίαραβ: (0 
ΘΙΏΌΓΔΟΟ ἰδ6 αἀἰτί- 0808 οὗὨ δὴ οὐ θηίδὶ οἰἰγ, 80 
ῬΓΟΥΘΡΌΪΑΙΪΥ ΔΙΓΒΥ, ἱπίθη818608 ἢ ἤρατο. Τ9 
8010 ἀθδοσι ρίζοῃ 18 αἰ ]Υ Ῥοθί 081 .---. Η. Η.] 
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ΙΥ͂. 6. 

6 ΕὸῸγ [Π6 ρυμπίβῃπιθηί οὗ {86 ἱπίαυ ΠΥ οὗ [86 ἀδρηίοῦ οὗ ΤΑΥ͂ ῬΡΘΟΡ]8 ἰβ ρτϑδίδγ (Πδη 
16 ΡαῃΙϑηπιοηΐ οὐ {86 Β'η οὗ βοάομι, ἐμαὺ γὰ8 ονογίθσονῃ 88 πὶ ἃ τηομηθῃὶ, ἀπά Ὠὺ 
μπᾶ βίαγοα οἵ Β6Ίσ, 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, : 

ρον: 

Ὅοαϊ, χχίχ. 22; 18. χε, 19; Ατὰ. ἐν. 11 ; στ. 1. 40) ἡ [8 ΕΔ ποὲ ἔτοσα Πδε δπὲ ἕτοτι ΒΝ (δο ἀοτί τοὰ δρραγειν 
Ὁ ἢ 

ὉΥ ἴΠ|ὸ βορί. δηὰ 5γΥΧ1.). Τὸ ᾿ἰδίῖοσς ἀδηοῖοα ἰο γεΐαζ. ἰο δε ρ»οισενγίειι, υὰς. χΥ]. Ἶ, 16. Κν|1.10.: 1 ἐκὴ ΑἾθοΟ ΥὙΟΤῪ πῸῚ] δ δεδὲ 

οἵ [1ὸ πϑιιάβ, αη ἃ ΠΟΓΘ 18 ὯῸ ΠΘΟΘΘΔΙΥ οὗὨ γοδογίϊς, Ὁ ΔΏΥ γί! βοί8] τϑι οί, ἴο ἃ αὐἰοδϊδελδα οὗ πο ἰάεδ οὗ ρυγαγε. ἴὰ 

Γοίογθῃςθ ἰὸ {{|8 Ἡτογὰ, 860 297. νυ. 3, «5015. υ)δο6 [80 Κζἱ οἵὗ ΠΣ τ. 21, δηὰ [0 Ἡ!ΡΒΪ], χὶν !, 26, 42.--- Ὶ) 'ν ἔγοφυθοί πὶ 

μὲπι, ἰϊ. 22; {Π||Φ|ὄ 18: χί!. 22; εἶς.--- -Θ »" 13, 560 11. 1] “πῆμ Θ οἶδα ἰῃ Ζογ. χυΐὶ. 10; χυίϊ. 13; δ ὁ 3 δε, ἱν. 30; 

χυὶ!, 7, 9.» 3 ΟΟΘΌΣΒ ΟὨΪΥ Ὠοῖο; γοῖ 500 9) 3. Νυδι. χνὶ. 21; χτῖ]. 10; κα. χὶι!. 19. 

ἘΧΕΘΕΥΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

γεν. 6. ὙΠ 8 ἰΐϑ γουβο ἢ 9 Ῥοοὶ σοποϊαθα (ἢ 9 
ἔἄγϑι ρατὶ οὗ 8 δοὺς. Τΐκ γογ80 ΘΟΓΥΘΒΡΟΙ 5 
ἰο γα ὺ. 11, νον σοηδιϊ αϊο85 8 Β᾽ πὶ δ᾽ σΘοη οἰ α5ΐοη. 
ἴῃ ὈοΐΠ σα868 ἰμ6 Ῥορὶ ἀγανγβ ἃ ζϑπογδὶ ἰπΙΌΓΘ 66 
ἵγοπι (6 ργοοοάϊης Ραγιϊσυϊαν ἕαδοίβ, νοι ἢ6 
διδὰ γο]αιϊοα ἴῃ οἰ 41}. 1π 1}}}8 γθυβο {6 ἰη ΓΘ Π 69 
15, (αὶ {π6 σαϊὶ οὗἩ Ζίου ννἃ8 Ῥσουϑὰ (ὁ Ὀ6 βργϑαίου 
ἰδη [Πα 8 οὗ ϑοάοπι.---ΕΥ 6 ΡΠ δταθαῖ 
οὗ ἴ86 ἐπίαυ ῦ (πιατα. Ζὺγ ἐλε ἱπιφμὶψ) οὗ τ 8 6 
Δαυρῖθοσ οὗ Ω ΡΘΟΡ]Θ ἰβ ριϑαῖοσν ᾿88ὴ 89 
ῬΡαπίδῃτθαῖ οὗ [86 δἰῃ οὗ βοάᾶοχῃ.--- 44 (Λε 
φυϊ οΓ ἰλὲ ἀαυσλίεγ Γ᾽ πιν ρμέορίε τραϑ σγεαίεγ ἰλαπ 
λὲ δὶπ οΓ δοάοπι. ἷἵ οδπποῦ δζτθο ψ 1 1.080 γγ 80 

ἰδ 7} διὰ ΠΝΘΓ ἴῃ ὑμ9 ϑθῆϑ οὗἉ ἰλ6 ρωπίδλ- 
“πε οὗ 5ϑῖῃ, Τ 8 Β6η86 18 ποὺ ΘΟ ΡΔΌΪΘ οΥ̓͂ ὑτοοί. 
Ι͂ῃ 4}} 16 σα8089 Δρροιρϊϑαὰ ἰοὸ ἔον {π|8 ῬιΓΡΟΘ6 
ρα ἦν. 13: 1 ὅδπι. χχυὶ!. 10; 2 ϑαῃ. χνὶ. 12: 
8.0 18; Ῥυ. χχχὶ. 11), ΟἹ ἸΏ οΟΥῸ δχηοίΐ οχδιῃΐηδ- 

(ἴοη, {πΠοὶν οτὶ σὶ πὶ πιοληΐηρ οὗὨ δὲ, σελ, ἈΡΡΘΌΓΒ 
ἴο Ὀ6 {μοὶν στοὰ] πιρδηΐῃρ. ἀπὰ (ἴ8 18 ἔγὰθ ἴῃ 
τοίογθποο (0 ΠΙΘΓΊ, ΓῸΓ Ψ Πΐσἢ δοῖὴθ Ὑουϊὰ 51 ν 

{86 Β6η580 οὕ ραπα ρεςοαίϊ, ἴτοτη (116 Ραββα οβ Ν ηι. 
χχχὶϊ. 28: 18. χὶ. 2; Ζϑοι. χὶν. θ. 8690 ἤὕβεοη- 

ΒΙΈΒ 0 8. Υ. 18. ἴὰ ΧΆΡΙΝ Ξες το σγοαίεγ, 1ἴ68, 

1 6η, {π6 ἐἱπουχαῖ, ἰε Ὀοΐης δ᾽ ον 80} ἰο ἰηἴοτ 86 
8.86 ἴτοπι (86 οἴἶὝοί, (4ὺ' Ζ᾽΄οπ᾽ 8 χα} 18 ΒΟ ἢ 
ἴο δ6 σγολίου ἐἰππλη 88 {16 β'η- σα {1 688 (δ η- 
ἀδηϑομαϊα) οὗ δοάομῃ. ΤθοΥΘ 18 ΘΟΥΆΪΩΥ ἴῃ (89 

ΥΔΥ Ὀοίοτο 5)" 8 οσαμδαΐ ἰοιϊϊπαϊίοη. ΕῸΡ ἱἐΐ 

διηοιηῖβ ἴο {86 Βαπι6 ἰΠἰηρ, 88 718. 88 0.6 Β6Ώ86 18 
ΘΟΠΟΟΥΠοί, ποῖ. 1 ἰοῦ 116 οἴἶΠρος ἔγοιῃ (ἢ 6 
οαιι50 τὶϊὰ (6 γογὰβ απά δοὸ, ΟΥ (6 σλι186 ἔγχοτῃ 
116 οἴδοι σὶϊὰ π6 ννοτὰ ῶγ. ἸΤἷ8 σδυαδαὶ 56 οἵ 
(186 ταῦ, ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΟΡ, 18 Βι ἸΘῪ ΘΒ Δ] 8Π6α ; 
806 5. γἱὶ. 10: ἰχ. 18; χουν. δ; Ρχγονυ. χχὶϊὶ. 8; 
6οη. χχὶϊ. 192. ΦΖογ. χυὶ. 12; χχῆϊὶ, 86, χχχὶ. 8: 
15. χχχὶχ. 1; ἢοβ, ἱν. 4; νἱ. 4; εἰς. 8.60 Υ 
στ. 8 110,1. [ΤΠ|16 αν οοὔτγαϊηδίθϑ 86 ὑγορο- 
Βἰτἴοη τυ ῖἢ} ταὶ ργοοθὰ 685 ἴῃ {δ ταϊαιίοη οὗὨ σα 186 
ἴο οὔοοι. Τῆθβ8 (δἰ ρ8 ΟΓα 80, ,07 (ἢ Β'ῃ 8 
ἔγοδίοῦ, οἰο. Α8 868 ΨΑΥ͂ 15. Πότ (86 ἰπ 141 ἸΟΙΓΟΓ, 
1110 ΒίΓοβ5 ἰαϊὰ ἀροὴ ἰΐ βου {110 τηδϑί ΟΥΥ τηλη- 
ΠΡ ἴῃ ψ ΐσὶ {10 δ Ποῦ Οὗ [ἢ 6 Ροοιῃ οἴϊοθη πη λ}( 68 
{ῃ 9 αοτοβϑίϊς, ν᾽ ἰοὶ. ἴῃ σοπηπιοὴ πη ἀ8 ψψουϊὰ Ὀ6 
σομϑδισχαϊηοὶ δηὰ ἸΩΘΥΟΪΥ δγιϊςΐαὶ], σοὶ θαϊθ ἴ0 

Π6 δρίτὶῦ δηὰ ἵογοθ οὗἩ 86 βοηἰἱτπθηὶ. Τ}18 5 
ἔτ, ΒΟΟΣ τγ ἰδῖκο (Π6 ψοτὰβ ἀἰϑουπβοι, ἰὴ [89 
8628 οὗ δΖίπ οὐ (6 »ωπίδληιεπί ο7 δίη; Ὀυΐ (86 ἴδοὶ 
(δαὶ 1{ ἰδ δπηρμαίϊο 15 δῇ ἀγραπιοηῖ ἴῃ ἤτον οἵ [80 
ΒΘΩὴ86 ἴῃ ὙΒΙοΝ γι. ΝΑΕΟΞΙΒΒΑΟΘΗ σοῃβίγαοβ ἰϊ, 

δὰ (ἷ8 δΔἀάδοὰ ἰο ἰδε ἀουδὶ τποίμον Ἵ} δοὰ 

ΓΙΚΘΙΠ ἐνὸν ἀο πιθδῃ ἰμ9 ρωπίδἠπιεπί οὗ δὶ, "θὰ Ὺ 
ἀφοΐϊάθ υ8 ῃ ἵδνου οὗ ιἷ8 ἰγσϑηϑ)αιΐοη. Τὸ ΟἰΒΟΡ 
(γα πβ]διίοη ρσῖνου ροοὰ Βοη860 δῃηὰ 88 ἴῃ δὰπιΐ- 
ΤΔΌΪΝ νι} 186 οοπίοχί, δηὰ 8 δάἀοριοὰ πιιδουὶ 
Ἰιεϑιταἰλου ὈΥ 8}} {86 ΕἸᾺ ΙΒ} τουϑίοπϑ δπὰ οο- 
πιθηϊαίοτϑ (οχοορὶ ΤΟΒΌΒΤΟΠΝΤΗ), δὰ Ὀγ ΟΑΣΤΙΣ 
δὴ ἀκΒκΆοη. τοὶ ΟΑΙΥΙΝ ΒΔΥΒ: “17 ΔΗΥ 008 
ῬΓΘίοσΒ [μ9 οἶμον γογϑίοῃ, 1 νμν1}} ποὶ οσοπίοηά, [ῸΓ 
1: 18 ποῖ 8080 ]6 ; δΔηἃ ποπδ6 850 δ πιοβὶ υδεΐυ] 
ἀοοίγϊηθ ΤΩΔΥ ὯΘ ἀτανση, {πδὶ γοῪὸ ἃσϑ ἴο Ἰυάᾳο οὗ 
18 ψυϊονοῦθ 688 ΟΥ͂ ΟΌΓ ΒΒ ὉΥ͂ {Π6 στεδίηοββ οἵὗ 
ΟΌΥ Ρυηἰδηθηῦ; ἴον αοα Ὡονοῦ ὀχοθοάβ π|ιλὶ 18 
δυδβί χἢθιι Η6 [ΔΚ 68 σϑῆ ζϑϑῆοδα οὁἢ {᾿π10 58 οἵ πιο. 
ΤΒοη ΗἰβΒ ΒαΥΟΥ ΤΥ ΒΒΟΝΒ ΠΟῪ φΥΪΟΎΟυ 5 Υ ΤΩ ἢ 
᾿αγὸ ϑἰῃηθαὰ. Τα, Φογοδ ἢ ΤΥ παγο τοϑϑοηοὰ 
ἴγοιι (6 οἴοσί ἴο ἰη)6 σδαυδο, δηα ἀροϊατοὰ (ἰδὲ 
(89 ΡΘοΟΡ]θ βαὰ Ὀδοη τηοτὸ πὶοκοὰ ἐμδη ἐμ 8ο00- 
τη11609.. Νοῖ ἰ8 ἐδὶ8Β ὈΠΓΡΘΕΒΟΏΔΌΪΟ: [ὉΓ.... ἰὃθ 
Ῥτορ ιθίβ ΘΥΘΥῪ Ἡ ὮΘΥΘ ομδυχοὰ (ἢ 6 πὶ 85 τη θῇ ΝΒ 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ Θαυδ]]εὰ Ὀαΐ 4180 εὐγραββοὰ (6 δούο- 
“Ὠἶἴ68, ΘΒρΘΟΙΔΙΠΥ Ἐξαϊεῖοὶ (χνὶ. 46, 47). [εδὶδὰ 
4180 6816 ὑμοῖὰ {ἢ 8 ῬΘΟΡΪ9 οἵ (ομποσυδα, δηὰ τὃ9 
κ᾽ Β σου ὨΒ6]]0γ8 δηὰ ἰυάροβ, {Π6 ῥστίποιβ οὗ 
ϑοάοπι (18. ἱ. 9, 10). Τ18 πιοάθ οὗ βροακίηρ ἰ5 
{6 δοιῃῖποι ἴῃ {1160 Ῥτορμοίβ, δὰ [ἢ πιοδηίϊηξ 
18 ποῦ ἈΠ5ῸΪ 8016. Τὴ6 ϑέερί. ἰγϑπβὶδί ἐδ δοῖΒ 
ΟΓὰΒ ἀνομία; 86 3 Ϊ,. οὁη6 ἐπίφωΐίαα, (}16 ΟΕ 
»εοοαίμηι.---Ψῇ, Ἡ. Η. 7.-- ῬΒδῖνν δα ου ϑυϊβσονσῃ 
85 ἷῃῃ ἃ ζωοσβθῃῖ. ϑοάοπιβ ρσι}}ὺ νν88 στοϑδὶ, διὰ 
(86 Ρυπίθιηοηὶ ἀθοτγοοά ἴον ἐΐ ΘοΥΓΕΒροπαο ἴὸ 
10 Ζγϑδίῃθβ8 οὗ 18 βίη: ὁ γὴ8 ἀοκίγογοα ἰηδίϑῃ- 
ἰδ ΘΟΙΒΙΥ͂ ὈΥ͂ ὅτθ ζΑ]] ἰὴ ρς ἔγοαι Ἠφθηνθη (566 Οεα, 
χῖχ. 20), ἩΒΟΥΘΌΥ 19 ῬυΙβΒπιθηὶ ὙΔ58 Ῥγογο 10 
06 Βαροτηδίαγδ) δηὰ αἰυίπίξμα ἐπιπεῖδεα [Βεπὶ ἤγοπι 
ἀοα]. [ἐ ἰ5 ἃ ἤθασ} (Βίηρς ἰὸ 781} ἰηΐο [0 απ 
οὔτΒο] νίηρς θοα (Η6Ὁ. χ. 81). [ΒΙΑΥΝΕΥ: "᾿'Βοάοπι 
ννὰ8 ἀοβίγογοα ὈΥ ἃ δυά θη δοὶ οὗ αοὐ, ν᾿ ϊοὺ {86 
Ρτορβοὺῦ υηκ8 ρυθίθγβ]9 0 Ηἰποτίης δ νδϑί- 
ἸΏ ΔΥΑΥ τὶ ἀἰθθ8 86 ΟΥ γϑηὶ, 88 Μ͵ΩὋΜ8 1:6 0486 ἴῃ 
Φογυβδ]οῖλ ἀυτῆς ἴπ0 Ἰοηρ βῖορο..᾽7--ἢῪηὰ πὸ 
Ἀδη ἅκ βίαγϑοᾶ οὐ Βθ:---απά πὸ δαπάδξ δδοαηι δἰαεὶ 
(γεἰαχεά) ἰλεγεῦν. Τῖναὶ ϑοάοπι νγ88 (δϑίσον δα, μοὶ 
ὈΥ (90 ιδπᾶὰβ οὗ τῶϑῃ, Ὀὰΐ ὉΥ ἰμ9 μδηὰ οὗ Θοὰ 
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Δίουο, 8 ἃ {ποὺ ὑπαὶ 8 θα ραβδὶ σθὰ 88 χίνϊης ἰῃ- (ο (6 ϑυΔάΘΏ 688 οΥ̓͂ (86 ἀοϑίγασίϊοη, δηα ἔΌΣπα 
ἐδηβίιγ ἴο 1110 ΒΟΥΘΓΙ Υ͂ οὗἉ 118 Ῥυπίβῃιηθηϊὶ. Υοί, ἰπρ 8 ραγδ)]ο] δαὶ τὶ (ἢ ἐπ ργθοθαϊηρ οἶδιβθ6, οὐ εγ- 
οὐυῦ Ῥοοὶ ψουϊὰ β8δ8γΥ, {}1|ὸ ἔδίθ οὗ 96 γυ8816π| 88 ἑλγοιση ἀ8 ἸΏ ἃ πιοπιεπί. ΟΥΕΚ ᾿γϑηδἰαΐθδ, ἀπά πο 
Β(1}} πιογὸ ὑονγ  Ὁ]6, Ὀθσλυ86 1.8 ρον γῶ8 ργοδίον. τοεατίεη ασαϊπδί (ΟΥ̓ ουεγ) ἦεν ἰσετα λαηάϑ, πὰ ΒΆΥΒ, 
ἴδῃ ϑοάοπιβ. ὙΠ Ἡν δὶ ὈγορτίοιΥ {π18 οου]ά “18 15 Βα Ὀϑίδαι18}}}7 ἐ.)6 8ορὶ. δὰ ϑυγ. Ἃ6πο- 
Ὀ6 Δγιηθά, 18 ΘΑΒ.Υ σοπιργοιθη ἀρὰ. ΕῸΓΣ {ἢ0γ0 ΤΙΌΒ Βαγ8 ὑπαὶ (Π6 τη ϑδηϊηᾷ ἰδ, (αὶ βοάοῃι τγλ8 
Βδὰ ποὶ Ὀδδῃ οἢ (Π9 ρατί οὗ βοάοπι δηὰ ἀοιπογγδὰ ἀοδίσογοα ποὶ ὈΥ απ τηθ8η8, ὑπαὶ 8, ποὶ ὉΥ δ 
80} Γἰη 688 οὗὨ τηδηϊοϑίδιΐου οὗὨ (6 Ἰοῃ ρ-8ι} 8 Ὑ-  εἷθβρο 88 Φογυβαίθιη δὰ Ὀθϑη.᾽" ὙΟΒΌΒΝΟΕΞΤΗ : 
ἴῃς ἰονο οὗ αοἄ, 58 ἰῃ ἰμο 6486 οὗ οΥυ 88] 6 τ, (860 "πα πὸ λαπαάδισογο εατν οπ λότ. Νοὸ υατδη Πδηα 8 
σον. νἱὶ, 18, 2ὅ; χὶ. ; χχυ. 4; Ἐσ. χνυὶ. 460-48; νγνοῦθ ψϑαγϑὰ ὉΥ Ἃἀδβίγουίης Βοτ, θὰ 886 νγδ8 
[9. ἱ. 10; Μαῖίι. χὶ. 28, 24). Βαϊ ἰν ἰὺ 6 δβἰεϑά,  βυἀ θην οομϑυδα ὉΥ {9 αηὰ οὗἩ αοἀ.᾽ 1ῇν9 
ἴῃ τψῆδῖ τοβρϑοῦ Φογ θα] 8 αἰ9 δὰ Ὀδ6η 0070] δοοορί οὗ ἴ᾽189 δ] ἀοτί αϊλοι οὗ ἐδ 6 γοῦ Ὁ ἔγοσῃ 
ἀτγοδά ζω] ἤδη ἐμαὶ οὗὨ βοάοτῃ, ἐμ ο διϑύγοῦ, 10 806 18 
ἴο πιο, ἰ8 σοῃίαἰηθὰ ἰπ (16 9 23. παϑ ἐπ α πιο- 
πιεῖ. ϑϑοάοπιβ βου ἴῃ ἀθῖ 6 γ6 Ὀτίοῦς: 
λέγε ὝΘΥΘ ἨΟ Βίαγνίηρ Οἱ] ΓΘΏ, Π0 Το ΓΒ ὙΠῸ 
σοοἰϊκοὰ ἰμοῖὶν στ θη. 
Ὅ6Γ6 Ἰοηρ δηὰὶ ρτοιγηοί θα, τ ΒΟΓΘΌΥ Ῥδϑ ργοάυοθά 
(μδὺ ΒοΥΓΙὉΪ6 οτπιθ' υεγδίο δοάοπιδ Γωὶέ ἔπδίαν 
διιδί(δ αρορίεχίδθ, ευεγεὶο αὐὑΐεπὶ Ηϊετοϑοίψηιδε 
ἐηδίαν ἰεπίς ἰαδὲ [1}λ6 οὐϑυτ Ὦτον οὗἨ ϑοάοπλ γὰ8 ἃ 
κΚιηά οὗ βυάάθηῃ δρορίοχυ, Ὀπὶ 116 ΟΥ̓ΘΓΙΒΤΟῪ οἴ 
“6 Γ 8416 πὶ 88 ἃ Εἰ πὰ οὗ ΒβῖουΥ ΘΟ ΒΡ Ϊ 087, ΒῈῪ5 
Εμδτεα. [0 γ. ΝΑΚΟΞΙ ΒΆΘΗ [848 ποί τηδά9 18 
Β6η86 ὁΥ {ἐμπὶα ἀἸ συ οἴαλυ8ο6 ὙΟΥῪ Δρραγοηῦ. [ΐ 
ΒΘΘΠῚ8 ΒΆΣ]Υ ΟΣ 10]9 (μὲ 533 Βαυ]ὰ πηϑδὰ ἐλέγε- 

ὃν (ἀδάπτοι). Ι{ 180 νοῦ ἰ8 ἀοτῖτοα ἥγοτα ΓΙ, 
1ηϑίοδα οὗ Π, ἐῆο ἰγϑηΒ]δι οἢ οὗ οἰΐπον ΒΙΑΥ- 

ΔΦονυ 8) παι 8 ΒΟ ΓΙ Ωρ; 

Ἢ, (θα (86 ἰγδηβίδιἴοα οὐὔὗὨἨ ΤΉΒΚΙΙΒ ἸΏΔΥ Ὁθ 
σοτμιθη θα ΥὉΓ 18 δἰ πῃ ρ]ἰοἰἵγ, πὰ ἰβ βυρροτίοά 

ὉΥ (μ9 ἀπ] ἔοσγιι οὗ Ὁ Ξξλαπάς, απᾶ πὸ οπε ἴῃ ἀερ 
τὐγμησ ἰδὲ λαπάε. Βαϊ, 8ἃ8 ΟἜΒΙΆΟΗ βῆ, (89 
ἀυ.8] ἔοτπι 18 ΘΟ; βίδῃι Υ ἀβοὰ 0 [86 Ρ]υγα] (869 

ὉΠ. Ὁ, αἷϊ λαπάε, 16. χὶ τ. 7), δρᾷ ἐμ6 σεῦ 7 
8 υϑοὰ νεῖ! 3 οὗὁἨ (86 οὈ͵θοὶ, οὗὨἨ ὀγαπαϊδλίπσ ἴἰμ9 
βινογὰ δζαϊηϑί [6 οἰ(ἶθ8 οὗ Ἐρμσδίαι (Ηοβ. χὶ. 6): 
0 ΓΩΔΥ͂, ὑΠΟΓΟΌΓΘ, υπηἀογβίδμα ὑπ 6 Βθη80 ἰο ὉθΘ, 
αηὦ πὸ λαπαάδε (ἱ. 6., Ἀυτηθη μ8η4.5) τρογό τογα πη 
γουμα (ΟΥ ὈΓΔΙ ἀἰΒ}164) ασαΐπδί ἐΐ, πιεπ᾽ 8 λαπαδ ἰοεγ8 
ποί ὁγουσὴέξ ασαϊηδί ἐ. ΤὨΪ8 Β66πι8 ἰο σοτγοϑροπὰ 
νὴ} τ. ΝΑΞΟΞΙΒΒΑΟΘΗ 8 ἰπίθγργοίδιίοη, δηὰ ἰδ 
[Π0 ΒΘΏ80 ζΌΠΟΓΑΙΪΥ δἀορίοα. ΒοΟΟΤΗΒοΥΡ: ἈΠ λ- 
οὔξ ἐλὲ λαπαβ οὔ πιπ. ἩἨΈΝΌΞΒΒΟΝ: Απάᾶ πο λαπάς 

ΝΕΥ οὐ ΟΥ̓ΕΝ, ἰ8Β (0 ὍΘ ῥτοίοστοα. ΒΙΑΥΝΕΥ͂ αἰαοκχεα λέγ. ΝοΥεδ: Τλουσὴ πο λαπάδξ σαπιε ασαϊπδέ 
ἐγ δ β]δίθ8 ΠΟΥ 1σέγε λαπαϑ ιοεακεηεα ἴπ ἦδγ, τοΐθστὶης λὲν.---. Η. Η.] 

ΙΝ. 7-9. 

7 Ἡὸδν Ναζαγίοβ ΨΟΥΘ ῬΌΓΟΥ ἐμδὴ ΒΗΟΥ͂, {ΠΟΥ͂ Ὕ6͵Θ ΜΕΙΘΡ (Π8η τ, [ΠΟΥ͂ ὙΘΓΘ 
8 ΙΩ0Γ6 ΓΟΘΑΥ͂ ἴῃ ὈΟΟῪ ἴπδη τυ 168, ὑΠ6ὶ} ΡΟ] ἸΒῃϊηρ τὐα8 οὗὨ ΒΡΡΏΪΓΟ: ΤΉΘΙΓ ψιβαρα 18 

ὈΙΔΟΙΚΟΥ 8} 8, 608] ; {ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ποῦ ΚΟ ἴῃ [86 Βύγοοίβ ; {Π6}Ὑ βἰκίη οἰϑδυϑίῃ ἴο ὑπ 6ὶγῦ 
9 ὈοΠΘ68; ἰὗ 185 ΙΠΟΓΘα, 1Ὁ 185. ὈΘοοιηο 1116 8, ΒΚ. ΖΤλον ἐπαΐ δὲ Β]αῖη ΜΠ} ὑπΠ6 ϑιυνοσγὰ 

ΔΓ θοίίοῦ [ῃδη ἔλον ἐλαΐ δ6 8]αὶπ ΠῚ ΠΌΡΟΣ : ῸΣ [8.686 ΡΙΠ6 Δ ΔΥ, βίσ οθη ὑπμσου ἢ 
ἴοσ ωαπὲ οἵ ἴ86 ἔγυϊ8 οὗὨ ὑμ6 614, 

ΤΕΧΥΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γος. Ἰ.-- 3. Τ8ο Ἡογὰ ὀσοΌΓΣΒ ΟἿΪΥ ἴῃ 90Ὁ χν. 1δ; χχυ. δ: δβῃὰ ἰπ Ηἰρδ., Φοῦ ἰχ. 30.--- }]}) ἄοοα Ὡοΐ ΟοςῸΣ ἰῃ 9οτγοιη δ ἢ. 

[τοὶ 1,12» ὅ εἶ, Υἱ!. 29, [6 ἃ ΓΘΤΩΆΓΚΑΌ]ο σοἰποίάθηοο ἰπ [ἢ 6 ὑδὸ οὗ Ἰληρῦδρο, ἰΥ Ὁ 12 πιϑϑὴϑ ογοισηιεά.οηες, 88 Ὅτ. ΝΑΣΟΕΙΞΒΑΟΗ 

“αξξεδιο.- -. Ἡ. Π.1-- Σ᾽, σοτ. χνιῃ. 14. Το νετὸ ΓΙ, τρίενα ιν δια, πίδενο, ἰ8 ἰοαπιὰ ΟὨΙΥ Βοτθ. ΤΏ ολ]θοῖ!νο ΤΊΣ 

ἰὼ Ζον. ἵν. 11.-- Σ)Π ἴῃ Φογοσι δὴ ΟἿΪΥ ἴῃ ἐὯο ΡὮΏγταΘΟ "ἢ 45 Π ΓΒ} ΤΌΝ, χὶ. δ; χχχὶΐ. 22.--- αὶ ΟἽΝ [6 (ουυη ὦ ΟἿΪΥ Ποτθ. τὰν ΣῊΝ Ἂ ττ ττ ὌΟ τ 

ΤῊ βοηβὸ γί που! ἀου δ [κα ἐο δό γοᾶ, τε εν. ΤῊ βατηθ τοϑαπίπρ δά μοσοα ἰο [ἢ ἀογί το σοπ χαςοηβ, ΡυΔ] (Εχ. χχτ. δ, χχυί. 14; 

χχχυ., 2; Νεῖι. ἢ... 4}, ΠΙρᾺ. (18.1.18), ΗΠ Ρ86] (14. 1. 18). Τ}ιὸ νοῖχὶ ἀοθϑ ἢυΐ οσσὺΓ ἰῃ δ ογετη δ. -ον Ὁ) (ἰπ 26γ. τἱ 1.19 

χχ.Θθ; χχὶϊὶ. 0) δἰαπμβ ΒΟΓΘ Δἃ8 Ταγέ ὕΓῸ ἰοίο. 860 Ῥ͵ΟΥ͂. χν. 80: χνί. 24; δπὰ ὈΥΨ, Ῥβ. οχχχίχ' 15. [Βάυνευ αὐΒΌΓΑΙΥ 

ταλποϊαῖοα, Τῆσφῳ Ἰτοῖῦὲ γι ἀΐεν οπ (δε δοπο, δὰ {ππ8 Οχρ]δίηδ, “1π [ἢ9 Ῥγοοράϊης "πὸ [9 Ἡδἰζοηοδα οἵ {ποτ δίῃ ἰδ ἀ6- 

δετγίὑϑά : ἰῃ τἰ4 ἐμοῖς δοδ, δὶς ἢ τϑϑ γοὰ Ὁπάἀογηθδί ἰοαγὰβ (86 ὕοπο, σοδυϊείπρο πο ὨἰσὮ 8641.) -Ὑϑῷ (509 Ἐς. ἱ, 

26; χ. 1) ἄοθη ποῖ ὁὐοῦγ ἴῃ 96 το ἰΔὮ. 

γον. 8.--ἸἼ ΤΊ. Φογοιΐα!ν 868 ἐπ ΠΙΡὮΠΙ, ΟὨΪΥ οποο, χἱ ὶ. 18.--- ὙΓῚΣὗὁ οσσυτθ ΟἿἹΥ Βότο (58ε6 ἍἾΓ, 76: 11. 18). [ΤῊ 
τ Φ 

ἐταπδίαἴίου οὗ ΒΙΛΥΝΕΥ, ἀμ κίον ἰλαπ ίλε ἀαιοη, απὰ οὗ ΗΕΝΌΞΕΒΟΝ, ἀαγζεν ἰλαπ ἰλε ἀαιση, του] τοηαΐτο υϑ ἴο τοαὰ ὝΓΙΜ), διά 

1Ὠ θη {πὸ σοτῃραγίβοη σοῦ ἃ ΟὨΪΥ Ὀ6 τὶ [ἢ [Π6 ἀπ τκποδα οὗ ἴΠ6 ὙΘΓῪ ΘΑΤΙῪ ἄλπτη, απ Ἡου]ὰ Ὀ6 δὴ αὐὙὐκισαγὰ ἤἥρσατγο δὶ ἐπ αι.---Υ. 

Ἡ. Η.-Ὁ ΝΑ. 86ο Δοτ. χί. 10.--393, ΝΊρΒ. οἵ 2), μεὸ ὕγον. χχυ!. 2; Φοὺ χχχίν. 10. 10. Φογθιαίδῃ Ρὶοὶ ἰ6 ἔυυμά, χὶχ. 4, δὲ ἐς - τ : τ 

δΔορὰ ἢ] ΓΡΆΠ χχὶν. δ.-Υ, Ἀσπιίΐεν αὐλαγεγε, ΟὨΪῪ δεγθ.--Ὁ », 800 11}. 4.--Σ}}} 10 3", 800 205. ἰχ. δ. [ἢ Φογοιρία ἢδ6 νοσὺ 
π ΎΨ6' τ δὰ κε 

Ὁ" ἴἰ6 οἶτον ἰουηά, χχὶ!!. 10; 1. 88, εἰ. Το δά θεοῖο Οὗ ΒὨο Ὥθτοῦ Ὧ566.-ἘῪ 9 ἰγορᾳυθπὲ ἴῃ ογοσιίδῃη, ἰἰ. 20; 11].6,9, 13, δέο, 
θυ “Ψ .' 

ἦγον. 9.--οτ [πὸ πιοδυΐης οὗ Ὁ Δ᾽, 8660 1]. 26.--- Τ)ὸ οχρχοδβίοῃ δ Π- ὙΠ, ἰ5 Ἰοπῃὰ ἰὼ 426 ζ. χίν. 18, θὰ β΄ Οσρθο Δ ΠΥ 

{τοηυοηΐϊ νὴ} ΕΖΟΚΙοΙ, αχχὶ, 17,18; χχχὶ!. 21-81.---) τεϊαίξέσιοπ, δοο 11. 10.---ἢ 37, ὙῊΘ ποσὰ [8 ἑσαμὰ ἴῃ Ζογθαν δὴ ΟὨΪΥ ἱπ 
ΑΥ̓͂ 



106 ΤῊΕ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ 0ΕΚΕΜΙΑΗ. 

τσ. 4, δὰ (Πθὴ ἰη ΔὨΟΙ ΠΟΥ βοπδθ. ἘΪοτο ἰὲ τοῦοὶ οὐ ἀθη!γ ἀδηοὶο ἴμ6 ἀϊοδοϊ νης οἵ 1{{6, ἐ. 6., τ ΠΩ κοτί Ως ἁγίης οἵ Τ}5 
αἰλγνυίης. Το πογά ἄοοα ποῖ, ἰπἀδοα, οσσγ οἰ δον ογα ἴῃ ἐδ} 8 Θ6Π 866, [ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΤῪ ΠΟΓΟ 6186 [ἴ δἰαπάσ ἴον (86 υἱγί!ς δυπτ οὐ Γδη:»}5 

ΣΩθηδοδ, ΟΥὙἩὨ ὧογ οορῆθοηοθ ΟΥΓΥὁἩἨ δυυηύδκηὶ δοίης τοχοῖμον (Ω)}} ΔΡῚ ΥῊΝ, Ἐχ. 11. 8, εἴς.), ΟΣ ἴοτ ςορίουδ ναίος- ἤοοὰν (Ρε. 

Ἰχχυ!. 20: ον. 4; ἴα. χῖνη!. 251). Βαϊ ([ἢ6 σοπποςῖξίοι δομοϊ τοῖν τοηπίτοδ πα ἴο ακο 0 ἰάοα οἵ Ἡριοέκρ, τ ἈΪΟΝ δα ποτὰ 
Ὀπάου Ὀ Θά [κΔ6, ἰα τ 16 πιοι βοδιίου οἑ. Ῥάβκαῦ, αἷδο, Ὑ {0} ὑγοργίοίυ, οα1}6 διτοπίίοι ἰο 1})6 οἸοδοὶυ σοϊδίθά ποεὰ "Κι Ἴ, 

ἐαδεϑοοτο (Ζοτ. χχχίὶ. 12, 2δ, Ῥε. ᾿Ἰχχχυῖί. 10). ἯΤΟ δἷδο δῆονγ (πὲ ἴῃ (ἢ 1,δίΐη. 8 βίη δ δ ηἶ ὀχ δὲς Ὀδέτγθδη ἑαῤοδογε κοὰ 

δίχωσεςεγε. ἘοΥ δὲ ῬΚΝΕΟΑ δὶ οὔὸ {ἰπὴη0 βαγῪβ (Ἐρίδι. 26) ἐποοπειπιοάι ἐπεπενι εεἰ τείημί εἰ ἀερενίσγε εἰ, μὐ ρμγορτὶς ἀίσαπι, 

ἀέψιικεζογο, Βὸ ὯΘ ΘΔΥδ ΒΏΟΙΒΟΥ ἴἰπ|6, (Δεἄρα, τοῦ. δθ0), ἐπ γίσοα πὐτίδως δοἰμζί8 δος αι 7ζογίἑ, πιείοχεξ ποὺς ἰαδεῖί Πσν. 

[869 στ τα! ποῖοθα ὑυοϊον.. --Ὁ 172. «“ογοεοί ἢ 869 ἴΔο ἩοΓά ἐν ίοο, Χχχυὶ,. 10; 11. 4, δρὰ νοίὰ εἰτοϑ τὸ Ρωγί. ΡΏΔΙ. -τλθο 
το : 

χρσοδδίου "7 ΠΡΊΝ, ἰ8 Ἰοαηὰ ἰη ϑυς. χχχί!. 13; οορ. Βσ. χχχνί. 80; 19. χχυὶϊ!. 6, συάς. ἰχ. 11. ΣΔ3 ἄσοϑ ποῖ οὐ: 
ττ 3 Υ : 

ΟἿΣ ἰῃ Φογεπλίω, θυ. Ἴ) ἀοσδ, ἱν. 17; χυί!!, 14. 13» μογο, οδηηοῖ ροδϑὶ ὉΪΥ δανο [πο μοδί εἶν δοηβο αὗ σίοίπσ ομί, ͵αζζωγε, οἵ Ἔλρ ς : 

δλι οὐ γοόβδι το σδηΒΆ} 7. [{ πηκὲ σαί Ὀ6 (Δ καπ ἰη [15 ποραιῖνο δϑῆδο, αἰσαν, αν 7γοιι, οὗλομί. 66 Τότ. 18 ; δχπὰ ὅς. 
ΧΙΥΠ. 45 ; 92οὐ χἰ. 1δ; χχί, 9, 86θϑ ΣΩΥ Οἵ. ἃ 112, δ ἀ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

οτθ. Ἵ-11. ΤῊ ρΡ]αῃ οὗ (818 ρατί [το ΤΊ ΔΥ 
9 τοραγτι θὰ α ἐδ δηϊδίσοριθ ἰο υϑσγβ. 1-6. --- 
Ἧ.Η. Η..} 18 Θχδοῖ!ν βί πὶ δῦ ἴο (μδὐ οὗὨ γυϑτβ. 1-6. 
ι Ὀεχίηϑ Ἡΐ ἃ ἀοδβοσριίΐοη οὐ ννδδὶ ἐλε βγίποε 
97 Ζιοπ Ὠδὰ ἰο βυῖονυ. Τ|}}8 ἀοϑογὶ ριοἢ ΘΟΥΓΟΒ- 
Ῥοηὰβ ον  ἀθθι} Υ ἰο δὲ γγὰ8 βαϊ ἃ ζϑῆθγα ΠΥ οὗ ἐλε 
δοη οἵ Ζίοπ, νοτϑ. 1, 2, οὔ σου ἰδ9 Ῥυΐῆσοβ 8.6 
ἐπ δονοῦσ. Βυϊΐ γτοσβ. 7-9 ἴοσγιῃ ἃ οἰϊτηαχ ἰ0 γο γ8. 
1, 2, ψ σα ΒΡΡΘΔΓΒ ἴῃ (86 ἴδοί (Παἱὶ νν»ῃδὲ 18 δι: ἃ 
οὗ ἰλε δηγίησεβ οὐὗΓ Ζίοπ, ἴῃ σεγϑ. 8, θ, δύ ρβββεθ 
ὙΠ 18 βϑαϊὰ οὗ 1:0 δοηδ οὕ Ζίοπ ἴῃ {πὸ Ἰκ5ὶ οδα89 
οὔ νον. 2. γογ. 10 δουγοθροπαβ ἴῃ ἃ δίτο δ ἩΔῪ 
νἱ1}} νοτ8. 8-ῦ, ψιδὶ τν88 βαϊὰ ἐμοτο, Ὀοΐπ ας 80- 
Ῥαβϑρὰ βογθ. ΥὙΟῦ. 11, δῆ!) γ, σοΥΓΟΘΡΟ 5 Μ ἢ 
νον. 6: ἴῸὸ2ν ᾿ἰἰκο ἰ, γοτ, 11 σοπίδῖη8Β ἃ ἀοδηϊίο, 
ΟΠ ΤΟΙ ΘδὶγΘ δηἃ ἱπίθγοη 81 δομ οἰ δ 0ῃ. 

γον. 7. Ηοσ Ναξζασίι68---λὸὺ δγίπεοβ, Τμπαὶ 
ὈΝἿ) μογο σἀὐπηοῦ ἀθηοὶθ ὑμ6 Ναζανιίοβ 'β ουϊ- 
ἀοπί, ποῖ 80 τσοὶ ὕγοιῃ (μ6 ἀοβοσί ρίΐοα τ ἢ οἢ 5 
εἰνοη οὗ {6 πὶ, ἴον ἐμαὶ νοι] ὈΘ ὙΘΓΥ Βυϊ.8 Ὁ]9 ἴο ἃ 
Βιαιηβοη [ῸΓΣ ἰπϑίλῃσο, 85 ἔγοια ἰὴ 6 ζαοῖὶ {1140 {116 
Ναζαγ 68 ΟΥΘ ἃ 60 ἔγδοίίοη οὗ (86 ψ ῃοὶα Ροο- 
Ῥὶβ, ἰοο βοδιἱογοὰ δηὰ πυμηογ 6Ά}}}07 ᾿πϑὶ πὶ βοδπὶ 
ἴο δα τηοῃιϊοποὰ ἰασθ ΜΓ διιο Ῥαγιϊσυ]ατιῖν. 
ἘΔΙΒΟΥ 48. ὑπὸν [{Π10 ΝΆΖΑΓΡΙ[68] ΜΟτΘ βαϊὰ ἴο 9 
εογοπαίϊ, σΥοιοπεα οποδ, ἴσοτα μι ο ὈΠΒΒΟΓῺ ΕΙΡ 

[866 Ναπι. νἱ. 19, ἸΉΣτΠς ἸΠΘ Δ Γηστλὶα ὁγοῖση ὦ 
4δλαυεπ ο[} οἵ λἀἰπι; Ἴ12, 1λ6 ἀπδλοτη λαΐγ, οἵ σγοιοη, 

Φεν. νἱῖ, 29.---τἈς. Η. Η.], 8ο ἰμὸ Ῥοορὶ βασγθ 68]}5 
(6 Ῥγίποθβ οσγοιονεα ὁπό [806 Ἂ), ἰο 6ποῖρο]ο, 

ἤθῆσο “2, α ογοισῃ, ἀϊαάεπι οΥ ελαρίει.--. Η.Η.] 

ἕγοπι (ἢ  ροϊάοῃ οσόσ ψὶσἢ ΠΟΥ πόσο. [ἐ 15 
ἔσθ (1118 18 8 ρΡορίϊ οι] οχργοβϑίοπ, νοι 8 ποῖ οὗ 
Ττοαυοηῦ ΟΟΟΌΤΥΘΩΘΘ; ΓὉΓ γγῸὸ σϑῃ ΟΠΥ͂ δΟΙΏΡΑΓΘ 
6δεη. χ ϊχ. 20 (θουῖ. χχχὶϊ!. 16), ψ  ογΘ Φοβαρὴ 18 
08}16ι} ΥἾΙΣ ὙΣ, ἐλ σγοινμε ον ἀπιοτρ ἐϊδ ὀτοίλετδ. 

1ι ἴ8, Ὀοεκί 65, ὙΟΥΥ͂ Δρραγϑηΐ {δ 8ι (η6 Ῥοοΐ 88 
σχοαυΐτοὰ [0 βε]θοῖ 8 Β 7661, ἰο ψν»}ιῖσ! (16 ὈΓῚΠΠἸΔπὶ 
Ῥγοϊοαῖοβ,  σἢ 6. ΒΘαΡΒ ἋΡ ἴῃ τοῦ. 7, ψου]ὰ 
6 ΔρΡρσοργίαϊθ. [ἀἌτάΆ ΚΕ ρβἶνοβ 16 ΒΆΙΩ9 Ι.6Δῃ- 
ἷπς διὰ ἀογιναίΐοη ἴο (6 ψοΣα, ἀπά γϑίογβ ἰὸ 
Νὰ. 11. 17, 7.129, ἐὴν ἌἽγοισπεά οπεδ, ΟΥὁἨ λοποτα- 

δἰε οπεβ. Τὰ βθθπ)8 ΠΟΤ ἢ οἷν, πονονον, (παΐ (ἢ}6 
σοὶ ἀἰοϑἰ χηαῖοβ ΓΓΊΠΟΘΒ ΟΥ ΠΟΌΪ68, ποί ἴγοπὶ ΔΗΥ͂ 
4Δ)᾿υδϑἱοη ἴο ἐπαὶν Ὀοὶπς ογοιοπϑα, Μ ὨΪΟἢ 18 ποὶ οὔ- 
σίου, θὰαὺ Ὀοσδυ8θ ΒΟΥ σοππιυἱ6ὰ ἃ δεραταίε δηὰ 
αἰδιϊπσωϊδἠεαά οἷλ8δ οὗ ῬΘγβοηβ, 0 γ6 βοΐ δραγί [ῸΓ 
ΒοΠΟΓΩΌΪ6 οἷ σο8, 895 (ἰιοὸ Ναζαγϊοϑ ΨΟΓΘ [ὉῸΓ 
Βιγ ΟΥ̓ το] χζίουβ ΒΟΡΥΪ068 (ποπ υοίο δε αἰσπί(αίθ 

Φοραταί; Νοτοῖσβ, αυοϊοὰ ὮὈΥ ΟΕΒΙ,ΑσΗ). 80 
ΟΑΕΥΙΝ οχρ απ ἰδ6 νογὰ ἴῃ Οοη. χὶϊχ. 90, δηὰ 
ΒΓΑΥΝΕΥ͂ εκ ΘΕΆΚΑΟΘΗ γθ. ΒΟΟΤΗΉΒΟΤΡ ἰσαῆε- 
αϊ9β ποὐόίξσεΒΚα ΝΟΥΕΒ, μτίπεςϑ.0 ἘΈΝΌΕΒΗΒΟΝ τὸ- 
ἰδπβ (6 τνόοτὰ δ᾽ αΖατγιίε8.---. Ἡ. Η.]---7 δτ1θ 
Ῥυχθε---πιοτε δἠϊηίησ [σι επίπσ, σἰἀπζεπάετ]. Τιιδ 
ψογὰ ἱπ Φοῦ χυ. 1ὃ; χχυ. δ, σοργοβϑηΐβ (16 
Ὀγὶ χη 688 οὗ 0 οαΥ 8 δηα πα Βι8γ8.-- 82 
ΒΏΟΥ. Τ|0 σΟΠΙΡΑΓΡΙΒΟΩ Ψὶὰ ἰμ6 μ᾽ δ οηΐης 
ἢ 19 ΒΠΟῊῪ 8 Τουηά 6͵'8ο π 8. }ϊ. 9 (7); [8.}ἃ. 
18. -ῬΏΘΥ ΟΙΘ νυ ῖοσ ἴδῃ σὰς. [δωσε 
ἐλαπ 8δποιῖο, τολίίεν ἰλαπ πεΐκ, ΘοςσοΥ ἸῺ ἴ0 ΟΥΓΑΪΏΔΙ7 
ΒΙΌ]9 υβαζο, δᾶτὸ Ὀσδυ Ὁ] ΤΡ ΠΟΥΒ ἴῸΓ ἱπῆο- 
ΘΘΠΟΥ͂ οἵ ΟἰἸΔΓΘΟΙΟΥ δῃὰ 16. Ηδσγο, ΒΟΎΟΥΘΓ, (ΒΥ 
ΤΟΙ͂Ο Θηϊίγοὶν (0 ῬΒΥΒΙΟΔΙΪ ΘΡΡΘΆσαποο, ἰδ6 Σο- 
Βρίοπαἀθηὶ Ὀοδυίν οὗ ἐμοὶν σοπιρίοχίοι, 85 '8 ρ]δίη 
ἔγοτα νυν παὺ 701] ὁ: ποί Οὗ ποἷὶσ σαγηιεπίδ, 85 ΒΟ 
Βαγτο ἱπιαχί σα, Ὀὰΐ οὗ {Π6ῚΡ δοάίεδ, 88. 18 οὐϊάθηι 
ἴγοτῃ (6 δῃ 1 6818 ἴπ 86 ποχὺ Υ6Γ86.---Ἦ,, Η. Η.] 
-- ον γο1Θ ἵοσθ σαν ἐμ Ὀοὰαγ 1885 
ταρὲθα (ΒὐιὨ]Π σον δἰ γδῃ]ῖθ 816 πὶ 1, οἷς 4]8 
ΚοταΙ]6}), ἐλεὶγ δον τταϑ οἵ α πιοτε γεααϊιδὴ ἧμε ἰλαη 
εογαίδ. “ἘΒοὰ οὐ Ὑ8110 18 ἐμ 6 ΠΟΥΤΩᾺ] ΘΟ]ΟΥ οἵ (δ ς 
Βυσδῃ ΟΘΟπρ᾽ οχίοῃ, [6 ὈΓΪΤΏ 6- ΘΟ]0 οὗὁὨ ὈεδδυῖΣ, 
Οδηΐ. γ. 10; 1,.δπὶ. ἱν. 7.,᾽ δᾶγ8 ΒΕΤΊΤΖΕΟΗ, δενελοί., 
Ῥ. 76. [Οάχγιν, υπἀογβίδπαϊηρ Νασαγὶ 68 88 ἰῃ- 
ἰθηἀοά, ΒΌρΡΡοΟ868 ἐμαὺ ὑποὶγ γοα σο]οῦ 88 8 ἸΔΥΚ 
δηὰ ονὐϊάθποο οὗ αοἀ᾽ 5 ἔΆΥΟΣ 88 ἱπ (ἢ) 6 ο8868 οἵ [116 
Ἡοργον οδἰϊάτοη τοσογάρα ἴθ Ῥαπὶεὶ. “ 6 
πον ὑπαὶ (η6 ΝαΖαΣ 68 δ Ὀδίαϊ πα ἔχοι πὶπο δηὰ 
βίτοηβ, ἀγίηκ: Βθῆσοο δοδίϊποηοσθ π᾿ αἰ δᾶτὸ 
Ἰεββοῃϑα βοπιθν αὶ οὗἁὨ (ἰοῖὶν τυὰαϊηθθθ. ον δ6 
ὙὙ}00 ἰΒ δΔοσυϑιίοιηοα ἰὁ ἀγὶηκ τίηρ, 1 [6 ΔΌΞι 4158 
ἴον ἃ ἰἶπι6, 18 δρὶ ἰο ΣΥοΥ μαΐο; 86 ν|'}}} ἤθη ἴοβδ 
αἰπχοβὲ 8}} 18. οοΐοῦ, δὶ 1οδεὶ δα Μ|ι|} ποόοὶ Ὀ6 50 
γυ αγ: ΠΟΥ ὙΠ ΠΟΓΘ. ΒΡΡΟΑΣ ἴῃ Ὦ18 ἴδια δηὰ ἴπ 
18 ΠΟΘΙ ΌΟΥΒ 80 ΤΟ ΥἹΡῸΓ 85 Τ᾿ Π6ἢ 6 00} 18 
ΟΥΙΠΑΡΥ Βυρροσί. Φογθω δῃ, ἴῃ δμοτί, ἰοδο 8 

8 ἴθι ἴΠ9 Ὀϊοδδίης οὗ αοα νγᾶ8 σοπϑρίσαυυϑ ἴῃ 
0 Ναζαγίοβ, ἴὉ9Σ Ηθ ὑοθα ον ΠΥ διρροτίοά 
{πολ ψ}16 (Π6Υ ὝΟΥΟ [ὉΓ 8. {Ππ}ὴ6 8. Ὀ51ηεπη|5.᾽ 
Τ}}18 ΠΟΟΟΒΒΙΥ οὗ δρροδ) πᾷ ἰο0 ἃ Ῥοβκ} 0]6 το ΐγϑοὶθ 
ΤΌΔΥ ἰἰβοὶ ἢ ογοαίθ ἃ ἀουδί, ἱἦ Νασασοβ ὅτε μετθ 
γοΐογγοα (0 δἰ αἱ. Τλιδὶ ἴῃ διιολ 8 Θοστερὶ βἰδί8 
οὗ βοοϊοίγ 88 οχίβίϑᾶ, αἱ (δὶ ρογὶοὰ οἵ {πεῖν ἰ}}8- 
(οτγ, διβοῦς [Π9 Ψ6 78, ΠΟΥΘ ὝΟΓΘ ΣΩΏΒῺΥ ΜΠ0 85: 
βιυπιοὰ {πμ6 τοῦδ οὗἩ ἔμῃ9 Νασαγίῖίθ, 16 ἀουδίίυ!. 
Τίιοτο ἰβ πὸ δ᾽ αϑίοη ἰο 189 οσίβίθηοθ δὐδὴ οἵ 
Νασαγὶθβ δηοης (Π6 Ρ600]6 δἰ ἐἢ}5 (ἶτηθ, ἴῃ οἰ {86 Ὁ 
19 Ῥγορβοίΐοδὶ οὐ }ιϊβίον 681] Ὀοοκθ. Βυϊ ἰδὲ 
{6 γ9 ἯἯβ. Ὡοὺ ΟὨΪΥ̓͂ δ ἃ οἶδ85, Ὀυὺ {λιν (ΒΟΥ 
ΟΓΘ ΒΟ ΓΘΏΙΔΓΚΑΌ]Ο ὅθ ἰποὶνγ ΡΙοΙΥ δηὰ 80 80- 
Θορίδ]ο ἰο ἀοἀ, ἐμπὶ αοἀ σαντο {πθῖὰ βασὶν ετὶ- 
ἄσθμοαβ οὗὨἉ [115 ᾺΥΟΣ 15 Ἴθ ΓΘ Ὀοδίονοὰ οὐ Ὀδιὶεὶ 
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δὰ δῖ8 Ὀτοίθσθη, τηδκίης ἔμοπιὶ δοηϑρίσυουδ 
Διηοης τη6ῃ ὈΥ̓͂ ἐμοὶ ῬΘΥΒΟΠΔΙ ὈοΔαΐΥ͂, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 
Ἰγ (μ)80 τυ δα 988 οὗἁ ἐμοὶ σοι] οχίοα, γ17ὁ σδηποί 
Ὀοϊίονο. Απὰ ἰΐ που]Ἱὰ ὃθ ἱπογϑαά Ὁ]9 δηὰ μουσὶ- 
16 ὑμδὺ ἀροῦ ὑπαὶ ΡΥ ΣΟ] οἷδδα ὑ6 ποδυ θεῖ 
αάρτιηοηία ἀοβοθηἀοα, 88 ἰβ σοϊδιϑὰ ἴῃ ὑμ6 ποχί 
γογθο. ΠἶἾ ᾿γγὙὸ ἰΠΙῸΣ ὕγουχ ΠΟΙ͂ ῬΟΥΒΟΏΔΙ ὈοδυΐΥ, 
ἷπ τόρ. 7, ἰδδὶ ΠΟΥ͂ ὙΘΙΓΘ Βρθοΐδὶ ἵδυοσίίθβ οὗἉ 
Ἡδάνθη, Μψγ͵ἯἪ τλιδὲὺ σοποΐπ 6, ἔγοτα {π6 ἰΓα ϑ[ὉΥΠ18- 
ἐἰοη οὗὨἨ {πο} ΔΡΡΘδγδηΟΘ ἱπίο ἐμπδὲ οὗὨ ὑρ} 1685, ἴῃ 
ΥΟΥ. 8, {πὶ (ΠΟΥ ὝΟΥΘ 4130 Βρ6ο181] οΟὈ͵δοίδ οὗ ὈΪϊ- 
υἱπθ στα}. Το ὑπὸ (πἴημθ ἀο ποΐ ἄχτοοὸ. Τ 8 
ΔΊοΠ6 ῥσοόῦοϑ δὶ Ναζαγίίεδ δἃσθ ποὶ ἱῃἰθηοὰ. 
Τὸ ἀεοβουιρίϊου οὗ ἐΠ6 1} ῬΘυβοη ἃ] ΒΡΡΌΘΑΓΒΠΟΘΘ, 
με ἰοῦ. οσου]ὰ ΟἩΪΥ͂ ΔΡΡΙΥ ἰο Νασξαγίἴθβθ, ὈΥ͂ Βοῖὴθ 
ΒΘ Τογοϑὰ δοπδιγυοίϊου 88 Γοαυΐγ6 8 ΟΑΙΥῚΝ ἰοὸ 
ἱῶνοκο 6 εαἰὰ οὗ 8. τπιΐτϑο]0, 18 Θῃ  ΓΟΙΥ ΔΡΡΤΟ- 
ταί ἴο (δὲ οἶα85 οὗ ἰ6 ΠΟΌΪ ΠΥ τ ρσυθβοηϊ θα ὉῪ 
ἐπ Ργϊηοοβ, 0 ᾿ἰγοὰ ἀο6] ἰοδιογ αηὰ Ἰυχυτὶουγ, 
δηὰ ννοϑ86 ἴδοϑβ, ποὺ θαι τοι μθα ὈΥ̓͂ ὀΧροβυτο ἴο 
ἰδ 6 τυθα ἢ ΘΓ, ΠΟΣ βΒοαιηθὰ δηά γουχζμοηρα ὉΥ ἃ 116 
οὗ Βαγ 5), οτο Βυδβηθα δπὰ β.υἱπίης ἔγοιῃ [86 
οἴδροι5 οἵ εἰμ ᾿ἰνίη, πὰ τ ΠΟΙΘ ΡΘΥΒΟῚΒ Ὀθατηθὰ 
δηὰ εἰἰϑίοηθα, 48 10 ;τοτθ, ἔγοια ἴπ σᾶσ Ὀσϑιοινοα 
ὌΡΟΣ ἴμ6πι. δηὰ {89 Ραΐῃϑ ἰδίκθῃ (0 Ὀοδι γ δπὰ 
δάοτη {ποπιβοῖγοθ. ῬΟΥΠΔΡρΒ5 ἴπ6 ἰάθα σοηνογοᾶ 
ὉΥ (16 ΗἩϑῦτον γογὺβ οὗ {86 σέϊδίεηίπς απ} } 1} οὗ 
ποῖγ τ Β16 δπὰ γοὰ οοιηρ]οχίοῃ, ΠΥ Ὧθ ἀυθ ἴο 
6 ἴ6η γουὶπς υ86 οὗ υηριθηίϑ.---Ἦ. ΗἩ. 
Η.]--υρίθβ, εογαίδ, Ὁ.)28. Οοποοσγπίηρ {818 
μνοτὰ, τ ϊο ἢ ΟΟΟΌΣΒ Ὀοδίἀο5Β ἰῃ ΦοΟὉ χχυὶϊἱὶ. 18 : 
Ῥτονυ. 1ἰϊ. 16; νἱ1]. 11; χχ. δ; χχχὶ. 10, ορί πίοῃβ. 
δ΄6 τηυσῖὶ ἀϊγν θα. ΤῸ ἰγϑῃ δι: 00}8 Δ ΓΘ Θη(ἰΓΟῚΥ 
δὶ ναγίδηοθ: ϑϑρί. λίϑοι, ϑγαχμι. τὰ περίβλεπτα, 
ΟἸι814. ἐαρίαε8 »γείϊοδὶ, ϑὅγυ. δατάϊηιδ, ΦΈΒΟΜΕ, 
εδιν απίίφμαπι. ΑἸροης ἴΠ6 ΙΠΟΘΟΓΏΒ, ΒΟΟΤΙῦΒ 
(απἰπιαάυ. 86., ΤΥ. 8), «χοπὶ “4. Ὁ. ΜΙΟΘΗΑΈΙΙΒ, 
ΟΕΒΕΝΙῦΒ, Δίάυβεε δηὰ ΤΗΒνΝνιῦθ [ΠΈΝΡΈΒΒΟΝ, 
ΝΟΥΕΒ, ΟΘΕΒΑΟΗ, ΕὍΕΒ51) 90]] ΟὟ, πιαίη! δ᾽ ἢ 8. {110 
βἱηϊ οδίίοη ἴο Ὀ6 ἐογαΐδ; δραϊηϑὺ τ οι ΒΟΟΗΑΒΤ 
ΗτκποζΖ. Ρ. ἰϊ., Π7..Υ., Οἀρ. 6, 7, εα., ΒΟΒΕΝΜ., 
οἵα. ἰἰϊ., Ῥδᾷ. 601 β64ᾳ4ᾳ.}) σοῃίθῃκϑ [ὉΓ μεαγίδ. 

Ηἰδβ ορἱ αἴοη 18 δβρϑοΐα ῦ τππαϊπίδί θα ὃν Ράπεαὺ 
(μοὶ οἡ 118 ραβϑβαρθ, θυΐ ἴῃ ἰ8 Γϑιμα ΚΒ ου ΨοὉ 
ΧΧΥΪ.) δῃὴὰ ϑβϑυρρογίοα τὶ} ΠΟΙ͂ δΓρΕΠπιοηίδ. 
ΓΕΥΒΕΒ 6180 (ἴῃ Ηξπζ. ἢ. - πο. ΧΙ. ῥ. 899) 18 ἰη- 
οἰϊποὰ το δάορὺ (18 β8:λὁ0. Το ἀροίϊδίοη 15 αἱ ἢ- 
ουἷι. Οὐταίδ στο Ὀοδί τὶ [Π0 σοῃίοχί, βίη 66 
ἐπ οχϊβίθηοο οὗ σϑα ἰδ ρϑαγὶβ ἰ8 ἴοο β8᾽ ̓χ ΒΥ 
Θβ. 8 Ὁ} 1864, δηά ὑπ πιρδπὶης οὗἩ σίίδίδηῖπς ἴον τ 9 
Ἡοῦτονν ὈΤΣ 186. θα ΙΓΟΙΥ Δ ροι ο(108].---ὙὍΠΒοὲσ 

Ῥοδδίηκ γα8 οὗ δΒβρρΐῖσθ, α δαρρλϊγε τοαᾶϑ 
ἐλεῖγ ζοτηι. --λοὶσ Ροδίηρ, ἐλεῖγ ἤοτπι, ον. 
6 οβίαϊο; ΕἾ. ἰαϊε; 1,αι. ἥογπια, ἤσωτα [Ἐπ ρ. πιΐεη, 
φ’πεταὶ ἀρρεαγαποε). ὙἼδὸ ποσὰ (72, ὕγοπι Ἃ2 

ἀϊ1. δ4) οὐοοὺγβ ἴῃ 1μ18 ΒΘ80 ΟἿΪΥ Βογθ. [ἷῖπ [ἢ6 
ἀοϑογὶ οι οὗ Εσοὶκὶ 618 ἔθπιρὶο ἰὲ 18 τιαοἀ οὗ {6 
πον ΒΤ ῬΟΓΟΝ, Χ]ὶ. 12-1δ; χὶϊ!. 1,10,18. [Βιναυ- 
ΜΕΥ, δἴθον ΒΒαΑύΧΙῦΒ (800 ΡΙοίοτίδὶ ΒΙΌ16), Κις 
189 νογὰ ἔγοτι ) ἰὸ αἰνίάε, οΥὁ ἐπέεγδεοί, ἰσϑῃδ- 

Ἰαίο58, ἐλεὶγ υεἰπίησ ισαϑ (δὲ δαρρλίτα; ΔΙ]υάϊηρ ἰο 
186 Ὀΐὰθ νϑῖῃβ ΔΡροδυῖης ἰπτουρὰ ἰμθ τ ἰΐθ δηὰ 
Τοὰ σοιηροχίοθθϑβ. ὃ ΒΟΟΤΒΒΟΥΡ 8πὰ ΑΡΑΝ 
σπάπκε. ΤὨῖΐθ που ]ὰ Ὀ6 οἰ ΠῸΡ ἃ τπαγκ οὐ δοδυΐν, 
ΟΥ 8π ἰηεἰπιαιΐοη οὗἉἩ ἰΐὸ Ὀ]οδίοα οσοπάϊτοη οὗὨ (δ 9 
Ἰυχυτγίουϑ δηὰ ραπιρογοὰ ποῦ} 7. [ἢ οἰ ΠΣ 6886, 
ἐπ 8686 8 οο0(, δῃ ἰΒ τοσοπιηθηἀορα ὈΥ ἐΠ6 ἔλοί 
{παι δηοῖσ, πιῖϊξ δηὰ οσοταίς ἰηάϊσαῖο οοέον, δπὴ 
ἐποτοΐίοτο δαρολῖγα, ἰοο, του ϊὰ ὩΔΙΌΓΑΙΙΥ δυκρχοϑί 

[86 ομαγδοίογίϑιϊσ Θ0]0Σ οὗἩ {Βαΐ ρει. 1), Βονν- 

ΟΥΟΥ, ῬΟυ]ὰ τόσο ᾿ |κ6 }γ ἱπαάϊοαΐο ἐἢ6 ομέζη οὗ 8 
Κοπι, δηἀ Πθποθ 18 ἴογηι, ἐαϊ ες, αὰ ἰῃ σ64856 οὗ [ἢ 6 
ΒΆΡΡΕΪΓΟ, ὙΒΙΟΩ ἰδ ποχὺ ἰῃ δαζγάποθϑ ἰο (86 
αἰϊατηοπά, 18 ὈΣῚ ΠΙΆΠΟΥ οὗ ΒρΡροαάγαηοθ. ΟἙΒΊΆΘΗ: 
ἍΤ 6 πΟΓΩΒ ὅτ ποῖ ἰο Ὀ6 υπἀοτρίοοα οὗἁὨ σ6ΟΪΟΡ 
(89 οὗ ὑμ9 νϑὶῃϑ διοιννίηρ ἱπσουσῆ, οὐ οὗὨ (6 χατ- 
Τηθη(8, 88 ὐδηί, χχαυ δ, 18), θὰ, οα δοσοιηὶ οὗὨ 189 

οδδγαοοίον βίο 12, ἐχεϊδίο, ἰαἰϊε, οἵ {6 ρετγῖοοί 

ΒΔΡΟ, ἴΠ0 σοηϑυϊηταδίθ ὈΘΔΌΪΥ οὗἨ ὈΟΑΙΥ ἴόττῃ 
(Κυγροσθδα). ϑαρρλίγε ισα8 ἰλεὶγ ἤοτπι (( 6βι8}}), 
ὑπαὶ 18 0 ΒΔ, 80 Ὀδϑυι 1} δηὰ τὶϊμουϊ ἔδυ]. 88 
17 {ΠΟΥ ἯΟΙΘ 8 Ῥο δ ῃϑὰ ἱπιδρο τδὰθ ουϊ οἵ ΡΓ6- 
οἴου ϑβίοῃϑ."--'. Η. Η.1] ὙΥΒΐιΘ δ τοῖς διὰ 
ΒΗΟΥ͂,, Το 88 ΘΟΥ8}5, δηὰ δῃἰπἰης 88 ΒαρΡΡὮΪΓο, ἰβ 
{80 ΔΡΌΡΘΑΓΔΏΟΘ ΟΥ̓ {η9 ΠΟΌΪΟΒ 88 6γο ἀδβου θα. 
ΤῊΪ8 δοο8 ἰ0 σοῃδίϊίυἱϊθ 8, οἸϊηδχ ἴἰο γϑγϑ. 1, 2: 
ἴοσ ἰ86 Ῥοοϑὶ οὐάθῃιυ, ἰὰ στὸσ. 7, μαϊπίβ στὰ 
ΚδΑΥ͂ΟΥ δηἀ τ0Γ6 γατγὶορζδιθα ΘΟ] ΓΒ. 

γόον. 8. ἴῃ σι ανὶπρ σομίταδί νγἱ ἢ τον. 7, 6 ΠΟῪ 
ἀόβουῖῦοθ ἩΒδὶ π85 ὈΘίΆ]]6ὰ (μΠ 6 ΠΟΌΪ68 ἐπ 60Π}- 
ΒραυθΏ06 οὗ 86 χσγοδὶ οδίδβι ΟΡ Β6.--- ον νἱδ- 
8.89---ἰλεὶν ἀρρεαταηοε [80 ΒΙΑΥΝΕΥ, ΗΕΝΘΕΒΒΟΝ, 
ΟΥὟΕΝ, ΟΕΒΙΑΟΘΗ: ἐλεὶγ σομπίεπαποε, ΝΟΥΕΒ: ἰλεὶν 
υἷδασο, ΒΒΟΟΘΉΤΟΝ, ΒΟΟΤΗΒΟΥΡΊ].--18 [τοαϑ, ΟΥ 
δεοαπιθ. Τῃ6 σου δγὸ Α]Ϊ ἴῃ (8 Ῥϑϑὶ ἰθηβθ. 80 
ΟΑΤΑΚΕΒ δ ΟΥὟΕΝ σοπον ἰμθ. Τ6 Ῥγορμοί 
8 811}} Ἰοοϊκίῃᾳ Ὁδοκ ἰο ψῃδὶ δὰ ἐδίίϑῃ 0]δοθ, 
που ΡῈ ποῦν ἰ0 8 {ἶτπη9 ροβίϑυϊοσ ἰο ἐμδὶ ἱπάϊοδιοὰ 
ἴῃ σοῦ. 7. Ηο ἷ8 ἀοθϑουϊ ἱηρ [89 οἰϑηρο (μα ἰοοὶκ 
Ρἶδοοϑ ἰὰ ὑπ6 Βρρϑαγϑποῦ οὔ 86 ποῦ 685, γγ 116 80 
ΟἿἿΥ τγἋϑ 811}} βίδπαϊηρ, δὰ (ΠΟΥ 6 τ Β66ῃ ἐπ ἐλδ 
δίγεείδ.---. Ἡ. Ἡ.1 ΒΙΘΟΙΚΟΣ ἴμ8ὴ ἃ ΟὁΟο8].-- 
ἄατζεν ἰδλαπ διασληοδε [80 τηλτᾷ. Ε. Υ., ΟΑΠΥΙΝ, 
ΒΟΟΤΗΒΟΥ͂Ρ, ΟΕΒΙΑΟΘΗ, ΟΒΡΒΉΎΟΒΤΗ. Βπκουοη- 
ΤΟΝ δπὰ ΝΟΥΕΒ, 1|κ6 186 Ε΄. Υ. Ἄυ]α., ΚΆϑηι, Κιμ- 
ΟΗΙ, δέαοκ οοαἰδ. ϑοερί., δοοί. ΟΥ̓ΕΝ ϑιυχροϑίβ 
ἀαγζεν ἰλαπ δίλον, οὐ {86 σίνος Ν᾽]0, 866 76:. ἱϊ. 
18.] ΤΟΥ δῖθ Ὡοϊ [τσεέγὲ ποῖ] ἰσῃονν ---τεοοσ- 
πῖΖού---ἰῷ τ. 6 δἴσχθοῖβ. ὅθ γτοσ. ὅὕ. 1716 θ6ῆ86 ἰ8, 
ἴῃ {πεῖν Βουδ68 ἰπ6 Υ ταΐ ἢ ρουμαρδ Ὀ6 Γοοορηϊζοά, 
Ὀυΐ ποῖ ὁπ (110 Βίγορίϑβ.-- - Θὲ δἰκίη οἱθαν δ 
[οἰεαυςα ) ἴο ᾿μοὶΣ Ὀομθα. 860 200 χὶχ. 20: 
Χχχ. 80.--ΤΔ 16 τυ οτϑᾶ, ἐξ ἰα Ὀθοοιῶθ ᾿ἐϊτο 
δι βιιοἷς--ἰἰ, ἐν [ἰ δὲέσαπιο} ἀτν αα ὡοοά. [189 
Επ αὶ θα υογβῖοι ---ἰἶἰ ἐδ το λεγεα--τΔΥ 86 ὕτοσι ἰα Κίης 
{μ0 οἀὐοοιίνα ὦγν, ἴῸΣ ὑμθ σου 0 ἀγψ. ΝὼῸ ΟΙΒΟΣ 
ΕΠ Ρ 8} νϑυβίοῃ ἢ88 ἐΐ 8ο0.---ὀἨἘ. Η. Η.] 

γον. 9. ΤΙ δ σοσδὸ οπίοτϑ ἰπίο οἷοϑο δοπηθοίϊοῃ 
ὙΠῊ τοῦ. 8. Ηρτγο ἰΐ 18 ἀθοϊαγοὰ {μα ἐμ6 τη ΐβογα- 
Ὀ]90 οοπάϊἰΐοη ἀοκουὶοαὰ ἱπ τον. 8, 15 (89 60η860- 
αύθῃοο οΥ̓͂ δἰαγυδίίοη ; δηὰ δἱ 9 βδ18 ἰΐτηα, [86 
γοβοοίίοι 18 τηδὰο {ἰπαὶ ἀοαὶπ ὉΥ͂ Βυηροῦ 5 πιοΓΘ 
ἀτγολάζ] ἐπδη ἀθαί ἢ ὉΥ (16 Βποτα.--- ον τας 

ττ [ ὉΘ διαί υνὴ τὰ ἴδ βυτοτᾶ, ασ Ὀδθιῖθσ 8.88} 
ΠΟΥ δαὶ ὍΘ Ββ᾽αίῃ ἱ ΒΌθΏρΡΟΙ; αρρίον 
ατὸ ἐδλεν τολοὸ αγὰ δἰαὶπ ὃν ἰδε ειοοτά, ἰλαπ (δεν τολο 
αγὰ ὃν ἀμῆσοῦ δἰαῖπ [ Παρρίον τοεγε (δε δίατι ὃν ἰδὲ 
δυοτά, ἰλαπ ἰδὰθ δἰαῖπ ὃν ἰδὲ 7απιπε. Ττδηβὶαιης 
89 πογὰβ ἰῇ {μ0 ραϑὲ ἰΐτηθ, γϑηουοβ ἐμ ϑιὴ ὕγοια 
18 σϑίΘΖΟΤΥ͂ οὗ 8 ΤΩοτα] ΟΥ Ῥβυοθ ο] οσίοαὶ τοήεοίίοη, 
8δηἃ γοδίογϑβθ ἴ 9 ΠΒΓΙΠΟΩΥ οὗ (86 δίγ]9 88 ἃ Ῥοοίϊ- 
οδἱ ἀδβοσὶ ριΐου οὗἩ δοἰυαὶ ουθηΐβ. [ἶΐ γοιηΐμαβ 8, 
ἴοο, ἐμαὶ (ἢ 9 ποῦϊοβ βυδεγοὰ ἔὕγοιῃ {πὸ ϑ'νογά, 88 
Ὅ76}} δϑ ὉΥ ἔδιηΐηθ. ὙΠΟΥ 0 αϊοαὰ αυἷςκ)ν ὉΥ 
ΤΏΘ0888 οὗ ἰΠ6 Βογὰ ΨΘΟΙΘ ΤἸΏΟΓΘ ζογίδῖθ {8} 
8080 ὙΠλ0 βιβοτοα ἃ ᾿ἰηροτίηρ ἀοαι ὉΥ βίαγνα- 
τἴοη. ὅο ἰῃ τϑρ. θ, [826 Ῥτορβοὶ σερατάϑ, [ὉΓΣ 
Β᾽ ΓΑ Δ Ρ ΣΘΏΒΟΏΒ, ὑἰμὸ ἀθδίγιοίλοι οὗ ϑοάοτῃ ἃ8 1688 



106 ΤΠῈ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ 5ΕΒΕΜΙΑΗ. 

ΧΊΙΣ. 4, πὰ [πο η ἴπ δηοίμοῦ βοπδο. ἘΪοτὸ ἰδ ταῦκὲ οὐ ἀθπε ἀοποῖο ἴη6 ἀϊοδοϊτίηᾳ οὗ 1 ἴδ, {. 6., δ ΠΗ ρον ς ἅγίης οἵ [᾿9 
αἰδγνὶης. Το ψογά ἀοο8 ποῖ, ἰπἀορά, οσσὺγ οἰρονν βογο ἰπ {Π|86 θ6Ώ 96, [0Γ ΟΥ̓ΟΓΥΎ ΏΘΓΟ 6186 [1 βίδπεδ ἴον ἴμ6 τἱγὶ]ο ἥυσ ογ ἴρηνεὶο 

ΤΆΘΩΒΟΔ, ΟΥ̓́ ΣΟΥ οοηδυθηοθ ΟΣ δυυπύίδηϊ δονίης ἰυροῖδος (Ω)} ΔΡῚ ΤΌΝ, Ἐχ. 1]. 8, εἴ0.), οΥὁ ἴοσ οορίοιε πϑίοσ- δοοὶν (5. 

Ἰχχυί. 20: ον. 41 : 16. χ͵νί!. 951). Βυΐ [πΠ6 σοπηδοίοῃ δΌϑοϊ αἴ οΥ τοηυΐγος 15 ἴο ἰκὸ ἴδο ἰάρα οὔ Μοιυίκρ, τ ἘΚ (6 ποτὰ 

ππάουδιοά!γ ἰδ, ἰὰ 116 τηοα!δοδίίου οὗ. Ῥάβεαῦ, αἷδο, ψ {τ ρτγορτγίοιΥ, οα}}6 διτυπῆΐοι ἴἰο [1|ὸ ΟἴΟΘΕῚ γοϊδιδὰ νογὰ 2) ΕἼ, 

ἐαδειοετε (76τ. χχχί. 12, 2δ, Ῥε. Ἰχχχυ . 10). Ηδο δἱδὸ βῆονν {πδῖ ἴῃ ἴ89 1,δίΐη. 8 δἰ ται ασ δ οἱ τν οχ σία θοξησθθη ἐαΐιδεοεγε ἀρὰ 

ἐέχωμσεσετε. Ἐὸτ δ)8 ΒΕΧΝΈΟΑ δί ΟἿ [ἴπλ6 βαγϑ (Ερίδί. 26) ἐποονεπεοάεενι εεπεδιμδι ἐεί πεΐπεὶ εἰ ἀερεγῖτε εἰ, κὶ ὑγόργιε ἀἴζατε, 

ἀέφιιξεςεγο, 80 ὯῸ ΒΑΥΒ Βηοῖμον {{π|6, (ΝΜ οάσα, τογ. δ00), ἐπ γτίσοδ πέτλίδι δοἰμἐΐα βοῖδ 2ανε 7ογίξ, νιείοχως τὸτε ἐαδερί Πνπιυς. 

[866 οτίεἰοα! ἠοΐο8 ὑοϊον.. --Ὁ Ἃ Ἵ9. Φογϑιο Δ υϑὸ [6 πογὰ ἵν ίοο, χχχυϊὶ. 10; ἸΪ. 4, δῃᾷὰ νοΐ {ἰπχοθ τἴπς Ρασιὶ. Ροαὶ.---δὸ 

ὀχρσοδβίου “Ἵ) [Δ 93}1 ἰἊ (ουπὰ ἴα Ὀϑοαξ. χαχι!. 13; σΟΙΏΡ. ἔκ. χχσνυί. 80; 12. χχτὶὶ. 6. συάς. ἰχ. 11. ΣἸΣ3)Ἃ ἄσος ποῖ οο- 
-τ . τ Σ 

ΟἿΣ ἰῃ Φοτγοταίδα, Ὀπὶ Ἴ) ἀοαπ, ἱν. 17; χυί!!, 14. 13, Βόγο, οδῃμηοῖ ροδδὶ ὉΪΥ Βανο [ἢ6 Ροϑὶ εἶνε βθῶβο αἵ σίἐπρ σε, Ζαύδενε, οΣ δα : 

διαὶ οὗΡοδι {πν σδυβα ἐγ. [ἐ πιῦμὲ ταί Πο Ὁ 86 Ἰλίκοπ ἴῃ [18 πορζαινο 6686, αἰσάγ, 7αν ὕγονι, «οἰδδιομξ. 60 γοσ. 18; δινὰ 7εῖ. 
ΧΙνΠ!. 4; Φοῦ χί. 1δ; χχίὶ, θ. 860 ΠΥ ΟΥ., ἡ 112, ὃ ἀ, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

τα. 7-11. ΤΌΘ ρ]αηῃ οὗὨ {μὶ8 ρατί [τ 108} ΤΩΔΥ͂ 
Ὅο τοραταοὰ ἃ ἐδμὸ δῃ  Βίγορμθ 0 Ὑ6 18. 1-6.--- 
ἮὟ. Ἡ..11.} 18 Θχδοί]Υ δἰ πὶ αν ἰο {πὲ οὗἨ νεγβ. 1-6, 
10 Ὀοσίηβ τὶ 6 ἀεβοσγὶρίίοη οὗ νδδὶ ἐλὲ Ῥγίμποος 
97 Ζίοπ Βαὰ ἰο βυῖεογ. Τμῖθ ἀοβογί ρέϊοι ΘΟΣΤΟΒ- 
Ῥοπάϑ οὐ θυ} ἰο ΜΠ δὲ νγγὰ8 βαϊὰ βϑΏΘΓΔΙ]Υ οὗὨ ἐλέ 
δοη8 οὗ Ζίοπ, σετβ. 1, 2, οὔ σ βοπὶ 86 ῬΥΪΠΟΘΒ 816 
6 δονετ. Βυὶ γοτϑ. 7-9 ΤΌΤ πὶ ἃ οἰ ἱπιὰχ (0 Υθγ8. 
1, 2, ν ῖο ΔρΡΡροδΓΒ ἴῃ {μ6 ζδοῦ (Π|ῶὺ νν αὶ 1Β βα1ἃ 
οΥ̓͂ ἐλε ῥτίπςθβ: οὐ Ζίοπ, ἴῃ υθῦβ. 8, 9, ΒΌΣΡαΒ868 
ψδὶ 8 Βαϊὰ οὗ {10 δοπηϑ οὗ Ζίοη ἴῃ [86 ]κ5. οἶδιι8θ 
οὗ τοῦ. 2. ον. 10 σογγθβροῃὰβ ἴῃ ἃ β' 18. ἩΒΔΥ͂ 
ἢ νοτϑ. 8-ὅ, ν μδὺ νν88 βαϊὰ ἴπογο, ὈθΘΙηΩ 510Χ- 
Ῥαβϑοὰ βετθ. Ὑυσ. 11], ὅπ }}γ, Θοτγοϑροη δ ψ 18 
γον. 6: ἴον ᾿ἰκο ἰΐ, γον. 11] οοπίδϊῃβ ἃ ἀοβηϊίο, 
ΔΟΙΙΡΤΟΙ ΘηΒῖνο δπἃ ᾿Ἰη θυ 14] ΘΟ Ο] 581 0}. 

γον. 7. Ηοσ Ναζασὶ[θ5---λὸγ δγίπεεβ, Τδαὶ 
ὈΝἿΣ μοτο σϑηποῦ ἀδποῖθ 1ῃ6 Ναζαγί(6β ἷἰβ ονΪ- 
ἄθηΐ, ποῖ 8ο τω υσἢ ἤγοτῃ 9 ἀοβογὶ ρίϊοη το 18 
εἰνοη οὗ ἰμοτῃ, ἴον {118 ψοι] ἃ Ὀ6 ΥΘΥῪ δυιϊίΔ Ὁ]9 ἴ0 ἃ 
Βαμηθοῦ ΤἴῸΓ ἰμϑίδηῃσο, 85 ἔγοιῃ (6 ἴδοὶ ἰδὲ 86 
Ναζαγὶ 69 ψΌΓΟ 8 6 τ ἔγϑοιοη οὗ ἰῃ9 ψ Βο]6 Ρ6ο- 
Ῥὶδ, ἴοο βοαϊϊογθὰ δηὰ πυτηογῖ8}} 07 ̓πϑὶ ρηϊβοδηὶ 
ἰο Ὅα πιοῃίἰομοὰ ποτο τῖζίι βυσ ἢ Ῥαγιϊου]ατὶγ. 
ἈΔΙΠΟΥ 18. ὑμου [{π6 Ναζανὶ [68] ΤΟ βαϊὰ ἴὸ ὃ6 
εοτοπαίϊ, σγοιοπεα οἠδδ, ἴτοτα 180} ὈΠΒΒΟΓ ΒΒ ΔΙΡ 

[866 Καμπι. νἱ. 10, ἸΣτΠΙΣ ἸΠΔΠΓΙ-ολίς ὁγοιση ὦ 
δλαυεη ΟΠ οΓ λὲπι; 12, δὲ ὠπδλοτῆ λαϊτ, ΟΥ̓ στοιοη, 

“εν. Υἱὶ. 29.---͵Ὶ. Η. Η.], 80 τς Ῥοοί Βθγθ ςα]]}85 
0 Ῥγίῃοοθ ογοιρηδα οπέδ [8366 ἊΪ), (0 Θποίγοὶο, 

ἤθησο 2, α ἐγοιση, ἀϊαάεπι ΟΥ̓ ολαρίει.---Ί. Η. Η.] 

ἤτοτῃ ἱμο ροϊάρῃ στο τ οὶ (ΠΟΥ͂ τΟΥΘ. [10 19 
ἰγὰ {119 18 8 ροοίϊ οι] χα ργαβϑϑίοη, ν ἷσὶι 18 πο οὗ 
Ττοαιιοηὶ ΟΟΘΌΓΥΘΏσΘ; [ὉΓ γγ)αυ ΘΔ Π ΟΠΪΥ͂ ΘΟΙΠΡΔΓΘ 
ὅδεη. χίϊχ. 20 (θου!ϊ, χχχὶϊ, 16), ψ ογθ Φόβθρἢ 8 
οα]] 6 ὰ πὶ 12, ἐλ6 ογοισπεά οπδ ἀπιοηφ ἠἀξδ ὁτοίλετ. 

1ι ἴθ, Ὀοπ᾽ ἀ98, ΟΥῪ ΔρΡραγοηὺ ἐμαὶ Π6 Ῥοοὶ νγδϑ 
Σοαυΐ οι [0 Βεϊοοῖ 8 80]6οῖ, ἴο Ψ᾿ 16} {Π9 ὈΡ}]]δηΐ 
Ῥσγοι οαίοθ, ν 16 ΒΘ ΒΘΔΡΒ ἋΡ ἰῃ τογ. 7, ψοιυϊὰ 
6 ΔρΡργορτίδίθ, [ἀΑΤΆΚΕΕ ρῖνοβ 1} ΒΆΠ|6 Πλ68ῃ- 
ἧπα διὰ ἀογίναιοη ἴο ἰ86 ψογὰ, δηὰ Τϑΐθσβ ἰὸ 
ΝδΒ. 1. 17, 7 123, ἐὰν Ἵγοιοπεά ὁπεδ, ΟΥ λοποτγα- 

δίε οπεβ. ἴϊ Β66Π)5 τ οτο ΚΟΥ, Πού ον, {πὶ (89 
ποτὰ ἀοϑσηδίθθ ῬΣΊΠΘΘΒ ΟΥ ΠΟΌΪ68, ποΐ ἔγοῦὶ ΒΏΥ 
Δ] αδίοη τὸ ἐπ οὶν Ὀοίης ογοισπεά, Ἡ σὴ 18 ποί οὗὔ- 
γίουβ, Ὀὰὺ ὈδσδυΒ6 Π 6 Υ Θοηδϑίϊ {64 8. δεραγαίε δηὰ 
αἰδιϊισωϊδλεα οἶα88 οὗ ῬΘγΒΌΏ 8, ὙὙΟΥῸ Βοῖ δραγὶ [ῸΓ 
ΒΟΠΟΓΔΌΪΟ ΟΠΘοΒ, 89 ἰδθ Ναζαγίϊθϑ οῦα [01 
δίσι οἱ ν σοὶ ξίουβ βουυΐοθβ (ποπ υοίο δεὰ αἰσπίίαία 

δοραταίδ; Νοτοτθβ, αυοϊοὰ Υ ΟΙΕΚΙ, ΘΗ). 80 
Ολυνιν οχρίδιπϑ {86 ψοτιὶ ἴῃ Θδ6η. χ]ὶχ. 90, δοὰ 
ΒΙΑΥΝΕΥ͂ κπὰ ΟΕΈΓΠΑΘΗ ΒοΓθ. ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ {σβδε- 
Ἰαί.ο5 ποὐῤίξε.0Ό ΝΟΥΕΒ, μγίμεεδβ. ἨΈΝΘΕΜΒΟΝ τε- 
ἰὴ ἴ6 ψογὰ δίαζαγιε8.---, Ἡ. Η.]--- 7 εἰ 
Ῥυχοσ--- ποτε δἠϊπίης [σἐδιεπίπρ, σἰἄπΖζεπάετ]. ΤΙιὸ 
ποτὰ ἴῃ Φ00 χγ. 1δ; χχνυ. ὃ, σοργοβϑεηίβ {Πὸ 
γί ριίηθββ οὗ 16 Βοαυ ἢ 8 δηά {116 πἰ8Γ8.--- ΔΩ 
ΒΆονυ. Το οομραγίϑδοη ψὶῖϊὰ ἰἰα αἰ δι οπὶος 
ΜΠ} 16 ΒΠΟ 18 Τουη 4180 ἰπ 8. Ἰϊ. 9 (1); [5. 1. 
18.--Τ)Ὸν σϑῖο Ὑνϑϊῖοσ 8 ΣΩΣ]}ς. ΓΡΈΓΙΡ 
(λαη δποιρ, τολέίεν ἰλαπ πεϊκ, δοσογάἀϊηρς [ὁ ΟΥΑΙ ΠΑΙ͂ 
ΒΙΌ]6 υδαρο, δτὸ ὈδΘΑυ Ἢ] ΤΟΙ ΡΟΣΒ ἴῸΓ ἴῃ πο- 
ΟΘΏΟΥ͂ οὗ ἙσΠ γδοῖου δηα ᾿ἴ06. Ηθογο, βονανον, {Β6Υ 
ΤΟΙ͂ῈΡ ΘὨΪΓΟΙΥ (0 ῬΠγϑῖοαὶ ΒΡΡΘΔΥΘΏΘΘ, ἰδς Τὸ- 
Βρὶ οῃμἀθηὶ Ὀδδυίν οὗἩ {μον ΘΟμΡ] ἐχΐίοῃ, 88 15 μ]δίἢ 
ἔτοτι ἣν δαὶ 0110 018: ποὶ οὗἨ ἰπεὶν σαγηεπίδ, 85 ΒΟΠΙ8 
αν ἱπιαχζί ποά, Ὀυὺ οὗὨἨ {πο ὶν δοαϊίεδ, 885 ἱ8 οὐ δπὶ 
ἔσοταῃ 8:6 δ 1} 6818 ἴῃ {}}6 ποχὶ γ6γ80.---Ἶ Η. Η.] 
--ῈῸ} σψγϑῖθ οσθ στυδᾶν ἰῃ ὉὈοᾶν ἴδ88π 
τυίοα (ΒΟΙΒΙ ΘΝ ΟΥ δ σϑ ]Θ 86 δαὶ [οἷδε αἷ8 
ΚοτΔ]]6}), ἐλεὲγ δοάν τοαϑ ο7 α πιοτε τεια ὴ ἀνε Ιλ ἀπ 
ἐοταῖϊϑ. “Ἀοα οὐ ψ8Ε110 18 [Π6 ΠοΙΤΩΑ] ΘΟ]οσ οὗ (δ 6 
ΒυχηΔῺ Θομιρίοχίοη, ἐπ 6 ῬΥΪ 6. ΘΟΪΟΡ οὗὁἨ δοϑιιῖς, 
Οδοί. νυ. 10; 186}. ἱν. 7,᾽᾽ βδῪ5 ῈΤΊΤΣΖΒΟΗ, δενελοί., 
Ρ. 756. [Ολυνιν, υπάἀογδίδπαἀϊηρ Νασαγὶ 68 88 ἴη- 
ἰϑηἀοάᾶ, ΒυΡὈοΒ65 πὰ ἰποὶγ γᾶ ΘΟ] ἯΔ8 8 τη τὶς 
αηὰ ονυἱάδηςο οὗ ἀο4᾽ Β ΥΆΥΟΣ ΔΒ ἴῃ (ἢ) 6 “8868 οὗ 106 
Ηοῦγον οἰἰϊάγοη τοσοτάθα ἰὼ απο. “ὁ 
Κηον ὑμαί ἰμ6 ΝΑ ΖΡ 68 δβί δἰ δα ἔγοιῃ πῖπε δὰ 
Βίγοι ἀγίηκ: θῆσθ βὈϑίϊποποθ π᾿ αι δῶτο 
Ἰοϑβοῃθδά βοπιοαὶ οὐὗἉ ἐμοῖς τυσάϊηποϑα. ΕῸΓ 86 
ψ}0 18 δσοσιιδιοιηοα ἰο ἀτίηκ 16, ΣΥἶ ἢ6 δΌκι 4158 
ἴον ἃ ἰἶπι6, 18 δρ ἰο Κ.ΤΟῊῪ Ῥα]6: δ6 Μ|!}}} (ἢ 65 1ο88 
αἸιηοϑί 84}} 818 οοΐοῦ, δὖὺ Ἰοαδὶ 6 ὙΠῚ} ποῖ Ὀ6 80 
τυ γι ποὺ ΜΠ ὑποτΘ ΔΡΡΘΩΡ ἴῃ 18 ἴδοα δηὰ ἴῃ 
Ἀ}18 ΤΩ ΘΙ ὈΟΥΒ ΒῸ Ι]ὉΟὮ ΥἹΡῸΣ 88 ψ Β 6 ἢ6 (00 δἷ8 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΥΥ͂ Βυρροτὶ. ΦΨογοηι δ, ἱῃ βμοτί, ἰθδομ 685 
8 {παῖ (6 Ὁ] δεῖς οὗ αοά νγᾶϑ σοπβρίοιιοιϑ ἰὰ 
{0 Ναχανῖοβ, ἴ9.0 Ησ ψομάον ΠΥ διρροτίεὰ 
(οχ Ὑ}}}10 ΤΟΥ ΘΓΘ [ῸΣ ἃ {ἰπ|6 δΌβιϊπεπίβ. ἢ 
ΤῊνΐβ ποσΟΒβ ἐγ οὗ δρρεοδὶηρ ἰ0 8 Ῥοβεῖῦ]ς ταϊσβοὶθ 
ΤΩΔΥ͂ ἰἰ86} στοδίθ ἃ ἀουνί, ἱΥ Νασαυῖ 8 δια φῶ, 
χοΐογγοά ἰο δ 4}}1.. Τλιδὶ ἰπ βυοι 8 ΘΟΣΤΒΡΕ ΑΝ 
οἵ βοοΐεῖγ 88 Ἵχἰβίϑα, δὲ (μδὶ ρονϊοά οὗ ἐπφῖν 
ἰοῦ, δος ἰμ9 6 78, ἔμ 079 ΤΟΓΘ ΔΗΥ Νὰ 
βυιοὰ ἰΠο γον οὗ ἐδῈ Νασδυίίθ, 85. 
ΤΏΘΣΘ ἰ8Β 50 8] 08οη ἰο 1[Π6 οχἰθεθδα 
Νασαγίιθϑ ἀπηοης ἰμ6 Ροορΐο δὲ ἐμὴν 
(Π6 Ῥτγορμϑίῖοαὶ οὐ ἰιἰϑιογίοϑῖ, 
{ματθ νὰ ποῖ ΟὨἿΥ δβυσὰ 8 
ΨΟΓΟ ΒΟ ΣΘΠΥ Κα ἔρ δ 
οορίδὉΪο {ο ἀοὐ, Εἶμ 
ἄἀθῃσο8 οὗ [115 18 





106 ΤῊΒ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ ΦΕΒΕΜΙΑΉ. 

ΧΙ. 4, απ {ἤδη ἴπ ΔΠΟΙΝΘΓ βοῆβο. Εΐογο ἰξ τοῦδέ οὐ άδηι ἀοηοῖο ἰὴ ἀὐδοοϊ τί πα οὔ 16, ἑ. 6., ο ΠΗ κοτίης ἁγίης οἵ [6 
βἰασυίπς. Τὸ σογὰ ἄοοϑ ποῖ, ἱπάοοι, οσσῦν οἰθονν λόγο ἴῃ [5 δ6ῆϑ6, (ΟΥ̓ ΘΥΟΤῪ ἩΓΏΘΓΘ 6186 ἰξ δίδηδα ἴος ἐμ υἱγίϊα δα χ οὐ ἔρῃ 19 

ΣοθΏδοϑ, ΟΥ̓́ΪΟΣ ΘΟὨδυθΠΟΘ ΟΓΥ δυυηάδηϊ δονίπκ ᾿Οραοῖποσς (Ω}] ΓΙ Ϊ ΤῸΝ, Ἐχ. ἰἰϊ. 8, εἰς.}, οὐ ἴοσ ςορίουβ ᾿τδίϑσ- δου (Ρ 5. ΞΟ 
Ἰχχυΐ!. 20; ον. ΑἹ ; Το. χε! 21). Βπΐ (ἢ σοπησοίίου βΌϑοϊ πο Υ γοαυίγοθ τ ἴο ἴα κο [ἢ ἰάοα οὗ “οιοέηρ, τ ὩΐοΝ 6 ποτὰ 

Ὁμαου ΘΑ ῚΥ 86, ἰὼ 116 πιο! βοδίίοη οὗ ἰ. ῬΑΒΕΑΌ, αἶθο, Ὑ10}} μγορτγίοί υ, οα}}86 διἐθητίοι ἴο 1116 ΟἸ ΒΟ σαϊδιθὰ πογὰ Ὡ Ἴ, 

ἐαδεϑοοτε (Φοτ. χχχί. 12, 26, Ῥα. ἴχχχυη!. 10). ὁ δὶδο βῆοννβ [δὶ ἰη ἴδο 1,ἰΐπ. 8 δἰ τα δνΐ αἰ γ οχ σία Ὀοΐνσθϑη ἐσύεϑοσο τὰ 

έχιιεξοιτε. ἘΟΤ ΔῈ ΒΕΝΕΟΑ δ ΟἿΘ [Π16 ΒΑΥΒ (Ερίδι. 26) ἑποοπεπεούίϊμπε ξεεδεπιωνι εεἰ πεΐπαΐ εἰ ἀδρεγῖνγε εἰ, μὲ ρμγόρτσις ἀἴσανι, 

ἀέψιισξοονο, Βὸ Ὧθ ΒΩΥ͂Β ΔηΟΙΒοΥ {ἶτη6, (Σοάθα, γότ. δ00), ἐπ γίσοα πίνέδμα δος δος ζατῃ 7οτίϊ, τρεαΐοχμς Ὀρτς ἰαδαῖί νυν. 

[899 οὶ εἶτα} ἢοῖθ8 θεῖον. - Ὁ 9. Φογοσο δ) 0868 (0 οὶ ἵν ἰοθ, χχχνυὶ!. 10 ; 11. 4, ἀρὰ νοΐὰ (ἰπι65 [6 Ρωγί. Ριμλὶ.-τ δ 

ΟΧρσοδδίοη "Ἷ) ΓΛ ἴα (οαπὰ ἴῃ Ῥϑυς. χχχῃ!. 18; σον. Εξσ. χχχυί. 80; 12. χχυί!. 6: σαάς. ἰχ. 11. ΣἸ23))Ἃ ὅσος τοὶ οο- 
πτ ς τ : 

οἷγ ἰη δογοιαίαν, δαὶ 7 ἄοσα, ἰγν. 17 ; χυί!. 14. 13. ΒοΓθ, οδῃηοῖ ροδδὶ ὈΪΥ βαυο ἴδ ρμοδί εἶνο δθὴ 86 αἵ σίσίπρ οεΐ, ἰαϊδε, οἵ 
΄-Ὁ᾽ ̓  ἡ .ϑ 

ἴδει οὐὗἉ Ροβιε{τὸ σΔΌΒΑ ἢ γ. Ι{ τη υκὲ γαῖθοῦ Ὀ6 (Δ ΚΟῚ ἴῃ 119. ποχϑῖϊνο βϑῆδο, αἰσαγ, 7αν τοι, οὐὐλοιιί. 66 τόσ. 18; δηὰ δεῖ, 

ΧΙΥΠ!. 45; Ζοῦ χὶ, 1δ; χχὶ, 9. βοο  Ογ. ἃ 112, δ ἀ. 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

οτϑ. Ἵ-11. ΤῊ Ρῥ]απ οὗ (18 ρατὶ [τ 168} ΤΊ ΔΥ͂ 
6 χτοχαγι θα ἃ ἐδθ βης ϑίγορηθ ἰὸ υϑγβ. 1-6.--Ὁ 
Ἦ, Ἡ. Η.] 18 ΘΧδοῖν βἰ πὶ] ἰο {πδὶ οὗἨ γνοτβ. 1-6. 
Ζι θορίηβ τὶ ἃ ἀοβοσὶριίοη οὗ ψμδὶ ἐλ γίποε 
97 Ζίοπ δὰ ἰο βυῦεν, Τηῖδ ἀοδβογὶ ριΐοη ΘΟΣΤΘΒ- 
Ῥομὰβ ουὐϊ ἀρ} ἰο τ μαΐ τνὰ8 βϑαϊὰ σΘΏΘΓΑΙΪΥ οἵ ἐλδ 
δοπ8 οὕ Ζίοη, νεονϑ. 1, 2, οὗ σ οτα 1.6 Ρυΐῃσ98 δΓῸ 
ἐπ θοννοσ. Βυίΐ γοσβ. 7-9 ΖὉΓΠὶ ἃ οἰἴτηδχ ἰ0 γ6Γβ. 
1, 2, ψ οι ΒρΡΡοδῦβ ἰἢ {86 ἔδοί (αὶ νυ δὶ ἰ8 βαϊ ἃ 
οὗ ἐλὲ ἢγίπεοθϑ οὐΓ Ζίοπ, ἴῃ σοτβ. 8, θ, ΒΌΓΡΘΒΒοΒ 
ὙδαΑί 18 βαϊὰ οὗ 89 δοηϑ οὗ Ζίοπ ἴῃ 86 Ἰα8ὲὶ οἰδυδθ 
οὗ νοῦ. 2. Ψ σ. 10 δΘογγοϑθροῃὰβ ἴῃ ἃ δι δν ΝΥ 
τ σοτθ. 8-0, ναὶ νν88 βαϊἃ ἔθογο, Ὀθὶηρ Β0Γ- 
Ῥαββρὰ ἤοσο. ὟὙογ. 1], ἤπα}ν, σου ϑροπ 8 Μ 1} 
γον. 6; ἴον ἰκο ἱΐ, νοῦ. 11 οδοπίδὶ 8 8 ἀθδῃϊθ, 
ΟΠ ΓΟ οηϑἶνο Βπὰ Ἰηΐογθη 1 σοποΙ α5810Ώ. 

νον. τ. Ηοσ Ναξασι1986---λὸὺ δγίπεοβι δαὶ 
ὈΝΛῚ2) Βόγο σδῃμποὺ ἀθποῖθ {16 ΝαΖαγὶΐ68 ἷβ ουὶ- 
ἀφηΐ, ποῖ Βο τ ἢ ἔγουῃ (ἢ 9 ἀοβου ρίΐοη τ δἰ οἢ ἰ8 
εἰνοη οὔ (ποτὰ, ἴῸ {1 νου] Ὀ6 ὙΘΡΥ Βυϊζ4 Ὁ]9 ἴὸ ἃ 
Βοιηβοη [ῸΡ ἰηβίλποσ, 838 γοῦὶ ἰδ ἔδοὶ ἐμαὶ (16 
Ναζαγ 89 ἡ 6ΥΘ ἃ ΙΔ6Γ6 ἔγϑδοίϊοη οὗ (6 Ὑ ο]6 Ῥ60- 
ΟΪ6, ἴοο βολίίογοὰ δηὰ Ὡυπιθγ  68}}} ἱπβὶρηϊδοδπὶ 
ἰο ὃὉ6 τιοπἰϊοποα ἤογο τῖζ βασὰ Ῥαγιου]ατιυ. 
ΒΘΙΒΟΥ 15 {πον [{πὸ Ναζαγὶ [68] ΕΤΟ βαϊὰ ἴοὸ Ὦθ 
εοτοπαίϊ, ογοιοπεα οποδ, ἴτοτῃ ποῖ ὈΏΒΒΟΓΩ ΔΙΡ 

[866 Ναὶ. νἱ. 19, ἸΣτΩΝ ΠΣ ΠΤ τελὶς ὅγοῖση ὦ 
Ζλαυεη ο}} ο7 ἀΐπι; 2, 1λ16 ὠπδλοόγη λαϊΐγ, ΟΥἉ στοιση, 

ὅσ6γ. νἱῖ. 29.----Γ, Η. Ἢ.], 8ο ἐμὸ Ῥοοϑὲ Βθγθ 66]}8 
{μ86 Ῥυίποοβ ογοισπθα οποδ [866 Σ, ἰο οποίϊγνοϊςα, 

Ἀθποα 12, α οσγοιοη, ἀἰαάεπι οΥ ολαρίεί.---. Ἡ, Ἡ.] 

ἔγοια ἰδ ρσοϊάοῃ οσοσῃ Μοὶ (ΠΟΥ ποσο. [Ιΐἐ 18 
ἔσο {115 18 ἃ ροθίϊσα] οσργοβϑίοη, Ἡΐσα 18 ποὺ οὗ 
Τγοαιδηῦ ΟΟΘΌΓΓΘΩΘδΟ; ΤῸ ΜἘΨΘ δὴ ΟὨΪΥ͂ ΘΟΙΏΡΑΓΘ 
6εη. χἰϊχ. 20 (θουῖ. χχαχὶϊ!. 16), 6γο Φοβορὴ 18 
οδ]]εὰ ΠΝ ὙἼΣ, ἐδξ ογοισπεά οὐὲ ἀπιοπρ ἐδ ὅὁτοίλεγδ. 

1ι ἰθ, ὈοΘΙ 468, ὙΟΥΥ͂ ΔρΡρατοηὶ {Πη8ὲ (89 Ῥοοὶ νγ88 
σχοαυϊγχοιὶ ἴο Βοϊοοὶ 8 βιι)οοί, ἰο ψ 16} (86 ὈΓῚ]]ἸἸα πὶ 
Ῥγοάϊοδίοθ, Μ αἰσὰ μ6 ΘΔ Ρ8. ἀρ ἴῃ στον. 7, νου]ὰ 
δ Δρρσγορτίαίθ, [ἀἌὐτάκΚΕΒ ρίνϑβ [μὸ ΒΆΠ10 τ᾿] 68Π- 
ἷης δπὰ ἀουϊναιΐ οι ἰο (86 ψογά, δηὰ Χϑοσβ ἰο 
Ναὶ. 1, 17, 7.129, τὴν οστοισπεα οπεδ, οὐ ἀλοποτα- 

δἰε οπεβ. Τὺ βϑοιὴβ τ0Γ0 ΠἸΚογ, Πούγονον, πὶ [89 
νοιὰ ἀοβὶ ηδίο5 ῬΣΊΠΟΘΒ ΟΥἩ ΠΟΌΪ68, ποῖ ἔγοιῃ ΔΩ͂ 
δἰἸυδίοη το {πεῖν Ὀοίης ογοιυπεά, Μ Ὁ16}} 18 ποὺ οὔ- 
σίου, Ὀὰ0 θοσδι8θ ΓΠΘΥ οΘοπδίϊυἱδὰ ἃ δεραγαίς Δηὰ 
αἰδιπσωϊδλεα 6188 ΟΥὮἨ ΡΟΓΒΌΠ5, ΨΈΣΟ δοὺ δρασί ἴῸΓ 
ΒΟΠΟΥΔΌΪΟ οἷἕοοΒ, ἃ5 ἰἰ6 Ναζαγοθ Ῥ6ΓΘ [0Υ 
δβίσιου)ν σοὶ χίουθ ΒΟΥ 668 (ποπ υοίο δεὰ αἰφπίίαία 

Φοραταίἑ; Νοτοῖσθ, αποίοεἃ ὍὉΥ ΟΕΒΙΑΟΗ). 80 
ΟἌΚΥΙΝ οχρὶ δῖ π8 ἴ06 νογὰ ἴῃ Οδῃ. χ)ὶχ. 920, διὰ 
ΒΝΑΥΧΝΕΥ͂ μα ΟΕΆΚΑΟΘΗ μοτο. ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ ἰγχαῃ8- 
ἴαλι.9 ποόίεβ:ΒΘὨ ΝΟΥΕΒ, ργίηεεβι. ΠΕΈΝΌΕΕΒΟΝ ΓΕ- 
ἰαἰη8 ἰ9 ποτὰ δ᾽ αΖαγιίε8.---Ἥ. Ἡ, Ἡ.]---Ὦ͵ εἴθ 
ὈῬυχοςσ---λοτὸ δἠϊπίησ [σίϊδίεπίπο, φἰ πζεπάεγ). Τὶ 
νογὰ ἱπ ΨΦοῦ χυ. 1ὃ; χχυ. ὅ, Χοργοβθηῖβ {Ππ|Ὸ 
Ὀγὶ κ π688 οὗ (10 αν ηΒ δηα ἰ}16 δι8γ8.- ΤΉ 8 
Βονυ. Τὴ σοῃηραγίβου ψὶΐὰ ὑμ6 αἰ οηὶπί 
ὙΥ 116 ΒΠΟῊ 8 Τουηά α'δὸ ἴῃ Ῥβ. 11. 9 (7); 153. 1. 
18...- 0} τοῖο υυϑΐϊῖθσ 8} σΣ]ς, [ῥωγιῦ 
ἰλαπ δποῖο, ιολιίίεν ἰλαη πεκ, δοσογάϊῃρς ἴο ΟΥΪ ΔΙ 
ΒΙΌΙ6 ὑδᾶρο, τὸ ὈΘδυϊ Ὁ] τοί ΟΥ̓Β ΤῸΣ ἱππῸ- 
ΘΘΏΟΥ οἵ ο᾽ατγδοῖον δῃὰ 16. Ηδφσθ, βου ΟΥ̓ Ρ, (ΕΥ̓͂ 
Το ΘΗ ΓΟΙΥ ἰὼ Ῥδγβίοαὶ ΘΡΡΟΆγαπσα, ὑδ6 Τα- 
Βρ᾽ ομάθηὶ Ὀαδυΐν οὗὨ {86 }} σοπι Ρ]ΟΧΊ ΟΏ, 88 18 ρ]δία 
ἔτοτι τ δαὶ ἕο] ]οὟ8: οὶ Οὗ ἸΠοΙ͂Σ σαγπιεπίδ, 85 ΒΟΙΩ6 
μᾶγο ἱπηαρίὶ πο, Ὀὰὶ οὗὁἨὨ ἐμ 61 δοάϊεδ, Δ8 ἷβ ουϊάθῃϊ 
ἤγοτα {μ6 δοι1}}6818 πὶ 186 ποχί γογϑο.--- Ἦ, Η. Η.] 
--ΤΌΟΣ νγϑῖθ σζοτθ σαδᾶν ἰῃ ὉὈοὰᾶγν ἴμ8ῃ 
τυὶθα5 (ΒΟ ΕΠ σ6Γ δἰ γϑ] θὰ βὶθ δὴ [εἶδε ἃ]8 
ΚοτΤΔ]]6}), ἐλεὶν δοάν τοα8 ο7 α πιοτε τεαα δὴ ἀὰς (σὴ 
εοταίϑ. “Ἐοα οὐ Ὑ8110 18 {1} 6 ΠΟΥΤΩΑ] ΘΟἿΟΓ οἵ {8 
Βυμηϑῃ σομμρὶ οχίοη, {86 ΓΙ 6- ΘΟ]ῸΣ οὗὨ ὈΘΘΙ͂Σ, 
Οδαί. γ. 10; 181. ἵν. 7, βδΥ8 ΕΙΙΎΖΒΟΗ, δενολοί., 
Ρ. 76. [Ολνγιν, υπάἀογβίδη αἴης Νασατὶ (68 88 ἴῃ- 
ἰοη ἀρ, ΒΌΡΡΟΒ68 ἐμαὶ ὑποῖν το σοῖο ΜΞΛ8 8 πιᾶτκ 
αηὰ ονἰάρησο οἵ Οαοἀ᾽ 8 ἔφ Υογῦ 88 ἴῃ [Π6 οΑ508 οἵ [})}6 
Ηδεοῦχον οἰ] άτοη σοοογάθὰ ἴῃ Ὀδπηϊοὶ. “ 8 
Κπον ὑπαὶ (η6 Ναζανγῖ 68 δὈβίδὶποα ἔγοπι πίῃθ δῃά 
Βιγοπς ἀτγίῃκ: Βθῆσθ δοβιϊΐποποθ τ᾽ ριὶ Β6ΥΘ 
Ἰοββθῃρὰ βοπιθῆδί οὐὗἩ (μοὶ τυ άϊμθϑ8. ΕῸΓ δ6 
0 18 δοουβιοιηοα ἴἰο ἀν κ τῦῖμο, 1 Ὠ6 ΔὈ5.8158 
ἴῸΓ ἃ {ἶπι6, 18 δρὺ ἰο ΖΥΓΟῪ μαΐθ; δ Μ|}} (ἤθη Ἰοξθ 
αἰπηοβὲ 8411 ἷθ σοΐοῦ, δὺ Ἰοδεῖ Βὸ Μ{ΠΠ'’ ποῖ ὃδ 80 
τυλάγ: ποῦ Μ11 {Π6γΘ ΔΡΡΘΩΓ ἴῃ ἷ8 ἴδο6 δη0 ἴῃ 
.ι18 ΤΠ ΘΙΩΌΘΓΒ Β0 ΤΣ Οἢ. ΥἹΖῸΣ 88 θη ἢ 6 ἰοὺκ 8 
ΟΥ̓ ΠΑΤΥ βυρροτί. Φογθηίδῃ, ἴῃ βμοτί, (680 88 
8 184 (06 Ὀ]εΒδίης οὗ αοαὰ τνᾶβ δοῃϑρίοιοι!8 18 
(6 Ναζαγίίοθ, [Ὁ ΗΘ τΟΒάοΥΓΙΥ βιιρροτίεά 

{βοὰ Ὑγμ}]6 (ΠΟΥ͂ ὙΤΟΤΟ ΤῸ 8 {Ππ|6 8. Ὀ8ι1Π0π|8.᾽} 
ΤῊῖΐδ ΠΟΟΟΒϑΙ ἐν οὗὅὨ δρρϑα]ης (0 8 Ῥοββί]α παΐγϑοὶθ 
ΤΩΔΥ͂ 8617 ογοδίθ 8 ἀουδὶ, ἰἢ Νδσαυῖιο8 δγα Βετὲ 
Γοίοτγοα ἴο δὶ 4}1. Τλιαὶ 'π βιοι 8 Θοστυρὶ διδ[8 
οὗ βοοίοίγ 88 δχἰβι θᾶ, δ {μαὶ ροτγὶοά οἵ {λιεὶγ )}5- 
ἴον, διιοης ἰμ6 76 018, (ΠΒΟΥΘ ΘΓ ΤΩΔῺΥ ἮὮΔΟ 8’ 

Βυαϊηιοαὰ (6 γονβ οὗἩἉ ἰπ9 Ναζαυῖία, 8 ἀουδί(υ!. 
ΤΠΟΤΟ ἰ8 ΠῸ δἰϊαβίοη ἰο ἴ86 οσίβίθποθ δὐϑὴ οἵ 
Ναζασῖῖοβ ἀπιοὰς ἴδ ΡΘΟΡΪο δὲ ἐπὶ ὑἶτηθ, ἰπ Εἰ 86} 
{89 Ῥγορμθιΐὶοδὶ οὐ Ἰιϊβίοσοδὶ Ὀοοκβ. Βαὶ ἰδὲ 
{Π6γθ τγὯϑ Ὡοῦ ΟἿΪΥ Βοῖ 8 οἶα889, Ὀυΐϊ {παι ἐδ 0 
ὍΟΓΘ Β0Ὸ ΣΘΠΙΔΓΚΩΌΪΟ ἤν {πο οὶν Ροἱοῖν δηἋ ξ0 Ἀ0- 
σορίαθ]ο {ο ἀοἀ, παῖ αοἀ ραν {πθπὶ βαοὶ ετ]- 
ἀθῃοο8 οὗἉ [115 ΤΆΥΟΣ 5. 6 ΓΘ Ὀοβίου οὰ οὐ θδμὶεὶ 
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δὰ δπἰθ Ὀτοίδγοη, τηδικίηρ ποτὰ ΘΟὨϑρίσαοι 8 
Διηοης τηθη ὈΥ̓ {π0}} ῬΘΥΒΟΏΔΙῚ ὈσδαΐΥ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 
"γ 88 χυάάϊηῃθοεβ οὗ μοὶ δοιρ] σίου, ὁ σϑπποί 
Ὀοϊῖονο. Δαὰ ἐξ που]ὰ ὃθ ἱπογοαάϊδ]9 δηὰ μογσὶ- 
Ὁ]6 ἐμδὺ ροῦ ἐμπδὲὶ ραγίλουἹδρ οἶδδα ἐμ 9 ποαυϊθοὶ 
αάκιιοηίβ ἀοδβοθῃαθά, 88 ἰβ τοϊδιϑὰ ἱπ ἴη6 ποχὶ 
γὙογ80. [Ιζ γ7͵ἷῥὸὰ ἰὨΥΟΥ ΥγΟΙΣ ὑπο ῬΡΟΓΒΟΏΔῚ ὈΘΘΌΪΥ, 
ἷῃ τοῦ. 7, ὑπδὺ ΠΟΥ ψ6Γ6 Βρθοὶδὶ ἔβδυοσ (68 οὗ 
Ἡδάγοη, τ τχι1δὲ σοηποΐϊαάο, ἤγοιῃ ἴΠ6 ἐΓΔΏΒΌΓΓΩΔ- 
κου οὗὨ ἐμοὶ ΒΡῬθδσδποῦ ἰπίο ἰδ δὺ οὗἁ ὑρ] 688, ἴῃ 
γοΥ. 8, ἰδὲ (ΠΟΥ ὝΘΓΘ 4180 βρθοΐαὶ οὐ͵θοίβ οὗ Ὁ,- 
Υἱἷἱῇθ ταὶ. Τὴ ἱνὸ ἐμίηρϑ 4ο ποὶ αζτοθ, Τ 8 
ίοπο ὕσοόῦϑ ὑμδὶ Νασαν δ ὅτ ποὶ ἰηἰθηἀοά. 
ΤῸ ἀοβογίριΐου οὗ ἰμϑὶῦ Ῥϑύβοῃδὶ ΒΡΡΘΆΓΥΒΏΟΘΘ, 
ΜΓ ΟὮ οοὐ]ὰ ΟὨΪΥ͂ ΔΡΡΙΥ ἰο Ναξδυίἴθβ, ὈΥ͂ δοῖὴθ 
βυοὶ Τογοθαὰ δορβιγ οί 00. 88 ΓΘΑΌΪΓΘΒ ΟΑΙΥῚΝ ἰῸ 
ἵπγοκο ἰ6 δἱὰ οὗ 8 πηϊσγβοῖοθ, 18 ϑῃ  ΓοὶῪ ρΡΡτο- 
Ῥτγίαιθ ἴο (δὲ οἶ888 οὗὨ 0 ΠΟῸ ΠΥ ΓΟρΡΥΘβθηι δα ὈΥ͂ 
186 Ῥγίποοδ, Ἧδὸ ᾿ἰνϑα ἀ6) σδι 6 δηὰ Ἰυαχυτγίου 5}, 
δηὰ 086 ἴδοοθ8δ, ποὶ δ γον ποα ΟΥ̓ ΘΧΡΟΒΏΌΓΟ ἴο 
186 ΘΑ ΠΘΓ, ΟΡ βοαιῃηθὰ δὰ γουχηθηθα ὉΥ α 119 
οὗ αγἀ53}}}0, 070 Βυβηῃθα Δηὰ βιιἱηΐης ἔσο {ἢ 6 
οἴοοιβ οὗ Εἰρὰ ᾿ἰνῖη, διὰ τ ἤοηθ ΡΘΓΒΟΠΒ Ὀοατηοὰ 
διὰ γ᾽ ἰϑοηθά, 88 1ὑ τγοτο, ἔγοῃι (ἢ 6 στα Ὀδδίοινοα 
ὍΡΟΣ ἢ οτη, 8δηὰ ἴΠ9 Ρμαΐῃ8 ἰαῖζθῃ (0 Ὀδδυ Ὗ δηὰ 
δάοτγῃ ᾿μοίβοῖτοθ. ῬουθδρΒ 86 ἰάθα. σοηγογοὰ 
ὉΥ ἴ0 ΗΘΌΓΟΝ γο ΓΒ οὗἉὨ {110 σίϊδίεηίπο αι 8}1 γ} οὗἁ 
ἐμποὶν 16 δπὰ τοὰ σδοιηρὶ οχίου, Δ Ὧθ ἀυθ ἰο 
{6 το ῥτουδιϊϊης 86 ΟὗἨ πη ζυθῃ8.---. Ἡ. 
Η.1---Πυῦθῖθδ, εογαία, Ὁ.228. Οοποοτπίηρ {815 

ψοτὰ, νὰ οὶ οοουγϑ Ὀσβίἀο8 ἴῃ 200 χχυϊὶ!. 18 ; 
Ῥχονυ. ἰϊὶ. 18; νἱ᾽ ὶ. 11; χχ. δ ; χχχὶ. 10, ορί πἰ οῃβ. 
δια τ᾿ητοἷ ἀϊνϊαθα. Τ7]10 ἰγδηδίδι ἰ0ἢ8 8 ΓΘ θη ΓΟ ΙῪ 
δἰ τασίδποα: ϑορί. λίϑοι, ϑγαχμι. τὰ περίβλεπτα, 
Οἰιδια. ἑαρίε8 ργείϊοδὶ, βγν. ϑδαγαϊπιιδ, ΦΈΒΟΜΕ, 
εὗτιΓ απίίφμμπα. Αταοης ἰδ ΤΟ ΘΓΏ8, ΒΟΟΤΙῦΒ 
ἀβολιτοιν 88.. [Υ. 8), σοῦι 4. ἢ. ΜΙΟΘΗΑΕΙ 8, 
ΕΒΕΝΙΌΘ, ΜΑΌΒΒΕ δοὰ ΤΒΕΝιῦΒ [ΠΈΝΡΕΊΒΟΝ, 

ΝΟΥΕΒ, ΟΚΆΓΑΟΘΗ, ΕὍΕΒ5Τ1] [ΟἸ] ον, τηαἰ 818 {}}6 
εἰχηϊβοδίϊου ἰο ὃ6 εογαΐδ; ἃρδϊηϑὶ νυ ἰοῖ ΒΟΟΗΑῈΤ 
ππο2. Ῥ. 1!., 1. ., Οἀρ. 6, 7, οά., ΒοΒεΕνν., 
οαι. ἰἶϊ., Ῥαρ. 60] 864ᾳ4ᾳ.}) οοπίθῃβ ῸΓ ρεατγίδ. 

ΗΪ8 ορἱπΐοη 18 δβρϑοὶδ! } πιδἰ ἰδ θὰ Ὁ Ῥαβπεαῦ 
(μοὶ οἱ 1:18 ραϑϑαᾶρο, Βυὶ ἴῃ μὶ8 σϑιῃα γκ8 οἢ ΨΦοὺ 
ΧΧΥΪ.) δπηὰ βυρροτίθα ψ|} ΠΟ ΔΡΖιπΘη(8. 
ΓΕΥΒΕΒ 8180 (ἴῃ ΗΕΒΖ. ἢ.-ηο. ΧΙ. ». 899) 15 ἴη- 
οἰϊποὰ ἴο δάορι (ῖ8 δ:ἰάθ. Τὸ ἀφοϊϑίοῃ 15 ἀ]Ε- 
ουϊι, Οὐταίβ ἄζτοο Ὀσδδί τῖϊῃ 86 οοπίοχί, Β' 66 
186 οχἰβίθησθ οὗ γε βὴὶ Ρ68ὺ}β 8 ἴοο 58]}.}}Υ 
69 8 1586, δηὰ (86 τηρϑδῃΐηρ οὗ σίιδίθηῖης ἴῸΥ 18} 
Ἠοῦτον ὈΤΝ 18 ΘΟΓ ΓΘ Δ γρού 6 Ε168].--- ὙΠ ϑὲσ 

Ῥοϊ δίῃ στα οὗ Βδρρίσθ, α δαρρλῖτε τοαϑ 
ἐλεῖγ ἤογπι.--  οῖσ ΡΟ ΒΒίηρ, (λεὶν ἥοτπι, ον. 
ΟΘοδβία!υ; Ετ. ἑαϊ ἐς; 1μαϊ. ἥογπια, ἤἥσμνα [Ἑπιᾷ. πιίεη, 
9’πεταὶ ἀρρεαταποε}]. Ἴπο ποτὰ (ΠΣ, ἔγοπι Ἃ2 

111. δ4) οσσυγβ ἰπ {8}8 Β0Ώ80 ΟὨΪΥ Β6γθ. [Ι͂ἢ {86 
ἀοϑοτγὶ ρ ΐου οὗ ἘΖεοκίο Β ἐθπιρ]θ 1ἰ 18 τιορὰ οὗὨ {89 
ΠοΟΥΙΠΟΓῺ ΡΟΣΟΒ, Χ]!. 12-1δ; χὶὶ. 1,10,18. [Βιναυ- 
ΧΕΥ, εαἴϊος Βμαύῦχιῦβ (860 Ῥί᾽οίοτίδ] Β10]6), ἰδἰεί ες 
(86 ψοτὰ ἔγοπι “2 (0 ἀϊυϊάο, ΟΥὨ ἱπίεγδεοί, ἰγ8}8- 

Ἰδίθ8, ἐλεὶγ υεἰπίησ τσαϑ (δὲ δαρρλίτε; ΑἸ ϊηρς ἰο 
80 ὈΪὰ6 το Δρροδαγίης ἰβτουρὰ (86 ν»ξϊῖθ δὰ 
Το σομιρίοχίοηβ.Ό 80 ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ δὰ Ανρὰμ 
ΟἸΑΒΚΕ. Τμὶθ πουϊὰ 6 ΟἸΓΠΟΡ ἃ τ δὺκ οὐ Ὀοδυίγ, 
ΟΓ 8η ἱπιϊπιδιΐϊοη οὗὨἩὨ 186 Ὀ]οαἰοα οοηαϊίοη οὗ ἐδμ6 
Ἰυχυγίουϑ δπὰ ρα ρογϑα ποΌ  ]γ. [ἢ οἰἐ ΠΣ σ886, 
86 86Ππ86 18 χοροῦ, δηα 18 Γοσοπιιηθπαοθα ὃγ ἐδ ἵμκοὶ 
(αἱ δποῖο, τὰ δηαὰ εοταία ἰηάϊοηῖθ εοίον, δὰ 
ἐπογοίογο δαρολίχε, ἴοο, ουϊὰ παῖ βυρκξοϑὶ 

{86 οδιαγδοίον βίο οἷον οὗ ἰμαὺ κϑβ. {71}, πιονν- 

ἜΥ̓ΘΡ, νου] τποτὸ ᾿ἢΚοὶγ ἰπαϊσαῖθ ἐπ 6 οι οὗ 8 
Βεμλ, δὰ ἰιθποο ἰἰ8 ,ογπι, ἑαϊϊϊε, αλὰ ἴῃ ο486 οὗἩ {6 
ΒΆΡΡΕΙΓΟ, ὙΠΟ ἰ8 ποχὶ ἰῃ ΒΑΡΠ685 ἰο [86 
αἰατλοπα, 18 ὈΣΠΠΠΔΏΟΥ οὗ ρροδσαπμοθ. ΟΕΠΙΑΟΘΗ: 
“76 ογὰβ ΔΥῸ ποὶ ἴο Ὀ6 υπάοτγβίοοα οὗ ΘΟΪΟΡ 
(45 οὗ (π9 νοὶῃβϑ δ᾽ιονΐηρ ἱπτουρὰ, οὐ οὗ ἰδ χὰγ- 
τηοπί8, 88 ὐδηΐ. χχυϊὶὶ. 18), Ὀαΐ, οἢ δοσουπὶ οὗἉ {89 

ομδσαοίθσίβείο ΓΠ 12, Ἔχοίϊδίο, ἑαϊ6, οἵ (86 Ρδγῖθοξ 
ΒΏΔΡΘ, ἐπ σοηῃϑυτητηδῖο Ὀοϑυ οὗὁἨ ὈΟαΙΪγ [ΌΤΤΩ 
(Κύτροσθδι). ϑαρρλῖσγε ιοραϑ ἐλεὶσ γοτπι (Οοδβι8}.), 
Ὁπδι 18 ἴο ΒΔΥ, 80 Ὀ64.}7} δπὰ νἱίμπουὶ Δ }}. 88 
1 (ΠΟΥ͂ ΤΘΓΘ 8 Ῥοϊ ἰϑοὰ ᾿τπιδρβο τυδὰθ ουϊ οἵ ὑγθ- 
οἷουβ βίοπϑ,""---ἥ. Η. Η.] ὙΒΐιΘ δ6 τς δηὰ 
ΒΩΟΥ͂,, Το 88 ΘΟΥΆΪ8, δὰ βιἱηΐϊηρ 88 Βϑρρ) ηῖγο, 18 
{89 ἈρΡρθδγδῆοθ οὗ ἔμὸ πΟΌ]68 88 μοῦὸ ἀοβοσὶ 6. 
ΤῊΐ8 Βοϑη8 ἰ0 σοηδίϊ(υἱθ ἃ ΟἸἰηᾶχΣ ἰο γογ8. 1, 2: 
ἴον ἰμ6 Ρορί ουἹάθηιυ, ἰῃ τὸρ. 7, ραϊηΐβ σία 
ὥδγοΣ πὰ ΟΣ τὶ οζαίθα 60]0Γ8. 

γον. 8. Ϊη φασί σοπγαδὶ τὶ ἢ γον. 7, ἢ ΠΟΥ 
ἀοβοσυῖθοθ μδὺ 88 Ὀθέμ]]οἢ (ἢ 6 ΠΟΌΪ658 ἰῃ σΟ.- 
ΒοαῦθῃΟο6 οὗ [890 στοαὶ οδίδβίσορο.-- - ὲσ νἱδ- 
89 ---ἰλεὶγ ἀρρεαάγαπε [80 ΒΙΑΥΝΕΥ, ΗΕΝΡΕΒΒΟΝ, 
ΟὟΕΝ, ΟΕΒΙΚΑΟΘΗ: ἐλεὶν σομπίεπαποε, ΝΟΥΕΒ: ἐλεὶν 
υἱδασέ, ΒΒΟΟΘΉΤΟΝ, ΒΟΟΤΗΒΟΥΡΊ.--ἶα [τσαϑ, ΟΥ̓ 
δεεαπιθ. Τὸ τ ΓΝ δγθ Δ]] ἴῃ ἐπ ραϑί ἰθη8βθ. 80 
ΟΑΤΑΚΕᾺ δηὰ ΟἾὟΈΕΝ τόπον ἐπε. Το Ῥσορβμοὶ 
18 80}}} Ἰοοϊκίπᾳα ὍΔοκΚ ἴο ψῆδὶ μδὰ ἰδίκθὴ μἶδοθ, 
{που ρ} πον (0 8 ὑΐπιθ ροβίθτίον ἰο ἐμαὶ ἱπάϊοαιϊοά 
ἴῃ νοῦ. 7. Ηοΐδ ἀοβογι οἱης 86 οἤδηρο τμαὶ ἰοοἿκ 
Ῥἶδοθ ἰῇ 86 ΒΡρϑδτγαᾷποθ οὗἩ [86 ὩΟΌΪο8, Δ ἰϊ6 189 
ΟἿ τ,ἷ88 8{1}1 ϑίδπαϊΐ πρ, πὰ ἐμ Υ τ ΓΘ 8660 ἐπ {λδ 
δίγεεί8.---. Ἡ, Ἡ.1 ἘΒΊΔοΙτΘΣ ᾿μ8 ἃ ΟΟ06].-- 
ἄαγζεν ἰλαπ διαολπεδε [80 ταιγρ. Ε. Τ., ΟἌΠΙΝ, 
ΒΟΟΤΗΒΟΥ͂Ρ, ΟΕΒΙΑΟΘΗ, ΟΒΡΟΒΜΎΟΒΤΗ. Βπουοη- 
ΤΟΝ δῃὰ ΝΌΟΥΕΒ, ᾿ἰκοὸ (Π6 Ε΄. Υ. αἱχ., Κάϑηι, Κιμ- 
ΟΗΙ, δέασζς οοαΐδ. ϑορί., δοοίέ. ΟὟΚΝ βυρμοβὶβ 
ἄαγζεν ἰλαπ δίλον, οὐ (0 σχῖνον ΝῚΪΘ, 866 Φ6υ. ἰΐ. 
18.1] ΤΘΥ 816 Ὡοῖ [τὐεγὲ ποῖ] Ἰςονν ---τέοοσ- 
πιζεά---ὰ ΓΒ6 αἴσϑϑῖβ. 390 γοσ. ὃ. Τ|10 586}η80 ἰδ, 
ἴῃ {οἷν ΒουΒ68 ὑΠ6Ὺ ταὶ ἢ ΡΟ μ 08 ὍΘ Γοσορηϊτοά, 
Ὀὰΐ ποῖ οὁἢ 8:6 βίγϑοί8.--- ον βίῃ οἸθανθὶὶ 
[οἰεαυεα  ἴο [ὩΘὶΣ ὈομθΒβ. 866 200 χίχ. 20: 
Χχχχ. 80.---1 ἰ5 υυνὶἱτοτϑᾶ, ἐὶ ἰαὰ ὈΘοοσῶθ ᾿ἐ1τθ 
ἃ Βιίοὶς---ἰἰ ἐν [ἡ δεοαπι6] ἀτγψ αὁ ωυοοά. [16 
ΕῺ ΖἸ 8} νογβίοη --ἰ ἐφ ιοϊλεγεά--- το δ ἔγοπι ἰδ κῃ 
{[μ6 Δα͵οοῖδνο ἄγν, ἴον 86 γογὺ ἰο ἄἀγψν. ΝῸ οἵδρ 
ΕΏΡ 8 σϑυβίοι 888 ἰΐ 80.---ἸἾΚ, Η. Η.] 

γος. 9. ΤῊ]8 γοσδα θηΐθσϑ ἱπίο 61086 Θοπηροιί οι 
νγΪ ἢ τοΥ. 8. Ηοτσα ἰὶ 18 ἀοοἸαγοὰ ἐμαὶ {Π6 ταΐβοσδ- 
Ὁ]6 οοπάϊιϊοη ἀοβογὶ ροὰ ἴπ σνοσ. 8, 18 (9 0 86- 
αΌθη66 οΥ̓͂ δἰδγγνυδίίοη ; δηὰ δὲ ἰμ6 βδιηθ {ΐτη6, (ἢ 6 
το οί ου ἰβ8 τηδάο (Παὶ ἀθαὶμ ὈΥ υηροῦ 18 ΠΙΟΤΘ 
ἀγϑδαζι] (Δ ἀθαί ὉΥ (80 βποτὰ.---ΠΘΥ τμδὲ 
ὈΘ δἰδίῃ υἱτ ἴδ δυγοτᾶ, ασ Ὀθῖῖθσ τμ8} 
ΓΠΘΥ ἴμαὶ ὍΘ δἰαΐῃ σὰ ΒθροΥ; αρρίον 
ατὸ (ἕλεν ἰσλο αγε δἰαΐπ ὃν ἰδὲ διοοτά, ἰλσπ ἰλὲν τολοὸ 
αγῷ ὃν ὄμησεν δἱαῖπι [ Παρρίοῦ τοετὲ ἰδ δίανι ὃν (δὲ 
δισοτά, ἰλαη 16 δἰαὶπ ὃν ἰλε ανιῖπε. Ττδπβὶαιλης 
(89 νογὰϑ 'π {μ6 ραβϑὶ ἰἶΐπηθ, ΓοιηοΥοθα ἰδ θῖῃ ΓΟ. 
186 σϑύο ΟΤΥ͂ οὗἉ 8 ΤΩ τ] ΟΥ ῬϑΥ ΘΒ Ο]οκίοα] γοήεοίίοπ, 
δηα Γοβίογοϑ [ἢ ΒΑΥΠΊΟΙΥ οὗ (Π9 Βίγ]9 88 ἃ Ῥοθὶίΐ- 
οδ] ἀοβογὶ ρίϊοῃ οὗ δοίυ 8] ουϑῃΐίβ. [{ τοὶ 8 ὑ8, 
ἴοο, ἰδαὶ (6 ΠοΌΪο5 βυδεγοὰ ἔγοπι {πὸ βιινοσὰ, 88 
6}1 88 ὉΥ διΐηθ. ΤΟΥ τὸ ἀϊοὰ αὐΐο]γ ὉΥ 
ΙΏ088 Οὗ [0 ΒΟΥ ὙΟΓΘ ΤΟΥ ζογίυ παῖ (80 
ἴποδθ ἯΠ0 βυβογοα ὁ Ἰἰηρογίηρ ἄθαι ἢ ὈΥ βίαγυα- 
(ἴοηῃ. 80. ἷπ τοῦ. θ, (86 Ῥτγορμοὶ σορᾶγαβ, ἴῸΓ 
δἰ πα δ’ ΣΘΘ80η8, ὑἰμ0 ἀοδίταοίζοι οὗ βοάοτῃ ἃ8 1688 
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Βονοτῦο δηα ἰογγὶ Ὁ]6 ἰδ ὑπαὶ οὗὨ «6 γΓυ 8} ]Θ).---- 
Ἧ. Η. Η.]--οΣ ἴ8986 ρὲ θ ΘΔ ---ἰλγρ., 
οιο οιἱ!,---ἡὠαιισὶ οἶσθ ἸὨΣΟΌΔὮ ἴοσ υυδηῖ οὗ [89 
ἔτυϊῖδ οὗ 86 86] -- "΄λο ριπε αἰοὰν μιεγοεί ἰπ ἰλε 
λεατί 70Γ τσανὶ οΥ (λε ἡγεῖ ο7 ἰὼὰε Πείά. Τ 8159 οἴδιι56 
ἀδοϊεγοθ ὕννὸ τ ἢ ζ8 ἴῺ ΓΟίθΓΘΏσΘ ἴ0 {086 δίαϊπ ἐν 

δε διρογώ (2 ογτη), δηα (μοβ6 δίαϊπ ὃψ ἀμησεῦ 

Ὡ τ᾿), οὯ6 ἴῃ ΜΔ ΐοῖ ΠΥ ἀρῦθο, δηᾶ ὁπ6 ἴῃ 

ψ Δ ἰσὮ {Π0Υ Αἰ γ. 1. Τῆδὶ ν μϑγοΐη ΠΟΥ Δρτθο; 
(ἸΟΥ δύο Ὀοίῃ ρῥίογοοα ἱμγουκὴ (Ὁ 19). 2. 

Τηδὶ ννπμογοΐη πον αἰ ον; ἐμ όθο ἐμ. δία γυϑ, περὶ 
αισαν, ἱμαὶ 18 ἰο ΒΩΥ, ΠΟΥ αἷθ ΒΟΥ, 8118 τὴ} 
πὸ οἰ οτβ, ἀθαὶ ἢ 5 αὐ οὶ Υ ΟΥ̓́ΘΥ. 

Το Υογδίομβ δηἃ σοπιπηοπίδίοτβ δοσορὶ ρ6η6- 
ΣΑΙ {116 ὑγδηϑ]δίΐοη αἰ νΘ δΌονΟ οὗ (86 ἰα48ὺ οἷαι.86 
ΟΥ̓͂ ει} }8 τογ8θ. Υοὶ 0 γ0 8.6. ΒΟΥΪΟῚ5 ΟὈ͵ ΘΟ. 008 
ἰο ἰϊ, δῃὰ οοροηὶ ΓΟΆΘΟῚΒ [ῸὉΓΥ δι οριϊης αὶ ἀἰογθηί 
γτοηάογίηκ. 1. [10 18 ἰΔ Κϑὴ ἴοῦ ζγδηϊοα ὑπδι (}ιὸ τ ]8- 

ἐἶνο ὉΓῚ παιιϑὲ τοῖον ἰο ἐμ 1δδὲ βυυ͵}εοὶ τηρηἰϊοποὰ, 
ἐλοδε δἰαΐὶπ οὐ εἰ 16, ὃν ἀμπσεν. Τὶ ἰδ τλοῦθ χτυϑα- 
τη ϑίϊοα] [ὁ Γοΐον ἰὑ ἰο (86 ῥτἱποῖραὶ δι] οὶ οὗ 186 
Ῥγθοοάϊης οἰδιι86, ψ ἴσο 8 ἐλοδϑό δἰαίη ὃν (ἦε διοοτά, 
χοζατ ἴῃ [Π6 Βοη6Ώ668 88 ΟΥ̓ Ὀοσὰπ ἰῃ ἴπ 6 τοί 
οἶδυβο δηιὶ ηϊθϑηθὰ ἴῃ ἴμ0 βοοοπά. Τὸ σογὰϑ 

ὩΥἋ ΟΠ, ἰλαπ ἰλοδε ζἰϊεοα ὃν 7απιΐπε, δοιὰ Ὧο ἀν ο Ὁ, 
ἰγαμϑροβοιὶ τὸ ἰμ 6ὁη4 οὗ (86 γοῦβθ ψίμοαυΐ ομδηρ- 
ἱῆς 1ἴΠ6 χγϑδιητηδίϊοϑὶ οοπδίγυοσίίοη ἴῃ {6 Ἰοαϑί, 
(ἰλοαρὴι τὺ νου ὰ πᾶν (6 ταγίθτι δηά 86 ροοιϊ- 
ο4] ραγοῃποπιδϑίδ) δηὰ (818 Βιον 5 18 (ΠΟΥ͂ Δ ΓΘ 
ΘηΛγΟῪ Βυθογϊπδῖθ ἰο {89 πιδίῃ ἰάθδ. 2. 
τιθδηΐϊηρ 85 ἴογοθαὰ ὕροὴ ἔδ6 γϑγὺ 23], οὗἉ πποξπρ 
ΟΥ »ίπίπ αἰσαν, 88 ἀοδβογί ρίϊνο οὗ 8 Β] ΟὟ ἄδδίῃ, 
ὑπ οἢ ἴθ 1.88 ἴῃ 0 ΟἴδοΓ ΡΪδοο ἴῃ ϑογὶρίασο [Ι͂ἢ 
(Π|6 ΟΠἸΥ ρἷδοθ 6 γα 1ΐ 88 Ὀ6Θ ἢ Βιυρροβοί ἴοὸ ἢδυθ 
{86 πιρλπίης οὗἉ αἀἰδδοίυϊησ, ὅτ. χΙὶχ. 4, Ὁγν. Ναῖ- 
ΟΕΠΒΒΑΆΘΗ ἢ Π86] ΒΔ Υ8Β ἰϊ π88 τπιοῦ (πΠαὶ 80η80 (860 
ξταπι. ποθ ΔΌΟΥΘ), βηὰ ἱζ ἰὶ 888, ἰξ που] ὰ ἐπ ῚΥ 
ΣΟΙ ΠΟΥ 8 βΒυάάρη, τηγβίογί ου}8 ἀἰβαρρθδτλησα, (ἢ 8ἢ 
ἃ δίον δη ρῥτοϊοηκζοὰ ἀϊ88βοϊαϊϊοη. Τ]ι6 δἰ 
δοίνοοη {86 [μαι ΜοΓὰΒ ἑαόοδοονα Δα ἐϊφιοδοότε, 
Βτουσηὶ ἕογνατὰ Ὀν Ράπεαῦ, δηὰ οοπῆσιμθα ὈΥ 
8 αυοίαιϊοη ἔτοπι ξεν εοα, ἩΔῖο. μ88 ὈΘθὴ ΓΘ- 
Ῥϑδίθὰ ὈΥ͂ ΠΘΑΓΙΥ ΘΥΕΣΥ οομμπηθηΐδίοῦ ϑΐπ06, ΘΥ̓ΘῺ 
Ἰαβὶ οὗ 41} ὉῪ ΘΈΒΙΚΑΟΘΗ, ἰδ οὗ πο ἴοτοθ ψμαίονου; 
ποΐ ΟὨἿΪΥ Ὀοσδυϑ6 {86 ὑβαρο οὗ [μαἰἰη ποι ρῦ πὰ 
ΟΧργοϑϑίου 8 οἵ Ὧ0 δυϊ ποῦ  ἰῃ Ηοῦτον : δὶ 
Ὀδοδυ86 ἐΐφμέδοογε, (6 {πη ἀδηϊοηίαὶ ἰάθα οὗ ν᾿ αἰ οἢ 
18 ἴο ὀεεοηις ἐϊφμϊαά, ἴο τπεῖ4, Ὦ88 αὶ παίτα] δἰ ΠΥ 
(ο ἑαδέδεογε, ἰο τποὶί σταασμαίίν, δε αϊδεουοα αν ὮΘΏΟΘΘ, 
Τα δΡ ον ον, 0 τοαϑίς ΟΥ ρίπε αισαψ, ΜἘὨΪ16 33], 
(86 Τυπάδπχοηίϊαὶ Ἰάρα οὗἩἨἁ ν" Ὠ]οἷ ἰθ ἴο ἤοισ ομἐ ΟΥ̓ 

σμδὰ οἱ, ἈΔ8 η0 πϑδίιγαὶ δ ἰν ἰὸ ΙΝ, ονθη ἴἴ 

186 ἤαπάἀαπηοηίαὶ ἰάθα οὗ ὩΣ 18 10 πιείί, δὰ σϑν- 

(δἰ π0 ΔΡΠΥ ἰο ΝῊ ἰπ {16 ΟΠΙΥ͂ Β6η868 ἴῃ 

ποῖ ἰς ἰ8 υδοα ἰηῃ 80 Ηδῦτον Β.0]6, οΥ̓͂ ρίπίπσ 
αἰσαν, οὐ Ὀοΐης αἰδίγεδδοα τοϊἡ δογγοῖῦ ΟΥ αγ. Οἱ 
(Π6 οἴδοῦ ᾿δηά, [ἢ 6 ΟΠἿΥῪ 86η868 ἰη ΨὨΐσἢ (6 τνοτὰ 
3] ἰθ οἰβονγ 6 γ6 υδ6α, 88 ψ ] 6 ἰΐ 18 ΔρΡΡ] δα ἰο [ἢ 6 
βυάδάοη δηὰ υἱοϊοηί σωμλίπφ οἱ, οὐ τηρι ἃ ουεγἤοιο- 
ἐπ οὗ ψαῖον, 866 Ῥμ, Ἰχχυ). 20; οΥγ. 4]; [8. χὶν ]]. 
21: Ἐσ. ἰϊ). 8, διἀπιϊ γα Ὁ ἀθβουὶὍο8 ὑπ 6 ἀθδα οὗ 
1086 τ 086 ᾿ἰἶνοβ ἤοιοεά αἰσαψ 88 ἰμ6 ὈΪοοα σμαλεά 
ἥγοπι {Π|᾿|ὶν πϑατίβ, ρἰογοθα ἢ ἃ δινογσα. 8. ΤῊΘ 
ζυίυτο ἴοτια οὗἩ {86 γον 121), 18. ϑηι γον ἱχηογοά. 

[1 ππδῦ ὃο ἀϊβῆου!!, τίς ὁπν αἰ ἥοτθηὶ πιοάθ8 οὗ 
ἐδουχδί, ΔἸ σΥ 8 ἰο ἀοίοοί ἰδ 6 Ρυτροτί οὗ ἃ ὁδῃ κχ6 

ΤῊΗΞ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ “ΕΒΕΜΙΔΗ. 

ἷπ (η6 ΗφΌτον ἰθη5865, Ὀσὶ ἰΐ 15 αὐἷΐα σοτίδίη (Βδὶ 
[8686 ΘΟ δη 2.65 8.6. ΠΟΥ͂ΘΡ Ῥυγροϑοὶοθθβ: δηα Ποζό, 
Δ ΘΓΘ ἃ Τ1γΓ0 18 διά 6}ν τ ταθϑί ἐπ βίο ΡΓδ- 
(οὶ 6868, ἰΐ πιϑὲ μαγα δὴ ᾿ἰπιρογίαιι Ὀθατγίης 
ὍὌΡοη 80 ᾿πϑλῃϊῃς ἰυϊοπἀ6ἃ. Ναὶ {ἰ|Ὸ ἰοτοα οἵ 
[16 αι αγὸ ἤ6 ΤῸ 8, ἀΘρθηὰὰβ οἱ (ἰ16 βι "] οὶ οἵ [}6 
ταϊαιϊνο 8πὰ οἵ (0 γογσῦ. [ΙΓ {πδιὶ Βυ ]οοὶ 15 (δον 

δἰαὶπ ὃν ἰλε ,απιίπε, »Ὰ οη, ἰπθὴ ἰμ6 ζυΐυγε 

ἸΔΥ ΒΑΥ͂Θ ΔῺ Ορία(ἑγο β6π86: ἔλεε τοομία ἀστέ 
"οιοεά ομί λαυίπρ ὀεεπ ρίεγεεα, ἰ. 6., [ὮΘΥ νου ]ὰ ὕδτο 
ῬΤΟογγΘα (0 ἀϊα ὮΥ ἐμ βυνογά. Βιι 1, 48 ἰ8 ΠΟΥὄ 
ΜΠ ΚοΙγ, {πὸ δϑαῦ)οοι 8 ἐλοδὲ δίασι ὃν (δε διτοτά, 

2  γ1, θὰ ἐδ αϊγο ἢ85 8 6 Β6Ώ86 ἴῃ νι Βίοῖ 

Φογοπιΐ ἢ 80 οἴϊθη 1668 ἰέ, οὗ (86. Ηἰϑι οτίοαὶ ἰπι- 
Ῥογίοοί, δὰ ἱμθῃ, ἰοο, (μὸ γοϊδιϊνο ὈΣΊΩ, [168 1[8 

ἸΔΟΥ͂ ῬΓΤΟΡΟΥΡ 86η86 ΟὗὨ ἔλοδε το; Παρρίεγ πέτὲ 
(λοδοὸ δίαίπ ὃν δε διοογ---ἰλοδο τοῖο σωϑδλεὰ οἱ ᾿ατιη 
ὁεεπ Ρίογορα, ἴ. 6., ΜῈ0 αἀἰοα ᾿πϑίϑ ΠΥ 48 ἴπο Ὀἱοοί 
Κυδιοἀ ουὺ οὗ (πεῖν Ποατίβ. 4. Α τηϑιδρ]ονγεϑὶ 
᾿Ἰπθϑηΐηῃς 8 ἰμγυδὺ ἀροὴ Ὁ ὙΠ) Ξεδεῖπο οὐ λαυιης 

δεεη ρίεγεεά, Ἡ ἈΪΘὮ (86 ποτὰ απ ΒΑΓΑῚΥ Ὁ6δτ, 
ΠΑΙΠΟΙΥ͂, ρίεγοοά ιοϊἢ λὲ δλατρ Ραῖπϑ ο7Γ ἀπμηφενγ. ΤῺ 
ΜΟΓΩ͂ 18 ΟὨ]Υ τιβρὰ οἵ Ὀεΐης ρ᾽ ογοοά (Πσουχὰ ὈΟΘΠΥ͂ 
ὙΠῚῚῚ ΒΟΙΠΘ 8.8 ΥΡ ΘΔΡΟΏ, 88 ἃ ΒΌΎΤΟΤΑ ΟΥ̓ ἈΡΘΑΓ. [ἱ 
8 ΠΕΥ͂ΘΥ τι564 πηθ ΡΠ τ σα γ, πο οσϑὴ ἴῃ Ζ6οΝ. χἰὶ, 
10; χἰὶ δὶ. 8, νν ἴοι πᾶνο ὈΘ 6 ἢ ΔΡΡοβ]ϑά ἰο ; ποὺ γεί 
ἰπ γον. χὶϊ. 18, ὑ βόγθ Π6 ρίεγοίη σα οΓ α εἰγοτά 88 
σΟΙΔΡΑΤΘα ἴο Μουηα8 ἐπῇϊοιοα ὈΥ 8 νι] οκαὰ ἰοηρο, 
ἴου ουὐυϑὴ ἴμ6γ ἰδ 9 τνογὰ ἀογίνϑα σγοπι οὐγν τογὺ ἰ8 
864 ἐπι {πΠ6 ᾿ἰ[6Γ 4] Β6η 586 οὗἩ δοαπν »ιεγείπφε, ταδὰθ 
ΟΌΥ αδιοογά, Τιι0 ποτὰ τἰραὶ, ἐν 18 ἔσυο, ἴῃ Οὐ 
ἰοχί, θ6 δὴ ἱπβίδποθ οὗ Ὀο]ά, δι άδοῖϊουβ τη ΘΔ ΡΒΟΓ. 
Βυὶ ΨΒΘη ὕπογθ ΓΘ Β0Ὸ ΙΏΔΏΥ ΟὮΘΤ ΓΕΘΒΟΠΒ (ΟΥ̓ 
ἰακίηρ ἰὰ ἴῃ 115 ἸἰΓ6ΓᾺ] 5686, Ὑ76 ΓΠΑΥ͂ ΒΡΔΓΘ ΟὐΓ- 
ΒΟΘΙΥ 68 (6 (α5]ς οὗἩ 5} γΐης 8 τοί Ρ] ΟΣ 8] 066. 
δ, ΤΊ|ι6 Ῥγθροβίιϊοπ 32, 18. ἴδῃ ἱπ δὰ ὑπυβυλὶ 
Βθη86. ΟΑΙΥ͂ῚΝ ηα ΟΠ ΟΓΒ σΟὨΒίΓαΘ ἴ{ ὉΠ ΠΑΪΥ,-- 
Ῥιοτοοά ἰλτοιὴὰ ὃν ἰλε 7γυῖϊ 9.77 ἰλε εατίλ, ἀπ οχ- 
μἱαΐπ “(παι 4}1} τ 6 ργοάαοσίΐομβ οὗἉ ὑπ6 δασίἢ ἰοῦ 
ΘΙ ΖΟΔΠΟΘ οἢ {}}}8 τνϊοϊκοὰ ρΘΟΡΙΟ, ὈΥ τοίιϑίηρ δα 
πἰϑιιὰὶ ΒΌΡΡΙγ." Ταΐβδ ἰβ ἴοο ΟΧιγβου αἰ ΠΆΤῚ 8 
Ῥοσβοπὶ δοδίίοη οὗὨ ἐλε διέ 977 ἰδλε εατίὰ τὸ ὃς 8]- 
ον ῦϊε, δπὰ ἰὰὶ 8 ἃ βίγϑηχο ἱπίηρ ἴο οδατίε 8 
ογἰπηθ ου δὴ βροηΐ ἴμαὶ 1ὰ8 πὸ οχἰβίθησο. τ[ϊε 
ψου]ὰ σαί μοῦ δἀορὺ [᾿πἸ6 ορἱπἴοη οὗἁὨ Ψψατγοὶιὶ πὸ 
οχρ αἰποὰ (μαὲ μοῖρ ἀοαίβ γ88 σαυξοὰ ὈΥ ἰδ8 
ιοερας απὰ τοοίε το ἢ ωἠϊολ, ἐπ ἰλεῖν μηροῦ τἦεν λοά 
β]|1]εα ἐμοιηδεῖνοβ, (οι ἢ ἐΐ 18. ϑοπηοί ἴῃς πον [0 
68}} τνϑϑὰβ δῃά τοοίβ, γγωϊίϑ οΥ ἰδλε εατίὰ. 1.6 υδιιδὶ 
δσχρ᾽δηβίΐου ἰβ, (μ81 {ΠῈΥ ἀϊοὰ )ογ τοαπί 97 (λε ὕγυὶ 
ψ' ἰδὲ εατίὰ. [1ἰ ἰδ ἀουδίζιϊ 1ἴ 3 σδῃ 86 οχρ]αἰποὶ 

ἴῃ ΒΩΥ͂ δυοἷ Β6η86, 88 Ὠγ. ΝΑΕΟΕΙΆΒΑΟΠ 5661η8 [0 
οοποοράθ, μθ 6 ΒΆΥ5» ἰΐ σδῇ ΟὨΪΥ 6 τάκοῦ ἰα 
16 8686 οἵ σίσαψ, Κα7 ἤγοπι, εὐἱίλομί. Τότ ἰ5 1689 
αἰ που νἱτὰ τα ΐβ τοτγὰ, ἢ τὸ υαπαοτγειαπὰ [9 
οἴδυβο ἱπ (6 Β6η80 ΘΧρΓΟβ86 ὈΥ {π6 δορίυμρίί, 
ἐπορεύϑησαν ἐκκεκεντημένοι ἀπὸ γεννημάτων ἀγρῶν, 
(λὲν τοόγὸ ἀγίυεη αἰσαψ, ἀσυΐησ δέεη ρίετγοοά, ὕγοπι ἰδ6 
γι βειά9. 8ο Οδαϊάθυϑ: “7Ζλοες ἤεα αὐραν, 
ιολεπ (λον ἰδέτε Ῥίεγοοα, ἤγοπι (ὴς ργοάμεοίς ἀπά Γγυϊ 
οΓ (λ Πεϊά, ἰ. ε.. (ᾺΘΥ τ γο ἔᾺ}} πὰ βαι 88, βίησθ 
(ΠΟΥ π6ΓΘ ρῥἰετοθὰ π θὴ {ποὶν 86}1165 τ όγα [Ὁ}} οὗ 
ἔοοα :᾽ δοὰ 7. Ὁ. ΜΙσΒΑΕΙΒ, 5 τὴλο, δἀἰἀεπὶν 
Ῥίεγοεη, Γοτϑοοῖ {λ2 τίοὶ Κγμῖ ὁ (λε εατιὰ (ου νι Βἱεὰ 
{Π0Υ ἀτν6}1)." Ὑ{Π18 οχρίαπαίίοη ΓΘα ΠΥ σοη( 8188 
ἴπ6 ἰάορα οχργοϑθοὰ ΌὉΥ͂ ΒΙΑΥΧΕΥ 8 ἰγδηβίδιοῆ, 
ΦΠ086, δείησ ἰλγυδί ἰλγουφὰ, ραᾳ88 αἰυσῳ δέίογε [ἠδ 
“δ ὁ ἰδὲ Πεία, ὦ. 6.) ᾿ῸΟΥ Ρ888 ΔΎΔΥ δὶ 080 
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βίγοϊο, Ὀοΐογο {{|8 688 οὗὨ Βιι5ἰϑίθπορ ζα1}, δπὰ 

80 Θχρογίθῃσο ἢυὺ [8.9 ΠιΙΒΕΥΥ͂ οἵ δηλ ηρ {Π6χ.᾿᾿ 
ΘΑΤΗΕ ΒΙΡΡΟΘ68 ἃ ἀϊτϑοὶ σοϊιρατίϑοι οί νθθη (ἢ 6 
βυἀάφηπο88 οὗἩ ἱμοὶν ἀδαῖὶῃ δηὰ ἐμ Ῥγονογ α] 
ὙΠ μόνης οὗ [89 βτᾶ88. “"Ουΐοκοῦ γοὶ ᾿βδῃ (86 
ΤΩΟΥ 9.ΥΆΒ8, [ΠΟΥ τϑϊδοὰ 0 6 γῸ ρμίεγσθὰ 
αὶ (80 διότ," Τμὶθ ἰάο8 οὔ ἱμπεὶν ἀγίης Ὁ6- 
ζογο (86 Τδιιΐπο οδπηθ, ΓΟ 5 ΔἸ οπ8] ᾿ἰκιιὺ οα 
1110 86 οὗἩ (μ6 Ταΐατο ἴθη 89 π 331", }10., ἐλεψ τοετὲ 

γιδλίπρ γοτίλ ἥγοπι (λ6 για φῇ (δὲ βειά, Τὰθ Ἰαϑὶ 

οἴδιι8ο οὗ ἰΐ γϑσβθ 8 ἃ Ἰπογ0 βροοῖβο βίηἰθπιθηὶ. 
οὗ νἱιαὶ 15 βαϊὰ ἰὴ {16 ἄτϑβι οἴδιιϑα. ἩὩΡΡΙΘΥ ΨΟΤΘ 
(8096 ὙΠῸ 76}1 ὉΥ ἴΠ6 δβδινογὰ, {βαῇ (0886 ν᾽ ῆ0 
ϑίαγτοά ἰο ἀθαί}), δβρθοία!νγ {8096 0 Ὀδίηρ 
φίοσοοά ἱπγουρὰ, ἀϊοὰ ν 116 γοῦ {Π 6 Γ6 ΘΓ βυρ- 
ΡἸ 168 οὗὨ Τοοι ἴῃ ὑπὸ οἰγ. Τ]}5 18 ()9 ἰάθ8 1 δᾶνθ 
δπάἀρανογοὰ ἰὼ οχρσϑβϑθ ἴῃ {6 ἢθνν ἰγαπϑίβίϊοη. 
ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ᾽ Β ἰΓδη 5] 1 0}--- Ὅν ἐλοδὲ ρίεγοεα ρα588 
αισαψ, δι, ἰλέδὲ [ὉΓ τοαπὲ οΓ ἰλε ὕγεῖί8 οὐ ἰλ6 Μείά, 
σοι! Ἱὰ σϑαιΐσο ἃ 6 ἰοχί.---. Η. Η. 

ΙΝ. 10. 

10 ἘΤδο Βαῃᾶβ οὔ [ῃ6 ῥ᾽ 1] ποτηθα μανθ βοάἀ θη ὑΠ6ὶν οὐτὰ οὨ]άγθῃ : (Π6Υ̓ τ τα ἐΠ6ῚΡ 
τηθϑῦ ἴῃ ἐμ ἀοθίγποίίοη οὗ [89 ἀδιρμῦθσ οὗ ΠΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ. 

ΤΕΧΥΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙ͂ΟΑΙ, 

Μοῦ. 10.-ο ΓἹ Ὃ (669 Ἐπλιρ, ὃ 164, α ; Οτβη., "Ὁ. 412,.7,) [5 ἅπ. λεγ. Αοοογάϊπρ ἴο {9 Θ0Ώδ9 ἐΐ δοοπὶβ ἴο ἀοποῖθ, ποῖ [89 

Θχίογῃμ μευ οἵ το, ΓΥῚ ΓΞ. απὰ Γ2)) » (ῦοαι. χαυἱ!. δ6), ὕπὲ [πὸ ἰπποτ λαδέξμε, Βοποαβ δηὰ ἰδ άθγιϑδϑ οἵ δος. ΤῈΦ 

ΘΕΥΤΠΟΪΌΣΥ ἴδυουβ {}}π| 566 ὉΠ’ απ ὭΓΤ.-- ΤῊ το Ὁ ΩΣ ἄοσδ ῃοΐ οὐσαγ ἢ δοτοτα Ἐ.--- Ὑ17» [6 {ουὰ ἰῃ Ζοτοιι Δ ΟὨςΘ, 

χχχί. 20.-- ΑἸ, ποιοτάϊης ἴω ΕΠΕΚΒΤ, 8 δοοομάατν, ἕοττα οἵ Ὠ 3, Ρδ. ἰχίχ. 22 (Οὐβη., Ρ. 411), (8 ἑσαπιὰ οἹΙν μοτθ. ΜΌΓΘ 
ῬΙΟΡΟΙΙ͂Υ ἱἰἰϊ ϑΒ να ὕο ἰαἴκου, πὶ ΕΠΑῚΡ (560 καὶ 165 6), ΜΆΛΒΕΕΚ, ὀυδβαῦβσν, ἴον ἴδο 1ηΐ, Ῥίο], 800 ΓΊΏ27), Ὑ2) ΤΠ, [6. 

νἱ. 18; Ρα. χ!ίχ. 15.--- ΤΒο ἕσστη 12. σογοιη!αὮ πόνος π868.--Ὁ ἋΣ 7272. 866 11. 11. 
τ ἀῶ ἐν 

ἘΧΕῈΘΟΈΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεν. 10. Το θ σοῦβα ὀχ οί σουγοβροηᾶθβ, τ] ἢ 
ΣοΒροοὶ ἰο 118 ϑυδ)οσὶ, ἴο γογϑ. 8-ὃ, δῃιὶ οοῃϑιί - 
ἰυ 68 ἰη τοϊαιΐοη ἴο (ἢ 086 ΥΕΥΒ68 ἃ ΟἸἰπιᾶχ. ΕῸΓ 
ΜΓ Π1181 γε 18. 8-ὃ Βρϑὰκ οὗἉ 6 γνἱπίης αἸνδΥ οὗ (116 
οἰ] άγαη, ἤθτο (Π6 γοὺ ποῦ ἰογτ 16 πού 8 [ο]ἀ 
ιαὺ πιο ποῦ σοηϑυπθα ἰποὶσς οὐαὶ σΟἰΣ] ἀΓΟΏ.--- 
ΤῈ6 ΒΒοηᾶβ οὗ 86 ροἱτἰὰ} υσυοσθ Βανθ 
δβοάᾶδοιῃ ᾿μϑὶσ οὐ ΟὨϊ]ἄᾶστθῃ. 7Ὶὲ4 λαπάσ οὗ 
ἱεπάεν- λεαγίεα ιτυοπιεπ οοοκζεα (λεὶῖγ οἵοπ ολίάγεῃ. 

ΙΓ. 

Το ΓῸΒΡ Βδίῃ δοοοιῃρ] βμοὰ ἢΐ5 ἔυτΥ ; Β6 Βαίῃ 11 

ΤΏΘΥ υυϑτθ τποὶσ ταϑαῖ ἰῃ ἴ86 ἅθεδισποιου 
--ἰλὲν ὠετὸ Τοοά ἔοτ ἰλεπὶ ἐπ ἰδὲ τιΐη---οὗ ἴδ 6 
ἅεαυρδῖοσς οὗ ἹΜῪ ρϑορῖὶϑθ. Τὰο ΡῬοοὶ νου]ὰ 
ΒΆΥ, μ᾽ {Π|6 οοπιρ] οδιΐοη οὗὨ ζ66}} πῶ 8 δη ἃ βθη88- 
(1008, Θσδιι8οα ὈΥ (μετ ἰογγὶ Ὁ]6 σαϊδιαγ, μυγτίοα 
ΔΊΎΥΑΥ ΘΥ̓Θ6ἢ ἰΘηἀοΥ- βοαγίοα τνοπηδθη (0 {}16 ΘΟΙΠ}Ἶ8- 
εἷοῃ οὗ (δὶβ πιοϑὺ Βονσὶ Ὁ]Ϊ0 σγὶ πη6.9 866 ἐϊ. 20. 
ΗΕΝΡΕΙΒΒΟΝ: “Οομρατο 2 Κίηρβ υἱ. 28, 29: 
οΥ. χχυὶ. 29: οιυί. χχυΐ!. δθ, δ7. Ετοτ 8 τηοϑὶ 

ταρἷο ἀοϑογὶρίϊ οι οὗ βο 8 ΒοΥτΪ Ὁ]6 ΒΟΘ 6, 860 
ΦοϑΕΡΗῦβ᾽ δοσοιηΐ οὗ ἴμ9 βίοζο υπάορ Τίϊυϑ, 
Βεἰϊ, ψιυά, οα». «ἵ. 9. 

11, 

Ῥουγοά ουὐ ἷ8. ἤργοθ ΔηρΌΣ, δηά 
δίῃ Κἰπα]οα ἃ γϑ ἰὴ Ζίοῃ, δηά ἰΐ δίῃ ἀδνοιυγοὰ 86 Τουπαδίϊοῃβ ὑμογθοῖ 

ΤΕΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

τ᾿ τ΄: ᾿ πε εἶμι 

ἴω ἔοττηβ οὔ [816 τοοῖ δΓῸ ΥῈῚῪ Ττοαυοοΐ ΜΠ} Φογοταιίδῃ, 11. 1δ; ἰχ. 9, 11 ; χυῇ!. 27, εἰς.-- ἼΘ᾽ Φοχοσοϊδ πϑυοσ τι8ο8. 880 ΕΖ. 

Χχχ.  ; χίϊ!. 14, Ατ. Ἱ. 4, 7,10; ῥα. σχχχυ. 7, εἴς. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

γεν. 11. ΤῊ 8 σαγϑθ οἷοϑοδ ἐπ 6 ϑεδοοπα ρμαγὶ οὗ 
{π86 Ῥόοσπι, πῃ ἃ ἩΔῪ ΘΏ ΙΓ ΟΙΥ δ᾽ Π}}18ὺ (ὁ Πᾶὶ ἰῃ 
ΒΟ γον. 6 Ο0565 {πὸ ἦγϑί ραγὶ. [Ι͂π Ὀοί {Π6γ0 
5 μἰδοδα ἴῃ ουν Βαηά, 88 ἰδ ΨΟΓΘ, ὃ ΤΟ ΘΌΓΡΙ ηςς 
ΤΌΪΟ, {Π8ὺ νν9 ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 8]6 (0 πηθαϑΈΓΘ ἰΠ6 οχιθοϊ 
δηα {Π6 δἰ πη ἤσαποο οὗ ἢ 6 οαἰαβι σορ 6 τν ἢ σἢ ἢ 88 
ὈΘΙλ)]οη Ζίοη. ΟἿΪΥ ἴῃ τοσ. 6 8 ἱπάϊοαίοὰ 1ἢ9 
ΙΔΘΑΒυΣΘ Οὗ (89 ψγθδίμοββ οἱ Ζίοῃ Β συϊί, Ὀαὶ 

ΒογΘ (Π9 τορᾶϑυτο οὗἩ ἰδ9 Ὀϊνίηθ στδί. [ΤΠ6 
Το ΔΥ ΚΑΌΪΘ σοΥΓοβροηάθισο Ὀθίν ΘΟ Ὑ6Γ5. 1-θ 
δηᾶ 7-11, ν  ϊοῖ Ὧν. ΝΑΞΟΕΙΒΒΑΘΗ ἢηΒ 80 8[}}- 
[0117 ἀονοϊοροά, 8 ἀγχυμηοηὶ Θηοῦρ [Ὁ χσο͵οοί- 
ἱὴς (60 δυσδηχοιροπὶ οὗ ΟΕΒΙΆΟΘΗ, γῆ0 Θϑϑρη8 
τοῦ. 11 ἰο (Π6 δβοοοῃὰ ρθῆ γα] αν βίο οὗὍὨ {110 
Ῥορῃ.---Ἦ, Η. Η.].---)ὸ ΤὩΟΞΌ δΒαῖδ 8ο- 
οοσλρὶ ἐβΒοᾶ Βἰαίυτν : Β6 Βαῖὶδ ρμουτθϑᾶ ουὖὲ 
δὲ ἄθτοθ ΒΏΒΘΙ, δ ἃ δῖ} ἰσὶη ἅϊοᾶ ἃ 8τθ 
ῃ Ζίοηῃ. δῃᾷ ἰδ 861} ἀθνουτοᾶ ἴΠ6 ουη δ- 
Ὠοδδ τΒοσϑοῦ. ὡελουαὴ εἰμ εὰ ἢ ταιλ, Ηδ 
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»ουτγεά ομί (ἀϊς αἸαϊ βοὶῃ 95 Ζοτῃ 65) 278 λοί ἀπσεν, 
αηπά ζΚιπαϊεά α ἥτε ἐπ Ζίοπ ἰδλαί εοπεδιπιεα λὲν ζομπάα- 
ἐϊοα. [ΟακΒΙΆΟΗ γϑηδσῖδ (μοὶ (Π9 ἐουπἀδίϊο 8 
Οὗ ἐπ ΟἸΕΥ ΟΓΘ ποὺ 1110 Γ8}}Ὺ ἀοδιγογοά, Ὀὰΐ ἐμαὶ 
19 ἀφηῃοίοβ ἰῃ ἃ βΘΏ6ΓΔ) ὙΑΥ {δὶ (Π|6 ΟἿ ͵Ὑ 8 
Τησξοὰ ἰοὸ [86 στουμᾶ. 78 8 Ἔχ] ον βαϊὰ οὗἁ 
Ζιοη, οὐ ἴῃ βδογϑὰ ρατὶ οἵ [80 οἰἵγ, τ ὶτἢ ϑρϑοΐδὶ 
ΣΘΙΘΓΘΙΟΘ (0 (0 ΚΔ ηΟΙΌΑΓΥΥ, τ ἢ γγ88 σοΠ ΙΓ οἰ 6 
ἀοοισογοά, ὅο0 Ὠουί. χχχὶὶ. 22; Φοσ. χχὶ. 14: 

Υἱἱ. 20ὅ. ἴθ δυ σορασὰ {18 85 ἃ ῬΧΟΡὨΕΟΥ͂ οὗ 
ζυΐϊατα ἀοδίγυοίΐοη (πα. γἃ8 ἴ0 οοῖπθ οἢ Ζιος, 
ΤΠ ΘῺ ἢοὺ ΟὨΘ δίοῃ! δμου]ὰ Ὁθ Ἰεἷϊ προ δαοοίδετ; 
ΟΥ, 1 ποὺ 8 ῬΓΟΡΘΟΥ͂, αὖ Ἰθαβὶ δὴ ἰμπβίγυσι! γθ 
ΘΟΙΙΠΙΘΏΔΡΥ Οἡ ἴμδ6 σϑυδο5 Μοὶ ἰοὰ (0 ᾿τδαὶ 
οδἰδδίσορμο, δ ο δ6 οἰ Δδίσορμο ἰἰ86] 7 88 [89 
Του] οὗ [860 ἩΣΔΙΒ δηὰ Βουυ ἰηαϊμηπϑίϊίοη οἵ 
ον Οοά, Δοδορ Βΐηρς (80 (πχοδιθοΐος οἵ 
Ηἰδ δλοῖγ ποσὰ.---Ἦ. ΗΒ. 8.} 

ῬΑΒΤῚ 11.--ἸΡ. 12.22. 

Βκοτ. 11. 7εβδ. 12-16. 

ν ΨΈΕΒ. 12. Το Κίηρβ οὗ {π6 ϑαυί Βα] νϑα ποῦ, 
ΝΟΓ 8}}1 {Π6 ΠΑ ὈἸΔηϊβ οὗ {ῃ6 φατίῃ, 

Τπαῦ Δ ΟΡΡΓΟΒΒΟΥ 8η4 ΘΩΘΙΩΥ͂ ΤΟΙ] ΟΟΙΏΘ 
Ἰηΐο Φο γα] οι Β σαίοβ. 

Ὦ ΕΒ. 18. Οκ δβοοοιηΐ οὗ {Π6 ΠΣ οὗ Βοὺ Ῥοροίβ, 
ΤΏ οΥἰπιοβ οὗ μοσ Ῥυ βία, 

ὟΥο βῃδάα 1η {Π6 πχϊάβὲ οὗἩ ΒΟΓ 
ΒΙοοά οὗ {μ6 τἱρ,ιίοουϑ. 

δ  εαε. 14. Του βία ]οὰ Πκ6 Ὀ]1πα τχθῃ ἐμβτουρ {86 Βέγοοίβ, 
Ποῇ]οα ἢ Ὀ]οοα 

80 ἴπαῦ τχοϑὴ οοὐ]ά ποὲ 
Τουςἢ {μον ρϑυτηθηίβ. 

Ὁ ΈΕ. 1δὅ. “ΑΑΥ Τ ὑπο] θδπ ἢ τηθη οτἱθα ἰο ἐμ6πὶ, “ ΒΎΔΥ ἴ ΔΎΔΥ ἱ ἰοῦοἢ ποῦ] ἦ 
ὝΠοη {πο Υ θα ἀπ γΑΥ, {Π6Υ 5.1}1 βία Ὀ]6ά, 

Μέρη βαϊὰ διιοηρ {μ6 ΒοΔΙΉΘΩ, 
᾿ς; “ ΤΒΟΥ͂ Β88]] ποῦ ἸΟΠΡῸΓ ἰΑΓΥΥ.᾽ἢ 

Ὦ ΕΚ. 16. Τὴ δῆρογ οὗ Φϑβονδῃ βοδίϊεγοα {βοτὰ ; 
ΗΘ Μ}}1 πο Ἰοηρϑὺ Ἰοοῖς ᾧροῃ ἔμοιι. 

Μοη βῃονρα ΠῸ ἔλγοΟΥ ἴἰο ρῥγἹοϑίβ, 
ΤΏΘΥ δα ΠΟ σομιρδββίοῃ [ῸΓ 6] ἀ618. 

Βκοτ. ΙΥ̓. ΕΚ. 17-22. 

εκ. 17. Αβ8 ἴῸΥ 8, ΟἿΤ 6Ὑ68 8116, 5[1]] Ἰοοκίην 
ΕῸΓ ΟἿἿΙ γϑὶῃ ΠΕΡ: 

Οἱ οὔ» δίοἢ-ἴοΥΓ ψγὸ ναίομοα 
ΕῸΓ ἃ ΡΘΟρ] δ ὑμδΐ οου]ὰ ποὺ βανθ. 

Ν᾿ ΨΈΕ. 18. ἘΠΕῚ δυηὐοά Οὔ βίθρϑ 
Ὠ αὖ μὰ σου] ποῖ ρῸ ἰπῃ ΟΌΓ βἰγθοίβ. 

ΟἿΥ οῃμὰ ἀγον ΠΟΔΓ, ΟἿΓ ΠοὴΒ ψοσο ΠΠΗ]]οὰ, 
68, ΟἿΣ 6η ὙὙ83 ΟΟΙῚΘ 

Ὧ ΨΈΕΕ. 19. ΚΠ ΟΥ ΤΟ ΓΘ ΟἿΓ ῬΟΓΙΒΊΘΙΒ 
ΤΉδη (ἢ6 6861168 Οὗ ΒΟΔΥΘΩ ς 

Οη {Π6 του 8108, (ΒΟΥ ΟΠ δβοϑά 8 ; 
Ιη 186 ψ|]άοΓηΘαβ, [6 Ὺ αν ἴῃ τγϑῖὶ [ὉΓ ὑ8. 

ἽΨΕΚ. 20. ΤῊ Ὀτοδί οὗ ΟΡ ποϑίγ 9, ἐλ Αποἰηϊοα οὗἁὨ Φεβούδ ἢ, 
ὟΥ 48 ἰβδίκοθῃ ἴῃ ὑπο ὶγ ῥ (8, 

ΟΥ̓ ν]οπὶ ᾿Ἧ͵6 βιὰ, 
Τπαον κἰβ ΒῃΔΑΟῪ {711} τὸ να διποηρ [μ6 ΠΔΏΟΏΒ, 

ΕΚ. 21. Εχυ]ῦ δπα Ὀ6 ρ᾽αᾶ, ἀαυρπίεν οὗ Ἐἥομι, 
Τηδὶ ἀνγς}]]οϑὶ ἴῃ 186 ἰδηά οὗὨ 12, 

Τὸ [Π66, 4180, 884}1} [π6 ΟΘᾺΡ ῬΆ8Β ΟΥ̓́ΘΓ, 
ΤΒου 5μ8]ῦὺ θ6 ἀτυμὶς δηὰ τρδῖκο ἐμ γ861} πδλῖκοα, 
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ΓΤ Ψ Εκ. 22. Οομπδυτηοᾶ ἰ5 (γ συλ], ἀδυρμῦοσ οὗ Ζίοη, 
Νὸο Ἰοηροῦ ἀοε8 ΗΘ τλδᾶῖζο {Π66 ΘΔΡΙ͂ΝΘ. 

ΗΘδ νυἱβὶ 5 ΤΏ ρυ]ῦ, ἀδαρ ον οὗἨ Εάοπ, 
ἨΦΘ ὕῃοοῦύοχβ [ΠΥ 81}8. 

ΑΝΑΙΥΒΙΒ. 

ῬΑΒῚ ΤΗΙΒΡ, το γ8. 12-1ό, ἐγοαίξ οὗ (Ὺλεὲ ξαμδέ8 ΟΥ̓ Ὺλ4 ἰεγτί δίς οσαἰαδίγορλε. ἩΓλαί ευοη ἰῪλὲ λεπίλεη λαά ποί 
αεεπιεα Ῥοεοίδῖο, γον. 13, λαά δεεη ὀγοισὴΐ αδοι ὃν δὲ δὶπ8 οὔ (ἠὲ »γορλείϑ πὰ »γίοδίδ, ἐδϑρεοίαἰἧῳ ὧν ἰλεὶγ 
ὀϊοοά- σι ἴπιε88, ὙΟΥ. 18, ἵπ σοπιδεφμέηοε οὔ" ωλίοὐ ἰδεν λαά δεοη Ῥγοδοτιδοά ὃν ἰλεῖὶγ οὐὐπι ουμπίτψπιεη, απά 
ποί οπίψ 80, δέ ἐυεῆ ἴπ ογείγη οομπίγίεα (λὲν λαά δεεπ εὐλπδεα ὕγοπι ρίασε (ο ᾿ἷασε, σπα δοαί(ογοὰ απ 
ἐγεαϊεά ἴπ (δε τρογϑέ πιαππεοῦ, ισἱλοιέ τεδρεοί ἰο ασὲ ΟΥ̓ σοπα ἰἴοπ, γοτα. 14-1,06., ῬΆΑΠΥῪ ΡΟΙΈΤΗ ἀοδογίδος 
ἐλε 7χαϊίεγε οΓ (λε λορε τεϑίϊπσ οπ ἔχυρίϊαπ ἀεῖρ, γον. 171 707 λὲ Ολαίάφαπδ, ἵπ οΥδῦ (0 »τουοπί (λε 
ίγλι οὗ ἰλὲ ζίησ, κερέ ἰλε πιοϑί σαγοίμἑ ιρα(οἦ, ιὐλετεῦν (λϊε ππζαπϑ ΟΥ̓ ἐδοαρα τρα8 ρτευεπίεά, γον. 18; 
«“εἀεπ, πευεγίλείεαα, ἰλε6 Πισλί ισαϑ αἱ ἰαδί αἰϊοπιρίεὰ απά 7γυδίιγαίεα ὑν ἰλὲ ταριά »ητϑαῖί, 1λ6 οπὶν λορϑ 
ἰλε 7ζωριιἴυεα δἰἰϊ ολεγιδλεά, 10 δὲ αδῖε ἰο ἐΐυε αἀπιοπῷ α ζογεῖσπ Ῥεορίε, τπ ἰλ6 ἐπ)ογπιοηί ὁ ὕεεάοπι, οἱ 
ἴεαδί, μπάδν ἰλὲ δλαάοιν οΥ ἰλεῖῦ οὐοπ ζίπσ, τοαϑ ἀεδίγοψεά, γοΥβ. 19, 206. 77:2 ἰαδί ἐϊοο υογδεϑ, 21, 29, 
εὐλίολ σοπϑίϊίμίε ἰλε σοποίδῖοπ ΟΥ (δὲ τολοίε, οοπίαϊπ α δἠυτί αὐάνοια ἰο άοπι, κελϊςἦ, οπ ἀασοομηὶ ὁ 1(8 
πιαϊουοίεπί 7ον αἱ ἰλε ἀοιση αὶ ο7 Ζίοπ, ἐδ “7Ποτειατπεά οἤ α δἰπιῖίαν 7αίε, ιολιδί τη ἰδὲ δαπι6 σοπηπεοίϊοη, 
{λὸ »γοβρεοί 18 ἐχλϊδιίοα ἰο Ζίοπ 977 ἰλὲ τεπιϊδδίοπ ὁ ἀετ σμῖϊ απ απ ἐπ ο7 δεν εσριἸυϊίψ. 

ΨὝοεσΣβ. 1.-16. Τλὶφ ἰλιγά ρατί οοπίαΐπδ απ ὁχροδί(οη ὁ ἰδὲ εαιιϑε8 οὗἹ ἰδ6 »νωπιδὀηιεπί ἰηιοίεα. Ἡλαὶ λαά 
δεεπ τοσατγαεά, ευεπ απιοηφ ἰλς ἀεαίλεοη, αδ ἱπιροδείδίε, παπιεῖψ, ἰλαί (δὲ φαίοε ο77 “εν δαίεηι δλοιἐ ὑὲ 
ἐπίετε ὧν ζογοο, γον. 12, λὲς (δε σοαίε88 ργίοδία απ »τορλείξ, ὃν ἰλεὶγ δίοοαν οτγμοίψ, λακ τεπαογεάώ 
οϑδὶδίς, γον. 18, 7Τλυδ ἢεν δεσαπι απ οὐ)εοί 977 αδλοτγτοῆες ἰο Πεγαεὶ απα (ὁ ἰλε λεαίλεη, γουϑ. 14, 

15, 0 ἰἠαί, ἰοἰεγαίεα ποισλεέτε, (δεν τοετε δοαί(εγεα αὐγοαά απά οοπιρεἰε 9 δ 767 ἰδὲ λαγάξεί ὁ 7αίεϑ, 
γον. 10. 

ΤΥ. 12-16. 

12 ἜΤὌδο Κίηρβ οὗ [86 οαγίῃ, δἀπὰ 411 {86 ἱπῃδοὶξαηίβ οὗἨ {86 που], του] ποὺ ἢαγθ 
Ὀο]]ονοα ἐμδὺ {16 ΔΑ ΕΥΒΟΤΥ͂ 8Π6Ὰ 1Π6 ΘΠΘΙΙΥ͂ ΒΟ] ἃ πᾶν δηΐογθα 1ηἴο (Π6 ραίθβ οὗ 

18 Φεογυβαίοα, ΕῸΓ [86 Β[η8 οὗὁἨ ΒΕῚ ῥγορβεοίβ απὰ {86 ἱπίαυ 68 οὗ 6 Ρ ῥγθϑίβ ἐπαὺ μανο 
14 5)ιοά {86 Ὀ]οοά οὗἉἁ {86 7ι8ὲ ἴῃ 186 τηϊαβὺ οὗ μοσ. ὙΠΘΥ παν τδηαογοα αϑ Ὀ]1 Πα πι6) 

ἴῃ 1Π6 βίγϑεῖβ, (Π6Υ βαᾶνα ρο]]αΐθα ὑβϑιηβοὶνο8 να ἢ Ὀ]οοα, 8ὸ ἐμαῦ τβθὴ οου]ά ποὶ 
15 ἰουοὶ {πεῖν ρσαγσιαθηΐ. ὙΤΠΟΥ οὐοα ὑπο μοι, Π)ορασύ γα; ἐξέ ἴδ ὑπο θδη ; ἀορϑτγῖ, 

ἀορατί, ἰουςἢ ποῦ : ψ θη {ΠΥ Η6 ἃ ΔΥΔΥ δπα ΘΠ ΔοΓΘΑ, ΠΝ 8814 διηοηρ 86 ΠΝ 
16 ὙΠΟΥ 5818}} πο τπογὸ βο]ουσῃ λεγο. ΤῊΘ ΒΩΡῸΓ οὗ {86 ἸΟΙ͂Ρ Βμδίμ αἰνιἀοά {ποτὰ ; 116 

ὙΠ πὸ Τλοσα τοραχα ἵθθῖα: ΠΟΥ τοϑρθοίθα ποὺ {86 Ῥϑύβοῃβ οὗ {Π6 ῥγιθβίϑ, ΒΟΥ 
Ϊνουγχαα ποὺ 186 6] 618. 

ΤΕΧΊΤΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Τοῦ. 12... .-Τὸ ΗἸΡὮῺΪ] οὗ 13}, ΟἿς9 ἰῃ Ψογχοιη δα, χὶϊΐ. 8.--ὙἘ 20, 26γ. χχυ. 90.--ἰ)3). ΤῈ 1, οὐδ Ὁγ ΚΕ’ τί, πᾶ 

ΒΥ δοπιο λ88. διὰ Μαβογθῖ!ο ϑάϊείου, απὰ ὉΥ βορέ, 8 ὀχρτοβδοά [πὶ βὅγτ., ΟἨαϊά. βιιὰ ὑα]ᾳ. ΒΙΑΥΝΕΥ]--Ὅ2 Π [5 Ἰοαπά ἰπ 
“Φοσοιο δὴ ΟὨΪΥ ἰπ ἴΠ9 ΟΣ Εἰ ΠΥ δυβροςιθα μαδδαροδ χ. 12:1}. 16. Τὸ Ρῆγαδο Ὁ2Π 2" 55 8. οι πὰ σνεγδαξίηι ῬΒ. χχχίϊὶ. 

8, σοΡ. χχὶίν. 1; χοῦ δ. .--ὐϑογοχο ἢ ὨΘΥ͂ΘΣΥ 1868 ἫΥ ἴῃ [86 δἰ μι ϊαγ, βοθ 1. δ, ἢ, 10. ἫΣ 8 υδοὰ ἰῃ οομπθοοίίοι νν 1 δ, 

85 ιογο, ἰῃ Ἐδιδ, ΥἹ!. 6.-- ὈἰΠΡ " ὁ ΡΟ, ὕοτ. 1. 16᾽ χνί!. 19, 21, 27; αχῇ!. 19. 
γος. 18. ΠΕ Ὁ )3. Βδο ὕοτ. ἱν. 1ὁ; τἱ. 6; εἰο.,) διὰ τοι δεῖκα οἡ 1 τη. 11. 45ὅ.--- 6 ΟΧΡτοδδίος, ΡΣ Ὁ Ἵ, ὀοσσαγα ΟὨ]Υ͂ 

Βοτο: οἰϑονγβοσος ι ἰο ̓ἍἸ τ γ8 Ββαίὰ ΠΣ: Ὁ 1, ὁ. γ. ουϊ. χχί., 8; 2 Κίηκπ χχίγν. 4, οὐ ΓΙ, Ὁ, Ζον. χχὶ!. 17, οὐ Ὁ: Ὁ, 

ὥοτ. χίχ. 4. 

ας. 14.-- Τοχοσα δ 1866 291) ομοο, χὶν. 10. 60 ΖΦὃᾧὈὉῈἘ. ὶ. 17 -"ν», ΟἿΟΘ ἐπ 961:., χχσχί. 8. [ΒΙΚΑΥΝΕΥ ἀπὰ ΟὟΣΝ. ἴαϊκο 

Ὁ» 85 ΡῬαιιοΐρὶο Ῥυδὶ οὗ 3} ἴο γοιιϑὲ Οὐ ἐχοῖίε.}-- ΓΝ ΠῚ. 60 τογα. ὅ, 8.--Π3 ν)Ν.). ΤῊ Ὑογὰδ δ.Ὸ ἴδίκρῃ, ΓΟ 

15. ᾿ἶχ. 8. 4), βοζιθησά ἕγοπι Ὁ} (12 ν. χχν!. 11, 1δ᾽; 76. χίτ. 19). ὙΥΡΝ σοίογθηοο ἴο ἕοττα, Ὀϊδπάθά οἵ ΝΊΡΒΑΙ δῃᾶ Ῥυαὶ, 
δὲ ΟἸΔΉ. καὶ Ζ1δ, Ἐπαιρ, ὃ 182, δι, ὈξιστΖϑοη, [α. Ρ. ὅ66 [ΘΈχχπΒ ὥν., ἐχορο τισὶν ἀςμοὰ, καὶ 83, ο.. 2, ἃ 129, 2}. Ὅ) ι5. Ἰοαπὰ 
1. Φοτγουλίδ ΟὨΪΥῪ ἰπ ἐμο δθῆδο οὗ ἰοοδεπίπρ, γεδενιίηρ ; δ 111. 68.--- ΤῸ σοηδίτας(οη οἵ 2» ψὶ ἰῃΦ δηϊῖο χετὺ ἐβ.ϑαῃΐ- 

ταϊοηΐϊ ἴο (89 δδῖὴθ ὙΠῺ ἴμ0 1 δηι{ἰνο, ἱ.14. Κβ'66 11. 8, δ᾽; Ἐδ(Β. Υἱϊδ!. 6: τὰν ΟὟ. κἃὶ θ6, σ. γοηι. 3) [5 Τγοχυοηὶ ἴῃ ΦοΓοι ίδι, 

500 {Π|. δ᾽ ΧΗ, Θ᾽ χα. Τ, εἴσ.--}}}) ἴῃ σϑτοταίαι, τ. 10, 18.; χῃ!, 14, ΕΝ ὅετ. χ. 9. 
Ψοσ. 15.-- 3 ἴῃ Ψογσοσα δῃ, νυ. 28; χγυ. ὅ, εἰο.--ὐδῷ ἰπ ἴδ9 5ίησυϊας, ποῦ ἴῃ 9οΓθι Δ : δ9 ἀ868 ΟἿΪΥ ΟὔοΘ ὈΝΩΘΠ, 

χίχ. 138. [1 οουἹὰ πδὸ ἴ86 μἷπσαὶ ΟἿΪΥ οὔοΘ, ὙὮΥ ποῖ 186 δίῃ μαϊαν ΟὨΪΥ οποοῖ---ὟΥ. ἨΪΉ. ἘΠῚ 180 πογὰβ 330 3 

ΡτὸΝ πὸ Ῥοοὲ θ001|8 ἴο πᾶνϑ ἰπ τοϊπὰ 14. 11}. 11, πθγο ἴ[Π6 δαὴθ ΟΓδ ΔΓ ϑοᾶ, ΟὨΪΥ ΒΟΥ δτὸ δ ἀγοδβδοὰ, ποῖ ἰο 1ῃ9 

ἀποϊθαῃ, ὑυΐ ἴο δε οἶδ. --Υ (Κ μἀτοα ἐο “3), Ὁ3), Ὀὰϊ οοσυντίης ἴῃ {π|8 αἰ χη δοαδίίοη ΟὨΪΥ Πογο) ἰ8 ποῖ ἰοσῃὰ ἰη 6 Γο- 

βοῖδῃ, [ΟΣΒΊΔΟΗ ἀοΣΙγο8 Ἶ) ἤτοῖω ἃ ΠΥ) ψ ΟΝ ΦοΓθαλ δ ἄροδβ τὸ ἰδ ἰ18, Ασβηιοίο ἴοσηι, διὰ ἴῃ δῶπ)θ 8680 δ ΠΟΓΡ, 9Σ.. 
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102 ΤΠῈ ΓΤΑΔΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ 9ΕΒΕΜΙΛΗ͂, 

ΣἾΥΠῚ. 9.--Ἱῦ. ΤΠ. Π.1-ὶ Σ Ὦ). 566 ὍΝΝ Ὁ). Ῥξε. χεν. 9.--όγοηινία] 1905 3} ἰγοαποητ ἴῃ οἶι8. ΧῚ.-αὶὶν. (εοο ΧΙ, 14,10, 

2., εἰς.)---ἸΠΡ}}}} ΘΠ ᾿ν (συμ ἰῃ ἐἶο Ρ ογδοῖ ΟὨΪΥ οὔτο, τχχί. 12, ν 1188 ἰξ ὁσσιγα ἴῃ {18 ὨΔΡΓΟΥ ἴὮγτϑα [ἰπιοβ, τόσ, 

15,16 22, 

ΔΌΣ. 16.- Ὁ (Πἰρμ11 οοσαγα ἴα Ζογοιλία ἢ ΟἸΪΥ ΟἿΟΘ ἰῃ ἃ ΡαβδαρῸ οὐ ΕἸ ΟΔΙΠΚ ἀοποιία, χα χυ. 12) ἰ5 {0 ξοα! εν, 88 τη, 

χΙχ. 7. ΜΙΝ τοχζαγά ἰὸ [8 πίηρσαϊαν Ὡστ θοσ, 866. ΠΥ ΟὟ. δ 10δ, θ.--ΟὉ Ὁ", 806 ΥΘΓ. 15.---ἰϑ 37, 506 1. 11.--ἼΒο μθγαθὸ 

ΌὈΣ" 28 ΔΕ 05), οἰ βον ΠΟΤ ΥΟΙῪ ΤΡΟ]ΌΘΟΓΥ (βο.. Ὠουῖ. χ. 17, 
Ττ 

2 Κίηρογ. 1; Φοὺ χὶΐ. 10; Ῥὰ. Ιχχχί!. 2; Ῥγου. χτῆ. δι. 15. {{| ἃ; 

δ]. ἯΙ. θ: σον. [ὑϑτη. Υ. 12), ἰ8 ποὶ Τουσηά ἴῃ Φοτουλδῃ.--Οὐ 1:5 ΙΓ δογοσηίδα πδο8 80 Νίρ})41] ΟὨΪΥ͂ Οοὔσο, χχὶϊ. 23. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ 

εν. 12 5. ΠῸΠῸῊῪ ἱπίσοάμπδεβ {89 οχροβί(ΐοη οὗ 
6 σαυ8568 οὗ νμδὺ μαὰ ὨρΡραποά, βίποθ {1 ῬΓῸ- 
βΒυτηρίΐϊοη, οοαἰογίδι πο ουθη ὈΥ̓͂ {10 Βαλίμ θη, (δαί 
ἢῦ νγᾶϑ ἱτῃ ΡοΒΒὶ ὉΪΘ ὉΣ ΔΠΥ .ΠΠΔῺ ΘΠΏΘΙΠΥ (0 ἰδ] 
ΦοΓυ 86] πὶ ὉΥ ἴΌΓΤΟΟ, 8 αἰβργονθὰ (ζὰγ Εο]]6- 
ξοροῦοη νν]Γ4) ὉΥ 16 8π4 γτρα]ν.--- ἘΠ τἰπ κ5 
οὗ 186 ϑασ, δηὰ 811] ἴ89 ἐῃ μαρεϊαηῖδβ οὗ 
1896 υοϊ]ᾶ, τνυου]Ἱᾶ ποῦ ΒᾶΆνο Ὀο]ϊονοᾶ---λαά 
ποΐί δεἰιουεη---αῖ ἴ89 δαἄνϑιδβδιυ δηὰᾶ ἴ86 
ΘΏΘΙΩΥ Βῃου]ᾶ αν ϑῃϊοσοᾶς-ς- λας απ ορ- 
}τεϑϑδοῦ απὦ ἐποπιψ τοομϊὰ σοπιο---ἰηῖτο [ΒΘ ραῖθϑδ 
οὗ δοστιβαϊθσα. [{ 18 οἷθαν {παὺ (ἢ 18 γσοσβο δου- 
[αἴ η8 ἃ ΠΥΡΟΥΌΟΪ6. ΕῸΓΡ Φοτγαϑαίοθ ἢ Ὀδοη 
οαρίαγοα πιογὸ {Βπ ὁΠ00 Ὀοίοτο (π6 ἄπγ8 οὗ Νο- 
ὈΟΠαἀπμοζζαῦ (5601 Κίιυρ5 χὶν, 26; 2 Κίῃηρβ χὶν. 
18, 14; 2 Οἤγου. χχχὶϊὶ. 11; 2 Κιηρβχχὶ!. 88- 
85). Ιπ βρίϊθ οἵ (158. Τὰοΐ, (6. ορίηΐοι {παῖ 
σου]ὰ ποὺ ὯὈο ἰαἸκαη ὉΥ ἴοτοθ᾽ ΤΊΆΥ ἢᾶγθ του] θα 
Ἀπ {ἴθ Βοδίῃοη, ὈὺπῚ ΒαγαὰΪγ το (9 οχίθηϊ 
ΜΒ 08 186 Ῥοοὺ ΙΟΤῸ ΒΟΘΙΏΒ (0 Δβογῖθο (ὁ 1ϊ. [Νοὶ 
ΟἸΪΥ͂ ᾺΒ Φογυβάϊοι τοραγάρα ἃ5. νν00}}- πὶ 1π|- 
ῬΓΟρΡΏΔΌΪΟ, Ὀσσαῦθο ἰΐ ν᾽ 8 ΒίΓΟΠΡῚΥ Γοτὶ δ οα ὈΥ͂ 
παίυγα ἀηὰ αὐτὶ; Ὀιϊ ἰμ τὸ νγὰ8 ἃ ΡΓΟΥΔΙ ΠΩ Βοηί]- 
τηθηΐ 8ΙΠΟΏΣ Τη6ῃ {παὺ ᾿ξ ννὰ8 ἁποῦ (ἢ 6 βΒρδοαϊαὶ 
Ῥτοίϊοοίϊοι οὔ 1.0 ΑἸ ρίγ. Τῇ θα ] θη 14 οΪ6- 
ἴθγ8 Κπον ἰὸ ἐποῖν οοϑὲ δαὶ (89 αοὰ ᾿νμοπι {116 
ον ὙΟΥΒ ρΡροὰ τνᾶὰ8 ἃ ἀοά οὗἁὨ ρτοηῦ ροῦοΥ. 
ΤΊΟΥ Ὀο]οτοὰ ἐπαὺ [86 ΟΥ̓ οὗὨ Φοτγυβαθηὶ ἀπὰ 118 
Τορ]9 ΜΓ 6Γ6 ὉΠ4ΘΡ (Π6 ΒρΡοοΐα] ῥγοϊθοιϊοη οὗ ἐππαῦ 
αοἀ. 7μὸ ἀϊδοοιηδίατο οὗ οημηδοὶοΥ θ᾽58. ΔΓΙΩΥ͂ 
ἴῃ 116 ἀλγ8 οὗ Ποζοκίλἢ δἰ {{|0 ὙΘΥΥ σαίοβ οὗὨ 4ε- 
γα βίο, ἃπιϊ τῃ6 Ῥτοϊοηροά βίοσα οὗὨ 1110 Οἷἱγ ὈΥ͂ 
119 ἈΓῺ 165 ΟΥ̓ ΝΟ ΟΠ ΠΟΖΖΆΥ, 6ΓΘ ὑν0}} σα]οιι- 
Ἰιϊρᾷ ἰο ἀδορθῃ (ἴι6 ἱπιργοβϑίοη ἰδ αῦ (80 αοἀ οὗἁ 
19 Φον85 ννουϊὰ ποῖ βιν (116 ΟἿ(Υ ἴο Ὅθ ἰΔΚοη. 
Το {818 δοῃ(πποηὐ {πΠ6 ῬΓΟΡΠοὺ ἈότΘ τοίοτϑ. Ἦ Παὐ 
Ἰ16 Β84Υ85 15 Ῥγορηληΐ δπὰ ἐπί θη 111, Η6 ἀ88ιη 68 
ἰ8} ἰο Ὀὸ σα, δἢ ὁσοη (16 Ὠοαίί 6 δεῥίουρα, 
(μαι {π6 ΟἸΤΥ δοιὰ ποῦ Ὀ6 (ἸΚο ἢ ὑπη1685 αοὐ ρὰνο 
ἱςὯΡ ἰο ἀεϑίτιςιοη. Οοὐ 8 ρσίνίπς ἰ ὰρ ἴο ἀ6- 
αἰσασίϊοι ᾿πιρ0}16 1} (ας (6 ΟἸΤΥ Μγὰ8 σΌΪΙΥ οὗἩ στοαὶ 
κηα μαοΐϊπου εἰτπιϑς δα ποὺ Ῥδιϑίηρς ἴο Βίδιο 
ΔῈ πύργο 580 ραζοηΐ, {᾿ὸ Ῥτορθοῦ ῥγοσοοάβ δἱ 
0066 ἰο ΒΡΘΟΙῪ {Π|ὸ ΡΑΤ σι] Υ Β1η8 Ὑ ΒΊΟἢ Ἰοὰ ἴο ἃ 
ολιδϑίσοριο {εὖ δὰ αϑιοηβῃοαὰ ἐλ κίησα ΟἿ ἰὴλε 
εαγίὰ απ αἷδ ἰλ6 ἱπλαδιίαπίδ οΓΓἹ (ἀ6 ποτα, ἮἯἩθύΘ 
{5 σοΠἀ6Ώ 868 ΒΟΥΟΓΙ ἰπουρῆβ ἱπίο ΟὯΘ 6χ- 
Ῥγοϑβίοη ;--νν]αῦ ούθη Βοαί οη δὰ ποὺ οχροοῖοα 
Ἰιλὰ Ὠαρροποὰ, δηὰὲ τνἃ8 ουϊάοῃσθ το δ]} {1 νν ογ] 
οἵ (6 Βονγῖ Ὁ] 6 τνιοκοάύποϑα, ψ ΙΟ. χησϑὺ ΠΑΥ͂Θ 
Ῥγογοκβά ὅοἀ ἴἰο Ὄτσβακο Ηἶβ Ῥϑορὶοἱ Τ]γΘ 18 
ὨῸ ΤΘΆΒΟΏ, {ΠΟ ξΟΓΟ, ἴῸΥ {Πἰπ0 βιιβρί οἴου {Παὺ (80 
Ῥγορβμοί ἱπάυ]μχοϑᾶ ἴῃ ροοίΐσ8] δχαρρογαίϊοη, οὐ θῃ 
1 «« Δ ογυβηϊοὶ μαὰ Ὀδοη οηρίιτο τοῦ {πλη 
οὔσα Ὀοίοτο ἰδ ἄκγ οὗ ΝΟ Λα ποζζαγ.᾿ [Ιἢ 
Ῥοϊπί οὗ ϑοῖ, ον νοῦ, (115 Ἰαδὺ ἀαβον 0) ΠΙΔῪ ὉΘ 
ἀυοδίϊξαμοα, ΤβοΥθ 18 πὸ οἷθαν ουϊάίθηοο ἰμαὺ 99- 

ΤΌΒΑΙΘΤΩ δα οὐοῦ ὈοΘΙΌΤΘ 7816 ᾿πίο δοί μ8] βοϑϑοο- 
βίοῃ οὗ ἃ λεαίλοπ μου. ὙΒΟΓΟ 15 ΠῸ δου άεποα 
δὶ δ᾽] {μαὺ 10 δὰ ἜΟΥ̓ΟΥ Ὀδ6ο Δ ΚΟ ΌὈΥ ἀϑϑαμὶ, Οη 
(η6 οσοαϑίουϑ σχοΐοσγοὰ ἰο ἰῃ 2 Οβγσοη. χχχὶϊὶι 1] 
δηὰ 2 Κίηρβ χχὶϊὶ. 83-8δ, ξ ἀ065 ποί ρρϑὰγ ἰδδί 
{Π6 οἰτγ οὗ Ψ6γ Βα] πὶ ντὰ8 δοί Ἀ}} 7 οσοιρίὶοά ὉΥ 
{116 ΘΠΟΠΙΥ͂, ΟΥ ον η γἱϑἰ οὐ ὈΥγ (Πότ, ἀπὰ {μεγο 18 
ΠΟ ἰπ{ἰπιδίῖοπ τ μαίανον οὗ 115 θοΐησ διϊδοκοὶ απὰ 
ἰακοὴ ὈΥ διπι8. ΕὟἼΟα ἴδ6 δοσοιηΐ ρίνοῃ ἰὴ 2 
ΟἸιτοπ. χὶϊ. 4-9, γ νουἹὰ πῖον {{ι Ἐοἰιοδοατι 
δουρὶ Ροᾶσο ὉΥ φσἰνῖης ὉΡ (6 ἐγοαβαΓ68 οὗ (6 
ΟἾἸ(Υ : δηὰ {ἰαΐ 1ἔ πὸ βυττοπάογοα 1Π16 ΟἿΤΥ αἱ Αἱ], 
Ἰι6ὸ ἀϊὰ βο νἱϊ μοῦ νναϊτπς ἴον Ὀαι16. ΦΟΒΈΡΠτϑ 
ἀφοῖαγοβ (ἰαὶ 5 ΒΚ ἰοο͵ς {86 αἰτν στ] ποαὶ σ ν- 
ἷηρς (Δηϊ. Β. νἱ}]. οἷ. χ. ἢ 8)---ὴὰ (παι (15. ντα8 
1Π 6 ΟἿΪῪ {ϊπ)6 1 ΟΥ̓ΟΡ τῦαϑ (ΔΚ ῃ Ὀοίογο ΝΟθυσδδά- 
ΠΘΖΖᾺΡ (ον 8 αν, ΒΒ. νυἱ. οἰ). χ. ξ 1). Ῥυϊ 
ἴθ Γο 18 0 ῬΡοβίγθ θυ άθησο τη {86 Ἐργρίϊδηϑ 
δΔοίμ8}}γΥγ ἰοοὶς ροββοβδίοη οὗ [86 οἷτν. ΤΊ δοσοιδς 
οὗ (Βα ἱηναϑίοη οὗ Φυϊδαῖ Ὀγ ἴ6 ΡΠ 1501η 65. δὰ 
Αταδίδῃβ, 2 ΟἸιγοη. χχὶ. 160, 17, 15 υοΥῪ ὑτγίοῦ δπὰ 
γᾶρυθ. ΙΓ τὸ Κἰηρβ ουβ6 ΝΠ} 61 ΠΟΥ τι οι, 
ΜγῸ8 (ἢ 6 Ῥδῖδοα ἱπ Ψοτιξαίομ, 1 ἀο068 ποί (005 
παι {Π6 τ ΒΟ] οἰγ 611 πο ἐπα ῖν ροπβοβϑβίοη, Οὗ 
ἰμαὺ ἐὺ ννὰ8 ἰκοη ὈΥ͂ ἀββᾶα]ι. Φολβῇ, Κίηρ οἵ [5- 
τοὶ, 2 Ομγοῦ. χχυ. 21-94, που θίθ  Υ ἰοοὸκ 
Ῥοββϑβϑίοῃ οὗ ἰδθ οἱ (ΥΥ δηᾶ αἰβπιϑηι]εὰ δπὰ ἀ6- 
βινογοιὶ 118 ἀοΐοηοθθ Βυΐ 9 0885}]1 νγλϑ ποὲ 8 ἠξα- 
{δοπ Κίηρ, ποίίμος αἰὰ 6 ἴαϊκα ἐμ οἷν ὉΥ ἀεεαμέϊ. 
Ηλνυῖηρ αἸτολγ ἀοζοαιϊ ρα {116 ἀγπἾ65 οὗ π4]}. Σὰ 
(16 ἤρ]α, 6. Βαριῃϑίο δαῦθ τοῦ υἱτἰ πὸ Τα βὶ- 
ὯΠ0Θ δἰ 8ἃ}} Ὀοίοτσο (86 τνἃ1}}]8 οὗ «ογυβλ]θ).-- 
Ὗ. Η. 11.] 

γον. 18. ΕΤΑΙ, ἰδ 8 γουβ. 129, 18, ἃ8 8 4.68- 
(ἴοη. ουϊὰ {Π1|6 Κίηξϑ οὗ (8 ΘΑ ἢ... . ὈρΊοτο, 
ἰαὺ 116 ποῖα πὰ ΟΡΡΌΓΟΒΒΟΥ ᾿λὰ επηϊοτοὶ (89 
σαΐος οὗἩἨἉ ΦΨΦοτγιικαίο) οπὶψ οὐ δοσουπὶ οὗὨ [6 βὶπ8 
ΟΥ̓ἸΙΘΓ Ῥτορ ιοῖβ.. ..... ΜΠῪῸ βιιορὰ Ὀ]οοάα .... ἐπ 
{16 πιὶἀβὲ οὐὗὁἨ μοῦ ἢ Τ]|ι6 ΟὈ]ΘοιΙΟΠ 5. 10 (118 ΙΕ: 

1. Τιιο πορπίϊγνα ραγίϊοϊο, εὖ), τότ. 12. ἰ5 ποὶ [86 
ΒΏΠΙ6 8ἃ5 {᾿ ἱπίογσοσδαίῖνα ρατγιὶς]6 ΤΠ. διιουῦὶα 

τὸ ἴαϊκα 1 885 ἱπίοηἀοα [ὉΓ δ - πὰ ποί, 88 δ(- 

για ἶγ 9 ΔΏΒΥΘΥ τνου]ὰ 6 οχροοιοιἰ. 2. Επλαιν 
18. οὐἹροὰ (ο ἰπϑογί, Ὀοίποθη σοσϑ. 12, 1. δὰ 
οπἷν ΜΙ ΘΒ 18 ποῖ ἰὼ (6 ἰοχῖ, ἴοσ μὸ Ῥογοθίνεθ 
(πα 16 μοδί ο τὶ ἢ Ὀ6 Εἰ Ἰὼ {ΠῸ ΟΡ ὨἰοΩ 
Τοογγοᾷ ἴο, ὈΓΥ ἃ ξΟΊΟΥΔΙ ΔΡΟΒΙΔΟΥ οὗ {|16 ροΟρ]ο, 
Ὀπὶ ποῖ Ὀγ {16 Δροβίμου οὗἉ ρατσιϊσυϊαν ᾿πεἰν] ἀπ 8. 
---Γ ΕΠ ἘῈ απὰ ΚΑΊ ΚΑπ, οἡ (πὸ οἴμοῦ ΠΑη8, ςοῃ- 
ποοὶ γοῦβ. 18, 14, δπμὰ ἰδία {116 υϑυῦ 3.})-- τᾷ 

ιραπαάοτεα, ἴπ νοῦ. 14, ἃ8 Ῥγϑαϊοαίς οὐ τῆς ρῥγϊποὶ- 
Ραὶ φγοροβί[ἰοῃ. βαὺ ἴπ [818 οαβὸ ἴ:8 Ρθορὶθ 
τη ϑὲ Ὀ6 Τοραγτ ρα ἃ5 (6 Βι])]οςί, νι ἰ6}} σΟΏΙΓΆ- 
ἀἰϊσοῖς 16 Ψ]ο]6 σοηίοχί. γα τπὰϑῖἴ, ΤΠ αΓοίοσζα, 
τοραγὰ τον. 13, νὰ ΤΉΕΝΙΒ δηά πιοβί οἴ 6γϑ, 
88 Δ ΘΧοϊαιηδίϊο ; ΟΥ̓́, 8 ΔΙΑΒΕΒ ἀο68, ΕὈΡΡ]Υ 

ἃ ΠΝ ΓΤ -ιλὶ σάπια (0 Ραδ5, ἴον τότ. 13.- 

ΕῸσ---οη αδοομπί 97---’-ἠὲὴὺ αἷἱῃβ οὗ πὸὶ ῥζο' 
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ῬΒοὶβ δηῃὰ [{86γὸ 18. πὸ σοπ᾽πηοιίΐου ἴῃ ἰδ 6 
1.0.1 ἴ89 ἱπίαυξτίθα οὗ θὲ ρῥτίϑϑίβ, ἴμδῖ 
Βανϑ βϑμϑᾶ τ) Ὀ]οοᾶ οὗ ἴδ6 Ἰἰυδῖ ἴῃ [86 
ταϊᾶβὶ οὗ δθσ. ὅ'6ο 967. χχυύϊ. 7-24, Ψ ΠΟ γο 1 18 
Τὴ ἴο8ι ὑπαὺ [δ οἰ οΥ χα] οὗ {μ6 Ὀ]οοὰ οὗὨ (6 
ΤΩ γτϑ γοϑίοα οἢ ἰῃ6 ῥυὶϑδίβ ὃδπὰ ργορ ιθῖίϑ. 
Οοωρατο “6γ. υἱ. 18-1δ; χχὶν. 1]-1ὅ, ψ 1 ΣΙ. 
8.1: νυἱῖ. ὅ; χῖίχ' 4; χχὶϊ. 8, 17; Ε2. χχὶὶ. 3ῦ-290; 
2 μβγοη. χχχνὶ. 14. [ἀάτάκεμ: “ Νοὶ μαΐ [88 
Ῥϑορὶο ψογο ποὺ Δ 0}, 88 Μ76}} ΔΒ οἰ ἴΠῸ Υ Οὗ {Π.6860, 
πη 1089 ψν ὶοκοιὶ ΡΥ ΚΒ πὰ ρῥυλοίοο5 ὑπαὶ Ὑ6ΓΘ 
(Ὡ6η σομπμἰτἰ6ἀ: δυΐ (ἰαὺ ἐμ θ8ὸ νον θ ΤΟγοηοϑί 
δη4 οΥ γα οϑὺ γἱη-ἸΔά οΥ8. δη ἃ ΘηΘΟΌΓΑρΡΘΥΒ οὗ 
πὶ ἀπίο ἴῃο80 'νἱοκοὰ οοῦγβοδ, ψ σὰ (Π6Ὺ 
δίιοι ἃ ἄδνο Γοργονυθα ἰπ μοι, δπα γον τ 6 ἢ 
ΓΠΙΘΥ σου ἃ ἤδγα οπἀθαυογοα ἴο τοϑίγαϊη {8 6π}.᾽; 
ΟΑινιν: Ηο τπηοηϊϊοβ οηθ Κιηὰ οἵ βἴηβ, (δαί 
ἐλεψ 8λεἀ ἢ δἰίοοα οΓ (λὲ τισλίεοιιδ ἴπ (Ὺλ6 πιϊαϑί οὗ 
εγιιδαίεπι. ΤΊΘΥ δὰ πὸ ἀουδὺ 16 (6 ΡΘ6ΟΡ]6 
ΔΒΙΓΔΥ ἰῃ οΟἰδον ἰἸηρ8, [Ὁ ὕΠ6Ὑ Βαιίογοι {μοῦ 
σίσοϑ πὰ χαῦο ἰοοβ6 τοὶ8Β (0 ἸἸσοη ἸΟἸ18Π 688; δα 
106 Ρτορβοῖῦ ἰιοτὰ ἄχϑα ὁπ οὔθ ραγί συν δῖ, 0116 
ἱποϑὺ ρυίονοιιϑ; [ὉΓ {πΠ0Ὺ δὰ ποῖ ΟὨΪΥ, ὈΥ {Π|6}} 
ΘΥΓΟΓΒ δηα ἴλ͵86 ἀοο νη 68 ἡπὰ ΠαίοΥ168, 16 αν ἂν 
(16 ΡΘορὶο ἔγοιῃ ἰμ6 ἤϑαν οὗ αοά, θὰϊ δὰ 8180 
οὐδιϊηδίοῖν ἀοοηἀοα (ἰοὶν ἐπ Ρ οί Υ, δα Ὁ ἔοτγοο 
δια ογοὶν τοργοβϑοὰ ἰμοὶν δι] ἰθδοθο 8, 
δὰ ρυΐ ἰο ἀρ τἴ16 τιῖϊΐμο58685 οὗ αοάς; [ῸΓ ὉΥ 
(Π6 γχιρλίοοιιδ ΟΥ δῖ 6 πὸ ἀοιδὺ πιθδη8 {}16 ῥτο- 
Ῥίιοίϑ. ΕῸΥ νιδὺ ΦΕΒΟΜΕ δπὰ οἰδουβ βαὺ, δαὶ 
Ὀ]οοὰ δὰ θδοη βι6α θθοϑα8ο [8180 ὑθδο ΟΣ 8 ἀγὰν 
Βουθ ἴο ρΡογάϊτοη, ἰ8 {γι σοϊουϑ δὰ ΠΟΙ 30- 
γχοίσῃ ἰο ψιδὺ Φογοιί ἢ μα ἴῃ νἱον; [Ὁ (110 
τόσ γισλίεομα σα ποὶ 6 ΔΡρΡΙϊαἀ ἰο {ἴ)086 Πλ156Γ8- 
Ὅ]6 πο ν᾿ὸ 6 γ0 Θηϑηδγρα ἰο {6 ον συϊΐη, 
ΤΏ θη Φοτοι α}ν, δον νης ἀδηουησθα (Π6 Βὶῃ 
οὗ [86 ρτοριοὶβ ἀπὰ (6 πα Υ οὗἩ μι 6 ῥὈγὶθϑίϑ, 
πιΘ 05 ἴΠ6 Βαναᾶρθ ΟΥΌΟΙΥ νοΐ. 8 885 ἰΐ 
Ὅ6Γ6 (Π|6 Βα ]ὺ οὗ Δ]} 0116 1Ὁ Υ͵668.᾽}] 

γεν. 14. ΤΟΥ Βανθ υννᾶπάᾶοιϑα δ8 Ὀ]ϊη ἃ 
ΤΏΘΩ ἰῃ ἴδ δεἰσθϑῖβ, ΓΟ Βᾶνο ρΡο]υϊοᾶ 
ΒΘΙΏΒΘΙνοΒ υυνἱῦ Ὀ]οοᾶῦ. 7λεν δίαψσφεγοα αἃϑ 
δίϊπα (πιεη) ἰἠγομσὴ (ἠδ δίγεοίϑ, αεἰεα εὐἰλ δίοοα. 
[Μαη οσθᾶ. Τὴ νϑτ 18 πιοτθ ἔγοα Ὁ ΘΏΓΥ 1.864 
1 {116 Β6η86 ΟὗὨ δίσφφογίη, τεοἰϊπρ (80 ἀἘΒΙΑΟΗ), 
ΟΥ σίμπιδέϊπς (ΒΚουΔΉΤΟΝ, ΝΟΥΕΒ), [ΠΔῺ ἰπ ΔῺΥ 
οἴογ, δῃὰ {115 5686 15 ΥΟΥΥ͂ ΔΡΡγορτγίαδιϑ ἴὸ [89 
υποστγίαίη πιοίΐοπ οἵ ι1 πηθῃ, Ψ]Ὸ ἈΓ6 ποῦ πιο ἢ 
δι ϊοίοὰ ἰὸ ν απάοτγις αὐουΐ 1.16 ΒΓ οί8.-- ον. Η. 
Ἡ.].- τ-Α85. ὈΪηᾶἃ θη. Τ|ι6ὸ ἰάθρα σδπηοΐῖ 6 
εἰδαϊμηι ρογρείταπαάατιι ἱπϑαίἑα εἰ ομριαϊίαίε οσοδεσαίὶ 
[ὈΠπἀ6α ὉΥ ἰπβαι Δ Ὁ]6 ἀθδῖσο ἰο σοτηπιὶϊξ τηῦ- 
4678], 88 ΒΟΒΕΝΜΌΈΙΕΕ ψ  ο1 μανο ἰἰ; ἴον ἘΠ6Υ 
Βδνυο ἴῃ ἰδοὺ δ᾽ γϑδα  5η64 δ]οοα δῇ ἀ {᾿ογοοτ ἰ0 18 
δά οὰ {π8ὺ {Π6 7 ψογὸ ἀοἠέοα εὐἰἢ δίοοά. ἈΔΙμοΥ, 
(ΠΟΥ͂ 8ΓΘ, 88 1ὑ ΨοΓγο, ἀσηκ νι [6 ὈΪοοὰ {Π6γ 
ΝΑΥΘ ΔΙΤΟΔΟῪ 64, δὰ ἴῃ {μ18 ἀγα ΠΚΟΠΏ6885 {(ΠῸῪ 
ο αἱοης ἃ8 ἰξ ὈΠΠπά, ποῖ οὐβουυῖηρ σοπὶ {ΠΟῪ 
ΤᾺΥ αἰἰθηοο ἐο ἰουσῃ 1} (Π6 1} Ὀ]οοα-ϑία! ποὰ 
οἸοι 68.---Ζδό ο παῖ θη οουἹᾶ ποῖ (πιλτρ. ἐπ 
ἐλαί (ον οομία ποί δι) Το ἢ} ΓΠΘΙΣ βαστθηῖβ 
--ουλεπ οπὲ οοιμα ποί [ἱ. ὁ. Ἰαννία Πν] ἑομοὰ ἐλεῖν 

σαγπιεηί8.---δῶκῖἶ ὸο ἴδαῖ (παν, ΤΉΒΝΙῦΒ). ΠΣ 

σαπηοῦ Ὀ6 5ῦ Σοηογρά. [Ιΐ βίδηβ Ὀοίογο (ἢ 
νυν οἱα πόρδηῖνο βοηΐθῃσθ, ἃ8 ὈΘΌ 6 ἃ ΒΊησίο τνυτὰ, 
1115 κοιοσα σΟ.ΑΙΠΒ ἃ Βίαἰθιηρηΐ οὐ [ἢ6. Βιιὺ- 
Ἴθοι οἱ μενοι) οἰ 658, υἱ[ἢ τοβροοί ἴο (ἢ 6 
{ ΠΟ] ΟΠ 658. {ΠΟΥ οοηίτδοίρα ὈΥ (ἰὸ σοπίδηιϊηα- 
(ἴοι τοζοσσοὰ ἴθ. Τδυβ: 71}ὲν δίασσεγεα.. .. ἴῃ 8 
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σοπάϊῖου ἐπ τολϊοὴ, ἐξ τσαϑ ποί ἰαιοξμΐ [ῸὉΓ ἀπ ὧπιῈ (0 
ἰομεὴ ἑλεπι. [ἀπ πΆση, ν᾿ 086 οχρ᾽᾿πδίΐου ἀρτθ68 
τ {Πδὲ 7051 ρίνοη, Θχοορί {μὲ [ῸΓ πιὸ 8 Ποῖ θη 
ΓΟΘΒΟῚ 6 γτρηθιβ ἰ6 νου 5 ἰὼ (6 Ῥγθεπομὶ [6 η86, 
ΔΒ ΤΏ0Γ6 ΒοσυΓδίο Υ Θχρυύοϑβοὶ {16 Β6 0,36 οἵὗὁἨ [16 
οΥΖίηδὶ, {π8η4, ῬΟΤΓ Δ Ρ8, ΠΥ ΟΥΠΘΥ ΟΠ ΘΓ ΟΥ̓, 
"“ Ασοσοτάϊπς ἰο ἐπα ΝΠ ο]6 ἀντ οὗ (116 σπαρίδν, 
τ ϊοὶ ἰοβονῖθθ5 (6 σοηδθαι 6068 Οὗ (Πὸ λιερ- 
πιθηΐ ΜὙ} 1} τοϑροοῖ ἴ0 ῬΑΓ ΓΟ οἰ 5565 δλ}} 60- 
αἰ εἰοπΒ οὗ 186 ΡΘΟρ]6, {κα [0] ον ης νου 865 ργυ οϑομῦ 
-. ἀεβουιριΐοη οὗἩ (6 Ἰυάμρπιθηῦ ᾿πδιοῖθιὶ οὐὐ (}|6 
νἱσκοά Ῥτγορ]ιοίβ δπὰ ΡῬυϊθϑίβ, Ὀᾳΐϊ ποὶ ἃ ι'μ 8 γ0 
Γταριθηῦ οὗ {116 ὈἰΒίΟΥΥ οὗὨ [86 ]Δἰ6 βἷορθ. Τ|ιῖ5 
ορίῃΐοη 18 σοηβγιηθα ὈΥ {110 ΥΘΟΥΥ͂ ἢγδὶ 'νογὰ 5 οὗἁ 
γον. 14 (ἐλὲν δίασφεν α 7 ὑἐϊπα), νυ λον ἀθποί ε ε186- 
ὙΠ ΠΘΓΘ, 88 8 ΘΟΙΏΡΑΥ ΒΟ ΥΥἱ 1} θΘαΐ. χαν!. 28, 0; 
Φογτ. χσὶϊ!. 12, [βὰ. χχὶχ. 9. ᾿ἰχ. 10 βίνονν". τηὴ9 
οἴἶδοοι οὗὁἩὨ θῖν πο Ρυπηϊβιηθηῖ. Ὁ ἡ ΤῊ Ἀγορ)ιεῖϑ 
δηα Ῥχίοϑίβ βῃουϊὰ Ὀθ 10 ογ98 οὗ (89 ρόορϊο: 
1Π6Υ Βανθ Ὀθοοπιθ πὰ δηὰ ϑίασοῦ δθοιυΐ Π6]0- 
ἰοββὶν (ταῦ ]οϑ υπὰ 8035) ἃ8 ᾽πὶ τμθη ἀρ; 
18 Β88 αοὁἀ᾽ 5 δηὰ βηνἰἰἴ6ῃ ἰμ 6 πὶ οα δασοιπὶ οἴ 
(οἷν β'πϑ. ΤῈ οἱ] τπᾶτκϑ οὗ (ΠΟΤ δ᾽} {Π Ὁ Υ̓ὮΎ 
ΘΑΥΤ]Θα δοουΐ τὶ τθπὶ ΟΡΘΏ]ν, 80 {Π8[ 4}} 16 
τον] σου] τοοορηΐζο ἔθ πὶ απὰ ἀνοϊὰ εἰοὶν οιιΟ}}, 
ἰθὺ Π6Υ ϑιῃουϊὰ Ὀδσοπλθ {ἢ 686 ͵ γ 68 ἀποίολη.""-- 
ΟΥ̓ οΡ (ΓΑ 8] αἰ ̓ 0η8 πὰ ἱπί ον ρυοίδιοἢ 8 ἤν Ὀ66 ἢ 
εκἴνϑη, 411} ἱπυοϊ νὶπς στοαὶ ἀἸΒΙ συ] 169. ΒΙΑΥΝΕΥ 8 
18 υπὶαὰθ. “Ἅ7Ὺεν τα 7γαπίὶς ἰλγοισὴ (δδ δίτοοι δ, 
ἐλεν τοῦτο δίαϊπεα τοιἢ διοοά; δωσὴ α8 (λον οσομἑαὰ ποί 
οὐετροισετ, ἐλεν ἰομολεα (λιεῖγ οἰοίδεΒ. ΤῸ πιθλπΐηρ 
18, ἰδαῦ 17 ΠΟΥ σουϊὰ πὸ οἰ γν 180 ἤδτὰ {Π|086 
{ΠῸΥ τηοῦ ἢ ἴῃ {116 βίγϑοίβ, {ΠΥ ἀοἤϊ]οἀ τ θπὰ 
ΌΥ τουοΐης ὑπο ῖν χαγιηθηῖβ.᾽" Τῆι 8, Ὀ651168 [ἢ 8 
ἐπ ΡΌΒΒ1 Ὁ1]6 {ΓΔ Ὼ 8] 1010}8, 18 ΟρΘῃ ἴο (06. Οὐ] οἰἸοη 
(εἸδὺ τὰ 6 πηοὶθ ἰὼ ΒΟΒΕΝΜΌΠΨΨΕΒἾ 5. βηὰ 
ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ᾽ 8 βίοββοβδ, γῆ ο Γοργοβοηΐ 16 ΡΤΟΡ]οί8 
διὰ Ρυίβϑίβ, ὈϊΪϊπάοὰ ὉΥ ρῥαβϑίοῃμ, βρεκίηρ ἴοτ 
Ὀ]οο4), πϑιλοὶν, ἔμαὺ (6 ῬΥΟΡ] ΘΙ 8. δι ρυιθβίβ 
Βι:64 {μ6 Ὀϊοοὰ οἵ (ἴα ἡιι8ί, ““ηοῦ ὈΓΥ τανίῃς 
[Ὀσουρῆ (Π0 Βίγοοίβ, δνοταὰ ἴπ παπᾶ, διῖ ἴῃ 8 
ΏΟΤΘ Βοοσϑὺ ΨΔΥ, ὈΥ̓͂ 1πδιϊ χαῖρ {ἰἸ6  ἀροηίβ᾽" 
(ΝΟΥ Ε8).--ΤἮ. Η, Η.] 

νον. 1ῦ. ΤΟΥ οτἱοᾶ ἀπῖο ἴμθι, Ὠορασῖ 
ΥΘ (πιλυῖ. ψε ροϊιι 64). τ ἰδ ἈΠΟ]Θ δ; ἅδρα:εῖ, 
ἅρρασῖ, ἰἸουοἢ ηἠοῦ:--ατοαν  ὠποίοαη οπε᾿ ἰἠδῳ 
ογιοα ἰο ἐλεπι,---ταῖσαν } αἰοαν ! ἐομοὶ ποι! Χο ο.}}5 
δ) [-ἄϑρασὶ γθ, δέσοπε, οὐ αὐαν 1] Νοῖ (16 
ΤΌΓΔΘΓΟΓΒ, 88 18 ονἰἀθηὺ ἔγοια [06 ΜΟΓΒ ἐλέψ 
εττεα [ἰ. 6. πιεη, ογῖδα] ππίο ἐλόπὶ [ἴογ 6 Ῥγοποῖιη 
τηϑὺ τοίου 0 (Π 6 ̓Ἰπυ ΓΘ  Υ8.--ὐσὶὶὺ. Η. Η.]. 1πε- 
ΝΙΌΒ. {81} 8, (η086 0 πηϑὶ ἰοζοῖ ΝΟΥ ΠΙΔΥ ΠΙΔΥ͂Θ 

οα]]οὰ ουαὐἱ ἰπ8 ἰο ὁ8Δοὸ οἴου. Βαὶί 9 (ἐο τἀ ι) 

οαπηοί τπϑϑὴ οπθ αἀποίλογ. Τὶ τσὶ, ᾿π]ορά, 6 
ἰακοη πὶ Π 6 Β6η86 οὗ αδ ἐξ [οοποεγπῖνῳ (λθην], 88 
Ῥαάπεαῦ ῥγοΐοσβ, ὙΠ ἂἃπ ΔΡροδὶ ἴο [Γ8. 11]. ὃ; 
Ιχχχυΐὶ. ὃ, εἰσ. Βεΐ ἔθη (Π|ὸ κοσοη 4] οὗ (8 
ΥΟΥ86, ἴῃ τν 1 σἢ (Π 086 ᾿Ἰη ΓΘ ΤΟΓΒ Βυ Δ ἀΘΏΪΥ ΔΡΡΘΑΓ 
88 Γι ρὶνγ85, 15 ἀαρτί νοα οὗὨ 118 ΔρΡργορτίδί ὀχ μ]8- 
πδίΐοῦ,. [{ἰἀκθοίδο ποτ 5 {6 ΔΒ ἃ 61}} αὐ ἀγοβερα 
ἴο {6 τηυτάοτουβ. Δοσοογάϊηρ ἴο [μον. χὶϊὶ. 45, 1Π1|9 
Ἰοροῦβ ψογο γοαυϊγοα ἴο σα] ουἷ ἰο {056 πιοοι της; 
δ θπα, 39, ΝΘ ["΄ἀποϊθαπ, ἀποίοδη 4. Τδθ 
ΒΔΙΠ6 ΟΥὟ 15 Πατο δἀἀγθϑβοή ἰο {Π0586, ψῆο, ΜΠ ἢ- 
οιἱί γοβοοίϊης οὐ {Π|6 } ΠΟΙ ΠΠ 689, βία σροῦ αὐοιιϊ 
Οἵ {Π6 βίγϑειβ, 858 1ζ ὈΠ1πά, δπιοη ρὲ {Π|086 ψν ΑἸ ης 
1π6γο. [ἸΥΟΒΌΒΜΟΒΤΗ: “Ἴἢ6 Ργ οϑίβ δηιὶ Ρσο- 
ΡΒοίβ, νῦο, ἴῃ ὑμοῖγ βδρὶ γα] ρῥγίαὰθ, ΤΟΥ ΘΥῚΥ 
Β814 ἴοὸ Οἴμογβ, “Οοθ ποὺ ΠΕΔΣ ἰο πι|6; 1 818 
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Βοϊῖον (Π8π ἰποι᾿᾽ (19. χνυ. δ), 8884}} Ὅ6 Ἰοαϊμοάὰ 
ὉΥ οἴ 6ΓΒ, 85 υοϊπρ ΡΟ] το Ὁγ Ὀἱοοά, δῃηὰ πιθῃ 
8.18}} ΟΥΥ ἴο {μθπὶ {ἄηιό ᾽ ἄνπιϑ' (μποίεαπ ! μποίεαη 7) 
-ο-ἰνογὰβ νῆσοι (6 ΡΥ 8 ΟὈἸ  χοὰ ἴἰο ΟΥΥ ουἱ, 
ἦῃ ΟΥΓΘΥ ἰο Κρ οἴ .Β ἔγοτῃ ἷπι (ωθγν. χὶϊ!. 46). 
ΤΊΘ δ συϊαῦ Ππυπ ΘΓ (ὑποίδαπ) ἰΒ ὨΟΓῸ υοὰ, ἴῃ 
ΟΥΔΟΣ (ὁ δοπηθοὶ ὑΠ8 ΟΓΑΒ ὙΠἢ ἐμαὶ ΟΥῪ οἴ [86 
Ἰορου᾿. Βιὺ (μὲ8 ΟΥῪ ---ὐῦ -- αιτσαν  ἄορετὶ 
γ9 1---ἰν δάάγοββοα (0 ἴθ τηοϑὺ ὈΓΖΘΉΛΥ, δηὰ 
80 ΓΟΡΟΔΙΘαΪΥ ἰδὲ ΤΟΥ ΓΘΟΟΖηΪΣΘ ΠΟΙ ΒΟΙΥΟΒ 88 
Ῥγοβοντὶ Ὀθα, δηκᾶ---ῶτ οοπιροϊϊοὰ ἰο 60. Τλθ 
{πγϑοοϊ ἃ σοροι ἰοῦ οὗἩ 3), αἰσαν " ΒΘΘΠῚΒ [0 [6 
ἰο ἰηάΐοδῖθ, {πὶ πο ΠΠΟΓΟΙΥ ἱππποα δῖ 6} 7. δὐϊον 
ἴΠ6 τπηυγάογβ, Ὀυσὶ Ῥογβϑίθη ἸΥ 411] σοηίδοὶ τὴ 
{6 ὴλ 88 Μὴ ὑποϊθδη ῬΟΓΒΟΩΒ 88 δυοϊάϑα. 
ΤΊΒ (ΒΩΥ͂ ἯΘΥΘ, 88 ῬλΛΡ δαὶ, Ῥγοϑοῦὶ Ὀ6α.--- 
νΏΘη ΤῆοΥ δθἃ αὐὐσὰν δηᾶἃ νυϑῃᾶοσχϑθᾶ--- 
τοὐφη Τὴφῃ λαα ἤεα αἰσαν (ἀδν εοπιϊπιεαὰ δισείοεὶν 
τραπάοτίηφ αὐοιέ [{0Υ] ἴδον δεὶᾶ δισοῃβ [86 
Βϑαῖδθη, δον 584]}} 0 πλοῖϑ βοϊοὕσῃ ΆΘΣΙΘ 
-οἰῊ ιταϑ βαϊά αἀπιοησ ἰλε λεαίλοεη, Τάεν δὴλαϊἑ ποί 
ἰοηφεῦ ἰαττν. ΝΟΥ ἰδδὶ (ΠΥ Βαὰ θά, γοῖ αὐϑῆ 
1ῃ 8 οσοῖχη Ἰδηὰ [ΠῸΥ Τουπὰ πὸ γοϑί. ὙΒΕΈΝΙΌΒ, 
Πηοϑὺ ὈΠΗΘΟΘΒΘΆΓΡΙΠΥ δηὰ ΥΟΥῪ ΔΥΚΝνΘΡαΪγ, ΒὰΡ- 
ΡΟΒΟΒ ἃ ϊριῦ ἐο (86 ΟΠ Ἰάθδηβ, ἢ δὰ Β6ρδ- 
ταῖραὰ [6586 ουἱάνθ πιϊπουΐ αθοταϊηρ ἰδ 6πὶ ἃ 
ῬοΟΥπιηποηΐ Ρ]8090 οΥ̓͂ δοάθ (32) δηὰ οανγὶϑαὰ ἢ πὶ 
ΔΙΝΑΥ ἰηΐο οδρ νὴ ν ἰο γϑγίουβ αἰ ογθηὶ Ρ]8068. 
Βαι τἢοθο οποιηΐθθ οὐ Φογοιηΐϊδη, ψῆο παϊρὰ Βὶπ) 
80 ὈΪΠΙΘΓΪΥ δηὰ φῬογμοσουϊθαὰ δἷπι, ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ͂ οα 
δοοουπὶ οὗ δ᾽8 δοῃϑίληϊ δαιηοῃὶιΐοη ἰο βυθπὶ 
{Ππϑβοῖνοδ ἰὸ ἴπ6 (μα ] ἄθδῃβ (866 926, χχχυῖὶ,, 
χΧαχν ].), σανίδι εἶν αἰα ποὶ ὉΠ ΙΏΒοἾ γ 68 ρῸ ΟΥ̓ΘΥ ἴ0 
16 Ομα] ἄθδβ. δ Ποσ,, 18 ον ἰμαϊσαίο ἢ6ΤΘ, 
1 ἃ σΘΏΘΓΑΙ ΨΆΥ, {Πα [0860 ουἱΐατνϑ τὶρῃϊ μανθ 
βδα ἰο Ποδίμϑθῃ Ὡϑδίϊοπβ. Βυὶ ἰζ Π6Υ μαὰ, (86 

τον 5 3}}} ὍΣ (αἶδο ἐλὲν τοαπάεν64) βου ἰδὲ (μοὶτ 

2 (ππαπάεγίηφ) ἀϊὰ ποῖ ὁπ τι ἐμοῖς γ3) (ἡ) σλι). 

ΤΡ λον λαὰ Πεά, αἷἶδο δεν ιραπηαεγτεα αδομί, ἰμ αι 18 
ο βΆγ, 1 6 οὐ ἰποὶν δίρμῃι, δήϊον πρδηϊίο] 
Ὑνληογίηχδβ, (Βουρῃς ὑπαὶ {6 νυ παὰ Τουπὰ αἱ βοῖῃθ 
Ῥαγ σαν ΡΪ800 Δ ΒΟΘΌΓΘ Γοίγοδαί, ἐλλη πιοη δαϊά 
ευοπ ἰλεγα απιοπς ἰδὲ ἀεαίλεπ, ἰδεῃ δλαϊξ ποὶ ἰαττν 
ἐοπσεγ, ΤΠΘΥ ἀγΓῸ ἴμθηῃ αὐ γθη ΔΊΨΑΥ͂ ΘΥΘῚ ἔγομΣ 
(Ἰοσο. Τ|}18 8Βο Ῥ] ΑΙ ΠῚ ΓΤ πὶ ΐπ 8 τ18 οὗ {ἢ Σοβί 658 
δηὰ διρὶεἶνο υϑηἀογίηρβ οὗ Οαΐη, ἰὴ6 ἤτγϑι τηῦγ- 
ἄσγον, δαὶ ν6 δίκα ἴ9ὉΓ γσγδηϊοα ἐμαὶ 186 Ῥοοί 

δὰ ὅοη. ἷν. 12-14 (Δ »ὴ ἴῃ ΒΒ ιἰηα, [1 ἿΣ 

ἴῃ νον. 14 πιθδπβ ἐλον δίασσεγεά, ἃ.8 τῆ 6 ῃ Βτη (6 ὉΥῪ 
αοὰ νῖϊι }υαϊοῖ41 Ὁ] 655, 10 ΒοΟΙ8. ὩὨΘΟΘΒΕΔΡῪ 
(ὁ αὶνο ἰ 17Ά26 Β4110 τηθδηΐπα ἰπ τοῦ. 18. Τθ 
Β6η86 ἰ8Β οχρίαϊποὰ ὉΥ (60 7ι.ἀ 1618] 896 οΥ̓͂ (Π6 
ΟΣ 28 οχργοαϑίνο οἵ α0α᾽ Β [υἀρτηθη 8; 866 Υο Ὁ. 
14, ΘΕΆΙΑΟΗ: “ λεη δεν ἤεά αἰυαν, δον ἔἄαυε 

ΤΗ͂ΕΒ ΧΑΥΕΝΤΑΤΙΟΝΗ ΟΕ ΦΕΚΕΜΤΛΆΔΗ. 

ἱκεοιοίδε δίασσεγεα αδοιμί, π Εἰς, ὁ. δοσουηίῖ οἴ (89 
ον οπὶ γοΐχσοησο ἴῸ .»»} (λέν εἰασφετοα) ἰὴ τεῦ. 

14, τηυδὶ πιο ἐμαὶ (πον βιίδααογεὰ δὈοαίὶ 88 Βοὶρ- 
ἸΟΒΘΙΥ 88 ὑμον αἀἸὰ Ὀδίογο ἴῃ (ἢ 8 ΟΥ̓; δυὰ πετο 
δυοϊάἀο ἰῃ {80 δδὴθ 87. ΕῸΣ Σ {ΠῸγ πουϊὰ 
ΘΒΟΔΡΘ [6 ΒΟΟΓΠ Οὗ (μοῖὶν οὐ ῬΘοΟρὶθ ὉΥ͂ ἃ Βδδϑίγ 
ἀορδγίατο ἤγοτῃ (ἢ θῖὰ, τοὶ {}16 πιδιί] 08, ἤγοπι τ βοῖα 
(ΠΟΥ βουρῃὶ ἃ Βοβρὶ δ ῦ]6 γασθριΐοπι (32), που]ὰ 
γοίιβθ ἰὺ ἰο βοῶ. Μοῃ βαϊι, ΤΊΣ 884}} ἢ 
ἸΟΠΟΓ Τϑαιαὶῃ 88 ρυθϑίδ; δθ6 1)» ιι[. χχτῆϊΐ θ8, 
θ0: “δηὰ διιοηρ 686 παϊϊοηδ εἰαὶὶ τθοὰ δηὰ 
ὯΟ 6886, ΠΟΘΙ ΠΟΥ 88}8}} (86 5οῖ]6 οὗὁὨ (δ ἔοοϊ πᾶτε 
τοδί. ᾿᾿-αὁ'ιΊσ. Η. Η.] 

γεν. 16. Τὴ δΏΒΟΣΙ (μιλυᾷ. 7πεε) οὗ 186 
ΤΟΝ Βεαῖδ ἀϊνὶ ἀοαἃ ἘΠ 6.1---ὐελοσαλ᾽ς οομπίε- 
παποέ λας δεαίετεα ἰλεπι. ΤὨϊ8 (6 Ῥοοὶ ἀοβογὶ δ68 
ὙΠδὶ 18 Κηονη (0 πἷτα οὗ {μ6 δου δὶ σοπάϊιοη οὗ 
Πο8θ ουἰΐανγβ, ἴῃ σοπβοαθσθῆσο οὗ ἐμοὶ ὈΔη5}- 
τἸηθηί. ΤΌΟΥ οου]ὰ ποῖ οἜΥ0 Σαοπιδίη ἰοχείδοσ, 
Ὀὰϊ τσϑὶ ὍΘ Βορδίίογθρα, ΒΥ {6 Θσργεββοῦ 
ἐλ6 ὕαοε ο «ελουαὴλ, ἴ86 βοαδιίοτῖηρς ἷἱξ ἰγδοθὰ 
Ὁδοῖς ἰο Φοβουδὴ 88 ἰ(5 ὁοδυδβο, γὰο δὰ ποὶί Ἰοδὶ 
δἰχαῦ οΥ̓ ἰμθπι, Ὀὰὶ μαὰ ἀϊτεοίοα ὕροῦ ἰμ θη ΗΪ8 
σουμηίθΏδβη66 ἐπὶ πιΐσ8}}γ. 866 Ῥ8. χχχῖγν. 17 (16). 
ΤῸ 880 ον. χυϊὶ. 10; Ῥβ8. χχὶ. 10 (9). [π|ι8ὲ 
δἰίοῦ Ῥδβϑαβθ ἰδ τΟΤὰΒ ἐπὶ (λὲ ἐΐπιε οὔ Τλὶπε 
απ 7έγ, ΔΓῈ Ἰἰ[6ΓΔ]}Υ ἐπ ἐλε ἰἕΐπιο 9. Τὰν 7}αεε. ΤΟΤΕ 
ΤΩΒΔΥ͂ ὍΘ ΔΠ Δ᾽]υδῖοη ποτα ἰο Φ6Γ. χτὶ. 11, 18, 
ΦΈΟΥ Μίπθ ΟΥ̓ΘΒ ΔΥΘ ὉΡΟῺ 811 {Π6]ν ὙΔΥΒ: 1ΠῸ7 
ΔΘ ποί ἰὰ ἔγοιῃι ΜῪ ἴδοθ, ποῖ ΠΣ 18. ὑμεῖς ᾿ηὶ- 
αὐἰγ πὰ ἴγοῃ Μίηθ ογθ8. Αῃὰ] ν}}] ὅγϑι τὸ- 
ΘΟΠΊΡΘΗΒΘ {π6 Ὁ ἱπΙαΌ Υ δηαὰ (ΠοὶΓ δίῃ ἀοιὉ ]6.᾽" 
ΤΏ θη αοἂ ἴον ῖνοβ ΟἿἿΓ 515, ἯΤΟ ΤΑΥ͂ 58 0, " Τίιοῦ 
ιιαϑὲ οδϑὶ 8}} ΙΩΥ̓ δ' πῃ ὈΘΒἰπὰ ΤΥ δδοκ," [5. 
ΧΧΧΥΪ, 175. Βα τοὺ Ηρ ρῥυηΐθηοβ ἔμ επι, τῖϑ 
ΒΥΘ σοιῃροὶ]οὰ ἰο βϑύ, “θ᾽ δῖὸ σοῃϑιμιδὰ ὉΥ 
ΤΗΐηο δηχοῦ, δηὰ Ὁγ ΤΊΥ σαι ΔΓ νεὸ ἰγου δ᾽ εἀ, 
ΤΒουῦ Ὠαϑὶ δβοῖ οὐσ ἰηϊαυϊῖο8 Ὀοΐοτο Τ66, ΟΌΓ 86- 
οτγαί βίηϑ ἰπ ἰμ6 ᾿ἰρῆὶ οὗ ΤῊΥ σουπῃίοηδησο." ΚΒ. 
χο. Ἶ, 8.---᾿͵Ὑ- Η. Η.]--Εἶἰο ντὶ!] ἴο τροτθϑ σθ- 
βαστᾷ ἴθι. Τμὸ τογὺ ἴ8 ἕαίυγο, ἢ). Τδθ 

Ῥοοὶ φγοάϊοϊβ ἴοσ [89 ποδίίογοὰ οὔθϑβ, (δὶ (ἢ τ 
ΜἢΠ ὍΘ ὯὨΟ τποῦγ6 ΤΥ ΟΣ Δ ὉΪ9 ομδηῆσο οὗ οι οΥδ ἢ 
τηϊπὰ ἰοναγβ {Π 61.--- 9 τοδβραϑοῖϊοᾶ ποῖ 
[820 Ῥδσβοῦβ οὗ ἴδ ὑσχίϑθβίβ, ἴΠ6 Ὺ ἑανουτοῦ 
ποῖ ἴδ οδ]ᾶθιβ. 7λὲε ργνίεδίς ουπά ποί 70᾽- 
δεαγαποο, (δὲ εἰἄεγδ ζουπα πὸ σοπιραϑδίοη [οΥᾺ τὸ 
ΤΩΔΥ͂ ἰτδηδὶδῖθ ἸΏΟΤῸ ᾿ἰ ΟΓΑΙΪΥ 88 ΕἸ. Υ. υπύετ- 
βιϑηάϊηρ ἐμαὶ (Π6 βυθ]οοὶ οὔ ἰδ 6 γϑυγὺβ δγὸ [86 
Βοδίβθη, οὐ ΙΏ0Π ΠΘΏΘΓΑΙΥ ; δηὰ {μθ πἰοκεὶ 
ΤΌΤ ΘΓΟῸΒ »γίεδίς πὰ εἰάδγα ἀσὸ [86 οὐ͵θοὶδβ οἵ 
μ9 νογῦϑ. Ὗαἀοἀ Π8858 ΡΣ ΓΙ ΘΥΔΌΪΥ οαλδὶ ἰδεῖ 
ΔΊΎΔΥ; δὰ πιῆ ΒΟΟΙῚ δπὰ ᾿πἾυσχο {{| 6π|.-- 
Υ. Η. Η.] Μϑη ἀθδὶ στὰ (ποῖ τὶιδουὶϊ τορεγὰ 
ἰο ὑδοῖὶν σο 0 ΟΣ 86. 

ΙΥ͂. 117-20. 

17 ΑΒ [ὉΓ ὑϑ, ΟἿΓ ΟΥ̓́68 85 γοΐ [Ἀ1164 [Ὁ ΟἿΤ ψδὶῃ Β6ΙΡ : ἱῃ ΟΥ̓ το ῖηρ Ἧ6 ἤαγο 
18 πναϊομοάᾶ ὉΓΥ ἃ παίϊοῃ ἐλαΐ οου]ά ποῖ βᾶνγθ 3. ΤΟΥ͂ μη ΟΌΓ βίθρϑβ, ἰλδΐ νγ σδῃποί 
19. ρὸ ἴῃ ΟἿΓ ΒΓ 68: ΟἿΥ Θη 18 ΠΘΔΥ, ΟἿΥ ἀδΥ8 δγὸ 18]]6ὰ ; [ὉΓ Οὐγ δμᾶ 18 οοῦηθ. Ουΐ 

ῬΟΓΒΘΟΌΪΟΙΒ ΔΓ ΒΨ ΟΣ {ΠπΔῃ ἴη6 68 0168 οὗὨἨ [86 ἈΘδΔΎθη : {ΠΟΥ͂ Ρυγϑυθα 8 ἀροῦ (86 
20 τποπηίδίηβ, [ΠΥ 6] 4 νϑῖῦ ΤῸΓ 18 ἰὴ ἰπ6 τ] άθγηθθθ. ΤῊΘ Ὀγοδίῃ οὐ ΟἿΓ ποβιγ!]8, [8 

δηοϊηϊοα οὗ {ῃ6 1,0 Εν, νγα8 [8 Κη ἴῃ {μοὶγ ρῥἰΐδ, οὗἨἩ βοτὰ 6 Βαϊ, ΤΠ ΘΓ ΗΪΒ ΒΗ ΔΟΟΥ͂ 
6 588]}} ἰΐνθ διμοηρ {π6 ὨρδίΒθη. 
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ΤΕΧΤΙΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΚΞΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

οσ. 17 -πὴν» [ΕἾϊ, 3) 5». Ὑιο ὕἥογαηι 8 8 τλοπδίγοσ ἐν. Εοσ, 1. Ἶ}} ὨΘΥΟΓ δίδη 9 ἴῃ ἐμ ρἴαταὶ τί δα ῆχοθ. 2, 

1ἴ τὸ βρροδο ἰμᾶϊ ἴ[η6 διἔχ ἰ6 ἠοϊποα ἰοὸ Ὁ», {6 ἰξ σοι Ὅ6 πτί ἴδῃ ΠῚ» ΟΥ̓ Ἴτ ὴν- 3. Το δυδχ ἕογῃι πν- 

[8 ΘΠΕΙΓΟΙΥ δΌΠΟΣΠΙ. ὙὴΘ ΟΥ̓ ροδα[ Ὁ16 ἀΠΔΙΟΧΥ Μψουὰ ὑθ ΤΣ 2), ΕΣ. ἰ. 11, ἀποοογάϊης ἴο ψἹἘΪοἢ ΓΤ)» σου θῸ ΒΟΒΝ 

{γτιοῖοα ἔγοπι ΠΥ. Βυὶ οη νοΐ ἄοοδβ ἔπ ρ]υτγαὶ ευΠ8χ ἀινοδᾶν, Τὸ τροϑὺ ἐμ 8 ἀἰ ον} (6 Μοαροχ νοὰ τοδὰ 4) 1}. 

[380 ΟΔΕΥΊΙΝ, τολεϊδ᾽ τοε τῦέγε νεῖ εἰαπαΐπρ: ΒΙΑΥΝΕΥ, ἨΕΝΌΕΕΒΒΟΝ, ΟὟΣΝ, τολίΐε γεί οτ εἰἰϊ ιτσὲ ἐχίεἰδά. ΒΊΛΥΧΝΕΤ σοπ͵οοΐστου [Π88 

ἴϊε δια] Ἡ “͵8 ἃ οογττγυρίίου, ποῖ οἴ α βίη κχίθ ἢ, Ὀαὲ οἵ ἔτγο 11, τ..6 Ἰαΐϊίον οἵ νι ἰς ἢ οὐραϊ ἴο θ6 ὑτοῆχοα ἴο Γ )" 21, ὙΠ] ότο Ὁ 

9 σοῃνογπβίνο ἕοσοο, ἰδ ποῖ ΟὨἹΥῪ οἰοασα {πὸ μάθδαζο γοσὰ 11] ἀ ΠΥ, Ὁ Ὀγίημϑ ἴπὸ ἰοχί ἰπίο ἃ ρογίοςϊ ἀαγοθιηοηῖ ᾿ 11} 1116 

ἸΧΧ. ϑγγ. δὰ συ]ᾳ. γοσπίοηβ.) Βυῖϊ μότὸ αἷδὸ ἴμο9 αἰ ΠΟΥ Γοηυλαΐίηβ (δαὶ πο βυΠἔὭἜΠπ ψουἹὰ ἢθ ]οηοά ἴο ὉΠ. 

ΗΛΟΒΕΝ (ἢ 222. σ.) οη [18 δοοοιιπῖ δββυπηθ8 παῖ δ)» βίδληδμ [ὉΓ 32}, δορὶ (μαῖ [16 ἘΠΙὺ ἰ5. 116 τοδὶ οὗ δὴ σοῦ ἴῃ 

υτὶ της. Ὑὸ Ἰα ΟΣ ΒΘΟΙΏΒ ἴο Π10 8180 Ῥτγοόῦαῦϊο: ΟὨἹῪ Σ Ὀοϊίονο ἴμδὲ 116 οι οηαΐης οὗ ἐδθ βυϊῆχ ἰ6 οοττοοῖ, δῃη (Βδὲ 

ἐ1ιὸ 5 ὈΘΙΟΤΟ “2 Ὑ653 Οσοιθίοηοαὰ Ὁγ {80 ἱπητησα ίο]Υ ζΟ] ον ἰὴ ΤΣ Ὁ}. Τὴο νογὰ Π6ὴ δὰ [Ὧ0 δουπᾷ οτἰΊ ΠΆΠῪ οὗ 

ΣΡ ( Κίηρ ἱ. 22.. ΠΣ 85 ἃ γοροβίτου, ἩΠῈ 8 ὑγοάϊοδῖο ἴο Ὅδ ΒΌΡΡΙΠΟοα, ἱα ἰΐ ἰα ἴτῸ8 6190 δθοστοδὶ, ουθὴ ἰΓ ΟὨΪΥ͂ 

αἱ Ἰάθδ οἵ ὑσίπρ 13 ΤῊΝ Υοῖ {Π|0 5086 8 μοτ(ηθηῖ, δὴν, (μαὶ ἰΒ ἴο βαὺῪ ΨΦοτγαβαϊοπι, δέ] είοοά. ὙΦ ΤΏΔΥ ΓΟΙῸΙ [ὋΣ {ἢ 

Ἑτατηυαῖ σα) σορδίσυςί; οι ἴο Φ6Γ. χὶ. ἃ. [11|8 18. ΠΟΘΕΝ ΘΕΙΕΒ᾽Β ὀχρ  απαϊίοη. Βυΐ {πο γῸ 8. πὸ ραγιουν ΣΟΐΌΓΘΙΩΟΘ ἴο [110 

εἰν ἰπ (6 Ὑ ΒΟΪο Ῥγεσούίης ματγὶ οἵ [80 βδοης ; πὰ ποῖ ποῦ ἰλε οἷν ΠΟ Ζίοη, ἰδ ἴῃ {Π|Ὸὸ υαἱηά οὗ ἴπο π υίϊοῦ οὐ [πὸ τοβάοτ, 1 

το η τὸ δορί ἴμ6 τεδάϊης ΤΣ», 189 ὀχρ]απδίίοη οὗ ΤΉΕΝΙΓΒ [8 σΘτΊδίὨ]Υ ἴο θῸ ῥτοίεττοά, “ἩΡ λέϊεξ ἐλιίς τοας οτ παρρεπρά, 

“ὩΔΊ Ο) Υ, ἴ86 ἰποϊάθηϊξ [δὶ τοϊαιθὰ ψ ἢ σοΐοσομῃοθ ἴο (86 Τα χ εἰν66.᾽" Βυϊ ΟΕΒΊΑΘΗ ἐδ οἵ {9 ορίῃίου ἰμαὲ π)ς- οδῃ ὃὈ6 ἱἈΚοη 

85 ΖεἾ. 8 Ῥέγξ. 7έπι. οἷμν. τοΐογτίρ ἴο ἐλέ ἐγέβ. Ἦδο τείοτβ ἴο δὴ ΒΟ ΟυΒ 6886 ἰη Ῥβ. ᾿ἰχχίϊ!. ὅ, Ἶ2"- ἰὰ 12) ΣΝ, δη ὀρ] αἰ. 

ἴτ8 ΟςΟΌΓΣΓΟΘΏΘΘ ὮΟΙῸ 85 ἰηΠυσησοὰ ΌΥ ΒΥΠΡΑΙΏΥ ὙΠῺῊῸ ἉΡΊΧΡΙΆ δά ἃ ἀοείτὸ ἴο ἀἰδιϊη σι δῃ [ἢ 9 ευῆχ ἴγοτῃ ἴμο βίῃ χυϊαῦ ἴοτηλ 

"ΠῚ ΣῪ »,1 Κίηχο, !. 322, ΤΏθη [πο τα ηβ] τ οὴ ἰ5 Σέ δεν ἐγες τοαείρα ἱλεπιεεῖυεε ἰὼ Ἰοοκίης 70» ΟὟ ἢεῖρ. βο ΒΕΟΌΟΘΗΤΟΝ, 

Ἐνεπ ψεῖ ΟἿ ενεε ατὲ ξρεηπὲ αἱ ογ ταΐπ πεῖρ, δὰ ΝΟΥΕΒ, δ. 1 αἰὰ οὐ" ἐνος 3αἰϊ, ἰοοκίη 70» Ἀεῖρ ἕη υαΐπ. ΤΊιθ βαπιθ δ6 56 πμγ 

νθ τοϊαϊ πο 1Γ ν6 δορὶ ἴ[Π6 Κ͵ -ἼἘἐἙθβἠἂπυζ αὐδῶς πος (80. οὐρη Ποίπιμ}) τεὶ ροίέμε οοιεἱὲ ποείγιί οοηοίμπίεν (ΟἘΒ1.40η). Ὑοἱ [Ὁ ὅ}ὸ Καὶ τὶ ἰ4 

δἀἰορίει, [ἢ ᾿ἰτ, ἐτβηβ] τοι Ἰνουϊὰ να, ας ψεέ τσς, 5οὸ Φ08},. χίν. 11. ΤὩς ἴασῖ (παΐ {Π||4 ἰν ἴ0 ἐπίξέαϊ ποτὰ, κίνο ἴο ἰζ δὴ ὁπὶ- 

Ῥδαδὶα, Ὀοἵι ΔΟσΌΓΑΙΟΙΣ δηὰ {01εἰ του 6}ν οχρτοαθοὰ πὶ [ἢ 9 ἘΠαῚ 8 Ψογδίοη, Α42 7ΟΥ τε εἰ ΟἿ ογες ζαϊϊεὰ ἰοοκίπρ 70 ΟὩΡ ναΐη 

λεῖρ.-. Η. Η.}--3)" » ̓ὕ ΔΎΣΙΝ ὅ6ο ἰΐ. 1]. στ}. ἴη Φεν. χχχυὶ. 7. Εοσ ἴπ6 σοῃερίΓιοίίοη οὗ Ὧ5Π 21} 806 ΣὨΥ͂ 

Ον. Ὁ, 4,5. [78}6 μόκεν ̓ πΐτο μγούμοπῃ, 8 ἃ δι ἔχ, παν “Ο126 Ὀοΐνοθη ἃ ποὺ πὰ ἴῃ9 ννογὰ ἡπ} 5 ἴῃς τ δά Ἰπὸπ [1|ὸ ῬὉχο- 

που δηα αὐ] γἸπ νγογὰ ἀγὰ ἴ0 Ὀ0 Ἔἐχργοϑβοιὶ τ ροῖΠοΓ: οἷν ἀεὶρ 977 ναπίψαποιν υαΐπ λεῖρ. ὅδ.ο ΝΆΧΟΕΙΒ. ΟΥ.--- ΝΥ. Η.11.}.- 

31 ἴῃ 26γ. χνὶ. 19; χ.' 3, 8; ἢ. ὅ, αλ.}} ἷθ ἄπ. λεγ. ΤΊΞΥ, ἰη 26 γ. νἱ. 117. χῖνὶ!. 19.-νἹ"Ὁ ὉΠ, Ζοτ. χὶ. 12; χίν. 9: 

χιϊ. 11, εἰς. 66 α]80 ἘΣ δὰ κἾ5, ΨΥ. ἰΪ. ἧ. Υοῖ 19. χὶν. 20 βδθῖηβϑ ἴο Ὦαγνο ὕθθη δθρΘΟΪΔΠΥ ἴῃ {89 Ῥοοῖ τιϊη, ΠοΤο ἐξ ἰδ 

κα. ν᾽ μ) ὑετοῦ. 
εν, 18.--(ζοποογπίηρ ἬΝ, 866 1}. ὅ2, ὙΕΊ τούσσθησο 10 (Π6 βἰση βοαίίου ἐπεί ΐαγε, ἰνέπο-ϊπειοαῖὶ γον, βοο Μὶς. υἱ!. 2, 

Γτον. υἱ. 26, απὰ πὸ ὨΘΑΓΙΥ τοϊαῖοὶ ΤΠ, 1 Βατα. χχίν. 12. ΤῊο τοθάϊης ΑὝΥ, ὙΠΟ Βοσλο Οὐάίσοβ ἤαγο ἀὔτοσ ΕἘΠ10 ΠΔΙΟΜΥ 
τ 

[ΤἸἼ6 σἤδηρο οὔ 3 ἰηἴο 3 ΤὰΔῪ πάνθ ὕθοὴ διρχοθῖοα Ὁ ἰ9 
τ τ 

ἀἰ ΔἸ ΕἸΣ ΟΥ̓ ἰπἰοτγργοίίς [86 ΟΥ̓ πλοῦ ἰῃ δοσογάμποο πι τ} ἰἴ8 ῬΓΟρΡοΥ δἰ χ Ποαιίοι οὗἩ δοί τίη, οσαἰολίηρ, οΥ οὐἰαίπίηρ ὃν πιωπέίη. 

8εο Νοίοϑ νοῖον.-Ο͵ἸΤ . ἢ. ΕΝ, ἰῃ Ζογθιιίδῃ οὔςθ, χ. 238. [ΒΚΑΥΧΕΥ: ὙΠΟ ΧΧ, ἰηβτολά οὗὨ ἸΣὝΣΥ δοασὰ ἴο ανϑ γοὰ 

ἘΔ ΡΥ, οἷν {416 πε." ΠΟΓο ἀραΐῃ [8 α ἐμαηρο οἵ ἔμο ἰοχί βυρροδίοα, ἀοα 116 ε8, ὉΥ ὅ)16 ἀ ΠΟΥ οὗ λιπέίηρ (οτ εεἰσίησ 

Ὡροὴ ας γεν) 1:9 Τοοἰείορβ.--πἩἶτ, ΗΠ. ΗΠ.Ἐ -Εον 116 οσοπαϊταςτίοη οὗ ἤΡ) 866 ΤΊ, γοσ. 9.--Δῦ, εν. υ.1; χ ν δ. 38, 

εἰς.-- ΔΎ, 8606 ἰΪϊ. δ7 τ τ. ΤΊΙΘ ΟΥργοβϑίοἢ 8 οἴϑονυ ὮΘΓΘ ἀδοὰ οἵ ΔΙ ς ἼΡ' (88 πιϑαϑατο οὗ (δ6 ἄδυα οὗ ομὸ᾿β 11, 

866 “26Γ. ΧχΥ. 81,1 σγτοῃ. ἈΕῚ 11. ΤΡ δὲ 3, “6γς. 1, 8, πον ΑἸὰ. υἱϊ!. 2; ΕΖ. υἱΐ. 2-6. 

Το, 10. “ΟΡ. Τῆο Ῥγορμοῖ 868 ἰδο δα ͵οοιίίνο ἴῃ ἰν. 29; 11,9; χὶνὶ. 6. 5 Δ, 800 ἰ. 8.--ΤῊ8. ῬὮΓΩδο ΟΣ 

ΟἈΡῚ" ΟΟΟΏΤΒ ΟΠ ΠοΙο: γοῖ δοο Ῥσου. χχἕ. δ᾽; χχχ. 19. πρὸπ β. ῬΓΟΡΟΥΙΥ βροαϊκίηρ ἴο σίοιο ιοΐδι πεαΐ, ἰο δυγη, Ῥὰ. υἱὶ. 11; 

ΕΖ. χχίν. 10. ΤΉΘη 16 ἰ5 προᾶ ἴῃ {Ππ0 γπηδίδγγθα 560η50 οἱ λοῖ Ῥαγεμῖ, ἀπὰ ἱπάοοὰ δἱ γε νυ ἱ(ἢ ΠΝ (6 ἰξ νόγο, δεγπίησ 

αἤίεν σηδ) ἀδῃ. χχχί. 8δ: 1 Άδηι. χυ]ὶ, ὅδ, ΟἿἹΥῪ ἰμ [816 μἷδεο ἰ5 [89 σοτὰ σοηδιγαοὰ ΔΈΡΡΕΙΣ ἃ5 ἴταποιτἶτο ὑγἢ (π 9. Αοο. οὗ 
Ἐ.ιὸ οὐ͵οςῖ. Φογοση δὴ ὩΘΥΟΓ να 1159 [1 1586] οὗ [6 ποτὰ - 319, ΥΟΓΥ Τγοχσσοηΐ ἴῃ Ζογ,, ᾿ἰ. 2, 6; Π|. 2, δα. π ον, Β69 ᾿ἰΐ. 10. 

ΨοΣ. 20.-- ΤΠ ὀχργοϑείοῃ 3) 5) ΤΠ [5 ποῖ ουμὰ ἴῃ δοτοιδϊϑιη: νεῖ, ἑουηἀοά οἢ 6δη. νἱΐ. 27, ἴῃ Ἐχ. χν. 8; Ρβ. χυ ῇ. 

6 (2 ἕδπι. χχίϊ. 16); Φοῦ [ν. 9; σομιρ. Οκδϊ. νἱ]. 9.-τῸο Π 5 (9 μοὶ ἰοιπά τη. Φογθσίῃ. 860 1 ἔαππι. χχίν. 6, 7, 11; χχνὶ. 9, 

11, 16, 23, 2 βατη. 1. 11,16, χίχ. 22; χχίϊ. 1.-- }92, Ἰωσθι δὴ 5668 ἰγοα ΘΟ ΠΓΥ. 860 11, ὅδ; χχχυὶ!. 28; χ  ν ϊ, 1, εἰς.-το 

ΠΓΤΙΖ, (οοτρ. ΓΗΓΊσ’, Ρτον. χα. 10) [8 ἴουμα, υοϑί 468 Βοτθ, ΟὨΪΥ ἰῃ ΡΒ. ον. 20.--ἶγν, ὅοτ. τἱ. 4; χῖνῃ. 45. 

Ττ 

οἵ ῬΓΟΥ͂. ἱγν, 12; ΨΦοῦ χυί!. Ἶ, καἰ το 5 ἃ 1689 κυαϊα 016 Β6Π 56. 

Μ᾽ ἰοἷι τὰ8 ποί Γοα]ζοά, γοσ. 17. ὙΒοη, οπηἰἰἴης 

ἘΧΕΟΣΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

γε γ5. 17.920. 1 ἔονν αὶ (ον βίτοκοϑ (ἢ 9 
Ῥτορμοῖ ογο βκθῖσ 08 ἃ ρἱοίιγο οὗὁὨ [9 ουθηίβ 
ψ ο ἢ σοηβιί αἴθ {Ππ|6 Ἰαβὺ βίδαϊιπι οὐ {1|ὸ στολί 
οαἰ ΔΒ ΤΌΡ μα, δπάϊπας πὶ 116. ἱπιρτιϑοππιοηὶ οὐ 
86 Κίῃξς. Ηο ἀοϑοῦθθ85. ΠΟΥ {Π6Υ ἴῃ 96 Υυ 84] 61) 
μδὰ ρ]δοθὰ {μοὶν ἰαβὶ ΒορΘ οὐ Εἰχυριϊδη Βοὶρ, 

Α11 τ1Παὐ δὰ τοογοποθ ἴο {9 οαρίαγα ΟΕ {116 οἷτ 
186], ἢ6 Ρ,5868 ΟΥ̓́ΘΥ ἴο {π0 Ηἰκὶι οΥ̓͂ {(1|6ὲ Κίημ, 
ἰοῦ Β6 ἀοϑουῖ 698 80 ΞΤΑΡΒΙΘΔΙ]Υ, {πλὺ 6 ἅτ 
ΟὈϊ ροὰ ἰο τορατὰ Ηΐπὶ 88 ἃ ραν οἰραίου. ἴὰ {110 
ουϑηΐβ Ὦ6 Ὠδυγαίθβ. Ηθ ἀθβοῦῖθο8 ον (ΠΟῪ γ6ΓΘ 
80 ΟἸΟΒ6}Υ ψαίομοα, (δὶ βοοὴ Α]Ϊ ΠοΡ6 οὗἨ 686 09 
ἔοτβοοῖκ ἰμθπὶ, τεσ, 18. ὙΥΊῊ ΧΊΟΥ ΔΙ ΠΑΤῪ 66- 
ον ΕΠῸΥ γΟΣ9 Ρυγβαρά, ΤΟΣ. 19, δῃὰ 89 κΚίηρς 



10) 

5 ἱπιργϑοηθά. ὙΠῺᾺῺ καἰ, {Πποῖν 4581 ἤορο, [ἢΠ 6 
Ἰορο παι {Π6Υ πΐσιν ᾿ἶνθ ὕπο ν 119 Βῃ ον, ἴῃ 
(πὸ ὁπ ]ογιηδὺῖ δὶ Ἰεπϑὶ οὔ ᾿ἰὈΟΡΙΥ, ονοη 1 διηοηΐ 
ζογοῖ σῇ ρδόορίὶθ, ννλδβϑ ἔγιβιγαίθα, τον, 20. 

γον. 17. Α5 ἴοσ 08, οὖσ ογ)ὸθβ γοῖ {αἰ1ο 
ἴοσ οὖσ νδίῃ: Ὧ6]Ρ. 17εἰ δἰοοά εἠε, ΟἿΓΤ δυεϑ 
ἰοη ρα αν οἱ" σαΐι ἐερ. ϑδὴδ, ἰδὺ 19 [0 ΒῈΥ 906- 
τα ά]οι, δὴ δἰοοί, οχοϊαϊτηϑ ἰ6 Ῥοοὶ ψἱτ 6πὶ- 
}} "5515, απ {9 ΓΒ ΡΟΥ 8. ι.8. πιο {Π6 ἰϑι οὐ οαὶ 
ονοη οὗἩἨ νῃϊσῖν πὸ ἰγολίβ, [ἘΕῸΡ {88 ΓΘΗΒΟΠΒ 
δίκιο δοτο ἴῃ Τοχίιαὶ αν ὦ Ο ταπηπιλί σαὶ Νοῖρϑ, 
ι)}9 ουτγὸοῦ ὑγδηβίλι ἢ Βεύπη8 (0 θ6, ΘΗΝ αἰά οἷ 
ἐμνδᾺ 71μωμὶ4 ἰοοζὶπ) ζὼγ ομν ταν ἐεὶρ, Τίνα, 
δι ἑ ον ον 8 οχλαμκίειί οὐ ρον ἰδλεηιδρίυοα (ἸοοΚ- 
πη) νον ναΐπ λοὶρ.---ΝΥ, Ἡ. Η. Το Ροοὶ ἀο- 
ΒΟΥ 68 ἤθτα {Π6 γολγηΐς ἰοη α- ΒΟΥ ΙΒ 6 ἃ ΠῸΡ6 
οὗ Εμγριίδη μο]ρΡ. Τῆνα τοίσοδι οὐὁὨἩ {πὸ ΟΠ δ] ἄθαπ 
ἈΓΙΩΥ͂ (96τ. χχχυῖ!. δ) ἃ ρστολί βίσοηρίῃοηρα 
{παν ορ6. αι ᾿ΐ ργονοα ἀοϊασῖνο. [πϑιρλα οὗ 
6 Εκγρίίδη αὐπιν, {6 ΟἸπ] ἀρ ηθ. 6 ΤῸ ΒΟΟῚ 
Β606 5 δραΐη ΔΡΡΥΟΛΟ ΐπας {6 οἷν (9 6γ. χχχυῖ. 8; 
χχχίν. 33). [Ουὖυξναίη Ὠϑὶρ. Ολυνιν: “ΤΊ 6ΓΟ 
ἷϑ Δ ᾿πρ!| θα σοπίγαϑι Ὀοίνοοη ΟἸΠΡΙΥ δὰ ζ]- 
Ἰλοίοιι5. ΒΡ πηᾷ (ἢ ᾿16}]0 οὗἨ ἀοα, ψῃΐοῃ {πὸ μ6ο0- 
Ῥὶο γο)οῖρα ψ] θη {ΠΟΥ Ρτγοογγο [6 Εσγριΐϊβηβ.᾽᾽7 
--ἶ οὖὲ νναϊοβίηβ--οη ον τοαίολ-ίοισον [50 
ΒΑΎΝ ΕΥ, Βοοτη πού, ἩΕΝΌΕΒΒΟΝ, ΝΌΥΕ5, ΟἘΚΒ- 
τΑσαν ΑΨΤΌΒΟΝ 7,6χ.. ἔτ ΕπΒτ 2,.Χ.7--ἷσϑϑ ὸ. Ἀν 
νυαϊοβϑᾶ ἔοσ ἃ πδιίου ᾿μαὶ οουἹᾶ ποῖ βανὸ 
15---ἰοῦ τοραϊολοά ΓῸΓ α μεορίε ἰμαί λεὶρβ ποί [ον. 
τοῦ ποῖ λείρ ((ἀἰ ὑπ, Α ΟΕ}, οὐῷ, ΤΠΔΥ ποί, ἢ, 6. σα δοί 
8ᾶνο.--ΟἸῪ, Π Π.] 

γεν. 18. ῬΆΘΥ δΒυηῖ οὖξέ βῖϑθῃβ, παῖ σσγὸ 
οαρηοῖ βοὸ ἱπ Οἷἱ βίσϑθοῖϑ-- 7 τοαίελοιὶ ΟἿΓ 
δίονδ ἰἠαΐ τ06 σομίἀ ποί 70 ΟΠ ΟἹ δ! γ66|85. ἘΜΔΙΌ 
ὉΠ οΥβία 8 (ἢ ὅτϑί Α] ΟΥ̓ {Π|ὸ γογ86 28 σοῖου- 
της ἰο δὴ οἀϊοὶ οὔ μα Ἐργρίίδη Κίηρ, τὰ ἃ1οὶὶ 
Ργυμἱ οα {86 το κοοϑ 0 νόγο ἴῃ ΠρΥρὶ ἤγοιῃ 
σΑΥΓΥ ΠΡ ΟἿ ἰγαθῆο οὗ δὴν Κη ψ} Ῥα] βίη. 
ΤΙθ 8. σοππογοῖ, ἀπ ποῖ ψἱιμουΐ ΤΟΆΒΟΠ, 
{πὸ παν 8168. πηϑϑϑιγο (ἢ δι σου 6 ᾿ροβοὰ προ 
(Ποι. Βαὶ νψὸ πᾶν ποὶ 6 Ἰολϑὲ Κηον]οάρσο 
οὗ ΔηΥ Ἰὶηὰ οὔ ἰγϑὰσ τ ἢ {ἢ 6 τη  κοῖβ οὐ ῬΑ] ϑ. 16 
αὐ 1Π6 {1π|6 οὗὨ 115 ἀοροριυ]αίΐοπ, ΟΥ̓ οΥ̓͂ ΔῊ Ῥτο]ὶ- 
Ὀϊτίου οὗ Υἱϑί εἰς ἰοϑὸ τηαγκοίβ. Βαβίοα, 1 18 
ποῖ δἰ 4}} ργοῦδ 19 μαὶ ("6 Φον 8, ψ|ιο πα 6 
ἴο Ἐχγυρί, ἱπιρο]]οὰ Ὁγ ἔραν οὗ 16 Ομ δ] θπη8, 
σοῦἹὰ πᾶν δὰ ΔΗΥ͂ ἀοοῖγο ἰο χὸ Ὁδοκ δραΐῃ 
ΥΓἴπ 116 τοδοὴ οὗ (Π6 ῬοΥ ΟΡ οὐ (Π 6 ΟΠ] ἀθα 8. 
ΤΒοα, ἰοο, {11:18 του ἴῃ τ 18 σΘομποσίίϊ ἢ 866 ῃ}8 
δΔῺ ΘΧΟΘΒΒΙΥΘΙΥ αὐ ϊναγὰ ὕστερον πρότερον [ὈΡαϊ- 
(ἰῷ ἰαδὲ ἢτγβι]. ὩΤΉΕΧΙΠ5 δπὰ ΥΨΑΙΗΙΝΟΕΒ 
[ΒΙΑΥΝΕΥ͂, 8150] ἀπά ογϑίαηά ὑπ686 ψογάβ οὗ {116 
Ὀοβίασιης ἰονγογβ,  θποα {110 βίτοοίβ σοῦ Ὀοπὶ- 
Ῥαγάἀσὰ δηὰ βὸ να] κίηρς ἴῃ πο ᾿νὰ8 ργουθηϊο. 
ΓΕ ν}}} ποὺ ἀφηΥ ὑμαὺ ἔτγοτι {}1696 ἰονγοῦβ (866 Τ6- 
ΠΑ ΓΚ8 οἡ Ζ6Σ. 111. 4, δ) {Π| οἷτγ ταὶ θ6 ναι οἶνοὰ, 
Βαϊ ἴο σού (ὴ9 ποτα" ἐλσέ τος σομ ποί τσαὶκ ἱπ 
{λε δίἰγεοείδ ἰο (6 Ὀοπιθαγί πιο οὐὗὨἩ 1πΠ6 βίγοοίϑβ, 
Β6ΟΠ)Β ἴ0 1ὴ0 ἃ Βίηρσιϊαν ποιϊΐοη. 6 το ηοὶ ἴο 
ΒΌΡΡΟ56 ἱμαὺ ()}0 Ὀοϑἰορὶπρ τη86} 1} Π 68 οΥ̓͂ [ὴ 6 δη- 
οἰοδ 8 οαΥ τὶ θα σδππο. [λουλθι δου ΠΟ ΠδΓ- 
ΤΟΥ͂ {Π6 βίγϑοίβ οὗἤἨ οτἱδπίαϊ οἰ 68 ἄγ ππᾶ Ποῖν 
Ῥιοϊθοίϊοα, οὔξοη, Ὀγ (86 Ὀι ]ὰϊ η 58 ρτο] οι ονοῦ 
(ἰθπλ, ἰξ 18 οὈνίουθ πὶ πὸ Ὀθαϊορίηρς ἰοῦ Υ8 
οου]ὰ 80 σοιητηδημ ἴΠ6 βίγϑοίϑ 88 (0 θοχροβϑὸ {88 
ΟἸΤΊΖ6η5 ἰο {Π6 δἷπὶ οὗἨ (ἢ 8 Θη ΘΠ) 68᾽ ὙΘΆΡΟΏΉΒ. --- 
Ὗ.Π Η.7 το τοδὶ ἴῃ 26γὉ. 111. 7, 8, ““Απά 4]] 
{116 πιοῃ οὗ νῶν ἢσά, ὉΥ͂ 180 ΝΑΥ οὗἩἨ (ἢ6 χαία Ὀ6- 
ἐν όθ (6 ἵϑ)ὸ ν0Ὑ0ὶ}}8, ψ ιϊοῦ 88 ΟΥ̓ (86 Κίηρ᾽ 8 

ΤΗΕ ΓΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΞΒ ΟΕ σΕΒΕΜΙΔΗ. 

σηνάρη: (πον {Πὸ ΟΠ ΑἸ ἀθλη5 ποτα Ἦν (ἢ οἰ 
τουηὰ δὔυσι:;) δὰ ΠΟΥ͂ σε! ὈΥ {16 νΡᾺῪ οὗ {{| 
ΡῬἰαῖπ. Βΐ (6 ΔΥπΥ οὗ ἰἰὸ ΟΒ ]Ἰολη5. Ῥαγϑαοὶ 
ΔΓ {86 Κίηρ, δῃὰ ονογίοοκ Ζοιίοκίαιι ἰὼ 1}}9 
ΡἰαῖηθΒ οὐ ψοτγίοιο; δπὰ 4]}}1 [18 δΔυΠΙΥ͂ ὴϑ 
βουϊ[οτοὰ ἤγοιη ἰιϊπι." 66 2 Κιηρβ χχτ. 4. ὃ. 
γοῦν {19 ἀοϑοτι ρου ᾿ὑ ἈΡΡΘΆΓΒ, 1ςι. Τιαὶ Ζοίο- 
Κία! τι} ἷ8. πιθη οὗὁἨ ψΓ οηἀροανουθῆ [0 οεολρθ 
ΒασΡ οι Υ, δπὰ αἰ 50 Θϑσοὰρο Κα δ᾽ σιὶ αἱ ηἰσὶι 
ἴγοιη δὶ ζαίθ βἰἰαπί θα οἡ {11ὸ νν οϑὲ κἰἰς οὐ (ἰὸς ττ. 
2ιὶ, Τῆναῦ τὸ ΟΠ] 685 βου χη [0 Ῥγότνθηῖ μὲν 6-- 
σλΡρ6. Τ|νιὶβ 18 ονϊάϑθηΐ ἔγοπι {οἷν κυ σγοι πα ν 1ις 
ΟΙΠΥ͂, 48. ν»8}} ἃ5 Γγοῖὴ (6 βοούοῖ δ᾽ σιν ἀπῃὰ ἰπιλιὸ- 
ἀϊαίς Ραυγβαϊῖ. [{ 18 δἷ8βο οὔ τί ουϑ, ἃ ῥτιογὶ, εἰ] 
ΝΟ ΙΒ ΠΟΖΖΑΥ ΛΒ ΠΟᾺΓ αἱ απ ἴον ἢ τ ῦῦ 
Ριγροῖθ οὗ χοίπρ᾽ ροββοββίοη οὗἁὨ (ἢ βόγϑου οὔ αἰ 
Κι. Νὸον ἀο65 ποῖ Οὐῦ ράβϑαρο ΒΏΞ.ΟΥ ϑσλο τ 
ἴο ἈΠ 1ῃ8 ΑἸ] (Π6 δίορ8 οὗ {1186 Ὀοϊοασύοτγοι 
ΟἰαἸ ΣΟ η8 ΨΘΓΘ ΟὈΒΟΥΥο, 50 {ἰ|8ὲὶ {ΠΟΥ σου ποὶ σὸ 
Ὅροι {Ποῖν βίγθοι 8 ἀπ πάρ, Ι ἀὦ ποῖ υὑπιϊετ- 

βίλπά ὨΊΣΠ γ-ξεδίγοεία οὔ {μ6 σοι μέγ γοαάϑ, Βα1] 

Ὀοίΐονα ὑπ δι (80 ῬΆ5884365 Ἰοπάϊηρ οὐἱ οἴ (118 ΟἸΥ, 
88 ἴοτ δχαρὶο (6 ΤΥ Ὀδίνγορῃ {ἰν6 Ἰν81}15, οπὴ δὸ 

οἸαβϑβϑοὰ σπῖτι {86 ΓΊΣΙ Ὑ--ποίγεοίϑ. [Τῆλς τογὺ τοη- 

ἀογοὰ λμπί, ἼΣ, τὰ 88 (566 ΓΟΠΊΔΥ 5 οἢ 11]. δ9]. ποῖ 
ἸΠΘΓΟΪΥ ἰο λωλέ, θα ἴο ἑαζε ὃν λἀμεπ ΐη.7. ΠΟ τΌΤΟ 
ἰο αν 5πᾶάγοα (ΝΟΥ ΕΒ), Ὀυϊ ἴο ἐπ ὅπαγε οὐ ἐαἀε ἴῃ 5πήγα. 

[1 ΟἸΪ δα ΓΙ ΔΒ {118 πχρδηΐϊης, ἰἰ δϑοιη5 [0 πγο. Ὀοὶ ἴα 
ΔΙ1ο. γῇ]. 5 πὰ τον. τὶ. )ύ. Το ννοτιὶ γοηπογαὶ 

σίνοοίϑ, ΠΊΣΤΙΣ, ἸΠΘΔΏ8 {ἴϊ6 δίγχεείς ΟΥΓ' α οἱ’. Ἀ8 13 

Ρἰαΐην ονϊάοηίς μοτο ἔγοην (6 οχρυοβεὶοπ οὺγ 

δίγροίϑ. 2) ΩΤ, ἰὴ ΟὩΤ οἵρη δίγοοία, ΘΔ Ὲ ΟἿΪΥ τηθλῇ 

[πὸ βίτορίβ οὗ οἂὖὖ οἰ Υ, ἀπ {αὶ πὸ ουὔΐ οὗ {116 ΜᾺ 
Ράβϑοαροβ οί νοοῃ (ἰ6 νγὶ}18, θαὐ δῖ γθοβ [ἢ πὶ πο 
ΘΟ ΠΟ ῬΥΟΡοΓγ, ἀρὰ ν ϊοῖν ΠΟΥ͂ ΨψοΓ δοοι8- 
ἰοπιρδὰ τὸ ναικ ἰθ. Οὐν ἰοχὶ [ἤδη σλη ΟΠΥ͂ πιο 
{αν (πο96 10 ΔΡροδγο οὐ ἰδ βἰγύοι 3 Ὑγ6Γ6 αἱ 
οὔσο δγγοϑίοα Ζοι οἰκίαι δηὰ |κ159 δΥ την ΜΟΙ ὁ ποὶ 
σλρίαγοα ἐπ ἰδέ δίγεοία, Ὀὰὶ ἴΥ ΑΓ ΑΥ ὕγόνι {16 εἰἰτ. 
[0159 οὐγΐοιιϑ, (μον οίογο, (αὶ ἡ ΠΟΥ (15 τΟΥΡΟ, 
ΠΟΥ {6 [0] οἱ οὔ, ΓΟΥΟΥ 5. ρματιϊοιυϊαγιν (ὁ τὰ 
Εϊσης δηὰ σαρίιτα οἵ Ζο οκίαὶι πὰ 8.18 ἀσπιγ. [᾿ 
ΓΟΪαΐο8. ἴ0 ἃ ἰἰτηθ Ῥοβίογίου ἴο ταὶ ὅτοηῖ. Τί 
ΟἿ τγᾶβ δσγοδγ ἴῃ ροβϑθββίοη οὗ {πὸ ΟἸν᾿] ἀοΆπ5: 
{πῸ ἐπεηὶψ λαά επίογο ἵπίο {ἦς ψαίες ΟΥ̓ υἱγιισαί οι 
(τον. 139), ναῖσι ἀϊὰ ποῖ οσσαγ {11 οὐ πποπιὰ 
αἴτον Ζο οἰκῖ 8 σαρίαγο. ΤῊ Ῥγορ νεῖ Πανὶ 
δηπουησροὰ ἰὴ υαγ. 11], τΠδἱ 1||ὁὸ ᾽ν πο τ γϑί! πὰ 
ΔΟΘΟΙΡΠ πο, ληδ Ζίοπ σοπϑιιπιοαὰ τυῖ1}Δ ὅτο ἴὸ 
{πὸ γον γγομπααίίοηίδεγεοῦ, σο6 5 Ὀδοῖς ἴῃ τοόγϑ. 12- 
10, [ο δί(γι δα (818 ουσηῖ ἰο {116 51}. οἵ {μ6 ῥγο- 
Ρθοῖ8 δηὰ ρυϊοβδίβ, δὰ [0 ΒΘ ὁ ΠΟ ΠΟΥ ὍῸΓῸ 
ἈΌΠΟΥΓΟ δηὰ ρα πὶ8.}64,---ἰ θη ἴῃ τον. 17, μι 16}}5 
1.8, ΒΟΥ {ἰποπ86 τ δὺ 610 Ἰοῖτ πὰ {μ 6 οἷτΎ οοπιϊπυεὰ 
ἴο {86 ΥΘΥῪ ἰαβῖ ἴο ΟΡ ἴον Εσγυρίίδη δὶ, τοίη τοῦ, 
18, (πὶ {ΠῸΥ δου]ϊὰ ποῖ δβολρα ὕγοπι [ἢ)6 οἰτΥ, [Ὁ 
ΠΟΥ 6Γγο σαρίυγοά {Π1ὸ τηοπιθηΐ {ἰἸ 6 Ἀρρολγο ἴα 
{6 δἰ Ρααίϑ, --τὶη σον. 19. (πῶ (Πα α νη ὸ αἰ πιϑη- 
λᾷ6 ἴο Θβόπρα ἤγουν (ῃ 6 Οἵ τότ ριιγϑιρά αὐ 
σαρίατοα, τ ο Π6Υ (ΠΟΥ Βοι ἰο {Π|6 πιο 1Ἀ}}}8 ΟΓ 
[Πη6 ἀοδβοτγί, πτδηὰ νοῦ. 20, ἀσδοϊιγίης (παῖ {νοῦ 
Κη 'νγὸϑ δἰγοδὰν αὶ ῬΥΙ ΒΟΠ ΘΓ, Γοσοση σοϑ πο ἴλοὶ 
{πδ| τΠ6 ἰπράοιη 18 ἀδαϊγογοιί απα {μοὶγ ἰπ}6- 
Ῥοπάθηϊ παιϊοπα! ἐν 18 αἱ ἀπ ὁπ. ὙΊΓΒ 8}1 {118 
[86 1481 Βε] οὗἩ γον. 18 πανπιοηΐζοα; τῆσοη {ΠΟΥ͂ 
Τουπὰ παῖ (Π9 Εργριίδηϑ αἰὰ ηοϊ δοσιθ, δηὰ ἰἰη1 
ΠΟΥ ΨΟΓΘ ὙΓΒΟΙΙΥ ἰπ ἴδ 6 ΡΟΤΟΣ οὗ (116 Ο])Δ) ἀ6888, 
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ἐἰοὴ 1ἰ ννὰϑ ονϊάθηιϊ ἐμ αὺ [Ποῖγ ὁπ ννὴ8 ἤθαν, {πο ῖν 
(ἀπ γ8 ἔα} 8]]εὰ,--ονθδ, {π61} ὁπ δα δοί! Δ} Ὁ Θοτμθ ! 
ὁ ἰγαπϑὶδίο ἴδ 6 ἄγϑ Π8} οὗ τὴ γοῦβϑ, πο ΌΓΘ, 
7Τὰοψ ἠμπίεα ΟἿ δίερβ, ΟΥὨἨζλον ἐπδπαγεα Οἱ’ δίορ8, 
{μαὺ 18, [ΠΥ ΓΘ ΟἿ {116 τγδίοιι 0 ι.18 ἀπά οδυρῖ 
1.3 88 ἃ ΜὙΙῈΠῈΥ ὑγᾶρροῦ τδιοβὶηςς {Π}6 8ῖ6 08 οὗὨ δἷ8 
ξατλθ, 840 ἐλαΐ τῦὸ εουἱά ποί σο ἴπ ΟὩγ δἰγεεί8.---. Ἡ. 
ἢ. -ποὰὺσς ϑμᾶ ἱβ πϑᾶχ, ΟἿΣ ἅδυβ δῖ ἔ]- 
Β)1ϑἅ; ίοσΣ οὖσ Θῃηᾶἃ ἱβ οοτθ. [ὥἱὼὑγ εἐπά αρ- 
»τοαοσλοά, ομγ ἀανδ ἰρεγε γμ{πἰἰεά, ΓΥ (οΥ ψεα, }α, 
ΟΕΒΙΛΟΗ) οἱ ἐπα αγτίυεξα, ΟΥ̓́Δσα8 δοϊ }}7 σοπιό. 
ΤΊ ΘΓ 18. 0 σἤδηχα Οὗ ἰ6η89 ἔχοι 6 ἤτοι ᾿)λ] οὗ 
μι Υογ86.---ἸὟ, Η. Η.] ΤΠ686 δζὸ ὑπὸ ἐρδιδδίπια 
σεγδα οὗ (09 ζιυ κί ιν 8, 1 ἃ ἀθβουῖθο πηοϑὺ χτᾶ- 
Ῥσ4}}Ὺ πον ΠΟΥ [6], θη ὑπ Ὺ ΟὈβογυθα ἰδὲ 
μοὶν Βίχιν ννὰβ αἰβοογοσοᾶ. ϑδδιῆσθ ΙΏΔῺΥ Βιῦ- 
Υἱνοά (Π086 ἀδΥ8, δ ΟΠ Οὐ 6Γ8 (116 Κίης δῃηὰ {}9 
Ῥοοῖ ἰπλ56 1, ἰὰ 15 ουϊάθηῦ ὑπαὶ 086 ΟΥὰ8. 8Γ6 
ἴο Ὀ6 Ἰηἰογρτγοίθα, ποὶ οὗ ψ δὶ μαρροποὰ, Ὀυὺ οὗ 
δαὶ ΠΟΥ ραγτοὰ ψουὰ ὨΆΡΡθη. Ββοβί 68, 1}}6 
βοοοπὰ [8] οὗ 6 ὑβ}γβθ, σοπιροβοά οὗὉὨ ζννο Τη61- 
Ὅοτϑ, ἰ8 οἰ ηϑοίοσῖο; 1ῸΥ ἴῃ (ἰ6 δγϑί, {πὸ οπὰ 18 
ἐπα! σαι α ΟὨΪΥ 83 πραγ, Ὀυΐϊ ἰὴ [ῃ6 Βεσοηῃηὰ 8.8 6ΟΠΊ6, 
Δηὶ (ΠΟΥ ἰμ6 Ἰηθάϑαγο οὗ 116 248 [Ὁ18116ἀ. 
[1 ὲ86 ΜΟΓΑΒ 616 Ὠοΐ ἐμ τοτὰβ οὗ “Τὰ  Ε1γ68,᾽ 
οσ τϑαϑοη5 σίνθῃ ἅρονθ. ἸΤΠΘΥ͂ ΠΠΔῪ Πᾶν Ὀθ0Π 
6 νόογὰβ οἵ ἴθ ὡοιμά-ὃε ζΓιφιίξυοα, {0856 Μν]λῸ 
νου ὰ πανο οδολροα ἔγοπι [86 ΟἿΥ ἰἢ ἸΔΟΥ͂ δὰ ποῖ 
θοο αγσγοϑίο 1 (9 βίγθοίβ οὗ ὑμ6 οἱἵγ. [10 18 
ΒοίίοΣ, πον ΟΥΟΥ, 0 ταρχαγὰ ἰμοῖὴ 85 ἴλ6 ν᾿ οτβ. οἴ 
πο Ργορίιοί. Τ86 ΕἘμγριϊδηβ αἸὰ ποί οοπιθ ἴο {89 
Τοβοῦθ. Ἐἔβοδρϑ ἴγοιῃ 6 ΟἸΥ͂ νγἃ8ϑ ἱπιρο5810]0. 
ΤΏΘΠ, Β8Υ8 ᾿ια, οὗν ἐπηα ἀρργοαοσλεῶ, ἰδι6 ἀανϑ οὗ οὐν' 
Ὡδίϊοηαὶ οχίϑιθ ποθ τοόγὰ ἀοσοπιρίϊδδα, ψεα ΟἿἵ' ἐπα 
δοίι}}γ αγγὶυεά, χοῃ 116 ΟΥ̓ νν88 δοηϑιιπηθα νυ1 (ἢ 
Ἄγο, δῃὰ (8 ρθορὶθ ἰγαπβρογίβα ἰοὸ ΒΟΥ ]ΟῺ.--- 
ἯὟ. Η. Η. 

ον. 19. Ουζσ ρϑιβϑοουΐζοσβ δχθ---οἹ"" ϑιιγδιοῦα 
φῳεγο---αυσὶ τοι Δ ΓΠΘ Θ86168 οὗ ἴῃ μεᾶνϑθῃ. 
Τὰ ἰἰμαχα οὗ 110 Θαρίο8 18. [ΔΚ ἴγοπι {6 Γ. ἸΥ. 
18, ν θμΘγα 11 15 βαϊα οὗἩ (110 ΘΠ ΟΠΙΥ ἔγοιῃ {8 6 πογίϊι 
“ ῖ8 ΒΟΥΒ6Β 8.6 ΒΓ ΠΣ (Δ οαρ]65.᾽ ὅ66 2 ὅπ. 
ϊ. 28. Ὑμῖν ΔΡΡτοιθηϑίοημ ὑγουθθ ἰο ὃ με]] 
Τουπμάοὰ. Τμ6 ρυγϑυὶϊν νγ88 Ὀθσὰη ἱπϑίδη νυ ἀπὰ 
ψὶτ τ[.6 στοιϊθδί ΘΉΘΓΩΥ.--- 0 Ὁ ουτϊδυθᾶ τυ 
Ὅρος ἴδ6 ᾿τουηϊδίηδ, ΔΘ ν Ἰαϊᾶ νναὶ ἔοσ υ8 
1 τἴ89 τυϊ]ᾶθσθθθ. ον ἐλ πιομηίαιπα ἰλον 
οἠαδεα ιι8, ἐγ (ἐς τολέἀογποδα (λὲν τρόγὲ ὧπ {με ιυαϊκὴ 
ϑοΥι [ἀξπμάση: ἑαϊὰ δπαγεδ [ὉΤ μϑν [0 15 1ἴ0 Ὀ86 
οὐὔϑοσνοί ὑμᾶὺ [ῃ9 ΨΑΥ ἔτοτῃ Φογυβαΐοῃ (0 Ζοτὶ- 
αἶιο, δὺ ἢγϑίὶ οὐδῦ  ιοῖρὶβ (Ὀοσίπηϊης Μ 1 {16 
Μουμδὶ οὗὨ ΟἸϊν65) Ἰθὰβ ἀἰγθουΥ ἄον ἰπίο (116 
Ῥίαΐη οὗ [6 αἰιὸτ. 860 86 [11 ἀοϑβογιριΐοη οὗ 
1.19 τολὰ ἴῃ ΕΙΤΤΕΒ᾽Β αΟεοσταρὴψ, χΥ. 1. ρΡρ. 48ῦ 
ΕΞ. Τοῦ δ βιδῖχοβ οὗ 1.6 γϑὺ ρογβοῦ ὃ οἂγθ- 
ΤᾺΪ οὐβογνθὰ ἴῃ 818 Ψ0]0 παγγαίΐοη οὗἉὨ {μ6 
Βιχιι οὗ ᾽Ὁ86 Κίηρ, γογβ. 18-20, ουϊα ποὶ οπ6, 
0 Κπον οὗ ἰμς ἔδοίβ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ὨρΑΥ-Βαγ, ΠαΥΘ 
αϑοὰ τ1μ6 {μἰτὶ Ῥόγβου Ὁ Απά ἀο088 ποὶ ἴδ 6 ἔἢτϑι 
ῬΟΣΒΟῺ ϑἰιον,, 88 480 (86 δῃηϊιπηαίοα σἸΘΑΥΥ ἀοβηρὰ 
Ῥαγίϊσυϊατβ ἀο, {πα 6 ὨΪπη8617 Βακὰ ρΡαγιοἱραιθα 
ἴῃ (6 ἤτρου Ττοῦι τμαὶ ἤθγοα ραγβ ὃ [ατδηιης 
ἰαὺ τὸ Ποῖ δὰ Ραγχβαῖ οὗ τὸ Κἴπς ἀτ Ποῖα ἰἢ- 
ἰοη 6), (6 γο 19 ΒΌΎΘΙΥ ποι ἴῃς ἴἢ {ἰι6ὸ ἀοδογὶ ριϊοη 
{ὺ ΠΟΟΕΒΒΆΣΠΥ 1Π|0}1609 [86 ῬΓΘΒΘ6ΠΟ66 οὗ ("6 δὺ- 
{ποῦ ἢ τμ6 Κίης. Βυὺ νὸ ἰᾶνθ βθο δον 
πδ. 118 τ γ80 σδῃμοί σοὶδίθ ἴο ὑπὸ ἢ κι δηὰ οἂρ- 

4 [16 {Π|5 ἀη δα ΤΟ 061] Ρα ὈΥ ΟὴΘ 0 τ χΆΓι 8. 116 {π|χὰ 
Βυηβ 88 [80 ςοπιροϑί το οἵ δηοῖδβοῦ τη Φογειαία Ἀἰ 286 7 
--Υἶ Φ :. Η.) 
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ἴυτο οὔ πο Κίπρ. Τὴο Ρτορἢ οὶ 15 52 0 }} Το] αἴ τς, 
16 ἔα!6 οἵ ἰ 6 Ροορὶο δηὶ σου τγιμτης ᾿ιῖ5 ἀοοϊανὰ- 
τοι {}νΐ ἐλοὶγ ἐπα, ἃ8. πὶ Ῥθορὶο, ἃ παϊΐοη, λα οὐδ, 
γογ. 18. ΤῊ Ἐργριΐϊδηϑ ἀἰὰ ποὺ ἈΓγῖνο [ῸΓ τ οἷν 
το] ϊοῦ. Το ψγπ0 νου γχοά ᾿πΐο 16 ΒΓ ΘΙ 9 ΥΟΓΘ 
8612664 Δῃηᾶ τη 9 ρῥτίϑομογθ. Τ]ιοθ6  Βὸ πα ροὰ 
ἰο Θθ0ϑΡ86 ΨΟΓΘ ΠΟΙΪΥ Ριυγϑυδαὰ οὐ 00]] ἴμἴο δἴη- 
Ὀι8}.68 σΑΓ ΠΥ Ῥυθραγοὰ ἴῃ Υἱὸν οἵ [λ6ἷν ΒΊσ). 
ΤΊῊΟΥ ὙΟΥΘ ΠΟΝ ᾿οροῖοβ8 αηὰ 16 ]01055. Αμὰ τ0 
γον 81}, (οἷν πρὶ ννὰ8 8 ῬΓΊΒΟΠ ΟΡ, γ Γ. 20, πὰ 
αὐϑῃ ἱζ (ΠπἸῸΥ σου]ὰ οβοᾶρο ἔγοιν ἰποῖτ ΡΥ ΘιΙΟΥΒ, 
{ΠΥ δου]ὰ ποῖ σὰ ϊὶν δτουηὰδ }}}18 βηιουθὰ ρόγβοη 
δηά ρῥγοϑοῦνὸ {μον ἱπάσροπ θην βουθγοι σηΥ ἴῃ 
Β0Π16 ἔογοίσῃ ἰθπὰ. Τ 115 ἴῃ ὙΟΤΥ͂ ἐσιιτἢ {Δεν ἐπὰ 
λαά εοπιθ, ψ ἰο ἰβ8 {110 ροϊμὺ ὑπὸ Ῥγορίιοῦ 848 ἴῃ 
815 τηϊπὰ.---ὟΥ. Η. Η.] 

γεν. 20. ΤῈ Ὀσϑαῖβ οὗ οὖσ ποβίσί]β. [ΟἹ ῈΝ: 
«Α Κιηκάοπι οδΔῃηοί οχὶϑὺ τὶ πουΐ ἃ Κρ. Ηθησθ 
16 Κιπς ΠηΔΥ ὃ 5αϊὰ ἰο Ὀ6 (ἰΘ Ὀτγθαῖ ἢ ΟΥ̓Άτἰ0 
᾿ῦο οὔ (πὸ θοαγ ρο]ἰο.᾽7--.- 88 δποϊηϊθαᾶ οὗ 6 
ΤΟΝ Ὁ --οἴ υελουαλ---νσαβ ᾿αῖζθ  ἰῃ ἘΠοὶσ οἱὶθ 
--ἰλωνιν: ἐκ μοῖγ ϑῆαγοα. ΒΒΚΟΌΘΗΤΟΝ: σαν σαμσὴϊξ 
ἐπ {λοὶν ἱταν.]---ΟΥἨ τ ΒΟ ᾿γὸ δα1ἅ, υπᾶστι Βὲ8 
Βαᾶον --ς} ογ, δοσογιϊηρς ἴο ΟΥ̓ΕΝ ἀπ ΝΟΥΕΒ, 
μπάεν τσλοδὲ δλαάοιο, τε δαΐα, 7-ττθθὸ 18. χχυχ. 3, ὃ; 
1108. χίν. 8 (7); Ε2. χχχὶ. 17.---)8 5888}1 1ἷνθ 
διΔΟΩΡ ἴ868 ἈΘαῖδ6η--ς}ἰλ6 παίίοπδ, ΟΛΙΥΙΝ, 
ΒΒούσητον, ΒΟΟΤΉΠΟΥΡρ, ΟἾὟΕΝ, ΝΌΥΕΒ, ἀκκ- 
ΧΑΘΗ. ΝΑΥΝΕΥΣ ἐκ ΄ΤῸ ἐΐτυ6 αἀπιοπφ ἰὴ6 Ἠπίϊοπϑ, 
ῬΓΤΟΌΔΌΪΥ πιθλῃ8 ἰο οχὶδὶ ἴῃ ἃ Πδίϊ0η81 ΘΔΡΒΟΙΥ, 
ΟΥ̓ 848 006 Δι)οηρ {1 6π).᾽᾽] [{ 18 ποὺ {116 ΡυγΡΟΒθ 
οὗ ἰη6 Ῥοθὶ ἰο βοιιη {Π|Ὸ ῬΓΑΪ8685 οὗ ἴδ Κη. ΤῈΘ 
᾿λοτα] πποδπίηρ οὗ 16 ψνογὰ8. δηχὶ {116 σομηθοιΐοα 
αἰἰονὶν σοίαϊθ 16 ἰά6α, δἀορίοιὶ ὈΥ 1116 ΟΠ] αΐο, 
ΒΔΒΟΩΣ δηὰ ΠΛΩΥ͂ τηοάστγη σοιϊμϊηοηίθίοτθ, ἐμαὶ 
{18 ΤΟΙΈσΒ ἴ0 [16 Πΐοι8  οϑία]ι, ψν οπὶ Φογθπλία]ι, 
δοοογίϊηρς ἰο 2 Οβτγοη. χχχυ. 20, ρ]ου θὰ ἰὴ ἢ 
Βοης οὗ ἰαπμοπίαἰΐοθη. ΤῺ Κίηρ ἰνόγὸ πηοδπί οδῃ 
ΟὨΪΥ ὕ6 Ζοάοκίδῆ. Ηθ νψὰϑ ἃ θὰ, Ὀαϊ ἃ ροοι- 
παηαϊυγοὰ Κίης. δ τοβοηιθὶ θὰ ],οὐἷἱβΒ ΧΥΪ. οἵ 
Εταμσθ. ζκ1Κ ΐτ [16 ΤΥ αἾ80 να Ὀσοὴ νν6}}- 
μοϊονθα. βυῖϊ (16 ΡΥ ΪΠοΙρΡΑ] ροϊηὶ ννὰ8 ὑμδ1 6 ψἃ8 
κΚίης, δῃα οβροοὶα}ν [86 {Π᾿οσναῖίο Κίηρ. ΒΕΝΕΘΑ 
Βαγὃ (ἀς ΟἸδπχοαι ἃ, ἰ. 4, Δοοον ἰὴ ἴο ἃ αυοίατοη 
οὗ ΡῬαπξαῦ᾽ 8), Ζ{|6 (ργίπεερϑ) εδί ϑριίγί (8 υἱ(αϊῖα, 
φμοι δες (οἱ πεϊξία (εἰυϊ.) ἰσαλμπί [6 (1|6 
ΒΟΥΟΓΟΙΖ) ἴ8β {16 σἱζ8] Ὀτοϑί ἢ, 816) 80. ΙΒ ΩΥ͂ 
τπουβαη 8 (οὗ οἱ(ἼΖ6 8) ἴθ λ11|6]. Μαοὶ πιοΥθ 
(ο ἐμδοσταῖῖα Κίυρ, ἰμ6 1ογα 8 δαοϊηϊοα, {16 
ὈΘΑΓΟΓ οὗ {}|0 ΡΓΟΙἾ868 (2 ὅπι. νἱ].} νὰ8 ἃ ᾿ἰνίης 
ΡΙοάρθ οὗ (μα σοῃιἱπυλῃσθ δηὰ ΡῬγΟΒΡΟΥΙΠΥ͂ οὗ {110 
ΡΘΟΡΙΘ. 886 ΡΒ. ΧΧΥἹ]., ΘΒρΘΟΙΔΙΥ νοῦ. 8. πὰ 
ΕΙΠΙΤΖΒΟΗ Οἢ ἴπδὺ Ρ͵]Δο6. 6 δὴ 866, Ὀοϑιάθα, 
ἴτοιῃ 116 ΨοΓ8Β οὗ τολοπι ἴσο ϑαϊά, εἰς., τυ αὶ μἴλη 
ΜΙ ΥΘίθγΘΩ66 ἰο {6 Ταΐαγο νγὰ8 δηϊουίαϊηθὰ ὉῪ 
150 Τιυρινο ον 8. ΤΠΟΥ Βοροά ἴο ϑβοᾶρβ ἴο ἃ 
ΓΥΙΘΠΟΪΥ μοαῖ ἤθη Ὡδίΐοι, δὰ ἴθ γθ σαι σὶηςς 
αγουπὰ {ποὶν Κίης 85 {πϑὶν Βῃ1 61 δηὰ βοοιγὶιν οἵ 
ἢ Ὀεί(θν διΐαγο, ρ88 ὑμῖν ἀλγ8 αἱ Ἰοαβι ἰὴ ἴγ06- 
ἄομ. ΕἸ ἘΠ ΌΕΤΗΙ “0 Ὠὰ8 Ὀ66 ΟὈ]θοίοὰ ὈΥ͂ 
Β0Ώ6, πδ΄ (Π6 1 ,δπιοηςλεΐοηΒ σουϊᾷ ηοΐ ᾶγνὸ ὈΘΘῊ 
τὶ το ὈΥ Φογοτΐ ἢ οα {6 οοσαϑίοπ οὗἴὨ {6 ἀθ- 
Βίσιισῖῖοη οὗἁἨ Φογι 88) 6 πι, Ὀδοαυϑὸ Βιιοἢ νου 8 ἃ8 
{π686, σου]ὰ ποῖ Ὀ6 ΔρΡΙΪδἃ το Βι0}} ἃ Υἱσίουβ Κὶς 
88 ΖοιοκΚίαι. Βιιϊ βυσἢ δὴ ΟὈ] δαί Οἢ ἃΒ (18 Ὀ6- 
ΑΥΔΥΒ 8 ἱβῃηοτΆησο Οὗ 16 παίαγα οὗἨ 16 ἰογ }γ,, 
88 ἰἁαρσιὶ Ὁ ΑἸπι σα Ὑ αοἄ ἰὰ τ1|16 Ὁ] Ταϑἰαιηοηὶ, 
Ἀ5. ΜΨ0}} 845 ἰὴ 10 Νὸιν. Ηαδ ἰδθησῆθ8 8 (0 κ19- 
{ἰπσα 8}. 16 ρέγϑοη οὗ {ἴι6 βουθγοῖσιι ἔγοῃ) ἰν18 
οἴδεε, δηὰ ἰο γομοσζϑίβ ᾿Ϊ8 αμίλογιίίψ ἃ8 ἔγοια αοά 



1608 ΤῊΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ 59ΕΒΕΜΙΛΗ. 

(Βοιι. χὶϊ!. 1-), τ μδίουον ΠΙΔῪ ὯΘ 8 ῬΘΥΒΟΏη] 
σμαγδοίον, Εἔνοη ὅδ γα ἰδ Ποτά᾽ 8 Αποϊηϊοα;,᾽ 
δη ν8 γουογϑὰ δηὰ δον δὰ 88 δυο ὈΥ Θανὶά, 
ϑοθ οἢ 1 ὅδιη. χχυύϊ. 8, 11, 16, 28: 2 ὅδαἷι. ἱ. 14, 
16. ἀπά οἵιῦ Ὀϊοδβοὰ [ογὰ δηὰ Ηΐδ Αροβί] 68 
θῶ ἃ8 ἰ0 ΟὟΘΥ͂ 8 ΟἶγἹ] τυΐονῦ, 88 αοὐ δ ἀδρυ 
δπὰ ντἱοοζοτοπὶ, ἴῃ δὶ} 285 ποὶ υπϊάνῖαὶ, 8]- 
1πουρ ὑμδὺ ΓΌΪΟΡ ἸΩΔΥ͂ 06 8ἃ Τὶ οσὶὰ8β (8606 οὉ 
Μαῖίι. χχὶϊ. 21) οὐ 8 Νϑγο (866 οἡ Βοαι. χἰ ϊὶ. 1- 
1. Τιϊὰ5 1]. 1: 1 Ῥοὶ. 1ἱ. 18). Οσάαχνιν : “αοἀ 
τηδὰο Ὀανίὰ Κίηρ, δηὰ αἷβοὸ ἷ8 ροβίουϊίυ, ον (18 
οῃὰ, ἰδὲ (6 ᾿ἰΐ6 οὗὨ (ἢ Ρ60Ρ]6 τιϊχῆί, ἴῃ ἃ πδῃ- 
ὩΘΥ, τοδί ἴῃ εἶπ. Α58 ἔδυ ἰβθῆ 88 αν ἃ νγ88β 86 
Ἀοδά οἵ (6 Ρ6ορῖθ, δηὰ βο οοῃϑβϑιϊυϊοὰ ὉΥ οά, 
ἢ6 8 δυὐύϑῃ {881 16. ΤῸ Βδιῃὴθ ὕ7χ8ὰ58 [8.9 0856 
ΜΠ 411 Π18. ῬΟΒΙΘΓΣΥ 88 Ἰοτρ 88 [86 βυυσοθβϑίοη 
σοῃϊϊπυθᾶ,. . .. Βαυὶ νὸ τηυϑὶ ΟΌϑογυθ (δὶ 
{6899 ἰρσὶι ἰ6 γπλ8 ἴῃ τ δῖοι 16 Ροβίου ιν οὗ θανα 
ὙΟΓ6 ΒΡΟΪΚΘἢ Οὗ, ῬΓΟΡΟΥΪΥ Ὀοϊοηρ ἰο Οἰγὶθὲ ΟὨ]γ: 
ἴον ϑανὶἃ νγὰβ ποὺ (89 ἰ1{6 οὗ 86 ΡΘ0ρ]6, θχοορί 
88 ἢ 8 ἴ6 (γΥρ6 οὗ Ομ τίβὶ δηὰ γοργοδθηϊθα 
Ηἰθ ρούβϑοῆη. ἸΤμοὴ νδδὶ ἰβ βαϊὰ νγῶὰϑ ποῖ ΓΘ Υ 
ἵοιιηὰ, ἴῃ 1.5 ζ}168ὲ δἰ ζηΐβοδμοο, ἰὰ [6 Ῥοβίθσὶ 

οὗ θην, Ὀὰΐ ΟὨΥ ἰγρίσα!γ. Ηθηοο (δ ἰσυι, 
1Π6 γρϑὶν, ἰ8 10 Ὀ6 Βουκῃϊ ἰῃὰ πο οἶδεν δυΐ 1π 
Ομγϑὶ, Απᾶὰ νὸ μοποθ ἰοδγῃ δαὶ ἴῃ 6 ΟΒυτοὰ 
8. ἀοδά, δπὰ ἰΒβ {Πκὸ ἃ τηδίτηϑα Ὀοάγν, σι οη βερδ- 
ταῖθά ἔγοπι ἰἰ8 Ηθϑἃ. .. . ἴῃ βμοσί, ΨΖουθυιδῃ 
ἸΏ 688 ἰδ {πὸ ἵἴδυοῦ οὗ αοἂ 88, 88 ἰὺ πόσο, οσ- 
υἰηρυ δηθὰ ψθὴ {86 Κκὶηρ 88 ἰκοη δνδυ, ὃ6- 
οδι86 [86 ὨΔΡΡΙ 688 οὗ ἰδ Ῥθορὶ]6 ἀδρεηάθὰ οἢ 
{Π09 Κίπ, δῃὰ {Π0 ΓΟΥΔ] αἰ ΩΣ 88 δ8 ἰΐ στ ΈΥΘ 
δ ΒΌΓΘ ρἱοάρο οὗ (6 σταᾶοθ δῃὰ ἵἕατον οἵ αοὰ: 
θη09 ἰδ Ὀ᾽οδρίηρ οὗ ἀοἀ οολδοὰ, στρ θη {πὲ Κιης 
Μ88 Δ ΚΘ ἢ ΔΎΔΥ ἔγοιι ἴῃ6 7ὁ 8... .. ἩζῈ ελαὶὶ ἕστο, 
{Π6Υ δεἰα, δυδῆ ἀπιοπρ {δὲ παίϊοπα ἀπάᾶεν (ἦε δλαάοιν 
ΟΥ̓ οὗν κίπφ; ἰΒαΐ ἰ8, “ Του ἢ γ͵γ τῆδῪ ὃ6 ἀτίτοη 
ἴο ἔογοῖ κῃ πδίΐοπδ, γοὶ ἰ86 Κίηρ ν"}}} 6. 80] ἰὸ 
ΚΆΙΒΟΡ ὰ8, δηὰ πὶθ βῃδαον νὉ1}} οχίοπά ἴδν δηὰ 
τ ͵.6 (0 ΚΘΟΡ 8 βΑῖ6.᾽ 850 180 ὅονγγβ Ὀο]ενοά, δαὶ 
ἔα ]ΒοΙγ, Ὀθοδυδβθ ὈΥ ὑποὶν ἀοίεοί οα ἈΠΟῪ δαὶ οδϑὶ 
ΒΥΑΥ͂ 86 γ 16 οὗἩ ΟἸιγὶβὶ δὰ οὗ αοἀ, ἃ5 ἰἱ ἰδ βαὶὰ 
ἴῃ 8. ἰϊ. 8. Αδ {δὴ (μον βαὰ βμδίζοῃ οδ᾽ (86 
ΒΘΑΥΘΗΪΥ͂ γ0Κ6, ΠΟΥ͂ ἰὰ ναΐη ἰγαϑιίθα ἴῃ (Π6 518 40} 
οὗ 8 ΘΔΡΙΌΪΥ Κίπρ, δηὰ ὑγοῦθ 8 0}}7 ἀπ ΟΡ ἢ 
οὗ (86 συδγαϊηδμὶρ δηα ρχοἰθοϊΐοη οὗ Θοἀὰ."] 

ΙΥ. 21, 92. 

2 ἘΘ)οῖςα δπᾶ 6 ρ]δά, Ο ἀδυρμίον οὐ Εάοπι, ἐπα ἀν} ]οϑῦ ἴῃ {μ6 ἰαπα οἵ 12: (86 
ΟΡ 8130 8584} ρᾶ88 {βγοῦρἢ απο {π66; ποὺ 584] Ὀ6 ἀτυκοη, δηα 588] Ὁ πιᾶκο ἰδγ- 

22 56] παϊκοᾷ. Ἴμ86 ρυπίϑῃμηθηὶ οὗ ὑμῖηθ ἰπα τυ 18. Δοσοιρ ἰ5μ64, Ὁ ἀδυριίοῦ οἱ 
Ζιοη ; 6 Μ111 ΠΟ ἸΏΟΤΘ ΟἈΥΓῪ ἴΠ66 ΔΥΔΥ ἰπΐο ΘΔΡΌΙΥ : 86 Μ1}}} υἱβιῦ 18ῖπηθ Ἰπιαυν, 
Ο ἀδυρμίον οὗ οι ; Ἀ6 Μ1} ἀἸβοοόυοσ (ΠΥ 5118. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Τον. 21.- 2  . Ἐοτ ἴδ ἴογτι 806 76Γ. χ. 17. [ΜΔΥ πὸ τεσοζηΐθ 8 ῬΡϑου ΓΙ οὗ Ζογουα δὰ ἴῃ τὨΐ8 ἕόστο ᾿--ὙἾ. ΗΠ. ΗΕ] 

-ν, 800 ἰ. 91... -Ὁ2, 6γ. χχυ. 1δ, 17, 28; χ ϊχ. 12; 11. Ἴ, εἶο. ἸΤῆθ οχρτοβοίοῃ ΗΑ 5. ῬΘΟΌΠΔΙ ἴο (5 μ͵]806.-- 

ἼΥ. ἱπεδγίαγί, 267. χχυ. 27. χὶν !. 26. 11. 7, 39, δ7.--ἩΠΡ. οἵ ΜᾺ ̓} ΟὨΪΥ ἤθτο. Φοσεπιίπη ;1808 ἰὴ γογὺ ἰὰᾷ Ὧο [ὉΠ|. 

Ῥογθάρ {Π 670 1168 ἴῃ - » ΠΣ Δῃ δἰ] βίοι [ἰγοιίο] 3] ἴο 1μδὲ 3)», 3» οὗὈ 186 ἙμὠομλίΐεΒ, ΡΒ. ὀοχσχχυῇ. 7. 
" τ τ 

γον. 22.-- 6 ρογίοοϊα ἴῃ [18 σϑῦδο ἰπάἀϊοαίθ, ἐμαὶ 80 Ροοῖ ἰγηπϑίογθ ἢ 86 1 ἰηἴο [86 αΐατο, ἢ ΒΌ ἢ ἃ ΣΏΔΏΏΟΣΙ (μδί ἢθ 

Β008 Ὑνιδὺ ἰ8 γοῖ ΓΟ, 88 ἰ{ ἰζ ΘΓ δοίυ δ᾽! ἰσταυδρί τίς Ὀθίογο δἰ πι.--- ἿΨ, 866 ΥΟΓ. 0.--Ὠ 3, Γγοαυθηῖ τὴ Ἐἢ Φογοιῃ δὶ, ἰ. 3; 

Υἱ. 29; χχὶν. 10, εόσ.0 ΤῺΘ ῬΏΓαδΘ ἿΨ ὉΪ στουζϑ ΟὨΪΥ͂ Ἀ6ΓΘ.---Φογθηλί ἢ ὑδο5 ἩΪΡρΕἱ] οἵ ὩΣ ΥΟΓῪ οἴϊοθη͵ χχ. ἐ; χχὶΐ. 19. εἰς.: 

8180 ἰδο ΡίοΙ, 8660 ἰἱ, 14, πο γὸ ἴπ6 οοηῃδίγαοίίοη ὙΠῸ ν 8.180 ΘΟΟΌ ΓΑ. 8, 2ογ. τ. 9, 29; χχυ. 12, εἰς. Τὴδ ῬΏΓΑΒΟ 9 

ἢ » ἰΒ ἃ σμαγαοίοσίδίίο οὗ (89 Ῥοῃίδίθυ οι, ΕΣ. χχ. δ; χχχίν. ἢ; ον. χυ τ! 26; Νύχτα. ΧΙΥν. 18; δαϊ. γ. θ: γοῖ {ἰ ἰα αἰδὸ [0] 

ἴῃ Φογοσωίδι, χχυ. 12: χχσχυί. 81. 

ὑμδὶ {ἶσηθ, ΟΚ δὲ 8ὴ ΘΥΪ ον Ῥογίοα, οὐ Ἡ Δ ΘΙΒΟΥ ὃ! 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Ὕατα. 21, 22. Ιῃ σδοποϊυβίοη {86 Ῥορὶ δ ἀγρϑββϑοβ 
ἃ ποτὰ οὗ ἰῃγοδίθηΐης ἰο Εάοπι, ἰῃ 86 τά 8ὺ οὗ 
816). 4 ψογὰ οὗ οομηΐοτί" δααάτοδβοα ἴἰο Ζίοῃ, 
ΤΟΠΙΘΥΒ [86 ΒΟΥΘΥΪ οὗὨ {6 (Ὠγοαι οηἴηρ 8{}}} ΙἸΟΤΘ 
᾿πρτοβϑθῖνσο Τα (86 Επουῦλῖ(68Β πηοϑί πη 8] 1 οἱ ΟΥΒΙΥ 
το]οϊσοὰ ἴῃ ἐμ ἀοβίιγαοίΐομ οὗ Φουα θα, δηά 
ονοῦ σοηίτὶ υϊοα ἰοναγὰβ ὑ, τὸ ΚΟΥ ἔγοσι ΡΒ. 
οὀχχχυῖϊ. 7; Ε2. χχυ 12: χχχυ. ἰδ: χχσυϊ. ὅ. 
ϑδὅ6ο. ΓΘΙΏΔΓΚΒ Οἡ Φ6Γ. χὶὶχ. 7-22, ἰοὸ ψιϊοὰ (δ6 

ἰγοηῖσαὶ ΠΟΣῚ δ, τεοῖοα ἀπά ὃς σία, ἢθτο 
τοίου. Ἰϑοὶ 
"ΜΟΥ, 21. Ἐρο]οἱοο---ἐεχ---δηᾶ ὍὈ6 ρ]αᾶ, Ο 
ἄαυρδμῖοτν οὗ Ἐᾶοσ, ἐμαὶ νυ θ]1]ο8ὴ ἐπ ἴ86 
ἰαιᾶἃ οὗ ὍΖ. ΠΟΙ ΠΒοΥ (8 τοίου ἰοὸ δῃ θχίθῃ- 
δίοῃ οὗ [86 ἀοιηϊπίοι οὗ Εάοπι ἰμδὺ οχἰβίθα δἱ 

ΤΩΘΓΘΙΥ ΓΟΙΈΓΑ ἰο ΒΟ ἢ δὴ ΘΧίθμΒΊ 00 ἴῃ 8 βεθεγαὶ 
ὙΔΥ͂, 18 ὙΘΣῪ αὐθδίϊ Ομ Δ Ὁ]Ϊθ. ΕΑ, (ὁη (δἷ8 ἰεχὶ 
δηὰ Ο΄εεὴ. ἃ. 8. 17ενὶ. ἸΥ͂. 5. 9) 18 οὗἨΊ 6 ορί ἶσα, 
{μ8ῖ ΝΟ δάηοζσαυ μδὰ οχιοπιοὰ ἐδ ο ἀοιμίηἰοῦ 
οὗ (9 Βἀουῖῖοδ “ 'η [86 Ἰαπὰ οὗἩ ὕζχζ ἤὰγ ἰο (δ 
ΒΟΥ -οαϑὶ." Βαὶ (818 ροδβίιϊοη οΥ̓ΙΠ 6 Ἰδπὰ οἵ ὕς 
᾿λρρκἀδηαν οὗ Ἰἅυτη98}] 18 ΥΟΡῪ ῬΥΟδ]οΙ δ ϊοαὶ. 
66 ΓΘΏΔΙΪΒ ΟἿ ὅ6Υ. χχυ. 20. Αἱ 4)]] Ἵνδῃί8, (86 
ΜΟΥ Β ἈΓΘ τηοϑύ ΘΑ ΒΙΪΥ Θσχρ δηθὰ ἴ {6 ἀν ! ἰης 
ἴῃ ἴῃς Ἰαπὰ οὗ ΓΖ 18 γορδγαβα 88 8η ονἱάδηδε οἱ 
ΒΌ66688 δη4 8 Ο8186 ἴὉΤ Τα) οἱοΐηρ; ὁη (ἢ 6 ρατὶ οἵ 
Ἑάοπι. Τδθ ἰδίου 68] δοοουπ8 ΔΓΘ ἴο00 Βρᾶ786 ἴ0 
Θη80}]0 08 ἰο αβοουίδὶ πὶ δηγίίης οὐ ἰμὶβ βυ)θοὶ 
στ σογίδἰΐγ. 8.6.6 ΟΑΒῚ, ΤῸΝ ΒΑΌΜΕΕ, Ἐλϑίογη 
Ῥαϊοβὶϊπο δὰ ἰδο Ἰδηὰ οὗ Εάομ, ἰὴ Βεπομαῦϑ' 
Αππαὶς, 1880, 7ο]. 1 Ρρ. ὅθδ8, δ64. [Βπουοῆ- 
ΤΟΝ: “Ετοῖὰ ΕΒΔΥ ἰο (109 Ηοτοάβ Βάομι βμαίοά 



--- 

ΟΗΔΑΡ. Ὁ. 21, 22. 

“8600, 8πὰ πο 1688 ἰῃδῃ ἔθη Ῥγορ᾿θοΐθδ 8Γ6 δραϊπϑὶ 
ἐμ θηι, 88 ΒΑΆΒΙΝΕΙ, ποίοι ἢ ὑροὴ ΟὈδάϊδβ ᾿ Ολυ- 
ΥΙΝ: “ἼἸΏ6 ΙΔ υϊ68η8, αΌονο Ομ οΥ8, δ τηδῃΐϊ- 
ζοβϑιθὰ μοϑυ Υ ἴο 06 σἤοβοη ρϑορὶθ. ἀπά {δ6 
ἐπα Ἰ  νγὰ8 ἴ.6 σγθδίου, θοσαυϑ6 {Π6Υ παά ἀ6- 
βαοοηάοὰ ἔτγοπι {116 βᾶτη6 ἐδ ]οΥ, ἴοσ [βδδο νγ88 {ποὶσ 
Θοιμηοῦ ἔἈ ΒΟΥ; ἀπά ἔπ ν ἀογίνοὰ ὑποὶν οτἱρίη 
ἕγοιι ἴννοὸ Ὀτοίϊιογϑ, ἔϑαιι ἀπ ΨΦΔοοῦὉ. Α45, (θη, 
(6 ΙΔ 8 ΟΥΘ Γεϊαίοα ἰο ἰδ 968, (μοὶτν 
ΟΓΔΘΙΥ νγιι5 [658 ΤΟἸΘΓΔΌΪΘ; [ῸὉΓ ΠΟΥ {8 ογχοὶ 
εἰιοῖγ οὐνπ γιοο, δ ταχοὰ ἀρηϊηβὶ ἐμοῖσ Ὀγοίτοη 
δηὰ τεϊαιῖνο8.,᾽)].- -[ἃ 6. ΟΌΡ 8180 5881} 858 
Κσοῦμ ππῖο [Π66---αἰδο ἰο (ἦτε ελαϊξ λέ εὑ 
»αεδ οὐἐνρ. [ΟΑΠΥῚΝ: “6 ΘΙΔΌΙΟΥΒ ἃ ΘΟΙΏΠΠΟἢ 
ἸΔΘΙΔΡΠΟΥ ; ἴοῦ δ υθυβιΥ 18 ἀϑμιοίθα ἰῃ (6 ϑονὶρ- 
ἰατο ὈΥ (80 ψοτγὰ σε; ἴον αοά, δοοογάϊηρ ἰο ΗΪ58 
Ψ||, ρίνγοβ ἰο ἀγίηῖς ἰο βδδοῦβ 88 τσυσἢ 885 ἢθ 
Ῥίοδβθϑ. ... Νοὺ ἀοοθ8 Ηθ δ)᾽] 0" ΔῺΥ ΟὯ6 οἰ ΟΣ 
ἴο τοῤοοὺ ἴῃ σὰ οἴογθα, Οὐ (0 ἵΠΓΟΥ ΔΎΔΥ (ἢ6 
τνὶηο, δαὶ Ηα σοπβίτηϊηβ πἷπι ἰο ἀτὶηῖς δηά ἰο ὁχ- 
᾿αιιϑὺ ἴο0 886 ΥΟΥΥ ἀγομ8 ἃ8 τηιοὶ ἃ5 ΗΘ σίνϑβ ἰὸ 
ὁπ οἷ (0 ἀγίηἶς. Ηδηοθ ἰὐ ἰδ ἔον {18 γϑῦϑο παῖ 
{16 Ῥτγοροὺ β Υ8 δοῖν (δὶ (86 σὼρ τσομίὦ Ρᾷᾳ88 ΟΥὐΟΡ 
ἰο τἢ9 Ιἀπτηθ8}8 ; ἴοῦ 6 ΚποΥ πα, ΒΒΟΓΕΙΥ δῇϊου, 
(ἸΟΥ Ψογο δυάδα ὃν [86 Ομ δ] ἄο8η8, τ} ν Βοηὶ 
{πον δὰ Ὀοίΐοτο Ὀδθη υπηϊϊο. Βα σὴ (Π6Υ 
μιαὰ ὈΥ ὑμοὶν ρουβαν {8]]6ὴ ΟΥ̓ ἴγοπι (οἱ ὑσοδίυ, 
{0 } ὕογθ ἴῃ (ποὶρ ἰαγα Ῥαπίβμο᾽᾽.-- ΒΒ ου 
85.841} 6 ἅτ σθῃ. ζΖλοι δλαϊί σεὶ ἀγωπῖ. [ΒΥ 
ἀγωπχοηησαα θγῸ Μ͵Δ ἃ ἴἰο υὑπαιογβία πε “αὶ 
λαα οἷα] ἰηζαϊααίοη ᾿᾿ (ΒΙΑΥΝΕΥ) τυ 1ο ἢ Ἰοδάβ ἴοὸ 
8}1] βοτίβ οὗ βδιηθ ἃπα 86] [-}Ὡ}ΌΓΥ, Δα ΘΧΡΟΒ685 
18 Βα Ὀ7θοὺ ἰο {μ6 στιαοὶ τηοτοὶθβ οὐ ἢ18 Θἢ 61Π}168. --- 
Ὗ. Η. Η.].---Δὴ ἃ ΒΒδ]ῖ ὕλαῖὶζθ ΠΥ Β6 1 πϑὶςϑᾶ. 
γα οηποθα δηὰ ἀδπαάαδίίοη, Ἰηἰοχὶ σαίΐοι ἀπά 
Βη 8 η6 20 ἰοροί 6 Γ : 8600 (θη. ἰχ. 2] ; ΗΔὉ. 1]. 1, 16. 

γον. 22, Ῥὴθ ρυπίδῃγθηῖ οὗ τλΐηὴ9 ἱἰηΐὶ- 
ΑἸΪΟΥ (ππατρ. βαρ ὶν, Τλίηε ἐπιίφωῖψ) ἰ8. ἀοοοσα- 
ΡΙ 8.68. ---δὲοί(οαἂ οὐ 18 (ἦἠν συωϊ ΠΣ 6 ὁπἢ 
ἰγδηβδίαίθ Ὧν. ΝΑΚΟΕΌΒΒΑΟΗ 8 ἰσγαπϑδίΐοη, Τὰν 
ἀεδὲ ἰς ραϊά, αοιλ]κὶ 8 ἀοἶπο βου]. ΟπΒβιάσα: 
ἐλν φυωΐὶ 8 αἱ απ εἀἅ. ΑἸ 16 ΕΠ 8 ΓΔ ἢ δ] ίοΓΒ, 
ὀχοορὺ ΟΥΈΝ, ἰδ ἢ} ἴπ 186 ἄτβί πιθπιθοῖ οὗ (8:6 
σΟΓΒΟ 8 ἐλὲ ριπιδλπιεπί 07 ἐπὶριμίν, δὰ ἱπ {π6 
ΒΟΘΟΠα ΙΗΘΙΔΌΘΥ 48 ἐπίφωὶψ ἰιβο! .. ΟἾὟΕΝ ἰγδῃ8- 
Ἰδῖ68 86 ψογὰ ἱπίφμίῳ ἴῃ ὈοΪᾺ τπϑιθογΒ, Ὀαϊ 6ὁχ- 
ΡΙαῖμ8 ἰῃ6 ἔγβί 88. τηϑϑηΐϊηρ ΡυἸΒτηθηΐ : “(0 
οοπιρίοίε ᾿εϊψωίψ," ἈΘ ΒΆΥΒ, “ ὁ8) ὮΘΥΘ Π6Δ ἢ ΠΟ 
οὐ ον (ίης [δὴ ἴοὸ δοτηρίοῖθ (86 Ρῃ πη πηθηὶ ἀκο 
ἰο ἰϊ. 1 15 δὴ δινκναγα οοηίυβίοι οὗἁὨ ἰδ υπ8 
δ ηα ἰη70γ65 ἰδ 6 Δη(1{Π 6818 θοῦ 66 Ὲ {116 ὑνγ 0 τη 6 [- 
ὈΘΥΒ οὗ ἰμ)0 γ6γ86 ἰο Ρυὶ νγὸ πιοϑηΐη 28 οἱ {18 
οὔθ νογὰ. ο δτγοὸ, ἀοι Ὀ.1688, ἴἰο ἰδῖκο ἰδ ποτὰ 
ἴῃ Ὀοῖὴ οἰα8605 ἴῃ (6 86.860 οὗἩ κι], ἀοβοσὶ οὗ 
δηὰ 114 Ὀ1}Π1γν ἰο Ριυιηἰδπηθηΐ, πὰ υηδογβίδηάα {9 
8016 τϑῦβο 88 ἰηἰθηἀρα 1 ἃ ργοροίϊοαὶ δπὰ δῃ- 
(οἰ Ραίου  Βθη8θ. 76 οχὶα [80 7908 ΟΥΘ ΠΟΥ͂ 
Βυουίηρ νουἹὰ οχῃδαβί, 48 1 ν6γο, (89 ἀθιμδηὰβ 
οὗ }ι.9.160 ἀραΐηϑι (μαι; δηὰ ἴῃ υἱοῦ οὗὨ 118 (890 
χοροὶ βαυ8, ΤᾺ σμὶλὶ ἰ6 ὀἰοίεα οἱ, ΟΥ σαποεϊϊοα, 
ΟΣ αὐ αἢ ἐπά. ῬΟΒΡΟΒΎΟΕΒΤΗ: ““Βαιθον, ἐδν δῖη 
(896 τόν. 6) 9 αοεονπρίϊςλεά, οοτηρ]οἰοἃ δπα (αἸΚθῃ 
ΔΎΔΥ; δηά [ΟΥ̓ {18 υ86 οὗ ἴ86 τοῦ ((ἂπ|} ΘΓ, 
866 11. 22. 26Γ. νἱ. 29: χὶν. 12: ψ πόσο ἴἰ ἰ8 
χοηάοτοα ὉΥ οοπδιπιοά, δὰ ΟἘ5ΕΝ. 867.,"--Ἦ, Η. 
Η.].--Ἐθ Ὑ11] πὸ πῖοῖθ ΟΥΣΡ ἴ866 νν δῦ 
ἰῃηῖο οαρτὶνὶῖν---λὲ τοι ποὶ δαπιδὴ ἰἦτ6 ἰοπσεγ 
[Π|, λό τοῦϊ ποί ααά ἰο δαπίδὰ ἰδέ6. ΤΠ15 ἀος8 ποί 
ΣΩΡΊΥ, ἃ8 ΤΠ ΒΥ ΟΟΙ ΠΤ Θη ΔίΟΓΒ ΒΘ66 ΤῺ ἴ0 ΒΡΡΥΘμ ΘΠ, 
ἃ Ῥχγοιἶδβθ ἰμδὶ ἀοὐἱ νου] ΠΟΥΟΣ ἃραίη ϑθηὰ ἰἢθ 
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“ον 8} πδίϊοη πο οαριϊνῖΥγ. Βαὶ ἴἰ πιθδ 8 ΟὨΪΥ͂ 
ὑμαὶ ὑπ ργοβθαὺ δχὶϊθ ϑουϊὰ ποὶ Ὀ6 ργοϊοηροὰ 
Ὀογοπα [86 Ἰἰμιϊς ἀοιοτιμοὰ Ὀγ τμοῖγ σα]. 1 
ἸΏΨΟΙΥΘΒ ΤΟΓΠΟΡ 8 ῬΥΟΠΪδθ οὗἩἨ ἃ τοίυτη ἴὸ (δοὶν 
ΟΥ̓ ἰαπά, θη {16 Ὁ πα ΓΥ̓ νγαβ8 (118 οδποο] Ἰοά 
ὈΥ {π8 Ρυπίβῃπιθηὶ γϑοοὶγθα.---, Η. Η.] ---Εἶθ 
Ὑ711}1 υἱοὶ τὴ ἱἐπίαυϊῇν--- 16 υἱδιίς ἰὴν 
σέ, 866 ἱ. 8.--ὉΟ δασρθῖθι οὗ Ἐᾶάομς, Ὦ6 
Ὑ71}} ἄϊδοονοτ---ὴς ὠπουυογ8--- Ὧν δἰη8. Τ}0 
ἔννο ΑἾν 68 οὗ [ἢ γ6 γ88 σουγοβροηὼ ἴο θβοὶν οἰ μο  : 
686} οὗὁἩ ἔπθπὶ 88 6 Ὡδῆα οὗ 8 πηιΐοη 7ἴὺ0ν 18 
σΘη γα] ροϊπῦ ; ἰο 1110 12} Ὁ, πηϊδλοά οὐ σαποοϊοά 
8 ἐὰν σι, οἵ τῃ9 ἄτϑὶ Βαῖῦ, δογγοϑροη 9. (δ 
Ἴ» ἽΡ9. λδ υἱδὶ5 ἐλίπο ἱπισμὶίῳ, οὗ τὰ βεοοῃὰ ; 

δηὰ ἰο {μ6 ΠῚ 22, (ο δαπίαλ (λεε, οὔ {πὸ ἄτϑι Βα], 
ΘΟΓΓΘΒΡΟΩβ {μ6 Π2., μποουετδ, οἵ ἰμ9 βθοοπά. 
[ΤῊ 19 18 πιοτὸ δρρατοηΐ ἱπ Ηοῦτον, Ὀδοδιϑ6 {0 
ἰαϑὺ ὑννο ψγοῦ 8 γοοσγοὰ ἴο ἅτ ἀογίνοά ἔγοῦλ {9 
ΒΆΤΠ6 ΥΟΥὉΔ] τοοί, ὅϑοιμθ Ὦλγνα δἰϊοηχρίοἀ ἴ0 πα κο 
{186 σογγθβρομάθμοθ οοιϊηρίοίθ ὈΥ χἰνίηρ (86 
ΒΆΙΩΘ 56η86 (0 δοίϊΐι {(11686 ᾿γοτάβ, Τ1|1ὰ8 ΒΟΟΤΗ- 
ΒΟΥ͂Ρ ἰγϑδηβίαίεβ ([6 γϑι ἀξ τοὐδδ πὸ πΊΟΥῈ ἔΧρο86 
λεε, δυιὰ ὑμ6 Βθσοηᾷ λε εοἱϊξ ἐχροδὲ ἐὴψ εἰπ8β. Βιυξ 
{16 ΗἸΡᾺΪ] ἔογπι οὗ ἐμ ἄτβί ρ]γαβ9 νν 111 ποὺ Δ]1Ὸν 
85 (ο ὑγβηβδίθ 10 ἴῃ (μῃ6 Βᾶ26 8686 88 ἰἰιο Καὶ 
ἔογαι οὗ }18ὸ βοοοηὰ νυογά, ΠΟΥ 4068 ἰΐΐα ΗἸρ)}}}} 
ΟΥ̓́ Β66ηὶ ἴ0 Ὀ6 υυϑοὰ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἾἾΘΥ Β6η86 (δῆ 
εἰναὶ οὗὁὨ ἐεακίτιν αἰοαν, σαμδίη ἰο 70 αἰσαμ, ἀγίυϊπ 
αἰσαψ, ΟΥ σανγμὶπς σαρίϊυε. ἨΈΝΡΘΕΚΒΒΟΝ, οὰ {δ 
ΟΣ Βαπὰ (ΒΚΑΥΝΕΥ δπὰ ΟἾὟΈΕΝ γαῖνο [86 88Π|0 
ἜΡΉΒΕῚ; ἰγϑηβϑίαίθϑ ἰῇ ἢγδιὶ Ῥίιγαβο ἀφ εοὐΐέ πὸ 
ποῦ ἠοϊα ἐλε6 σαρίυ6, απὰ {86 Βοσοηὰ ἢλ6 τ΄οἱϊὲ σατΥψ 
(λεε αἰσαν οσαρίΐυε δεσαῖδο οΓ (ἦὰψ δἴηι8, ψν ἰοἢ ἌρΥΘ6Β 
Ὑγ1ἢ (8 6 πλλΥ Σ᾽ 8] σϑδάϊηρς ἴῃ οὐν ΕἸ 88 ΒΙΌ]6,. 
1λαὺ ἐἸι6 ΚΑῚ τηϊρὶιὶ τηολη ἴοὸ σοὸ αἰσαν ἱπίο σαρίϊυϊίψ, 
διι οδηποὺ μαγΥ9 (6 ΠΡ] Β6 086 οὗ σαγγψίης αἰσαψ. 
Μόνο τὴ {μ18, 1η6 ργατητηδιῖοα] σοπδίτγαοίΐοη 
νου]ὰ τϑαυΐγο ὰ8 (9 υπάἀοτβίδα {παὶ μ6. τηδὰ8 
{οἷν δίπδ σαριϊνο ἱπϑίοδα οὗ {]ιοῖὶτ ρεέγδοπβ.0 Απὰ 
ἸΏΟΓΘ ἰθδλη 4}} (886 ΗΘΌΓΣΘΙΥ Ρῃγαθ6 18 σοηϑίδηι 
ϑοὰ ἴῃ [19 Β6η86 οὗ μποουοτὶηρῳ δίηβ, ἴον 1}.60 ρ- 
ΡΟΒ6 οὗ οχροβίπῷ μοι ἰο δοπίοαρί, τοΌυΚα δηὰ 
ῬαΠΙΒμιηθηῖ. ΕΌΣ {Π686 ΤΘΘΒΟΠΒ 1ὑ ΒΕΘΙΏΒ Π6668- 
ΒΆΤΥ ἴο δσοαυ 6806 ἰῃ ἴπ6 ἰσαπϑβ)] ἴοι δον ρίνθῃ. 
--Υ}Ὄ ΚΌΒΜΟΙΒΤΗ: “ Ηθ δαί υποογογοὰ (80 Β᾽η8 
οὗ Εάοια; δηὰ μαίῃ οογογθὰ ὕμ080 οὗ [8γ88].᾽᾽ -- 
Ἧ. Η. Η.] 

Νοίε οπ Αμιλοτελὶρ.Ἑ Τὶ 8ϑοῖῃϑ ἰο τηὸ ἐπδἰ {815 
ϑποπ; σοηίδἰ 8 Βοπ1θ ἰπὶβ ἴῃ γοίογομοο [0 118 8δὰ- 
ὑ8οὸὺ παῖ ἅτ νου ΠΥ οὗἩ σοῃϑί ἀογαίοη. 1. ΤῈ9 
ὈγΙΠἸ δὴν ἀοϑοτὶριϊνο βκοίοι οὗ (μ6 Ῥυΐποοϑ οὔ 
ψυαάδ, ρίνϑῃ ὈΥ (06 Ῥοσὶ ἴῃ τόσ. 7, ϑιου]ὰ Ὁθ 
οοπϑίἀογοά, 2. Ηθ οἰιαῦζοβ (116 Ὀϊδιμθ οὗ ἐμ 
Ῥτγοάϊρίουβ τϊδίογία μθ θη γον ἴοὸ (Π Ρτὶοϑβ δηὰ 
Ῥτοροίβ, σοῦϑ. 18-1δ (806 8180 ἰΐ. 14), ψ 8118ὲ 10 
ὭΡΡΘΟΣΒ ἔγοτῃ Ψογοτηϊδ ἰμαὺ (Π6 βΒοουϊὰῦ Ἰορθγ8 
οὗ {ῃ8 ρϑορὶθ [δ γϑ! Π] ἤθη αγΌ5861}} ΝΘ γὸ ποὶ 
1688 συϊγ. 8366 Φ6γ. 11. 26; ν ὅ, 25-28 : χχὶϊὶ. 
1, 2, χχχῖν. 19: χχχυϊὶ., χχυχυῖὶ. χιν 17. Ηἱδ 
ΆΥ οὗ γμυζιὶπρ (πίη 8 ΘΟΉΥΘΥΒ ἴ0 8 [6 ἰπὶ- 
Ργοβϑίομ, ὑμαὶ [6 δια ΒΟΥ ΙΏΔῪ ἤδΥθ Ὀθο Δ 80- 
ΘΟΠΙ ἰδ οα πὰ 6 Γ οὗἨ [86 Δ δι βίόσσα ον, ρο8- 
808866 οὗ τοδί Ἰουθ ἴῸΣ ἷ8 οὐγῆ ΡΥ  ΘΌ]ΔΤ Οὐ ΟΣ, 
8, ΤῊΪΒ δοπο]αβίοη ἰβ ἑβυογοὰ ὉΥ 186 ἴμοΐ, 88. ἢ} 
Κἰνθβ τ18 ὙΘΥΥ ὈΪΔΙ ΠΥ ἰο υπάγβίαηά, (ἰαὶ ἢ 6 ν)88 

“ [ΤΊ ἱ8 ποίθ, ἀρροῃάρά ἴο ἴῃ ἱπίγοσυςτοη ἴο 189 οπαρῖοε 
ὉΥ (19 Δ ΠΟΤ, Π458 ὕθθη ἘΓΔΏΒΙΟΓΓΕα ἴο ἴπὸ φηὰ οὗ ἢΠ6 σπαρΡΙοΣ 
ὉΥ ἰπὴ9 ΤΊΑΠΒΙΛΙΟΣ, ἰῃ ΟΥΘΓ ἴο Ῥγόδοσυο {π6 σοπηθοϊίοη ἢ» 
Ὀγοκθη.--ΟὙῷῦ Η. Η.} 
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086 οὗ (6 σοτηφραηΐοηϑ οὗ ἰδ Ἰκεϊηρ πῃ ἢΪ8 δ᾽ οί, 
ΥογΒ. 117-90. [τ ψοιϊὰ βαθὴ ἴμοη, (πὶ 6 ν᾽88 
οὔθ οὗ ἴπ6 ρο 86 δηὰ ν0]}-ἀἰβροϑεὰ ῬΥΪΠ6 68 
Βοϊοηχίης ἴο τὰ Οουγὶ οὗ (6 Κιῃησ. ήηβ ἢ 6, 
ῬΟΥΒαρΚ, [δἰ δογδίαῃ, γῆο ν 8 (6 βοη οὗ Νουϊδῃ 
ὅπ ὈτγοΙποΥ οὗἩ γα ἢ (7 6Ὁ. 11. 89) Σ [ΤῈ δὐζὺ- 
τηθι8 Πότ ἱπάϊοαϊοὰ ἤδνοθ Ὀθ6ὴ ΔΙΓΘΆΟΥ βιἢ- 
ΟἸΘΏΓΠΥ πηϑινογοὶ. [ γϑηδὶηθ ΟἿΪΥ ἴο ΒΔΥ, 1]. 
ΤΊ Φοταπιῖα νν88 (ὉἸ}Υ θαιαὶ ἴἰο ἃ τοὶ ΤᾺ 16 Ρ 
δηα πηογὸ “ ὈΡΠΠΙΔηὶ ̓̓  ἀοδογρίοη οὗὨ 116 ργΐησ68, 
τη {ἰαὺ δου!αἰποὰ ἴῃ γον. 7, Ὀοΐ ἴγοιῃ [18 
Ῥογϑοῦα Κποπνίοαρο οὗ (μ6 δουγί, δπὰ ΒΒ ἱπιδραὶ- 
μαῦνο, ΡΟΟΙΟΑΙ δηὰ σἱιοίονῖσαὶ 8Ὁ}}}{1608, 48 6χ- 
Ἰ Ὀῖι 6. ᾿η ἰ5 Ὀοοκ οὗἩ Ῥγορ]ιθοῖθβ. 2. ΤΊ δυί βου, 
ούϑῇ 80 ΡΟ 51} ᾿ἶπὶ ἴο 6 ὁ6 οὔἢ 9 ῬΥΪΏ668, οδἢ 
ποῖ Ὀ6 σιπύρο ψι8 [6 στη] ρα} }γ οὗἁ 
αἰιοπιριϊης ἰο ΓΠΓΟῊ ἃ τϑὶὶ ονϑῦ (16 βὶ 8 οὐ δΪ8 
οὐ ρθονϑ, Π116 γόγ. 18 οἰ 685 Βροοὶ] συΐϊὶὶ 
οι Ῥτγορίοῖ8 απὰ Ῥγιθϑῖ8, ἃ8 δἰ8ὸ Ψθγθ δὴ (δ ΐηι- 
Βοὶ Γ Ὀυΐϊπ Ῥτγορμοὶ δηὰ Ῥυίθϑ) ἀοθβ; γοῖ (116 
016 ΡΘΟΡ]Ὲ Δ Γ6 ΓΟΡΓΘΒΘηΓο 8 σίνοη ὉΡ (0 81}, 
Ἰκὸ τὰ θα 1πη18. οὗἨ δοάοπι οὗ οἷ, γοσγ. 6; 
δαηὰ {Ἰὸ }, τ ν σἢ τον. 6 θαρίηϑ8, δον ἰμαΐ 
{πθ βΒοσιὶαν ΠΟΙ ΠΥ, Τορτοϑθηϊοὰ ἰῇ ὑὸν. ὃ 895 
{086 νγὸ “ ἴραὰ (ἀ6] σαί ον δ ἀπ Μψογ6 “ Ὀγτουσδὶί 
ὮΡ ἴῃ βουγὶοί," βυβογοὰ 1.)6 ριιηϊβητηθηΐ οὗ {Π 6} Ὁ 
ον “Ἰπἰαι ν᾽" ΙΥἿ 1 σου]ὰ θ6 ϑονη ἐδδὲ {ΠῸ 
Ῥοοὶς οἵ {πὸ Ργοροο68 οὗ Φετοι ἢ, τὶ ΓᾺτ6η ὉΥ 8 
Ῥγορίνοῖ ἀπὰ τυ οί, βου μχαῦ ἰο αχιθηπαίθ 6 σα!}Ἐ 
οὗ ε᾿οπ55 0 6115968 δηα (0 ἸΔΥ̓͂ (ῃ9 ὈΪάπι6 ΟἰἸΟΗ͂Υ 
οὐ {πὸ κοσιϊαν ΠΟ] ν, (ἤθη {6 τ ται! Ὀ6 ΒΟΙῚΘ 
Ββδοιν ἴυτ 6 αγαιποηὶ [πδ. {18 Βοοὶς οὗ ᾿,απηοηΐδ- 
(ἰοη8, νν᾽ 16} Ἰιγ8 [ἢ 6. οὔὰ8 Οὗ (6 φαΐ! οἡ Ῥτο- 
Ῥ᾽νοῖ8. δηι} Ῥγίοηίθ, ᾽ἃ8 ηοὺ Υἱ θη ὉΚ ΦΥ ΘΠ Δ. 
[δαῦ (16 νονῪ ορροϑίία οΥ̓ {815 18 ἰγὰθ: διὰ ἴῃ Ψ6γ. 
χχυὶ. 7-2.1, 016ὸ Ῥσγορ]ιοὺ δοίυ!Υ γορυοβοηΐβ (86 
Ῥγίποῦϑ ἂ5 Γοβίβιηρ [0 σοηδρίγδου οὗ μα ΡῬτο- 
Ρἱιοῖ5 πὰ ΡῬγίομῖϑ, ἴο ρὰΐ πὶ ἰο ἀδαίθ. 110 
ἀπὸ τνουϊὰ Ὀθ6 τηογα ἸἰΚοῚγ ἴἰο ὅϊιονν ἃ Ῥγοογθ ποθ 
ἴον {᾿ὸ Ῥυϊμσος, ἴο (μη6. ΟΡ ἔννο οτάδτβ δἰ οὰ 
ἴο, ἐλ 6 τ} ὨΠΠ]8612 [ἢ [δοὶ, Βοτ ΟΥΟΣ, 0 
ΒΟ ἢ ρΓοΐογοησο 185 δον. 8. ογβ. 17-10 ἀο 
ποῖ δηα οσδηποὶ ἀρβοῦῖδο ἰμ6 Νϊρηι δα σαρίυγο 
οὔ αἰ Κιης πα ἢἾ8 Ἀσγ. [{ἰ πο γΘ ΡΟΒ910]6 ἰοὸ 
᾿πίογρυοὺ ὑπο οὗ ἰΠ086 οὐθηίϑ, νγὲ τηιιϑὶ (δοϊὰ8 
{μι Ὑπὸ ν ἀγα δηγί πίῃς Ὀυΐ “ τΆΡὮΪο,᾽᾿ δη ἢδγθ 
06 οὗ 1110 στ οἰ ογ 5108 τ᾽ ΒΙοἢ που]ὰ πατεῖς ὑπ 6 
τορογί οἵ δὴ θυ δ- 1 Π688 ΟΥὗἨὨ (|]|086 οὐθηίβ δπὰ ἃ 
ῬΑΓΕΟΙραοσ ἴῃ ἴθ. ΟὨΪΥ δὴ δυΐποῦ ΘΑΡΔΌΪ]6 
ΟΥ̓ {1|ὸ Ὀτιδῆπ 6. ρΡουβοπδίΐϊος οὗἨ “6 γα Δ ἢ ἴῃ [86 
(ἰἰγὰ σμαρίον, ὈγῪ {[π6 ΔΌταρί ἰπιγοάἀιποίΐος οὗ “1 
δὴ {ΠἸὸ πηλη,᾿᾽ σοι] ρΡοΒϑὶ ὈΪΥ Ὀ6 κατ οὗὁὨ δα οἷ 8ὴ 
ἂν ΚΓ ἀη ργορυϑίογοιϑ δΌΒογριϊοη οὗ (6 
ἰκϊηχ, ΓΙ 668, ἃπ “Ὁ 4}} [6 πηθὴ οὗἁὨ ννδγ᾿᾿ ἴῃ δ 
ΟΜ ΡΘΓΒΟΠ, ὈΥ͂ {πΠΠΠ ὉΠ (Ποτὰ 8}} Ἰηἴο (86 Π8Γ- 
Ταίϊΐτο σομοηδοά ἱπίο 6. βίη α Ῥγοπο “ ἃ.8,᾿ 
το ΔῺΥ ΟΥ̓ ΒΘ Γ᾽ ΔΠΟι Ποοιμθηῦ ΟΣ {ἰ16 8] 15 68 
ἰπςἰππαίοη οὐὗἩἨ ἰΠ6 τδηϊς, οἰἰδγτησοίοῦ δη πὰ 6 Γ8 
οὗ ἴῃο86 ὙΠῸ ΠΟ ΔΡΡΟΔΓ ὉΡΟῚ ἰΠ6 Βοθῇῆθ. Ἀ8 
Ὧν. ΝΑΕΟΘΒΒΒΑΘΗ σδῃ δοσορῦ ὑπὸ ΔΌΒΟΓΟΙΥ ἴη- 
γοϊγοὶ ἴῃ {π6 ἰάφα {παεὶ Ψαγοην ἢ ψγὰ8 Ὠοΐ [ἢ 6 δι:.- 
{ον οὔτ {Ππ|τὰ σπλρίον, ἢ 6 σδὴ Ὀ6 ρΑγΓἀοηΘρά ἴῸΣ 
{16 αὈκασ ἐγ ᾿πνοϊν οὰ ἴῃ {0 ἰά 68, ἰδ αἰ [Π}|6 56 18,᾿ 
ἴῃ τον. 10 οὗ {18 σμαρίου, τθ8η8 Κίηρς Ζοάοκιλῃ 
δηὰ 5. σοπιρδηΐοπϑ ἴῃ δικῆς, ᾿μο] αἱ ς “ὁ 81} 1116 
ποθὴ οὗ να." Πι  ΘΓΘ. ἈΓΘ 1.6 σταρῇῃϊς ἤδα- 
ἴαγοβ οὔ (πὸ ἀοβονυίριίοη, “ αἰ Γ΄ 380 δηβο] δ] ἢ 
Βοθαι σοὶ ῖ, ἀλ58. πιλῃ 916ἢ} ἴδϑ ροηδι ἶρι βίομί, 
ἴδπ Γὰγ οἱμοη ΤΙ Ποῦ ἀουβοϊ θη Ζὰ Πα] ίθη,᾽" 
ἑ, 6.) ἰμδὺ {π0γ6 18 μΠῸ ΘΒ0ΔΡ6 ἔγοιῃ [110 ΘΟΠΟ] αϑ 08 

ΤΗΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΒ ΟΕ “ΕΒΕΜΊΑΗ. 

ὑπαὶ (π6 ΨΥ 9 ἃ ρδγιϊ οἱ ραπί ἴῃ 1Π|6 ΒΟθ πο 5 
6 ἀοβογ 68 Ἤδποτο ἃγὸ (ἢ 6 Δ] } 8] 09 ἴο (86 
ἔμοίβ ὑπαὶ {ΠΟΥ ΘΒοΑροὰ ππεγ σονοῦ οἵ τὴ 
“ηἰρῃυ,᾿" “ὙΌΥ [16 ὙΔΥ ΟΥ̓́ (110 σαΐο Ὀείπτοθη 188 
ἔνγο νναὶϊθ, νυ ἶσον γᾶ ΟΥ̓͂ΙΠ6. Κἰηρ᾽8. ρηγάδη," 
ὑπαὶ 4 Δ}} [Π6 τη οὗ ΨΥ τθηϊ 1 πο κίας 
δηά μὲ ψ Ἀθη [Π6 Κίς νν88 ἰδ ἰἴκοὴ {{|Ὸ ΔΓΠῚΥ͂ 8 
“ὁ βοαιίογοα ἔγοπι Ἀἶπι᾿" ᾿ Κιηρβ χχν. ὃ δ; δεγ. 
11, θ-8)} Οἱ 186 οἶβοῦ ἢδπά, ἤδθτο ἃγὸ ἵπείβ ἰῃ- 
σοῃπἰϑίοηϊΐ τῦὔῦϊ {πΠ086 Τα Υσοὰ ἴο, τὰλῖ {Π6Υ π ΓΘ 
ου {ποεῖν ναί οἰ -ἰοἾν 6 ΓΒ, αἱ ἢ πη ς ΓῸΓ ΠοΙρ. ποί αἱ- 
ἰοταρίϊη , ΘΒΟΆΡΘ, ΥΟΥ. 17, δη ἃ τἸναΐ ΓΠ 6Υ σου ]ὰ ποὶ 
80 ἴῃ (8 βίσθοίθ γι λμουΐ Ὀοὶηρ, αὐγοβί θὰ ὉΥ {1108 
γι0 Ἀαηῖοα {πο ῖν βίαρϑ, σου. 18, ἰηνοϊνίπς (Π6 
ἰάθα 1παὺ {Π0 ΟἿἿΥ τῦῶῖϑ αἰγοδὴν ἴθ ρμοϑποββίοη οἵ 
{π6 ΘΙΗΘΙΏΥ, ---ὙΒΟΥΘΔ5, ὈΘΙΌΤα {16 ΘΠΘΩΙΥ͂ ΜΈΈΓΕ 
ΔοΙΌΔ}]Υ ἴῃ {16 οἷίγ, Ζοα οἰκί ἢ ἀπὰ 1118 ἈΥΤΩΣ πιο 
ἃ Βοογοὶ δηα ὨΠΟΌΒΕΓΥΘα ΘΒοαρο, δηὰ νόγα ποὶ 
Ῥιυγϑαθὰ {1}} αὐζον (ΠοΥ Βδα σοπο σοιιρ] οί οἷν του 
[Π6 174}}8 οΥ̓͂ {86 ΟἿΤΥ ἔγομι νγοϑί ἴο οαϑί 8)πὰ μοῖρ 
οὐ {πεῖν ΨᾺΥ ἰο [86 ρῥίαϊη5 οἵ Φογίοιιο. ΕἸΠΔΙΪγ: 
1 βου] ὈῸ οὈϑογνυθὰ (μδὲ [6 σοπιρ]οίθη 688 οἵ 
{9 Ροθῆι ΓΟ ΓΒ 1810 ἰηἰογρτοί {Π 656 ᾿Α81 ΥΈΓ963 
οὔ {π6 ϑυθηῖθ μαΐ ἔο] ον θὰ {16 σαρίιτγα οἵ (δὲ 
Κη. ΤΊοΥ ἀρθβογῖίθο (6 Ἰι8ι βοθῆὴθ ἰῇ ἴδ8 68- 
ἰΔΒίγορ 6, {{π 6 Γ6 6] 1 58 ἀπ 11χ6 ἔαΐο οΥ̓ἁ {Π|6 ρθορίο, 
ῬΘΙΠΑΙΪΩρ ἴπ {116 οἰἰγγ, 6 η (6 ("1 ἀθλη8 ἴοοκ 
Ῥοϑδβοββίουῃ οὔ 'ΐ διὰ ργοσθοι δὰ ἴοὸ {πον ποτὶ οὗ 
Ρυπάον, υἱοΐθησθ δηὰὲ ἀοβίγποιίοη. Απὰ ἰὶ ἰϑ 
ΣΙ (6 ἢ 7.ϑὲ Δ8 νγ γου]ὰ βι ρροβα Ψογοπιῖδη, ὙΠῸ 
"88 Τουπὰ ἴῃ ἱπιρΓΙβοητηθηΐ ΟΥ̓ {(ῃ 6 Οα] ἰοδῃ8, ἂἱ 
{παι ἰἰπη6, δηὰ ννῆο δοί: Ἁ ἘῪ τυ 556 Ἡ ΠΑ δδ 
ἀοβοσῖθθβ, σου] πᾶν τχιιῖθῃ ἰ1.---ΟἸἾΥ. Η. Η.] 

ΏΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ. 

1. γὰρ. 1. “ἹΓ τὴθ. νυἱοϊδίϊοη οΥ̓ 8 τηδί γί δὶ 
ΤοΏΡ]6, βασι ΔΒ {πδὺ οὗὁὨ 6 Γι1.58]6 πὶ ἔΟΓΠΙΟΤῚΥ Μ88, 
8 80 828 δηἀ βογσονῦαὶ ἃ βρϑοίδοϊο - δον ποιοὶ 
ἸΠ070 884 δηὰ βοστον τυ που Ὁ6 186 νἱοϊδιϊοῦ 
οὗ βρ᾽ Υἰ 8] ἔθ ρ]68, Β0 6} 88 {{π| Ὀοάΐο5 οὗἉ ΟΒγίϑ- 
(ἸΔη8 Υοίὶ (ΠΟΥ δ΄ὸ υἱοϊαίθὰ ὈΥ͂ οὐ μοῦ ογί ποθ 
δαδιϑὺ ΘΟμϑοΐΘΏ66, 88 Ὑ00}] Δ5 Θβ ρϑοΐ!Υ ὉΥ [ογηὶ- 
ολίϊου δηὰ τσ θοῦ (1 Οον. νἱ. 1ὅ-20). Βυὶ ποθ 
ἴο ϑυ6ἢ ἃ νἱοϊδίου ' ΕῸΥ ἢ)0 ἴῃ τη 58.4}} 06 ἀ6- 
βίγογοα ὃγ {10 }.8ὲ ᾿υάριμημοηί οὗἨ οὐ (1 (ον. {ἰ]. 
10, 117).᾽" Εὔβϑδτεβ. 

2, Ψοαγβ. 1, 2. Τὴν οὨ]άγοὴ οἵ Ζίοη 8τὸ ἢογὸ 
ἀοποίοα 88 οὗ ποῦϊο οχίγδοϊοη, δὰ οὐ {παΐ Δὺ- 
οοιῃΐ σΟΙΠΡΔΓΘΑ ἰο ρΡγδοίουβ πηοία}]5» δηΐὶ ργεοὶουβ 
Βίοποϑ, ΜΒΐῖσἢ ΠΟΥΟΡ σουϊὰ Ὀδοοιῃθ βὸ δἰδοῖς δα 
Υ116, 88 ἰο Ὅ6 ἰπγονη ἰηΐο ἰδ6 συτηθτβ οὗ {]| 
Βίγοοίβ ἃ5 ἡγοῦ ἢ]688. 5 γ 6] ννδδ ἴῃ ἴδοι ἴῃ 80- 
ὈΠῚΥ οὗὨἨἉ {86 Βυπιδη το. Εον (86 ᾿οαὶ ἢ ἢ 8Γὃ 
ποίμΐηρ οἶϑα ἰβαη (Π6 λοπιο δοπιπιμπὶς, ἰἰν6 οταϊ- 
ΠΆΓΥΥ͂ πϑίυτγαὶ τη, ψἰϊποῦΐ ἰχῆον 16 - ΡΟΊΘΥ. 
Βιιὶ [8186], δβ ἴπ 6 σῃόοβοῃ ρθορίθ. γΓορσγοβοιῖθ {ἰ9 
ῬονοΓ οὗὨ 186 εἰσ οτ πὰ οἰοτηδ) ᾿ἰζθ. (μου ρὶν ΟὨΪΥ͂ 
ἰγρίοα!γ. Τμογοίογο ἰὰ σοργθβεηϊβθ ΟἿ, 88 ἷἰΐ 
6 Γ6, {ἰ6 ἸΟΥΤΘΙ ΠΟΙ ΠΥ, ΟΥ̓ ΠΟ ΠΥ ἰπ ἂς Ἰον 68. 
ἀερτθθ. Υὔδὶ {μ18 18 δἰ Δ Υ8 ἃ σαὶ ποῦ ]πΠν. ΤῊ 
τηθϑηθϑὶ 906} ΘΆΥΥΪ68 δῦουϊ τ} ἢἶτὰ ἰο [818 ἀν, 
π᾿ Β18 σγοοκθϑα ποβο, 8 ἀἰϊρίοιια οἵ ποῦ} γ, πα αἰοὶ 
οἰοναῖθβ πἰτὰ δΌονΘ δ [η)8 ΠΟ ἢ ΠΥ οΥ̓͂ Οὐ ́᾽ πιοάογῃ 
Ευτοροδῃ δυϊβιοοσαίβ, [ὉΥ μι ἴθ {ΠΟΥ 16 }1- 
πιδιζοα 45 ἃ βοὴ οὗ ΑὈταθασ. Βιιιϊ νμαὶ ἰδ (018 
πη 4}} οἴ ΠΥ Κι πὰ 8 οὗ πο 1 Π ν οὐ [86 φασι ΒΥ δ᾽ κὃ- 
Ῥογ, οΘοῃραγεὰ ἰο ἰ8 πο οἵ τμ056 ὈΟΓῃ 
δριῖίη οὗ Ομ τὶ ἱγουχ ἴμ6 ῬΤοτα δηὰ ὅδοτδ- 
τοὶ ἢ Νοιδίηρς, Ὀυλ “ἀμηᾳ,᾽" 85 Ῥαὰὺὶ] ἀεοϊά 8, 
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ψῃο ἰη ῬἈΪΠ. 111. 8 ἔθαγβ ἢἷθ (ποοσγαηιὶο ραἰοηὶ οἴ 
ΒΟΌΣ Υ πο Βυσθβ, ΕΓ ἃ]} ἰδαῦ ϑργὶησ8 ἵγοῖῃ 
6 οαΥί]ν, 18. ΘΒ Δ ΌΪ6, σΟΥΥΌΡΓ10]6, βυ )οοὶ ἴο 
Ὀοπάασο (6α]. ἱν. 28-20)}; Ὀὰὺ ψνμαὺ σοιλ65 γοτα 
Ηΐζδνεη, 15 ᾿ποογγαρὶὶο]ο, οίθνπαὶ, σἰουίοιϑ, (σα Υ 
ἴτοο (α.}. ἵν. 26). Βοίοτγϑ {παὺ ΔΌβοϊαίθ ποῦ} ἐν, 
ἹλογοόνοΥ, 4}} δαγ ΠΥ αἰϑι1ησ( 08 ΥὙδη 8} ΑΥΔΥ ; 
Βοτο 15 ποῖον ΦΩῪ ποῦ ατθοῖ, 6Γ6 18 ποῖ {ΠῈΣ 
Ῥοηὰ ποῦ ἴγϑθ, 6 γὸ 18 μοὶ ΠΟΥ τπαΐὶθ ὩΟΥ ἴδπμδ]α; 
ἴου γ8 ἃ 8]}] οὔθ ἴῃ ΟἸ γϑὶ 9688 (6.]. {Π], 
28). Απὰ ου {μῖ8 δοσουηῦ (9 ΑροϑέϊΪθ Βρϑδκβ 
Β9 ἢ οαγηθϑὶ ψογὰβ ἀσιϊηϑὺ 8080 ψν 0 Υἱοϊαΐθ 
ὑποῖν ΟἸγιϑιίθη ΠΟΙ (1 Οον. 1ἰϊ. 10, 17; ΥἹ. 
141-16). : 

. “(76 τὰ δοσθὸ σοιηϊηἀοὰ ἐπδὲ 
ἰῆογο 8. ἼῸ ργθδίϑῦ Ὠλρρίπο88 οἢ δαί, {Π|8ὴ 
τ ῆοη ΟΠ στο 65. δηὰ 86]100185 ἃσο Ὀσ}], ἰὴ τ ΒΟ ἢ 
αοά᾽ἶ 8 ρυτὰὸ πογὰ 18 ργοιομοᾶ δῃὰ Ηϊθ ΟΥΒἢΪΡ 
ἀν δηὰ στρ τ οὐϑασνοὰ ; ἃ5 ὁπ [Π6 ΟὐΠΟΥ ἴ8πώ, 
1{π0Ὁ79 δὴ ὈΘ 0 φστγοοίθν δου] {πη ννΒ ὴ 4}} {11686 
ΔΓ ἀδϑιγογοά, τ ογοίοτο δ οσθ δ ἢ ΒΘΓΘ ΤἸΠΟΌΓΏ8 
Ἀτϑι οὗ 411] δὰ τηοϑὶ οἵ 811] οὐδοῦ βιυσὴ ἃ ἀοβίγας- 
(ἴοη. Δηά δἰιϊοισὰ ΟἸ ΓΟ 65. ἅτ ποὺ δἀογποὰ 
τὶ ἢ μοὶ δηὰ 8ιϊνοῦ, 88 [16 ΤΘΡ]9 δὖὺ Ψογαβα- 
οι ὰ8, γοῦ (οὐδ ψογὰ δὰ 1) νη ὙγΟΥΒ ΒΡ 
σῖ κΠΥ ρογζοτιηθα ἄγὸ ΠΟΓΘ {ΠἸὴπ 8}} γον, κοϊά 
δὰ ἤπο ρμο]ὰ. Το ππὶολ ῬΌΓΡοΟΒΟ Ὀανια Βᾶγ8, 
Τ|6 ννογὰ5 οὔ π6 Κοτὰ ἅτ ρυτθ νοσὰΒ; 88 ΒΙ "νὰ 
ἰγιθὰ τὰ ἃ Τπγηλοα οὗἁ δον, ρον δοα βουϑὴ {ἰπ|68, 
Ῥϑ. χὶϊ. 1 (Ὁ): Το Ἰὰνν οὗ ΤΊΥ πιουΐῃ 18 ὈοίΟΥ 
ἀπίο π|8 δὴ ἰΒουβδης8 οὗ ροϊὰ δηά βίϊνγον, Ρβ. 
οσχὶχ. 72. Τμογοίοτο ψγὸ βῃουϊὰ Ἰοοὶς ἰο ἰἰ, ἰμπί 
ν6ὸ6 ( ποὺ ὈγΓ ἀφδρίβίης (6 ἀϊνίπο τνογὰ ἔογίοις 
ΒΌΘΟΝ ἃ ῥγοοίουϑ ἰγϑΆβισα, 88 αἰὰ ἰδ Φον 18] 
Ῥοορΐο; οὐ πὸ σοΟΏΓΓΑΓΣΥ, Ἰονίηρ αοἀ᾽ δ ποτὰ δηά 
οὐϑογνίηρ αἰ ΘΟ ΏΟΥ 8 ρυτθ ΜΟΥ ἷρ δηαὰ ΌΥ͂ {116 
ταδὶ ΘΛ Π66. Οὗ ριιγο ἀοοίγίμο, νὰ 8ιουϊαὰ Ἰ0Ὸ0Κ 
ἴο 1ἰ, τὺ {86 ῥγοοίουβ χο]ὰ ἀο685 ποὶ στοῦν αἷπὶ 
ΠΟΡ ἴθ ἤἥμο ροϊὰ ἰοϑὺ 8 Ἰυϑίγο." ἨἩωὠγίεπιδ. 
ϑυπιπιατίθη. 

4, γεν. 2, “ΤΏο 26 1:)18 ϑχοο]οὰ ἴῃ ἰΠγ06 Γο- 
Βροοίϑ: ἴῃ ῥγοζουηὰ δηὰ βοουτγαίθ Κπον]οάρο οὗ 
Οοὰ (ΡΒ. οχὶνὶϊ. 20); βϑοομά γ, ἰὼ {π6 Ὀοϑαίγ οὗ 
8 Υἱγίαου 8 116 (᾽ν. χὶν. 6); {π᾿ γά]γ, πὰ σαγοζαϊ 
ΟὈΒογνδησθ οὗ αὶ ΡΣ ποτ ἷρ (1 ΔΙασ. ἦν. 48).᾽" 
ΤΠΟΜΑΒ ΔούΊΝΑΒ, ἰη Ολίδίον., Ὁ. 116. 

δ. γον. Ὁ. Βοῃδ οὗ Ζίομ, ἴο νἱὶῖϊ οὗὨ ἰδ 
Ἰοοκοί-ἴον οἰἵγ, ψ σι {86 1 οτὰ ματἢ Ὀα1}Ἐ0}0, ἐας 
ἦτ τυ Ὺ Ὀ6 5668 ἰπ 115 σΊΟΤΥ, --- 8008 οὗ [ἢ 6 ΒῈΡΟΓ ΠΩ] 
7 ογυϑα πὶ, τ Ἰσἢ 18 ἔγθο, οὐν τοῖον; ἱϊϊ αἰτίου 
ὈΥ ἴπο αἀἰχηῖιν οὗ ὑἱποῖν δοπ οι; οἱοιμαὰ ἴῃ ἐμ 6 
Ῥγίιιοϑὶ μοϊά, ὈῪ {ποὶν ᾿ἸκΘ688 ἰο αοὰ. Ἦον 
1ῇοη ἤλτνο το, 0 ἤδνθ Ὀδοοπηα οβίθοιηδαὰ ἃ8 
Θαγ θη γ6586]18, ἀοροπογδίοα ἔγοῃῃ (0.680 [0ῃ8 
Ὁ Ζίοη] ἰπίο {π6890 Υἱῖο αηὰ ἔγαριϊθ ὈΟΑ 1681" 
ΒΕΚΝΗΑΒΌ υ. ΟἸαῖγν. ἴῃ Ολίδίον., 5. 171. 

6. εν. 2. “μοὶ δὴ οὗ ποῦ ]6 γδηὶς γοζασγα {18 
859 Βμ11 ἰο {ΠΘΠΊΒ6]γ 08, ἰοϑὶ, Ὀοσᾶυδθ ὑμ6 Ὁ 8ΓΘ 
ἸΚοη θα ἰο ροϊὰ οἢ δοσοαηΐ οὗ {πὸ σοἸο τ Υ οὗ ὑπ οὶγ 
Ταιἱγ, ΠΟΥ στὸν φῥγουά δηὰ ἱπρογίοιβ, Ὀαϊ 
ΤΆΛΙΘν ἰοὺ ἐμθπὶ 6 ΡῬογβυπαάρα ἰο γϑιηρο, (Παὶ 
{Π6 Ὁ ἅτὸ ἴῃ ἰὴ 8π48 οὗ (Π 6 66165{14] ροίίον (δὲν. 
Χχχιϊ, 18), ψ ΠῸ ΘΔ ΘΒ ἰταπβα μο]ὰ Ἰηΐο 
Θαγ ἤθη ὙΟΒ5018, γᾶ, δηὦ ὈΓΘΩΪς [Π 6586 ὉΡ ἰηΐο 
Ῥίοσοϑ (Ῥ8. 1]. 9). Εὔκπβτεε. [|βσοττ: “Ἴμ6 
Εἰοῦῦ οἵ ουαὐινατγαὰ ἰδ ̓ 1ποι}0}8 δπὰ ῥυἱυ 65 ΠΥ 
ΒΟΟΩ Ὀ6 ΟὨδουγοά: βίη ἰλγη 8865 {Π6 Ὀοπαΐν οὗ 
{16 τηοϑί δχοοιϊοηὶ οἶδ: δηὰ σῆθη (86 ἴιοτὰ 
Ἰοᾶυοϑθ συγ 65 ΟΥ πδίΐοηβ, (Π6ῖν ὁ ΚἼΟΤΥ ἰ8 46- 
Ῥαγίβα.᾿ Βαὶ τδδὶ “ φξο]ὰ ὑγἱοα ἴπ (16 ᾶἅγο᾽ ν᾽] οὶ 

Ομ νῖϑὺ Ὀοϑίονθ, νυ 1] πόνου 6 ἰΔΊζοη ἔγοιῃ 8 : ΠΟΥ͂ 
σϑῃ ἰΐ8 ἜΧΟΘ ΠΟΥ͂ Ὀ6 ἀϊτπηϊη 158 641.᾽᾽] 

Ἴ. οτθ. 8, 4. [σοττ: “ΕΧίγθαΘ ΠΘΟΘΒΒΙ{Υ͂ 
.88 ἃ ἰΘΠΔΘΠΟΥ ἰοὸ ΓΟΒ6Υ {6 ον οΔ] οι β ἀπά 
υ!66]ἴης: {107 0 ΒΑΥΘ ΠΙΩΡΤΟΡΟΣΙΥ ἱηάαυϊχοά 
{μεν οἰ ]άτο οι τ ΒΘ ἢ ἢ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ, δ Ύα οἵθ) ὈσΘη 
τηοϑὲ Το 1685 οὗἉ ἔμϑῖ ἴῃ αἀἰβϑίγθβϑ: δηά (86 ἰιὰ- 
ΙΒ ΒΡΘΟΙ68 ΠδΒ ἔγΘαΌΘΏ Υ θὰ ἔουπα πηοῦθ 
οΓΡαοὶ δηὰ ἱπΒ651016, (ἤδη (116 τηοϑὲ Γογοοίοι δηὰ 
βίαρία οὗ {116 ἰγτδιϊοηδὶ ογολίατοϑ."᾽] : 

8. ον. ὅ. ““}ὲγ φιοά φιΐδ Ρεσοσαί, νεν ἴάοπι ρμ»- 
(Ὁ δἰ ἴρδε, (μα ἴῃ νυ ἶσὶι ἃ ΤᾺ Β᾽ 8 18 {110 Π.6 8 
οὗ μὶ8 ρυπιβῃητοηὶ.᾽᾿ ΕΌΚΒΤΕΒΚ. [ΗἘἙΝΕΥῪ: “1 18 
(ὴ9 πνιβάοιῃ οὗ ἰο86 ψ]ῖὸ αν δου πάδληοσο, ποί ἰο 
189 ὑπμοιηβεῖνοβ ἴο0 ΠΙσΟΙΥ, ἔου {θὰ ΒΑΓα53}}}05, 
6 ἢ (ΠΟΥ͂ ΘοΏ26, ΜΥ11} Ὀ0 ἀοι]Υ γα, θουὶ. χα νλ]}. 
δ0.᾽. 

9. ἫΝ θ. “48 ἐμὸ ᾳατδοθ δδογἀ θὰ 8 πη {86 τη- 
πἰοοϊαίοη οὔ}ι0 νον οὗἨἩ Οαοἀ 18 σγϑδίου (Ἰαῃ {ἰᾶΐ 
ἔϊνοπ ἰο ἐμ ἱπμαιίδηὶβ οὗἠἨ ϑοάοηι, Β0 8 οἷν ἴτὰ- 
ΡΘηϊΐθη66 ΔΟΓΘ οἰ ποῦ, δη ἃ ΒΟΟΣ ῬαΠ Β πο 
ου {μπδὶ δοσουπί 15 ἰο Ὧ06 οχραοίεα. 80. ΟΠ )ν]δὶ 
ΟἸΘΑΓΙΥ βΒονδ ἰῃ Μαϊΐ. χὶ. 20-34. ὙΘΪΥ: 9 
Βδοι ἃ ποὺ ἀ65}1856 818 (μα ἀογ- οἷ ; [ῸΓ 1 6 Γ- 
ΔΙ ΪΥ ΔΡΡ]Ϊ65 ἰο 8, ἼΟ 8Γ6 ΤἹΟΒΙΥ͂ οηάοινοα 
σι (μ6 σοβροὶ, Ὀὰὺ ἂἀο ποὺ ὙγΑ} ΘΟΠΒΙΒι ΘΒΕΥ͂ 
Υἢ 1ὺ οΥ ΟΣ ΒΥ οὗ ἰ, Ὀαΐ 115 ἀΔὶΥ Ἰηνι αι οη8, 
ἱηαἀπσοιηρηΐθ, δὰ ναγηΐη8 ΓΘ σίγοη (0 (10 
Ὑϊηὰ; {μ|ὺ8, 85 [Π9 Ῥγορ νοῦ ΦοΥθτ Δ ἢ ΘΓ ΒΆΥΒ, 
ΤὰΘ ἱπίαυλν οὗὨ ΠΥ ΡοΟΡῚΘ 18 στοϑαίον (δὴ 1} 0 
βίῃ. οὗ ϑοάοιῃ, ὑπαὶ τνὰβ βυ θη} ονογί γον .᾽" 
Εσιν. Πυννιῦβ. “ΤΠ βίη οὗἩ [16 Ῥ6ορ]ο9 οσα]οὰ 
οὗ ἀοάἂ 18 αἰναγϑ {μ6 ργοαίοδί, Ὀθολυβο ἰΐ [88 
πιοϑὺ αϑυϑοα ἐμ τουοϊαίίοη οὗ αοα. ὙΒΟΓΟΙΌΓΘ 18 
118 Ῥυπίβηπηθηὶ 8180 ουβ6 ἤδη (δαὶ οὗ βοάοχω, 
ὙΠ ΙΟὮ γνἃ8 Βυ ἀἀΘΗἸΥ ἀοϑίγογο, νι που βυθουης 
Ἰοῃξ ἰογιηθηΐϊβ ἔγοιῃ ΣΌΛΤΟΙΒ οποπιῖθθ. Ὅἀοὶ 
οὔϊθη οἰ δϑ.1568 ἃ8 ἤόσο Ἰοῆρσον {πη Ηα ἄοοβ ἰμ0 
ποαίμθη : Ὀυΐ Ηρ ἀο65 10 ἰο ΒρᾶτΘ ὰἃ8 (86 Ριη15}}- 
τχθηΐῦ νι σἢ 18 Θί6ΓΏ8].᾽ ὈΙΒΌΠΒΙΟΗ. 

10. ὕδν. 6. ““ 7) 5. διὸ δα ῃηοῃὶβηῃ θα μογο, ἐπα ἢ 
ἴΠπ6Γο 18 ἀἰΒΡΑ ΣΤ Υ οὗἁὨ ρυ 15 ηί8, 80 18 {Π6Γ6 ([18- 
ῬΑ [ἰὰ 1.1.0 Βαϊ μΠΟΊ81688}] οὗ δῖῃ9. Ηρῃοθ 180 
Ῥαγδιίοχ οὔ ἐμ ϑίοϊοβ, νυ ιο οι θθπιθὰ 41} β᾽ 8 οαπαὶ, 
19 ΒΏΟ ἴο ὯὉΘ ἴ8186.᾽ ΕὔΒΒΤΕΒ. “Το ϊηϊαυϊν οὗ 
86 76 15} Ῥ6ορ]θ Ὰ8Β σομαἀθγοα ρσγοδῖοῦ ἰδη (116 
βίη οὗ (ὴ6 ἱππαθιίδηίβ οὗ βοάοιι, Ὀσσαυδθο (ἢ6 
Ἰαυΐου ὑγδηϑαγοβϑθα ΟὨΪΥῪ (ἢ ἸΔῈ οὗ πρίαιτο, τ᾽ 8 1}90 
10 ἔΟΤΙΔΘΡ σα ϑργοϑβοα θοΐἢ παίαγαὶ δηὰ τυ 68 
Ιανν.᾽ ΗΠΑΒΑΝΟΒ ἴῃ Οἰλίδίον., Ὁ. 185. 

11. γόον. 7, 8. Τ 18 18 δὴ ἰπβίγαοιῖνθ ΘΧΔΙΏΡ]Θ 
οΥἩΪΏ9 Ρ6ΓΥ15.18Ὁ]60 δηὰ ἰγϑηῃβίοηί, παίῃτγο οὗ 4]} 
ΘΙ ΘΙΥ ΟΔΥΓΗΪΥ Βρ]οπάυγ. αὶ 18 πότ ἴῃ ἃ]} 
186 Ὀοϑυϊ, ταὶ, δηὰ ροπρ οὗ 16 γουῃς 
ΒΟ] θα δηὰ ἰμοὶν υῖγοβ δηὰ ἀδυρ)ίοτβ' Οδη 
{πο τὸ Ὀ6 8 ΠΡ Ρῥἱοίατο οὗὨ (116 δυἰβδίοογα "8 οοπ- 
αἰϊοη ἐπδὰ ψ͵ὸ τοδὰ ἤόσὸ ἴῃ [86 8βουθηϊὶ, γ6ΓΒΘ ὃ 
[8 ποὶ 6 ἀΐϊδογθποο Ὀδίνγθθη [19 σοιηπιοη τῶδθ 
οὗ δὴ 8πὰ (8 ΠΟΌΪΥ Ὀτεοὰ ρ]ασοὰ μαῦὸ ὈοοσΘ 
ΟἿΓ ΟΥ68Β πα 86 αἰδιϊηοίοϑυ ὩμΠΏΟΥ ἢ οὶ, ἴι 18 
ΒΘ6Ὴ ἴγοπι ΥΟΓ. 8, (δαὶ 1 οὐὖν Τ᾿οτὰ αοα 1.48 ΟὨΪῪ 
Βυης 6 Ὀγοαά-ὈαΒκοὶ δῦοτο {ποὶν σοδοὺ, (89 
Ὀοά 68 ΟΥ̓ ΡΥΪΏ665 τη ἶκ6 πὸ ὈδιοΥ ΒΟΥ ἰΠ δὴ {Π 086 
οὗ Ὀυγσθογβ δῃἃ ροαβδηίβ. Ετοπὶ ὙΠΟ ἢ νν 6 ἸΘΆΤΏ 
{παῦ 1860 Γ0 18 ὯῸ 6880} 0184] αἀἰδόσθησο Ὀοίνψθοη 
[Π6πι. 

12. ον. 7. “ΕΚίηρϑβ δηὰ Ῥυΐποοβ, (μον σου γίβ 
δηα ΘΟΌΓ ΓΙ ΟΥ8 ΔΡΡΘΑΓ, πον -λ-ἀλγβ, ᾿α8ι [6 ΒΆΠῚΘ 
8ἃΒ ΠΟΥ Μ6ΥΘ Ἰἰοης ἃ2ο ρμογίγαγοὶ ἴῃ αν] 8 
Ῥϑδίδ, ἰὰ (80 Ἐοοϊοβίαβιίοβ δηὰ Ῥχουθγϑ οὗ 



112 

Βοϊοιηοη, δπὰ ἴῃ ἴῃ ἮΠἸΒάοαλ οὗ ϑίγδοι. Ἐδαΐ 
Ὑ6 ΒΥ οὔ (Πθτη πον ἴῃ ἀστιηδῃ, [διἴη, ΟΓ ΕὙΘΏΟΘΩὮ, 
θ. 784. Ψηδὶ ψὰ8 βαϊᾷ Ἰἰοὴρς δρὸ ἰῃ Ηθῦγον ΟΣ 
ϑγτίασ." Ῥόστὸβ ΚΕΙΡΕΧΙΤ, Ρ. 48. 

18. γεν. 9. “Εουγ ῥγποῖραὶ ἡυάραιοπίθ ἃ ΓΘ 
ΘΒροΟ ΠΥ οηππιογαιθαὰ Ὁ {μ89 Ῥγορμιοῖ ΕΖο 6] 
1 158 (υτίοοηϊ σΠαΡίοΓ ; δον, αν, ΕΔΙΏΪΏΘ, 
Ῥαβϑίί).οηοα, δηά Ἧ 14-ὈοαΒί8. ΟΥ̓ (696, Εδηλῖηθ 
ἦβ ὈΥ ὯΟ ᾿η68ῃ8 ἰδ Ἰοαδβί, Ὀκὶ ὉΥ ἴατ (86 ρχγοδιίθϑί 
δηὰ πιοϑί βούδγθ, 80 ὑπαὶ ἰιογθ, ἰπ ἴμ6 [διηδηία- 
ἴομβ, ἰὰ 15. βι14, Τα ἰὰ ΤὰΔῪ Βαγθ Ὀθθη ὈοίίοΥ 
ον (Ἰτο86 Κὶ]οα ὉΥ 1}6 Βπυοτὰ ἐ8η ἴον {(ἰο86 80 
Ῥου 9 δα (Βτουχὰ δαηροῦ. Βαῖ {μ18 18 πού πιθϑδΐ 
οὗ δυηγοῦ {π80 ὨΒΡΡΟΠΒ ὉΥ σἴδησθ, ΟΥ̓ 18 (6 ΓΘ6- 
Β}Π: οὗ παίαταὶ σαι1568 8Δ]οΏ 6, Ὀαὺ τΥῦ τη18 Γαρατα 
ΒΟΔΤΟῚΓΥ δὴ βιίαγνυδιΐοη 88 (θ᾽ Β χοὰ (Ὀθυί. χχανὶ!ὶ. 
28, 24)." Εσινρ. Ηυννιῦϑ. 

14. Ψεγ. 10. 1 πποΐίμοτα σοοκοΐ ἱποὶν ΘΕ] άσθῃ, 
(Βὶ58 νυα8 ἂπ' πηδία γα] ΟΡ] πι6, ΟὨἸΥ ἰο Ὀ6 οχρ᾽ αἰ ποὰ 
88 {116 οἴδοοίβθ οὗ ὈΠΪ πὰ πιρποϑθ. Βυΐ δὰ ποὶ 
Ιϑγαρὶ οἷο, δραΐϊηϑι ἰ(8 Ὀοίϊον παδίαγο, ἐογχοίί θη 
{86 ΠΙΟΑΥΘΏΪΥ Εδίον (18.1. 2-4}} [ΗἙΈΝΒΥ: “ ΤΙ 
δογτὰ οὔοοῦ οὗ Ἰοὴς βίοζοβ δὰ θη ἱμγοαίθηθα ἰῃ 
ξομοταὶ, ον. χχυϊ. 29; ουΐ, χχυῖ. ὅ8, ἀπά 
Ῥαγϊσ ΤΥ δραϊηϑὶ Φογυβα θα, ἴῃ ἰδ δῖορο οἵ 
{60 ΟἸια)] σα 5, 79γ. χὶσχ. 9: Εζ. ν.ὄ 10. [Κποὸν ποί 
σοί ΠΠοΥ ἴο τὰκ 10 δη ἰηϑίδποο οὗ (ἢ6 ρονοσ οὗ 
ΠΘΟΘΒΒΕΥ͂, οΥ οὔ ἱπίαυν ; Ὀὰἱ 88 186 α 6116 ἰ40]4- 
(ΘΥΒ ὙΟΓΟ 7 090} σίυεη εν ἰο υἱἷο αῇεοίίοης, Βοτι. 1. 26, 
80 {Π1|656 76 518} ἸΔο]α 68, πὰ (ἢ 6 ψοΙηΘ ἢ Ραγιϊ- 
ου]αΥγ, το δα πιαάς σακός ἰο (δε φμέεη οὗἨἩ Πεαυεη, 
δὰ ἰαιχιιν (πεῖν οἰ] άγϑη ἰοὸ (0 80 ἰοο, τ 67ὸ δίγίρί 
οΓ παιιναὶ αἴΖ͵οοίοπ, αὰ {μδὺ το τ᾿ οἷν οὐ ΘΙ] άγϑη. 
Βεΐης (8 Ἰοῦν ἰο ἀδλοπον ἰἠἀεὶγ οἷο παίμτο, νγ88 
ὃ τἱ κιιίθουθ λα ρπιοηΐ οα ἰΒοῖὰ ἔον ἰδ ΑἸΒΒΟΠΟΡ 
(6. λα ἄοπθ ἴο Θοἀ.᾽}] 

15. ον. 11. “Ἴμ6 [οτὰ δβοοοιρ θὰ ΗΪ5 
ΓὌΡΓΥ ἀροῦ Φογυβδίο, 6 ΠΟΥ ν ]οΚοάη 688 νῦ88 
Υ}1, γιὲ 85 [8}0 5155 οὗ ἴῆ6 ΑἸρονγὶ 88 ογο, ἤθη 
{ΠΥ 6 γὸ ἀρϑίγογοὰ (ἄ6ῃ. χγν. 16). Ηδ αἱά, 1η- 
ἀοεά. ροὰγ οιἱἷ (ἐμά) ῃ6 ἔτο οὗ Η]5 ἱπάϊρῃδ- 
(ἴσο, Ὀὰὺ 11 γα8. ΟΠΪΥ ἤθη 886 (9 0Γ088]6 10) πδὰ 
δυλπαοηρά δοΥβοὶ (86 αἰ μά) ἰο {1}λ6 σοπητη βϑῖοη 
οὗ αἷϊ βογὶβ8 οὗ υἱσοβ δηά ογὶπη|68. δπαὰ Ηδ ἀογνουγοὰ 
6 ν ΤΓοιπααι: οη8, θη 8586 δὰ τοίιβοα ἰο δοσορί 
(86 ἔουπαδίϊου, ν᾽ ἷο) 18 ΟΠ τίβι. ΤΎαυϊν 886 γχο- 
εσίοὰ Ηΐα, [ῃ6 ῥγδοίουβ, Βαυδτο βίοπο, ἰαϊὰ δἱ 
πη ουηπάκδιΐομ οὗ οἷν οὶ βισυσίαγο: ἮΒΟ, 
θη Ηὸ ΒΑ (8 Β8π|6 ὈΠΌΒΡΡΥ ΦοΓ 538 61, 
ψαορὺ ΟΥ̓ΟΡ 6 γ, βαγίης, ὑπαὶ ἴῃ ὮΘΥ ποὺ Οὁη6 ΒίοΠ 6 
βιοι!ὰ Ὀ6 Ἰοῦῦ ἀροη βποίμοῦ (Μαιί. χχίν. 2).᾿ 
Ῥαβοηλϑιῦβ ἰὰ Ολ(δέον., ἡ. 192. 

16. γεν. 11]. [ὔλυνιν: ῬΒΑΥΕΒ. ““Οταπὶ, ΑἹ- 
τοϊσὶγ αοὐ, μα 85 Του βιιοννοδὲ Ὁγ ΤΊιΥ Ῥσο- 
Ῥμοὶ μδὺ, αὐΟΣ ανΐηρς Ἰοπρ Ὀογὴθ τὶ} ΤὨΐηΘ 
δησίαηϊ Ρ6Ο0]6, ΤῊΥ Ψγδίῃ αὖ Ἰοηρσίῃ αἀϊὰ 80 ἴδ 
ὈυΓῊ ἃ8 10 γοπᾶδγ ἰἰαί ἡ στηοπί δΌονο 811 οἰ ΒΘ 
ΤΟΥ ΚΑΌΪ6,---Ο σταηΐ {πδΐ τ ΠΥ ποί, αὖ 118 
ἄδγ. ὈΥ οὐῦ ΟὈΒΑΪΠΔΟΥ ΟΥ̓ ὈΥ̓͂ ΟΣ δἰοίῃ, ῬΎΟΥΟΚΘ 
ΤΌΥ νγαῖῃ, διυὶ Ὀς αἰϊοπίϊνο ἰο ΤΥ (Πτοδιθηΐ ηρ5, 
γεα, δῆ οὔϑὺ ΤΥ ῥδίθυπα)ὶ Ἰην  ι 0η8, δπὰ 80 
ΜΠ ΣῚΥ ἀδνοία οὐγβοῖνοβ ἰοὸ ΤΥ βουνίοθ, {Π8ἷ 88 
Του παϑί ἰΠοτίο ἔα νογοὰ ἃ8 τυ ΤΥ Ὁ] βϑίη 8, 
80 ΤΊΙου πιαγοδὺ ρογροίυδίθ Π 6π|, 81} νγ6 811} 
δὶ Ἰοημη} ΘΏΪΟΥ (6 δΙ]η688 οὗ 4}}] χοοὰ {πη ρ8 
ἴῃ ΤΊΙΥ σοἰοβίῖαὶ Κιηράοιμ, ἱδτουχ ΟἸγῖδὺ ΟἿΓ 
[οτὶ. Ατθϑῃ.» 

11. ὕὸν. 12. “1ὸ ΗΟΙ͂Υ αοϑὲ ἢθῦθ ἰθαο 68 
8 ὑμδί {6 γὸ 18 Οὐ ΘΑΥΓὮ ΠΟ ΟἿ 80 ΒΘΟΌΓΘ, ΩῸ 
Ἰημχάομι Βὸ Ρουθ ἃ], ΔῸ βίσοι μοὶ 80 ργορ- 
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ἈΒΌΪ6, {Π|ῶι ἢ Δ ποὶ ἢ9 ἀοδβιγογϑα ὈΥ δ᾽η8 δυὶ 
ὈΠτΙ Χ ΘουΒΏ 688 (8.8 ὈΥ ἴπ0 Ββίγοῃ ζαϑδὶ Ὀδβί(οΥῖπς- 
ταϑ, ΟΒΑΜΕΒ). Οπ {ἰἰῶὺὶ δοσουῃῖ, ἰὸ ἰγυβὶ ἴῃ 
Βιγοη σ᾽ Δἀ8 18 ἰά]6, δηὰ ἴβ σοϑυκοα ἃπὼ οου- 
ἀοπιμοὰ ὈΥ͂ τ 6 Ποὶγ Οἰιοῦὶ." Εσιρ. Ητνκιῦβ, 
“ ΤῊο ΒοαιμΘη Ῥυϊηο68 ὑπ ΟΠ 56 1ν 68 δα ποὶ ὈοΙΟΓθ 
ιν]8 Ὀο] ονθὰ ἐμαὶ ϑυοὶλ ἃ. σαἰδη Υ σοι ᾿ΆρΡροα 
ἴο Φογ 88 6, ἴ0 Ὁ (ΠΥ τοράγά δὰ 1ς 1 ἃ σϑγια ἢ 
Γροι ες οὗ ἀνθ, θδσαυ86 ἸΠΘΥ̓ δὰ Δῃ ᾿αναΓά ἰ68- 
(ἸἸΔΟΩΥ ἰδαὺ 189 ἰγὰθ αοα ᾿ικὰ ργορατγοὶ {ἰιογὸ ὃ 
Ρἷμοθ ἴον ΗΪ 5 τηϑηϊεβίδιϊοι.᾿" ὈΙΕΡΒΊΟΗ. 

18. γον. 18. “Τὶιὸ Ηοὶγν ϑρί τὶν ταν Βὸγ ἰθα οὶ ο8 
1.8 ἤθτθ ψῃδὶ ἃ σογγαρὺ σομάϊ πο Θηβἐ8 ἴῃ (ἰιθ 
016 Βρ γ τὰ] ὉΠ ΘΟΟΓΔΟΥ͂, τ θῃ ἴμοδὲ αὐἱὶ [116 
τὶ σιιῦ ρα οὗὨ ν}16ὸ ΟὨΪΥ ἴσαθ, ζαπαΐηθ βογυίοθ οἵ 
αοά, ννῶῆο βἰιου]ὰ πιοβὶ οἵ 4}}1 Κϑορ ἴο ἱΐ, παι ὶν, 
1Π6 ἰοϑο 6.8 διμοῃς (6 ῬΘΟρὶα, Μ᾿ ΠΒῸ 880} θὲ [0 
{60} 056 ννῦλοβα 1108 βΒῃουϊά ὈσθϑοσΥα ἰῃβίγιο- 
[ἴοη. δηά οαυἱ οὗ ἰδοῖὶγ τοῦτ βιουϊὰ Ὀς βουζὶὶ 
1π6 ἰὰν οΟΥ̓͂ {πὸ [μοΡὰ οὗ βαῦμοΙἢ. θη {{Π|60 οὶ 
Θοὐ δ πογὰ δηὰ ρυτγοὸ ἰηβι γασιίϊοη Βἰ ἢ}, {πὸ ρέορ]θ 
ΓΘ Ὑγ6}1-ἰρσὶι ἀοπο ἴον. Το {οἰ ]ονν 4}} (ἢ 6 Ῥγε- 
Ῥοβίθγουβ [ἷηρσδ  οἢ Φογ αν Ὦ ΠΤ ἰπιϊοδί6 8 
ὈΥ ἴ.6 τηϑηϊίοη οὗἁ ἔβ]8ο Ῥυορμοῖϑ δηὰ Ὀ]οοῦγ- 
ταϊη ἀρὰ Ρυϊθβδίβ.᾽ σιν. Ηῦνκιῦβ. [ΟΔΙΥΙΣ: 
". 118 ραβϑαθ ἰθδ 68 08 {Π|41 δείδη 185 ἴγοπι [88 
Ὀορὶπηΐης Ροϊϊυϊοὰ {π6 βαποίαδτν οὐ 6οι, Ὁ 
ΠιΙΘΔῺΒ ΘΥΘΏ ΟὗἩἨ Ββογοαὰ πᾶΠη168; [ἂν (6 ρυορ ει] 
ΟΠ 66 τγ88 ΒΟΠΟΡΓΔΌ]6---80 8180 γγ88 ἰδ)6 ΒΑσεγ οίβὶ. 
αοἱ μαὰ 65 Δ} 158} 64 διποης ΗἾ8 Ρθορ]ε (6 ῥυὶεϑὶ- 
Βοοά, ἩΔΐσἢ γ88, 88 ἰὺ ἯΟΥΘ, 8 ᾿ἰτίης ἱπιᾶρο οὗ 
ΟἸυγὶδὺ: {μ6γ τν8ϑ (βοὴ ποίΐπρ ποτὰ ἐσοοϊ]θηΐ 
ἴ8ῃ (86 ργ᾽δϑίβοοα ὑπάᾶον ιἰ6 ᾿δν, ἢ νὰ τοξατὰ 
μο ἱπβιϊαιοι οὗὁἩ αο. [11 νν88 8180 ἃ δίῃ ζυδῦ 
δ]οδδὶηρ ἰμδι ΘΟ οὐ ῥτοπιϊβοα {}8ι 5 Ῥϑορὶε βου! ὰ 
ΠΟΥΟΡ δ ἰοῦ Ῥγοροῖ8. ΑΒ (θη Ῥτορβεῖϑ 
δηὰ Ῥγίοθδίβ ἜΤ ἐν ΘΥ̓́6Β, 85 ἴΐ Ὅ6ΓΟ, ἴα 188 
ΟἸαγσοῖν, (86 ἀονὶ ἰυτηοά (μϑτ τὸ ασϑγὺ Κίηα οἵ 
Ῥτοΐαπαίϊίοη. ΤᾺ18 Θχαρ]8 ἔμ 6 πη σοι ηι δ ἃ8 ΠΟ 
ἱπ ἢ} 6 οὐκηΐ ἰο ψαίον, 168ὲ ΘΙΩΡΙΥ {{{168. ἀε- 
σαἶνο υ8,  ὶο ἢ ΓΘ ποιίηρ 1 ταλϑ..8 ΟΥ δρεῦ- 
ἔτοβ [ρΡβαῃίοιιϑ]. θη νὰ θαγ {}}6ὲ πϑιμα οἵ 
ΟΒυτγοῖ ἀπα Ῥϑβίοσβ, τό. ουρὶί ΣΟΥ ΘΓΘΠΓἾΥ [0 Γὸ- 
χατὰ {μ6 ΟΒῖοΘ 88 ν6}} 88 {Π|δὸ ΟΥΓάΘΥ νν δ]. ἰν88 
Ρτοοσοοάβα ἔἴγοπι αοά, ργονί θὰ νγὸ ἃγὸ ποῖ ὁ0ῃ- 
ἰοηὐ ψὶ ἢ πακοὰ {{|68, αὐ οχαπεΐηθ τυ] ῖ πο Υ 188 

ΓΘΑΙΟΥ 4180 σουσοϑρο 8. Τυ8, γγὸ 866 181 [88 
ΠΟΘ ΜΟΥ ὰ Π88, ΓῸΣ ΙΠΔΩΥ δρε6β, ἀορεπεγαίεὶ 
ἔγοιῃι (χὰ σοὶ σίοη ; ὑπάθὺ δαὶ Ῥγοίοχι ; οὐεπ 
18 18,-τοι δὲ ἐπο850 Ψ8Ο ἰοὰ δβί ΓΑ  πιἰβογω Ὁ] 6 50ι}8 
Ὀοαβίρα ὑπηῖ (Π6Υ γα (16 νίσδγϑ οὐἩ Οἰενῖοί, {||0 
ΒιισΟΘ580ΓΒ οὗ 1.68 ἈΡΟΒί]68, 80 [0.81 {Π|6Ὺ 81}}} ἀττὸ- 

Ζϑυι}ν Ὀοαβὲ οὗ {8686 {1{|68, δπὰ τὸ ἰπβαίοι σὰ 
ἴθ. Βιυὶ νν 866 ννυβαὶ μδρροηθὰ ἴῃ {ἰ6 {1π|6 
οὔ Φογοιῖδ. ... Ῥτγορμοῖβ δπὰ Ῥγίοβίβ ἰναὰ ἀ6- 

βίγογθά ὑπο σοῦῪ Οδαγοῖι οἱ αοα.᾽"--- ΟΚΌΒΝΟΚΤΗ: 
ἐς }18. 51} οὐ ἴμ6 Ργίθβίϑ δηὰ ΡΧΟρ οὶβ οἵ ὅψεγι- 
8816π|, 0 ΘΟὨΒρ ΓΟ ἀραϊηϑὶ ΦοΣΘηἶΔ}}, 8πι} 6] 6 
οὐ μΠ6 Ὁ βογυδηίβ οἵ αοά, γϑδοβεὰ 18 ποῖιιϊ ἡ μεπ 

ἰλεν πιμγαφγεὰ (δε ὕιδί Οπε; 860 [86 ψογάβ οἵ 
ΟἸιγίβι, Μδιῖ. χχὶῖὶ. 21, 87: δπὰ οὗ (δὸ βγεῖ 

ἱλατίγν, Αοίϑ υἱὶ. 62: δηὰ οἵ δι. Ῥααϊὶ, 1 ΤΊνθ8. 11. 
1δ: βῃὰ (Βο80 οὗἩ 76πι68 16 Ζαδβὲ, νυῖο δ πιϑεὶ 

88 τη Ρἀ ογϑα ὉΥ (Πθτὼ αἱ θυ βαίθ, ὅδ. Υ ὕ..}} 
19. γεν. 18---Ἰδ. Ὕοθσο 190] ον 8. (6 πιοβῖ 

Ῥοτηϊοῖοιβ σογγυρίΐοη, δπὰ ἔγογη {πα αραίη {6 
Ρογβθουίοη οὗ {886 ΓοΔ}ν ἔσθ ἀοοίγπο δηὰ οἵ 119 
αὶ! γαὶ ἔο] ]}ον ογ5 ἀη ἃ βογνδηίϑ..... Τ᾽} 18 18 ΑἸ 8.3 

18 ὙΔΥ δηὰ οἰϊαγϑδοίθυ ἐσοίοϑίδε τηαϊσπαπίίωπι, ἰμαϊ 
8 ἴ0 887, οὗἩἨ 9 οοπρτορδιίοῃ δά ζδοιίοη οὗ 
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ΤΑ] ἰοΐουΒ Ὠγροογίίοβ, ἰπαυΐϊβίιοτβ δη σδοῃϑρὶτ- 
δίοτβ, ἰμαὶ (ΠΘΥ͂, ἔγοτι ρουτοσίθα Ἰούθ ἴῸΣ (ἢ Οἷγ 
Ῥχοοοποοϊνοα ΟΥ̓ΤΟΡ δηὰ ῥγοϊυάΐοο, το δχοϊ θὰ 
δηὰ ἰηβεαπιοὰ ὮΥ ᾿πδιϊ χαϊϊου οὗ [(Π6 ΘΥ]] ϑρί τις 
ὙΠῸ δυσὶ ὈΪ6Γ Ὠδίγοὰ ἀρδῖπϑὶ ρυγο ἀοοίγϊπθ 
δη ἴἰἰ8 [αἰ πω] ἀοήθηογ, ἰδδὶ Π6Υ Ὀοχίη ἴο 
Ιηαἰπίδίη ἰΠΟΙΤ ΟΥ̓ΤΟΥΡ τῦῖ[ἢ ὅδὶ δηὰ βνοσά, δηὰ ἴο 
Ῥογβϑουΐθ [89 στο 168 οὗ αοα, δηὰ 1π8 ΒΡΥΪΏΚ]Θ 
ἐπ οπβαῖνο8 Μὶ ἢ {Π6 Ὀ]οοά οὗ (6 τἱχῃίοοιδ, [0 
βιρὰ το ΠΟΥ ἰποῖῖθ ΟἰἸ ΘΒ, δῃὰ ρῖνο ἱδμθιη 
σοι πηβϑοὶ ἀπά μ6]Ρ ᾿Βογοῖο. ... ΕἼγιΒογ, 48 (ἢ086 
ῬΓΪοϑί8, ἴθ 960 Π|}8}}8 {ὴ0, σογογοὰ οὐοῦ δ 5Ὰ 
δάογηθα δὶ ποῖ 14]56 Βοοίβ δῃηὰ ἰΥΥΔΏΠΥ τ] τἢ 
8 6 ργείϑθποθ οΥ͂ [μ6 βιιοδϑββίοη δῃηᾶ οὗ (89 (1165 
δηιὶ πληγ68 οἵ [86 στ οἢ, οὐ τ οι δοσοιπὶ {ΠῸΥῪ 
οὐ οὰ ουἱ ἀρχαϊηϑὺ Ζογοπΐδ, Τ7Τοπιρίμπι 7)εἰ, Τεηι- 
»έιιπι οὶ, “ Ἴθτοὸ 8 {π9 Το ρ]6 οὗ (86 ᾿οτὰ, Β6ΓΘ 
ἦδ {6 ἰδ ρὶο οὗ 86 [ογὰ, ΒοΓο ἰΒ ἰῃ6 Τ᾽ Π1ρ]6 οὗ 
{6 Γοτά᾽ Ζ6γ. Υἱῖ. 4 ; ἀπά, δραΐῃ, 76 Γ. ΧΥἹἹἝἱἕ, 18, 
δ Οοηιο, Ἰοὺ ὺ5 ἀονί86 ἀονίοοϑ δραϊηϑὲ ΦοΓΘα Δ} ; 
ἴον ἴΠ6 ἴανν 838}8}} ηοὶ ρου δὰ ὕγουι [η6 ῥγϊοδί, ΠΟΥ 
σουπεοὶ ἤγοτα 86 ννίϑα, Ποῦ ἰδ ψογὰά ἔγοιῃ ἰδ8 
Ῥγορῆθὶ ;᾽ 80 ἴῃ οὐγ ἀδν, ἰ89 οΘοῃϑίδπηι ουοσ] ϑίϊης 
τ, πὶ (6 ῬΟΡΘ δηὰ μἷ8 οσγονψά, [δὶ (Π6Ὺ 
βίου διαὶ ηϑὺ 8, 185---Ουσχοῦ, Οδυτοῖ, ΟΒυγσοΣ! 
ΤΙ Ῥορα σαῃηοῖ ΟΥΥ ἴῃ (6 Δ᾽ (ἢ δηὰ γί ϊοἶθθ οὗ 
τοὶ] σἴοπ, ἴὉΓ ΒΘ 18 8 Βιισοα 580} οὗ 81. Ῥοίου, δηὰ 
Β᾽18 ἴῃ ἷβ ομαῖὶγσ. Ὑδὶ (110 σθ τοῦ οὗ αοὰ 18 ποὶ 
80 Ὀουηὰ [ἰο (86 ΘΧΙΘΓΠΆ] διισο0 5510) ΟΥ ΟΥ̓ ΘΓ αὶ 
παῖ {πο86, ψγᾶι0 σθγίδ! ὩΥ 6ΥΘ ἰπ ἰδ 6 ΟΥΘΥΪΥ 
ΘΧίΘΓΏΛΙ ΒυσοΘΒΒ1: 00 οὗ ἰδ 1, ον] ἶσα] ῥσι δι μοοὰ, 
Θϑί δ Ὀ] 86 ἃ ὉγΥ αοἀ Ηἰπιβ6], ἢ Φ 6 τ 184 8᾽5 {ἶτηθ, 
δηά 5150 ἴὰ Οἢ τ 808, νδηοροα ἴασ, ΤᾺΣ Δ ΔΥ ἴγοια 
ἀμ9 (τυΐῃ, δηᾶ 1089 0 Ββαὺ ἰη δίοβϑβ'᾽ βοϑαδί, 
ὨΔΙΔΟΙΥ ὑπ86 ϑονῖθθ8Β δηὰ ῬΒδυγίβθοθ, Ὀδοαῖηθ (6 
Ὀιοτοβὺ θη ἷ68 οὗὁἩ ΟΌΓ Ιοτὰ 968085 ΟὨτὶδὺ διὰ 
οὗἩ Ηἰβ σβοβθη, ΠΟΙῪ στο (Μαδιὶ. χχ!!.). δαὶ 
{προ ΠΔΥῪ πο ὨᾶΡΡΘη ἰὰᾷ ἰμ6 6886 οὗ ἰἢ6 ῬΟΡΘ, 
ψἘῸ0 οδῃ, νἱτπουΐ αἰ ουΪΥ, Ῥγόῦο δαὶ αοὰ ἴῃ 
(μ6 Νονν Τοβίδιηθηῦ ρΡγΟΡΟ865 ἴὸ μδΥθ ἃ ΡΟρΘ 80 
8}}4}} οχαῖν ἢΪπη86 7 οὐοῦ α]], Ὀὰὺ ἴῃ ἔδοϊ, Πτου ἢ 
δι. Ῥαυ], 85 ἀοδίχηδίοα δυο ἃ Ῥυϊπιαίο οὗ τΠ6 
ῬΆΡΠΟΥ 83 8ὴ υπΐδι]Π Ἰηςς βίχη οὗἁἨ μ9 Απι ΘΟ ΓΙ ϑί 
(2 ΤΊ 658. 11, 8, 4)."" Επιρ. Ησνκιῦβ. 

20. γοτνϑ. 18,14. “«“Βιιο ἢ ἰο-ἀΔΥ ἀγα 86 βδηραὶ- 
ὨΌΆΓΥ ΡῥΥίθϑίβ οὗ Βοπιο, δῃ ἃ δϑρϑοί ἢν (ἢ 6 968018, 
Ὅὴ0 νυ δὲ (ο Ὀ6 οβἰθοηιθα ῥγίοϑίϑ κατ᾽ ἐξοχήν. ... 
Ἡδησο (Π086 ἔδπηοι!Β ΘΠ Ὁ] 6 Πὴ5 οὗ (οἷν (} 68} ἴῃ 
Οοηβυτγα Οοϊοηΐοηϑὶ, Εοὶ]. 186): “{{ ΓΎᾺΎΠΕᾺ δά 
Ὅδοη σοπιονοα Ὀοΐοτο 18 ἔου οι ἢ γον Ὁγ ΓΘ ΟΥ 
δυο, οὗ ἰΓ οἴμθτ οτα στοιηονοα ἴγοπι ἴδ 6 πὲ 
οὔ τυ, [86 ψιοὶο ψον]ὰ πουϊὰ ποὺ Ὀ6 οοηὔοιπάθα 
ὉΥ βδυ68 δΔθοιἐηΔ 019 ἀἰϑβθηβίοηδ.᾽ [Ἃἢ δοοογάδηοο 
ΜΪΠΠ [680 ΒΘΟΠ ΠΙΘΗΒ ΓΘ ἴδο80 οἵ Απᾶάτγον 
Ἑχαθνϊοΐα5 οοάϊ8, σου 86 1]Ὸ» οΥ͂ ἴπ6 Ῥγίησαβ οἴ 
Βανατγία, ἴθ ἷ8 Ῥγοΐδοο ἴο {μ6 Ηδγιηοην οὗ Δὺ- 
ξυδιῖπο᾽ 8 ΟΟὨ ἤοβϑίοηϑ, “μοῦ ΟἿΣ πηοϑὺ τοὶ ΚΗ Υ 6π- 
ῬοτοΡ αἰτγὰ μἷ8 βυογα ὉρΡΟῺ 818 ἐπί ρἢ, δηα ϑιιθά πο 
(686 μογοίῖσ85, (89 τοδὶ ρογπί σίου Ομ Θμ 65 οὗ {}}6 
Ομ γί βιῖδη ἤδη6. ΤῈ} βῃοάδάϊης οὗ αϊοσαπ Ὀ]οοά 
8 υϑοίι], [οΓ ὈΥ ἰδ αἱ τῆϑϑδῃβ [8.6 ΠλΘΙ Ὀ6ΓΒ ΔΓ ΡΥΘ- 
βοσυϑὰ Ἵδπίϊγθ. " ΕΆΒΤΕΒ. 

21]. ὕετϑ. 18,14. “πο η αοα ἢ88 ἴῃ Υἱοῦ (6 ρὰ- 
τὶ βοβιΐοη δηὰ γοϊοσιηαἰΐϊοη οἵ δὴ δοο] δὶ 51168] σοη- 
διἰ(αἰὐΐοη, ἀοροηάθηοθ ἷ5, 1θ88ι οἵὗὨ δ, ἰο 0 δορὰ 
οὐ Τπεοϊοσίδπα Ὁ. »γο εδδίοη, απ [ΠΟΙ Α85᾽ϑίΔ Π 660 
8δη4 ϑυρροτί, ΟΥ οΥ̓θῇ οἷν {ποὶνῦ ΘΟ ΡΤΟ ἢ οηβίοη 
δΔηα Ἀβϑθηῖ. ΒοΩ (ἰ)6 ΘοοηομΥ οὗ (ἢ ΟἸὰ 1 6βι8- 
Ἰηθοηίΐ ολπιθ ἴο 8ῃ οπηά, ἐἰα Ῥυίοδίβ δηὰ βου 68 
ποτο (9 Ὀἰξίοτοβὶ οποηλ168 δηὰ ῬουβθουοΥ8Β οὗἁ 

768ι.5 δηὰ ΗΪ5 Ποοἰτῖπο, (86 5{πρ14 680 πὶ {116 τ 018 
νου] ἰο υπἀογβίαπά ἴμ6 βοτίρίυτγοβ τυ ἴσο ἰ68ι}. 
δεὰ οἵ Ηἶπι. Ηπ88 δηὰ οἴ  ὙὶῖΠ658868 ἴον (ἢς 
Ττυῃ, νοτο δα]ιάχοα ἰο [6 ἔπ πογα]- Ρ᾽]6, ποὶ ὉΥ 
{86 Ἰαϊἐγ, Ὀὰὶ Ὀγ τη εἰν οὐ 60] 6068 δα ῥτγοΐθ8- 
δίομδὶ δϑϑοοίδίθδ. ΗΟ νγὰϑ ἴὺ ἴῃ {8 γοβρϑοί ἴῃ 
ΚΌΤΗΒΒ᾿ 8 (ἰπ07 ΤῈ6 Ῥυίΐηοοβ δηὰ ἰδ ἐν τνογ 
ΔἸΉΔΥΒ ΙὩΟΥΘ ᾿α8ί, ΙΏΟΤΘ ἰοϊογαηΐ, ΤΠΟΓΘ 685}} 
σοην!ησθὰ οὗ [86 ἰσυαϊῃ, ΔΟΓΘ ΡΓΘΟΡΟΒΒΘΒΒοα ἴῃ 118 
ἴδυον, ἰδ (89 Βίβῃορϑ, [9 ϑοθοϊατβ δὰ (89 
ΟἸΘΥΦῪ ΖΟΏΘΓΑΪΥ.᾽ Θοσίοῦ ΓΕΙΌΕΝΙΤ, Ὁ. 44. 

22. Ψεν. 1δ6. ([ΠΕΝΕΥ: “ΤΊ ΒΟΥ υρταϊἀοα (δ6 
σογγυρὶ Ῥγίοθίβ δῃὰ Ῥγορδοίβ, ννἱι}} {πο Ῥγθ- 
Κἰοπα ρα ΡυΣΣΥ, ἩΔ1Ϊ6 (Π 6 ᾿ἰνορα ᾿ἢ 8] ΤΠ ΒΏΠΟΥ ΟΥ̓ 
τοδὶ Ἰηϊααϊϊγ. Υοῦ ΓΟ 80 ῥγϑοΐβο, γοῦ νουἹὰ 
ποῖ ἰουοῖῦ 84 Οδηί 16, Ὀυΐ οτἱοά, δ ερατγί, ἀερατί, 
δίαηα ὃν ἰλγεεί, 7 απὶ λοῖίτεν ἰλαπ λοι, 15, Ιχυ. δ. 
Τὺ [86 ργοβθουίοῦβ οὗ ΟἸτῖδι ψου]ὰ ηοὺ χ0 ἱπίο 
ἐδλε )γωάσηιεπί-λαϊέ, ἰεδὲ ἰδλεν δλοιὰ ὃς αἀοῇίεα. Βαϊ 
ὍΔη ΥοΟὰ ΠΟΥ Κὰρ ἰδθ αθπι}}68 ἔσομπι ἰουο]ίης 
χοῦ, ψνΒοὴ αοὰ 865 ἀο]νοτοά σοὺ ἰηῖϊο ὑπ 6} 
Βαμπαϑῖ ΒΘη γου ΝΥ ΔΑΥ απὰ πϑηάον,.. .. 
{Π6080 ΒΟΥΡΡΘΟΙ 8 τν }] ποῖ Ὀ6 ομαγμθα οὐ ὁπομβληί(οα 

. 0, (ΠΟΥ͂ Μ11] ποὶ γοδρεοί ἰδὲ »εέγδοηδ 97 δά 
2) ιἰεδίδ, ἨΟΥ 7|αυογ ἐλὲ εοἰήετγε.᾽ -πϑοοττ: “Τὴ 
ὙἸΟἸΘἀἢ 688 οὗ 086 0 ἃτὸ ὉΥ οἹ66 δηραροὰ (0 
ϑυρροτῖ τοὶ κίοη, δηὰ γοί ὈΘΙΣΓΑΓΥ πο ἰηἰογονίϑ, 18 
(η9 στγοδὶ οδ.86 οὗ δι] η8] ᾿υἀ ρηγοηῖβ, δηα οὗἉ (80 
τυΐη οΥ̓͂ δουτΒῃϊης ΘΒ ΌΓΟΒ6Β: ΘΒρΘοΪ ἢ π Π θη 
6 δΒαγνὸ βιὰ 186 Ὀ]οοά οὗ {π6 8 ἰπ [6 πιὶ 81 
οὔθ. ΤθοΥ τγῦο δδτνο ἰδ 8 ΡΟ] υἰδα {μοὶν ρητ- 
τιοηίθ, ἈΔΥ͂Θ σΟΙΠΠΙΟΩΪΥ ὈΘ66η ΤΟΟΟΠΙρΡΟη86α ἴπ (}0 
ΒΔ1ὴ6 ἯΔΥ; δηὰ ΥΤοπαοΓρα δὴ δχθογαίΐοη ΘΥΘῺ 0 
(86 Υἱ]οδί οὗ τη κὶ πα.᾽] 

28. ον. 17. “Ηδῆσθ ΔΡΡΌΘΑΥΒ (86 γα οἵ 
αν 8. δροιμοβπι8 ἴῃ Ῥβ. οχυὶἱ. 8, 9; οχὶνὶ. ὃ, 
4, νἰ} δ δασοτὶβ 76γ. χυΪϊὶ. δ᾽ 85 νυν 6}} 88 
ἐμ ὅοη οὗἁ βίγδας,, υἱ. 7-9, δυο, οὐ {86 τραγ ίῃ, 
ΓΠΌΤΗΕΒ σοῖο 680 θαυ] ΓΒΎΙΊΘΒ, 

Ἐτουπᾶο ἴῃ ἄον ΝΟ 
Οοΐιοι 25 δυῦῇ οἷη Τυἱἢ. 
5011 οἰη τος διαπά βοίῃ, 
Θομθ δὺ δυΐ οἰ Θυϊπε]οίη.᾽ ἘΘΆΒΤΕΒ. 

“ῬίουΒ ῬΘ6ΟΡ]6 βου], δοοογάϊΐης ἰο ἐ18, αυοΐϊὰ 
Ῥυζίης (Βοῖν ἰγυδβὶ ἰὴ τηθῃ, 88 8 ργοαὶ βίῃ: δηὰ 8, 
ΒρΘοΐοβ οὗ ἰὰοἸ]δίυυ, δπα 411 (Π6 τζοτο Ὀθοδιιβ κ4] 
δαοὶι ὑγυδὶ ἴῃ τηθη ἰθλ8 ὰ8 ἰηΐο ἀδηροῦ, βπΑΙν 
αἰϑδρροίπίβ ὕ8 δηὰ οοόύδῦβ 08 συ δἰιαηθ. ΕῸΡ 
ΤΠΏ6 ἢ Οἰ ΠΟΤ τ ὶϑ ἢ ποῖ ἰο ποὶρ 8, ΟΥ ΒΘ ΠΟΥ͂ ΓΘ 
ὙΠΠΪῺ ἸΠΟΥ͂ σΔποῖ, ΟΥἹ ΒΘ ὑΠΟΥ͂ ῬΓΟΠιΐβο ἰΐ, 
ΛΠΘΥ ἄἀο ποὶ Κααρ {δοὶγ Ῥγογηΐϑο, ἴῸσ (οἷν ΥΟΡΥ 
ποίυτθ ἰβ τδηΐϊγ. Ηδθηοοῦ Πανϊὰ ἰδ ῖκο8 οοοδϑίοη ἴὸ 
ἀϊδϑυδὰθ 0. ἤχου ἰγυβίϊη ς ἰπ ΤΠ Θἢ ΟΥ̓ μαζί Πρ δ΄ Ρ 
ἰμθῖη, ΘᾺ δ6 ΒΑΥΒ ἰὴ Ῥβ. Ἰχὶὶ., Μϑηῃ δγὸ ΟὨΪΥ͂ 
ψοπὶίν ; τη θῇ ΟΥ̓͂ δἰρ ἀορτθθ δ΄ νϑδηίηρ, ΠΟΥ͂ 
νοΐ 688 ἰδ ὨοϊΒΐηρ, ἩΔΠΔίΘΥΘΥ (ΠΟΥ ΙΩΔΥ͂ 
Ὁ6.᾽᾽ Εοιὴ. Ηυν νι. 

24. ον. 18. "Ηδγο ὁσοῦγα 8 Ῥγχγοοῖῦ ἰοχὶ 60}- 
οογπΐης (6 δία] ὁπὰ δῃηὰ ροσὶοὰ οἵ δαί τβ, νυ σα 
ἷ8Β ἀρογαρά, 88 οὐῦ ἰοχὶ ὈΘΔΥΒ ἩϊΠ.68588, ἴο οαἰἴῖα8 
δηα πΑι] 0}8,----ἼΔῪ ἰ0 8}} (Ὠἷηρ8 ἱπ ἔα υηΐγοῦβο 
(Εοο]. 1ϊϊ., Β1τ. χὶν. 20), Ὀὰϊ δῦουθ 4}} ἴο ἰπάϊ- 
γἹ ἀὰ8] πιοη (Τοῦ χῖν., Ρβ. οχχχίχ. 16). Τμαῖ πὰ 
ἀορϑηβ ἱπαάθοα οἢ ἴπ6 Τογοηον]οᾶμρο οὗ αἀοὐ, Ὀυὶ 
ποὶ δ ΠΙΡῚΥ δῃἃ βὈϑο]υὐοὶν οἱ ἰδ Τογο κα ον] ορο, 
Ὀυΐ 48 {δὶ ἔογεκηονίθαρχα ἰβ ἀϊγοεί θὰ ψῖϊἢ γ6- 
Κατὰ τὸ βοοοῃὰ δλυ 865, δΘδρ ΟἾΔ }}ν νἱ 1 ἢ ΓΘίΘΓΘΠΟΘ 
ἰο ΡῬἰοῖΎ δηὰ ἰπρίοίΥ, 88 8 αἰἱοβιϑὰ οι ὉΥ ἰδ 9 
Ῥτου 868 οὗ αἀοἀ, Βο} 88 (δὶ δΔἀἀοὰ ἰο δπ6 Τουτ ἢ 
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[4{1}}] σοπιηαπιπιθηὶ (Ερἢ. νἱ. 3, ὃ). ππὰ ἣν ΗΒ 
ΓὨτοαῖοἶ πρμ5, 8. ᾿ν, 241 (23). Πδυσο ὶ ΡρΟλΆΓΑ, 
παι (ἰτ6 οηὰὲ οὗ δ᾿} 15 οὶ 80 ἀ6 ΠΕ} οΥ- 
ἀπίηθὰ κ8. ὈΥ ἤηίο, Ὀοσλαβο ᾿ὑ σῆπ Ὀ6 ρΡνοϊοπροά 
Ὀγ {116 ργαςίὶσα οὗἁὨ ρῥἱοῖγ, πὰ βῃογίθηβδιὶ ὈΥ͂ 186 
Ῥτγδοι σα οὗ ρίοιγ.᾽" ΕΟΠΒΤΕΠ. 

“ῦ, αν. 19. [ὐλυνιν: “θη {πΠ6 Βαπῇ οὗ 
αυὰ ἴΒ πρηϊηϑὲ 9, ννὲ πη νψαΐη ἸοῸΚ δγουηά ἴῃ δἷΪ 
αἰτγοοιΐοιϑ, [Ὁ {Π0ΓΘ ΜΠ] ὉΘ Ὧ0 Βαίοί Υ [ὉΓ 8 05 
Ὠιοι εἴ 1 9, ΠΟΡ Μ'}}} βο] 46 ρῬτοίοοί 8 ᾽ὼ {Π0 ἀ6- 
Βοεῖ. ἀκ, (θη, Μὸ 860 (δ. {Π|ὸ 68 ᾿νγοσῦο οσἱοβορα 
ἀρ Ὀγ οὐ α πὰ, 80 θη να σοηϊοπαὰ νυ ἱεἰϊ Η τ, 
ννὸ ἰὴ γα (τ ΟὟΥ ΘΥ65 ἰοῦ δηι ([)6γ6; [ὉΓ, 
ΠΟΥ ΟΥΟΓ, νγ»ῸῚ ΠΙΑΥ [ῸΓ 8 [116 Θηϊογία᾽ ἢ σοοι ΠΟΡΕΒ, 
γεοιῖ ἀοἀ ν}} ΒυΓΕΙΥῪ αἱ Ἰἰαδὶ ἀἰβαρροὶπί υ8.᾽}} 

20. ον. 20. ἴα ἴμ6 ὅορι. {Π6 Υοῦβθ τεδάϑ: 
7Τὴε δρίγὶἐ ὁ οἷν σομηίεπαποο, Ολγίδέ ἰἣς Πιογά ισαϑ 
ἑακον τὰ λον αοσίγμοίίοη (συνελήφϑη ᾽εν ταῖς δια- 
φϑοραϊῖς), οΧ7 τολοπῦ τὸα δαΐϊω, 7π λὶϑ δλαάοιν τοιἱέ τοῦ 
ἀιϊοοὶἑ αὐιον ἰἢς παίιοπδ. ΦΈΒΟΜΕ ἰτγδηβίδιοθ, Τὴς 
ϑρίγιι οὐΓ οἱ πιοιριὴ, Ολτνιδί δε 7οτά, τοαα (ὠζέη τη 
ΟἿΥ εἰπε, ἰο ὡδοπι ττὲ δαϊά, 716 ἐδν δλαάοιο «οὐδ ισς 
ατροὶς αἰποηφ (ἠ6 παίίοπα. ἴΙὶ ἴδ, (πογοίοτο, μοὶ ἴο 
Ὀ6 ψοπιογοὰ δὐ {παὺ {118 ράβϑαζο νὰ8 γοραγἀοα 
ὉΥ ἴ0.6 ἀῃοΙ θη 8 σΟΠΟΓΔΙΥ ἃ8 0Π0 ΟΥ̓ (Π6 τπηοϑὶ ἀ6- 
οἰάἀοα ΜοΒβίαπὶσ Ῥτορ ιοοΐθ8. ““Τ}8 ἰοχί,᾽" ΒΔΥ5 
ΟἬΙΒΝΕΒ., “ἐν Δ8 ΥΘΓΥ͂ ΓΘ ΠΥ αὐοίοα ὈΥ̓͂ (116 

ΠΠΘΟΤΪΥ ΒΛ ΠΟΥ, δηὰ νν88 ἰηϊογρτοίοα Ὦγ {πο} Θοιη- 
τωοῦ σομπϑβοηὶ οὗ (τῖϑυ (6 ὅθι οὗἨ αοἀ.᾽ Αἥἅ ςοἹ]- 
Ἰδοιίοι οὔ [πη 6 γαγίοιϑ ρα τ βι 1681 οχ ροβὶ [008 το Ὺ 
Ὅς Τοιπὰ ἴῃ απ 81.Ὲ8. ΤΊΟΥ πιᾶ κα οἰ ΟΗ͂Υ α {ἰγ66- 
ἴοϊἁ ''β οὔ {Π|ὸ ἰοχ. 1. ΤΈΚΤΌΝΝΙΑΝ ῬΓΟΥ 68 ἴγοπὶ 
ἷυ ἀραϊπδῦ ῬΒΑΧΕΛΒ (6Δρ. 14), (Βα 1.6 ΕΔ Ὁ 
σοι] ἴθ ΠῸ ΒΟΠΗΘ δΥ9 ὈΘ6ὴ ἃ 7ασίεδ [ἔοτλ ΟΥ 
τδ ἢ οϑ1 (108 οὗ {πΠ6 βοη, Ὀαὶ, οὐ [80 ΘΟΠΙΤΆΓΥ, 
(6 βδοῦ ννὰ8 ἃ γισίοδ [πιδῃϊββίδι 95} οὗ 186 
Ἑαίμοσ, 2, ΤΊΟΥ ΤΟΟΟΖΏΙΖΘ ἴῃ (8 ρηββαᾶβα ἃ 
ΟΙοαν ῥγϑάϊοίϊοπ οὔτμο δι δοσῖρ5 οὗ ΟὨτῖβι. Τ ἢ ιι8, 
ἴον σχιηρ]ο, ΤΕΟΠΟΠΕΤ ΒΆΥ5, “τοῦ (Π6 76 ν»ν8 
ΒΆΥ, Ἦ Ποῖ ἀοο8 [6 τνογὰ οὗ ΡΓΟΡΒΘΟΥ 68]} ΟΠ τ δ} 
ὝΠΟ οὗ (μο86 οαἰϊοὰ ΟἸτὶαίβ ὈῚ {ἰθῖη, ΒΘ ΟΡ 
Κη, οΥ Ῥγορἢοῖ, οὐ ρῥυϊοβί, [ιὰ8 Ὀθθὴ πϑιηρα [οτὰ 
(κύριος) 8Βαι (ΒαΥ σου] ποί ροϊηϊ ἴο 8ι16}} 8 
ἐπϑίαποο, δου {πον τηλὰς 1188 οὗ πιο [8]86- 
Βοοά. [Ιἰὖ 18 ονἱἀδηὶ, ἐμογοίοσγο, (πδὺ ([Π9 Ῥχορ νοῦ 
Τοτοιοϊὰ ἃ8 (6 ϑανίουν δὰ οὐν ᾿οτὰ (κίριον), 
Πα ψ1||Ὸ 89 Ὀδοη ἴθ ὈΥ͂ (61 ὑπ γοιρῖ {110 
ἀοϑίγυοιίοη οὗ {ΠΡ ἱπιρίοίγ." [1ἨΞΟΡΟΒΕΤ 
δἀδρὶϑ [18 ἰληρύαρσο ἰο ἰδὰν οὗ (6 ϑερίυδριηί 
(860 ΔΌογΥ6), συλληφϑέντα παρ᾽ αὐτῶν διὰ τὴν τῆς 
ἀσε;δείας αὑτῶν διαφϑοράν.---. Ἡ. Η.1] 8. Βαὶι 
πον πὰ Δ8Ὸ [86 σας οὗ 1}λ6 ἀ ἀπ 1168 ργϑάϊοιρα 
ἷπ 8 ἴοχῖ. ΟΕΙΘΟΕΝ, ΔΓ ΟΌ]ΑΥΙΥ, ΒΗΥ8. {818 
(ΗΠ οι. οα Οδαΐ, 11. 8) ψ ἢ τοίογεηοο ἴὸ υκα Ἰ. 86, 
“1, (ἰιογοίοτο, (16 ογοσβηῃδαονίηρς οὗ (116 Δίοϑι 
Ηϊαῖι αἰἰοπάρα {πὸ οοποορίΐοη οὗ ΗΪθ ((ἬΓ]81᾽5) 
Ὀοάγ, 1{ 18 ΤΘΆΒΟΏΔΌ]6 (αὶ ΗἸΒ Βῃδάου 8Β.}8}} χὶνθ 
16 τὸ [6 ἀἰΘ11165.᾽" 

27. γον. 20. Το αυοϑίϊοη ἀγῖβ68, ΠΟΥ σουϊὰ 
{π686 {1{108 (Μεδειαὶ, ὀγεαίὰ ὁ ἰλ6 μεορἕο᾽ 5 ποδί ἰδ, 
δἠαΐοιο)ὴ, ἈΡΡΪΥ͂ ἴὁο (86 νὶοκοὰ ΚκΚίπρ Ζοαρ ἰδἢ ἵ 
ΤΟΥ ΔΡΡΙΥ ἴο εἶπ, ποὶ ὈΥ͂ γϑδδοη οὗ ῃ18 ῬΟΥΒο; δὶ 
δδατγησίοτν, Ὀυΐ 18[, ΌΥ͂ Τδάϑοη οὗὨ 118 ΟΠσΘ, νν 16 ἢ 
σι τὸ ἰἰαγο Ὀθοη, δηὰ ννἃ9 δχροοῖθὰ ὉΥ (16 
ἨαῦτονΒ ἴο 6 ψγιδὺ [8686 (1{168 ᾿ροτὶ. 2ι. ΒγῪ 
τϑϑοη οὔ (9 Αηίγρο, οὗ νοπὶ αν, τ 1(}} ἢ 8 
Ῥοπίουγ, ἴῃ. 8. ΚιηρΙΥ οἶοθ 88 αὶ ίγρθ. Βυὶΐί 
ὙΠῸ 8 (} 18 ΔπΕγρο Οὐ Μοτὰ “6518 ΟἸ τὶ βι, 
1.6 Βοη οἵ θανία δοοοσαάΐϊης ἰο (86 688 (2 Τίπι. 
1ϊ., οι. 1.), (λαὶ δποϊμί θα οη6 οὗ ἱμ6 μογὰ ({Κ9 

ἰϊ. 30), ψ ἤοβο Ὀγολτῇ ἰβ πη Ηΐδ8 ποβίτ!] (14,1) 93), 
ἀπ ψ 00 ἰδ οὐν δικπάονν ἀμηϊηδι 16 Πα] οὗ (οἱ 9 
νγ}}) ([8. χχγ. 4), απὰ το ψ ἢοπι {ἰὺ [μοτὰ οἱ 
βανο {᾿ν6 ἰἤτοπο οὗ ΗΪ5 Βαί μον θενὰ (Πυκο 1. 82, 
88). Μαρίδίγαῖθθ ἄγ ἤθγο δαἀιηοηϊβίνοι Β}}} οἵ 
(Π6 Δυϊδοῦῖγ ἀπὰ (Π6 Γμποίΐοιϑ οὗὨ τΠοῖῖ οἴδοθδ, 
ΤΊΙΟΥ, ἴοο, σαῃ ὕ6. σαἰϊοὰ Ὁν τὶ πηπὶς οἵ δι. 
{ΠΥ Υ --οίλ ἀποϊπίεα ὁ ἰδὲ οτά, Απὰ τὰ ἔχπο- 
(ἰοη8 οὗ {οῖν ΟΠοΘ ἃγο, {ἰ|ῶᾶὺ ΤῊΘΥ ΠΙΑΥ͂ ὃα, ὮΥ͂ 
(μοὶ οουηβοὶ δηὰ οἰδοϊθηίϊ αἱά, ἐλε ὑγεαιὰ ὁ 1δὲ 
ποδίγιδ,--- οι δυοὴ ἃ δἠαίοισ ἃ8 ἰμδὶ ρῥγοβευτγοὰ 
ἴῃ (ἰϊ0 1Γ86 ἵπ θ8η. ἰν. 7-9 (10-13).᾽" Εύπβτεα. 

28. Ὗοσ. 21. “Ηοτο ἰβ ἃ ργοοί-ἰοχὶ σοπσετηΐηζ 
ἐπιχαιρεκακίᾳ, τοὐοϊοὶπς ἴῃ ἰμΠ6 πταϊδίοτγί πο. οἵ 
οἴ οτβ, ὕτσοσι τ μ᾿ οἢ οτίπηθ (τ δι ΔΏ 5, οὗὨ δ}} πιϑῆ, 
βίου] 6 Γυγι μαϑὲ τοπιουοὰ. Εὸον (1086 σὶϊο ἀ6- 
Ἰχαι πὰ 186 τηϊβέογει! Πο8 οὗ οἴ 6 Γ8, εἰσὶ ρροά οἵ Αἱ] 
Βαπηδηἰν, ἢ0 ἰοῦ ἱπιῖίαὶθ {Π6 ἰα81:5 ἀπά ἀΪ8- 
ῬΟΒΙΓΠΟῺΒ οἵ πιϑηκὶπ, Ὀὰΐ ἢ ο86 οὗἩ {6 ἀ6γ1}.᾿" 
ΕδΆΒΞΤΕΒ.---ΟΟΡ. ΕὔΒΤΕΚ ΓΟΠΙΔΥΪΚ5 μόγα ΤΠ δι [86 
ἤρυγα οὗ 8 οὰρ ἰθ υϑοὰ τοι ΒΟΓΪΟΑΙΥ ἴπ τπγοὸ 
ὙΟΥΒ. 1, ΟἿ» ἀεςποίθϑ ἴμπ πιϊβίοτίι πε οὗἁ 1ἢ8 
τ ξίθοιβ 88. 0 Ὲ}} 88 ἰδδὺ οὗ 186 αηροάϊν, ΡΒ. 
Ιχχνυ. 2. ἴυ ἀδηοίθβ ([Ὲὸ φοοὰ οὐ Ὀβὰ ἴογίαπο οἵ 
{πΠ6 τἰχμίθουθ, ΡΒ. σχνὶ. ; Μαίι. χχ. 25: χχῇ!. 
39, 42: Μανὶς χ. 838: Φο!η χυὶϊ. 11. 8. [τ ἀθ- 
0168 186 τι ̓ϑίοτίαη6 οὗ ἴἢ6 ἀπ ροάϊγ, [8.11]. 17,232; 
ον, χχυ. 1δ; [Δηἰ. ἵν. 291] ; ΕΖ. χχὶ δὶ. 8] ; Ηδῦ. 
Ιϊ,16; Βον. χῖν. 10: χνὶ. 19. 

20. ὅ6γ. 21, “0 Ἰοδτὴ ἔγοτῃ (ἷ8 {μὲ Οοἀ Β88 
Ἀ]1οα {ποῖτ σοτίαΙ ἢ πιοαβυτα οὗ ἰγσου Ὁ]6 ἴοΓ 81} πιο, 
δμὰ 19 ἰεῖθ (8ὰ σΌΡ ρᾶ58 σουηὰ δπὰ πὸ οἱθ ἰἝβ 
ΟΥΟΡΪοοΟΚΟά, 88 1ὖ 18 ψτίἰἴοη ἴῃ Ῥ8. χυνυ., ΤΊ 
Ιοτὰ 88 ἃ Θὰρ ἴῃ Ηἰἴβ μαηὰ, δπὰ 115 ἴι Γ}} οἵ 
Βίγοηνξ 'νῖηθ, δῃ ὦ ΡοῦΣΒ ουὖὐ ἔγοπι {})}6 βδαπιθ, θαΐ 
[6 τ ροα!]Υ τπιιϑὺ ἀσπὶς ὉΡ ἴμ6 ἄγοχθ. Τνδί 18, 
186 Ρίουϑ πιιιϑί αἷβδο ἀτίηκ οὗ (ἢ 6 οὺρ οὗ νοτΩ- 
ΜψοΟά, δΒΟΙΤῸΟΝ δῃὰ ρμαΐη. Βυῖ (τίει ἢ85 ῥγὸ- 
δβοηίοὰ ΤῸΓ {ΠἸ6πὶ [86 Τογοίαϑί θα σὰρ οὗἩὨ β ἃ δἰῖ- 
ἰθ ν᾽, Βοὺν ροϊΐοῃ, δὰ ψὶ1}} {Π6 τνοοιϊ οὗἩἨ ΗἾ8 οτο88 
88 πηι βινεοῖ δηᾶὰ ἰο]θσδϊθ ἴὸγ Ηΐ8 οσὴ ἰὸ 
ἀτσιηκ (6 ὈϊΓ(οΥ Διο νΒ οὐὁἨ Δίασγδα, 88 18 ὈδδῸ Ὸ}}} 
πὰ ρυγαι νεῖν τοργοβοηϊρα ἴῃ ΕΖ. χν. 298-25. 
Βυῖ τ ἀπ ροῦν πιιϑὶ δἱ ᾿αβδῖ ἰαβῖο (ἢ 1668 δβηὰ 
ἄγοχϑ οὗἩ Οοὐἷβ σαί, Μν ἶσ}ν ροιου δοηβιῖ 168 
(ον ὅπ] δπὰ υἱἱογ συΐϊ.᾿᾿ Εαιν Ηυ ἈΝ νι 8. 

80. γον. 22. Ηδ υὔἱἱ πο σῇοιϑ οδιῖὺ [868 
ΑΥΥΔΑΥ ἰπῖο οἀρτἱνὶῖνγ. “Ἡοτο ἵΐ ἰβ, περ, 
ΔΥΘΡΓΟα, (μδὺ (6 ᾿οτὰ τ ουϊὰ ποῖ αὐτοῦ 1}}}8 ἀραὶῃ 
ολιι86 [6 Ρ6ΟΡΪΘ ἴο Τοπιοῦθ ἔγοιῃ (0 Ἰαῃ!, νυ υἰδἢ 
σογί δἰ ΠΥ ϑοοηΒ ἰο σοῃῆϊοὶ νι} {0)}6 Ρτγοϊουρεά 
χα 1 Οἢ (9 96 ν)}8 δί {μ18 ΑΥ ἄγ ϑη τς. 
Βαϊ τπ6ὸ δϑνοῦ 18 ΘΆΒΥ Ἀπὰ ΟὈγου 8, ἔγοπι τὰ 8 
ΓᾺ]6 ΘΟΠΙΠΙΟΠΙΥ͂ Δοοορίοα ὉγΥ ΤὨοοϊορίδηβ: ΑἹ] 
ασα᾽β ῥγοπιῖδοϑ ἅτ ὸ Ὀ6 υπάογϑίοοα 88 πδνϊηΐ 
{19 σοπα πίοι οὗ Ροπίίομοο δηηοχοά ἴοὸ ἰδ δα).᾽" 
Εὔπδτεκ. 

81. 6 γ8. 21-22. ““ΖΙο" 5 ῬθἰΒ τη οηὶ τε 1}} βου δ- 
{10 αν 8: δῃὰ, θθοαῦδο αοὐ ἴῃ βρὶϊο οὗ 41} 1Π|8 
λαάγημθηῖβ ὑροη [118 ῬΘΟρΙο, νὴ] γοι [18] ΗΪ8 
κΚιηράοια {116 μι δ πιθηὶ οὔ κου), οὐ [16 δοῆ- 
[ΓΑΥΎ, δηὰ οὗ 411 τη) σ᾽ οὐδ αἀἱεροβοὰ ον ]ῦ 
ῬονΟΥΒ, ἰ8. οἰΘΓ 8] δηὰ σι μουῦΐ Βορο. Ἠδδιμθη- 
ἀοιῃ, 88 δύυοἢ, οδποὶ Ὅθ τοροπογοί ρα, ποι ἢ- 
βίδα πᾷς 81} ἀ οὐδ ᾿υὰρηηθηῖϑ; 1 δ} ΟὨΪΥ Ῥογίϑ8, 
Ὀρόδιι86 ἰΐ 88 ποὶ ἀοα᾽Β ποσὰ. Βυΐ (116 χτοδίθῦ 
8 αοἀ᾽ Β Ραπὶβῃμπιθηί οὗἩ Ηἰ8 ὑρϑορῖθ, (8! 6 τῆοτϑ β0Γ8 
18 Ηἴδ8 οἴῃ ἴον 86 1} βαϊνδίΐου. Τὶ βδιὴα (ἢ τίβὶ, 
γγῆ0 Β8]4, “ Εδίδον, 1 1 Ὅθ Ροββὶ Ὁ]6, 1οὺ (815 δὰ 
Ρ888 ἔγοιῃ δῖο,᾽ διὰ βιγοδὺ Ὀϊοοά, γϑὶ πιοδὶ οὐΐς- 



ΟΗΔΙ. Ὁ. 

(ΔΊ τ 8 πὰ οοπιϊπαοᾶ οὗ ΗἾ8 οὐ δοσοτὰ δηὰ 
ὈΥ Η8 ονὴ δοῦ ἴῃ τ6 Ὀϊ τοὺ δζοην οἵ ἀσαιὶ! 
δά ἴῃ ἴ6 ἀδοροϑὶ ᾿μτα!Πἰαὐΐοη, δὰ Ηδ 88 
Ὀγουχμί τὸ Τίσιν οὐ οἰθγηΐὶ ν᾽ ΟΥΥ, [ῸΤ 88 ἸΏΔΏΥ 
οὔ 9 848 δϑϊο ἴπ ἤδἢ οὐ ΗἰβΒ νογὰ, μον ονον 
Ἀ610}688 δἱ ργεϑοηὺ ὁ τ Ὁ ὈΘ ἴἢ ΟΌΥΒΟΙγ 8. Ομ σὶδὶ 
ἷφ οὐγ 116 ἀπὰ οὖ βίγοηρίῃ.᾽"᾽ ΘΙΕΌΒΙΟΘΗ. 

82. νον. 22. [λινιν: ῬΒΑΥ κα. " Οσγδηΐ, ΑἹ- 
τηϊκιγ αοὰ, δ4ἱ 45 Του 8Βδ6οϑὲ τΠδὺ αὐ (}}8 αδΥ͂ 
ἐπ 6 τηοῦτ}ι8 ποὺ ΟΠ]ΪΥ͂ οὗ ΟἿΥ 6Π6Π|168, θαυὶ οὗ ΤῊΪη9 
190, ΓΘ ΟΡΘἢ ἴ0 Ξ5ΡΟΔΙΚ 6ΥἹ],-- Ο σγϑδηῦ {μ8ὺ 0 06- 
Δαϑίοη ΠΙΔΥ ὉΘ σίγθη (ἰ 6 πη, ΘΒΡδοΐ  γ 88 {π6 ]Ὁ 
8 δῇ 6.8 ΔΓ σῆθι οἢ ΤΥ ΠΟΥ͂ πᾶπιθ : Ὀυΐ γοϑίγαΐη 
Τοὰ ποὶρ ἰηβοΐθησο, ππὰ 80 ϑρᾶγθ 08, ἰδαΐ 
μου σίὶ νὸ ἀθδογύο ἴο Ὀ6 σ᾿ α8ι1864, Του πιαν ϑϑὶ 
γοϑὶ ἡαγο τοχαγὰ ἔυν ΤΠ πη οὐσὰ σἼΟΥΥ, δά {πι18 
ΔΆΛΠΟΓ 8 ἀπο Ομτῖδὺ οὐῦ ΗΠολά, δηὰ γϑβίουθ 
ΤῊ βολιίογοιὶ ΟἸναν ἢ, ἀπ} ψ 6 Β.4}} δὶ Ἰθηρίῃ 
δ 4}} καί νὰ ᾿ηἴο {Πα 661 65118] Κἰη χήάοιι, τ 16 ἢ 
Τοΐηο οὐἱγ -Ὀοροίίοη ϑοη ον ᾿ογὰ δὰ8 ῥτοουγοὰ 
ἴῸΥ 8 ὈγΥ ΠἰΒ οὐγη Ὀ]Ϊοοά. Απιθη.᾽}} 

ἨΗΟΜΙΓΕΤΙΟΛῚ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ. 

1. ον8. 1-6. 7 αρειτμοίίοη ὁ. «εγμδαΐεπι ὃν 
ἐλε Ολαϊάεραπς απ ἐχαπιρίε ὁ Οα΄οα᾽ 8 σγεαί απά ἱπι- 
»αγιἑαὶ τγισλίεοναπρῦσ. 1. Ιθτδοὶ 88 διησῃρ (9 
Ὠδίϊοηβ, δὶ κο] 185 διηοπα [116 πηθῖ8]8 δηα ὉΓ6- 
οἰουβ βίομοϑ ἃγ6 ΔΙ ΟΠ πλϊποΓαΐ8, υοῦβ. 1, 2, 2. 
Βαυι ἰἰα 5'η οἵἩ 5171 6] τν8 ρσγϑαῖον ἰΒλη 186 Βὶη οἔἴὮ 
Βοάοι,, νοῦ. 6. ὃ. Τοτοίοτο [86 ΡηἰΒΒτηοδί οὗ 
Ι5Υδο] νγὸ8 βούοσογ πη ἰμαὺ οὗὁὨ ϑοίοπι, γοΣ8. 8-δ. 

2. γοτβ. 7.11. 7λὲ τοίαἰίοη οὗ δριγμαξ ἀπο ῦ 
ἐο »Ῥάγειοαί. 1. Ὑ8θ τϑίδιϊοπ 88 ἰὺ βῃουϊ ἃ Ὁθ. α. 
Βοίδ ατὸὸ βαποίϊοπϑρά, δίαιϊ. νυἱ. 11, 82 - 1 Τίηι. νἱ. 
8. ὁ. Βιυΐ βρίγι 8] ΟΧΙ σΟΠΟΥ Βῃου]ὰ το [86 
Ῥγοΐδγοησο, Δίδι. υἱ. 8 ἵν. 4; χυΐὶ. δ-1}2; ὅπο. 
νυνἱ. 27, 89.325. 2. Τῇ γοϊαδι οὴ 88 ἰὰ βου] ποῖ 
0, ΓυΚο χνὶ. 19-8]1. 8. ΤΊθ σου Βθα ΘΏΠ68 οὗ 
(86 Ῥουνογϑίοη οὗ τ86 στρ τϑϊδίΐοα. α. ΠῚ 8 
χορατὰ ἰοὸ ρῃ 5108] ρον, ἰδ. ἸΥ. 7.11. ὁ. 
18 ταραγὰ ἴοὸ βρί γι] δα κοῦ, ΑἸηοϑ, τὴ}. 1], 
12: ον. 11. ὅ. 

8. γοτβ. 123-16. Τὴ παγηΐϊηχ, πῃ ῖοι Φοῖη 
Βαρι δι κανο ἰοὸ {π6 ὅονγβ, Μεσὶπ ποί (ο δαν τοϊλὶπ 
ψοωγδείυεα, Ξε λαυε Αὐνγαλαπι ἰὁ ΟἿ δαίλον 
(μι κα 111. 8), ΘΟΠΘΘΓῺΒ Δ}}] ΡΘΓΒΟΩ8 δη Θοτητημπηΐ- 
ι168, ἰὼ (15 ἀνγ, νη Ὀδ]Ίογο ἐπα (Π6Υ̓ 8ΓΘ 88- 
δβιιγοὰ οὗ (ἰνεὶρ ίνίηθ νοσδϊίοῃ. ον νψ6]] 
ἐτουηλοὰ {15 νατηΐησς Μα8, οου]ὰ Ὀ6 Βογη δἱ 
18. (πὸ ὉΥ͂ ἃ γοίεγθησθ ἰο ἴῃ6 ἢγδβὶ ἀδδί μοί οη 
οὗἩ Φοτυβαϊοιη, [60 8 ἀγνδὶ} ΟΌΓΒΟΪ 68 ΟΥ̓ [16 ΒΑΓ) 6 
αοῦ ἴῃ ΟΥΪΔΟΥ ἴὸ ᾿π ρΓ688 186 Βο]οηὴ ἰγυςἢ, ἐλαΐ πὸ 
“ένἑπε νοσαίΐοη σαπ δαῦς 5 ἤγοπι ουεπίμαὶ αἀδδίγμοίίοπ. 
ΕοΓ, 1. ἰβτλο] 5 νοσδιίοη ψγ8 (α) αἰἰοϑίθα ὈΥ ἰΠ6 
ῬΤΟΙΐ868 χίνοπ [0 {πὸ ῬΑ ΤΊ ΓΟΙΒ; (δ), σομβνηηθα 
ὉΥ ΠΟΙΔΏΥ Ῥγοοίβ οὗ δοῖια] )}᾽νῖπο ἰη ογροβὶ 10 ἴῃ 
ιμοῖν Ὀσμα Γ: (ο), τοσορηϊςοα ουὐθη ὉΥ͂ 1η6 θ8- 
(Β6η. 2. ΤὮιϑ τοσδίϊοη νγδ8 ποὺ Ὁποοη αἰ οὩ4], 88 
οαγηδὶ [πγὰ6] ἱπηαρίηθα. 8. ΤῊΘ ποη- ΤΠ Ι πιθηΐ 
οὗ 1.1.0 σοπαϊ(ἴοη9, ΤῸν Ν]ιΐο ἢ (Π 6 Ῥτίοϑὶθ δηὰ Ρσο- 
ῬθϑίΒ ογο ΟὨοΗ͂γ συν, οηϑυγοὰ 88 ἃ 60η86- 
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αυθηοο 6 υξπιοπὶ οὐὗἁἨ {Π6 ἢἥτγεϊ ἀοςινσ ἢ. 
Οοποϊαϑίοῦ : λα ὲ Ὀ6 [01] [5Γ80], [6 παῖανα) ΟἸἹΤΥγ9 
ἴΓ66, ΠΙΔΥ͂ πη ἢ] ΤΆΟΤ 6 ΤοΔα  γ Βοζι}} τιν ν ΠΝ ῖο} 18 
ΟὨΪΥ δ οηρταἤιοά Ὀτάποὶ (οι. χὶ. 13) οἵ {1190 
8816. 

4, Ὕεγβ. 12-16. Τῇ στγεαΐ τεϑροηειδιϊν ΟΥ̓ ἰδοϑ8 
»οϑεοδδοά 07 δριγιίμαὶ αμίλογὶίψ. 1. ΤὴΘ ἀυΐϊγ ἰϑ8 
᾿πηροβϑοὰ ὑροὴ {6 πὶ, οὗἨὨ ἀἰτοοίϊηρς [Π 6 Ῥϑορ]α ὉΥ 
ΜΟΓΑ ὡηα δχαρὶ9 ἰο Κορ [ἴδ6 σοπα!ῖοη8 οὔ 
τ 1 ἢ [6 ὈΙν] 6 ΤΟΙ Ἶ865 ἤλγτο Ὀ66ι) σίγοη. 2. 
Το ἰμοῖη Ὀο]οπ 8. ὕδ6 συ ]ὺ, 1 ὉΥ τον πορὶοοῖ, 
[16 ΡΘΟΡ]6 πα {Π6 ουγβθ ἰηϑίοια οὗὨ {116 Ὁ] οβϑὶπρ. 

δ. εῦϑ. 17-19. Μμπιαη δεν ἐς ὑὠδείοσ4. Ἐόοτ, 1. 
Τί, 18 ὉΥ ἰἰβε]ῇ, ἱπιροίοπίὶ. 2. ΤΏ οβαε σγπὸ ἀεροπά 
ὍΡΟΙ ἴδ, (α), Ἔἀσρογίθησο (6 ραίη οὗ ἀϊϑαρροϊηιϊιοα 
θοχρθοίδιϊοη ; (δ), {βΒ 6 Ὁ δσοῦηο ἴὸ ἃ ἰδθυ τ Ὁ]6 οηὰ. 

6. εν. 20. 7Τὴε γοοϊργοοαὶ αἰμίϊε8 ὁ ταΐοτ8 ἀπά 
δι δ)γεοίδ. 1. Το ἀυζ165 ψΒΐοῃ Βυ)]οο8. ΟὟΘ ἰὸ 
{πον τυ ϊοτβ. [ἰ 1Β ἴο Ὀ6 οὐβογνϑά, μαι (6 Ῥ͵ο- 
ΡῬμοί, ““'π (ἷ8 ἰαχὺ σΟΠΥΟΥΒ δὴ ΠοΠΟΥΔΌΪο {{16 ΟᾺ 
{86 υηροαὶν Κη Ζοαοκίαι, {πΠᾶὶ ἢ 6. 68}}58 εἶἰτὰ [Π 9 
Δποϊηϊοά οὗ μα Ποτὰ, δηὰ Βογο ἃ δοδοὶι] 6880 
15 (δι νῦ ἃ8, ν ἢ τ δὲ τοβρϑοῦ γὸ ΒΒουϊα γορατὰ 
δηα ΒρΡΘΔΚ οὗὁὨ ΟἿΓ ΒΡΟΥΙΟΥΒ δη τυ] τ, δ ἃ ΠΟΙῸΣ 
ἴῃ (ποτὰ {116 ΟΠ οΘ, τὶ ἢ Οοα μ88 σοῃΐογγοα Ὡροὴ 
{Π6 ἢ, Οοὐϑὴ ἱξ ἴῃ ῬΘΥΒΟΏΔΙ σμαΥδοίοῦ {ΠΘΥ ΔΓΘ 
νἱοκοὰ δηὰ ἀησοαϊν." 2, ΤΊ] ἀμ{165 τ ΒΙοὰ 
ΓΌΪΟΥΒ ΟΥΘ ἰοὸ 86] Β )] 6 οἰ8. [60 (ἢ 6πὶ ΓΟΙΏ ΘΙ ΟΡ 
{πδὺ ὑμῖν “ ΟΠ ο6, ἴῃ ὑπ τογ 8 οὗἉ }1ὲὸ Ρτορμοί. 
Βῃουϊα Ὀ6, ποχίὶ ἰο αοα δηὰ ὑπᾶϑν αοἱ, ἃ τοῖαρθο 
ὑπάρτ ὙΠΟΒΟ ΒΙΔΟΟῪ {ποὶνρ ῬοοΥ Βυ ) οὐ ΤΑΥ͂ 
Ἰῖν6.᾽᾿ Βαρὺ. Ηυνκιῦβ 

Ἰ. Ἄογβ. 21, 22. ΤὰΣε τεοϊρτοσαΐ τοϊαίϊΐοη οὗ ἰλοϑο 
τρο 87 ὲγ ἀπά ἰἦοϑε τοῖο ἰαζε »ίεαδιγο ἐπ (6 δι) 7- 
ἰπσε οΓ οἰλογα. 1. Τπαὶ ὁπθ, ν ὰο ἤἄγϑι ἢ 85 βυ δου - 
ἴῃ. Μ1}} δδογνασγάβ αν ἰου, ἰἢ ἢ6 ὈΘΑΓ 18 
Β:} Π οὐ ἰὼ ἴ6 τίχί 87. 2. Τμκὶ ομθ, 0 
ἄτβί 888 τηδ] οἷο ῥ᾽ θαβσα ἴῃ (Π6 Βυ δ τ ρ5 οὗὨ 
ΟἾΒΘΥΒ, ν᾽ }}} δἱ Ἰαϑὲ βανθ βυ δ ογΙ ρΒ αἰ πη86], (α), 
Ὀδοδυι59 δ ΒΒ σα] τη πα οἀ αοὐ ὈΥ (Π 6 ΡΓΘΘαΠηρ- 
ἰἴοη {πὲ Ηθ νἂϑ ποὺ ἰηϑδιιθσποοὰ Ὁγ Ἰονε ἴῃ ΗΪ8 
ΡυπΙϑθηίβ; (δ), Ὀθοδιιβθ 0 ἢλ8 Ὀδθη ἀοβ(ἰτὰ{9 
οὔ Ἰοῦο ἴο ιῖ8 πεῖρῃ θοῦ δηα ὑποΥΘΌΥ 858 ργογοκοά 
ἈθΆΪη8ι ΒΒ (μ6 βϑηΐθησθ οἵ γχειδ]ἱαι οι 
(Δαν κ ἵν. 24). 

8. ον. 22. [Ηκνπυ: “1, Απ οπᾶ 8}}8}} 9 
Ρυὺ ἰο Ζ᾽οπ᾽Β ἐγου}}]ε8. 7.6 ριυπιδἠπιξηί Γ᾽ ἰλὶπὸ 
ἐπίφμὶίν ἐδ ἀσοοπερ ἰδλοά, Ο ἀαμρφλίεν ΟΥ̓ Ζίοη. ΤΟ 
ἰγου Ὁ]658 οὗ αοὐ᾽ δ Ῥ6ΟΡ]Ὸ 8[18}}] Ὅ6 σοῃίἱπυθ6ἃ πο 
Ἰοπσοῦ, μδὴ (1}} {ΠῸῪῚ πᾶν ἀἄοῃμθ (ἢ 9 σΟΥΚ [ὉΓ 
ΒΟ ΠΟΥ ΟΓΟ βΒθηῖϊ. 2. Απ δῃπὰ β8})8}} Ὁ6 ριυϊΐ 
ἴο Εάἀοπι᾿ 8 ὑσὶ πὴ 8. 5776 τοὶϊέ υἱδῖϊ ἰλίπε ἱπισφμῖίψ, 
Ο ἀαιισλίον α, ώοπι. Ιι ἰ8 Βροκοπ γόοις Β}}Υ ἴῃ 
γον. 21, Ζ ογοῖσα «πα ὧε φίαα, Ο ἀυσισλίον ο[ άοπι. 
Τ|}}}18 18 ἃ σοοὰ γϑαϑοῦ ΠΥ γγῥὸὰ δου ἃ ποῖί ᾿ἰπδα]} 
ΟΥ̓́Θ ΔῺΏΥ ΠΟ ΒΓΘ ᾿ῃ ΓΪΒΟΣΥ͂, Ὀοολαβο νὰ ΟΓ- 
ΒΟ Ιν 8 880 ἃτὸ ἴῃ ἰδῇ Ὀοάγ. Βαϊ ἴο86 80 
ῬΊθδβθ {μποιηβεῖνοθ ἴῃ 86 σδ]δπ 65 οἵὕὁἨ Οοα᾽Β 
ΘΒυγοι, τηυϑὲ ἀχροοί ἰο ἢᾶνο μοῖρ ἀοοπὶ, 88 
Αἰάογα δῃὰ δορί(οτα, τυ ἢ ἢ θπηὶ ἐμαὶ ἃτὸ ᾿ΠΒΙΤι- 
τηθηΐηὶ πὰ ἰο86 οα]δη 1695. ΒΟΘΏΘΓΡ ΟΥ ἰδίοσ, δὲ 
γ711}} 0 Υἱδὶ θα διὰ ἀϊβοονοσϑα.᾽) 



Ἔα, 

ΣΤ6 ΤῊΒΕ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ σΕΒΕΜΙΛΗ. 

ΟΕΑΡΤΕΒ Υ. 

ῬΙΒΤΒΕΒΒ ΑΝῸ ΗΟΡΕ ΟΥ̓ ΤῊΒ ῬΕΙΒΟΝΕῈΒ ΑΝῸ ΕΌΟΙΤΙΥ͂ΕΒ: [ἘΧΡΒΈΒΒΕ. ΙΝ ΤῊΒ ῬΟῈΜΟΥ Α ῬΒΛΔΥΣΒῚ 
ΟΒ, Ε. Υ., Α ΡΙΤΙΥ͂ΌΙ, ΟΟΧΡΙΑΙΝΤ ΟΥ̓ ΖΙΟΝ ΙΝ ΒΒΑΥΕΒ ὕΝτΤῸ 00}.--Ἐ. Η. Η.]1 

ΨΕΒ. 1. Βομο ΘΓ, Φοθονϑα, νι μδὺ ἢ 88 ΘΟΙλ6 ὍΡΟΙ υ8] 
Ιμοο κ ἀονῃ δῃα 866 Οὔῦγ Τρσοόδοὶ. 

ΨΈΕΕΚ. 2. Ουγ 1 ογίδησα ἢδ8 {8116 η [0 ΒΊΓΔΗΡΈΓΒ, 
Ουὖζν Βουδαβ ἴο 8]16η8. 

ΨΕΒ. 8. ο αν Ὀθδθοοπλο ογρῆδηβ, ψΠΒουΐ ΤΆΓΠΟΥ, 
Οὐ πλοίθοΓθ---8ἃ8 ΜΊΔΟΥ. 

ΨΕΕΚ. 4. Ουγ δον γα ἢδνθ ἀγτηΚ [ῸΓ ΠΊΟΠΘΥ, 
ΟὟ νορα ΘΟΠΊ68 [ὉΓ 8 ΡὈΓΟΘ. 

ΨΕΒΕ. δ. Οἱ ΟὟΓ 60 18 ψ͵ὸ ανο θθθ ρυγδβιιά : 
Ὗν6 αν Ὀ6θὴ ΜΘΑΓΥ,- -- ἴθ 6 88 ΠῸ γοϑὺ Ὁ 8. 

ΨΕΒ.6. Τοναγαὰβ Εργρί αν νὰ βίσοίομῃοα [6 μδῃά,-- 
Τονδγὰβ ΑΒΒυτῖδ,---ἴο Ὀ6 Βα ]5Ηρθα ψ] 1} Ὀτοδα, 

ΨΕΕΚ. 7. Ουτγ ἔδίμογβ βιῃηθᾶ, ὙΠΟΥ ΔΓ, ΠΟ ΤΠΟΓΘ; 
Ὗγ6 Βαῦθ ὈοσΠΘ ὑπ 61Γ ἰπἰαυ 168. 

ΨΕΒ. 8. οσνδηίβ αν συ ]θα οὐοῦ ἃϑ: 
ΤΟΥ͂Θ 839 ΠΟΘ ἰὼ ἀδ ἑνοῦ ἔγοπι ὑπ οὶν μδηᾷ, 

ΨΕΒ. 9. Αἱ [86 ρΡ611} οὗ οὖν ᾿ἴνϑβ γα ρα οἿγ Ὀγοδά, 
Βοοϑυβο οὗ ἴπ6 βινοταὰ οὗ [86 ἀδβοσί, 

ΨΈΞΕ. 10. Ουτ 5κΚίηῃ ἢ88 Ὀθθὴ ρδγοῃοα 88 8 ουὐθῃ, 
Βροοδιιβο οὗ [6 ταρίηρβ οὗ ΒΌΠΡΘΓ. 

ΨΈΕΒ. 11. ὙοΙΘη 'π Ζίοη Ὦανα Ὀθθη Ὠυμ]6α,-- 
ψιγρίηβ---ἰη [Π6 οΟἸ0[168 οὗ πάῃ. 

ψΕκ. 12. Ῥυΐμοοθ ἤδγα θθθὴ ἢυπηρ ὕρ ὈΥ̓͂ {μα Βαῃά: 
ΤῊΘ ΡΘΙΒΟΙΒ ΟὗἨ ΕἸ] 6ΓΒ ἤᾶνα ηοῦ Ὀθθὴ ΒΟΠΟΓΟΩ, 

ψεεκ. 18. Ὑουηρ ἤθη μᾶνα οαΥγθα ἢ}}]]-Βίοῃ 65; 
Απά θογβ Βᾶνδ ΞΆ]]16ὴ υηᾶογ [Ὀυγάθῃβ 017] ποοά, 

ΨΕκ. 14. Ἐ]άοτβ ἤᾶνα [Ὀγβακοη [Π6 ραΐο,--- 
Ὑουης τη6η---ἰ 6] Πλ0816. 

ΨΈΕΚ. 15. δβαβθα [85 [16 ἸΟΥ οὔ οιιγ ποδτί; 
Οὖγ ἀδποθ 88 ὕδθὴ σῃδηρθα ἴο πιουγηίηρ. 

ψογ. 16. ΤΒδ ογόνῃ Π88 [8]]6ὴ ἴγοσ ΟἿ οδά. 
Ὗγοα υηΐο υ8] ἴὉΥ ψὲ ἢδυ6 5] ηηρα, 

ΨΕΒ. 17. ΕῸΓ {818 ΟΡ οαγί ἢ88 Ὀδοομλο ἔδὶηΐ ; 
Ἐὸτ {π686 ὑπἱηρ8 ΟἿΓ αὐ ἤν Ὀθοοπηθ α]Π], 

ΔΕΒ. 18. 4.5 ἴο Μουμπὺ Ζίοῃ, ΜΈ οἢ πα8 Ὀθοομηθ ἀοβοϊδίο, 
ΤῊΘ ἴΌΧΟΒ αν σα] θα ὑροη 1! 

ΨΕΕ. 19. Βυΐ Τῆου, ΦοΒονδῇ, σοϊρτοϑὲ ΤΌΓΟΥΟΓ ; 
ΤῊΥ [ΠΓΟΏΘ 18 ἔγοπι ζΘηΘγΑ ΪΟῺ ἴο ρΌΠΟΓΙΙΟΠ, 

ψεκ. 20. ὙΥΒοσγοίογο ββου]α βὶ Του Δ] τ ΔΥ8 ἔογροῖ τ18, 
Αμα δρδηάοῃ ὺ8 ἴ0γ Ἰϑηρσίῃ οὗ ἀδΥ8 

ΨΕΒ. 21. Τυζγὴ τ, Φοβονδὴ, υηΐο ΤΉΏΘο, δηὰ νγγόδ 888] {7} ; 
ΒΘΠΘῚ ΟἹΓ αἀΑΥΒ 88 οὗ ο]α :-- 

ΨΈΕΒ. 22. 1 ἼΒουι μαβὲ ποῖ υὐίου! γ᾽ το)θοϊοα 18, 
Αμὰ αχί στό ἀραϊηϑί ὺ8 Θχοθοαϊηρ]Υ 

ΑΝΑΙΥΞΒΙΞ. 

7λε εἰ δ)εοί ἰα ολίοῆν σοπιροδεα οΓ (λὲ ρματιίἰομῖατν ὑποϊάηί8 97 ἰλοδε στίευοια αν ιυλίολ 7ο]οισοοα ἐλ ςαρίατε 
α΄ ϑεγμδαίεηι. Ζ7Ὰε οεί ἰεἰα δε μεορίε δρεαζ, ψεί ποί αὁ απ ἰάεαΐ γεπιαΐε ρέγϑοη, διιί ἐπ ἰλὲ ἄγϑι ρεγϑοὴ 
»ίἰυταὶ αὁ α οοποτγείε πιμἑίμαάό. Τὰς ϑοπρ ἰ αἰϊσίάεαά ἱπίο απ ἐπίτοσμοίίοπ, γοΥ. 1, ἰ'οο ργίποϊραὶ ρατίε, 
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γα γ5. 2-7, 8-16, απά α ςοποϊμείοπ, γογ8. 17-22, ἢπι .λὲ ἐἰπιγοαμοίίοπ, γον. 1, ἐλ Τογα ἴα ἐπίγεαίεα ἰο 
γεσατα {ἦὲ δοττοισε ἰλαὶ λαα δοζαίέεπ Ζίοπ [ἐλὲ ρεορίε]. 7π|λε 7οἰἐοισίηφ ἰιοο ργὶποίραί ραγίβ, γοτβ. 3.1, 
(λε8ε δογτοῖρδ αΥὰ αεδογιδεά ἐπ ἀεία. Τῆς Ξεδϑί ραγί ἐπιύγασον νοτϑ. 2-., Αἱὲ ἰλεὶγ ργορετίψ, ἥτοΐ απὰ 
“πουαδίε, ἰ8 δεἰζοά ὃν ἰλό ἐπεπιψ, Ὑ6 Ὁ. 2; 7απειε8 ατὰ δοαίεγεά, μαίλεγα λαυε ἀδαρρεαν ει, πιοίλεγα ἀγὸ 
α8 ιοϊάοισδ, γ6 Ὁ. 8; [δὲ σαρίΐυεθ γεσοῖυε πΟῸ ϑὑδιδίοεπος, λον πεμδὲ ων τολαί ἰλον πεερα, ἰπομσὴὰ 8. 1λὲ 
»τοάωεί οὗ ἰλεὶγ οιοπ ἑαπά ἰἰ ὁ τεα{ίψ ἰλοὶγ ΟΝ Ῥγορεγίψ, Ὑ6Ὁ. 4; οἡ ἰλε τπαγοὺ ἰο αὀνίοη, Ιὰνν αγὰ 
ἀγίυεπ δεψοπά ἐλεεῖν φἰγεησίἦ, ἀπά πο τεδί ἰς αἰϊοιοεα ἰλεπι, γον. ὅ. 4βευϊιΐρα αἰ ἰλὲδ, {᾿ι6 τολοὶς ρμεομίδ 
40 ποί εὐεπ γεπιαὶμ ἰογείδεγ. ἸἩΛιἰδέ ὁπό ρατίψ ἰδ οοπιρεἰεα ἰο ἰΐγοιο ἐἰδεἰ ἐπίο ἐλ αγινδ Οὗ (δὲ Δ )η»- 
απ, αποίλεν ραγίψ δείοπφείο Αδεντγία; δοίλ αγὸ ἐπ δμεὴ δίγαὶϊί8 αα 0 τογοῖσε 1. αδίς οπίν (ο ργοίον7 
ἐλεὶν ἰέυεα, σοῦ. ὁ. 25 (λὲδ στεαί πεϊογίμηε 8 οαμιϑεά ὃν ἰλε δίὶπ οὗ δε 7αιδογα, ἰλε σοπϑεφμέποεϑ οΓ 
τὐλίοὴ ποῖο (λεῖγ Ῥοδίογὶίψ ἀαυδ ἰο ὄξαγ, γ9. 7. 746 δεοοπά ρεγίπεῖραί μα;έ ἐπιδγασεϑ γοτϑ. 8-10. 
Ἡλι ἐλοδε 7ογοοά ἰο “δαδυίοπ στοαπ μπάφν ἰλε γοάδ οΥ ἰλε τουγὰ δεγυαπίδ, ιολο αγὸ ἰδεῖν ἀγίυέγα, ΜΟΥ. 
8, Τἀοδε ισλο ιϑσαπάεγ ἰο ἔνρί, πιμδί δεεῖς 07 διιδεϊδίεηοο απιϊὠδὶ σοποίαπί αἀαπ 76 ἤγοπι [ἦς τοὐδογα οὗ 
ἐὰε ἀοδογί, γον. 9: δοίλ ραγίϊεα διι)εν ἐλε σοπδιπιΐϊπσ ραπσε ο ἀμηφεν, γον. 10. 70 ἰλὶδ ἰδ ποι αἀὐμὠεὰᾶ 
α τεοϊαἰἱ, ραγίϊν ἰλε γεοοίἰεοίϊοπ οΓ τιολαὲ λαά αἰτεαάψ δεεη ἐπάμγεά, ρατίἰψ απ ἐχλίδιίίοπ ὁ τολαΐ {λον 
δί ἰἰ ἐχροτιεησεά, ὁ ἐλ6 δι εγίη σε ὕγοπι ιολἰοὺλ πὸ οἶα88 οΥ ἰλὲ ρορωίαίἑοπ τιοαϑ ἐχεπιρίεα : τοοηιεπ ἦπὺυδ 
δερη αἰσλοποτεα, γον. 11; ποδίε ργίμοοβ ἀμηςσ ὩΡ οΥ ομίταγεοιδὶν εἰϊ-ἰγεα!εα, γον. 12; ψομη πιθη σοΉι- 
»εἰεά ἰο ξαγτνψ ἀεαυν λαπά-ν δ, απαᾶ δοψδ ἰοααϑ ΟΥ̓ τοοοάἉ, γεν. 18. διιπρ ἐπ ἰλὲ σαίε---ἰὴς ἀοἰἰσὴξ απαᾶ 
σίονψ ο οἷά πιεπ, απᾶ ρίαγίησ οἡ εἰγί πε ἐπδίτωπιεπί4----οἰλό ρίεαδιγε οὗ ψομης πιέπ, ἀαυε σοπιό ίο αἰ ἐπα, 
γον. 14. 7η φομπεγαῖΐ, ἀπιοπφ αἰΐ εἰαδ8ε8, ὅδ. πιουγπῖπο ἦα δμοοοεαεα (ὁ μίεαδιεγε απα 70, νοῦ. 1ῆ. 
Τὰε ἐγοιση οΓ σίογψ λα 7ζαίἰεπ ἔγοπι (ἦ6 λεαὰ οἵ Ζίοη, απα, υετιϊψ, ἰλοδϑὲ ιολοὸ δι 7: γ (λὲδ. αγὸ οὐϊιγοιώ ἰο 
αεκπουίέεαφε, ἰλαέ ἐ λα8 λαρρεπεά, ποὶ πιετεὶψ ὅδοαμδα ἐλεὶγ γαίλεγα λαά διπηεά (γον. 7), διιί δοσαιι58 
ὑπο γ {μοι Βοῖν α λαυε δἰμηεώ, γον. 16. 74: σοποίιιϑίοη σοπίαὶπδ α »γαψεγν, 19 ωλιοἢ γογϑ. 11, 1δ ατγὲ 
ἐπίιγούμοίοτῳ. 7{π|ὲλε86 ὑδγ8ε8 1ξ ἰδ ἀεοίαγεά, ἰλαΐ αἰὲ (δὲ αὔὲιοίϊοπ οὗ ἐἰλε 71εγαεί ες ομἐπιϊηαἴεα τη τὲ 
ἀεείτιοίεοη οΓ ἰλε δαποίμαγχγῳ. 25μὶ (λὶδ ἱλοιισὴ( διισσεδία ἰλὲ6 δποομγασεπιεη!, τολίεὶ ἰλε οεῖ ποῖσ Ἀγχε- 
δεπίϑ πη ἀΐδ ὕσαψεένγ; αἰ(ίλοισὴ ἐλ εχίεγπαὶ ϑαποίμαγῳ ὦ ἀοδίγονεά, Το Τὴνεο, Ο Ποταά, τεπιαϊηοπὲ 
γ᾽ εὐεν, γον. 106, ἸἩγλεγείοσγα δἠοιι άοεί Του 7ογσεί απά ογεαζα Τὴν μεορίε 707 ευογ 3 σον. 20. 
Ζ7εαα μὲ δαοῖ ἰο Τλψεεῖ, (λαΐ τοό ᾿παν δὲ αγαΐπ ιολαὶ το ἦαυδ ὅξεπ ἐπ ΤΌΥΠΙΟΡ {ΐπιοα, σοῦ. 21. ΖΤαὶϊδ 
οἱ ὃς ἄοπε, [017 1ἐ 8 πο ἰο δὲ δωρροϑεά, ἰλαί Τλοι σαμδί ἦατυε μέετὶψ τογεοίεἀ τι5, νον. 22. [δ οτν. 1, 
ἐπίιχοαάμοίοτῳ ἢ Ὑ6 18. 2-10, αεδογὶρίϊυε 97} φεπεταΐ δι βῇεγίπσ ἵγοπι ορρυεβδίοη, απᾶ τσαπί ὁ πεσεδεατίεϑ Οὗ 
ἐϊε; νοτϑ. 11-13, ἐπηδίαποος οὐὔΓ ἱπαιυϊάμαί δι ῇεγίπ; τοτϑ. 14-18, οβεοι οπ ἰδὲ γεεἰϊπσε απὰ δεπίϊ- 
πιοηί8 00 ἰλε μεορίε; σϑτβ. 19-22, (λὲ γαψογ.----. Ἡ. Ἡ.] 

{89 αἰΐθτϑῆσο οὗ ἈἾ8 ΒΟΥΤΟΥ͂, δηἃ ὃΥ πηοάϊ[αἰΐϊοη 
ΟΠ {0 δἰἰγι ιι 68 οἵ αοἀ, ἀϊὰ ποὺ ποοὰ (ὸ Παῖρ 

᾿ ' , δας ον τὰ οὗ (δὲ δνι 1 ῆο]4] δρρὶ ἰδ σθ ἴο δαρροτί δη4 σοπίγοὶ 
ΤΒ18 σμδρίον ἰδ ποί δογοϑίΐσι Υοὶ ἰΐ ἐβ ουἱἀϑῃηΐ | ἢ}. Βοβίἀθβ, ηδῖν τϑϑίγδὶ πὲβ 8ΓΘ προϑθά τ᾿ ροὴ 

ἔγοηι 1π6 δρτγϑοποπὶ οὗἩ {0 πυπιῦοῦ οὗ [9 ΥΘΓΒΘΒ] (ῃ6 τρίζουν ἴῃ 1815 βοης, Ὑ ἢ ϊοἷν ΤΟΓΘ (μπῇ ΒΌΡΡΙΥ 

ΜΊΠν 1.0 ΌΤΙ οὗὨἨ [86 1οἰἴ6Γ8 οἵ {86 8] ]δ θεῖ, [ Δ ἢ γ αββίβιαποο ἀογί γε ἴτοπι {89 δὶ ριιαὈθιϊοαὶ οιιγὺ 
(πα {16 σμαρίον διου]ὰ Ὀ9 γϑραγ 684 88 Ὀεϊοπρίῃρ  ῃ Ἰη9 ρτϑοθάΐπῃ βοῆβθ. Τῇ γϑγβ8β δγὸ σοἀυοθά 
ἴο 86 ἔουν Ἀγθοθάϊῃρβ οΠ68 88 ἃ τι 6 ̓ ΟὗὨ [0] ἔγοτῃ (ἄτοθ δῃά ὑννο πῃθιη 6 ΥΒ ΘΟ, ἴο 8 βίη σὶθ 
ΒΆΤΩΘ ἈΤΆΪγ. ΤῊ0 δοτοϑιῖὶο 18 γϑηι ας, ὈΘΟΔ ΒΘ ΘΙ Θ᾽, δαὰ ε}15 ποῖ ΟὨΪΥ͂ Ὀα]δηοοὰ ὉΥ 8 οδϑιιγ 
ἴπ6 δοπίθηϊβ 8τθ ἷπ ρῦοόβθ. Τι|ιθ Ροθὺὶ σουϊὰ ὁ» ῥβι86 8 ἴῃ (86 ΟΥΒοΓ βοῦρβ, δαΐ δοϊπροβοὰ οὗὅἁ 
τρδῖ 6 ΔΡΡΑΓΘαΐ, οὐθὴ ἧπ {1|0ὺ Θχίοτπαὶ ἴογιῃ, (8 [ ςογγοθροηαΐης ρατα 6] 18π|8 οὐὗἩ ἰάθδβ ἂἀμὰ δσρυθβ- 
ἀδογεδοσπο ταουθταθηΐ, ΜΉ ΪΟᾺ 6 ΡΟΓΟΘΙγΘ ἔγοπι  βίρῃβ, ΤῸ Βανο βαιοὰ, ἰο 1Π9 Ῥγοἀᾳοίΐϊοη οὗἉἨ [8 096 
89 {πῖγὰ σμαρίου οανψαγὰ. ἤεγθ ἰμθγθ ποῖ 22] αἰ βιϊποί δηὰ ΘΙ ΡΒ Δ116 ρα ΓΆ}16] ἰ8π)8, [86 ΑἸ ΘᾺ] 168 
γΟΥβ68, {818 σα Ρ Ὸ᾽ πϊρῦ 86 τοραγ θα 88 8δῃ 6ῃ- | οὗ 189 δοτοϑβίϊς, οουϊὰ λγνθ βουνὰ 0 υϑεΐυϊ ΟΣ 
Εἰσὶν ἀἰβοοππθοϊθα βαρρίοιμθηί. Βαϊ [86 πιυπλ 6 Ὁ ἡγε ϊϑιΐο Ρυγροϑο. 8. [πῃ τἰϊ6 Ἰαϑὺ ἔβοὺ γοΐογγϑα ἴο, 
οὗ γυεῦβεβ 18 ἃ ΥἹμσυ] αι, 1μδὲ ᾽Ι ἃ ΨΥΑΥ͂ ΟΥ̓́Θ ΘΧ- [9 ἰηϊγοι(αοίίοη οΥὨ ῬἈαγα]] 6 Ἰδιη8. οὗἩ ἐμουρι πὰ 
(ΘΓΏΑΙΥ ΟὈΞΘΥΥΔΌΪΘ, ἈΠῚ168 {818 Ῥγοθϑῖο ΟΒΔΡΙΘΡ  βοῃἸπηϑηΐ, τη 6 οαπὰ τμ6 πιοβὺ βαιβίρδοίογγ 
γε ἱὉ} 116 Ῥγοσοαϊηρ Ροθίϊοαὶ ΟΠ6Β. ΓΘΆΒΟΣ ΤῸΣ ἴ.:9 ΔΌΘΘΠΟΘΘ ΟΥ̓ {}|}0 δαγοϑίΐσ. Α5 Ἰοικ 

[γ αγίουβ γθΆ 8008 ΤηΔῪ Ὀ6 αἴ ἢ ἴοΥ [89 ΔΌΒΕΠΟΘ | 55 (ῃ9 ρδγβὶ οἰ ἰϑιηβ ὑγθσθ ΠΙΘΓΘΙῪ ΤὨΥΓἈταΐ αὶ, ἃ5 
οὔ {86 ΔΟΓΟΒΙΟ 1ἢ υμὲ8 οΒδρίεν. 1, ΤΒΘΓΘ ΤΔΔΥ͂ " ὸ ἄγοι ον βοῆρβ, (6 δ᾽ ρΡῃαθοι σαὶ ἰπμάοχ 
Ὅ6 βοπιϑι ἷης ἰπ 86 ποίΐοπ (δὶ {89 αἹρ μβδθοίϊοαὶ, ρογγρὰ 8 δοοὰ ρυγροβο ἰπ σουπαϊηρς οδ᾽ ἀπ ἀδ- 

διγυσία Γ νγ᾽8 Ποὺ ΔΙ] ον οα 9 ΘιΌΔΣΤ888 ἔγθθάοτῃ βΒηΐηρ ἰδ) δϑυσαοϑβῖνθ γογβοθ, Νον 1 15 πὸ ΟΊ ροΥ 
οὗ ἐπουρὶ δπὰ ἐσργθϑϑίοι ἴῃ ῬΥΘΥΟΥ ἘΞ πορρθά, Ἧο ὅπὰ ϑτὸ (μδπ δὴ αὐβυτηθηῖΐ ἴῃ ΟΡ 

ῬΕΕΣΙΜΙΝΑΒῪ ΝΟΤΕ ΟΥ͂ ΟΝ. ΓΥ. 

ΑΡΑΜ ὈμΑΒ ΚΕ). 2. ]9 ΠΙΑῪ ΒΆΡΡΟΒΘ [89 ἩΓΙΓΘΙ 1 οὗ [η6 ἸΒΘΟΥΥ δάἀναποοι, ἰπ Αἀἱιΐοπαὶ Βοπιατ ΚΒ 
[611 1ε88 Ὡθθἀ οὗ (6 ἀτι᾿βοὶδὶ σϑϑισϑίῃ ἱπ σοῃ- [0 (η6 [ηἰτοἀυοιίοη, Ρ. 28, ἴῃ τοίδγομοθ ἴο {ἴ9 
ἰγο ας 15 ἔθ τ β8 δαὰ γϑι γι οἵη {6 ΘΧΡτα8-  γβ]αιϊίοι οὐ 116 Αογοβιὶσ ἰὸ σι τιΐθα] ρϑγα]]θὶ- 
δίοῃ. [8 ποί ἰγὰθ ἰδὲ {}ι18 βοηρ “18. οἵ 1688. ἱβτηβ. 
ΣιηρΡαβδιουμ θα σπαγδοίον ᾽᾽ (8ὴ [ἢΠ6 ΟΝ ΘΓΒ, 88 [5 (8 ΟὨΔΡΙΟΡ ῬΟΘΙΓΥ ΟΡ ῬγοΒοῦ Ὧν. ΝΑΚΟΕΒΒ» 

ΟΒΟΒΙΤΟΛΤῊ ΒΆΥ8, Ὀαΐ 1{ 15 [τθ, 88. ἢ6 ζαγί ΒΘ. 1 ΒΆΘΗ Βα Ύ8, "“ [ἢ βογοβιίς 18 ινϑῃιΐηρς θθσδιι58 {118 
ΒΔ Υ8, ἴπδι “(16 τ ϊλον, Ὀοίηρ 1688 δρίίαἰ θὰ ὈΥ͂( δρηιθηίθ ΓΘ ἴῃ ῬΓοΟΒ6. ἘΞ 6 σογίδίηΥ οληποὶ 
οπλοίϊοηϑ, δηὰ μϑνίηρ ὑσαηαυ}}}12θἀ Εἰπιβοὶ ΟΥ̓ τηραα ὑπδὲ 189 ΟὨΔΡΙΟΡ 18 ῥγΓΌ86, Ὀδσδιϑὸ {110 

4 [Το ομὶ πίοη οὗὁἩἨ ΒΕΒΥΠΒΟΙ,Κ, παῖ ἴῃ6 Ῥτορποῖ “ οἰ Πον δή 
ὯΟ πιοΓὸ {{π)6 ἴὼ δροηὰ ἰη ἴπο γοῦν Ὁ] δοπιθ οἢοίΐοο οὗἉ ἱπίτίαὶ 
ψοΓάμ, ογ τ Π6 στον {ἰγρὰ οὗὨ ἐπὶ ἐγ δίῃ ὑτοσοδφ δπὰ ἀ6- 
1 ΠΟΛ ΤΟΙ το πη 884 (1, (φιοῖρα ΌΥ ΟΕΒΙΑΘΗ ἰπ ἷν Ἰπῖτ. 

. Χ.). ἰ5 8 {ΠῚ ἸΘΠΈΙΥ τού θά, ποῖ ΟὨἿῪ ὈΥ 109 ον ἢ ἰγγϑύϑγθησα, 
ως υγ νὩλὶ 8 Ὀδροη βαι ἃ ἴῃ γοίογοποο ἴο ἔπ δογοβεϊς ἰὴ Αἀ- 
αἀϊείουδι ἘΡΕΙ͂Ν ἴο Γρῖγ. Ρῃ. 2), 24.--Ὗ. Η. Η.] 

4 [7 οδπποῖ τη ϊβιιπ οτβίλπ ἃ ΟἿΓΤ δηΐποῦ, [Ὸγ ὕυοβί 05 κρολὶς- 
ἰπᾳ οὔ [ἢ 8 88 ἃ " Ῥγοϑαίο σμΡΙΟΓ " δ. σοπιραγίηρ ἰτ τ (ἢ ἴθ 
Ρτγε]σθάϊῃς “" Ροοιίομὶ ἙΠΔΡΊθΓΗ “ἡ (800 4180 [πἴτὶ ῃρ. 3, 4, 5), ὃθ 
βυϑ πἷδ ποὺ ἰγβηβ᾽βίοη ἱπίο χοῦ Θιδγπλιη ὈΓΟΘΘ --ὐὐ 1}. Π9 
88 κίνοῃ τ.9. πηοϑῖ ὕὈθαατ{{0] πλοῖγίοα] Γαι] οι οὗ [9 ΟἿΟΣ 

ἴουχ ομδρίθζε.---Υ. Η. Η.] 
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δογοϑίϊο ἰ8 γαπιϊηρ; πὰ γοὶ πη1688 ἢ6 ἱπιρ}} 68 
(ΐα, 6 8 ποὶ οὐ βιιρχοβίθα ἃ γθβϑοη ἴὉγ (18 
Τηοϑί ΟΧΙΓΑΟΓΟΙΠΔΓΥ αβϑογιίοη. ΤΠ ἷθ ΘΠ ΔΡΙΟΓ [ν88 
Ῥοοίϊσα] σα γαοίοΥ 169, ἰΒαι (}9 Ργοσοά πᾷ οἰ Ρ- 
ἴογϑ ἀο ποῖ Ροϑ8658:; ὈΘ8᾽ 465 πανὶης αἱ {ἰναῦ {ἢ 6 
ἄο ρΡο35095, οσοορί Π9 βογοϑιῖσ, νυ οἢ ἴῃ 1156} ἰ5 
πἀπροοῖϊσα]. 1. [τ Βαὲαϑ [δὶ υηΐλ!Π πη ρς ππατγκ οἴ 
Ἡοὗτονν ΡΟΘΙίτΥ, οὗὨ τ αἰσὴ 86 ργοσοάίηρς οἰϊαρίογβ 
ΤΟ ΠΟΑΡΪΥ ἀοϑιϊίαῖθ, ρώΓᾺ]}} 6} 1815 οὗ (Βουρὶῖ, οἢ 6 
ΒΑ] (9 σὑοῦϑθ Θχδοι Υ δηαὰ Ὀολι Γ}}}ΚΚ ΘΟΥΓΘΒ- 
Ῥοηιϊΐπρ ἴῃ 18 βαητϊπηθηΐ ἀπὰ ἔογαι οὗ οοηϑίγιιο- 
ἐἰοι ἴο {6 ργθοο ηρς μα], απα βυσοοβϑῖνθ Υ6 Γ865 
οοπηοοίοα ὈΥ ὑπαογὶ γί ΔηΔ]ορίθθ, ΘΟ ΡΘΓΙ8Ο0Ώ8, 
ΟΥ̓ τοϊδι οἢ8, Β ἢ 85 ῬΑ ΓΔ 110}18πὶ58 ἰηγοῖτο. 2. 116 
Ἰδηζυλίο 8. 80 ὑπ 5. 8 ΚΑ ὈΪῪ ΤγΓΒ π}1668] 485. 10 
6 αἸηοϑὺ πιοίτῖοαὶ, Τ]16 ἤἢτϑι ᾿πὸ οὗἨ δὴ γϑῦ80 
ποτοῦ σοῃβὶϑὶβ οὗ πόσο ἰδδπ ἴοι τογβ, ποσ οὗ 
1659 ἐμδὴ {ἰιγθο, σουηἰϊπρ σοαρουπὰ νου 8 85 
οὔθ. Τὰο βοσοηὰ Ἰΐἴῃθ προύῦοῦ σοῃϑὶβί8. οὗ 00 
{8 8π (το 6 ὑγογὰ8 (11 1655 πῃ {νῦ0 ἰηϑίΔη 668, γ Π6 0 

Ὁ νοῦ. 12, διὰ 3 οτ ΝΣ τοῦ, 10, πιδὺ ὃθ )οἰποὰ 

ἴο {Πὸ νγοτὰ ζ0]] ον ἱηρς {}}6π1}, δπὰ 1 1 Βανθ ἱνὸ 
τοῦτ 8 ΟὨΪΥ, (056 Μ}0Ὸ2 8Γ6 ἴῃ [Πδὺ 6886 ἱΠΥΔΙΙΔΟΌΪΥ 
Ἰοηρς τοτγ 8. [ἢ {818 βοηρ, ἰἤ ἀπ μθγῸ 'ῃ ἨΘΌΓΟΥ 
ῬοΟοΙΓΥ͂, γ͵ὸ ὁδὴ ἀοίοοὺ ον θη 668 οὗ δυο} πιο γσαὶ 
ἴοοῖ 815 ἰῃὴ6 ΗἩΘΌΓΟΥ ᾿δηχιαΖθ γγ͵δϑ ΘΡΘΌΪο οὗ. 8. 
ΤΏ το 8 (πγουσιιουΐ ι}}10 δοηρ βυοῃ! ἀσϑοπαάηοα 8.8 
οϑηποί ὃὉ6 δοοϊἀθηί4), δπὰ σου] ΟΠΙΥ ὃθ αἰϊονοά 
ἰη ροοίγγ. Το ϑοηκ 18 [Ὰ]}} οὐ τ γπιθθ. ΤῊ Β ΔΥ 
ποὶ ᾿ι50}}ῇὮἃἁ 5. ἴῃ σα] Πἶπρς ἴὑ 8 “ὁ ΒΙΣΊΟΘΟΠΥ σἰγιλοα 
Ββοηρ᾽ (48 4005 ΒΕῚΨΕΊΆΜΑΝ, 4 εἰτ, ἀ. Πεύότ., 5. 220, 
αιοϊοαὰ ὉΥ ΟΕ ΑσΗ), θαι 1 15 σον ΠΥ ἃ σοϑι 
οὗ {}0 ονἱάδηϊ Γοχαγὰ 10 ἀϑϑοπαποθ ἰὼ [Π|0 σἰοἷσθ 
οὗ νογάβ. Τμυβ ἴῃ (ἰ18 δοπρ {πὲ 8 δοταροϑβοιὶ 
οὗἉ ομἱῦ 44 βῃοτγι ᾿ἴη65, 3 οσσυγϑ δῦ {ἰτπε8, δηὰ 42 
ἀϊπ)68 858 πα] Ἰοίίον οὗ ννογὰβ; Ὁ οσσιγϑ 21 {ἰπ|25 
8Ὧ8 ἤπαὶ ἰοίίον οὗ νοτγάβ: ουΐ οὗ 6 184 ποτὰ 8 
1.160 ϑὅ'οης δοηίδίη8, θῦ, ΟΥ̓ ΟἿΪΥ 2 [685 ἱῃλ ΟΠ 
1, ομὰ ἴῃ οἰϊποῦ ὃ ον Ὁ. 21, οὐ πιογὸ [ἢπλη Βα 
οὗ {6 Ἰίη68. διὰ πῖῖὰ 3, 17 οηἀ νὴ} 32, 9 δηι 
πὶ Ὡ. 1 9 νϑῦβο8 (1,2, 4, ὃ, 11], 12, 16, 10, 
11) Ὀοΐι ᾿ἴη08 πὰ ψνἱτ 186 δα πῖθ Ἰοῖτ.Ρ (οΥ ἰοί- 
ἴογ8) δπὰ τόονοὶ ροϊηῖ. 28 Ἰ᾿ΐμποβ δηὰ ψ]1ἢ }16 
βαιηο ἰοιΐοῦ {μᾶὺ ἰογιαϊπαῖθβ οὰ6 (0 Ὀοῖ}») οὗ 
(ἰὸ 1᾿ἴπ65 οὗ [9 γ γ86 πη π ἰλτ ΟΙ Υ̓ ργοσοαϊ Πρ ΟΥ 
Το] ον. Οὐδος ονάθπμσοβ οὗ ἃ βιυ θὰ 8550- 

ΠΆΠΟΘ 816 ΒρΡραγοῃΐ: Ββιιοῖ ἃ Ν, ΠΊΣ, 85 ἰαγ- 
ΠΥ ΧῚ 

τηϊηαἰϊου8 οὗἩἨἁ γϑγ. 8; 32.32.2, 25 }», θτϑῦ τνογὰϑ 

ἴῃ ἰμ6 ἸΙΏ659 οὗὁ γον, 4; 232. ὃδ8 ὅγϑι ψογὰ ἐη 

βοσοπὰ Ἰ᾿ἴπ68 οὗ γοῦβοβ 9, 10, τπακίηρ ἃ Ραγ}]6]- 

ἰϑηι ἴῃ 8οιιπὰ 89 τν0}} 48 ἰῇ βαπβο; Δ, ΠϑΖ, ἴὰ 
ποῖ τοϊλιίοη δα Ρ γΆ]]ο θη, ν γ8. 14, 18, δηθὰ 
ῬΟΒΘΒΙΙΥ δὴ οαυϊναϊοηΐϊ ἴον ζαϊαγο οὗ Γυγπιθ ἴῃ 

σον. 14; 4)3), 85 ἰαβϑὲ τνογὰ ἱπ ἤγβι 1 η08 οὗὨἨ γϑγβ. 

15, 17: εἰσ. ὅὃο οὈνϊίουκ ἰ8 (ἢ 6 Ῥγουη της ΡῬϑγο- 
ποηιαβία ἴῃ (18 δοηρ, {ΠὯ 1ΠπΠ|Ὸ γοπιαγκ 88 ὈσθοΘη 
τα, τππῦ {1|6 ὅ΄οΠ 5 ΔΡΡΟΑΓΒ ἰκΚ6 “ἰἰ6 οὔοτι οἴ κα 
σοῦ ρῥἰαγίηρ τυ γον β᾽ (ατοίοα Ὀγ ΟΕπι, ΑΠΗ). 
Τὸ {.|ὸ βίαγ οσοηϊδι πο ἰπ (119 τοῦτ, ὃ ΠΥ 6 
τορ οὶ, (μδὺ ΠΟ 8 Κ|}1] 6 ἃ γουϊῃ, οσϑθὴ ἱἶ σαρδὈΪΘ 
οἵ οἸιοοβίης Ϊ8 "ΌΤΙ 8 80 δια γ, δοιὰ αν δΥ- 
ΤΆΠΡΟ ἰπδπὶ 80 88 ἴ0 ρῖγο οι ἢ ΠΑΓΙΙΟΠΥ͂ πηι 
δ6η56, δη (815 Ῥτγοάι69 ἃ ΡοΘπὶ δα 1] ἴῃ ἔοτνου, 
ἔοτοθ πὰ ὈδϑαΥ͂ το {{|83. ΒΒ. Π6 ἔλοί ἰἢπί βιιοἢ 
8 ἰηϑυὶ οουἹὰ Ὀς οἴδογρα ἴο 1{1|1ῖ8 βοηγρ, ῥσοόονδβ 
φΦαὶ ἰὺ 18 τυ ἴῃ 8 δβιγ]θ ΟἿΪγ δαορίοὰ 
ἱῺ ΡΟΘΙΓΥ, 4. Ιῃ ϑρϊγιΐ ἃΒ τ 6}} 85 ἰὼ ότι, (818 

ΟἸλΡίον 18 ῬΟΘίΓΥ, πὰ ἐππὶ οὗ (80 1} σ,ιδ5ι ογάογ, 
ΤΏΘΓΘ 15 ποι ιΐης ργοϑοὶσ βδῦοαιν ἰἴ, ποῖ οὐνη ἰπ 188 
Τοσίτα] οὗ τὰ 11οἴ8 αηὰ ἀοιαἰ]οὰ ᾿ποϊδη(5. 149 
{9 ϑοπς Ῥγοοϑθθὰϑ 1.0 ἰγτα ἰβ ἰυπραὰ ἰο μἶχιεῦ 
σμοτα 8 (ἢ ούθη ἱηβρίγοὰ πιϊηϑὶτοὶβ οὔίθη γοδοῦ, 
δηὰ γογβ. 14.19, ἃγὸ 80 δχαι] βίο Υ Ὀδααι τι] (μδί 
ψ9 σαηηοὶ πη ρῖηα δηγί μῆς ἴοῸ αχοοὶ μοὶ ἴῃ δ]} 
89 ϑοηκ9 οὔ θανθῃ μπὰ οατγιΐν. 1 οαπηοί ΤΟρΓο88 
1Π0 ἐχργϑβϑίουῃ οὗ (ἰ686 86η1͵πηοηῖ3 δηὰ ὃ6 8 δβἰϊδαΐ 
ἰπϑίγυπιοηί ἱπ αἰτίης ἴο ΑἸπογίσδηῃ σοϑιίογο, (ἢἰ9 
Βίγϑηρο ορἰπίοη οὗὨ δὴ οτηϊησηὶ τηδη, (ἰδὲ 1} }9 
ΘΕ ΘΡΙΘΡ 18. 8 ὉΪὲ οὗἩὨ ρτοβο νυγὶΠἰηρ, ἰα οἰκο οη (0 ὃ 
ΒρΙ πὰ ροοπὶ, ὈΥ͂ ἰῃ6 ΡΟΟΡ ὀχρεαϊθαηϊ οὗ [13 οου- 
ἰδ ππας ἰνγ θη Υ -ἴνγο γ0γ865 ((ἰχοι ἢ 5 δοπιοι δίηζ 
ὩΘῪ ἴ0 ὙΓΠΘ ΡΓΟΒΘ ἰῃ Υ6γ86ε58), ᾿ἤοτγαθ 1] πιογε ἀϊΐς- 
Βάφθηϊ οὗἩ την ονγη ῥαἀπιοηῖ, 1 τῖσαι δα τοΐυζϑ 
απἶον [16 Βῃλάον ΟΥ̓́ΘΕΑΝ ΜΊΏΜΑΝ, γ8ὸ ἴη οὐ] ΠἸης 
ἔγουιν {6 δ πη δῖ! 0.8 νυν δῦ 9 ΓΟΡΆΤΙ}8 85 βρθοὶ- 
ἸΏΘΩΒ ΟΥ̓ “ἰ6 ἀθοροβὶ ραΐποϑ οἵ ροοίγυ, είτεθ 
5 ἃ τηοίγὶ 4] ἰγα ϑ᾽(ἴοη οὗ ΠΘΆΓΙῪ ἴπ6 π|θ0]6 οἵ 
{6 δι σπδρίοσς (14 ουὖὖ οὗ (6 22 γ6γ868), ψ8}}8 
6 βοϊθοῖβ οὔἱῪ {Ππἰ| Γ6 9 ὙΟΥΒ 65. ΓΓοπὶ ΟΡ. ἱἰ., εἰφαὶ 
ΤΟΓΒΟ5 ἔγοπι σἤΔΡ. ἰἰ., (το συ ΡΞ 65 ἔγοηι οἰναρ. τ.) 
δι ποθ ἔγοτι σλρ. 11. [0810 6 ἰπίοτγγοι [δαὶ 
ἴη ἷ5 Ἰαά χηχοηΐ, [16 Δ. ϑοπσ οχοο}5 ἰπ 1.5 ΡΟΘΙΤΥ͂ 
(86 ἔουν βοηρδθ ἐμδὶ Ῥσϑοδὰθ 0 1 χζτοα σῖὰ 
ἰυἴτὰ. 

Τπδὶ (860 ΟΟἿΥ δοπηθοίΐοη οὗ (ἢ ἷ5 Ομδρίον πιὰ 
(86 ργϑοθάϊης ἴουν οἰαρίουϑ 18 ΓΟ η ἴῃ (86 οοτ- 
ΤοΒροηαΐπς συ π6 Ὁ οὗὨ 15 υουβϑοβ, σίῖμοαὶ σι οὶ 
ἶν τπιϊκιιῦ θ6 γοραγἀρα 85 ἃ βυρρίοιηθηΐ ἰο τὰ 089 
σπΡίογβ, θαΐ ἢοἱ 89 8ὴ ἱπίεσγαι! ρᾶγιὶ οὗ {π Ῥοοια, 
8 8ὴῃ ορἰπίου ἰμδὶ ψ1}} ποῖ βιιβίαϊ ἢ οχιτλίηδιίοη, 
1. [1 18, ἃ8 Ὑ͵ῥ ΒΑΥ͂Θ Β66ῃ, ᾿γγὶοαὶ ἴῃ (8 βιγυοσίυγο, 
δηά {118 8551 ι||δἰϑὰ ἰο (6 Ῥγοσοιίηρ ϑοηρβ. 2. 
ΤῈῸὸ Ροθῆι οουὰ ποῖ οπὰ πὶ(ἢ 11|6 ἔουτι σἰδρίον. 
ϑΘἢ δῃ οπαΐηρ 6 ἰ00 Ρα᾿ ΠΥ Υ δΌγιρί. Ετοα 
85 ἰἰ 15, ἴπ6 Ὀυγίάοη οἵ Βάοιι Βϑοῖηβ ἴο 6 ἱπίσυἀλοὰ 
αὖ (Παὶ Ρ]466, δε γγθ ΟὨΪΥ͂ ΘΟ ργομοηὰ ἰϊ, π δ 
Ὅ6 ΚῦΟΥ ἰδηΐ Ὁ 8 Φογθηἶα}}᾽Β ἩΔΌΪΓ ἴο ΓΕΡΓΕ- 
βοηΐ [}8 ΒΟΟΙΓΙΥ οὗ (16 σμγοὶ οὗ αοὐὰ, ὉΥ͂ ἀε- 
Ρἰοιΐηρς {86 ἀσϑιγυοίίοη οὗ 115 δῃηδηῖοθ. Βυὶ 10 
οηά (6 Ῥοοὰχ Ὑ10Ὶ μδὲ {τοδὶ ἀρσαϊηϑὶ Εάοαι, 
γγου]ὰ δοοπὶ ἴο ὯΘ ᾿ΩρΡοΟΒϑὶ ὉΪ86. ϑοιμοιἰηᾷ πιοζὰ 
8 ἡθράρα, δπὰ {πα βοιποι εἰς 18 51 πθδὶ τὸ 
αΥο ἴῃ [0 ῬΥΔΥΟΥ Οὗ σΑΡ. γν. 8. ΤῈΘ ΟἿΪΚ πΑῚ 
ἴο δοσοιηί ἔον (ἢ Οπιϑϑίου οὗ {8 808] ὑγαγοῦ 
(868 ἷ., 11., 111.) δ' {πὸ επὰ οὗὨ ἴμὸ 48 ἥοιφ, [3 
ὈΥ {86 ἴδοι τΠαἱ 118 οπιὶβϑ'οα τ. 10 ὃδ ποτὰ {ἰἸ|88 
ΒΡ Ια Ὁν (86 διὰ ϑοὴρ. Ἦργο ἰβ {πὸ στόοτα 
ἴαῖο Δ σἢ 186 ὅδιλ Βοηκ 18 ἀονοῖ οι 80 βοσυΓεὶν, 
ιαὶ νγὸ σδηηοὺ Ὀγοαῖς ἰδ6 σοηποοιίοη, Ὑβουϊ 
ΤῊΔΡΡΙΠΙ; {10 ΠΔΥΠΊΟΠΥ διὰ σοπιρίοίο 688 οὗ [88 
8019 ροθῖῆ. 4. Τ),6 βίγυοίιγα οὗἨ 115 ἰω5ἴ ἔσῃ, 
αἶνο5 1})6 Ἰαβὺ ποοάρὰ (οποῖὶι ἴο (ἢ 6 τηδη }681 ὉΠ ΓΥ͂ 
οὗ (η8 ψ Βοῖο ρΡοθῖ!. 786 ρτγϑοοιϊΐηρς οἰ ΡίΟΓΒ ὩΔΥ͂ 
θ Γοραγἀ δα Ὧ8 σοῃροϑθϑίηῃς 8 Ῥοθπὶ πο ἀπ }}Κὸ [ἢ 8 
τηοάθγτῃ οὔθ, πη τυιὶσ στοαὶ ἸἸθοΥ 658. ἴῃ (δ6 
νογϑι ἤοδιίοα τὸ αἰϊογχοὰ. Βυΐ {ἐπα Οάε, οοαι- 
Ρἱοΐα ἴῃ 118 πιαΐη ράγί8, ἰ8 σους ὉΡ δἱ ᾿ἰδϑί στ 
ἃ γυιη οὔ ργαυοῦ ἰοὸ 604, οοηβισιοίοα δοοογάϊης 
ἴο πὸ βιγϊσῖθδυ συ ]οδ οὗ ᾿γυῖσὰ] ΡοοίΓΥ, πηοισὶςαὶ 
δὰ δγσιοπίουϑ, ἃ Γοτταΐηρ δὴ ἃρί σοῃοὶ 5108 
Ὀδσλιιδο ἰΐ τϑοϊῖθ8 4} (μδὲ 8 Ὀθϑθη δοίογε βι Δ, 
ὈΥΙΘΗ͂Υ δηὰ ογοὶ ὈΪΥ,-- δα ὰ5. ὉΡ. 5. ἰΐ σογϑ, [88 
Μ 11.016 0886, δῃὰ ἰοαγοϑ ἢ ἰπ τπ0 δηὰν οὗ Θοή. 
ΕἾΠΑ Ὧν. ΝΑΕΟΚ ΒΆΘΗ 8. Ὀθαυ υ] δΒοιίου οἵ 
Ἃ στοδοεηᾶο αηὰ ἃ αδογεέδοεηπίο πιογοιηοηὶϊ, ἀ068 οί 
πορὰ {μ6 δαιιοπῖης οὖὖὐ οὔ89 Ῥοθπὶ πο 8 ρἷθδο οὗ 
Ῥτοβο γί ἴηρ, διϊδομλοὰ ἰο ὙδΒαὶ ῥγϑοθὰ 69 οὨΪΥ Ὁ 
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(ἢ 9 ὨΠΠΌΟΥ οΟὗἩἨ 1.8 ὙΘΥΒ68. Ιι 158 ὁμουσὰ ἰμαὶ (89 ῥΙ]αϊηἰϊγνο γγὰ Ῥουγβ ἔογὶ ἢ} ἃ ἤπαϊ βίγαΐϊῃ οὐ ἴπ}- 
ἀεογεσοόπαο ταου θπιθῃΐ, ἰῃ (89 τηυβὶο οὗ (9 Ῥοθῃὶ, ραβδί ομ δά, γϑῦ σρο ἱ δηὰ ἀο]ϊοίοιιβ Δ ΣΙΟΏΥ.--Ὁ 
ἰδ διγοβίθα δὺ ἰΐὸ οἷοβθ, δῃά ἰμθ Ῥορίβ πηοβί Υ. Η. 11.} 

γ.1. 

1 ΒΒοοαροῦ, Ο ΠΟΕΡ, τ μδύ 18 ΘΟΣῺΘ ἼΡΟῺ Ὁ8: ΘΟΠΒΙΟΥ 8ΔπΠα Ὀ6Π 0] ΟΡ Τορτοόδοῇ. 

ΤΕΧΤΤΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ὕαν. 1,-- τιν 3]. ὅ66 14. χχχυὶ!. 8: Ἀἴϊς. Υἱ. δ᾽; ΦοὉ ἱγν. 1.-Ὅ35. ὅοο ἰ. 11. [ΒΙΔΥΧΕΥ: 

ἙαϊτίουΘ τοδὰ στ ἔμ Μάδοσα ΣΘ 31, χὰ (1.6 ΤΊ Ραγαροκίο." 

“ Ἐογίγςουο Ἀ1585. αμὰ 10 

Ἶ ΒΣΝΡΣΕΒΟΝ: “Τὴ ΣἽ ἰδ δ θὰ ἴο ἴμο τη ρογαίίτο, οχ- 

Ῥσοϑῦδοβ ἴ80 οχῃοίΐοι οὗ δγάθης ἀδαίσθ ΟἹ ἴδο ρμαγί οὗ {π6 δρθδϊϑῦ. ἜΠΠΒΊΠ. 8.66 11]. 80; ῬΒ. Ιχχίν. 22. ἰχχχίχ, Ὁ]. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ,. 

γογ.1. Ηθιβθυιῦθσ, Ο ΤΟ, ττὰδῖ 18 
σοθ ὌΡΟΣ 18, --- ἰεπιεπιὸνγ, ϑελουαὶλ, υὐλαί λαϑ 
ὀείαϊίοεπ ι8,---Εαοη δ ᾶθσ δῃ ἃ Ὀθ68ο]ᾶ---ἰοοῖ απά 
δεε--- ΟἿΟΣ ΤΘΡΙΟΔΘΟὮ.--ἝΤ8ὸ ψοτγὰ ἰσχαμβ]διοά οοπ- 
δἰάεγ (8ε6 ἷ. 11), ψβοα 20] ονγοὰ Ὁ ΤΙΝ, ἐο δεε, 
ΤΏΘΔη8Β ἴο ἀϊγεοῦ αἰἰοπὐίοη ἰο ἃ ἰμδὶπας ἴῃ ογάον ἴο 

ἀοιυη απαὶ 8ε6----τ ϊο ἢ αἰγοβ {πὸ β6η86, Ὀιυὺ (89 
ὙΟΓὰ ἀο68 Ὠοΐ ΟΧΡΓΘ88 αἰγεοίίοπ, Ὀὰΐ ἰμ6 πίοι 8.1 
οὗ Ἰοοκίῃᾳ.--. Η. Η.] Ταμῖθ σϑὺ γουϑο δοηϑβϑιΪ- 
(αὐθ8 116 ἰπηἰτοάἀποιΐοη. [Ιὲ οοπίαϊῃ9 [9 ῬΓΆΥΟΥΙ, 
{μαὺ Φοβονὰ τνουϊὰ τοχαγὰ (6 ΔΙ οἰΐο δπὰ σο- 
ῬΤοδοῖ 78|16 8 ὁπ Ζίοη [186 ΡΘ6ΟΡΪ6], Βοιη6 ἔθαίαγ68 
οἵ νιοὶ (6 Ῥοοί σοσοιὰηΐβ ἰῃ νυν ]αΐ ζο] 18. ΤῈ} 
Ῥοοὶ ργδβϑηίδβ Ηἰπλβοὶ ἢ Ὀοΐοτο ΘΟοα, ἃ8 1 τό γο, δπὰ 
811 ὑπαὺ ζο]]ονν8 18 ἰο Ὀς τοραγάρὰ 85 δα ἀτοββοὰ ἰὸ 

Οὖγ᾽ ἱπμογδῃο6 18 ἐυΓη6α ἴο ΒΙΓΒΏΡΌΓΒ, ΟΟΤ Ὠουβ68 ἰο 8]16η8. ὁ ΔΤ οὐρθδηβ 
δηά ἔΑ ΒΘ Υ]688, ΟἿΓ τιούμοῦβ αΥὸ 88 πἸάονθ. 6 αν ἀγΌΆΠΚΘΩ ΟἿἿ ΑΘΓ [ῸΓ ΙΠΟΏΘΥ; 

ΟἿ ΠΘΟΚΒ αγὸ Ὁμοῦ ρογβθουθίοη : ψὸ Ἰδρουγ, ἀπά μᾶνθ 
πο τοϑί. 6 μᾶνα ρίνθη {86 μδῃά ἐο [88 Ἐργρίϊδηβ, απά ἕο {Π6 Αϑϑυσίδπϑ, ο Ὀ6 

,απά αγὸ ποῖ: δηὰ νὸ ἢᾶνο ὈΟΓΏΘ 
ΓὨ6 1 ̓ ἱπαυϊ 8. ϑοσνδηΐίβ ἤν συ]θαὰ ΟΥ̓ΟΓ ἃ: ᾿χμογδ ἴδ ποθ ἐμαὶ ἀοίμ ἀο]ῖνον τ 
ουῦ οὗ οῖγ μαπά. ΑΥ̓͂ σαὺ οὖγ Ὀγοδα ψι ἐλ6 ρεγὶΐ ο[ οὐχ ᾿ἴνοθθ, θθοδυβα οἵ {110 

86 ἱ. ΒΙΑΥΝΕΥ͂ δηὰ ΝΟΥΞΚ ἰγδηβὶδίο, ζΖοοκ ] ἀοἀ. 

Ψ. 2-10. 

2, 8 
4 
δ᾽ ΟΓ ψοοά 15 βο]ά ἀηἴ0 118. 
6 
7 βα 1584 ψιὺὶ Ὀτοδά. ΟἿἿ ἔλίμοῦθ ἤδνο β' Πὴ6 
8 
9 

10 
ἈΠ λ1η6. 
βυοσγὰ οὔ ἐμ ψ 1] ΘΓηθ88. ΟΌἋΣ βἰζὶῃ γγὰβ ὈΪδοὶς [{πὸ δὴ ουθὴ, θδοβδυβο οὗ {86 ἔδυ! }]6 

ΤἸΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΔΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ον. 2.-- ΠΣ, [τοχποηΐξ ἴῃ Φοτγοι ἢ, ἰἰ. 7; 11]. 109; χί!. 7--9, εἰς.--Ἴ8 1), 800 ἱ. 20; ἰν. θ. Φογοι δ 508 1π ἐπι ΘΟΏΒΘ 

42), νἱ.. 12. Τιὴν ποτὰ Γορτοθοηῖδ (ὁ γα ηϑίοῦ οὔ ΡΓΟΡΟΤΣΙΥ ἴο ΔμοῖΘΓ ΟΝ ΗΘΣ ἴῃ ἴμ. 1χ. δ 4130.--ΟΥ 1 Φογοση δ ἢ υ805 γοα θη Υ, 

«ἰ. τὰδ; 41,.18.. ν.ὶ 19, εἰς.--ὉΝ 1.2 Ψογοιιί ἢ 1868 ΟὨΪΥ ΟΠΟΘ, ἴῃ 189 ἕδιι., 22 ἐϑ ἰϊ. 21, | 

Υογ, 3.-Οὐῦν, Ζ6;Σ. νυ. 28; γὴν 0, εἰς. : ἴὰ Ιδιχοο δ 0.8 ΟἾΪΥ μιογο, δὶ ΟΣ ὅ,60 15. ΧΙΥΙ. 1 ; Φ6Σ, 1, 82; ΤῊ ῦ Ον., ὁ 106, 

8. [{ 3 πόβαο, ἐσίμιοια, ΝΑΣΘΣΙ2. ΟΥ.] ΤὨο Καὶ τὶ, 1 18 ὩΠΏΘΟΡΕΒΑΓΥ. 

Ψογ. 4- 1} Ὁ, Φον, υἱ. 1; χῖνὶ. ἢ; 1. 88.--205, Ζ6Γ. Υἱ. 80, εἰ..-- ΟὟ, ὅοτ, νυ. 14; ΥἹ]. 18, εἰς.--ὙΤΊ9, Ζογ. χυ. 13.-- 

3512). 
τ . 

ποῖ (μἰηῖς {πὲ Δ ῚΞ3 [8 οὐὸσ υϑοὰ ἰὼ τμ15 80.856. 

Γοίογοπορ ἴο ἐδ)8 ΓΟΥΘΏ 165. 

Ἐπλι ἰσαη 5] ἴθ, οὐ τἸοοοὰ 38 Σο]ὰ 70» εἰϊυεῦ. ἘΠ αἷδο ἰωκοϑ ΔῈ ἴὰ 1.6 Β6180 οὗ 189 [αἰΐη νέπεο, υὐκίγε. Βα] ἀφ 

Αὐ ο ταοδὲ, ΟὨΪΥ 1 Κη χ, 14 οοα]ὰ Ὀθ οἱϊοὰ, γγῆϑσθ ἐμ σογὰ [8 υδοὰ ψ]ἢ 

εγ. δ. -τ ΝΥ, δ66 ἰ. ᾿Ξ τ ὅοτ. χίχ. 18; 1ϑσὼ. ἰ. 6: ἴῃ [δ9 δ0η80 οὗ ἀγίνίησ, ολαδίησ, [6 πογὰ 8 ηοἱ οἰδον οτο ἰυυηὰ ἼΣ 
10 Φοχοιιίδῃ. [11 ἰ6 ἀουθνίε} {{ ἐπεὶ ἷ6 5 θ6 86 Ὦδ6ΤΟ.---. Η. Ἡ.Ἐ-}»}", Ζ6γ. χῖν. 3, π εἰσ μίδοθ 19 ΤΟΓΥ ΟἸΟΘΟΙΥ αἱἰἱ "1 ἴῃ 

ΞΥ 

8680 ἴὸ ΟἿΤΥ ρἷαςσο δοζο, Ἰἰὶ. 88.237. Τη0 Ηορδα! 18 ἰου! πῃ ΟἹΪῪ ΠΟΣῸ : “οΥΟΓΩΪΔῊ 865 ΟὨΪΥ ἴ8μ0 ΗἸΡὮΪ ΤΣ 

ἼΙ; χ !. 6. 

Ἴ, Χίν. 9. χχυί!, 

Δ οΓ, θ6.-ΟΥ̓ δηὰ ὐκ ΔΙῸ ἴο. 6 ἰδ θ 856 446σ. Ἰοσαϊέξ, ἴῃ ΔΆΒΤΟΙ ἰο [86 αποδίίοπ ιτολίξλερ ῦ Κ66 Ὧν Ον., ὃ τὸ, ἃ 

ΣΤΊΏΘΓα 15. 0 ὨΘΟΘαΘΣ ἐν οὔ βυρροοίης δὴ 61} 0 8ὲ89 οὗ [89 ργοροθί[ἰυἢ , ΔΑ ΠΕΝΡΚΕΒΟΝ: ΠΟΓ ΔΩΥ͂ ΒΓΑΙΠὨΔἴΟΔΙ ΤΟΘΒΟῚ [ῸΣ ἰγῆπϑ 

Ἱπείης, Ο Σργρί, Ο Αεεντγία, ΑΒ ΒΙΔΎΧΕΥ ἄοεα, ἀἰγοσίί:ς [116 ῬΓΔΥΟΓΙ ἔτοτῃ ἀοἀ ἴο ἴποθϑο δοδίδοῃ Ὡδίίομβ.--- ̓. ΠΗ, Ἡ. Ἐ-»σοδ 
τ 

β8οο [{]. 30. 

γον, 7.---} }}. Ἐουγ {ἰτθυ ἰὼ 116 σΒαρίοσ, [πὸ Ἀαδογ  ἴοα τοῦ] γοδὰ ἢ, ῃοτο ἰὲ (8 ποις ἰὴ {ν ἯΙ, νοτα. 8, ὅ, 7 
᾿ ὁ ΕΣ 

: 
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ὙΠῈ ΓΤΑΥΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟἹ σΕΒΕΜΙΛΗ. 

ἐιοίος. Βαῖ [89 ΔΌΪΒΟΥ ΚΟΏΘΓΑΙΙΥ τ|5606 ΥΔΥ Βρδγίμὶγ. ΟἾΪΥ οὔσο ἰδ ἴμ6 βοοοῃᾷ οἶδιιδο οὔ [ἢ γεῦβο θοσῶη Ὑϊ. [ἢ (δ 

ὕοΓΒο, Δ ΟΥΓῸΓ τα ρὴξ ΑΥδο ἔσουι [8 υ86. {11 τόγὸ Ὁ)" ΝΕ, δοηο ποι] ὃὉ6 16ὁἀ ἴο υπδοτείΔηά {ΠεῖΓ Ὠοῃ -Οχίδίοῃοο, 86 {δ ςοῦ- Φος 
Βοηυοης9 οὔ {ποῖν δἰ. 866 9}60Γ. χ. 20. Βευΐ (ἱἰ6 σπηποῖ ὕθ [86 ΔαΓΠΟΥ τπηϑδηΐης ; Τ0Γ Ὧθ ἰτοτηοα δἰ ε }γ δϑογίδ [μαῖ (9 

ξοιυογαιοη ΠΟῪ Ἡἰ νηῷ Πὰ8 ἴο ὕθῶσ (8 ῥυηϊδῃτηθηί. ἸΤ]ιοὶγ Ὀδίι ὯῸ ΙΟΏρΡΟΓ ἰῃ δχίδίθησο, ἐπεγοίογο, [6 {Π:9 αἰπιρδ γοδῃ]ῖ οἱ 

Δ) 1ὸ σΟοΌΓΡΟ οὗ ῃδέαγο.-- 20 Φογοσαίδὴ ΠΟΥΘΡ 1866. 1ὲ χορτοδουΐ Ὀοασγίρ ας ἔδο Ὀπτάθῃ οὗ δίη, 14. 1{{]. 4, 11 ; σοοτων. χἰνὶ. Ἢ, 1.-- 
στ 

ἿῬ δβοοὶϊ, 14. 

γον. 8.--ἰ)ῦῦ, ὥον. χχίὶ. 80; χχχ. 2], εἴς.--Ῥ 3, 860 98. χχγΐΐ. 40; Ῥε. Υἱΐ. 8; Ἐχχχυί. 2: ; 9 σοσο Δ ΠΟτΤΟΥ 1968 186 ποτὰ, 
- ἀῶ τ 

Βοίίποτ ἀο68 ἰἴ ὁσουγ δρζαίη ἴῃ ἴηο 1,δπιοηίϊδιίοηπ. 

γοτ. 9.- 207} 923 (3 Ἀγεἰϊν, δθὸ τοῦ Οἵ.» ὃ 112, δ α). 8.66 1.11; 2 β6πι. χχί!!. 17; 1 ΟἌτοη. ΧΙ. 10.---ὸξ᾽ ὩΤῚ, σε (. 91, [τὺ 

Ἦτο (πὸ {πὸ Νϑξέ, 88 ἴὴο ὨΗἰδιοτγίοδὶ ἐτηρογίοςϊ, ᾿ρ᾿ γίης (Ὧ9 ΓΟΟΌτΤοΩςΟ οὗ δὶ ἰδ τοϊδίϑά.- -, Η. Η.}. ὉΠ). ἰ.11.- 

ΞΎΩΓΙ 2 ΓΙ, πιο ὁδὶ ΘΙ ἰαά!οαίο [δι τοῦδοτ ἐγίθοα οἵ ἐδο ἀδδετέ (09π. χυΐ. 13), 2 ἰουῃιά ΟΠ} Βεγθ. [Οαυτις ἱγαμοίανο 
Ὁ. Ἢ. ἀγοισλὲ, διὰ ποπάοσπ πὶ ΔΏΥ 09 ΟΥῸΣ ᾿βουκδὶ οἵ οΔ|}ΠΠπκ ἰξ δισογά. Τὸ ἸΏΔΥ ἢδυο ἴ:9 τοδί οὔ ἀγοωσλέ ἰὰ Ῥεῦϊ. 

ἁτν ἢ: 22, τἰθουκ οὐϑ ἴμοσοὸ Εὶ Ὗ. μδὲ διοογά. Ἰῃ (816 ὙοΓθο, 411 119 Ὑ Γβίοδ, δη ἃ οοτο πῃ δίοῦϑ ΚΟΠΟΓΔΙΪΥ, Ἰσϑῃβδίο σιοογά. 

--ν. ἢ. Π|]} 
γοτ. 10.- 2.9 ὀσσῦτα ΟἿΪΥ ἴῃ Νίρμαὶ, δη ἃ Ὀδαίάθθ ποῦο ΟὨΪΥ [ἢ ἴὮτοο ῥίδοοα, ὅθ. χ ἢ}. 80; 1 Κίη χε {1|. 26; Ηοςε. χί. ἃ. 

ΤΏ δϑῆβο ἰ8 οαἴκ ἀεί, αἀμείμνι ἐξέ (560 Ἅ2Π, ἰ. 20; 11.111) Τὴ ῥ]υγαϊὶ βΒῃονβ δὶ Ἵν» ἰδ τοπαγάοα οοἰοοίίνοῖγ. [1 8160 

δον πὸ ργοίογοηοο ἴῃ ἰὨἷδ ϑοηα ἴος ἐοτταϊὩδι!οῃ 'ἴη.3. ἔοι, “ ΔΙγιοἰριιὶ ΜΗ8Β,, διά το Βοηοσίη. ΒίΌ]ο τεδὰ 3) }}} ἰὰ ἴδ 

ῬΙαγαΙ " (ΗΕΝΡΕΚΘΟΝ).---Ὑ. Η. Η.]----Ὑ}}}, 669 ἐν. 8.-Ἴ 3, 500. Ἠοϑ. Υἱῖ. 6, 7, ἰκ ποῖ Ἰοππὰ [Ὡ  οτοτίδῃ, [ποῦ ΔῺΥ Θαυίταὶεαὶ 

(οσ ἰϊ.--οῦο Η. ΗἘ-ΠΊΣΡ Ἢ, “πείωμε νελεέπιεηξ, “ετοταϊδη ποτοσ τ868. 1ἰ ἰδ ουπὰ, Ὀοδί 6 ὮΘΓΘ, ΟὨ]Υ ἰπ Ῥα. οχίχ. δ8; χὶ. ὅ. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

[δ οτθ. 2-10 ἀοβουῖὶθθ ὑμ6 αἰβίγοβδβοά οοπάϊεϊοη 
οὔ {6 ρΡϑορὶθ ζϑῃ γα  Υ, δηαὰ οϑροθοΐδ}]ν ὑπὸ βυΐς- 
ἔοσίησβ σαιι86α ὈΥ ἀοἤοϊ ΠΟΥ͂ ἰὰ 189 ΠαΟΟββαυΐθ8 
οὗ Ἰιῖδ. όογβ. 2, 8, ἀδθβοῦὶῦο ἐμοὶ αἰ ον ἰοὰ 
δ Ὀογοατθ οσοηπαϊιΐοη.---, Η, Η.] 

ον. 2. Οὖσ ἰμηδβοσίϊδῃοθ ἱβ τυσηϑᾶ ἴο 
ΒΙΙΔΏΒΘΙΒ, ΟἿΣ Βου56Β ἴο 8]110}4--ἸὈγείσηογ8. 
ΟΑνΝ : ἦἼΒ6 ἸΔπὰ διαὰ Ὀδοπ Ῥτοπιϊβοα ἰο 
Ὀγαῆδαὶ ἴουγ πυπάτοά γΟΔΥΒ, Ὀοΐογο 8 68}}]- 

ἀτοὴ ροϑδβϑδβοὰ ἱ; νγὸ Κποῖῦ ὑπ8ἰ (818 Ῥσοπιΐβο δὰ 
Ὀθοῃ οἴϊοη γοροαίοα, “Τὰ 9 ἰαπὰ 884}} ὃθ ἰο γου 
ἴον δῇ ἱπμογίίαποο. . ,.. Νὸ ἰληὰ ἢδ85 ουὐοσ Ὀθθὴ 
κἰνϑη (9 πιθῃ ἴῃ 80 βἰπριιΐαῦ 8 ὙΔΥ 5 (πο Ἰδπὰ οὗ 
Οδηδλαπ ἴἰο μα Ῥοϑίου υ οὗἩ ΑὈγαμηΏ. ΑΒ, (θη, 
{19 ἰημοσιίδησο παὰ Ὀσ6Θη [ἴῸὉΓ 80 ΠΏΛῺΥ ἅᾳ65 Ρο095- 
βοϑϑθὰ ὈΥ [09 σῇοβοπ Ῥ6ΟΡΪΘ, Φογθ 8} ἀ068 ποὺ 
νους γοαϑοη σοπιρίαϊη ἰδ ἰὰ Ω8 ἑωγπσα Οὐ ΕΥ̓ 
ο αἰϊεη8..]7--- ΟἷΣ ΒουδΒθ8 ἴο 6] θη. ΔδίληΥ οχ- 
Ῥοβίίουγθ (ΑΙΗΙΝΟΕΕ [Ὁ ᾿πϑίνπο0) υπἀογϑίδπα 
Ἢτοῖὰ (9 βοοοῃὰ οαἷαιι56 οὗ {1118 σουβο, (αὶ ποὶ αἰ 
(ΒὨ6 Βου868 οὗ ογυϑβοαι μαα 66 ἀρβίγογοα, Ὀυὶ 
{Π|ο56 νν ἰσἢ 8{1}} σϑπιαϊποὰ γογο αὐ 186 αἀἰβροβαὶ 
οὔ 18 Οδμαϊάοδηβ; νυ ]]ιϊοῃ 8. (19 ΒΑΘ 8.8 δα υἹἢ 
{πᾶὺ (ΠΟΥ ἄν οὶ 'ὰ ἴθ. ΤΟΥ Δρρθαὶ ἰο 2 
Οἰισοη. χσυχνὶ. 19, ψβογο ἰδ ἀσεϊγαοσιίοη ΟΥ̓ (89 
ῬΆΪΔ 668 ΟὨΪΥ ἰ8 Βροίζϑῃ οἵὐἍ. ΑἸιμ οι ἴῃ 76Γ. 1]. 
18; 2 Κίημρβ χχυ. 9, 1 18 ΟΧρΡΥ 85:7 βδὶ4 (Ἰναὺ αὐ 
ἐλε λοιιδε8 οὐ υἱεγιδαίοπι ἰσετε ἀεδίτονεα, γαῖ, (ἸΘῪ ΒΆΥ, 
118 18 [9 Ὀ6 ταχηγ θὰ ἃ5 τι ΓΟΙῪ ἃ τ Βοί οὐ σαὶ πγ 9οΓ- 
ῬοΐΪ6, 5866 ΘΙΒΟν ΠΟΤ [86 Που868 οὔ Π6 στοαὶ [{116 
ΠΟΥ] ἅτ δίομθ βροοϊβοὰ. Οοιρατο 96γ. 1. 18. 
ὁ ἤδαγο, ΒΟΟΣ, ἢ0 ουὐἱάοῃσο ἱμαὺ ἴἢ6 ΟΠ 4146- 
ΔῺ8 ἱπηπδοϊοὰ «9 6ΓυβΆ]6 πὶ ΑΥ̓ΟΡ 1(5 ἀοβιγυσίϊοη : 
απ ΝΟ Θαιδ (11. 8) πιοιγη8 (Πδὺ ΨΥ 88] 6 πὶ 18 
ΤΠ, ἀεδοίαίε, ἀπά 1:8 χυΐθθ θαι ποὰ νὰ ἢτθ. 
[6 ἰὰ 18 βαϊὰ ἤογο ὑμδι (ἢ ἢου865 γογο σίνθη 
᾿ρ το 189 Ομαϊάθϑῃ5, [118 οΘδ ἢ ΟἾΪῪ πιθϑη πα ΠΟΥ͂ 
ἀἸβροβρὰ οἵ ἰμθτὶ 88 {Π6 0 ρἰθλβοά. [Ιῃ ἤμοὶ, (Π| 607 
ἀοιτίτογ δα (Π9 Βουβθ8, Ὀυΐ σαντο ΔΥΤΑΥ (ἢ 6 τιον- 
ΔΌΪΟ ῬΥΟΡΘΡΙΥ ἔοαηά ἴῃ {ἢ πὶ 88 Ὀοοίγ. ΑἸΈΒουρὰ 
(6 οι 1568 8ηα 1 οἷν σοηϊθῈ158 οΘου]ὰ ὃὉθ ἀοβὶ σηαῖοα 

8 ό τ ἀἰβίϊη σα δ θα ὕσουτι ἢ 6 βου βθ8, ἐδ Ἰδπὰ ἷ8 
ΘΒ οί! ν ἰηἰοπαθὰ (806 1,6. χχ. 24: Νααι. χτὶ, 
14; χχχγὶ. 7-9; 908. χἰϊ!. 28 ; εἰς.). ἜΘ ΤηΔῪ ΒΔ, 

πογοῖοτο, ἐἰιαὶ ΠΝ Π 2, ἐπλεγιίαπεε, διὰ Ὁ Δ, 

λουδεξδ, τὰ τοϊαίοα ἰο δ οΟἶΒοὺ βυ Ὀϑίϑδῃι 8}}} 8 
ἄχϑα δηἀ τῃουδῦϊο ῬγοροΓίυ. 

γεν. 8. ὔϑὰἃἭὰ. ᾶἃγΘ ΟΥΡΒ8ἢ85 βηἃ ἔατμλοσθ686-- 
το6 λαῦυε δέσοπι ογρλαηδ, ζαίλετίεδ5 [τοϊλοιί α 7αίλετ, 
ΟΑΕΥΙΝ, ΒΙΑΥΝΕΥ, ΒΟΟΤΗ ποΥρ, ΝΟΥ ΕΒ, ΟΕΒ ΑΓΕ) 
--δηᾶ ΟΣ πιοΐὮ 15 Δ1Θ 85 υνἱ͵ἱᾶονυβ. Τμδεὶ 
19 ἢγϑί σόοσὰϑ σαπηοὺ Ὀ6 υηἀογδίοοα οχοϊ 5 γε γ 
οὗὨ (9 1088 οὗἩ ἱποὶν οὐνη ζδί ΠΟΥ, 18 ουϊάσηιϊ ἤγοιι 
{Π6 Θχργοβϑίοη α8 τσίάοισ. ῬΑπεξαῦ 15 οἴ ἴδ ορὶ- 
ηΐοι (Πα ιυἱάοισα ἀηἃ ογρλαπ ἰυαϊσαίο, ᾿ῃ ἃ ρζεηθ- 
ΓᾺ] ὙΔΥ͂ ΟὨΪΥ, ἃ5 8 Ῥγουγῦϊαὶ ότι ἶδ, ἐγ  ἐδοίπιαπε 
δογίεπα [8 ὙΘΡΥ͂ δα ἰο(], δηα ΔΡΡΘΆΪ8 ἴο [3. ἰ. 17; 
Ῥβ5, χοῖν. θ; ΨΦ8π|68]1. 27. Βαυϊΐ ἰπ δἱὶϊ [Πο86 ρ᾽δςεβ, 
σψιάονϑ δηαἃ ΟΥΡ ΔΠ5 ἰπ ἰδ 6 δίγιοὶ βθῆβο οἵ (86 
ἰογιηϑ, ᾶἃγτο ἰο Ὀ6 υηδογβίοο. ἸΤΠΒΕΝιῦ5 υπάδΓ- 
βίαῃἀβ ὈΥ (86 "ποίλεγα, ἴἰ:6 σῖγοϑ οὗ ἰὴ 6 Εἴη, 
0 ψογὸ ἢ πὸ 11{|10 ΘΟΠΙΡΔΗΥ͂ Βπιοῦρ ἩΠῸΠπὶ 
ΟΌΡ ΒΟΠΩ οΥἱχίπαίθα, βὺ ούϑὴ ἐξ τὸ δον, δαὶ 
88 δοπιθ οὗ ἴ)Ὸ6 Ῥγίῃμσοββοβ οὗὁὨ ἴῃ Τογαΐ ΓΔ ΠῊΠΥ, 
δοσοογαϊης ἰο Ζ76γ. χὶϊ. 10, οϑοδρϑὰ ἱσδηβροτγίδί θη, 
Β0 880 ΠΙΔΥ͂ ΒΟΠῚ6 Οὗ {ἰπΠ0 τῖνοβ οὗ {πὸ σοταὶ 
ΒαΥΘ τ, γοὶ ὁ σδηποὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαὶ (86 Ῥοεῖ ἰῃ- 
ἀϊοαίοαὰ 680 88 {16 πιοίλετε οὗ εἰμ 86] δηὰ δῖ53 
σοι ρδῃΐοιϑ, Ὀθοδυδο (ΠΟΥ͂ ΤΟΣ ποῖ, ἴῃ ζδοὶ, (μοἷτ 
ΙΔΟΏΟΥΒ, ΠΟΥ Δ8 δῦ συβί ΠΊΔΓΥ ἰο 64]}} (Ποπὶ 80. 
ΕΤΑΙὉ Τοΐοσβ ογρλαηϑ πὰ ζαίλεγίδδε ἴο {6 1088 οὗ 
{86 ϑογθσείση (16 ζδίπον οὐὗὁἩ ἷ8. σοιπίτγν, ἰἰ. 9 ; 
ἦν. 20) δηὰ οὗ ἴὸ {Πϑοσγδου, Ὀὰὺ τοΐάοιος ἰο 189 
σοι (198 πὶ οἰ(165 (Ϊ. 1). Τῖθ 18 στους 
ἀουδί οογγοσί, 88 ἴὯΓ 88 () 18, ὑπαὶ αὐ (Π6. [9γδοὶ- 
1169 84, ἱῃ 118 γοβρϑοί, Ὀθοοῖὴθ ἔμ ἢ τ] ο58 δηἀ 
{Π 6} ποῖ ἢ γΒ ψὶάονθ. Βαϊ ψὮΥ ταΐριὶ ποὶ τ[9 
Ῥοοῖ, αἱ {1:6 ΒΆ16 {ἰτη6, ἢαγνο δ υἀδὰ ἴἰο {86 ἔλεὶϊ, 
ἰδὲ ἴῃ 16 Ῥτγούδι Ὡς δΟΙ ιιϑο. τηοϑὶ οὗ [89 
τοί ποῦ σουϊὰ ποὶ σογίαὶ ΕΙῪ ΚΏΟΥ τ ΘΙ ΠΟΥ ὑμοῖγ 
ΒυβΌΛΠἀ5 νογθ ἀοδὰ οὐ δἰϊνο, δὰ {πογοίοτα ἱὶ 
οουϊά ὍΘ σογΓΟΟ ΪΥ βηαϊὰ οὗἉ {(οτὰ (δαὶ ΠΟΥ πο τθ 
“ας ΜϊάοννΒ᾽᾽ (860 ]. 1) 1 Ὀοϊΐονο, ἰμογοίοτο, 
πδὺ νοῦ. 8 ΘΠ ΌΓΑΘΘΒ ΟΥΟΣΥ͂ ΒρΘΟΐοΒ οὗ οτρδῆ- 
8.6 ὑπαὶ πϊσυῦ μΑΥθΘ εχ ϑι θα αἱ (ἢ δὶ {ἴπ|6. [Ἴ Β6 τὸ 

88 ἈΠ ἰΏ ΒΟΥ ί8 ποθ, γοῖ ὈΥ ΤΌΣ, ἱπλοόγίίαποε, ν᾽ ἈΛΟ ἢ γγογΘ 80 ΠΙΔΠΥ͂ ΟΥ̓ΡΒὴ9 δπὰ τροῖμοτβ θεραγαϊοὰ 



ΟΗΑΡ. 

ἔν γαι (πον πυΒΌΔΟ (5 ἀπχοηρ ἰἢ 6 ΡΘΟΡ]6, ἐμαὺ ἃ 
Ῥοοὶ ταϊσιὶ 061} οχοϊαὶμα, Βοδοϊὰ ἴῃ ἃϑ ἃ ΡΘορ]θ 
δοιῃροϑοιὶ οὗὨ {Δι 6 γ] 688 ΟΥ̓Δ η8, τυ 086 τη οἰ ΠΟΥΒ 
816 ἃ8 ψνάονβ' υΐ (μ6 ρατγιΐοὶο οὐὗὁἨ σοι ρδυ 808 
διιαοιοὰ ἰο ὑμθ ]Ἰαδβὲὶ νογὰ, αϑ Ί]ᾺΟΥ8, Βυρ 6588 
1.6 Ῥγο Δ ὉΠ μαι [89 016 γογ86 185 ἱπίθηἀοὰ 
τοί μογί σα γ. 66 ἅτὸ πκὸ ἐλ 01. 6γ}658 ΟΥ̓ΡΙΔῺΒ 
δ οὔγ πηοίμοτβ ἰκὸ ν άονΒ. ΤῊ 818 ΟΕΒΙΑΟΗ 8 
οχρ᾽δηδίίοη.----. Η. Η. 

[Ὑ71ὲτ8. 4-10 τοϊδὶθ ἴο ()}6 ΖϑηΘΓΔῚ αἰ βύγ 698 ὁ608- 
εἱομοὰ ὃγ ἰδ9 ναπῦ οὗ {π6 ποσοββασίϑϑ οὗ 16 δηὰ 
(86 ορρταβϑβϑίοῃ οὗ (μοὶ πιδβϑίθυβ.-- -Ἦ, Η. Η.] 

γεν. 4. ὅ)ῦἶο.Βο δανθ ἄτα ϊτθη ΟἿΥ νγϑῖθσ ἴοσ 
ἹΔΟΏΘΥ; οὖζ ψοοᾶ ἱἰδ δοϊ]ᾶ πηπῖο 18 (πᾶ γρ. 
εοπιείὶ ΓΟΥ »γίδα ἰπίο 8). Οὐ ἰσαίον τ΄ὸ6 ἀγίπἦς 707 
πιοπεν ; οἿγ τοοοὰ φοπιοα (0 8 (ὉΓΥ ρμαψηιεπί. Ὑδαὶ 
6 νδηΐύ οἵ ψαίϑν δείωγε ἰἰιὸ σαγίυτθ οὗἁὨ {}16 ΟἿΕΥ 
8 ποῖ οτὸ ἰβιϑηδά, 15 δου ἀδηὶ ἔγοιι {86 οχργοβ- 
δἷοῃβ οἱ" Νδίοσ, ΟἿ" ὙΟΟα; ζὸτ {{}π 6 ῬτΟΙ  ΏΘΏ69 
οὗ ι8ῖ8 ἰάρα οϑῃ ΟΠΪΥ δἰ χη γ {ἰαῦ 0116 ον» 8 6 Υ9 
οὈϊχοὰ ἰο ὈυΥ ἕγοιῃ ἐποῖν 6 Θπιῖ68 (6 τνοοὰ δηὰ 
Διο Σ μδὺ ννοτθ τἰ αὶ ἐλοΐγ οἵοπ; Ὀαὺ {1118 σου !α 
Βατὸ Ὀδοη (ἢ 6880 ΟὨΪΥ͂ δἴιον μ6 σαρίατο οὗ [ἢ 6 
εἶϊγ. ὁ ρογοθῖνα ἔγοωι {89 ἀδβογὶ ρίΐοη, {παὶ [ἢ 6 
σοπιρϑηΐοβ οὗ 86 σδρίϊγ68, πῃ 81} ο1868 ΠΑΓΓΟΝΪΥ 
μαϊοποα, το γθ ποῖ δὲ ἸΙὈΘΤΙΥ 10 ρο, δ ἐμ οῖν ονῇ 
Ρίοδϑυτο, ἰο Ὀτίηρ ψοοὰ δὰ μψναΐοσ. Βαΐῦ δΒ6γ 
ὍΟΓΘ [ΤΉ ΪΒη 64, οἰ μὸν ν 0 Ῥτον βοὴ 8 δὲ 8]], 
οὐ ἴῃ ἰμϑυϊδοίϊοπί αὐδηι 1168, 80 (Πὺ ἴῃ οτάον ἴο 
ΒΟσΌΓΟ {Π6 προοοϑβαυὶθβ οὗὨ Ἰἰἴο, {πὸ τ το ΟὈ]ροα 
ἰο ΔΡΡΙΥ ἰο {πεῖν σαστάβ, τῆ. πλιὸ ἐμ θιη ῬΑΥ͂ 
ἀθατΥ ΤΥ {Π βουυίυνβ Γοη ἀδγοὶ {Π6πν, [Ὁ ΔΡΡΟΩΥΒ 
ΤατΊ μὸν ἔγοιῃ (18 Ῥάββηρο, {}|8ὺ (16 Ῥοσί 15 ΠΟ ΓΘ 
ἴῃ 118 αγθ ἐμαὶ ρεγὶοά οὗ (896 οαρίϊνν θη {116 
οαριϊνοϑ ὝΘΥΘ 58.}}} ἴῃ {Ποῖὶσς οὐση Ἰαπά, 6139 6 
οουὰ πο ΒΔΥ͂ ““Ομ" ναῖον, οὗν σοοί," ΤΊιοτο 
Β66η5 (0 ὯΘ ἃ γῃοίογί αὶ γολβοῇ ΤῸ. {116 1186 οἔΘ {116 
Ρεγίοου (2 95) ἴὰ τμ6 ἄγϑε οἰδιϑθ, δῃὰ οὗ (89 
ἰπιρογίθοι (}}2}} 'π (86 βοοοπὰ. Ἐον, ρυϑιητηδιὶ- 
ΘΔΙΪΥ σοπβίάοτγοι!, δἰ ον 1.16 ρογδοῦ οὐ ἱπιρογίθοί 
Βιου]ὰ Ὀ6 υϑοὰ ὑοί λ {1π|68, δπο9 1110 ὃψο δοίϑ ἃ γ0 
Θη ΓΙ Υ Ὠοπιοροηθοι!8. 
Ὀτγίης τϑυΐοθν ἱπίο 8 ρογίοα, ρου Ρ8 880 (0 
δυοϊὰ ἐμ οἸαβἶπς ἰοχζοῖμοῦ οὗ ἰννο ἰο0η6-80 14] 68, 
νοῦ πουϊὰ αν μαρροποά, 1ἢ 0 δὰ Ὀσοη 
το 33. Ηθ οουϊὰ ᾿πίχοάισο (ἰ}18 ναγι οί, 

δἷησο 6 1 θαι θα {Π 686 ὕννο γΘΙΌΔ] ἔΟΓΙῚΒ 15 
8 Βυοιυκίί ες οὐδ, ἀοιοτηνϊποὰ ὈΥ {Π6 Βιι] α( Ἷγ9 
σοπορρίϊοη οὗὁὨ (ἢ 6 ΒΡρολΚοῦ. ΕΌΓ, ἴἢ ΤΩΔΗΥ͂ 68.868, 
ἐμ βαπ)6 ποίΐοῃ σϑῃ ὃ6 τοραγἀθα 8.8 δΔΙΧΣΘΔΑΥ σοτη- 
Ῥὶ οῖοα δηὰ 845 8(1}} ἰὴ Ῥγοζγοθβ. ὅ8.66 [Ὁ Θχϑιῃρ]θ 

ἈΝ3 ὙΝ2 (508. ἰχ. 8) ἀπά ὈΠΝ3 79 (6 6η. χΠΠ, 
7). πὶ ἵν. δῇ 84, 87. 850. ποτὸ {11ὸ ἀτίηΚίηρ οὗ 
ὙΓΑΙΘΥ ΓὉΤ ΠΊΟΠΘΥ͂ 18 ΤΟΡΤ  βοηίοιὶ ὈΥ͂ δ 88 ΒΟΙΏΘ- 

ἐδῖης δοσοιῃρ ] 8864, Ὀοΐῃρ; δοηδιϊ αἰθὰ ΟΥ̓ ΠΙΔΩΥ 

δοὶβ οὐὁ αἀγϊηκίης, δαΐ Ὁγ γ 3" [86 Το οἷος οὗ 6 

τοοιῖ 15 τοργοβοηίοα 88 κουχαί μη ποί γοὺ δηϊθῃρά, 
Βοιῃοί αἴης 81}}} σοπιϊπιιΐης. 19 δχ6 δἱ ἸΙθθγυ ἰὸ 
ἐγδηβϑίδίθ Ὀοΐμ ἰθῆβ8οϑ, 80Ὸ [ὯΓ 88 (Π6Υ ἃγο οοῃ- 
δοτηθά, Ὁγ {86 ργϑϑοπΐ οὐ ὉΥ (|1ὁὸ ῥτοίοτιί. Τδο 
οοπίοχὶ 5}}0 118 τ᾽ ἃσῖ [6 Ῥοοὺ ἰπηίοπ 8. ἣΗδθ ουἱὶ- 
ἀθηον 18 ἀοβουιῖης (ἢ 9 ἸΟΤΏΘΥ οὗὨ {6 σαρίῖγοβ 
ξοϊπς ἰηΐο οχὶϊθ. Βαὶ ποίη πα ϊσδίθϑ ἰπαὺ ἢ6 
Ἰοοῖτ8. Ὀδοῖὶς ἀροῦ ἐΐ 88 ΑἸσοδαν ποσοιαρὶ ἢ 64, ἐπ πὶ 
Β6 ψουϊὰ τοργοβοπί 1 ἃ8 δἰγοδαῦ τογπιὶ παι θα ἴῃ 
(η6 ἰδηὰ οὗἩἉ οχὶϊθ. ΟὈΠΒΘαι ΠΟΥ, γγὸ δγο ΟὈϊ σοὰ 
ἴο ἰγχαηϑίδίθ 4}1 (89 θη888, ψ οι ΣΟΙῸΣ ἰο αἰ 76 Υ- 

Βιυὺ ἐμ Ῥοοὶ νι ιϑιρὰ ἰο- 
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οδηὶ ἱποϊἀθηῖϊβ οὗἩ (89 ᾿ουγηϑυ, ἰῃ (89 Ὀγθβϑῃΐ, 
ΤΏ οτΟ ἰ9 ἃ βιυιοα οὔονι ἴῃ (18 ϑοη, 8.8 8.) 07 

ἴπ πο ἈΡΓΟῚ ἐπα ΠΑ ΡΥ ποὶθ το (18 οἰναρίθν, ᾽ο τ ΔΡΙΥ͂ 

ψογὰ8 οπάϊηρ ἴῃ 3, 32, δηὰ γ7Ὑὸ ΤΛΑΥ͂ δαἀὰ ἱἰπ 3)- 

Ιῃ {16 ΟΧργοβϑβίομθ “ Θὼγ νϑίθν,᾿" “οὐ Μοοα," 
(86 ῥτοποῦα 18 αἰἀοα πΙΕΓΟΙΥ, 1 ͵ὙΘ ΤΊΔῪ 80 ΒΒΥ͂, 
ἤον ἐμο βαἴο οἵ ἐ:9 ΓΠΥΠιθ, ΟΥ̓́, ΤΟΥ σΟΓΓΘΟΙΪΥ, 

(86 δβϑοῆϑηῆσθ, δὲ Ὧ8 ἱπ Υϑῦ. 9 6 ΒΆΥ8, “Οὐ 

Ὀτοδαὰ."" ΤῈ ψυϊίον σου]ὰ Ἰορὶ εἰ παῖ οἷν στα ΕΥ̓ 
186 ΘΓ ὉΥ 1ἷθ8 οχροάϊθηῖ, ἕο τ μδὶ {μ6Υ ὈουρΒὶ 
ΔὨά τιϑοἃ σοτίδί ΠΥ Ὀδοδαθ (μοῦ οση. [Ὁ 18 οὉ- 
γίουϑ, ἐμογοΐοτα, (δαὶ (16 πηοϑδαΐϊηρ οὗὨ {116 Υ6Γ80 

οδἢ ποῖ ἰυτῃ ὁπ ἐδ 6 186 οὔπ ψοτὰ οὐγ. [{{818 
Ἰιδὰ θδθη ἱπιοπαϑὰ ἰο ὉΘ οπιρμδίϊο, δηὰ ἰο γοργο- 
Βοηΐ (μ9 νγαίου πὰ {80 ψοοὰ 88 861} ῬΓΟΡΘΟΣΙΥ 
ὈΘΙΌΓΘ ἐμοῦ Ὀουρῦ ἱΐ, θη (18 γσογβο βιουϊά 
βαγνο ἰπχπλο αι ο ἔο!]ονοὰ τοῦ. 2, τοῦθ (ἢ 9 

ὑγδηβίοῦ οὐὗἉ μοὶσ Ῥγορογὶυ (0 ΠΟΥ ΟΥ̓ΏΘΥΒ 8. Τ6- 
Ῥτγοϑϑηϊθά, ΟἿμουν 89, (86 ὑϊτὰ γογ80 ἰμίγυ 468 
8 δον ἰάοα θοίνγθοη τὸ ὑπουρ 8 ὑπαὶ 8 τ ΟἸΟΒ6Υ͂ 
τοϊαιοα, (6 1088 οὗἉ ἐδμοῖν ᾿ΒοΥ ίδη 60 δηα Ὠοιβοι, 

δηὰ {86 ὨΘΟΟΒΒΙΥ οὗ ρυτοπαβίπρ αὶ Βα Ὀθοη 
(ποὶν οὐ ΡτορογΥ. 17, οα (μ6 οἶον ππηὰ, νν9 
ἰδ κθ οὐγν ἰοχὺ ἃ8 8. βἰπιρ]6 βίαἰοπιθηΐ οὗ (86 λοι 
(πᾶ {πἸῸ 7 ψότο ΟὈϊ  κοὰ ἴο Ῥυτοιδ89 βυσ ἢ σοπ- 
ἸΏ 0 Προοββδυίο8 οὗ 110 Δ8 δίου δηὰ πνοοὰ, γ9 
ἃτο δηλ] οα ἰο ἐγαηϑίαϊθ ὑμ6 ῥσοίοσὶ τοῦ ἢ (9 
Ραϑὺ ἱπάοβηΐίο (6. Τ6 Ῥτοροὺ 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ πη Ά ἢ 
ἀοβουι δίης (89 ἱποϊάθηί8 οὗὨ {μ6 ἸΟΆΓΠΟΥ οὗ (ἢ 0 
οχὶϊοβ ἤγουν Ὁ 91 οὐ ἰαπα. Ηθ ἰ8 δῃηυπιογαίϊ 
δηὰ μοαρίηρ ἰοχοί 6 Υ ἐπ πιῶϑ86 (8 6 γα υὶουϑ θαι αγ 09 
ΟΥ̓ ΒΟΥΣΟῪ δὰ δι θογῖηρ ΟΧΡΟΓΙΘησοα ὈΥ ἢ υη- 
ὮΒΡΡΥ͂ ΡΘΟρΡΪο6, ἡ ποαὺ Ρατιϊου αν γϑίργθησο οἰ ΠῸΓ 
ἰο (6 ἐἶπιθ ΟΥ οἾδοθ οὗἉ ὑμεῖγ Βδρρϑηϊηβ. Απποπρ 
οἴμον ἐἰηρθ ἐπαὶ δὰ Βρροη θα νγ88 {μ6ῖν Βατίῃρ 
ἴο ΡῥΔΥ͂ ἸΠΟΏΘΥ͂ ἴον (116 ϑγλῖοι. {ΠΟΥ ἀγα: δηά ἢ9 
1.968 89 ρτϑίονιῦ ἰθηβ6, ἢ λαὺυς ἀγμπἬεπ ΟἿΥ τσαίοῦ" 
Ὧν πιῦπεν,---ἰιῖβ. 18. δυο (Π0 ὑπίημχβ ὑπδὶ παὰ 
Ἀδρροηθα, ρϑυθαρ8 ὁπ69 ΟὨΪΥ͂, ῬΘΥΒΔΡΒ οὐϊθΌΘΥ ; 
Ὀαὺ {ἰλοτθ τγ88 δηοῖ μοῦ ΒΔ 8810 οὗ πιοτὸ ἔγοαιοπς 
ΟΟσΌΓΤΓΘΠΘΘ, 006 Οἴϊοη χοροαίοα, δηᾶ ὑμαὺ τπδΔΥ 

Βᾶγθ οοπίϊηιιοὰ ἀοινῃ ἰο ἰΠ6 (π|ὸ 6 Ὠ9 ἩγΟΙΐθ, 

δηᾶὰ {18 6 ΘΧΡΓΘΘΒ65, 88 {6 ΗΠΘΌΥΟΘΥ 80 60ῃ- 
Βίδη Υ ἜΧΡτΟ8808 (ἢ 6 ΤΘΟΌΡΓΘΩΟΘ οὗ Θυθο 5 ΟΥ̓ΘᾺ 
Δικ {Π6Υ 8Γα ρϑβὶ, Ὀγ {π9 ζαΐατο ἔοται οὗ ἰδ9 
γουῦ, τ αἰ οἷν νγ9 ΠΙΔῪ ΤΟΠΔΟΥ 88 δὴ ἰδίογ 8] 1πὶ- 
Ῥονυζοοι-- τοι τοοοα σαπιὰ [0 18, ΟΥ̓́Ξσαϑ σοηεη, {118} 
18, ἰῦ δδῖὴθ ἰη ὑμαῦ ΜΔΥ ΟἸΪΥ, 70. α »γίσδ, ΟΥ̓ ΜγῸὸ 
ἸΠΑΥ͂ ΤΟΠΟΓ ᾿ΐ 8 8 ῬΥΘβθηί ---ἰς σοπιεϑ Β{1}} ΟὨ]Υ͂ 7ῸΓ 
»αν.---. Ἡ. Η.] 

ον. δ. ΟΥκ ϑοῖὶςβ ἃτθ τππᾶθσ ροσβϑοῦεῖοι 
(αγρ. ἡ οἱν πεοΐδ ατέ τος ρεγϑοομίεα); 409 ἸΆΌΟΥ 
Δ ὃν ὯὩΟ τοδὶ. Ἀ’εὲ αγὰ ἀγίσεη ἀεαάϊοη 
[ὕ6ῦον Ηα]8 υπὰ Κορ νογάθη νἱτ ρο)αρί, 1. 
οὐοῦ πεοῖ απα ἀεαα (οὐυόν ἠεαά απα ἐαγϑ, ἃΒ ΝΥ ΒΑΥ͂ 
ἴη ΕὨ ΡΠ 18} ἀγέιρα ἀγίυεη}; αγὸ τος (τε, τοδέ 18 ποῖ 

»εγπιεὦ μ8. ΤῊ δερίπδρίηι δοηποοίβ ἈΝ Ὦν 

προπὶ ΟἿ πέρα, πιὶτ τη δὲ ργθσοᾶθβ, ξύλα ἡμῶν ἐν 
ἀλλάγματι ἦλϑεν ἐπὶ τὸν τράχηλον ἡμῶν, οἱ τοοοή 
πὶ ἐχολαῆφε ἔοτ᾽ ΟἿ πιοπεν σαπιὰ ροὴ οἱΓ πεοῖ. ὅὃ0 
8180 9 Ασδδὶο νϑσβίοῃ. Τ}ι6 ϑυγῖδο 010568 ΥΒΓ. 

4 αἰ ὙΠ23. δηα σοῖο 8 Σὰ ἰο δὶ ζ0]] ον 8, 
80 αὶ ἰδ δἷ8δο ἰγϑδῃϑιαίοϑ ὑθπόγμπΐ δι. Γ οοἰζιιπι 
ποδίγμπι, (λὲν σαπιέ Ὡροπ ΟἿΓ ποοῖ, Μ᾿ λατΘ οἰ ΤΠ ΟΡ 
ἰΐσπα, νοοὰ, οΥ λοϑίεδ, {ἢ 8 ΘΏΘΙΩΥ, πιδ  Ὀ6 τοραγταοὰ 
ἃ5 1116 Βιι δ᾽ οὶ. ΑἸοπρ ἰδ 6 πιοάθγη8, ΑΒΕΝ- ΕΖΕΑ 
δῃρά 3. αν. ΜΙΘΗΑΕΙ8 αἷ8ο οοπηθοί (ἢ Ρ]1Γα80 
ὠροπ ΟἿ πεοῖα Δ 8" Ῥσϑοθάθθ. Τδθ Ἰδιιοῦ 
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αἰνο8 16 80η86 (8, ἔσπα ποϑίτα Ὀτγείίο εηρία ςεν- 
υἱοῖδιιδ ποδίγιίϑ ἱπιροδιία ἴα γόσπι ἱπιροτίαπίωγ, ΟΌΥ 
ψοοὰ Ὀουχμὶ υυἱτν 8 ῥγίοσο δὰ ἰδιϊὰ ὑροὴὰ οὐ 
ΠΟ 8 ἰβ σΑΓΓΘα ἰηίο ἴἢ9 οἷἷγ. 16 οχρίδηαί οη 
ΟΥ̓͂ (6 ϑ'γγίασο ργοάισοθ ἃ ΥὙΘΥΥ͂ ΠΕ ΓΒἢ Σουβα ἴῃ 
νοΥ. 4, τοιιθτ [ἢ [0] ον η βοηΐίθησθ ὑπ η.6]}}- 
Εἰς, δὰ ΟΣ ΡΓΘ3868 8 (δουρὶ [δὲ τη ΔΎῪ Ὁθ ἰοττηοα 
δι Ἰοαϑὺ ὈΠΠΘΟΘΘΒΗΓΥ. ΤῈ6 οὈ᾽θοίίοηβ 0 (δ9 
ΟΥΒΘΥ ΥΘΥΒΊΟΠΒ 8ΓΘ 8ἃ8 [ΟἿ] Ογ8. 1. ὙΤΊ23, τον ραν, 

γοῦ. 4 υϑὲ ὯὍθ ἰδίκοη, οἰ (ΠΟΥ 885 ἀοροπάθαι ΟὮ ἃ 
γον ἰο ὉΘ βιρΡ 16 (ἐπα), ΟΥἹ 88 Ὀοϊοηρίης ἰο 

3), ἰῃ {86 ΤΟΥΥ απδαϊι8 016 5086, ἰμαὺ {λλ6 98 

ὙΘΓΘ Ῥδϊὰ [ὉΥ οαγγγίης ἢ ψοοὰ. 2. ΤῊ θυ 1- 
τηοίτίσαὶ ργορονγίΐοη8 οὗ [86 γουβο8 δγὸ ἀοβίγογθι ; 
γογ. 4 18 ἴο0 Ἰοηρ, Υογ. ὃ ἰ00 Ββῃοτί. Ἧ9 ψ|}} [6 ἢ 
ζοϊονν (86 Μαϑογοίϊο ἀϊνὶ βίου οὗ ἴΠ6 σϑσβοϑ. ἴδυὶ 
ἃ59 8 δγγαηροα, [818 γοῦβθ 38 ὑπάοῦροῦθ 
ναι 5 ἰηἰογργοίδιϊοῦβ. Ῥαβεαῦ ἰγδ 5] ὺ608 διέ 
σογυϊοιθι8 ποϑίγὶδ 1 8688 0Γ68 ραϊζίπιμ, τν8 Ὁθδν 810 Γ8 

[πἰἀεγ 6} ἀροη οὐν ποθ. Βαϊ 3)9 72 οδῃηοί τηθδῃ 

106 αγε τι ἀφη, ΟΥ̓ τοῦ σαΥΥν γίάεγϑ. ΑΒ }} {16 σδη ἐΐτηο Δ ἢ 
ΒΑΛΌΓΔΙΥ, 106 ὁδαῦ Ῥογδεσμίοτϑ ΟΥ̓ ΟΡργέδδουϑ, Ὑ ἈΙΘὮ 
νου ἃ σοτγθβρομα πὰ ΑΒΕ υ 5 ἰά ἐπ, οὐἿγ ψ1- 
οι 8 ἤριιγθ. Οὐδ θγβ (βΒάβσμι, δὲ ἥττε, ΒΑ Ό, 
18 οἀ., Μετυεε, ΤΑΙΗΊΙΝΟΕΕ, ἘΝΟΕΨΗΑΒΌΤ) ΓΔη8- 
Ἰαὶθ οπ οἷν πεοΐε ἰδὲ ψοζε, οΥ [ἦε ψοζε οπ (δε ποοῖ 
αν τοῦ ρεγϑεομίεα. Βυὶ κΒ ΤΉΕΒΝΙΟΒ 88 ΤΟΙΙΆΓ ΚΟοα, 
1πΠ6 γοῖκο 6 γθ 18 8 Βυρογπἀ ἀρὰ 1468 θη σε ὶν δσ- 

ὈΠΣΑΓΥ. [ΒΙΑΥΝΕΥ το Ὦ», ψοῖε, ἰμβιοδὰ οὗ 

[89 Ῥτϑροϑβίοῃ ἢν, ωροπ. ἘΒαυὶ γχὸ τοιιδὺ (μη, ἃ8 

Ἶι6 ἄοοαϑ, ἰδ κα (6 νοῦ ἰῇ 4. ΒοΏ80 ἰΐ οδπηοίὶ ΠαΥα 
οὗ δείησ δωγιλεπεά ιοἰἰλ, ἩΓΙ ἰλ6 ψοζε ὁ ΟἿ πεοκϑ 
αγὰ τοὲ οσοπίϊππαὶίμ διγίλεπεά ; ΟΥ, ἃ8 ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ 
ἄοοθϑ, ΒΌΡΡΙΥ 16 Ῥγχοροϑιίΐοη οπ δηι (86 νοῦ ἐπ, 
δι πη8 9 38 ἱπάσροποηϊ ρτοροβίτἴοῃ οὗ μ6 ἔἢγϑι 
ἵννο γον δ, 7λὲ ψοῖζο ἴδϑὸπ ΟἿΓ πεῦζδ, τοὸ αγὰ ρυτ- 
διε; οΥ, 88 ΝΟΥΕΒ 4068, ΒΙΡΡΙΥ͂ ἵνχο Ῥτϑροϑβὶ- 
(ἴοη8, Ῥ΄ μ ἰδὲ γοζς ὡροη οἷν πεοζδ, τοῦ αγτὸ ἀγίυδη. 

ἨΈΝΡΘΕΆΒΟΝ, ἩϊΠουῦ σπμδηρίης χ" ἴηἴο ν, [Ὁ 1}. 

ἐμαὺ ὠροπ οὐμτ πεοκϑ τὸς ατὸ μῬεγδεομίθα ΘΧΡΥΘΒ568 
4“. 6}} 0 01 Ο ΑἸ ἰἢ6. σγοαῦ αγάϑϊρ ἴο ψΒΙΘῈ [86 
ὅον8 νογο τϑάποθα ἴῃ δοῖης σοπρο]οὰ κ8 Θαρ- 
ἔἶνο 5 ἰο ὉΘΆΓΡ ἃ ΒΟΔΥ͂Υ ψοΪκ6 οὐ ὑποὶσ ΠΘΟΙΚΒ.᾽" διὰ 
ἰγϑηβϑιδίθθ, Ἦ͵ὲ αγὰ μεγδεομ αἱ το ἃ ψοζὲ οὐ ΟἿ 
πεοζδ. 80 ὝΠΠΙΑΜ ΠΟΉΤΗ Β66Π}|8 ἰο πυπἀοτβίδη 
(η0 ἰοχὶ δηὰ χοίογθ ἴο θουΐ. χχυὶ. 48. ““Ὑ9 
το ἀτίνοη ἴ0 οὐν σονῖ Εἰ (86 δωϊοοῖς ᾿παΐ Ἀ88 
8 Υ0κο δϑουΐ ἰ8 προκ᾽᾽ (Αδαμ ΟιμαβΚε).-- -Ὗ. 
ΗἩ. Η.] ΑΙ 8686 ὀχ ρ᾽δηδίϊοβ ἔδιϊ ἴῃ {18 ἐπα 
(860 Ἰοὶ ὃν ἀοροηᾶ, ποί ἱπιπιϑά ον οὐ 329), 

Ῥυΐ ΥὙΟΡΥ͂ ἈΠΠΟΟΘΒΒΑΥΠΥ ΟἹ 8 ΘΕ ΓΟ αἰ ονθηὶ 
ἰάθα βαρροβϑά ἴο 9 οοησοδ]οὰ ἐμβογοῖη. ὙΉΕΈΝΙῦΒ 
δὰ Ενναν (24 64.) παν μογσοϊνγοὰ πὸ σὶρμὶ 
Β6Ώ86, ὙὙΠΘῺ ΠΟΥ ὑγβηβὶδίθ, οπ ἐλ6 ποῖ τὐόῦδ τοὶ 
»ωγδιεά (80 ἔνα: ΤΉΕΚΝΙΟΒ ΘΟΧΡΥΟΒΒ68Β (ἢ 
δὰϊη6 Β86η860 ΟΥ̓ ἰ!6 νοτάβ, ἐλὲγν μωγδμεά μ8 ΟὔΕΤ 
ΟἿ πεοῖδ, ἴ. δ. ΒίῃΠ0Θ {Π|6 } ΔΓΘ ΟΥ̓́ΘΥ οἷοβο Ὀθϊηα 
19). [1 ἰγδηβὶαίθ, ἤῦε αγε ἀγίυεη οι Οὐεν ομγ πεοζε, 
Πδἱ 18 (0 ΒΑΥ͂, 80 ἐμαὶ ἰδ ἀτὶ νης χοθδ ΟΥ̓́ΘΓ ΟἿΓ 
ΠΟΟΚΒ. οὐ νγΑΡ 8---δᾶὺηαὰ (118 ἰάθα Θογγϑροηϑ 6χ- 
ΔΟΙγ τ ῖζὰ οὐ Οογλη Ρἤγαβο, “ δον Ηδ]9 υπὰ 
Κορε [0 νοῦ ὩθοκΚ πα δοβὰ, ἐ. ε. Ἀθ8]οηρ]. 
Μυτηκα: “δον Ηδ]5. [[π ζ0}}: Μβῃ ἰτγοϊὶδιὶ 
ἈΠ8 σον Η4]8.1] Βοβίἀθβ, 1 σδπποῦ 6 ἰαἰκοη 

ἴῃ 1)» 80ὲ Β6η89 οὗἩἨ ρωγδμΐηγ, ἴον ποί ζυχιῖνοβ, Ὀαὶ 
ΟΔΡΕΪΥΟΒ ΓΘ 6ΓΘ ΒρΟΚΘὴ οὗ ΠΟ 8.6 ΔΙΣΟΔΑΥ ἰὴ 

ΤΗΒΕ ΣΑΜΕΝΤΑΤΊΟΝΒ ΟΕ «]ἘΒΕΜΙΑΗ͂. 
΄-- 

[89 αηἀδ5 οὗ ἰῃ6 δπϑηΐἶθβ δηᾶἂ δσὸ ἀγίνυθῃ οηπδοὰ 
τὶ ουὶ ΤΘΡΟΥ. Τ δ ΔΡΡΘΑΓΒ Ὁ] ΔΙ ΏΪΥ ἴγοια τε 0 Ὰ. 
ὃ, 8. Το πιοαπίης ὑοὸ ἀγίσε, ἰο σ΄αδε, ὑἀπάουδι- 

ϑαγ 1198. 'π {86 τοοῦ ἢΤῚ (866 (μ6 Κἰπάγεοα τοοίϑ 
ΠῚ, 1), 21), διὰ 18 88 ρ]δὶπ δ8 ἀδυ] ει ἴα 

Βυοῦ Ρῥΐδοοθ 88 [!,6Υ. χχυΐϊ. 86 ((89 βουπὰ οἵ 8 
Τα} }ἰπρ Ἰοαῦ 888}} οἤδβο {Π|θπι). 9000 χχχ. 1δ: 13. 
χυὶϊ!. 18, [1ι πουϊὰ Ὀδ 8 τοϊϊοῦ ὁ δεοορὶ Ὧγ. 
ΝΑΚΟΕΙΒΒΑΟΗ ΒΒ βίῃ ]9 οχρὶ δηδίϊΐϊοη, δηὰ ἰγϑῃβ8- 
ἰαῖία, Τλεν ἄγοῦς 8, οὐ τοὲ τσέγὲ ἀγίυεπ ᾿ἀδασίοης, 
ΟΓ 88 »σΟΡῸ ῬΟΙ]ὰ ΒΔΥ ἴῃ Οὐν ΠΟΟἸ]οαυ αὶ ἘΠ 158, 
ἀεεὶφ οὐογ ἀεαά, Ὀὰϊ (ἴθ γο ἰθ ὯΟ0 αὐἱάθῃσα {μαἰ 188 
ΗΘΌΓΘΗΥ ψΟΓὰΒ 8’ 80 ἰπ ΔΗΥ͂ Βυοῖ σοΟἸ]οαυ αὶ 
860η86. Τἢ ποσί Ὀαϑὺ ἐπίῃ 18 ἴο δάορί [ἢ [γΔῃ8- 
ἰκυϊοα οὗ Μαύβεβ, ΤΉενιῦϑ, ΕΑ ἢ, ΟὟΕΝ δά 
ἀκ οΗ, νδῖο Ὧν. ΝΑΕΟΕΙΒΒΑΘΗ δἶβὸ ΔΡΡΤΟΥΕΟΒ 
οὗ, ὧπ οἷῦ πεοὰβ ιἰσόγὲ τῦὸ »ιιγεμεα, ἑ. ε. ΟΥΤ ρυτ- 
ΒΌΘΥΒ [ΟΠ] ονγο ἃ ὉΒ 80 ΟἸΟΒΟΙΥ 88 ἴ0 ὉΘ, 85 ἴξ ΈΓΘ, 
ΟὮ ΟΡ ὩΘΟΚΒ. ““ο δ΄ υπίεἀ ὈΥ͂ Ῥυγειιοτϑ 
ὙῸ 8ΓΘ ΟΥ̓́ ΒΗ ΚΙ ΠΣ ΟΥ̓́ΣΥ Οὐγ ποοὶς᾽" ( ΟΒυ8- 
ὝΟΒΤΗ). Τῇ οΟὈ]θοίίοη ἴο ἰδ Κίηρ {π6 γον ἴῃ (88 
Β6η80 οὗ »ωγομίπσ, οὐ ἰμ6 χτουπὰ {μπδὶ (ἢ 6 ρ6Ορ]θ 
ΓΘ Β6γῸ σοῃβίογρὰ 88 σαρίϊνεδ δηὰ τοὶ ψιφίνεϑ, 
ἔτονΒ ουἱ οὔ ἐμ6 ἱποογτγϑοὶ ἱπίθυρτοίδιίϊοη οἵ ΥῈΓ. 
4 δῃὰ ἱμγοῖνοβ δὴ δηξγο τῇ βοοησορίϊοη οὗὨ [88 
ἰπιθηίΐοη οὗἩ (ἷ8 βοῦγχ. [ἰ 18 ποὶ {με ἀοβίρῃ οὗ 
{πΠ0 Ῥγορμοὺ ἰο αἶνο 8 ἀείαἰ]οὰ δοσουπὶ οἵ δβιιδ- 
οοϑϑῖυθ δηὰ γχοϊδίθα ουθηίβ, Ὀυΐ ἴο ΘᾺΡ ὕρ ἴο- 
οί ον, 'ἰὰ ὁη6 γχδρίὰ «απὰ νϑμοιμοπὶ γοσϑρὶιυ]8- 
ἰΐοῃ, 8}} 896 στοῦ, πα σο  168 ἀπὰ δι γὶη ρ5 
(86 Ῥοορίθ δὰ δηϊδυγθά, νἱϊμουϊ Σείοσομοθ ἰὸ 
{11268 ΟΥ̓ ὈΪΔ668.---Ἦ, Η. Η. 

γον, 6. Ὑ]}}|8ὲ (86 Ῥοοὶ ἀφεογὶ 68 86. οπιγατὰ 
ΤΏ ΤΟΙ οὗὨἩ {π6 ἸΆΣ ΚῸΡ ρδτὶ οὗ (Π6 Ρϑορὶδ ἴο {μ6 ἰαπά 
οὗἨ Ὀδηϊβῃτηοηῖ, ἢ6 18 σοι παρὰ (μας {6 Ρθορὶθ 
ΑΓΘ, ὉΥ͂ (8 ΠΙ68η8, 58{}}} τοῦ τ ον βερδγδίεὰ 
δ ἰοτ δϑυμαά ον; [ῸΓ Οὴ6 ῬΑΥί, ὈΥ͂ ὯΓ 1}}.6 Βιη8}16 Ὁ 
Ρατγί, 88 Ὀ66ὴ σοι οὶ θα ἴο ἰγπ Βου γα 8 (0- 
ψαρὰ8 Εσυρί. [{Τ|11|8 ὑϑῦβθ σοῦ ἄγ πιΒ (86 Ορί πῖοπ 
{πδὺ {9 Ῥτορδοὶ 8 ποῖ χοἰ βυιοσοαβίνο οὐθῃ(β 
ἴῃ [16 οτάον οὗὨἨ {Πποὶγ ΟΟΟΌΓΓΘΩΘΘ δηά ἴπ ἰΒοῖτ ΓΕ- 
Ἰδιϊοηβ ἰο ϑδσὶ οἵἶοσ; Ὀυΐ 18 βία της ἱπάοροπάοπι 
ἴλοϊβ δηὰ :ηϑίδηοοδ, δὶ οὔ σῇ ]ο ἢ σοηιίτγίθαι [0 
Ῥτοϑοηὶ ἴο Θοα 8δῃ ΔΡΡροδὶ [07 ΟΪΓΥ δηα ἸὨΘΓΟΥ͂. 
ΤΊ ΟΤο ἰ8 ἢ0 οἷοδοα σοῃμηροίί ον, ἱδογοΐοτο, Ὀοίπθοη 
γοΥ8. ὃ, 6, Βυσ ἢ}! 88 ΟΥὟὟΕΝ δηὰ Θκπιάοα νουϊὰ 
βηὰ, Ἡβθὰ ΠΟΥ 580 ἱμαῦ νου. ὁ στ ϑ] αἰ 68 ν]ιϑί (ΠεΥ 
ἀἰὰ τψιβδϑη 80 οἰοβοὶγ ρυτϑυθὰ. Ασοοτγάϊης (ὁ ὮΓ. 
ΝΑΒΟΒΙΒΒΑΟΗ᾿ Β ἱπίογρτοιαιίοη, ἰμ αἱ γοσ. ὃ Γοΐθῦβ 
ἰο 16 9578 Ὀπ {πεῖ ΨΑΥ 0 Βα γ]οπία, ἀτίνοη 
Ὀοῖοτο ἰποῖν οδρίογβ, (ἢ σοηῃηποοίίοη οἵ τοῦ. ὁ 13 

᾿πηροϑϑί ὉΪθ.0 Β116 {ΠΟΥ͂ ΕΓ 80 ΟἸΟΒΕΙΥ͂ ΡΓ- 
βιιοὰ ἐμαὶ (οἷν ῬυγϑαΘγΒ θτ ὁπ ἐλεῖγ ποῖ, ἀϊὰ 
ΕΥ̓́ΘΏ 8 Βπ|8}} ρατί οὗἨ {ἢ 6πὶ τη ϊ γα ]ΟΙΒΙΥ οβΟΔ ΡῈ 
δὰ 8θ6ε9 ἴἰο Εργριῖ ὃγ. ΝΑΕΘΕΨΒΒΑΟΘΗ ἀ068 ποῖ 
π68ὴ ἴο δϑϑοζί ἐΐ8: δι ΒΪ8 ὉΒΘΟΥΥ͂ οὗὨ ἱπίογργθ- 
ἰδἰίου πουϊὰ βοοῃ ὁ ἀδπαπά ἰϊ.---Ὗ, Ἡ. Η.]-- 
νο Ὅανοα ρίνϑῃ ἴδ Βαπᾶ ἴο ἴπ6 ἘΡΥΡ- 
εἰαπ85, απ ἴο ἴδ Αβαονσίδηβ ἴο Ὀθ βαιβδϑᾶ 
τσὶ τ Ὀσχϑαϑᾶ, --- Τοιοαγάδ Εσψρί εἰτείολεὴ τοὸ ἰδὲ 
λαπα;--- Τοισαγτ δ Αδεντία, ττοῖρ ογάον ἰο δὲ εα(ἱεἢεά 
εοἰξλ ὁγοαα, Το βίσγοίσ οὔοὐ ἴ89 Βαμα οὁδῃ τηθδὰ 
ἮΘΤΘ ΟΠΪΥ, ἴο βιγοῖδα οὐἱ {89 απ 48 ἃ δι  18ηι: 
860 ζ26γ. 1. 1δ; 1 Οἤγοη. χχῖχ. 34. [ΟΑΙΤΙΧ: 
“Τὸ ρμῖνο 9 παῃπά, 18 οχρί δἰ πο ἴῃ ἴῃ γο ὙὙΑγ8: 
ΒΟΠῚΘ ΒΥ {Πα ἰξ τηθϑῇβ δι] ὈΪΥ ἴο ΔΒ}; ΟΥ ΠΘΓΒ, 
ἴο τρλῖζο δῇ ἀρτγοοπιθηῖ; δὰ οἰ θτϑ, ἴο δχιδπ ἰἱ 
ἴῃ ἰοκοῆ οὗὨ τ ϑοΥΎ, 88 886 ὙΠῸ οδηποὶ 8δΚ Τοῦ 
μ6]}, ἱπυϊπιδίοβ μἷ8β γϑαὶβ Ὁ. δχιϑῃάίηρ μἰϑ μδαὰ, 
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Βυὶ 6 Ῥτορθοὶ βθθίῃηϑ δ᾽ ΠΡ ΙΥ̓͂ ὁ τιθῇ ὑπαὶ (ἢ 6 
ῬθΟΡΙΘ ὑγογθ 80 αἰβίγοβϑθθα ὈΥ ννᾶπί, ἰἰαὺ ὉΠΟΥ͂ 
Ὀοσχοά Ὀτοαὰ," Βαυΐ ἴῃ τ μϑὶ 8680 (ἃ [18 6 ν78 
δίτοιο!ι οαὐ 9 δηὰ ἴο ἀδγγία 3 ον πδὰ βυὉ- 
ταἰϊτἰοαἀ ἴο 818 σγοδῖ ρΡοΟΎΘΓ, ποί 1 ΏΖΙΥ, 48 (Ὁ Υ 
ΒῪαὰ {πτονα ἰποιηϑοῖγοδ ἱπίο ἰη 6 ΔΙΠπι8 οὗ (10 
Ἐκγριΐδηδϑ, θυ ὉΥ σορυϊθίοη. Υοὺ {π6 Ὁ πιυϑί, 
1 ΠΟΥ ψουϊὰ Ἰῖνο, βίγοίσἢ ουοὖὐ {Ποῦ βυρρὶἰδηὶ 
Βοηά, ἰο τοαοοῖν ἃ πλογβοὶ οὗ Ὀγοδὰ ἔγομι 9 δΒβαπὰ 
οὗ Αφϑουσγία δοϑίονί ας Ὁ ἀροὰ ἰπθπι. Βυΐ ψμαὶ 
Ῥονοῦ ἰ8 ἱπίθι ἀρὰ ὈΥ Αϑϑγγδῖ [ὑ Βα8 θ6θῃ ὑὩ- 
ἀοτγϑίοοα οἵ Αβδγτία ϑίγι οι} βροδικίης, τ 16 ἢ σλΡ- 
τὶ {86 θη ἰγὶ 65 ἰηίο οχὶθ. Βαι ἰΐ πουϊὰ Ὁθ 
βΒίγαηχο, ἰηἀ664, 1 (6 Ῥοοί θτο ουὐϑυιϊοοϊζθα (6 
ΒαΌγ]οπὶΞἢ οχὶϊθ. Τὶ μ6 ΒΥ 8 “4587, ἀπά ποῖ 
ΒΑΌο], τηΔ  Ὀ60 αχρ᾽ αἰποὰ οὐ ἴμ0 στοιπά ἐμαὺ ἢ6 
8.48 ἴῃ τπαϊπὰ ἐμ Αβϑϑυτγίδη, 88. 57Χ0}} ἃ8 (9 ΒΑΌΥ- 
Ἰουΐβὴ σαρίϊνῖϊιγ. 8116 Βαθοὶ λον ϑίδπ 8 [ῸΓ 
ΑΒϑ8γ δηὰ 406], ἴ9 Ὠδπιθ Αβϑϑ0ὺγ 18 80 υϑο0ὰ 88 
ἴο δια γ806 ὈοΙὰ δοιιπίγῖθβ; 8660 2 Κίημρϑ χυὶϊ. 21; 
ΣΧΥΪ. 11; χχὶ!. 29; 2 Οἴγτοη. χχχὶϊ. 11. Τῇθ 
ὉτίοΥ νογὰβ οὗ ον ἰοχί δχ ἰ ὈΪΐ 4180 ἐδ ἕδοί, ὑπαὶ 
1βγὰ6] ηὩ0 ἰοηροῦ οχίβιθα ἃ8 ἃ παιΐοῃ, Ὀυὺ γγἃ8 θἢ- 
εἴγοὶν ρσίνθη οὐ ἴὸ [19 ΡΟΥΘΓ οὗ ἰδ9 Κἰηράἀοι8 
οὗ (19 ψοτὶά, οὐ ψψΒΟΒ6 ἔβΥοῦ 118. ὙΘΓΥ [ἰἰΐὰ ἀθ- 
Ροηάρι; δπι}, νυ 119 (ἢ. Βτλ8}} 6 ραγὺ ζοιπὰ 186} 
ὧη 86 ρονοῦ οὗ Εκγρῖ, (86 αν χοῦ ρᾶγί, νυ! ἢ 
Ἰποϊαἀ θα Ὀοίδ ἰϑγ86ὶ, σαγτὶ θὰ ΔΌΥΔΥ ἰηΐο Αϑϑυγίδη 
ΟΣΙΪο, δὰ Φυύδι, ἀοροτίοἀ ἰο ΒΑΌγ]οη, ἰβ βιὉ- 
εοῦ ἰο Αϑϑυγ,---ἰΟ Ααϑὰγ ἴῃ (86 'νἱᾶθϑὶ βθῆ86 οὗὨ 
ὑπο ἰθτιη, ὑπαθγβϑίδη ΐηρ ἐΒΟΓΘΌΥ, ποὺ ΟΠΙΥ͂ Α88Υ- 
Τὶα ἰπ {89 Βιγὶοί β6ῆη86, Ὀὰΐ ΒΑΌΥ]ΟΩ 4806. 8.60 
85 76γτ. 11. 18. ΓΝοΟΥΕΒ ἰ8 οὗ ἰμ9 ορίπίου ἰδδὺ 
ψίυϊπο ἰλε λαπά, Ἰταροτῖϑ. βυ τα βϑίοῃ, 88 ἴῃ Φ6Σ. ]. 
10; το βιίγοίσῃ ουοὐἱ ἰδ βαῃὰ ἰο δα Ὀοιιπά, 88 ἱΐ 
ψογ0. Τιυ8, Β6 ΓΟ ΔΓ 8, “ἰὴ 2 Οἤγοη. χχσ. 8 
Ὑἰαὺ 15 ἰχαπδϊδίοαὰ 1η ἢ 6 σοτῃηπιοη γΟγβί ἢ γιεϊὰ 
ψομγϑείυε8 μπίο ἰΐὰς Ποτγά, 18 ἴῃ ἴμ6 οΥτἱ αἰ παὶ σίυε ἐλε 
λαπᾶά ἰο ἰλεὲ ζοτγα." ΤῸ σοπίοχὶ 66, ὩσΥΘΥ- 
[Π61655, ἔάγΟΥΒ ἰδ ἄρα, {δαὶ (6 αν 6 γ6 Γο- 
ἀυοσορα ἰῃ ΠΠΔΏΥ ἱπϑίδῃμοοϑβ ἴ0 δο͵οοῦ ὈσρΑΓΥ, δηὰ 
ΘηΓ ΓΘ ἀθροημάθῃοθ [ῸΓ (}}0 ΠΟΘ 588 168 οὗὨ ᾿ἰἴ8 οἱ 
(8688 Παδί 6 ἡλ 1018, {Π|0 χτοδίθϑι ϑῃθτηΐθβ [6] 
οουηίγΥ Βαιὶ.---ἘἸ, Η. Η.] 

Ψοετν. ἴ. ΟυὖυΣ ἔδῖμοσα Βᾶνθ δἰ θα δῃ ἃ δ1θ 
Ὡοῖ;: δἀῃηὰᾶἃ νγὝὸ Βανϑ Ὀοσθ τ᾿μοὶσν ἑμίαα 68. 
--Ομν Ψαἰλεγς ἔαυς δἰππεά: δὲν ατὰ ποί; ιτοὲ ὀὲξαν 
ἐλεὶτ διπϑβ. [Ἰδοῦ 18 πο βυϊοϊραῦ σϑϑϑὺὴ ἴοῦ 
τοπάοιίης {μ6 ἰαπὶ νου Ὁ 88 ἃ ργϑηθηί, Τμὸ Εηρ- 
1188 νογβίοῃ 18 πιοῦθ 1618] .---, Η, Η.] Ὅοηι- 
Ῥϑυίης {18 σοῦϑο ἢ γον. 16, ἃ σοτίδί ἢ Ρ8Γ8]16]- 
ἶϑαι 18 ΟὈΒΕΥΥ Δ ὉΪ6. [ποὺ οί ιἰλ0 δ᾽} οὗὁἩ [π86 ΡΘοΟρὶθ 
ἃτο δεϑογίθα ἴὸ Ὀ6 186 σδι.86 οὗ [16 σἈ] τη 1168 
Ῥτγου ουϑΙΥ αἀοϑογτ θα, Βαὶΐ γον. 7 βαγϑβ, Ομγ 75.- 
ἐλεγδ λαῦε δἰπηιοα ἀπὰ ΜὙ͵ὸ ὉΘΆΣ (μαὶν χα. Ὑ ον. 
10, οη ἰδ ΘΟΠΙΓΑΓΡΥ͂ 8408, ἴΡῸε ἰὁο 8, τοὸ λαυε 
δἰπηεά. Ἡδταο, 848 ἴῃ 1. ὃ, 8, 9, 14, 18; 11. 14: 1]. 
42. ἵν. 6, 12.14, (0 ἀοδβουριϊοη οὐἁὨἨ οδ]μτἑ 165 
δηἀυτεα σοηδίϊυῖθ ἃ ΡΥΪΠΟΙΡΑ] ζοδίατο ἴῃ 1}10 σοπ- 
ἔοβϑίοη οὗ βῆ. ᾿48 οὔθ Ῥδγδβγδρῇ 6η 45 νι ῖτἢ σοῦ. 
Ἴ, δη δηοίμον ἴὰ γον. 10, γον. 8 δοχί 8 ἃ παν 
Ῥάγασταρη. [7118 αἰνίϑίοη βορδγϑίθβ ΥὙΘΥΒ68 
ΟἸΟΒΟΙΥ 4}|1.6ὰΔ. 7.16 ϑβϑυ)οοῦ ἀονῃ ἴο γϑσ. 10 15 
οἰ οΗγ τοϊαϊοα ἰο ϑυξογίηχβ οοηποοίοα ψἱζὶι {89 
νηὶ οὗ [Π6 ποδοββηγὶοβ οὗ ᾿ϊ6. ὙΠ} στον. 1] 
Ὀοχίη8 8α ἀοβογὶριίΐοη οὗ ἱπάϊνι 8] ᾿Ἰηβίφῃμσοϑ οὗ 
ουΐταρο δηα ΟΡΌΘΙΥ (6 γ8. 11-14), ζο]] ον οα ὉΥ 8 
ἐοβουγιριίΐοη οὗ 10 οἴἶοοίθ οὗ 8]}} {686 σλ] δ πλ 1168, 
ΡΟΝ] Ϊο δηὰ ρῥγίναιθ, οα 186 ὑμθοογϑιὶσ ρῬ60Ρ]0 80 
ΟἿΟΣ {Π| ΡΓΑΥ͂ΘΣ, ΟΣ. 106 ἰδ 88 ἰπυϊπλαί ον 6ο0ἢ- 
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πθοϊρα νι τνμαὶ [Ο]] ον 8, 88 τυ αἱ ργθοοάο8 
ἷϊ,-ὐἾ. Η. Η.] Τοτο 18 αὖ Ἰθαϑὺ βοιπθ γαῖ} ἴῃ 
116 ἀϑϑοσίίοη τθδὲ6 ἴῃ νον, 7, ΕῸΥ ιἰν6 σύας σὰ- 
ἰΑΒίγορδ δὰ Ὀδ66ὰ Ὀγουσηΐ αὐοαί, ποὶ οὐἱν ὈΥ͂ 
ἴμ6 σαι οὗ (1λ6 ἰἸᾶαϑὶ χοπογαῖτ πη, θαΐ 4150 ὉΥ ιἰϊδὶ 
οὗ ῥγούϊουϑ ζοηθυϑι 3 (96 Γ. 11]. ὃ; χν, 4; χνὶ, 
11, 12). Βιὶῖ τογ. 7, νου νον. 16, ψου]ὰ σοι- 
ἰαὶῃ ΟἿΪΥ ἃ ραγιϊα] υἱθνν οὗὨ τἰιο σὰ}. 1116 ἵνοὸ 
ΥΟΥΒ08. σοΟΠρίο6 οδοῖὶ οἰμον. [ΟΒΌΒΘΜΟΒΤΕ: 
“1 8.8 οἵ (ον Γογ οἰ 16 γ8 ἡγ 6 Γ6 ν βιὰ ἀρ 
μοι, Ὀδοδιι80 (Π6Υ ἰμοιηϑοῖνοβ ἰδ βἰηηθα, 88 
(ἸΔΟΥ͂ ἰμϑίλβοὶνοθ δοπίθθβ.. .. ΤΊ οτα 18, {μ6Γο- 
ἴογθ, 0 γΘδΒΟΏ ἴον δι ρροδβίηρ. τυ δοιμθ, (μδῖ 
688 ννοτγὰϑ σου]ὰ ποὺ αν Ὀσθη τυγι θη ὉΥ Ψ6Γ6- 
τηδῃ, δοίης αἱ νατίδηοθ ψἱὐὰ 186 ἀοοίσιθ ἴῃ 

εν, χχχὶ. 29.᾽1- -δῃᾶ δὲθ Ὡοξ (Ὡ2)  , νἱμουὺ 
Ἰ, 860 6Β. ποίο8 δῦογθ; λέν αγ ποί.) 7.650 

ὑγοτὰ8 οοππϑοῖ ὑμοπιϑεῖτθβ ταίμον τ᾿ νυ μαὶ ῥο]- 
Ἰοννβ, ἔθϑη ἢ τ μαῦ ργοσοᾶθβ. Οὐ γαίλογα ἀαυὴ 
δἰππεά. Μ 1150 λὲν αγὲ πὸ πιοῦέ, τσ ὁδαν ἰλοὶγ δὶπδ. 

γον. 8. οσνδηῖϊβ ανθ στυϊθᾶ ονϑσ ὑδ: 
ὮΠΘΙΘ ἰβ ὩΟΠΘ ὑμαῖὶ ἄοϊδ ἄρσ!ινον ἃ5 ουὧἷ οὗ 
{πϑὶχΣ ΒδΔηἅ2.---ἰ Δοπε ἀείἰυετεὰ ἤγουν ἰλιεὶν παπά8.] 
Ὑ]1Ὸ 8δγΘ {μ680 ΒΕΥΥΔηϊΒ Βδίγαρ8 ἅτὸ βυρραβίοα. 
50 ΒΔΥ 8056 Ὑἢο0 πάογϑίδης ὑοῦ. ὃ οὗὨ 110 τα ϑὶ- 
ἄθῃοα οὗ 8 ραγίὶ οἵ ἰμθ ροορὶθ ἴῃ Ῥδ]θϑιὶηθ ΟΓ 
Οἰβοοσθ. Βυὶ νὰ 8060 ἤγοιλ σοῦ. ὕ, (αὶ {110 
δι. 076οὲ οἵ ἀϊδβοουγϑο 18 {80 Τηϑ γΟ ἢ οΥ̓͂ (0 δοι Ά}}γῦ 
οχὶοα μοβίβ. ϑ'δίγδαρϑ, 1189 ἔσθ, τὸ (1.6 Κὶ πρ᾿ Β 86 ῦ- 
νδηίβ, Ὀαΐ ὑπ 6 } το ποῦ Τ᾿ ΓΕΪῪ ΒΟΥ πῖ8, ΕΔΘΥ ἃΓΘ 
ποῖ βίανοϑβ. ΤῊ αἱ πηοὴ οὗ ἀϊδίϊ ρου 86 ἃ ἀ ἐϑοοι πὰ 
μὰ τὰκ Βῃουϊὰ ϑιδηπὰ ὑπάθσ ϑδίσαρ8 νγ)ὰϑ ἃ ΓΘ- 
Ῥτγοόδοῖ, θη οοηδίαογρα ἴῃ ἃ (ἰοοοτγαῖῖο ροϊηί οὗ 
ΥΙΘΥ, Ὀαΐ ποὶ ἰο Ὀ6 Γορατά θα 85 8 τηδίίον οὗ βυΐ- 
δοϊοηὺ ἱππρογίλῃσο 0 δ6 τηθηϊἱοποὰ ἴῃ {118 οἶδοθ6. 
Β651468, Ἰῃ ἔδοι (ἰ6ἀ4118}}) τυ ]οα ἰὼ Φθὰ, ἐἰ Π150 1 
ἃ 0907 δπὰ, δοοογάϊης ἴο ἰμ)0 ἰοϑιϊ πον οὗ Ψοτο- 
ταῖλ ἢ (χ]ὶ. 7-12), ἃ νν 9}1- ἀϊβροβθὰ τθλὰ. Βαὶ ἐμαὶ 
ΤᾺ] Βἰᾶνοθ 6ΓΘ ΘΙ] ΟΥ̓ 70. ΟΥ̓́ΘΥΒΘΟΥΒ δπὰ 
ἀγίνογβ' οὐἁἨ (86 πιδγοίης οἂρίϊνοϑ, 1818 νγὰ8 οϑῦ- 
ἀΔΊ}ΪΥ ἴῃ {πὸ ἰρσίοθϑυ ἀσρτοθ δατγιὶὶ δηὰ ᾿ἰΚοὺν 186 
αἰδρτγδοοῦι!. [ΤΠ18 ἀραὶ 18 ἰο Ὀ6 τορατάθα ἃ8 
ΟὯ6 ἴρδίισο οὗ ἰὴ8 στϑαὶ ὙἈγ] γ οὗἩ 5. 6 ῖ σ9 
ὑπαΐ Ὀ6[611 ἰ89 Ῥεορὶθ. [ὑ 18 ποὺ ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ͂ ἴο 
ΒΏΌΡΡΟΒΟ μα (6 νν 0190 ῬΘοΟρὶο 71ΟΓΘ δὺ ΔΩΥ (ἰπὶθ 
πάθον ἰδ 9 Ἰογάβμὶρ οὗ βίανθθ Οὐὁ ὑπ 6 -ϑοσυδηίβ. 
118 ποῖ ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ 8ῃ δχοϊυδίγο Γθ- 
ἴθγθῃσθ ἰο ἴῃ9 θ8π6α5 οὗ ολρίϊγοϑ ἰδὲ γγοτα ἀσίγθη 
ιο Βαγοπία. [{ 5 δηουρὰ (μδι 1 {μ6ῖν ἀορτααρὰ 
Βιδίϑ ἰϊ οἵἵθῃ δδρρϑηθιὶ ἰμδὺ ὑπὸ δὰ ἴο ϑυβαιὶΐ 
ἴο ἀοπιϊποογίηρς δὰ μαγϑὴ ἐγοδίαθηις ἔγοπλ 6 η 
ιδὲ ψ γ6 {μα πιβοῖνοϑ τη θη }8.---. Η, 1] 

γεν. 9. ὟΤ} ο ξαὶ οὖξὲέ Ὀσϑϑδᾶ νυν τὶ ---αΟἰ---Ὲ 9 
Ῥοχὶ! οὗ οὖσ ᾿ἶἰνθβ, Ὀθοαῦβθ οὗ ἴδ δβδυνυοχᾶ 
οὗ [869 υἱ͵εἰἋἀἋιᾶθσῃθθβ. ΒΟΒΕΝΜΌΕΙΕΒ ΓΟΙῸΓΒ 
{818 γα σϑθ ἴο ἴ6 ἐἰδηροῦβ τ ΒΙΟ (6 δοΟΥΠ- ΓΔ ἢ8- 
Ῥογὶβ οὔ οΥΓ σψνρί τὰν Ὦδγτο δὰ ἰο δῃδοιηίογ ἴῃ 
κἰ6 ]Θγηθθθ. Βα 15 1 ΒΘ ρΡΡΟΒΔῸΪΘ ἰμμὶ ΘΟΓᾺ 
ν88 Ὀσουχαὺ ἴγοιῃ Εργρὶ, θη ὑπ ἰΆΥ ΖΘ Ρδτῦ 
οὗ Ιὴ 6 Ρϑορὶα δὰ δθη Ἰθὰ δνδὺ ἴο Βαγυϊοη, 
δηὰ 1Π6 Βπιδιῖϊοῦ ραγί δὰ ἱμοπιβοῖγοθ θὰ ἰο 
Ἐμγριῖ Ἐπαιρ, οα (86 οἷον μαηά, ἤπ 8 ἴῃ 
686 τ οΓΒ “ἃ το ΚδΌΪϊο ἰμα Ἰσδιίοη, (ἰῶϊ πχοδί 
οὗ (869 ἔαρὶἐἰνοβ ἴῃ Εργρὶ ἀἰνοὶὶ αὐ 6 πουῖἢ- 
ΘΗΒίογη ὈΟΓᾺΘΟΣ οἷοδο ἴἰο τ 6 ἀόδογί,᾽ δηἀ 80 6 Γ8 
σοι ρ6]]οὰ ““ἴο ντῖης (μοἷν Ὀτοδὰ ἴγοπι {ἰ6 οϑογὶ 
δὰ 118 ΤΟΌὈ 6 ΓΒ." Βιιῖ ψ θη ἴῃ (18 ᾿νοτ]ὰ νὰ 
Ὀγολὰ Ὀτουχσι ἴτοαι ἰἢ6 ἀοβοτῖ, οὐύθὴ ὉΥ [080 
αν }]}ηρ οα (80 Ὀοτγάογβ οὗ Εἰκυρὶ, διὰ μοὶ ἔχοι 
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(86 ἰαϊογίον οὔ {86 σου γΥ ὃ ΤΉΕΒΧΙΟΒ ργοϑαῦγθ8 
ἐπαὺ (.}.15 Βοης; γ)͵λθ ὙΥὶίίθη δηϊὰ τἢ9 οαἰτοατῃ- 
Βίδῃ 68 οὗ οη6 οὗ (ἰἸοϑα 8114}}] σοιῃρηηΐθθ (δαὶ 
Τοιπαἰη θὰ ἴῃ Ῥδ]θϑ "9 Δηἀ γογ βοδίογοὰ δϑουϊ 
ἷῃὰ ὑπαὺ Ἰὰπά, 8686, δ !Πἶπς ἴθ οἢ ὑπο ρ48- 
ἰατο- αγοαμὰβ τι} 0110 γΑΥ κο τὶ 065 80] υ Γη- 
ἴῃς δποης ἔμ θη, νου ]ὰ Ὀ6 Θομρο]]6ὰ ἴο σοὶ ὑποῖν 
Βυ δἰβίθησο Ὁγ ρμιϊης ἴον ἰδ. Βαϊ ἰμαὺ ϑαρρο- 
Βἰ(ἴοα ἰ8 σοπγιηθα πο μοῦ Ὁ ὑδ6 ιἰβίοσυ (οὈ- 
ΒΕΡΥ͂Θ ζ6Ὁ. χὶτ, 1, “6811 (89 ΡΘορ]θ,᾽ εἰς.), ποῦ ὉΥ 
ἴδιο σοῃίθηϊ8 οὗ ΟἿ βοῆς (σοΙΏρΑΓΟ γ9Γ. 8 6906- 
ΟἷαΙγ, τὶ ἴῃ9 ορίπίοη οὗ ΤΗΒΝιῦΒ, (πὶ [ἢ 9 
110 ΘΟ ΡΑΠΥ͂, διιοπρ τ οπὶ ἰπ6 βοὴν νγῶβ τστῖϊ- 
θη, ῥγοΐογγϑα ᾿ἰθοτὶν ἴῃ ΡΟΥΘΓΙΥ͂, ἰο ἀοροηάθησο 
ῃ Ῥγοβρουὶυ, τοῦ. 6). Τὸ νΥἱϑοῖν οὗὐ ΨΑΙΉΗΙΝΟΚΒ 
Τοϑί8 οἡ {πὸ 8812ὴ0 οΟρί ηΐοῦ, δυὰ αἰ γβ ἵγοῖὰ ἐπὶ 
οὗ ΤΠΕΝΊῦΒ ΟἿΪΥ ἴῃ τΠἷ6, (Βαὺ 6 υπάογβίαης8 {116 
Ὀσγίησίης οὗ Ὀτοδὰ ἰο γοΐϑυ ἴο τη υσϑηῦ {ΓΔ Υ Θ᾽] 6 ΓΒ 
ὙΠ10 ὍΟΥΘ ἴῺ ΡΘΓΙΪ ἔγουι Βοάουΐϊη Τοῦθγ8. Ϊ[ διὴ 
οὗ (6 ορίηΐοη, ὑπαὶ 6 οχροάϊιΐοη Βόγο ἰπἀϊοαιθοά, 
88 8ὴ ἱποϊάφηΐ Ὀοϊοηρίης ἴο 116 οχρογίθηοα οὗ 
ἴῃ ο88 ἴβγϑβϑὶ 68 το δὰ ποὺ Ὀθοπ ἰ6ὰ δἸΤΑΥ ἰὸ 
Βδῦγ]ου, δηὰ οϑρϑοίδ! Υ οὗὁὨ ἰμο86 ψ8οὸ δὰ 64 ἰο 
Εχγνῖ. [ἴ ἰ8 δι᾽ οσαὉ]6 9 ΒΆΡΡΟΒΘ, ὈοῚ ἢ ἔτγουη 
βοΏΘΓΔΙ γΟΆΒΟΠΒ δηα ρηγιϊσυϊ νυ ἔγοτῃ του. 6, 
τπᾶὺ (Π18 ὁπ6 οὗ ἴδ ἔνψὸ ρᾶγίβ οὗἩ (8 Ρ60}]6 18 
᾿πίοη ἀρὰ, ΔίυσΙ ἰ8 ἰοιμσοποα ἀροπ ἴῃ ἰδ 9 ϑοηᾷ, 
{παὺ ΒΑΡΡοποα ἴο 41] ἰῃ οομηπιοη (ΥΟΓΒ. 2, 83, 7, 
10-12); τἸοὰσὰ {πὲ οπ͵γ Ὀ6ἴ6}} (ῃ086 ψὶιο βυδογοά 
ΘαΡΟΙΠΥ (νοτβ. 4, δ, 8); ποτὸ (τον, 9) γὸ δνθ 
ἃ (ἀοβογὶριΐοη ἰδὺ 8115. ΟὨΪΥ 6 σοπι  ξοη οὗ 
{πο8ο ἔπρίινοϑ ἰο Εσυρί, πὸ γοί σοϊδϊποά ἐμ οὶν 
τοθάοια. δ 1 τοῖον ἴῃ 6 γοῦϑθ, ποὺ 885 ΕἸΧΑΙ, Ὁ 
[0 {ΠΠ086 ΔἰΓΟΛΑΥ βοιι]6α πη Εγρῖ, Ὀὰὺ ἰο ονϑηὶϑ 
δΔηΐ εἰγουμηβίνποοβ ργοσοαΐηρ {πο ὶΡ Ββοί]οιηοηί. 
Αοσογϊης ἰο Ψογθα} ΧΙ]. 8, ἰοῦ θη Ὀουσδί 
ΤΠ 6» ᾿ἶν68 οὗ 58} 86], (ἢ 6 πη γάσονον οὗ α64 818}, 
ἂὺ {πὸ ᾿ΎΪσδ6 οὗ ΡΓΟΥ 81005 Μ]ἰσἢ ὑπ 6 Υ δὰ ἰάθη. 
Ετοιὰ (818 ΜὍὺ 8600 (8 ῬΓΟΥΒΙΟῺΒ ΘΓΘ βσᾶσοθ δὰ 

ΤΗΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΊΙΟΝΒ ΟΕ Φ“ΕΒΕΜΙΑΗ. 
----αἕ -----...--ὉῸὖὃᾷ6Κ 55:--.-ῸὋὄ ττττὮὦὮἃὮοἃἴ’ἃἵ’ἃἴ᾽ἃἩ.͵.͵"" " Ν π πἘπἘὋὃὁὥἕἜ  οὺοϑὕῦΣυ͵.,. 

{π80 (Πότ ψγότα Ὀηηὰ9 οὗ ΓΟ ΌΘΥΒ Μ80 Παηίδα [ῸΥ 
ἔβεη. [8 ἴΐ ποὺ {πδῃ ἔπ (η6 πἰρηοδϑὶ ἀθζγεα ῥτο- 
Ὁ8ΔῸ]6, {πδὶ (})}8ὰ ὁτγονν ἃ νυβίοιῃ δὰ ἴοὸ ἔρφγρι (76τ. 
χὶὶ. 160-18), ὈοΟΝ νγ ἢ 1] 9 ΤΟΥ νγϑῦθ 81}}} ἴῃ Ῥαΐεϑ 
ἰΐη9, δηὰ [ΓθαυΘΏ Υ ψ]ιθὴ {Π6 7 τ γο ἴῃ ἴῃ ἀδ- 
Βογὶ, σοιϊὰ οὈδιδίη ννλδὶ "3 ὨΘΟΘΘΒΑΥΥ͂ [ὉΓ βηῦ- 
δἰβίθῃοθ ΟὨΪΥ͂ δί {8Π6 ῬδΡΪ] οΥὗὉὨ (Βοἷτ ᾿ἴνϑβ 3--- Ὑ79 
Βαϊ οὔἷξγ Ὀτθαᾶ. Ἦοτγο ἀραΐη νγθ ἢδυθ 8 ζυϊυγο 
ἴθη86, δὲ 32); ἱπεϊπιδίϊης {86 ΓΓΟα ΘΠ Ταουγγθοο, 
διὰ ἀοιυι]658 (Πη6 σοπίϊπαβποο, δὲ [86 ἐπι οἵ 
ὙΠ ἰρ, οὐὗἨ (18 ρεσὶ].--, Η, Η.] 

γεν. 10. Οὖζγ βἰσίῃ νσειβ Ὀϊδοῖς {11 δῃ 
ονϑῃ. [80 Βπούρητον, ΟΑΕΨΙΝ δηὰ Ἠκχρεμ- 
ΒΟΝ. 860 ΡΒ. ἰχγ]!. 13.717 Οἱ δκὶπ ἰδ διγηὶ [λας 
δέεη δμγπί {κε απ ουεπ. [Τινΐ8 ΒθΏ86 8 [88 ὁπ 
ξΘΠΘΓΑΙΪΥ δαἀορίθα, ὁπ {86 ρφτγτοιηά ἐπαὶ ἱΐ 18 Τηοτα 
Θοηδβίβίθηαί ψῖῖ ὑπὸ οδοιβ οὗἹὨἉἍ δυιΐπθ, δηὰ πιοτα 
σοΙ οἶα] τ ἴΠ6 ἀογίναιίίοη δηὰ 86 οἵ [16 
Ηθῦγονν ψοστὰ. ΒΊΑΥΝΕΥ͂ πὰ ΝΟΥΕΒ ἰγηπβὶδίθ 
ὑμθ σοῦ ματγολεα.--, Ἡ. Η.1. Τὸ οἴἶεοὶ οἵ 
ΠΡΟΣ οα (Π0 Βκίη 18 δοηραγθιὶ ἴὸ ἐμαὶ οἵ ποδὶ 
οἢ ὑΠ6 νν}}8 οὗ 6 ουθῆ. [ΐ|ὸ {μ:686, ἐμαὶ ἢδ9 
Ὀϑοοθ διοί, ατγύ, Βαγὰ, ογδοϊκοά, ΤΏθσα τὰϑ 
ΠΌΡΟΥ που ἱ 8 [86 ἴσο ρδτίβ οὔ {π6 ρβορῖο, 
ὙΠ 0 δἰγείομϑα οαἱ {ἸΔοῖς Πδη 5, ὁπ6 ἴο Αβ- Υτῖα, 
(6 οἰ Βὲῦ ἰο Εχγρί, ᾧαπι}} ἐμ οὔθ ᾿ἢπή δγυίνρα ἴῃ 
Αβϑϑυτῖδ δπὰ ἰμ6 οἰβοῦ ἰὼ Εσυρί.-- Βθοδῦδο οὗ 
ἴμβθ ἴθστὶ Ὁ] 6 (τπϑῦζ. ἐέγγοσϑ, ΟΥ̓ δίοτπιβ 6) 
ΤἈΥΩ 1.9, ---δοα μπο 7 ἰδὲ λεαὶ (ον λοίη 85, ΟἸυΐδη) 
4 ἀμησετ. [σαι οὗ π6 διεγπέησ (ΒΚΟΌΟΉΤΟΝ) 
ΟΥ̓ δωγπίησε (ΟΑἸΥΙΝ, ΝΟΥΕΒ). ΟΕΆΓΑΘΗ ἰγδἢ8- 
ἰδίθ8 (86 ψογὰ γαρίηχ, οὐ μῦν ( ἅ{π| 68}, δὰ 50 
ἐν 18 τοῃὰουθὰ ὈΥ͂ ΑΝΕΧΑΝ ΕΚ (ἴῃ Ρ5. χί. ὑ ; οσίχ. 
δ8, {π6 ΟὨΪΥ οΟἱὸῦ ρίϑλοθϑ ψποτο [6 τογὰ οσοιΓ8), 
ὙΠῸ ΤΘΙΔΑΓΚΒ, ὑπαὶ “πὸ ΕΠ ρ 88} νον 18. βίγοηξ 
Θποῦρα ἰο γοργοβθηΐ [6 Ηθῦτον Θχοθρὶ γῆβὸ ὁΓ 
ἴμυγΥ." ΒΙΑΥΝΕΥ ἰγδηϑδίθ5 δίογηιψ ὀίαδίς οΓ ἀμη- 
σεν, δηὰ ἨΈΝΡΕΙΒΟΝ ἐλὲ ἀοί διαδία 97} 7}ἀπεῖπε.-το 
Ἦ. Η. Η.] 

ν. 11-18. 

11 ΤΟΥ ΤΑΥΙΒΏΘα (Πῃ6 ψοιθθὴ ἰπ Ζίοῃ, απαὰ (6 τηϑιβ ἴῃ ἐπ6 οἰϊίοβ. οὗ Ζυάδῇ. 
12,18 Ῥυηοθ8 ἅτ Βδηρθα ὈΥ {Π|61Ὁ Πϑπά : 1Π6 ἔλοοΒ οὗἉ 6] 46γβ ϑγθ μοὶ βοηουγθά, ΤᾺΘΥ͂ 

ἰοοῖκς 186 γοχῃρ' τμθῃ ἴο ρτῖπα, δμὰ (μ6 ομ!] ἄγη 1611 ἀπά θοῦ (λ6 ψοοά, 

ΤΕΈΧΤΙΛΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΙΟΑῚΙ, 

ες. 11.--}}. 509 [1], 88,-Ἰ 7 5), δ09 56 γ. ἱ. 16; ἰν. 16; ἐχ. 10; δηὰ οἰ βου ΓῸ ΥΟΙῪ Γτϑαθθη Υ. 
τ' τ μ ὙΓΥ͂ 

ΨοΥ. 12.- ἰ5 Το πόνπογο ἰῃ Φογοιρίδῃ .--- Γ[ἪὋ 9 ΘΓΟΤΩΪΔ ΒΒ ὨΘΥ͂ΘΣ 1568; 506 [Ι͂(οΥ. χίχ. 16, 32; Εχ. χα !. 8. 
ΞΥ 

ΨοΣ. 18.-- Ὁ, λαπάπιϊί, ἰα ἄπ. λεγ. 8600 Θ΄δούγμοσο ΣἼ) ΓῺ ῬΥΟΥ͂. ΧΙ. 4, δῃὰ [80 τογὺ Ὥρδῃιϊ, χὶ. 8; Ζυά, χτὶ. 91; 14. 
μ ὙΠ: 

Σιν  . 2, εἰο. Φογοιλὶδ ἢ 1968 ΠΘΙΓΠΟΣ [Ὧ6 ὙϑΓὉ ΠΟΥ 186 βυνοίδημίνο.--ἰ}}3 2 1} 3, Ζ6Γ. Υἱ. 21; 16. Υἱ]!. 1δ; [ον. χχνὶ. 31. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

[δ ετ8. 11-18, Τπὸ βδυβογίη 8 οὗ ἱπα νἹ 8 4]8, οὗ 
δ'} ζθ8 ἀπα σοῃάϊ 0.8, ΘΒρΡΘΟΙ ΠΥ μοῖρ ἀορτα- 
ἀλιϊοη, ἃγο ἀθβουϊ θα. Τ]686 ΥΟΥΒΘΒ 8{}}} ΓαΥ ΒΟΥ 
οομῆτιη 1.6 ορίπΐοη, (μδι 018 ϑοηρ ὈδΙοη 8 ἴο πὸ 
Βρϑοῖαὶ {1π|6 οὐ ἰοσα] γ, Ὀαὺ ὑπαὶ ἰῦ 15 ἃ ΘΠ ΘΓΔῚ 
Θηιιπηογϑίΐοπη οὗ {{Ππ|Ὲ συ οι 60.115 (6 Ρδορῖὶο δὰ 
δι το, ἔγοτῃ (6 {πι6 νυν Θῃ 9 οΥΒΑ1 6 ΠῚ ̓ ν 88 ἰῃ- 
νηιοὰ, ἰο [86 {1π|86ὸ Β6η (86 Ῥτορβοὶ ἱπάϊιοα {818 
Ῥοριι.---Ἡ, Η, Η.] 

γον. 11. [ἢ ἐμὶ8 απὰ ἐμ 0] ον ῖπρς γθγβ88 (0 
ΟΡ. 16) ἃσθ ἀθϑυγί 64 (86 βογγονβ ἩΔίοἢ ὈδίΩ]] 
Ραγυϊσυϊαν 6185568 ΟΥ̓ ΡΘΥΒΟῚΒ δἱ (μ8 οαρίατγο οὗ 
{80 οἷγ. Τ)686 δὸ ἱποίἀϑῃΐβ τ βίο ῬΩΓΕΥ ὃ6- 
Ἰοηρ ἰο δὰ ΘΕΥΙΪΟΓ ρογὶοὰ οὗ (Π6 μἰβίοσῃ, διὰ 
ῬΑΓΟΥ 8.}}} δομέϊπαθ ἰπ ἔογοο 7})6 νἱοϊδιϊοη οὗ 
[86 ΜοΙΏΘη δπηὰ (π6 Ὠδηρίης ὕὉΡ οὗ {π6 Ῥγίηθοϑ 
ΔΥΤΘ Ρῥδϑὲ οὐθηίβ, Ὀυὰϊΐϊ (86 Ῥραΐῃ {ποὺ οδυβοὶ 
8{1Π] ΒΌΓΥΪΨΘ8.---ὮΘΥ ταν 868 --- ἀἰδλοποτεά. 
ΟΥ̓ΒΝ: ἜὙΤΒΟΓΘ 8 ΠΟΓΘ 8 ἀο]ϊσαῖο ογὰ [ῸΓ 8 
ἰβρτδοοία! δοὶ. ΤᾺΘ πόογὰβ 1 ΘΓΆΠΥ ἀτα,--- ΠΓ0- 

πέπ ἴπ Ζίοπ (μεν λυπιδίεα (ΟΣ, ἰρεγε ἀμπιδίεα). [ὶ 
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18 λυπιδίεα ὉΥ ἰδ α ϑερί. απὰ Ῥεί." ὙΤον βυδογοᾶ 
ποὶ ΟΠΙΥ͂ {π᾿ τγογβί, Ὀιὺὶ 4}} δοτίβ οὐ ἱπα ἰ κη 168. 
--Ψ. Η. Η.]. - 89 ψοϊϑθῃ ἰῃ Ζίοη δπᾶ 
[89 τηϑὲ88---υἱσσὺϊα--λὺι [6 οἱτ95 οὗ υᾶδ8. 
[Βιλυνευύ, ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, ΠΕΈΝΡΕΆΒΟΝ δὰ ΝΟΥΕΒ8 
ἰγαηβίιιθ 10 τβι ννυοτὰ πιαίγυπϑι Το Ηδῦτοιν 
τορι 19 48 ζοποῦὶο 88 Οὐ ὑογὰ τσογποπ. Βοβί 69, 
(8158 ἰγαηϑίουϑ [86 δης{|χ6515 ἔγοιαι Ζίοπ δηα ἐλέ 
εἰ 68 οΓ υμαμὴ, γα ἱὺ ὈδΙοηζ9, ἴο 9 αἰδίϊηο- 
(ἴοη Ὀούν θη ἡπαΐγοπϑ ἀπά πιαϊάδ, τ αΪσΘἢ (μ6 Ρδῦ- 
8116} 181 1068 ποῦ γραυἷγο. ΤῈ τοοηιόπ ΣΟΠΘΓΆΙΪΥ 
ψότο ὑσπΠὉ161, σοῦ ἴῃ Ζίοπ, γοᾶ δηὰ ἱπβσουρμοαυὶ 
811 ἐἀε οἱζες ο" Ψωάδαλ. ΟΑἸΥΙΝ: “ΗΘ τηρηϊϊοποὰ 
ϑίοη ται 8 Φοτγ δ} ] θη), ----ἰῦ νγ8 ἱπαθοὰ ἴὸ 
δίδίθ ἃ ραγὺ [Ὁ (6 γο]ο; Ὀυΐ ἰμαῦὺ Ρ͵δ66 τ 9 
πον δὰ Ὀθοπ οἰοϑθῃ ΕΥ̓ ἀοὰ ἐπεὶ Ηϊ8. Ὡδῖμθ 
τοὶ Ὀ6 ἱμοῦο ψουβῃϊρροᾶ.., .. 48, ἔμβῃ, ἀοὰ 
δι ἐπ ογο 118 ραϊλοο, (αὶ ἤο αἷσι ἀπ 6 }} 1 {116 
τη 5ι οὗ ΗἾβ. ρϑορῖὶο, ἰὰ νγ88 ἃ ἀϊβργδοοίι βία 
ἰῃ 16 οχίγοιηθ ἴο 866 οπιοη Γαν θα (Π6Γ0, [ῸΓ 
{μ6 ἰθιρὶο οὗ αοἷ ννὰ8 ἴμ)8 νἱοϊαί6ι1."--Ἶ. Η. Η] 

γεν. 12. Ῥυΐῃοϑβ δγθ---ισόγε [λαυδ δεοη]--- 
Ὀδεηρθα ὑρ---λμησ---ὈὉν ᾿μϑὶγ Βαπᾶ [ἱ. 6. 8ι.8- 
Ῥοπάρὰ Ὁγ (9 παπά.---Ἰ. Η. Η.]. Τΐδ 8 Ὀθ6π 
ὀχρίαἰηθαὰ ἴῃ {ΠΤῸΘ 878. 1. ΤῺθ γίῃησοβ δυῃᾷ 
ἐμοπιβοῖνοϑ ἢ ἰΠοῖν οὐ δηἀ. Βαὶΐ βίησο, 86- 
σογώϊης ἰο θαϊ. χχὶ. 28, ἂς δαὶ ἴδ λαπησεά ἐα αο- 
ομγδεα οΓ Οαοα, ιϊν18 18 ἰποτοα Ὁ1]Ϊ6θ. ἩΌΥ οουϊὰ 
ΠΟΥ͂ ποῦ πᾶν ΚΙΠοΟα ὑμοιηβοῖνοβ 1 ΒΟΙ.Θ ΟΥΒΟΥ 
ὙΑΥ ΟΑΥΥΙΝ ἱπάδοα Ββυτιμῖ868, ὑμαὺ (ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ 
σοιῃρο]]οὰ ἰοὸ Βαηρς ἰϊιολβ6 το. Βυὺ τινουϊὰ ποὶ 
(18 Βανα Ὀδ6η ΘΧΡΙΙΟΙΕῪ βίαια, 1 [6 76» 18 δὰ 
Ῥοοπ δοπιρο]]οα ἴο ἀο εἴ 2. 4 (λεὶγ δἰά6 [ἰ. ἐ. 
ῬΓΣΠΟΟ8 ΤΟΓΘ δαηρ Ὀθ8149 ΟΥ̓ ΠΕΡ ἴ1)6 οἰζέεδ (80 
ἘΜ ΑΡῸ), οὐ δὖ {11ὸ διά, οὐ 1 πον Ῥτοχὶ πη ν ἰοὸ 
δ 6 αι Ὀ]οὰ πψοπιθη}]. δαὶ δραϊηϑὲ 1818 ἅτ (1) 
1} 9 τη 80} 1} 6 ΒΟ Βῖχ, (2) ἃπα γοὶ τοῦθ ἴμ6 ῥγτο- 

Ῥοϑί(ἴοπ 3,---οἰϊ βῃοι]ὰ ὉΘ 1 (1 ὅδπι. σχίχ. ὃ ; 

Ῥγονυ. υἱϊϊ. 3; 1 Οσἤτοῃ. χνυι. 17; χχὶϊ!. 28). 
ΟὨἿῪ ἴννο γν] 668 ὁδἢ ὈΘ παιημοὰ, 6 Ὑ3 ΤΑΥ͂ 

βἰδηὰ [ὉΓ "ὦ, ΠΔΙΛΟΙΥ, 1 ὅκῃ. χχὶ. 14; 7οὉ χγ. 

28. Βαϊ ἴῃ μ6 ἔτγϑί βαββαρο ᾿ΐ 18, ὉΤ᾽3 ὈΩΠΠῚ, 

Ἦο τδνοῖ ἐπ οὐ ἱπάᾶογ ἰδεῖν λαπαᾶς; δηὰ 1η Τοῦ χν. 
28, τιἰὸ Β6ηῆ86, ἃ8 ἰἢ6 σοῃποσίίοη ΒΠΟΆ, ἰ8---ἢθ 
Κηοννβ ἰδαὶ δ0 1 π|80} (ΟΥ̓ 19 οὐνπ Βαπα) δὰ 8 
Ρτοραύοὰ (9 ἀαΥ οὗ ἀδγίποϑ8. Νοίϊιϊης 6186 
Το ΐῃ8 ἴοτ 5, ἰπογοΐοτο, θα. (ο ἰγϑηβὶαίθ, 8. ὃν 
ἰλεὶν λαπά, αθὰ ἰοὸ σϑίορ {ἰῃ0 δι ἔχ ἴὁ ἱμποὶγ 
Θη ΘΙ ἷ65. ΤΊ Β6η86, ᾿πα 666, 18 βοηχον μαὶ ΓΘ ΟΌΪΟ ; 
δαὶ νονὈα] πὰ βυ 9 Δ 14] ΔΥῸ Π [8 ΤΟΠ δ (118 
Οχρίαπαιῖοη ΠΘΟΟαβαγΥ. [ΘΕΒ ΘΗ: δάἀορίβ {118 
ΒΏ126 νἱον. Βοβίἀ6δ8 (86 ουὐἱάθηῦ αν κυ Υ ἢ 658 
οὗ ἐδ 18 οοπϑίταοίίοι, ᾿ 18 ορθη ἰ0 (86 ΥΘΓΥ͂ βοτὶ- 
ουβϑ οὐ]οοιΐοι, {παν [16 οποιηΐθ8 ἴδ ποὶ Ὀδθη 
τηοηζὶοποι ἰη (119 Ρτοοοαϊης σοπίοχὶ, ΠΟΥ ΓΟ ὑΠ6Υ 
Ῥτοπιϊπθηῖ ἴα {86 ταϊπὰ οὗ οἰ 68 Ὁ ΓΙΟΥ͂ ΟΓΥ 
ϑροαΐίοῦ. ΤῈ6 ῥγοσοαϊηρ Ὑογ86. τπθτο}Υ (6119 8 
ἐμαὶ 'νοπιθη ἴῃ Ζίοη δηὰ νἱγρίηβ ἴῃ (ἢ 6 οαἱ(168 οὗἨ 
Ζυαάδκ Βεοά δὴ τ ὈΪο ἃ, Βυὺ ὈὉγ νιοὶ ἢ Τ|10 
ὩδίαΓΔ] ἱπίδγοποθ 18, ὈῪ 80 Ριι Ὁ] 16 οηθηγ. ΥὙΥοὶί 
815 15 ποὺ βεϊἀ : 18 πο οὐὸπ ἱπουϊ8Ὁ]9, απ 1 ἐϊ 
ΜοΓο, {Π6 πιϊηα οὗ {Ππὸ0 τολάον 8 οσσυρίοα πῖιἢ 
ἀπ ψοϊηοη νδ0 Βυξογοά, ποὶ τὶ (ἢ 6 τηδ τνὰὸ 
ἰηϑιοιοὰ ἰδ6 ᾿πτγ. Τῇ Ῥγοποῦῃ, ἰἔ 10 ΓΟΙῸΓΒ 
(ο 8ΠΥ͂ Βυθ]εοοὺ ἴῃ ἐπ ρῬγθοθάϊης γογ80, τη, 1 
στοῦ ἃ θ6οῖω, Τοΐον ἰο {})}6 ὝΥΟΙΏΘΏ, ΟΥ̓ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἰο 
486 αἰ[165. Βαὶ (παι 0 ἀοο8 ποὶ σοῖοσ ἰο οἴ 6 Ὁ 
οὗ (εβο 1 οὐϊἀθῃὶϊ ἔχοι 115 ζοπογ, ἀπά ὕγομχ [16 

ΔΌΒΘΏΟΒ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ᾿ηἰ6 1} Ὁ]0 8Β6η 868 ἴῃ τ ἸΟἢ 1ἴ δα ἢ 
τοῖον ἴο (θ. 6 τηυϑὺ σοποϊαάθ {Ππδὲ 1 τοΙοΓ 8 
ἴο {16 Ῥουβϑοῃβ ἱπηταθ δῖον παπχθὰ ἴῃ οἷοϑο πηὰ 
Ρτοσθάϊης σοπηθροίίοη, δηἀ ψ πὸ δοοογάϊηρ ἴο 4] 
ἄχοάα γυ]ο5 οὗἨὨ χγδισηλῦ, ππυδὲ ὈΘ 118 8076, [ΙΓ 
8 18. 80, δὴ ἰξ οδὴ ΟἿΪΥ͂ πιοδῃ οἰν 6 ν, λέ 
ΟΑΕΥΙΝ 8008, {πὲ 1.1Ὸ ῬΤίΏ 668 σοι ἴ6ι] δυϊοΐϊ 6, 
δηὰ ἐμαὶ ὉΥ͂ δηρσίης ὑδοιαϑοῖνθϑ, νν ἢ16}} ἃ8 1148 
Ὀ6θη βαϊα 15 αἰίου]ν ἱπογθαάϊ]6 ; οὐ 6156, ψ]αῦ {110 
οοἸ]οσαίίοη οὗὨ {μα τνοτὰβ 'ῃ (86 οΥἱ σία] παι ΓΔ] ]Υ͂ 
Βιυρσροβίθ, ὑπδύ ἐλὲ ργίποοα ἰσότὲ ἀμησ μρ, ἃ. ε. Β8- 
Ροπάρα, ὃν ἐλε λαπά, ον (λεὶτ λαπά. Τθ ῥγοῆουῃ 
ΤΥ ῬΓΟΡΘΥΙΥ͂ Ὀ9 ἀἰβροιϑοα νἱτἢ, [ῸΓ 118 ΡῬΓΌ86Π09 
οτὸ βθϑῖῃϑ δη(ἾΓῸ] Υ ἀπ ἰο {Ἶλ6 ρῥτοΐδτθηοθ οὗἉ {89 
ΓΙΟΥ͂ [ῸὉΓ ΤΟΥ 8 οπάϊης πὰ Ὁ ; 1 Ὀοϊοπσϑ ἴ0 ὑἐδ9 
ΓΏΥΠ.Θ, ΟΥ ἈΒΒΟΠΔΠΟΘ, δηκ 15 ποὶ ᾿ηϊοιπι οἰ ἴο ὉΘ 
Θπιρδαϊΐο. 850 (6 γυϊραῖο ἰγδηϑ]αίθβϑ, οὐαὶ πᾷ 
6 Ῥγοηουῃ: γίποίρεβ πιαπὶε διιπρεπσὶ δμηί.--τ 
ΗἩΕΝΡΕΒΒΟΝ αἶ80 οἴμρίϊθ {16 Ῥτομοιπ: Ὀΐὺΐ }16 
ΟΥ̓ΘΥ]ΟΟ 8 ὑμ6 ΝΊΡΠΑΙ] Τόν οὗ (6 γοΓῸ δη ἃ τη 8 Κ08 
[116 ΘΠΘΙΩΥ͂ ἰΐ8 βΒιι)]οοι. Ηδθ ἰγαμϑἰαίοβ, δγιίποοδ 
ἔλεν λμπσ μρ ὃν ἰλὲ λαμ, ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ, ΠΊΟΤΘ 6ΟΓ- 
Γοοίϊγ, μῥγίποοα τρσέγα ἄμπσ τρ ὃν ἰλὲ λαπά. Ἠθ 
ΒΌΆΡΡΟΒ68 {Πα {π6 Ῥχΐπσοϑθ ἃπαὰ οἰάεγϑ νογο ἢγϑὶ 
αγἀογοὰ αηὰ ἤθη Βυη ὉΡ. ΟΥ̓͂Ν : “ΤἊΘ 
τηοϑύ οὐνίουβ τηθασΐηῃρ οὐὗἨ (6 ψόογιὶ8 8, δαὶ 
ῬυΐπΟοΒ οΥΘ ΠΣ ΟΥΓ ϑυβροπἀ δα ὉΥ (6 Βδηά, 
δηα ποὺ Ὁ (Π8 πθοὸῖκ. ϑαοῖι ἃ Ραπὶδἰιπιθηΐ ... .. 
ἸΠΑΥ͂ γα Ὀθοὴ ἃ ὈΔΓΌΟΑΥΙΥ τοβογίοα ἴο ὈΥ [86 
Οἰιαϊβαηϑ. Τ 18 βθθῃ8 ἰοὸ Ὀ6 ἰἢ 9 τηρδηὶη! 6ο0ἢ- 
γογοὰ ὉΥ (πο γογβίοπϑ βιὰ ἴθ6 Ταγζα." [1 
ΠΟΥ ἡγαγ9 ποὶ ἰοτίαπτοα ἰο ἀοαἢ ἰπ 1118 νΑΥ, ἰύ 18 
ποῖ ἀη] οὶ {1ι8ὲ “10 Βοπ8 οὗ Ζοάοκία!," δὐὰ 
“ἐ 8}} ἐϊο Ῥγίησοϑ οὗ Ψυ44}}᾽ γογο β]αΐη ἴῃ ΒἰῸ- 
ΙΔ} γ Ὀεΐηρ ὈοἸιολά δά, ἀπά ἰμαὺ ἐμοῖν 1.684 }688 
ἰγαη ΚΘ ΟΥΘ βυβροηάἀοὰ ὈΥ 86 Βαηὰβ οὔ (ῃ9 
Μ08}}5 ΟΥ̓ (9 οἷΐγ. ΤΊ (80 Βοαά]ο585, παρὰ 
ὈΟᾺΥ οὗ 880}, δπὰ ἴμ9 Ὀοάϊοϑ οὗ 18 ἰἢτοθ 
Β0η8, ΘΓΘ αϑίοηρα ἰὸ {μ6 τν8}}89 οὗ Βοιμδ᾽λη 
( ὅδ8πι. χχχί. 8-12). “10 ννὰβ ἃ οσυϑίοαι ψΪᾺ (ἢ 9 
ΘΥβί8η8, ΔΙῸ ἰμΠ6 Ὁ δά Βἰαΐῃ, βίγδημὶοά, οὐ ὃ0- 

ι6δα θα {μεὶν ΘΠΘΩΥ͂, (ὁ δηρ [πο ὈΟ( 165 ὩΡΟῺ 
ῬΟΪΘ68 ΟΥ ΘΙ. Ρ8]9 ἐβοω. ἴῃ {1119 ὙΔΥ ὑπ Υ ἰγοαϊ οἀ 
Ηἰγϑίοουβ οἵ Μιϊοίαπι, δὰ ,ϑοπϊὰδ5 οὗ [͵οοάρ- 
θη. ὅθο Ηοτγοάοίυϑ, [ἱὉ. νἱ. ο. 80; 1.10. γἱϊ. ὁ. 
258 (Αραμ Ουκαβκε). Οὖ, ἰβοσθ ταῦ Βγο 66 ἢ 
ἰηϑίϑῃοοϑβ ἱπ νι ϊοὶ Ργΐποοβ 6 το {Π|ὰ5 διιβροηπαοά, 
ποὺ δον ἀοαί], ΠΟΥ 70 (6 Ῥάτροβο οὗ Κι Πρ 
θη, Ὀαὺ 88 δὴ ἱζηοσηϊῃῖοιβ δηα ἰοτί αὐ ρα ἢ ͵ 88- 
πχθηῦ. [18 βαϊὰ ἰμαΐ “0 Ῥυπὶβῃπιθηΐ 18 ΙΠΟΥΘ 
σοπμτηοῃ ἴῃ ἰδ Εαϑί. Η88 ἃ πιδβϑίθῃ ἃ γε ΓΔ ΟΤΟΥΥ͂ 
Βίανο, ... ΒΟΥΘΓΆ] ΤΏ 6 ἃγῸ 6 |16α, ψ]10 τἰ6 (0 
οἴδοη ον 8 δη 8 πα Βοἰὶϑὺ Ἰιΐτα ἰο {116 τοοῦ (1}}} ἢ 9 
θοὸς ἔογρίνθη 89 ̓᾿ (Οοπιρ. (᾽οτηπ,.).---Ἶ. Η. Η. 
ΤῺῈ6 ίδοσθβ οὗ ἘΠ] ἄσθτα σσϑὲθ ποῖ τϑραζγᾶρθᾶ. 
Το ΐβ 18 βαϊὰ ἰπ δ᾽] υϑίοη ἰο [,ογν. χὶχ. 82, “ἼἸμου 
Βι.4}} ΠΟΠΟΥ {Π6 ἴδ6θ οὗ 86 οἷά τηϑη.,᾽" σοῃΡ. [μαγ. 
χῖχ. 1; ἔχ. χχὶϊἹ. 8. ΑἸἰνπβουσὰ ἴῃ {16 Ρ]αο08 
Τοίογτοα ἰο, 9 νοσὰ ᾿ἰαάςγε 15 ἰηϊθη ἀρὰ 845 ἃ 
ἀοϑἰ χηαιίοη οὗ δρ6, ποῖ οἵ ἀϊσηϊίγ, γοῦ τὸ 810 
ΟὈ]οά ἰο ἰδ ἰλ ἴῃ ἐμθ Ἰδοῦ δθπδὸ 6 τ ; Ὀ6- 
οϑ186 ἰΐ 15 ῥ᾽δοδά ἴῃ ρδγδ]}} 6] τὰ νὰ ἤγίποος, δὰ 
θθσδιϑο ἐλ αγοά ἴῃ σοί γαϑὺ νἱ{ἢ (110 ψουζλίμ ἂτὸ 
ΒΡΟΚοη οὗἩ ἱῃ γον. 14. 

γεν. 13. ον ἴοοϊς ἴ86 γσουὴρ θη ἴο 
Βτὶ ἅ---ἰλὲ ψομη 7 πιῆ ατὸ οὐϊϊσεά (ὁ εαγγν (ἠδ πιὶὲΐ 
τ ΣΟ ΕΕῚ Τομηρ πιέη σαττίοαϊ πε -δίοι8]. Ὧπ9 
γαυΐϊρκαίο ὑγδηβ]λί 69, « ἀοἰεβεοη δες ἐπιρ μα ος αδιιδὲ 
διηί (Βλ1ῈῚ 9 845, “αοἰεδοοπίς8 πιοί ἰἰοηοπι ραϑεὶ 8μπ|). 
[θοσᾶν: 7Τλεν αὐμδεά (δὲ ψομης πιεπ ἱπαεοοπίΐ, 



186 ΤΗΒΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΦΕΒΕΜΙΑΗ. 

ὙΠ ΙΟΝ 18 οχρίαἰηοαὰ ΟΥ̓ {18 ποίθ, “ ἑ. 6., τηϑ ἀθ 
ἰμθῖὰ στῖπὰ πακοὰ ἰὰ (86 τι}}}." Βαΐ (80 βεσοπὰ 
οἶδιι56 οὗ [8 ΥΕ6Γ86 18 δζαϊηϑὶ ΔΩΥ͂ Β6 8 ἰῃ ΘΥρτο- 
ἰδίϊοπ οὗ ι|10 ὅτϑι οἴδυβο. ΤῸ ὀχρ ῃδ 028, ὕυ- 
τὉέηε8 αὐ πιοίπάμηι διιπδογωπί, ὙουπΣ ΠΟ ὙΨΘΓΘ 
ἴδκοη ἰο ρψυῖ, δηὰ υωνέπεας πιοίαδ ασίίαγιιπί ΟΥ̓ 
σεγδαγηί, Υοαῦς τθῃ Βῃοοὶς οὗ ἰιγποὰ τη1]}8, 8Υ6 

ὙΘΓΌΑΔΙΪΥ͂ ἱποογγθοί, [05 {89 ὙϑγῸ δὲ) ἀοθ8 ποί 
ΙΘΔῺ αγιίαγε, ἴο Βμαῖζο: ἰο ρσίνο ἱξὲ {Π6 Βθῆη89 οὗ 

ἐμγηῖη, ᾿ νου 6 Ὠθοθθδδᾶῦυ. Βυΐ (0 β' τωρ ]θ 

᾿Πἴοτα] τωϑδηΐηρς οὗ {89 ποτὰ [το ἐ, ΟΕ ΈΠΑΟΘΗ :-- 
ἴο σαγγ], ΘᾺ ΓΟΙν Βυ ῆσο8β. ΕῸΓ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 88 {λέ 
σατγη τη.) οὗ ἴπ 6 Βδη- τὴ }]}58 οἢ 1110 ᾿ΟΟΓΠΟΥ͂ 8 ΒΘΔΥΥ͂ 
Ὀαγάδπ, θὰΐ (ἰμδὺ ΠΟΥ͂ σαγτὶθαὰ {Π 680 ἰπ 1165 ὑδαὶ 
ΠΟΥ ΜΟΓΘ 8180 σοι ρθ]]θὰ ἰο ἐωγπ {θη}, ἑ. 6., (0 

14 
15 10 
16 Ὧμ] 
17 ἰαϊηῦ; ἴον {Ππ686 ἐλύγ98 ΟἿΓ ΟΥ̓́ΘΒ 8.6 αἸπι. 
18 18 ἀοβοϊδίθ, (88 ἴΌΧοβ ψ]κ ἅροι ἴὑ. 

Ιοῃ ἤγουν οὐγ μιοδὰ : γόοθ ὑπο 8, ὑπαὶ γγ͵ὰὲ Βᾶνθ βηποα ! 

ατὶηθὰ νἱὰὰ ἰμθ. Α5 88 οχρ]αἰποά, (6 βτεί 
οἴαδιδβθ σοτγοβροηβ ψ τ 0110 Βοοομὰ, Αμπᾷ [ΤᾺ90 
οἰ δδίοι οὗἨ {μ6 σοπ)ιμοίϊου ἰπ {118 Βοηρ, ὙΥ 6 Γ6 
ὧς πυϊσιιϊ Ὀ0 ὀχροοίοι, τα κο8 ἰζ8 δχργεββίοη ἢ6ΓΘ 
ΤΏΟΤΘ ΟἸὨρΡὨαΙ6. Σύυμη πιεπ να Ὀοοπ σορε]ϊοά 
ἴ0 ΟΔΥΓῪ πιιϊ{ἰ-δίοπεδ, συεῆ δον δ, ΟΥ̓ ΠΙεΓ  ολι άγιη ἐατὸ 
“αϊίεπ απάον {89 βοᾶν θυγά δη5 ο τροοά {116} ΤΟΥ͂Θ 
ἰογοθά ἰο σΔΥΓΥ.---ἸΥ. 11, Η.] [86 οὨΙ]ἄτθῃ ἴ6]} 
ὍπἅθΣ [86 ννοοᾶ .--- δον 7.11 [ρτοροτϊν, γεἰ, οΣ 
λαυα ψαϊέεη.---Ν. ΗἩ. Ἡ.] ὠπώετ ἰλες φοοὰ, Τὴο 
Ὁ ὍΠ3, (86 τηοϑὶ ὈϊΪοοχαιης δὰ δἰγοιροβὶ οὗὨ (86 

χοῦ πότ ΘΟ οά ἴο ΘΑΓΓΥ (ἢ6 τα 1}}- [ΟΠ 68 (866 
ΗΕΒΖ. 2 .- πε. χ. Ῥ. 82), 86 ὈοΥΒ ζΘΏΘΓΟΙΥ πο 
τοαυϊγοὶ ὁ ἀγαρ ἴ6 τννοοὰἁ. [{[ΤΊ]ῖὸ πιοϑὶ Ἰαδοτίουβ 
διη( τη 6018] ΒΟΥ Ϊ 065 6ΓΟ Γοαιϊ ὶΓοά οὗ (0 δ ὁ π|Ίδὰ 
γουΐ ἀπὰ σὨ]]άΓΘΩ.---Ἦ. Η. Η.] 

Ψ. 14-18. 

ΤῊ 6] ἀογ5 αῦο οοϑβοα ἔγοπὶ Π6 σαΐθ, [6 γουῃρ' τλθῃ ἔγοπλ {ἢ 6 ]Γ τηυβῖο, ΤῊΘ 
οὗ Οὐ πρασὺ 18 οϑαβϑϑα ; οἿγ ἄδῃςθ 18 0 Γηθα ἰηΐο πηουγηΐην. ΤΒ6 οὐόσῃ ἰβ 

Εὸγ {818 Οὐ μοϑγί 18 
Βεοδῦβα οὗ [86 τιοιπίδϊπ οὗ Ζίοιι, νοὶ 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΥ̓Ὸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ.. 

τον. 11. Ὁ πίιὰ 19 10] πίη, 56:. νΥἱἱ, 81; χυὶ. 9. χχχί. 86: χχχυὶ. 29: χῖνυἝ!, 33,--Ὁ Δ). ὅ.9 ἰἰ].12. 
. ἐπέ τι α ϑ ΤΙ: 

γον, 15. δὴ) ϑογθαν δὴ δὲ ΟἿΪΥ ομσο, χιὶχ. 25. ΤῊ Θχρσοδϑίου τ Σ᾽ ΓῚΌΣΥ ἰο Ἰουπὰ ἰῃ 16. χχίν. 8; σοῦ. 
ἢ ἢ ὑάδι εἰ 

Ἡον:. ἰΐ. 1..--97) 860 ΥΟΓ. 3... νῦ), 800 Ατη. Υἱἰ. 10. Φογοιλί ἢ τδοὸ8 [0 ψογὰ ἴὮχοθ ἐἰτλοϑ, Υἱ. 26, χυΐ. 7; χχυὶ, 18.- 

4) 7112, 560 Ρδ. χχχ. 13; σ6γ. χαχί, 4, 13. 
γογ. 16. ὅν ὁ ΓΘ)», ΟἿΙΥ οἰδοσγμθσθ ἰῃ δοὺ χίχ. θ. Φοσοταίδιι πδοα 17. Ὑ2}»"} οὔσθ, χ!!. 18.---ὴνν Φοτθυτιίδ ἀρθα ἴτο- 

φυσμίὶν ; ἐν. 18; υἱ. 4; χ' 19; χίῃ!. 26; χυ. 10; χῖνῃ!. 46. ΑἸδο δ 8)-"Ἶδξ, 'ν. δὶ; χῖν. ἃ. [ΟΥΚΝ ἰπαίϑῖϑ οὐ ἱγαυϑι δας 1ΠῸ 
τ 

Ῥαγίίοϊο δ), Ἡος ἱς ποὺ ἰο ᾿8. Βαϊ ἴο οὔὸ ἱρπογαπὶ οὗ ἴπὸ Ἡθῦτγον, (89 ποῖ που ἰπονυ δ Ὁ]γ Ὸ ἰλίκο ἴῃ ἰἴ0 ἐεσεροναΐ 
τ 

Β61156, Ὑ᾿ Δ ἰο ἢ {Πὸ ἨΟΌΓΟΝ ρϑγίϊοῖθ πόΥοσ ἢμ8. ΤΟ Κ᾿ Υ͂. [6 [0] οὐσοὰ ὈΥ 411} {πη Ἐπ κα  ἰδ1ι ἰγαηϑ]δίοτγα, οχοορὶ ΟὟΣΝ.--- Ἢ. ΕΗ. Η.] 

-“ἸΝΟΤΊ 33. Βὸὸ Δον. [{ϊ. 25; Ὑ}}. 14; χὶν. Ἴ, 7)0. 
τΤττ 5" 

τ. 17. Υ, 6661, 13, 22.---3}.}"}} 32. ΓἹἽ οσσῦτα ο᾽ ϑούσῃοΣθ ΟὨ]ΥῪ ἰῃ 6. ἰχίχ. 24.--Π, 8660 ἰγ. 8. 
εἶ Τ φυ δ. ων: Τ᾽ --- Ὑ 

ει. 18. Ὁ 2 7), δθὸ ὅοσ. χί!. 11; ὕδβη. ἰχ. 11.-ἷῦ γεϊαὶ. 11. 15.--Ο )ρῦ, Φοσεοιαίδῃ Ὥότοῦ ὑδοὸ5 180 ποτά, 6 Θχργοεθθα 
γῶν τ ἔῃ .Φ Υ 

ἴο 86π)6 [468 οἰλογν δο, ἰχ. 10; χ. 22; χ]χ. 33; 1]. 317.-ὐογθηλί ἣν ΘΥΕΣ 868 186 6] 17, 800 ῬὨ. ἰχχχίχ. 16, 

ἘΧΕῈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

[ὕετβ. 14-18 ἀορίοι {86 ἀορτοββίης οβδοίβ οὗἁ 
(1656 ναυίουϑ ὙΎο 8. δηιὶ δι1Ππ}}} 14 010}8 οα {δ 6 
ἔφο! η κ58 απ ἀδρογίπχοηί οὔτἶ6 ρΡοΟρΪο9.--ἾΥ.Η. Η. 

γον. 14. 88 ο᾽ἄᾶθτβ ανθ οϑαδβϑᾶ ἔσοσῃ [89 
Βαῖθ, ἴ9 νου δ, 6 ἔσζομ ὑπμοὲσ σιβίο. 
[πὸ ἀοτγπιδὴ ἰδηρυαρβθ ΘΠΆ 0108 ΟἜΠΚΊΑΟΘΗ (0 ρὶνθ 
ἃ ὙΟΥΌΔΠΪΥ ἰ᾿ἰϊογὶ ἰγαπβίδιίοη : 0)᾽΄᾽5Ἕ» Αοἰ]ϊοϑίθη 
ζοϊογη στοὰ Τοῦ, ἀϊθ Φπγφιπχα σοη ἴσο 86ἱ- 
ἰσηϑρίοὶ. Νἥα ἤᾶγθ πὸ ΟΡ 8 ἴῃ ΕΏρ ἶϑ {Πηἴ 80 
ΒΟΟυΓΑΙΟΙΥ ἰγαηϑἰαίθ ΠΩ δηὰ 12). ΝΟοΟΥΕβ᾽ 

Υ τ.: 

ἰγδηϑ᾽διΐο, νυ] σὴ 15. αἶϑο Ὺ}0Ὺ1758Ὲ8᾿8---Τὴς οἰαθγ8 
δί( πὸ πιοῦὰ αἱ ἰδὲ φαίε; ἰδὲ ψομπς πιὸρ ἧαυδ σεαδεάῶ 
ὕγοπι ἰλεὲν πιμκὶς--τοϑιγὶοῖθ ἴΠ6 τησοδηΐης οὗὨ {10 
ταὶ οἷαι ϑθ, πιϊϑ Γαηβἰδίθβ {1.6 νου, 8ηἃ ΤΉ 6 Υ8 
ϊ ΠΟΘΟΒΒΑΥΥ [0 ΒΌΡΡΙΥ ἃ τοτ πη 118 Βοοοῃά οἴδιι86. 
ΤῊΘ ἰάθα 18 ποὺ ἹΠΘΓΟΙΪΥ͂ ἐμαὶ ἰ..6 Θ᾽ 68 ΠΟ ἸΟΌΚΟΓ 
ΟΘΟΕΡΥ͂ {ποτ Βοαΐϑ 'ὰ (Π6 μηί68,--τῦαι ἐπ δὶ (ΠΟΘ ΥῪ 
γεϑί ΟΥ̓ σόαΝ6 ἤγονπα 1} [11.086 ἀτ169 δηἀ Ρ]Θ δι ΓΘΒ 
μα ροτγίαϊη ἰο μοῖρ δμὸ δηὰ αἀϊραϊίγ. ἬΒὲ16 
Θ᾽ θγ8 ἰιογὸ ἀοβίχηδιθ οὐ πιεπ, ἰὼ δι Πι6818 ἴὸ 

7] οα!Ἱϑὰ ἐβϑῖὰ ἰθετθ οὐ ποῖ. 

γουης τπϑῃ, ἰὸ ἰδ ποὺ ἴο ἰμ6 δχοϊυπίοη οὗ ἰδ 
οΟἸδοὶα] οἰ ογβ, ι0 8.6 σοχζηαγά θὰ 45 ἴγρ68 λῃὶι 
ΓΟΡΓοΒοηίδίϊνοα οὐ ἰμο5θὸ ρϑδὶ τὶ 4 16-}1Ὸ,--οῦ 
1099 ὙΠῸ ΘΒρϑοΐδ!ν ἀοἸ  κιοά ἰῃ Γοβοτιίης ἴο [89 
βαῖοθ8 οὗ ἴ80 οἷν, ψιϑίμαν ὑπ οῖν οδοῖαὶ ἀυ 108 

ΠΕΝΌΕΒΒΟΧ: 4“Ιὰ ἰ5 
ΘΟ οι. ἴῃ ἴμ6 Εδϑὶ ἴοσ δχοὰ τηθ ἴο πιοςῖῦ ἴῃ (88 
ΟΡΘἢ 8Ρ860 ἩΠΠουὶ ἰμ6 χα. οὗ ἰδ 6 οἰἵγ, [0 ρ899 
(110 ἰπιθ ἰὰ πδυγδιϊηρ οὐ ᾿ιραυῖηρ (ἢ 6 πον οὗ 
ιὸ δ, οὐ {86 βίοσοβ οὔ Ὀγβοῖὰθ γϑαᾶγϑ. Ετοπι 
8 ΔῊ ΘΑΒΥ͂ ἰγαηϑι(ἴοη ἰ8 τηλ46 ἴο (Π6 υσυπὰ 
Ῥαδβίϊπιο οὔτδο γουορ.᾽᾽ ---Ὗ. Η. Η.] Τῆς σεῖο ν88, 
88 ὁ Μ6 ΓΟ, ὑπ σουσὶ οὗ πὸ οἰ οτγϑ οὗ 1μὸ ρθορὶδ, 
μη, δὲ ἰδ ββ)θ (ἰτωθ, (6 ὑυὶῃοὶρδὶ ρος οἵ 
80618] οηἰοσχίδἰπθηί. ὅ6ο0 ὟΊΝΕΚ, Ἀἰ. Ἧ. Β. 5. ν᾿ 
Τλογο. ον (18 γοδβϑοῃ, διὰ 80 ὁ δοσοιηῖ οὗ 
(16 Ββοσορά οἶδιι86 οὗ {):6 γϑσδο, νι πιϑι ΘΟΠΒΙ ΘΓ, 
ποὺ ΟὨΪΥ ἰδ6 ἀἰϑοοπιξπυθησα οὗ ρα] ὑυβίῃεβ8, 
θαι (Π6 1ο88 οὗ ὑμδῦὺ ρδαβασο σοὶ {86 σαϊθ 
εϑὐότάρα το ἰμο οάοῦ θοῦ. 19 γσουηρ 268 
ἔχοτι ᾿μπϑὲγ ττιθίο. ΤΉΕΝΝΙΟΒ γοιηγ κα σΟγγο οι }Κ 
τα Φογθιϊδῃ “ἐἴ 186 τχοδι θείη, νἱὶ. 84 δοὰ 
χυΐ. 9, ΟΧΡΓΘΒΒ68 ἰπ)80}7 σοῃσθγηίης (89 1088 οἵ 
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Βαρρίηςβϑϑβ ἴῃ ἃ ΨΔΥ͂ βἰ ταὶ αν ἰο (118, δηὰ γοῦ ἀ18ἘὍ6ν- 
ἴῃς ἴγομι ν]ιαῦ 15 βαϊὰ Ἰιογο.᾽ [700 Βυρροβθο {18 
ΥΟΓΒΟ ἰ0 ΓΟΙΟΡ ΘΘΡΟΟΙΆΙΥ ἴο (Π6 ΟἷΥ οὗ ογβδ]οῖη 
(ΟΑαν 1 Ν) ἰ8. πὰ [861 αὐϑυατὰ. ὙΒΟΥΟ ΓΘ ὯῸ 
Ἰοιοτν κὰΐο5, οΙἀ6ΓΒ, ΟΥ γος πη ἴῃ Ψ6Γ0.58]6 πὶ, 
οὔ Ψψ βου {ἶἰ686 (δίῃ ᾳ8 σουἹὰ ὃθ Ββαϊά. ΤΑΓουρἢ- 
οαἱ {π18 Βοηχζ, ὑΐ6 ῬΥΟΡΒοὺ ζΟΠ6ΓΆ}1268 δηὰ ἀ065 
ποῖ ραγιϊουϊαγῖζθ ἩΪΓΠ ΤΘίοΓΘΏΘΘ ἰο0 ἐΐπι08 διηὰ 
Ρ᾽665.---Ἦ. Η. Η.] 

γεν. 18. ὙΠ 1181, 85 δ885 Ὅθθη βαϊ, τϑσβ. 11-4 
Θηϊοῦ ἰπῖο ἀοία 8, σογβ. 16, 10, ζοῆογα} 29 86 
ἴαοιβ. [οτ. 11 18 Ἰο το ΟἰΟΒΟΙΥ σοππηαοσίοα Ὑ1Ὲ 
τὐαΐ ἔοϊ ον ἰδ τ] ψΠδὶ Ῥσοσοιὶ65 11. [ἐ ἀ6- 
ΒΟΥΓΙΌΘ5 ἴ0 αἰ) οατιοπίηρ ΘΒ οοί8, οἡ (86 τηΐη 8 
δηὰ σοηάαοῦ οὔ ἢ ΡΘορ]ο, οὗἩ νῆαὺ μα Βαρροποά. 
1ι ἀοο8 ποὶ βίαίθ, 88 δὶὶ {Π6 ργοοθαϊηρ υϑυβοβ ἀ0, 
ΒΟΙῚ6 βροςσῖδὶ οδι186 οὗἉ κυ} ἰδ ι 0. ΟΥ̓ Β0 ΒΥ Ί  Ζ.--- 
Ἢ. Η. Η.] Τὴ ον οὗ οὺυσ ϑασῖ ἱβ οϑϑδεϑϑᾶ; 
ΟἿντ ἄδῃοθ ἰδ τὐτηθἃ ἰπΐο σουχηϊῃῇῷ .--- 
[(ἰαεεα λα ἐλε 7ον οὗ ον λεατί, ἐολαπορα (ὁ πιοιιγπὶπς 
ΟΥ̓ ἄπποε. 1Β οϑαδβϑοᾶ. ΟἌΑΤΛΚΡΕ: “Ηθ66. λαίλ 
'φεϑίεζ: ἰὯ6 Βαῖιθ ἰοτπὶ δαὶ νγὰβ Ὀσίοτο, γον. 14, 
ἀπά ἴὑ ΙΏΔΥῪΥ Β601 ἰ0 δαΥΘ ΒΟΙηΘ φαίαηοθ δὺ βιοὶὶ 
τηἰγι πὰ ΟΠ ΘΟΥ, 88 [ΠΥ Ὅ6Γ6 οηΐ ἰο ἢδγνο αδἱ 
ἐν Βοϊοπιη ζοβέϊναβ ἂπὰ οα ἐμοῖσ ΘαΌΡΔΙ 8, 
Ῥουϊ. χνὶ. 11,14; χχυῖ!. 47, 48; 2 ΟἾτοη. χχῖχ. 
86; Ῥ5. χ]!. 4; Ἰχχχί. 1, 2; χοὶ!. 1,2." --Ἦγ. Η. Η.] 

γον. 10. 89 οσονγῃ ἰδ {4110} ἴσοταῃ οὖσ 
θδᾷ [πᾶτρ. 71λε ογοιοη οὔουν ἀεαά. Ὅδὸ ΒΙΑΎΝΕΥ, 
ΒοΟΟΤΉΠποΟΥΡ, ΠΕΝΌΕΒΒΟΝ, ΟΥΕΝ. [ὁ 'ἰ8β ΙΠΟΣΘ 
Ἰϊῖοταὶ, θυὰῖ ὈΔα ΕἸ ρ] 188, ΤΊ σγοόνη οἵ (19 Βοδὰ, 
ἴῃ ΕἸ Ω 8}, 15 Βοιηθιῖπρ τογν ΑἸ εγθηὶ ἔγοτη [89 
σσόνπ οἡ πο μοαὰ, Τ6 ὁπ οδπποὶ ζη}} τὶ πουΐ 
186 οδὰ ἰὑ Ὀοϊοης8 ἴθ. Τ]|16 οἱ ΒΓ ΤΩΔΥ͂ 104}] ὕγοπι 
ἰὴ δ; Β8ὸ ἤθγο: δ αἰξεη δαδ8 {λ6 οσγοιση ὕγοπι ΟἿ 
λεαα.--- . 11. Η.]Ὼ ὙὍὯη]οθ υὩῖο 8, τμαἴ---,0τ--- 
ὍΤΟ 8.9 Βἰηηῃηῃθᾷ. [ τυϑὲ τοχητὰ πα βδοοπά 
ΒΔ] οὐὗἩἁ [Π18 γθγ86 88 ἃ οοποϊυβίοη [΄. 6. οὗ ἃ μὰ γ- 
ΔΩΓΆΡΒ, οὐ οὴ6 οὗ [89 ῥγὶποῖρα] ρᾶγίϑ οὗἨ {110 
ΟἸαρι6Γ], σοτγοβροπάϊηρ ἴο ἐμαὶ οὗ νοῦ. 7. 1 ἀο 
ποῖ, ἱβογοίογα, Ὀρ] ον ἰμδὺ γογ. 16 18 ἴο ὈΘ 6ο0ῃ- 
ποοίοὰ ἢ} γον. 17, ἀπά τὺ ὉΥ ἐλά ογοιῦη ΟΠ ΟἹ 
λεαα 58 ἰο Ὀ6 υπἀογβιοοί “ΚΦ ΘΓ. ΒΆ16η), ἃ5 ἃ ἀϊα οἴ 
δοῖ ἀροὸη Ζίοη ψ 1 118 Βρὶθπἰα Ρα]Δ 008 (ΤῊΕ- 
Κι 8). ΔΠΠοισ ἢ {16 Θχργθβϑίοα ὉΥ͂ 1186] οου]ὰ 
Βανο ϑυσῖ δῃ ἱπιογρτοίαιοη. Βδίθον, 1 Ὀοϊΐονο 
μαι (μ6 γτϑί, οἰἴδιβο οἵ υϑὺ. 16 18 'π ΥὉΓῪ οἷοδο 60η- 
ποοιΐου τὶῖϊ ἢ τοῦ. 18; δηὰ ἰμαὺ (0 ἢγβί οἷαιιβθ 
οὔ νοῦ. 10 ἀδοϊατοβ, μαὶ ποὶ ΟἹΪΥ α]Ϊ [ου, Ὀαὺ αἾ80 
811 ΟΠΟΙ ἢλ8 ἔογϑα θα Δοτγυϑαίθη. πὸ σον 
ου ἰθ6 πραὰ οὗ ΨΦογϑα] πὶ δὰ σοπδίβίοἀ ἴῃ {[ῖ8, 
ιμὐ 8190 γὙὲῪϑ σγεαί ἀπιοης (λέ παΐϊίοηδ, ἃ ρμγίποοϑε 
απιοης 1λ6 »γουΐποοδ, ΔὨὰ ρμεγήεεέ ἵπ δεαμίψ, ἰδ6 7ον 
οίλε υλοίο εαγίλ (1.1; ἴἃ. 16ὅ). [10 σοῃ.868 (86 
ΒΘΏ896 ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαὺ ΦοΓιιβαϊθιη 18. 116 8} 76 οὶ 
ἴτοια 080 δα ἰδ6 σγόνῃ 88 ἴα! θη. Τὴ 
ῬΘΟρΡΙΟ ΚΟΒΘΥΔΠΥ το ἰἢ 9 Βυ Ὀ) θοαὶ; 4 1}})0 ογόντῃ οὗ 
οὐ θαι }188 {116 η." [ἃ ἰμι8 1088 οὗἉ ἱπάοροηάοηὶ 
πδιί ἢ], δπὰ οὗἨ 8}} ΠΟΥ διηοης {ἰ0 παι] Οἢ8, 
το πον ἰγοαίθα τ οτὰ νυ ἱ{Δ (6 αἱ πχοϑὶ σοηἰοπρὶ, 
(6 σγοῃ δὰ ἱπάροα ἔδ]ϊοη ἔγοια ἐλεὶσ 6848. 
Ἡονόνοῦ ἰηἰἰππαίοῖγ γοϊδίϑα δΥθ συ σϑ. 7 δπὰ 10, 
Ιονονον δι γι Κη πη ὅπη ἰϊ νουϊὰ Ὁσ, γῃοϊοτὶ- 
ΘΟ  σοπϑίἀοτοά, 1 ὁδοῦ βίοοα ἴῃ εἶθ ροβὶ (ἴοι οὗ 
δὴ δ ΡΒ δια σοῃο] 8100 ἴ0 ΘΟΥΓΕΒΡΟΠαἰῃρ; ΒίΓΟΡ ἢ 68 
(ἸΥ (18. 18. ῬΟΘΙΓΥ), ΟΥ̓ ῬΑΓΆ ΓΆΡ 8 (0 18 ῬΓΟΒ6); 
γοῦ, ἰῃ Ροϊπὶ οὗ [Δοΐ, ὁδοὶ οἵ {686 ΥΘΥΒ6Β 18 (00 
ἐπ ϊπαιϑὶν οοπηθοίοα Μ᾿ ἢ {ἢ} Ὑ6 868 ἱπηπιοα δ! ΟἹ Υ͂ 
ζο] ] ον ης ἱϊ, ἰο Ὀ6 Βορασγαιϑα ἔγοτμῃ ἤθη τὶ μοὰΐ 

--οΥ. Η. Η.]--νὧὖῦϑ ανο βίῃμη:ηθα! ΠΑ ρναιγίης 
δάνδηοθ 8 ΟΌΒουν δῦ] ΒΘΓΘ, ἴῃ 50 [ΔΓ ἃ8 1}}0 Ῥ6ορὶθ 
ὩΟΥ ΟΡΘΗΪΝ πὶ ΒΟΠΟΓΔΌΪ σου ἴθ88 {ἰοῦ Οὐ ἢ 
δυ}}. 8,66 111. 89-42. 

Ψεγβ. 17, 18. Τοβο ἔνγο γοσϑοθ οοπϑίϊαἰ6 (89 
ἰηἰγοἀποίΐοη ἴο {116 οἱοθίηρς Ῥγάγον, σον. 19-22, 
ΤΏΘΥ ΤΟΙΣ ἴο 8 δοὺ νυ] Οἢ τηυϑὲὺ Ὁ6 116 σλιι86 οΥὮ 
ἀφαοροϑβὺ ραΐη ἰο ἃ Ὠθατί τυ] γΥ'αἰἰδο θα ἐο 1Π6 (᾿Ἰ60- 
ΟΓΔΟΥ͂,---ἰὮὸ ἀδβοϊδιϊοῃ οὗ ἰδ οἷν τπουπῃίλ!ίῃ. 
Βαΐ {μ18 ΖἸΟΟΠΙΥ δηὰ ἀδτὶς ἰῶαχο οοπϑίϊ(υ65. ΟΠἸΪΥ͂ 
186 ὈδΔοϊκ.-χγουηά ἔον ὑμ 089 ΠΟΘ δη σοηΒΟἸ ΑΙΟΓΥ͂ 
᾿που 8 τ] ἢ τ Βἰσὰ ὑλ9 Βατὰ (ϑ 6 Γ) σου οτὶϑ 
ἰτΒ6 Γ 1 δἷ8 ὈΓΑΥΘΓ. 

γεν. 17. Εοσς δα ΟἿἷσ Βϑασὶ 18 ἑαϊηϊ; ἴοσ 
ΠΘΕΘ ὈΒῚΏ ΒΒ ΟἿΣ ΘΥ̓ΘΒ δ. αΐπι. Οη ἰλὶδ ἀσοοιμιξ 
8 ΟἹ ἀεατί 7αϊπί, (λεγο 76 ατὸ ΟἿΥ 6,68 δεοοηια απ. 
ΕῸΥ [Π 9 ΓΘΑΒΟῺΒ ψχίγθῃ ΔΌΟΥΘ γγὸ Γοῖογ (86 ΡΓοπουλὶ- 

Δ] ΡὮΏΓΣΑΒΟΒ ΤΙ, οπ ἰλὶ ασοοιηπέ (ἀδτοῦ) [ΕἸ ’., 

7ὸν ιλι4], διὰ Τρ 1 - Ὁ, ἐλότείοτε (ἀατθο) [ΕΚ]. 
ον ἰλεδο ἰλίποδ], ἰο νυ δὲ ζο ον 5 ἴῃ Γοΐδγθμσθ [0 
Μουμπῖ Ζίοη 'ἰπ γον. 18. [Τ0 ΟὈ͵δοίϊοη 8 ἰο 1819 
ἰπιογργοίδιιοα ἅτ ἐῃΒΆΡΟΓΌΪ6. 1. [πῃ ροϊηὺ οἵ 
ἴαοί, (160 ἀ65ο]δίΐοη οὗ Ζίοπ τνὰ8 ποὺ (δ 6 ΟὨΪΥ, ΠΟΥ 
89 ΔΟΒογϊηρ σαυ86 οὗὨ ατγίοῖ, 85 15. ουὐϊάδηϊ ἔγοτα 
186 σ016 οὗἩἨἉ 1π6 ργοοοράϊηρς ρατὶ οὗ (18 ὅοημρ, ἴῃ 
σὰ δουπάδληϊ δπα (οΥΥ  ὉΪ6 ολ.5685 ΟΥ̓ ἀἰϑγ 688 
ΓΘ ρίγοη, τὶ Βουΐ ἃ βία] δἰ] βίοι ἴο {16 ἀο8ο]- 
ιἰἴοῃ οὗ Ζίοη. 2. Τῶθ βοοοῃὰ φῬγοποιἱηδὶ βυβὶχ 

ΠΝ τὮν (οογγθοῖν ἰσαηβαίθα ἰῃ ἘΠ ρ 88 Ὑογ- 

βίοῃ, ον ἐλέει (λήηισ8) 18. Ὀ]υγα), δμα τλυϑὶ ἱποϊὰ 9 

ΙΏΟΤΘ ἰθδὴ ἰδ γϑί βυχ ΠΙΠῸν (υν᾽ λὲς (λίπ), 

ῬΊΟΝ 18 βίη συϊαγ. [ὑ 18. οὈνίουβ {παὺ Ὀοΐ]] 68 }- 
ποὶ ΓΟΙῸΡ ἴο (9 Βίημ!|6 βίαι οπιοηῦ ἴῃ Ὑο τ. 18, (μαι 
Μουμπὶ Ζίου 48 Ὀδοοπιο ἀθβοϊαίθ. ΝΟΥ σδῃ ἱΐ ὉΘ 
βαὶ, ἐμαὶ ἔνο ἐμ 55 ἃτὰ βίδα ἴῃ τοῦ. 18, ἤδγ6- 
Ἰγ, ἰΒβαὶ Μουπί Ζίοι 18 ἀρβοϊαίο  δῃὰ ἰἰπαὺ (ἢ 9 
ἴοχϑβ σὰ ὑροὴ ἰΐ. ΕῸΥ (δ Ἰαιίον βίδιοιηθηΐ 15 8 
ΤΏΘΓΘ Θσρδηῃβίοη οὐ ἐἰϊυϑγδίίοη οὐὗἁ ὑιὸ τβί : δπὰ 
ἱ ψουὰ ὈΘ0 ΥΟΡῪ δὺϑυτὰ ἰο τη κο (86 ἸαίίοΣ 8 
Βρ6οἷΔ) δηὰ δά ἀϊ1οη8] οα..86 οὗ στιοῖ, Γορατ 68 85 
ἴῃ ΔΩΥ͂ 86η86 αϊϑιϊηοὶ ἔγοπι (6 γί στοαὶ ἔχοί ὑπαὶ 
{86 χηουπίϑίη 8 ἀεβοϊαίο. 8. Τ}λΔὶ8 ἰπίογργοίδ- 
εἶοπ ἸΏΤΟΙΥΘΒ 8 σου ΠΑ ΔΏΟΥ οὗἉ Γοϊαϊὶνθ ΘΧ ροβί ΟΣ 
ῬὮΓΑΒΟ08, 8]1 γοΐουσίης ἰο (89 βαπι6 ἐμίπρ, {μαι 18 
56]685, ἱποϊοργδηῖ, δηὰ υἱοῦ ἱησοπρταουϑ ψΊᾺ 
19 ῥσουδὶ ηρ βῖ}]6 οὗἁἩ σοτῃηροβιΐοι ἰη ἰμ6 [Δ πιθῃ- 
ἰδιΐοηβ, τ σὰ 18 (686, σου ρυ οα86α δηὰ γοιλατα- 
Ὁ]0 ἴοσ {8:9 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ ψόογὰβ ποῖ δοίῃ!]ἘΥ 1π}18- 
ῬΘΏΒΔΌΪΘ, 88, [ὉΓ ΘΟχδιρ]6, οὗὨ ἰἰὸ δοπποοίϊης ἢ 

(π ῖσα (9 Μαβογί 8β γοτθ 80 δηχίουϑ ἴο ᾿πβοτί), 
διὰ οὗ (89 Γοερορδιϊθα γογῦ, οαιυδίηρ ἃ δοηῃδίδηί Γ6- 
ΘΌΓΓΘΠΟΘ οὗἁ ἰΠ0 Ζουριηδ, 866 γογ8 2, 8, 6, 8, 11, 
14, 19. [8 10 ΚοΙγ ιΒ8. δι ἃ ὙΓΙΓΟΣ νου] 8, 

οπ αεοοιπέ οΓ ἰλὶδ ἰλίπο (π|τ}»), οπ ἀσοοιπί ὁ ἰλό86 

ἐλίπσε (Πρ). -}), οπ αοοοιπί οΓ (Ὁ) Μοωπὲ Ζίοη, 

εἰο., ΟἿ} ἢεατέ ἴ5 γαϊπί, ΟἿΤ' ἐψ68 αγὸ αἶπι; υϑῖῃρ ἰὮτ60 
τοϊλιϊνθ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΥ ῬΏΓΑΒΟΒ, ΠΘΓΟ οὴ0 νου]άὰ 
Ἰιανο βυβιοοι ἢ 4. ΒΥ τοίουγ πο [86 γ6γ86 ἴο ψλδὶ 
Ῥγοοθᾶθβ ἱΐ, {8650 τοϊαἰνο ῬΏγ 865, Ἰμβίοδὰ οὗ 
Ὀοΐης τοἀυπάδηϊ Δηὰ οαπι ὈΘΥΒΟΠ)Ο, ὈΘΟοΟΙΊ6 Ββἰ χηὶ- 
δοδηὶ δηὰ ἱτργοϑϑῖίσο. 207 (λὲς (παι ον, {πα (110 
ΟΥΟΤΤῺ 48 ΔΊ] ὴ ἔγοῦι ΟὟΥ Ποδι Ὀθοηι86 ΜγὙ6 ὨΆΥΘ 
8 πη 6.1), οἱ ἀξαγί 18 ζαϊπί; ὕογ λ686 ἰἀΐηγα (Παᾶῖπ6- 
Ἰγ, 81} 186 6Υν}}18 {π8{ δν Ὀθθη γϑοϊ 64), ΟἿ ἐγδᾶ 

ἐ)υχίης 0110 Ἰοσ᾽641 οοπῃθοίϊοι οὗ ὑπ6 τἘπουρἰῖ8. ] ατὲ ἀἄϊπι. ΥΟ ΔῪ ἰμθὰ ἰδ Κθ γοΣ. 18 88 δὴ 84" 
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ἀϊτϊοη δ] τϑαβοῦ ἴον Ἰαιηθηἰαίΐοη, ἐΓαη 5] ἰης; ὧν, 

οῃ ἀ᾿σοομπί οὗ, οΥ ἴδ κο ἰΐ 88 δὴ ἱπδορϑηάἀραηί, Ὀαϊ ποῖ 

πρτοϊαϊοα, (μου ρδί, ἰγϑηβδιΐης ὄν, αϑ ίο: 866 Γὕ0- 

ΤΔΓΚ8 οἢ (δδ. γ6Γ86.---Ἐ, Η. Η.]--ΟἿκ γγ98 ΘχΘ 
ἅϊπι [οἱγ ἐγε6 λαῦε δεοοτιθ αἷμ]. ὁ τηιιδὺ τοζαγὰ 
τδορίη, δοοογάϊης ἰο ἱϊ. 1], 89 ἴπ6 ἰτπιοάϊδὶο 
σδιικθ οὐ {80 Θγ 68 Ὀδοουιης αἰ. [ΥοορίοΣ βυκ- 
655 1861] 88 ἃ βυβιοϊδηῦ ρῃγβίοδὶ σδυϑο, δηὰ 1 
80 Ρτγορδοί 6888 [ΐ8, (6 ἢ Οἱ ἐψέξ ἀαῦε δεεοτιε 
απο, ἰϑ. ἃ Ροοίϊσδὶ ὙΔΥ οὗὨ ἱπιπηδιϊης ΠΟῪ ΖΥΘΘΙΥ 
{Π6Υ Βατο ψορί. Βυΐ (6 γ0 15 η0 δ᾽ υδίοη (0 θὰ Γ 8 
ἴῃ (86 οοοίοχέ; (πη ροτγὶοά οὗ νἱοϊοηὶ νοθρίης, 
μά οοά, νγὸ ΠΙΑΥ͂ Γοχαγὰ 88 ρϑϑβί : δῃὰ {86 ρδυδ]]οὶ- 
δι 8 Ὀοι6Γ σαγτὶο οαἱ ΌΚῪ τοχαγάϊης ἰμ9 αἰ πη 688 
οὗἩ 6 6γ65 88 [0 οἴἶποί οὗὨ 6 ἐδ πίῃθββ οὗ (86 
δοαγὶ. ὅδο ΝΟΥ͂ΕΒ: “ομγ ἐγ 68 αγὸ ἀϊπι; ἱ. ε., (του ἢ 
ζαὶϊηϊ 685 1110 δἰ σὺ οὗὨἨ ΟΡ ογΥγ98 ἀδρασίβ. Οἡ ἴδ8 
ΟΡ Βαπά, [16 ΟΥ̓́65 8ΓΘ 8814 (ὁ ὃὉ6 ΘΠ σι οποὰ 
θη ἰΠ6 δἰ ΓΟΏρΙ 8 τοϑίογοὰ δπὰ ζαϊπίῃ 688 ἀ6- 
ῬΑγῖ8. 8661] ὅδηι. χὶνυ. 29. δ δῖῦϑ ποὶ ἴο σο- 
βίγὶοῖ (86 ἰπουχῃϊ ἴ0 ΤΠ ΥΟΙΥ ῬὮγ5164] σδιι868 δὰ 
οἴοοίβ. Τμὸ ζαϊηΐποββ οὐ {80 λεαγί βιρμοβὶβ 8 
ΙΩΟΤ] σλι186, (6 οἴἶοροί οὔ νοῦ πουϊὰ Ὀ6 ἰδαὶ 
τοΓ8] αἰ πιπο88 οὗὨ βἰ χὶ νίο δῆϑαοθ, θη αοὰ 
ἦθ ΠΟ ἰοημοῦ βοὴ μὰ ἢορΡῸ οχρίγθβ. [{ 18 {}}}8 
Ὁπα ον γί ποιῆι τὺ σοπηθοὶβ γοσ. 17 τὶ ἢ 
ΥΟΓ. 18.---ῬὙΥ, Η. Η1.} 

γεν. 18. Βοοαῦδθ οὗ ἴδ9 τπουπϊαὶῃ οὗ 
Ζίου, υυϑίοδ 6 [λαφΦ δεεοπιε] ἅθβοϊαῖθ, ἴδ 9 
ἴοχϑβ υυαι}κ ἸΡΟῺ ἰ. Τμο Μουηὶϊ οἵ Ζίοπ ἰ5 
ΠοΥΘ ΟΥΪΔΘΌΣΙΥ ἱἰηϊοηἀοά, ποὶ ἴῃ ἰμ6 τοβί γι οἱ δὰ 
Β6η86, Ὀυὺ ᾿ῃ 80 νιον δοῆβο ἰπ ΒΊΟΝ ἰΐ “Ἅ1η- 
οἰ ἀ68 ΜΟΥ 8 }}.᾽" 8..0 ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ οὐ ΡΒ. ἱἰϊ. 6: 
ἶχ. 12; ᾿Ιχχυΐ. 8, εἰσ. [Τ.6 πδῆιθ Ζίου ἰδ υδοὰ 
ἰβτουρίουΐ (86 διμοηϊδίίοηθ, τὶ ἢ στοαὶ υπΪἰ- 
ζουπΥ δηα Ργθοϊβίοι, οὔ ου8] θαι ἃ8 (06 (ἢ ΘοοΓτ8- 
ἀϊο ΟἾΥ, τθογο αοἀ μ85 Ηἰ8 ἀννο]} Ἰ σ- Ρ]αςο, δηὰ 
ΔΙΝΔΥΒ ὙΠῈῃ Βροοὶ] σϑίργθησθ ἴο (86 τηοϑὶ βαογοα 
Ῥτγοοϊποίβ οὔ (δαὶ οἷν, ν᾿ ΠογΘ  γ9 0 ΤΘΡ]6 οὗ 
Οοὰ διὰ {Π6 Ραΐδοο οὗ {6 Κίηῃψ. Ἦστγο ἰμ6 ψογὰ 
Μοιιπί τλκοβ ἴῃ6 ἀφβί σηϑίϊοπ πιοῦο ρἰδίη. ΤῈ 
ψ Π019 ΟΙ(Υ., ἀουὈ11658, 5 ἱπιοη ρα; δι ἐν 8 189 
ΟἾΥ τοχαγάρἀ 88 ἴ86 ἀννο] ]}ς-Ρίασο οὗ αοὰ, (116 
ἴὔγοη οὔἵδο Τ ΘοσγδοΥ. ῬΓΟΌΔΌΪ (μ6 νογὰ ἐ8 
ΔΙ ΔΥΒ υ866 ΕΥ̓͂ (Π9 ῬτορΒοίβ ἰη (}}}8 βθῆβδθ; δῃά 
ἃ τυρηγὰ ἰο {Π15 λαοῦ νν }}} ΒΡΆΤΟ ἃὰ8 ἴ86 ΑἸ ου 1168 
οἵ ἀοιογηΐηΐης ὙΒοῖμον Μουπὶ ΔΙονγίδα, (9 Τοα- 
Ῥὶθ τποιηΐ, Ῥνὰ8 ἱποϊα θὰ ρσοηουῖσα}} Υ ἰπ Μοαηῖὶ 
ΔιοΏ, ΟΥ̓ 18 αἰ γα γ8 ἰο ὃ6 αἰϑίϊη σι ιοα ἤγοιη Μοιυπηί 
Ζίοῃ.---Ἀ. Ἡ. Η.1] --- ΤἹῈΘ ἴοχϑβ νγδ]ὶς [λανε 
εσαϊζε] ὌΡΟΣ ἐξ. Ὑοτο μ680 Ὀθαβίϑ να (89 
Βαϊ διϊοη8 οὗὨ Ἰηθ τηυϑὺ ᾶνο σοαϑοὰ ἰο οχἰϑί. 
866 5. ᾿ἰχίϊ!, 11; δοπιρ. δυάς. συν. 4; Ἐς. χιὶϊὶ. 4. 
[0 ΤΙΔΥ αἶβο Ὀ0 ὈΤΟΡΟΥΙΥ λβϑυπιοα, (μαὲ ἰζ Φοτγυβα- 
Ἰθῖὰ να Ὀδ66η ἀοβίγογθα τὶ ιΐη ἃ ἔονν τυϑϑίεβ, [089 
ΤΑΨΘΠΟΙΒ Ὀθιθὶ8 ΟΓΘ ὈΠΒΙΪΥ οηραροὰ τσοδιηΐῃκ 
ΔΠγοῦρ 118 ΒΟΙΥ ργοοὶα β βθοϊκίηρς ἴὉΣ (}9 σα τ οα868 

οὔ 19 ἀεαὰ. [ῬΌχΘϑβ. Ὁ} Υ7᾽. αοκαῖε, Βοοτη- 
ΒΟΥΡ, ἸΥ̓ΟΒΡΘΎΟΆΤΗ, ΟΕΈΙΑΘΗ. 8.6.0. ΕΚΙΤΤΟ᾽ 5 
(γε. διὶδ. κι. ΗΓ Ῥτογίπα οὐ ἀφαά πιδη νγ788 Π16ἢ- 
(Ἰοποὰ, ΟΥ ουϑη αἀἰδιϊ πον ἰδ δὶ, ψ)}6 ταὶ ἢ ὉΘ 
ΒΓ ἰπδὶ ()6 186 Κ8], ΟΥἹ ψοΟΪΥ, ΟΥ δοπιθ Οἵ 6 Ὁ 
ΤΆΥΘΠΟΙΒ ΤΟΙ ΟΥ οὗ (ἢ 6 ΟΘὨΪΏ6 ΒΡΘΟΙΘ5, 18 ΡΓΟΌΔ- 
ὈΠῚ ἱπιοηἀοὰ ; ὉΓ ἴΌΧΟΒ 8Γ96 ποὶ δά ἀϊοίϑα ἰο (ἢ 8. 
ΔΑ ὈεϊΐοΥ γοαϑοῇ [ὉῸΓ Βυρροβίπς ὑπαὶ 7ασχαΐδ ΔΓΘ 
τηοδηΐ, 5 {86 Ρ]Ὲ ΓΔ] ἔογπι οἵ 186 ψοτγτὰ (που ἢ 
(818 οου]ὰ 6 οχρίαἰποὰ Ὀγ μα ρῥγοίδγοποθ οὗ [89 
ΤΙΣ ΓΟ ἐσσι ΐ0η8 ἰη Ὧ), 88 ἰΥ (86 πϑαΐ 

δϑὺουῦ οη (86 Η0]ν Μυυπὶ ἴῃ σοιμραμῖεβ; [ῸΥ {8 
ὁϑοῖζαὶ 18 8 σγοραγίοιιβ, (ἢ) ΤῸΣ ἃ Βοϊ τὰγν διιϊαιαὶ, 

δαὺ (9 ΗδΌτον Ἰ3-2 71, ΤΩΔΥ͂ ΤΠ 68 Ώ, ποὶ ΑἸ Κη 
δΌουϊ οὐ ἐ.:6 τηουηίδίη, Ὀυϊ ἐραϊζέπσ ἴῃ {μ6 ἴτο- 

απθδηίδίῖγο Β6η86, οΥ᾽ ἐἰυΐπσ (966 171, ΡΊΕ ἴῃ Εροὶ, 
ἷν, 1δ) ἐπ [89 τηουαπίαἷη. [πὸ (Πἰ8 σλ86 (Π|6 τοίετ- 
ὁη66 γοι]ὰ 6 ἴο {680 βδιεΐμ}9, τὸ ΠΟΙ ΠΟΥ ἔοχοβ 
ΟΥ̓ 7Δοῖζ 18, βαυΐηρ ᾿μ οἷν θΌττον 5 ΤΠ σα. τοπιβίηἰηζ 
ἔπ 0 Γ6 ῬΟΥΙΏΔΏΘΏΙΓΥ δηἀ αηἀϊδία γθο6. ΤΊ 8 ρῖτος ἃ 
Ὀοίίον ἰάθ8 οὗἨ 86 αἱ ἀοβοϊδιίϊοη (ἰαΐ τοϊσηορά 
οὔ Μοιυηῖ Ζίου, 8δπα 8 ΤΏΟΓΘ ΘΟΠΒΟηΔΩϊ ΜΥ}{}} (ἢ}6 
ἴασί, ὑπαὶ ἸΏΟΥ6 1Π8ῃ “ἃ ἤἴονν 66 8. τημϑὶ δᾶτ 
οἰαρϑοὰ βῖποθ {16 οἱἱυ νγὰ8 σοπιρὶοθίοἷν ἀεβιτογεὰ 
δηἀ οοῃϑυτηο ἰο 18 ἑουη ἀδιοη.5, πὰ, {Πϑγοίοτο, 
{μΠ6γθ ΓΘ ὯῸ ΘΟΥΡΒ6Β ἰβ6γθ [ὁ ἰητῖο [86 ρτοάα- 
ἸΟΓΥ͂ ΘΧΟΌΓΒΙΟΏ8 οὗὁὨ (ἢ 4. κ8]8.----Βαὶ ποδὶ ἰὰ 188 
σοῃηροίίοη οὕ γον, 18 ψ ὶὰ} γον. 17 Ηον ἰδ [8 

Ῥγδροβί(ἰοη Ὦν ἰο Ὅ6 ἰγαπβϊαίθα ἢ Ββούοητον 
ΥΟΥΥ͂ ΟἸΘΚΉΠΕΪΥ ῬΤΘΒΟΥΥΕ8 (Π6 ΟὈΒΟΙΓΙΥ οἵ ἰμ6 
οὐχί! ; ““δῸν ἰλὶδ ΟΡ οιτί ἰ5. βί οἷς, ἴγ {λει 
(λίπσϑθ ΟΥ̓ ΘΥ̓́6Β ὃθ ἀπ. Ὃν Μοιηῖϊ ϑίου παϊεὰ 
8 ἀ6βοϊδίθ, (Π0 ἴὉχ68β Ὑ811 ὑροὰ 11." 6 οδῃ 

ἰγϑΏ 8] 9 ὧν, 8Ἃ8 ἷἰπ [80 Ργοσοάϊηρ, γα γ8θ, ΟΝ σ0- 
οομηΐ οὗ, πιὰ μθὴ ἐμ18 γ0γ86 18 ᾿τπητη θά Ἰδίοἷγ ο0η- 
ποοίθα ψῖτὰ 086 ῬΓοσθάϊημ γοσβα, δηὰ αϑβίζηϑ δα 
Διο 8] γθαβοῦ, ΠΥ 16 Ποατί 18 βί οἷς, δῃὰὶ 180 
ΟΥ08 ἀΐτῃ, παι ῦ, αὶ Μουηὶ Ζίου 18 ἀσδβοίαδϊθ. 
Τδῦ 18 (Π6 βΒ8π|6 88 βαγίηρ, ἴδδι αοἀ δα5 νἱϊ- 
ἀτανη ἤγοιῃ Ηἶ8 ρϑορὶθ: {Ποῖν μοαγί 19 ἴδἰπὶ διὰ 
{ΠἸ|6 Ὁ ΘΥΘ8. αἷπὶ οἢ δοσουπὶ οὗ ραβϑὶ δηὰ ργοβοηὶ 
ἰγου ὉΪ68, δηα αἰβὸ Ὀδοδιιβθ ἴμ 6 γὸ 18 ὯὩ0 ῥγοβρεοί 
οὗ το 67 ἴον βοτὰ, ἔον αοι᾽β ου86 18 ἀδβιγογεῦ, 
πηὰ Φοβονδὴ 888 ἤουβακοη ΗΒ ρθορὶθ. Τιι8 19 
ΧΙ ]θηὶ 86η80, δπα 616 (6 Γ0 Π0 αι θϑῖϊοι 88 [0 
[89 φγδιηπιδίῖοδὶ οοηδίσγιοιΐοη γγ16 τοΐρὶι Ὀς β4ι18- 

βορὰ πῖϊ8 11, Βαϊ τὸ ΙΏΔΥ ἰγδηϑὶδίο ον. ας ἴο 
(βιάση, 06Ὁ), α6 ἰο Αοωπέ Ζίοπ τολίολ σε δε- 
οοπια ἀεδοίαίε, ἰλς ὕοχες λαυε ιοαἰκεά ὠροπ ἐ. Τδυ8 
τοηάογοα, [818 γογβο 18 ἱπιϊοροπάρηι οὗ (Π6 ῥτὸ- 
οοάϊηρς τ ῦδο 480 γι δίϊοα) δοηδιγισιίοη, Ὀυὶ 
ἱπιϊδίοὶν σοϊδιοα ἴο 1 πῃ βθῆ86. Τῖϑ ἰ5 γϑοοτα- 

τηθηαἀοραὰ ὈΥ͂ ΒΟΥΟΤΑΙ οοπδί ἀογαίϊ'οηΒ. 1. ὃν, ὈΥ 
186 17, ΓΑΡΟῚῪ δ88 116 Β6η)868 οὗ οπ ἀζοομηί οὐ. 3. 
ΤῊ δ᾽, γεἰαζίσωπι, ῬΥΟΡΟΥΪΥ ἰμτοπβ (6 ἰάοα σου- 
ποοίρα 10} 1ὺ ἰμίο ἃ ραγϑηϊμθβίβ. [0 530, {θὰ 188 
ἰάθω μδὺ Ζίοπ ἐϊε8 ιραδίε, ἰΒ ποὶ {ἴΠ6 Ῥσχοπιίηθοῦ 
ἰάφ6α, Ὀὰὺ 18 Βυθογαϊηδῖθ ἴὸ τμδί, ἰὴ 156} 5 5ὴ 
ἰπϑχηϊβοαηὺ ἴδοι, {Παὺ ἐλε Ἴοχεδ τραϊζ ψρορ εἰ. 
ϑαγοὶγ ὑμαὺ δουϊὰ ποὶ σδοῃμϑιϊιταία (ἢ 6 οἰϊπιαχ οὗ 
μεῖς στειοῦ, νο δϑὰ ἴο Ἰαπιθηῦ [Ὁ ἀϊδϑιοηοτοὰ 
ΟΠΊΘΏ, ῬΓΪΏΟΘΟΒ, δηὰ οἸάδγβ, δηὰ {86 σγιο]ϊοδβὲ 
ΟΡΡγοβϑβίου οὗ ἰθπᾶθν οἰ]άσοη! 8, ΙΓ {πὸ ἴοχΧοβ 
να] Κίης οα Ζίου ἰΒ 8 ἔδβοϊ βί εἰ Βοδηί οὗ βοπιοι εἷος 
οἾἶ86 οἵ ᾺΓ ἀθθρ 9 ἱπῃροτί (48 ἴῃ γα 11 ἰ8, τπουχὰ 
(818 τη οἰ]οὰ οὗ σοηδιγιοίϊοη 4068 ποΐ βυρροβὶ ἐμ δὲ 
ἱπίογργθίδι 0), γοὶ ἴῃ ΒΝ 8 6886 ἰΐ 15 ἴο Ὀ6 ΟὉ- 

βοσυοάᾶ, ἰμαὺ (μ9 ἣν Βῃου]ὰ Ὀ6 τοροδίοα Βοΐοτγο (ἢ 6 

1.8. οἴδλυβθ, Οὐγ ἀδαγί ἰδ 7ζαϊμί, οὗν ἐψες ἀἴππ, 16- 
οαμδὲ 9. Μοιπέ Ζίοη, Ὀδοδυβο ἐλς ὕοχος ττσἱ αὶ μροῆ 
ἐ(. [ἢ ΘΥ̓ΟΡΥ Ολ86 (})606 σοπδβίγυοίΐοη 18 αν Κινασα, 

4, ΒΥ ἰακίηῃρ Ὦν ἴῃ 106 Β6η86 οὗ ας ἴ0, τνὸ δ τ 

ρῬογίοοι ρυϑιηπγδιϊοαὶ Θοηϑιγοίΐοπ: “444 ἰο λομπέ 
Ζίοπ, τολιοὐ λαα ὀεοοπιε ἀεϑοίαίε, (δε 70Ζεδ τραἱζ ρον 
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ἐι] ὅ. Ταῖΐδ αὐ οὔσθ βυρχοδβίβ [Π 9 Χ64] ἴΌτο6 οὗἉ (ἢ 9 
οχργοϑβίοη, ἐἠδ ϑοχεβ ισαἰἐς ὡροπ {ἰΐ, δμὰ ρίνοβ ἀΐρ- 
ΒΪΟΥ ἴο δὶ οἶβο ψουϊὰ ὉθΘ δῇ ᾿ὐγυάν βίαι ου]- 
σηϊπαϊΐοη ροϊπὺ οἵ {μ6 Βα] πὴ στοῦ ὁχ βυοβββοα ἴῃ 
νδὺ ρτοοθὰθθ. “444 ἰο ἤομπί Ζίοπ, ἔγοια Ὑ ἈΘΏσ9 
οὐσμῦ ἴο σοα]6 ΟΌΓ 116 ]0 δῃὰ βαϊναιίοη, {89 ἴΌΧΘ8Β 
Ὧδνο ἰΐ ΠΟῪ ἴοσ (μοῖρ οπιθ ' [0 18 πο ἸΟΏΡΟΥ [86 
ἀνοϊϊη ς- οἶδοο οὗ Θοά, δηὰ ἐμ9 γοΐαρο οἵ Η8 ρθ0- 
Ρὶ6. Τῖ8 18 η0 βϑῃ πηθαηι8] οὔιιδίοπ οὗ ρατί οὗ, (μα 
89 ἤἴοχοϑ γοϑῆὶ ὙΠ6γῸ (86 Ῥγοιά δηα ΠΔΡΡΥ͂ οἷν 
ὁ:00 βίοοά. [Ιὑ 18 80 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΩ οὗ 8 ἰογγ 9 

ἰγαία, ἰδὲ ον δὰ δα ἤογϑακοη Ηἰ8 ροορῖο; πὰ 
ν δύ δα θόθὴ Ηἰ8 ἀνν 6] η ῳ- Ρἶαοο, ποῦν Ἰαϊὰ τνναβὶθ 
δα ἀεβιγογοά, 8 (π6 Βοηθ οὔ ψὶ|]ὰ Ὀφαβίϑ. 6. 
ΤῸ8. ΘΧρ δηδίϊοη 18 ἕανογοὰ ὈΥ 11:6 θηιρμδίὶο 
ἀφοϊαγδίίοι ἰθὺ [Ὁ]] ον) πὶ γον. 19, δη ἃ ΘΒρ οὶ ΠΥ 
ὈΥ 1π|6 δ ρδ(ἷ6 οσ ργθϑβίοη οὗ 0Π6 Ῥϑυύϑοῃδὶ ρτο- 
που; 7λου, ὑελουσὴ ατί γογευεγ. ΤῊΥ ἀπο] ηρ- 
ὈΪδοθ 8 {86 Βοπιθ οὗἩ {πὸ τῦὶϊὰ Ὀδαδίβ, θαὶ ΤῊοῦ 
ΤῊΥΒ6]Γ ἀοβὶ 811}} οχἰϑί, ἀοϑβὺ 8{}}} σοΐζῃ, απὰ ΤΥ 
ῬΘΟΡ]6 Ῥσγδύ Τθθα ἰο τοίαγη ἰο ἔμθπι, δμὰ αῦθ 
ΤΑΘΓΟΥ͂ ὉΡΟΩ ὑδι6Π).---Ἔ. Η, Η.] ᾿ 

Ψ. 19-22. 

19 Τῇου, Ο ἸΟΒΡ, τοιλδιποϑὺ ΦΌΓΟΨΟΥ ἢ [ΠΥ ΠΓΟΠΘ τῸΠῚ ρΘΠΘΥΘΕΟη ἴο ρΘΠΘΓΔΙΪΟΠ, 
20,21 ὙΥ̓Βογοΐοσο ἀοβί μου ἔοσροὺ 18 [Ότονοῦ, απα [ΌΥΒΑΪΚΘ 8 80 Ἰοηρ {πὸ Τύχη ἴδοι 
22 τ υηἴο ἴμ66, Ο 1ΟἘΡ, δηὰ ψὸ 818}} θὰ ζυγχηθα ; ΤΟΠΘΥ͂ ΟἿΓ ἀδΥ8 88 οὗ οἱά. Βυϊΐ 

ἴδου Βαϑὺ υὐζου!γ το)θοίθα ἃ; ἔμοὺ τὺ ὙΘΥῪ Ὑ͵ΟΪΒ ἀρϑιηϑί 8. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΪΙ. 

γον. 19. -[ΒΏΆΥΝΕΥ : “ΤΟΎ ΧΧ, βυτ. Ὸ]κΚ. δᾶ Ασαυϊο ΑἸ] οχρτθὰβ ἴπ σου ποίου δὲ (π9 Ὀερί πίη οὗἁ (δὲ8 ΤΟΓΒ6. 

πο 55. τοδὰ ΝῚ, απ ὰ 80 ἰζ ἰβ ἰοπηὰ ἰῃ [πὸ ποῖοϑ οὗ δ ςοἸουτγαϊθα ῥτίπίοὰ ΒΙΌ]0, Νο. 800." -ΝΟ 3, ΤΓΟΑΌΘΗΓΙΥ ἰῃ “90 Γὸ- 

τηΐδα, ἱ, 15; 1}. 17, εἴ5.-τ Ὑ} Ἃ) ΑΥἽ) σοτουαίδη πουοῦ ὑδ66. Ηδο ΒΕ Υ8 ΟὨΪΥ͂ ομοθ Ὑ) ὙἸἽ Ὕ»:. 80. [119 Ὑσίτοσ πΠΟ ΟὨΪΥ 

Οὔσο υϑοὰ ἃ. ΠΟΤ ΠΙΟῺ οΧρτοδαίοη ΠΝ ἃ σοϊαπιοη Ὀτοροσίἰίου, ἰ5 ἐπ ὙΘΓΥ ΟὴΘ ἯὮΟ σου!ὰ ὕὉο {ΚΟ ῚΥ ΟἿΪΥ ΟἿΟΘ ἴο τ156 ἐἶι9 ΒΆΠ19 

Θχρτγοβδίοη τὶ ἢ ποῖ οσ ργοροϑίτοη.--. Η. Η] 

ΨοΣ. 20.-- ΠΥ}, “6γ. 1. δ; 1, 839.-.- 2}, δότ, 11. 32; {{|, 21, εἰ..--ΔΙῖ), 561. ἢ. 18; χί!, ἴ, εἰο.--Ἴ Φογθι Δ ἢ ΠΟΥΟΓ 55 ΞΞ δ ᾿ 
1086. 866 Ρε. χχίϊὶ. 6: χοῖϊ!. δ. 

δυϊῃοτγαὶν οὗὨ [λ6 [δτηθηίδιο.---ὟΥ. Η. Η.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ὕοτβ. 19-92, ΤῊ 8 βιουί ῬΓΑΥ͂ΟΥ δοηίαΐ 5 ΓΟΌΓ 
1που 8. 1. Α φΡοβίιἱνο βουτοθ οὗ δοῃβοϊδι! ὁ ; 
186 ἴἤτοπο οὗ (9 [ιοτὰ βίαπ 5. ἱπη] οΥ̓ Δ ὈΪῪ ἔαϑί, 

ἐ ψαΣ, 19. 2.Α αυοδιίίοη : ἬΏΥ ἴθ μοι ἃ [86 
Τιοτὰ ἴογροὶ Ηἰ8. Ῥθορ]ο ἔογενου ἢ σοῦ. 206. 8, 4ΧΚ 
φῬοιϊιίοη : τπδι (86 ᾿οτὰ σψουἹὰ ΓΘ- ΘΒ Δ 115} Η8 
Ῥϑορὶο βρ γι 8}}} δπὰ ἰδ ροΟΥ ΔΙ, γοῦ. 2]. 4. 
Α ποραῖνο βουγοῦ οὗ σοῃϑβοϊαϊΐ οι : (80 ογά 68ῃ- 
ποὺ 6 ἈΠΙΥΥ͂ ΓΟΥΘΥΘΥ͂, γοΓ. 22. 

γεν. 19. βου, Ο ΤΟΙ ---Ζλοι,, “ελονυαῆ. 
[ΒΆΥ  ΕΥ, ΒΟΟΤΉπουΥρ, ΝΟΥ 8: βιεέ Τῆοιι, «ζελο- 
σαλ. 66 Τοχίυαϊ ποίο9 δῦουο. ᾿Υ̓Ββοί μον (}6 Ἶ 

οτἰ κἴ παν Ὀοϊοποὰ ἰο (6 ἰοχὶ οὐ ποὶ, (86. δπη- 
Ῥδδιῖο ὀχ ρυθϑϑίοῃ οὐ 86 ῬΟΥΒΟΏΔ] Ῥγοπουῃ δέζλνς, 

δηὰ {Π6 ΡΔγΑ]}16 1180 Ὀοί πο η Ὑ6 78. 18 δηὰ 19, ἰη- 
γοῖϊγο 116 86η86 οὗ δωίΐ, ψεί, ΟΥ̓ α8 ἰο, ὈΘΌΓΘ {Π8 
Ῥτοποι. 44 (ὁ Ζίοπ, 1ΐ ἰδ ἀεποίαίε,---δί Τήιοι, 
ἐπαάμτεδὶ [ογευεγ, ΟΥ αδ ἰο Τ΄εε, ᾿πουχ ΤῊν αν 6]- 
1 χ-Ρἶλσθ 18 κοπο, Τάοι ἐπάμγοδί. ΟΑΤΑΚΕΒ ἰῃ- 
ἀϊσδίθϑ (͵ἷθ ἴῃ {ἐ}}18 Ὀγίοῦ ποῖο, ““ βμί, οΥ ΤΣ ε, ἴἰο 
Ὀθ6 βιρρὶἰεα."--. Η. Η.].--διμαίμθαῖ ἔοσ- 
Θνοσ. ----[Πἰ., οἰ 68 Τοτοῦεῦ. Βυὶ πθη ὑ818 18 
βοϊὰ οἵ Θοἂ οΥ οΥ̓͂ Βυμηδῃ ΤΠΟΠΑΥΟΒΒ, ἰ{ ΔἸ ΒΥ8 
τοίου ἰοὸ {Παὶν οσσυργίης ἴλ6 ΤΠΤΟΠΘ : 866 "ΡΒ. Ἰχὶ. 
8 (1): ἰχ. ὃ (4), 12 (11); Ζεοδ. νἱ. 18, ΤῊΘ 
Κη δ, [6 Βιι δήοοὶ βίαπαβΒ. Τῇῆθρ ἱπαίδηϊ τηθῆ- 
(ἴοη οὗὁἩ ἴπ6 (τοπρ. Β᾽ιονν5 (Πδὺ {Π|5 πα Ὀ6 (86 
ΤΑΘ Ὡς ΠΕΤο. Νοὺ Οοὐ᾽β σοπίΐϊμ 8) οσίβϑίθηοθ, 

δαΐ Ηΐδϑ πηϊηἰογτιρίοα βουογοῖ ηΐ οὐον ΗΪ8 οὐϑδ- 
ἴυγα8. ἨΈΝΌΕΒΒΟΝ δηἀ ΝΟΥΕΒ ἰΓδηδβίαι, δἐίεδί α8 
ζἀίπσ. Βαϊ 118 βαθηι8ῖο ἰοτσοῦ {πο Ί ΒΒ ουσιὶ ἴο ἃ δοπι- 
Ῥατίβοῃ τὶ ἢ Βα πη ΤΟ ΓΟ ΒΒ. ἸΤπουσὰ αοὰ ἰδ 
ο4]164 δηὰ ͵8 8 Κίπρ. γοί 1{ ἰθ ποὶ ἃ8 δῃΥ͂ ΟΥΑΙ ΠΔΥΥ͂ 
Κίηρ ἰδαὶ Ηδ οσουρίο8 {6 ἰἤσοῦθ ΟΕΒΙΑΟΘΗ 
ἰγδη916.65, Τλοι ατί οπίλγοπεά 7οτευεγ. Τ᾽ 8 ὑγο- 
ἄἀϊιοθ8 6 5115 ἰδυίο]ογ. 7΄λου τείσπεϑί 7ΌΤευ 
(ΟΑΤΑΚΕΒ), ΤΥ, ῬΟΥΒΑΡΒ, ὉΘ 828 ποσυγαίθ 8 
ἰγδηϑδίϊοη οὗἨἩ 1)8Ὲ ὑγοσὰ, ἃ8 οὐὐ ΕἸ 58} δθοτάϑ. 
---’ΥἾ. Η. Η.].--- Ἐν ἴγοπθ ἔσοσῃ βοηθσαιοι 
ἴο βοροσαῖίοσι. ὅδο 8. χῖὶν. 7; Ἰχχχὶχ. ὃ: 
ΧΟΙΪΙ. 2. ἢ ορροϑί(ίοῃ ἴο {(Π6 ἀδϑβοϊαίοη οὗἁἨ {ἢ 9 
Θχίογηδὶ βδποίθαυΥ, ἐμ Ῥοοὺ μο] 8 ὉΡ Ὀεΐογθ 
1 π|861} (9 σοπϑοϊαιίοη, [δὲ 86 ᾿ογὰ Ηϊπϑο] 
ΠΟΥΘΡΊΒ61658 518 ΕΥΙΏΪΥ οα ΗΪΐ8 ἰὭσοπο δὰ Ηἰβ 
Κη ρκάοπι Γοσηαἷπ8 ἱπῃου 6, Το Ποδίμ θη οου]ὰ 
ἀοδβίσου {86 Τοπιρῖα; ἰο 16 Τογὰ Ηἱπιβο] {Π 6 Υ 
σουὰ ἀο πὸ Ββασπὶ. 8.60 Ἀ8, ἰχ. 8 (7); χχίχ. 10, 
οχ]νὶ. 10. οχχγΥ͂. 1. 

εν. 20. Ὁ δβοσϑθέοσθ ἅοβς ἴδοι ἔοσροι τα 
ἔοσϑνοσ, δ ἃ ἔοσβδαὶζθ τι6 860]. 6, τ 162 (πιάτα. 
“ον ἰεησιὴ 9.7 ἀαψε)ὴ. Ἡλν δλοιιάεεέ ΤΆοι, 7οτευοτ 
7ογσεί μδ, απαὶ Ψογδαΐζό ιι8 ΓὉΥ ἴοπ {ἱπι6 2 Τὶ οὐρδὶ 
ἰο ὃδθ αἰδβιϊηουΥ οὈὐβογυοὰ, ἰδαὺ ἰὺ 18 ποὶ βαὶὰ 

ΓΙ ΣΤ, Του λαδί γοτφοίίεπ, ἸΔΙΔῚ»», Τλου λαδί 
"ογδαζεη. Το Ῥοοὶ ἀο68 ποὺ δ8ἷς, Ὕ ἢν μαδὺ Του 
Τογχοίϊθῃ δηὰ ζουβάκθη 8 ἔογονοσ ἢ Βυΐ ΨἈἘΥ͂ 
του] ἀδὺ ΟΥ Βῃουϊάϑθὶ Του ΌΓΒΑΚΘ 8 ἴοτονυον ὃ 
Τῆαὶ Ηο νου]ὰ ἄο {μ18, (86 Ῥοοῦ δαηποί ὈοΙΐονθ. 
890 ΡΒ. ᾿Ιχχὶν. 2 (1); ἰχχύϊὶ. 8-10 (7-9). [Ὶ48 
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ΟἾὟΈΕΝ ΙᾺ8 βΒυρροβίοά, τὸ δῦοὸ ὑπαἀουθδίθαϊγ ἰο σθ- 
ξατὰ 815 ἃ8 ἃ ῬΓΆΥΟΥ ΤῸΓ Ῥγοβοηῦ δηὰ ἱπηπηράϊαῖθ 
τοὶ οἵ. Τὸ Ρτγορὶιοὺ νγ6}} υπἀοτβίοοά ἐμαὶ (9 
οαρίϊνὶΥ ψουϊὰ ποὺ οπὰ Ὀοίογο ΒΟΥΘΏΙΪΥ γ6 88. 
Τμδὶ ἴον {Παῖ (ἴπι αἱ ἰθαδί Ζίοη πυϑὶ γοηδὶη 
ἀο8ο]αίθ. 6 αἷβο ἄγῃ Ὀθ] αν α ἰδ δὺ δἴνοσ (δαὶ 
ἐΐϊπηθ, {86 ροορὶο νουϊὰ γοίατη ἰο (οἷν οση ἰδπά, 
δηά αοὐ νου]ὰ ἀν 6}} οα Μουπὶ Ζίοα. Ηδ οουϊὰ 
ποὺ ἰπογοίοτο δϑὶς, ψΠῸ ΔΠΥ͂ Τοΐογθησθ ίο (86 
ῬοΟΒΒΙ ὈΠΠΠΥ οἵ βυυοὰ 6 πίῃς, ἢ αοἀ ἰπἰοπάθὰ ἰο 
ἴογβακα (9 ον δα Ῥδορὶθ ζΟΓουοΓ ἢ Βαϊ νμδὶ 
δ ἀοοβ αϑὶκ 15, 1 Ηο νψουἹὰ ΦΌΓΘΥΘΥ ΟΥ αἴιοανϑ 
(ΠΥ), οοπείαπεΐν, σοπεϊπμοιδὶψ) ἴοτοὺ διὰ ἔθου βα κ9 

τ ἰοησιλ οΓ ἄαν8, ἴον ἃ Ἰοὴς ρογίοὰ οὗἉ {(ΐπιθ, οσ 
ἴοτ Δ] (ποὶν ᾿1{6-ἰ1π|6, ὑπΠὺ βυθοῖς ΟΒΟΓδίΙο ἢ 
οὗ Ἠΐ8 ροορῖὶο ου]ὰ Ηθ Ιοᾶνο ἰμθπὶ ἴῃ {ΠΟ ὶΡ 
Ῥγοϑϑηΐ τῷ ϑοτῪ ψ]Πουὶ ΔΗΥ͂ ΓΟΙΙοΥὗ, ΔΗΥ͂ ΒΠΟΥ οὗἁ 
ἹΠΟΤΟΥ ἢ Τιουσὴ Ζίοη νγδϑ ἀθβοϊαίθ, δβηὰ Θοὰ 
δὰ νι μάταν Ηΐ8 ἐΠδοσγαί 6 ΡΥΘΒΘΠΟ69 ἔγοπι (ἢ 9 
ῬΘΟΡΙ6, διὰ {λ1}6 Ῥγορῃοὺ Κυον ἐμαὶ Ηθ ψου]ὰ ποί 
ἴὼ (αἱ Β6η86 χοίτγη ἴο (89 Ρ6ορ͵ο δρδίη, {1}}] (αὶ 
βίη κοποταίϊοη ΨᾺ8 ἀραά, γοῖ, ἢΘ Βαγβ, Του 
Β(1}} αγὶ αοὐ, Του τοϊχηδὶ ἔογονον, ΤΥ ὑπ ΓΟῸΠ 6 
Το Π5 ὑππηοῦοα ὈΥ ΔΗΥ͂ τ] πά8η6 ΘΥ̓ΘΗ (8, -- ΕΥ͂ 
ἱμθὴ βῃοιϊάβι Τιοα σομεϊ που ΒΥ, ῬΟΥΒ᾽ ϑί ΘΠ ἸΥ 
ζογχοῖ υβ δπὰ σοῃ!ρ]ο ΕἸ δοδπάοπ ἃ5 [0 οὖν ῥγο- 
Βοηί βουγον ῖ Τῃ6 Ῥγοηοσπ μὲ ἤ6Τ6, ΘΙ ΌΓΑΘΘΒ 
{89 ῬοΥΒΟῊ8 οὗἁὨ {Π|080 οπι το Ὀγ [η6 τῷ ἱπ (89 
Ῥγϑοοθάϊημ γ γ568 οὗ (6 ϑοηφ. Ηπᾶ Βο ἱηἰοπαρά 
1Π 9 ῬΘΟΡΙΟ 88 5ι6]ν, αηα ποὺ [86 ΡΕΟΡΪ6 ἱπάϊνί ἀὰ- 
8.}1Υ σοπηϊάοτοα, 6 ψουϊά ῬΤΟΌΔΟΌΪΥ μᾶνὸ υδοὰ 
Βοῖη6 βιιοὶλ ἀἰοαἰσηπίίοη 88 ἐλ ἀαμσλίεν οὕ Τὴν 
»εορίε, οὐἩ Βἰ πυρὶ Τὰν »εορίθ. ΤὴΘ ῬΥΔΥΟΣ 88 
ὑπ8 ἱπίουργοιοά ͵γ8 δηβνογοᾶ. ΓΠΟΩβ ὈΘΌΓΘ 
{π0 ΘαρΡ᾿ΪΥ παρὰ, αοὐ Δα πιοΓοΥ͂ οα [89 8υῖ- 
ἴογοτβ, αν (πο πὶ ἴΆΥΟΣ ἴῃ (86 ΟΥ̓68 οὗ τιθῃ, δὰ 
τοϊϊονοὰ ἐμ θλ ἔγοπι ΒΘ Υ͂ ΟΥ̓ ἰμοὶν αἰβίγθα865. 
Το σοῦβοὸ τη οὐρὰΐ ἴο Ὀ6 ἰγαπϑ᾽αἰοὶ, Ἡλεγοίοτε 
ἑἠουϊαει Τλοι αἰισαῃ 8 Γοτσεί μϑ8, δλοιιῖάεἐ Του, αδαη- 
ἄοπ ιι8----ἰ, ὁ. ἴὸ ΟΡ ῬΓΟΒοηϊ ΤῊ ΒΟΤΓΥ --- Ὁ ἰεπσίλ οΓ 
ἄαγ5, {ἰναϊ 18, ἔοτ δηΥ̓ Ἰοὴς Ὀυὺ ἱηάδοβηΐϊίο ρΡογὶοα 
οὗ {ἰπποὸ 3--Ο͵Ἀ ν, 1. Η.]} 

νον. 31. Ῥυτη Τοῦ τπ8 πηῖο 60, Ο 
ΤΟΙ -υελουαλ--- ἂχ ἃ 79 5888}1} Ὀ6 τυσῃθᾶ. 
Το ]οοὺ ψ }} Κηονβ π8ὺ Ὁ ταϑίογδίϊοη 18 ροβϑὶ- 
ὉΪ6: δαὶ 6 αἴ8ὸ Κῆοῦνϑ 118 σοπάϊοη8. Ηασ 1188 
Ὀοΐοτα 1.18 ΟγΥ̓68 δὶ 18 βδ1ἃ ἴῃ 2767. χχχί. 16-22, 

1}. 1-4, 19, ἴῃ. τ ὶιΐϊο ἐμ6 ἰάθα 2300 [ἰο ἑωγη] ἰ8 
οπιρίογοα πῃ ἃ ΥΔΥΙΟΥ οὗ ψ878.-Ἴ Ὡο πΟΥᾺΒ 

ΤΊΣ) ΣΤ [ὡγπ ὧδ ἀπά τὲ δλαϊ! ἐμ τ} τὸ ἃ 
ἀϊτοοῦ αποίαιοη ἔτοπι 90. χχχὶ. 18. 866 σϑ- 
ΤΩΔΓ ΚΒ οὐ {Παὺ ΡῬαβϑᾶρθ. Οὐοπιρ. ΡΒ. ἰχχχ, 4 (8), 
8 (7), 20 (19). Τὸ αυρδδιίοη 8 ψΒΘί 6 Ρ (Β6 
Ῥοοὶ ρῥγασθὰ ΟΠΙΥ͂ [Ὁ ἰοιηροταὶ, ΟΥ̓ ΟἹΪΥ͂ [ὉΓ 8ρ]- 
γἰίαλ] γοϑιογαιίοη ἢ [ὑ 18 ἴῃ ροϊηῦ οὗ ἔποὶ ποί 
ἱππασία ῦϊο, ὑπαὶ ἵμότο οουἹὰ Ὀ6 οὔθ ψὶϊπουΐ ἐμ 
οἴβοσ. Βιιΐ )}ὸ Κπονγβ ὑμαὺ ἱῃ ογάθρ ἴο οἰ ποῦ 
κὶηὰ οὗὨἩλ τχοβίονγαιϊίοη, (6 Τογὰ τηυβϑὶ ἰαἶο ἐἢ9 
ἱπϊεαιῖνο. Απὰ οϑροθοὶ! γ, Βτϑὶ οὗ 4}1, ΗΘ τηιδὶ 
Ἰοδὰ Ὀκοῖς [Π6 ρϑορὶθ ίο Πιπιδεί. Οπὶν τ 6 ῃ (86 
οτὰ μ88 δοσοπρ] 96 Πΐ8---ὐὰΐ ἴθ πιοβὲ 60 Υ- 
ἰδ Ὁ} ---οῦν 11 [υὲ ῥϑορῖὶα γαίῃ Ὀδοῖς ἰο ἰμ9 Τοτὰ 
δηά το ἐπα ρῥἷδοα οἵ Ηΐβ γσγδοϊουβ Ῥσθβθῆσα δῃι 80 
δὲ γτϑϑίογεὰ ἰο ἴμ6 οἱὰ δονοπδηΐ σοὶ ΒΕ. 
[Τότ δῦ ἴμγθθ ὙΔΥΒ οὗ υῃηἀογϑίδπαΐηρς (818 
ῬΓΆγοΥ, ἰοῦ τ. ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΘῊ ᾿85 ποὶ αἰϑίϊη- 
βυϊδηοα νῖτἰ ͵β αδὰ] δαἀπιὶγα ὉΪ6 ρουδρὶ ον. 
1. ὰ σϑῃ 6 ππαογϑίοοά γ8 8 ὈΥΔΥΘΥ ΤῸ (Π6 το- 
δἰοΓαίΐου οὗ ἰδθ οἷά οοπάϊ(ϊοη οὗ ἐμ 58, ἰαγοὶν- 

ἱπς ἃ τοίυτη ἰοὸ (δοῖν ον ἰδ. ΟΥἾὟΕΝ: “186 
πιθοῃὶηρ οὗ {818 δθηΐθῃσο 19,᾽ Ββᾶγ8 αἰ Βοτιῦβ, " 6- 
Βίογθ 018 ἰο ΤῊΥ [ἀγοσ, ὑπαὶ 6 τϑυ Ὅδ τοβιοτοὰ 
ἴο Οὐν δηοίθηϊ βίϑῖθ ἤἌἥθυγθ 1.18 δου ἀρ ν (Β 9 
τθϑηΐη, ἴΠ 6 γομἀογπα οὐρὰ ἰο θ6 (8 8,--- Πεείοσα 
μ, Ο σελουαῆ, ἰο ΤΑἠφψεεϊ, ἰλαΐ τσ πιαν δὲ τεείοτγοα,"" 
κι 15 οὐνίουϑ δαὶ (9 ψγογὰ8 80 ἐγαῃβ)διοὰ ἀο Ὡοὲ 
ΟΧΡΓΘΒ5 ΜΠ δὶ 18 οαἰπηοϑα [Ὸ0Γ βοὴ. εξίονε ὧϑ ἴο 
ΤΑνδείῇ, ἰλαὶ τε πᾶν δὲ τεδίογεά, σα ΟὨΪΥ τπθϑπὶ 
(λαί το τπᾶὰψ δὲ τεδίογεά ἰοὸ Τὐνδει. ΤΗϊ8 τῖσαι 
ἰηγοῖνο 88 Ὁ σοΟμδοαῦθησο 88 γχοίατῃ οἵ ἴδς 
“Δησϊοηί βίαἰο.᾽" Βυὶΐ 1 τἈδδὲ Βαἀ Ὀδοη {16 πιδῖπ 
1468, ἰὲ νουϊὰ Βαγὸ Ὀθοη αἰ γθηιΥ οχργοββοὰ. 
Βεοβίἀθβ Ῥϑορὶθ δ΄ δρὶ ἰοὸ ΡῥταΥ Τ[ῸΓ σβαὶ ἐβο 
τηοϑὺ πϑοὰ δηὰ δὺϑ Ἰἰϊκοῖγ ἰο μεὶ. Τ}16 ρυοββϑὶηρ 
ποοὰ οὗ (89 ΡῬΡδϑορὶθ ποῦν, νγὰϑ ἰπϑίδπι τοὶ οἵ ἔτγοπι 
βυβεγτίης. ΤῊΪ8 (ΠΥ ταἰσζὶ παν βου ἃ σὸ- 
ἴατη ἰο ὑμποὶν ἰαπὰ. Τα Ἰαύίευ {Ππ 6 Ὁ οου]ὰ ποὶ 
οχροοῖ ἴοσ ἐμοηιβοῖνοθ, δηὰ ὍΟΥΘ ϑυγο ἰἰδὶ ἷὶ 
νου ἃ σοπιθ οὐθης δ} ἰο ἃ ζαΐιτγο ραπογδίϊοα. 
2. [πᾷ βίγι ον ἐποοογαϊὶο δοη89θ. Τῆι Θοα νουϊὰ 
Ὀγΐης [μ θὰ Ὀδοῖς ἴο Ηϊπ)56 1 δηὰ ἐμὸν 6 τεδιοσεὰ 
ἰο Ηἰβ ἴανοῦγ δηὰ Ὀϊοβϑϑοὰ ψὴτ8 41} τἢ6 Ὁ] ββὶηζ5 
οὔ (89 οογθηϑῃί. Τὶ ψουϊὰ ποὶ ἱπνοῖνα ποραθδ- 
ΒΆΓΓΠΥ Δ ᾿πθἀϊαίθ σοΐαγπη ἰο ἐμοὶ οὐ ᾿ἰδοά: 
διὰ ρὶνοβ ἃ σοοὰ βθη80θ. Υεὶ ᾿ξ ἀοδθβ ποί βϑθοῖα 
ἔν ἴἰο ὀχργοϑβ (80 πδίυταὶ τποδηΐϊηρ οὗὨ (88 
νγοσβ. ΝῸΡ 18 1 χγατησωδί σα} σογγοοῖ (0 ἔδκα 
2.0.) ἴῃ 6 ραββῖνθ, ἰπϑίθδαά οὔ δὴ δοίϊνϑ βθῆβε. 
8. 1ι οδῃ ὃθ τομηγαρα 88 ἃ ὈΓΆΥ͂ΘΥ ΤὉΓ Θοηνουί ὩΣ 
ἔῖδο. Ζ7μνγη Το μα (ο Τνεει απ α τος ελαὶ! ἰωτη, 
ἰ. ὁ. ἴο Τι6ο0. Τ818 18 {6 βΒἸρ]αϑὲὶ δηὰ πιοβὲ 
παίυταὶ ἐγδπϑ)αιίοη. [Ι{ 18 σοηδβίβιθης τὶ (ἢ 6 
ἴδοῦ, ἰμαὺ {86 ροορ]θ ἱβτουρῃουὶ ἐμ18 ϑοην, τ 81} 6 
Βρϑδκῖης οΟἸ] οἰ νοΙγ, ἃτὸ γοῦ τορβαγάδα 85 ᾿πάϊ- 
γὶ 418. [{ ΒΑΓΠπιοπΐζο8 νὰ 1Π6 ονυἹάθηιϊ τηθ8ἢ- 
ἰὴ οὗἩἨἁ γον. 206. [ΙΕ 18 βυσἢ ἃ ῬΥΔΥΕΥ 85 88 οιηὶ- 
ΠΟΏΛΙΥ͂ ῬΓΟΡΟΡ ἴῃ ἐμοὶνρ οαἰγουπιίλποοθ. [ἐ ἰδ 
σοηϑιβίθηῖ ψὶ ἢ {Π0  ΒοΪο ἀοσίγίπθ οὗ ὑπὸ Βὶδ]6 
ἴῃ τοραγὰ ἰο σοηνον πα ατασο, ΟΥ 186 χτασο οὗ 
τοροῃίαποο. ΕἸΏΔΙΪΥ, ἃ ΡΥ ΡαΓοΒ ἢ τΥᾺῪ ἴον [88 
ἢη4] φῬοιἐἰἸ0ῃ, γεηεῖο οἷ αν α45 97 οἰα.---Ὕ Ἡ. 
Π.].- -Εθηθνν ΟἿἵζ ἄδγπ 88 οὗ οἱᾶ. Τῆς οοῦ- 
Βίγιισίϊου 18 ἃ Ῥγοΐορϑίϑ. ἤβοηεῖὶο οἷγ ἀσηε, ἃ. δ. 
υἱίαπι, υἱίδ6 σοπαϊίοπεπι, Φ ΟὟ χ. δ, 80 (Πλί ἢ ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ 
ὯΘ 88 ἰοῦ ΜΟΓΘ ἰογπιοῦὶγ. [Τιν}8 ρῥειϊτῖοη 18 
ΚΘΏΘΓΑΙ πα ΘΟ ΡΥ ΘΒ ΘΏ8:γ76. [0 γτοιοἢ65 Γοτ τ ατὰ 
ἴο {86 ὑπὸ ΘῈ 4] ὑπο δὰ ρμοββθηβοιὶ δηὰ θη- 
λογοα ποιά 9 (ποὶτβ δραῖῃ 88 8 Ρ60016,---Οουἢ- 
ἴγγ, Τορὶο, Ῥγίοβί, ΡῬγορδοί, δηιὶ Κίηρς. Βαι ὶὲ 
ἄἀοθ8 ποὶ γϑαιΐγθ (ἢ 6 ᾿Ἰηϑίδηϊ ΟΥ ΘΥΘΏ ϑβρθοᾶν ζαυ]- 
δΙπιθηὶ οὗ {Π686 (Βίηρθ: ΠΟΡ ἀοοβ {18 μοι τοι 
βοτὰ δὴν σγουπὰ ἴον {πὸ δγριπιεηί (Ονν ΕΝ) 8 8ὲ 
186 ρῥτοσοάΐης ροι ἴοι ταδὶ Ὀ6 οὗἩ (8 Βαῖηθ ρὰ- 
Ροτί.---Ἦ. Η. Η.] 

γον. 22. Βαϊ Του δαδὶ πἴίουϊν τοϊθοϊοᾶ 
τπ6; (ππᾶτς. 20. τοῖἱέ Τλοι εἰἰοτῖὶν τοεοί 5 ἢ) ΘΒ οΣ 
αὐτῷ ὙΘΙΥ στοῦ δραϊηδὲ ὰ5. Ον λαςὶ. Του 
τολοὶϊψ τοϊοοίοα μι, απά ατί εἐχοοεαίησὶψ ἀπιστῷ τοἰὰ 
42. Τὴ σοῦβο σοπίαδϊ 8, 88 γοιηδυκοαὰ δῦοτο, 8 
ποραῖδνο Τὰ πάδτηοπίαϊ βἰαίθηθηῖ. Ὅὴθ τπηοδηΐϊηρ 

οὗ 86 οοηὐιαποίϊου Ὀὲὲ 2 [ὀμί, ἐχοορί, ὠπ1ε85] ἴδ, 

ἐΐ πιαῳ δὲ ἰλεη ἰλαί. 8.66 Οφῃ. χχυὶὶ. 17: ἴ8. χὶ δὶ. 
19: Ῥγονυ. 111. 12 ἢν αν. ἃὶ 110, 4, ποίς, Εννατ, 
ἢ 8ῦ6. Τ|ι6 ἰάδα οὗ τγοδ]ϊζαι ΐοη ἰδ 9 6 βυρρ!ϊοὰ 
Ὀοΐογο (Π6 σοπ͵]αποίΐοη, ἔτοαι ἴἢ6 ογοροϊ πᾷ 
ῬΓΑΥΘΡ; ἰμἷβ νν1}} Ὀ06 ἀοπο, ὠπίε886 Το »ιανεεὲ 
ἠαυειμίοτίῳ αὐαπάοπεά μὲ. [ΟΑΥΤῚΝ: Εχοερί ΤΆοω 
λαεί λοϊῳ τεγεοίεα ὡς, απὰ ἠαεί δέξοτιε ὑέτψ ἀπ 
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τοί. ΒΟΟΤΉΒΟΥΡ Ῥὰ 8 [86 ἤτοι οἴδλῦβο ἰπίου- 
ΓΟσαινΟΙΥ, Δὸν οἱ ΤΆοι αἰϊοσείλεν σαφὲ μ8. οὔ᾽ ἢ 
Τάοι ᾿αδί ὁδοπ τογοίὐ ἀσαϊποί τς ετοεοαιπσίψ. Βιῖ 
ῬοΙὴ γὙοῦῦϑ ΓΘ Ὀγοίογιίοϑ, δηἀ ποῖ ΟΓ σ8ῃ ὉΘ 
ἔδκοῃ ἰὴ ἃ Τα 6 8686. ΕῸΥΓ ἰπ6 Β816 ΓΘΆΘΟΏ, 
μ6 γϑυῦβ οσαπηοὶ ὈΘ ἰγαπβ᾽αἰ θα ἃ8 ΝΟΥΕΒ ΓΟΠ6Υ8 
ἴμοαι, ἰα Κρ, ὈοΐᾺ οαιδο8 ἱπίογσοραι νοῦ, ΖΓ 
δλοιίάἀεἰ Του μιἰογῖψ τοῖο 83 ϑλοιιδέ Του δε 
80 ἐχοέεαάϊησίν τογοίἡ αφαϊπεί μ83 Ἅ͵ο τουδὶ οἰ ΠῈΣ 
δοσορὺ {80 56η80 οἵ Ὦγ. ΝΑΒΟΕΙΒΒΑΟΘΗ 8 ἰΓΒΏ5]8- 
τίοπ, ψῖῖὰ σι ΟΑἸΥΙΝ δὰ ΟἜΒΙΚΑΟΘΗ Ε5Τ60, ΟΥ 
δοσορὺ ἰπ6 ἰοχὶ οὗἩ 9 Επρ] δ γογϑίου, τὶν 
ὙΠΟ ἀρτοθ ϑορί., ὅγγ., Αγδῦ., Ὑαυϊς., Τάτ, 
ΒΒΟΘΗΤΟΝ, ΒΙΑΥΝΕΥ, ΗΠΈΝΌΕΒΒΟΝ, δὰ ΟὟΕΝ, 
8 ἱπιροβίηρς νοῖϊραῖ οὗ δι μουν. [ΙΓ τὸ δαορὶ 
{16 Ἰαι(οΥ Β6η86, ἔῃ 6 ὴ 176 πιιδὺ δοοορί οὗ ΟὟΤΕΝ᾽' 8 
88 {60 ΟὨΪΥ ροβϑὶ Ὁ1]06 ὀχρὶδπαίϊου, ὑπαὶ ὑπ 6 Γὸ- 
ἕοσοησο 9 ἰο ἰποιηβοῖνοθ ἃ8 ἱπάϊγνὶ 4195, ποὶ 
85 γορτγοβϑοηίαίὶνοϑ οὗ ἰἢ 6 Φον θ γλσθ. ΤΟΥ 
ον ἰμᾶὶ αοἀ πδὰ ποὺ υἱἱοῦὶν το)οοίοα {μα 
παϊδη. ΤΟΥ ΚηοΝ ἰδ 848 8ἃ παίϊοη, ἰδ 6 0 
πουϊὰ 0 τοϑίογοὰ ἴο ὑμοῖὶγ ἰαπάὰ. [ἃ}«βπ οἱ μοῦ 
6889, 1:6 ορ᾿ ποι {μδὺ [Π19 ῬΓΆΥΟΥ 18 ἃ ὈΓΔΥ͂ΘΓ [ὉΓ 
ἰτη θα ἰηο τοὶ οὗ ἃ5 ἰμα γ᾽ 1418, δηὰ ποῖ ἴοσ ὅπϑὶ 
ΤΟΒΙΟΡΟΙΙΟῺ 85. ἃ πδίϊοη, ἰθ αὐἱάθηῖ. ΕὉΓΣ, 1 ν6 
δαορὶ [16 Β6}830 οὔ ἴμο ἰοχί οὗὁἩ {86 ΕΒ 8 Ὑου βίη, 
ἵν σΔηηοὶ Ὀο]ΐοτο (δὲ ΦοΓοα Δ ἢ τοδηΐ (0 8ῃ- 
πουη66 {86 υἱΐογ σο)οοιίοι οὗ (}}λ6 παϊΐοι ; δπὰ ἱΐ 
6 Ργοίογ (86 Β6η86 οὗἉ {Ππ|0 τηαγρίη οὗ (89 ΒῺ 8 ἢ 
γογδίομ, τὸ σδηποί Ὀοϊανο (μι Φογοπαϊδ ἢ πουϊὰ 
61089 1}}}19 τη σηὶ βοοπῦ Ροσαὶ τ ϊΪ{ 8 αὐοϑίϊοη ἴη- 
γοϊνίηρ ὑμ6 ΡΟΒΒΙ ΠΥ οὗ αοα᾽Β αἱΐοῦ το] θοίΐοη 
οὔ {86 8016 πηϊΐοη. ἘἈδύμον, ψγ͵Οϑ τηϑὺ τοραγὰ 
1686 6] 5 ρ ῬΟΓ 8 ἃ8 059 ἰηβὺ Ὀἰαἰ ΠΕΠΥΘ ΟΥΥ̓ [ὉΓ 
ΤΩΘΓΟΥ͂,---μπίοδδ Τ οι λαδί εἰἱεγὶψ το)οοίεα ὧ8, Ὑ ὮΟ 
δΔΥ6 ΠΟΥ͂ ἴῃ ΓΪΒΟΓΥ͂, απᾶ Λαδὲ ὀξοοηϊθ ἐχοοραίπσὶνψ 
ἀποτν ιοἱϊὴ 5, 80 (πΠαὶ ΤΥ ταὶ σδηποὶ Ὁ0 8Ρ- 
Ῥοαβοι, δὰ ἐπ ΙΏΘΓΟΥ͂, τ0ὁο ᾿π]ΡΊΟΓΘ ἱπ νη [ὉΤ 
Οὐγβοῖνοϑ, 5 ἰο Ὀα6 γοβουνοά [0Γ δηοῖμ Ὁ" δη ἃ ΠΌΣΟ 
ῬΡίουϑ ρεηῃοταίΐοη οὗ [9γ80}168.---. Η. Η.] 
Τὴ ΠΟΌΓΟΥ 6οα 668 ΓΕρΘΟΔί, [ῸΓ (6 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ 

Βγπᾶζοσιο γολδαϊηρ, δἴϊοσ σον. 22, ὑπ6 τινοτὰ8 οὗ 
ΥΟΥ. 2], δΔ8 ὑβ6γ (ὁ 4180 [τορϑϑὶ (110 Υθυ80 ὈΘΙ[ΌΓΘ 
86 ᾿ἰαβὶ, δὐΐογ ὑμ6 Ἰαϑὺ γ6γ86] δὲ {π6 οἷοβϑο οὗ 
Ιβαίδῃ, ΜΑΙ οὶ, αηα Εσοϊοδἰαϑίθθ, “' 'π ΟΥάοΥ ἰο 
6]οΒα νυνὶ! ἢ δΟΠΒΟΪΆΓΟΥΥ νον 15.᾽᾽ 560 ὈΕΠΙΤΖΒΟΗ, 
18. ν. 00]. [ΗἔσὺῪσπ᾿ Βπουσητον : 7 γῆ τ, Ο 
ΕἸετπαΐ, ὠπίο Ἴλιε., απά τσὸ δὐλαϊΐ τοί; τεπεῖ ΟἿΡ 
ἄαγϑ α8 οΥΓ οἷά. ΤΊ τοῦ. 21 18 οὔϑ οὗὁἩ ἰμ6 ἴουγ 
τσ, ἴῃ (6 ΜΆββογοί Β1Ό]6, ἀτο ῥυϊηἰ θὰ 88 8 
Ῥοβίβοσ ρὺ ἴοῦ ὈθίϊοΓ ᾿ποπιοΥΥ. ΑποίθοΡ 18 ὑδὸ 
Ἰαϑύ βᾶνθ οὔθ 'π Εἰσοϊοβίββίθβ, δηοί μοῦ ἰδ6 ᾿αβὶ 
ΒΆνΟ ΟὯ6 ἴῃ ἔξαγ, {πὸ Τουτὶ (ἢ Ἰα8ὺ βαᾶνὸ ὁη6 ἴῃ 
Μα]δο; 385. 1 ποίρα Ὁρορ Εςο]οβἰαδίοβ. Τίιθβο 
ΒΔΥΪΏΖ8 σοηίαίη {6 τηδὶῃ οὗἁὨ {{1|ὁὸ γΣὶοτβ. Τμαὶ 
ἦπ Ἐσδοϊοϑίαβίθϑ Ὀϊἀἀοι} τ18 ἸοΟῖΚ ΤῸΡ 811 Πρ 658 
ἴῃ (6 γουυϊὰ ἴο σοῦια, ὑμαὺ οὗ Εἶϑδυ 6 ]16 1} Βοῦν 
8}1 Μίογποθ᾽ ΡΟΪΟΥ 8Β08}} ομθ. Τμαὶ οὐ Μαδδοδὶ 
βΒδον οί ον Φοη Βαριϊδὲ 8881} Ὀδσίη ὑπο Νοὸνν 
Τοβιαθηῦ. Απά τ1}}5 οὗ Φ 6 ΘΙΩΥ (θ᾽ 1 61} ἐπαὐ αοἀ 
Ψ1}1 Ὀορσίὶη αὶ πον βίαί 9 ζ0 18 ρΡθορὶθ. ὕροη ἐδπδὶ 
ὑπῸὸγ βιυαϊοὰ ἰπ Δ Όν]οη ΗΓ γϑδγβϑ, δηὰ 186 Υ 
τη 816 {ΠΠ6ΤΏΊΒ6 1 7685 ἃ ροϊάθῃ δε, Κπονίηρ [Πα {116 
κἰηρσάοαι οὗἩὨ ΟΠ γϑί τννὰ8 ἴῃ βυδοτίης. Αἴου Δ γ8 
{ΠῸΥ ἅτ ῥ᾽ αἰ ΠΥ ἰοἱὰ οὗἁ {Π1|ὸ ἔσθ κΚιηράοπι, δηθὰ 
6 χοηθυοα, ἃ5 οὗ οἷά. ΤῊ 8 γογϑοὸ τγαιβ σίγϑῃ ἴῃ 
πὸ Ὀορίηπῖηρ οὗὨ 0 ΘΔΡΕΊΥΠΥ ἴου 8 οσοπιίοτι δαὶ 
γαΥ." ΟΚΡΟΒΤΎΟΠΝΤΗ: “ 7Ζμγη Τλοι μι8 μπίο Τῆεε, 
Ο οτγά, σπηα τρὸ δλαϊξ δὲ ὠγπεά. ΑΙ ὙΘΤΥ ἌΡΡτο- 
ῬτΪδῖθ ΡΥΔΥΟΥ [ῸΓ 1ΒΣ86] γοορίῃ ΟΥΟΣΡ 80 ΓΤ} 8 

οΥ̓͂ ογ΄ 58] 6 ,---ἀοϑίτογοὰ ἤτγδι ὃν (6 ΟΠ α]άσθδῃ 
δι ἶθ8, δηα ποχί, οἡ ἴἢ6 ΒΠΏΪΨΘΟΥΒΑΤΥ οὗ {86 58 π|6 
ΑΑΥ͂, ὉΥ ἴ86 Ῥονῆοῦ οὗἩἨἁ Βοιηςφ, ἴον 1158 5818. [ϑγδοὶ 
ΒΆΥΒ, “Ττη Του τ15, Ὁ [οτὰ, ἀπ νγὸ 58}} Ὀθ 
ἰυτηρὰ ;᾿ δηὰ 6 Αγροϑβϑί]α οὗ ἰβγαοὶ, ἰῃ6 στγοηῖ 
Ηοῦτον οὗἩὨ ἴὰ6 ΗοΌγονΒ, δι. Ῥαὰ}, βαυ8, " ἔνυθῃ 
υαηίο (μἷβ8 ἀαγ, Βθ Μοβοβ 18 γϑλα, (Π0 γα] 15 
ὌΡΟΩ {μον ποᾶῦτῖ. Νουθγί 6 1655, θη ἰὺ 4λαϊΐ 
ἑμτπ ὠπίο (δ6 Ζοτά, ὑλ 6 γὙ6}} 8118}} Ὅ6 ἴἸκ6 ἢ διιναυ᾽. 
(2 ον. ἰἰϊ. 16, 16). Μαγ Ηο Βαβίθῃ (86 {ΐπι8!: 
ΤΏΘη (δο ἀΐγρο οὔ [απιοηιίδίϊοι νν1}}} Ὀ6 οἰδηροά 
ἰηίο ἃ }.01166 οὗ 70γ.᾽ 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1, γόον. 1. Ἑϑυβοιῦθσ, Ο ὩΟΝ. “Τὺ ἰδ 
ὈΠΟΡΙΥ οὗὨ ὑμ6 πιδ)οϑίγ οὗἩ αοἀ ἰο ᾿ρυΐο (δ 6 
ἔλα! οὗἔἁἨ Τογροι Ὁ] 6858 ἰο Η πὶ, Ὀυὰΐ Ηδ τρλΥ Ὁ6 6η- 
ἰτοαιοα (ο ὃθ πιἰϊηάδιι] ΟΥ ἴο ΤΟΙ πιθοῦ, ἢ ΟΥΟΡ 
ἴο ΓΟ ΟΥ ΒΡΘΘΑΥ δβϑ᾽βίϑησο ἰο ἐμ ποοᾶγ, δὰ ὑπ 8 
ἸΏΔΚΟ τηδηϊοϑί ψηδί [υἱΖ. Η 5 Γαπιθιη ὈΓΔΏ66] τν88 
Ὀοίογο οοποραὶ ϑα.᾽ ΚΒΑΆΑΒΑΝΟΒ ἢ ΟΉΠΙΒ.ΕΚ., ἢ. 218. 

2. γν.1. [Ὁοπδβίᾶοσ, δι ἃ ῬθμοἹᾶ. ΟΑΕνΙΝ: 
“ΤῺ ψοτάβ, ὑπουχὰ Ὀτίο δὰ σομοΐβο, γαῖ σοἢ- 
ἰαἷπ ἃ 561] ἀοοίγιηο, ὑμαὺ αοα 15 ρΡ]οαβϑϑὰ ἰὸ 
Ὀτίηρς Βοὶρ ἴο {μ6 τοΐϊβουαθ]θ ΒΘη ἰποῖν ΘΥ1}8 
60.160 ἰο 8ῃ ποσοιιπὶ ὈσΘΙΌΓΟ Ηΐπι, ΘΒ οὐ ΪΥ τ ΘᾺ 
{ΠῸΥ δτ ὉΠ’ ΒΕ} ΟρΡργοδϑοᾶ. [{ 18 Ἰηἀδοᾶ σογῦ- 
ἰδῖη, (μαὺ ποίη ἰ8 απκηονη το αἀοά, Ὀαΐϊ ἐμ18 
τη089 οὗ Βρθακίηρ 8 δοσογάϊηρ ἴο {Π6 Ρογαοθρίϊουβ 
οὗ θῇ ; ἴον νγὸ ἰἰηἰς ἰμαὺ αοὰ ἀϊδγοζαγὰβ ΟἿΣ 
ΤῊΙΒΟΥΪ6Β, ΟΥ ψὸ ἱππδσὶηθ ἰπδὺ ΗἰΒβ Ὁ8οῖς 15 ἰυγηρὰ 
ἰο 8 θη Ηο 4068 ποὶ ἱπηπιοαϊαίοΥ ΒΌΘΟΟΥ 8. 
Βαυὶ Ηο [5 Β' πιΡῚῪ ἴο Ὀ0 δ8ϑκθὰ ἰο Ἰοοὶς Οἢ ΟἿἿ 601}8, 
.... 88 ΒΟ0Π ἃ8 Ηθ 5 Ρ]6δ8θα ἰο Ἰοοῖς οῃ (116 οΥ]}8 
6 Βυ ον, αἷἱὰ 15 αὖ ἐπ βδπι6 {120 ῬτΥΘΡΑΓΘα [ὉΣ 
ι.9.) -͵ΟὉἋΣ ΣΘΡΣΟΘΟὮΒ. ΟΑΙΥΙΝ: “ΤΠΘΓΟ 15 ΤΠ Θἢ- 
ἰἰοπ Θβρϑοί! ὶν δα οὗἨ τεργοαοὴ, ἱπαῦ ἰμ9 πᾶ ϊρ- 
ΠΥ ταὶρῦ πιοῦο αοά ἰπ8 πλοσο; ἴοὸν 1ὑ τὯΒ [ὉΓ 
818 ὁπὰ ἰδμαὺ Ηδ ἰοοῖ ὑμὸ ρϑορὶο υπᾶορ Ηΐθβ 
Ῥγοίθοϊ οι, ὑπαὶ (ΠΟΥ͂ ταὶς ὈΘ ἴῸΓ 118 σΊΟΣΥ δπὰ 
ΒΟΠΟΙ͂, 88 Μο868 Βᾶγ8. λ8 (δϑη, Ὁ νγὰ8 ἀοα 8 ψ}}} 
μδὺ π6 τίσ 68 οὗ Η 5 σΊΟΥΥ βου] ΔρΡϑδγ ἴῃ {παι 
ῬΘΟρΙΘ, ποϊπίηρ σουϊὰ μαναὰ Ὀ66Ὶ ΠΌΤ 6 ΠΟΟηΒΪ8- 
ἰοῦ τθ8ὴ ἰπαὶ, ᾿ἰπϑίθαι οὗ χίοτυ, {6 βμοι!]ὰ 
λδΥθ ποιϊπίηρ θαΐ ἀἴθρτδοθ δηὰ σορτοδοῖ. ΤΉΪδβ, 
{μ6η, 18. 110 τϑδβοῦ ΜΕΥ (16 Ῥγορίιοί πιᾶῖζο8 ἃ 
ΒΡΘ6Ϊ4] τηθηιΐοῃ οὗ {π6 γεργοαςσὴ οἵ {116 Ρ6ΟΡ]6.᾽ 1 

8. εν. 1. “.Η6 ἀοθ8 ποί δύ, " Κοιμοιηθον, Ὁ 
Γοτγὰ, ον ὁπουΐοβ, ἰμαὺ {Π6Υ ΤῊΔΥ Β0Ἐ ἃ5 {πο ὶν 
ἀδ648 ἀρβοσνο, δυΐ, “Βο τηἰηά 1] οἵ νὶαὺ δα 
ΒΑΡΡοπθὰ ἰὸ 18, δΔ8 ἰῦ δ ψου]ὰ ΒῈγΥ ἱη οἴᾶοΤοί, 
“Βοιθι της (6 6Ὑ1}18. τ ϊολ ψγὸ Βυ 6 ν ἰδ ἶκθ 
[801 ΔΎΔΥ, Ὀὰαΐ ονὐουΐϊοοῖκ 6 ἀοοῦβ οὗ ἐμ ρϑη.᾽ 
ΠΘῺ ἢ6 βᾶγβ, “μα ἢὰ8 Πδρροποα,᾽ οὐ " νι δὶ 
Βη18 Ὀθθῃ ἀοπῃο ἴο υ8,᾽ 9 αἰδογὶ τη δί98. Ὀοίνγθοα 
ναὶ 6 ΒΒ πη πὶ ]δὺ ἴ8. πα χὰ] [ΠΟΥΠΙᾺ]], 
ἴον ἔπ086 οΥ1]5 Ατὸ ποὺ πδίυ γα] ΟΥ πογπιαὶ, Ὀυΐ 
δοοίϊἀδηΐϊδὶ), σϑβυϊης ἔγοπι ἢ 6 πιδηϊ το] ὰ οβθοῖβ 
οὗ εἰη." Ραϑοηάϑβϑιυβῃ ΟΉΙΒΙΕΠ., Ρ. 213. 

4, γον. 1. ““ἼἸῺΘ ΟΓΟΒ5 Β66Π8 84}} (6 Ἰίγσθῖο» 
ὙὨθη Μ͵ὸ ἰαπηθὶ ΟΥ̓ΘΡ 1 ἰὸ 6 ἴτιιθ, σοηβάρῃι α] 
{τθηὰ, δηὰ β]1.0 εἷπιὶ ἴον ᾿ΐ ΡαἷΠΒ τ15, αηὰ ἢθ 
1) ὈΓΟΓΠΟΥΙΥ ΒΥΤΩΡΑΙΏΥ ΟΥ ροοα πάνὶσδο, ΓΟΠΊΟΥ͂ΘΒ 
ἔτοπι 8 8 ραγί οὗ ον Ὀυτάθη. Βαϊ πηϑὴ οππηοῦ 
ΔΙΑΥ͂Β Π6}Ρ 8, ΠΟΨΘΥΘΥΙ ΒΙΠΟΘΤΟΙΪΥ ὑπ6Ὺ ἀοδβῖγο ἰο 
ἀο 8οθ. Βυὶ ἢθ ψΠ0 σοϊαῃλθπι}8 18 αϑὔαὶγϑ ἰο αοά, 
ΟΠ] δἰ π8 ἴο {Π τὶ αἰ δηὰ 141 {π{}] ΗΠ οΙρογ, νὰ 0 
[88 ἰηυ θα 5 ἰ0 ὕῬγδγν ἴο Π τὰ ἧς ΧΙ. θ : χχνυῖ!. 
8; χχχυϊϊ. ὃ; Ἰγ. 28; δὶν, 1. 11). Εαιν. Ησκ’ 
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Χιῦ8. “Ἷ}]}᾿᾿ δάνογβι υ ψθ0 Βουϊὰ ποί, τί ῃ {86 
Ῥδρίδϑι8, ΝΥ ΓΙῸΣ δδβδίβίδῃοο 0 ἐμ ἀρδά, ῇο δΓ6 
ἱφηοτγδηῖ οὔ ουγ δ] οἰ Ἰοἢ 85 Ἰχιϊ. 10 2) ποῦ, 8 
(86 βιιροτβιϊουβ δηὰ ρῥτοίδηθ, (ὁ τα χίοῖδη8 δηὰ 
ὙΪσαγὰ5 (18. υἱἱ!. 19, 20); Ὀαϊ, ΔΙ͂ΟΓ (ἢ. ΘΧΒΠῚΡ]6 
ΟΥ̓ 1πΠ6 σδατγοῖ ἴῃ (8 ῬΡαββΆζο, 1 Βιουϊὰ γ᾽ ἴο 
Π6 [οτὰ (Ηο5. νἱ. 1-8 [Ε΄ Υ. Ηοκ. ν. 16-τἱ, 21; 
2 ΟἾγ. χσυ. 12). Βόββτεβ. 

δ.  ετϑ. 2-16. “«Βοσλῦδβο οὐουυίηρ οοηἰαὶποα 
πῃ (819 118ἱ οὗ οἱ] πτδϑ Ἰοὴς Ὀσΐοτο ρῥγοαϊοιϊοὰ 
ἴο {16 5γ6}1 168 τ ἢ 89 βτολίοϑὶ οχδοίηθβ5 [Ἰἰ{. 
ἰο α ὑεγν ἠαὶτ᾽ 9 ὀγεααάι} ἴῃ 10 δηοίθηΐ Μοβϑὶο 
᾿ϊϑὶ [οὗὅἨ συ 8685], οοηίδἰποὰ ἴῃ 11|ὸ ἰνγοηιγ- οἰ κυ ἢ 
ΟΠΔΡΙΟΓ οΥ̓͂ θου ΘΓΟΠΟΙΠΙΥ͂, . .. Ὑὸ Ἰθάτῃ ἴγοῦ (89 
δετοοπηοηί οὗἩἨ πὸ ΜοΒαΐο ἰδὲ ννῖ ἢ (ἴ16 τη ηὶοϑὶ 
ευεπίι οὐ ΤῸ] Δ] πηϑηΐ ἴῃ (86 οαριΐϊνθ ροορὶθ οὗἩ “Δφυ- 
ἀδἢ, ον (6 {ΠγοϑιθηΐηΒ, σοπιαϊηθα ἴοὸ᾽ ὺ5 ἴῃ 
αοὐ᾿Β νοτὰ δῖὸ (ὁο Ὀ6 γοραγἀοα, ποὺ 88 6 Γ0 
ΘΙΩΡΙΥ, ἱποῖδοϊοηῦ τνογὰβ (0 ἰΟΥΤΙΓΥ 8, Ὀὰΐ ΚΓ 88 
τυπἀουδίοι, Βαγο, δηα οογίαϊ η γοοϊζοιίηρ δηά [18ι, 
ἩΒΟΥΓΘΌΥ 6048 ἰοῃροῦδὶ δηἀ οἰθγη 8] τ γηϊὰ ἔγοπι 
Ηθανοῖ πρκαϊηθὶ (69 πο ἷἰβ σουθαϊοὰ δά 
ἐμγοαίοηθιὶ, 88 1ὲ ἰ8 νυγὶττοπ ἴῃ (86 ταδὶ ομαρίοῦ 
οὗ Βοιυιλη8.᾽᾽ Εσιὺ. Ηυννιῦθ. “7|ι5 15. αδοῦαϊ, 
δ ἱ γγΥὸ ΠΙΔΥ ΟΔΓΓΤῪ (86 δῸΡ βία ϊχαί, δηὰ Ἰοοῖκς πιο] 
ἴο ΟἸγΒΟΙν 5, ἰοϑὺ ὁ πιδὺ ἸΡΡΘη ἴ0 ὰ8 ἴῃ [ἢ 9 ΒΔ 16 
ὙΔΥ (ἢ πὶ ΓΤ 11 σοῦ 68 ἴο Ὁ ἀχροτγίθποο. ΟΒΑΜΕΒ. 

Ὁ. γεν. 2. ““Ἴμαῖ (Π 686 1810 28 ΤὩΔῪ ποῖ ἸΔΡΡΘη 
ἴο ι.8 α͵50, ἸΙοῖ ὰἃ8 Ὀ6 ρῥΐουϑ, υρτί σι, δὰ ἰδπιρ6- 
σαΐϊθ ἴῃ 6 δαοαυϊδι(ἴο πῃ, Ροββοββίοη, δηὰ ι1.86 οὗ ΟἿΓ 
ῬΓοΟΡοΥυ ; ἴὰ Του θη ἰο Ὑ 816 ἢ Ῥ81}} δἀτη ο 1 8}}68 
8 ἴῃ 1 ον. νυἱὶ. 80, 81, ἰδαῦ ψὨ116 γα ἅτ ἴῃ 1Π6 
ψοΥ]ὰ, τὸ Βμου]ὰ οἱ 86 (Π6 πνογ]ὰ [Ὑαἱρᾳ.], {Π δι 
ἯΘ ΤΥ ΠΔΥΘ ὙΓΤ]ΪΥ͂ ῬοΟΒβοβδί οΏΒ, Ὀυΐ ΒΒοιϊὰ 
Ῥοβ8688 (6 1 85 ἰὩου ἢ γὸ μααὰ (ἰδ ποὶ. 186- 
81.685 μὲ {πγθοίοϊὰ ψοθ οὗ Ηδθακκαὶς (ἰϊ. 6) 
ῬΥΘΒ865 αγὰ ὉΡρΟῦ υ8. ἴϊ86 18 σοι! θηά6Ό]6, 
δΔΌι156 στ πη 1 η8].᾿ ΕΟΠΒΤΕΒ. 

Τ. συν. 8. ΟὖΣσ τπιοΐμθ 18 δ1Θ 85 τνἱᾶονσε. 
“ΒΥ πίοι γ8 αγὸ ἰη απ οὰ {Π6 δαγοη ΒΥ πᾶροβ68, 
νυ ἰο ἢ) το Κηονη ἴο ἤλνο Ὀσ66η ΘΒ ΔὈΪ 56 ῥτίη- 
οἰρα}}ν οὐ τ λίουπι ΟἸΐνο5, γοῦν νον Άον 6 
6 πλ}}κ οὗ ἀοοίγῖηο. ... Βιὶ ἴῃ (6 {ἰὴ οὗἩ 180 
Βίοζο ΟΥ οὗ τ1π6 ΟΠα]άθδῃ ταναζοβ, {πεῖν ἢ] ἄγθη 
Βανίηρ Ὀ66ὴ γοιονρα, (ΠΟΥ 6 Γο Δα πἀοπρά δηὰ 
σοηϑαιηοὰ νν10}1} ὅτ6.᾽ ῬΑβοηλβιῦβ ἰὰ ΟἬἼΒ.ΕΒ., 

. 214. 
: 8, ὕογβ. 4,6, 9,10. “9 79 Ἰολτ Θϑρ οί} ΒΟΥ 
αοὐ ρΡιηΐβοϑ (6 πιΐβιι89 οὗ 118 χὶ 8 οὐἨἁ ΡΙοΠΙΥ 
δηὰ δουπάδησο:; στ ῃθη, [ὉΣ ᾿πϑίμησο, θῇ ΒΓ οὶ 
πΒδ Κίιυ] το αοἀ ἰπ (ἰπι68 οὗὨ ρῥτοὔιϑίοη δηὰ σμθαρ- 
Π658, δὰ Βα ΔΏΘΔΟΡ 590] ΘΗ} Ηἰμ μκἰ 8, νὶθθ δπά 
ἔγαϊ8 οὗ(δο δαγίῃ, ὈὉῪ σογπδηιζὶης δ ἃ σαγου8- 
ἴης, ρἰαιίοηϊζιης δηὰ μι Ζ:)ηρ, Ὀδπαποίϊηρ δηά 
ΕΡΡΙης ; ποθὴ αοἀ νι άγανθ 1118 Ὁ] οβϑίηρβ δὰ 
Εἰἴι8; [οοὐ ὈΘΟΟΠΊΘΒ Β6ΆΓΟΘ 80 (Π80 1 18 ποὶ 68 Β]]γ 
Ῥτοσυγοὰ; δηὰ ἢθ Ββοπάϑ ἃ {πιλϊὴ6 Β0 ἐϊαὶ τίου 
δηὰ ρῥγοοίουθϑ Ὀτοδὰ ολη δγάὶγ Ὁθ οὈιβἰηρά, 88 
85 (16 6856 ΨῈ (6 6 18}. ρθόρὶο. αὶ {Π6Υ 
Ὠηά νν0}} ἀοβοσνυοὰ 10 ὈΥ {πρὶν σἱοιηρ, πὶ οἢ 186 
Ῥγορδοὶ ᾿βαῖϊδὰ Ἰἰοὴρ Ὀοΐοτο γοθυκοά, νι ση 6 
Θησπιοταίοα, διηοης ΟἾΠΘΥ ΖΡΟΒΒ Υ]668 οὔ} 0 μου 86 
οὗ δυάδι, ἀταἸκο 989 4180, δηι οδ]᾽οὰ ἀον πη 8 
06 ροὶ ἰΐ ([8. Υ. 11-18, σοπιρ. ΑἸη08 νΥἱ. 4-7). .. 
αν τ) 6 Ρυπίβδιιθηὶ ἰθγια δύο 8 ποῖ ἴἢ ἰθῃ ΡΟΡΑΪ 
Ῥογογίγ. Ἐχοθβϑίνο ἱπαϊβοηοθ ἰπ Θθαϊΐϊης πὰ 
ἀτιηκίπας ἰ8 Β6}) 8 Ρογπίοϊουβ υἱοθ ἐμαὶ 8. ἤδη 
Του θ᾽ 18 ΓΒ ΘΥΘΌΥ Εἷ8 ρϑτί πὶ {89 Κιἰηράοι οὗ Η68- 
υοὴ (1 Οοτ. νυἱ. 9, 10), διὰ πιιιβὶ "6 ἀοργίνοα οὗ 
οἰθσηδὶ Βδρρίηθβϑ, μὰ τουδὶ βυβθον (μἰγϑὶ 1 ἢ 

{86 σοὶ ἀγυπίκδταὰ δἰ οσμΙΪΥ ἰπ (ἢ θ4τη68 οἵ Ηεἶ] 
(ἔυϊε χνὶ. ; 18. νυ. 14). Εσιν. Ηυνκχιῦϑ8. 

9. ον. 6. ““Ασοοτάϊηρ ἴο 16 Τ68] πιοδοΐηκ οὗ 
{80 Ηοῦτον, (86 ΘυΓΟ ΘΘΡΒ [ὋΓ ἢ6Γ οἸ ἢ] άγοη, 
ΠΟ ΤΠΘΙΏΌΘΥ5 οὗἨ ΟἸγίβὶ δηὰ πιϊηϊβδίογ οὐ ἴδ 
ΔΙΙΑΓ, ἴοτ [0 886 οὐἤἩ δαγί]γ τπίηρα, σῖτα τἢ9 
ϑηὰ ἰ0 8080 Ἰ0Γ6 ον Υα} ΟΥ 10 νου  αἷν πηθα, 
ὙΠῸ 8Γ6 Γϑηἀογοὰ ἴου ὈΥ (86 ὈΪ]ΑΟ 658 οὔ {Ἰιοῖτ 
11}- κοιῖ6 πη} τν θα }}}} οὐ οἰ Βδῖ ουίτη δ᾽" Ῥαδοβλβιῦϑ 

10 ΟΗΙΑΊΕΠ., Ρ. 216. 
10. εν. 7. “Ὁ ηδοβογυθάϊγ, Ο Βοπιδη, πγυδὶ 

ποὺ ΡῬΔΥ͂ {16 ῬΟΠΔΙΥ ἔον {88 δ'η9 οὗ (Πΐη6 Δῃ668- 
ἴογβ.᾽᾿ οπασε, Οἀθ68, Β. 1Π1.,Οἀθ 6. “ΑἸτοδάΥ 
ἴδλΥθ 6 8} οἰ δη }} οχρίδίθὰ {μι ῬΘΥΪΠΓΥ οὗ (ἢ9 
᾿λοιιθαοπίδη ΤΎΟΥ ΙΓ οὐ Ὀϊοοά.᾽" Ψίικοιι. 
Οεοτφ. ἴ., 801, 2. ““ΤΗὶδ 15. γΥἱ κ ΒΕ Ἰδαοηιοὰ ἰὰ 
1μ6 σι αΓο 8190, (ππί τ δὴ {Π6 Ὀγίθδὶ 8 δηά (ἢ8 
Ῥγίποοβ οὔτ δ θαυ ἢ ἃγο ἀο] Ἰαποηΐ, ἴοτ (Ποῖγ ἔδυ} 8, 
88 ἰΐ γγο ΓΘ, Π 6 Ρ6ΟΡ]6 5.6 Ριαπίβη οι." ῬΑΒΟΠΑΒΙΓΒ 
ἴῃ ΟΒΙΒ,ΕΕ., Ρ. 218. ““δ6η ἰδ οἷν ἴῃ 5 βοὶ [88 
ἴοοϊ, (6 ατθοκβ δγθ ρυῃ βιιοὰ." Ηοπασε. 

11. γον. 7. [Ροοιβ Απηποί. : "ες τηυϑὶ ποί 
υπάἀογϑίαπα {μὶ8 ἴῃ {6 ΕΔΙΠΘ Β6Π56 88 ΕΣ. χτὶὶ. 
2, σον αοα τοβϑοίθίμβ Ὡροὴ ἰμοπὶ ἴογ υβίης 8 
ῬΓΟΥΘΓῸ ἴἰο (δΐθϑ Β6η86. ]1ΐ ἰ8 {πὸ Ῥτορὶιδὶ “80 
ἤθγο δρθακρίῃ, δηὰ ἰπ 8 πλπιθ οὗ τἰ6 σοὰἱγ 
δονβ, νῆο τουϊὰ οὶ ὄχουϑο ἐποιηϑοῖνος 88 ἰΐ 
{ΠΟΥ͂ Βυβογϑα τηογοὶν ἴου (μοὶν Τογοία ΠΟ β᾽ δ᾽ ῃ8. 
Βυῖ ὑμ6 Ῥγορμοῦ σοηἤθββοί ἢ πὰ Ὀαν δὶ] οι ἢ Βαϊ 
Οαοἀ Βδὰ ρυῃἰϑῃδὰ ἐποὶν ἱπίαι 168 ἀπά ἰἢς Ἰηϊᾳυὶ- 
(168 οὗ (πεῖν Τογοίδι ΒῸΥ5 ἰοχοί πο Σ: δηὰ ἴΐ νγδ8 
Ὀφίον τὶ ὑποῖν ζογούλί μοῦ γπὸὺ μαὰ βἰπποά, 
δυὰ γοτθ ἀθδα δῃπὰ ροπο, ἰμβδὴ νυ] ἢ πὰ, ἀροῦ 
ψ Βοπὶ (1.6 ρα ηἰβμαχοηί οὗ {Π 6 ἱπίαυὶϊν ἀἰὰ δΌὶάο, 
δΔΏα ΜῺ8 ἰκ 8ὸ ἴ0ὸ (ὁ ΤΣ ἃ Ἰοὴφ {ἰπι6." --- ΟἿΣ 
αῖθσβ αν βὶπηθᾶ, ἀπ ἅ ὅτ ποῖ. (ἰαινιχσ: 
““Οὐυν ῬΣΟΡΒοΙ᾿Β ΟὈ͵θοὺ νγ8 ἴο ἴστη αοἀ (0 πιογογ; 
δπὰ ἰο αἰαῖ ἰδ ἷ8 ΟὈ͵οσὶ δ βαυβ, “0 [ογὰ, Του 
ἰπἀθοὰ μαβὶ εἰ μογῖο οχοσουϊοὰ 1581 Ῥαη 5 πγοαὶ, 
Ὀοσδυ89 ΟὟΤΓ [Ἀ1Π16ΥΒ πδὰ ὙΟΤΥ Ἰοπρ δϑυδβοὰ ΤΊΥ 
Ζοοάηο88 δηὰ ἔογ θοατησο; Ὀαΐ ποῦν {Π160 εἴπ ΠΔ8 
ΘΟΠῚΘ [ὉΓΡ Τὴ66 ἴο ἰΤῪ δῃηὰ Ῥγοόούβ ΒΘ ΠΟΥ γχὸ δΓΘ 
ΕΚ οἂὺγ ΤΑ ΒΟΓΒ; 85 1860, (ΒΟΥ δγ6 Ρογίϑη δὰ δ8 
(ΠΟΥ͂ ἀοβοσυοα, τοσοῖνο 8 ΠΟΥ ἱπίο ἕανγογ.᾽ 9 
ἤθη69 866 δαὶ (ἢ 19 0 αὐδγγοὶ ΟΥὁ δοπιοηίΐοη ἰβ 
σαντο οα (ἢ αοά, Ὀὰϊ οηἷγ (δ (ἢ 6 τ ΒΟ ΓΔΌ]9 
οχὶ 68 αϑὶς αοἀ ἰο Ἰοοῖς οη ἰ 6 πὶ, δῖ 69 {πο ῖν Γδίμ γα, 
Ψ0 μαα ργονοϊκρὰ οὐ δῃά δ οχρογϊ δῃοοὰ Π1Π|9 
ἀγοδάζαϊ! γοπζθάπος, όγο αἰγοαυ ἀοαα,᾽" --Απὰᾶἃ 
νγ7ὁ αν ὈοΟΣΠΘ6 τδοὶσ ἑπίαυξιῖθβ. Οδλετιν: 
“6 Π6 ΒΕΥ5 ἰμδὺ (ῃ6 ΒΟΏ5Β ὅογέ ἐλ6 ἐπὶ φερε 
οὗ (Π|0 ἔδί βοσβ, ἱβου μὰ ἰὺ Β6 8 βίγσοηξ; ὀχργοβϑϑβίοη, 
γοῖ 118 τηρδοΐῃρ ἰ8 ποὶ 85 ἰδουρςὶὶ αοα, πἰϊοαῦὶ 
ΓοΔ80., Ῥυπίβςα {ποὶν οἰ]άγοη ἀπά ποὶ {πεῖν 
δι οΥ5; ἴ0Γ ὑπο] ΘΓ Ὁ]6 15 [Ὠαὶ ἀδοϊδταίϊΐοη, “ΤᾺΘ 
80} 888}} ποὶ ὈΘῸΓ (ἰ10 ἸΒΙΑΌΪΥ οὗ [6 δι 6, Ποῦ 
86 ζφι!ο Υ (6 ἰΙαυ Υ οὗ (Βα δοιὰ; δι [μΠ6 58ουὶ 
(μαἱ δίπηοί ἢ 10 βΒ.}} αἰθ᾽ (ΕΖ. χυιϊ!. 20). [Ὁ τηδγ 
γοὶ Ὅς βαϊὰ (δΒαὺ (116 ΟΠ] άγοῃ Ἀγ Ἰοδιϊθα τὶ (86 
Β';8 ΟΥἩἨ (Ποῖ; [Δι ογϑ, θθολυβο αοά, 85 Ηᾳ ἀφοϊαγοϑ 
ὈΥ Μοβοβ, ὀχσίθῃηβϑ Ηΐβ νθηβοϑῃσθ ἰὸ 109 (δ ϊνιὶ 
δηὰ Τουτγί σοπογαιίου (ΕΧ. χχ. ὃ). Απὰ 119 88 γ8 
αἶ8ο ἰῃ δῃοῦ!οῦ ΡΙΆ66, 41 Μ|}} σοίαγη ἰηΐο τῃ0 
Ὀοδοῖι οὗ σἰἰϊάγθη (.)}0 ἰπίαυϊν οὗἩἨ {Ποῖν ὕλ Π Υ8᾽ 
(9 6γ. χχχὶὶϊ. 18). Οοὰ ὑμβθὰ οοαϊπιεά ΗἸ5 γρη- 
οδποθ ἴἰο ἐμοὶν ροβίοσίγ. Βυϊῖ γοῖ ποτα ἰ8 50 
ἀουδὲὶ Ὀυΐ ἰπδὺ (Πα οἰἰϊάγοηῃ ῆο δὰ ᾿γθθ 80 
ΒΟΥΘΓΘΙΥ Ρυῃἰδμθὰ, ὈΟΓΘ 8͵]80 10:8 ριιηϊβηηθης οὗ 
{πον ον ἰπἰαυΐγ, ἔοτ {ΠΟΥ͂ ἀδβογυοὰ 8 πάτο 
ἀφαίθ8. Βιιὶ.680 ἔνο (μη 58 γὙ61} Δζτ66 ἰοΖοίΒοΓ, 



ΟΗΑΡ. Υ. 

(παῖ Οαοἂ χοίατηβ {ἰιο ἰηϊααὶ ἐν οὗ (86 ἤαΊμογ8 ᾿μίο 
{89 Ῥοϑοῦι οὗ (μοῖρ ομ]άγθη, πὰ γοὶ ἱμαΐ ὑπ6 
οἸΠ]αγο ἄγ οἰαδίϊ8οα ἤοσ ἱμοῖὶγ οὐ 81}8.᾿᾽ 
ἸϊενπΥ: “ἼΒΟΥ δοκπον θα ρο 6 ΓΘΡΤΌΔΟΣ οὗ δβἷη 
6} (ΠΟΥ Ὀθαγ. ΤῊ ἷ8 σοτηθ8 ἴῃ, 'ἴπ [ἢ ταϊάβὲ 
οὔ {πεῖν οοτῃρ᾽δἰηΐίβ, Ὀὰΐ ΙΠΔΥ Μ6}} Ὀ6 Ραΐ ἱπ ὑΠ6 
ἔγοηῦ οὔ (θὰ. Τι8 18 ἢοὶ θτὸ 8 Ῥϑουϊδιι οοπι- 
Ῥ᾽αίηῖ, οὐ δὰ ᾿ρυϊδίϊοι οὗ υητὶξιθουβη 688 (0 
(οἱ, ΗΚ δὶ γα μαγα ἰὴ ὅογ. χχσχὶ. 290; ΕΣ. 
χΧΥΪΙ. 2, θὰ ἃ ροῃϊΐοπὶ οσοπἴοββίου οὗ {πο 85 οἵ 
1 Ποἷν δησοϑίογβ, ἡ σὰ {Π6Υ το δοῖνοθ 4Δα 4180 
Ρεογϑί βιὰ ἴῃ, ζοσ νι ο ἢ ΠΟΥ͂ Πονν 7 05}7 ϑυβετοα, 
ΤῊ 5 86 Βυ Ὀταϊὺ ἐμ οι 56 168 ἴο (16 Ὠ΄Ιν 16 }ι8(166, 
δὰ χοῦ {ποθι βοῖνοβ (0 {1|ὸ Ὠινίηο οἰγ. Απά, 
ἔγα]γ, (8 εἰ π8 ἀοα Ἰοο Κ8 Ὀδοὶς ἃροη ἴῃ μα βδίηρ, 
νὸ τηυϑὶ Ἰοοῖς Ὀδοῖς ὉΡΟῺ ἴῃ τοροηϊΐηρ, δὰ πηυϑὶ 
ποίϊοο 41} ὑμαὺ ν7}}} 6} ἰο ᾿υβεὶ ν ἀοα ἰπ οοτ- 
Τοοϊδηρ 18. Απᾶ ἰἶ νὰ Ὀ6 Ρεοπίϊοηΐ δηὰ ραϑιϊθηί 
ὉπὰοΡ μα τὸ Βυ 6 ν [Ὁ 16 Β[η8 Οὗ ΟΌΓ ΓΔΒ 65, 
6 ΤΠΑΥ̓͂ ἀχροού δαὶ Ηθ ὙΠῸ Ῥυ δ 68 ΜὙ1] ΡΥ, 
δηὰ βοοῦ σϑίιτη ἴῃ τατον. . 

11. γον. 8. σγο ὁσσὺγϑ 8 ἰ6ΒΒ0ὴ σΟΏΘΟΓΠΙ Ωρ 
ΒΊΔΥΘΥΥ, ἴῃ τοίθγθησο ἰο ν᾽ ἰοὶι )ὲ τη δὲ 014, ἐμαὶ 
1ϊ ΙΏΔΥ 6 γοραγ θα ἃ5 Ὀοϊοηρίης ἰο {|6ὸ ἰὰνν οὗ 
παιΐοηβ, Ὀαὶ οσληποὶ Ὀ6 δοηϑί οΓοὰ 88 ὈΘΙοη σης (0 
{90 ἸὰνΥ ΟΥὮὈ παίιγο, Ὀδόλιιβο δὴ νν88 στοδίοα αηά 
ῬΟΥΤῚ ΤῸ ἃ βίδίο οὗ ΠΟΥ Υ, Ὀκὺ ΒΙΑΥΘΓΥ͂ 18 1η9 ραη- 
15) πιοηΐ οὔ 3ΐπ, ἃ5 158 ουἱ ἀβηὶ ἔγοιῃ οι. ἰσ. 38, τ ΠοσῸ 
ΒΔΥΘΓΥ νγ85 6 Χ4}}Υ ἰπ!ροβοά ροη πηι, 80 8, 8.8 
ἀὐῤ ψογο, (6 ραϊγι το οὔβίανο᾿ ΕΟ Β5ΤΕΚ.--- 6ι- 
νδηῖβ αν συϊϑᾶ ονοσ υ8. ΟΥἸΑΒΚΕ: “ΤῸ 6 
Β Ὁ76σἱ ἴο 8.1.6 18 [86 πηοϑὲ Ραϊη 1] δηα ἀἰΒΒοπογᾶ- 
Ὁ]6 Ὀοπάδρθ :-α 

μία ἀοπεὶπίὶ ζαείαπί, αμαεπὶ οὶ ἰαϊία Γμγοῖ 
ῬΡίγρ. Μοὶ. τ. 16. 

“ βἴπσθ δἴανο 80 [Ὡβοϊθη ΔΓ ΧΤΟΥΓΗ, 
Ὑ Βαῖ ΠΙΔΥ͂ ποῖ Ὠλαδίοσγβ (0 7’ 

12. ὕεγβ. 11-14. “τς 866 ὈΥ͂ τ) 688 οὗ ἃ Ρ88- 
δαχο τοϊαϊίηρ (ὁ (1|ὸ ὕονγ718δ οὗ μδὺ 8810 Ροτίοί, 
θη οπιθῦ Ὀορίη ἰο Ὀ6 Βδι ιν δπὰ νἱγρίη8 
Ῥγουὰ, {π82ὶὺὲὺ (Π6Υ τὸ ὈὉσουσῆΐ ἰο αἀἰβθοποσς δηὰ 
δθαιηο ([8. 111. 160-24). Ἧτθ 8606 Δῃηὰ ἴθδγῃ 8]90, 
ΒΘ Ρῥγΐποοθβ δηὰ οἱιίοῦ τηθὰ πα (μ6 ΠΟΌΪ68 ἴῃ ἃ 
Ἰδπά δηὰ ηδίϊοι Ὀοαϑβὶ οὗ ὑμ)οῖτ ροβίοὴ ἀπά νοτγί, 
δαὶ ρΟτο 806 Βοιημοίἑ 7689 ΠΒΡΡΘῺΒ (0 ὑπο ΟἿ 
{παῖ ποσουηῖ.. . . έκοννῖ8ὸ ΒΘ ἰπὸ οἷά πηθῃ 
ΟΥ Θ᾽ ἰ6γ8 ἴῃ ἰδ ραίθβ, οὐ ἰὴ (μοὶγ οουτίϑ, 16ὺ ΘΥΘΥΥῪ 
βοτὶ οὗ υὐνὶζιθουϑηθ88 ρῸ ἴγθο δηὰ ἴῸΥ {16 ΒΔΙΚκ6 
οὔ τονασαὰ δηὰ ρἱἤι8 ρογνογί ἴἰμο σὶρ, δὰ γοὶ 
Ὑ11 ποῦ ΔΙ]οὸν ἐμοῖς αν βαϊοιΐο ἰο Ὀ6 διηδπηαοα, 
85 (6 οἸάογ ἴῃ Φυάαἢ νου] ποὺ Ὀ6 τοδυϊκοὰ ὈΥ͂ 
116 Ῥτορ οι 5, (6 9 866 δΔηὰ Ἰφᾶτη, τ δῖ ΤΓΟ]]Ο 8 
ἐΒογοοη, ἰδδὶ αοα 6.5 {86 σουτὶ δη σουγί- οι Β65 
δὺ Ἰαβὶ 6 τΤοίογιμοά ὈΥ̓͂ (ὴ9 ὙΔΙΓΓΙΟΥΒ ὙΠ ἴἢ0 
Ὀγοδὰ δχο, (μδὺ οσουτῦ δηὰ Ἰυᾶάροβ τὺ 6 6ο0ῃ- 
γογίοα, δηὰ σουτί-οιι868 ᾿ἰθ ἰπ ἀυδὶ δηὰ 85}169. 
... Βαγίδοῦ, τὰ γουης πῆθη τπαΐζο ἴ00 τ 6 ἢ 

οΥ̓Ππεῖν ϑρογίβ, δῃὰ γουπρ πψοιηθη οὗἩἉ (Ποἷν Βοη 98 
λη ἀλησοβ, τὸ 866 δηὰ ᾿ἰρατὴ (δαὶ Θοἀ σδῃ σαὶ 
{16 18 Γι] 8 ΟΥ̓ τιιΒ]6 ουἱὐ οὗἉὨ ἰμοῖντ απάβ, δηά 
σμδηρο (ΠΟΙ͂Ρ ΒΟΉ ,Β δ ἄϑποοβ ἱπίο σοῦ] Ἰαπιθη- 
111 008. 88 ΠρΡροπρα ἰο {86 υὶ Ὁ} γοι ἢ ἀπιοης 
(116 6 ]5ἰλ Ρ6ΟΡ]6: ἐο (Βο86 ψῆο, Ὀοίοτγϑ {π6 Βα ΌΥ- 
Ἰοηἶϑ σδρΟ ΠΥ, ἰγοδίθα {μδὺ πιλιίον ἰοο ᾿ἰ Ἶγ, 
ταϊβυβοά {ποἷν πη 916 ᾿π (ἢ οἷν Γθαβίϑ δη ἃ οπιίογίαϊἢ- 
ὨιοΘΠΐ8, 80 {πα 16 ῬΤΟΡὮ ΙΒ, [5818 ἴῃ ἢἷ8 δα πι ἢ 
ΟἸἸΔΡΙΟΥ, Δπλοβ ἴῃ ἷ8Β β' χίϑθϑθῃι ἃ, 88. 8180 6 θυ δ ἢ 
δη οἰ Βοῦβ, 66 σοτῃρο!]]6 ἃ ἰο Ῥγθδο οζαϊηϑὶ 1ἱ 
Ὑγΐτἢ 4}} {πον παῖρηῖ. Βιῖ Ὀδοδαβο (ΠΠ6]γ ρυθαοἢ- 
ἱπρ νγἃ8 ποὺ θθαθ4, αοἀ δβοπὶ ἰμὸ ΒδΌγ)ομ ἢ 8, 
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ψ80 βίορροά (Βεῖν ρῥγοσοοάϊη 8, 80 δαί (ἰχοῖτ Ρὶ Ρ68 
7611 ἰῃίο (9 δδἰιθϑ, δηὰ (6 1] βίγίηροὰ ἱμξῖσγα- 
το ῃ(8 ἰπίο (μο αἰτί, δηὰ {μον αὖ Βαθγίοη ἰδ ἴ0 
Ὠδηρ ὺὕρ ἱμοῖὶγ Βᾶγρ8 οὐ ἰδ ψίϊ ον -ἴτθοθ (μδὶ 
ὝΟΓΘ ἰδοτα, 88 ἰβ βοϊὰ ἱπ 5. ὀοχσχχυϊ., αηι ἰο 
ΟΔΡΡΥ͂ ᾿ηπδίοδα οὗ {Π6πὶ αι}}}- 800 65 δηὰ νοοΐ, {1}} 
(ΠΟΥ βιυπι]οὰ δηὰ [6}}] ὑπάον {ποὶν διττὰ οη8.᾽} 
Εοτυ. Ηυκνιῦ5. 

18. γεν. 12. “9 ΟὨΙ] ἅτθϑῃ {611} απ ᾶσθσι τ 
Ὑοοῦ. 100 ΤΟΆΒΟη [ὉΓ (118, δοσοτάϊηρ 1. οὐν 
οχρίδπδίΐοη 8, Ὀδσδυβο (ΠΥ ΘΓ ἀπ ΝΠ πῷ 10 
Ὀοϊΐονγα οὐ {890 Οἰιγίϑὶ δαηκίος οὐ (6 'νοοΐ. 
δῃσο οὴθ οὗ 86 Αροβί]θ8ϑ βαγβ, Τ|16 ογουβ 18 
ἴοο 5 Π088 ἰο {6 ΟἰΘη 1168, Θηα ἴο {ἰἸὸ δον ἃ 
βίατα Ὁ] -δΊοοῖς. 80 τη, (ΠΟΥ͂ 761} ἀοννη πὰ ον 
86 τοοά, Ὀδολιδ0 ΠΟΥ ΟΓΘ ΠΝ ΠΠπρῶ (0 δ6- 
Καυον]οάχο (παὐ ᾿ἰ{6 τυ ἰσἢ δηΖ8 ὕροὶ {16 ννοοιῦ ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΥ ἰο ἀοβίσου ἀθδιὶ.᾽᾿ Ῥαβοβαβιῦβ ἢ ἀΗΙΒΜ.ΕΠ., 
Ῥ. 218. 

14. γεν. 14. Μυδίο. “- Μυβὶο 15 δὴ ὑηδι} 1 Ὁ] 
τη0646 οὗ ὀχρτοββίοη ἴοῦ συ Αποίδον βαγὶς οὗ 
ἈΒΆβανῦβ ἴῃ ΟΉΠΙΒ.ΕΠ., Ρ. 221, [πὰ ομο ν]Ο}}Υ 
ὈΠΎΟΥΓΠΥ ΟΥ̓ γορου ἴοπ; Θβρθοίὶ ν᾽ τα ρεγιϊ οηῦ 
8 8 σοῃηπιοπΐ οα ἃ ᾿ἰγγίοαὶ αἀἴτρα (αὶ 56.) 118 
ΒΟΓΓΟΝΘ Γι (ἢ 6 Θοσοιῃρδηϊηθῃϊ οὗὨ ται βίοι] 11- 
Βιτυτηθηίβ. ΤῊ ψομ πη πιὸπ ΚΆΥΘ ὉΡ ΒΟΙΤ ΤΊΘΓΓΥ, 
)ονῖδ] βοημβ, ἰο βίδηὰ νυϑορίηρς δρουπὰ (ἰοῖν σοὶ 
Ῥγορδοῖί, 88 δ ρουτϑὰ ουἱ 6 Ἰατηδῃίδίοη8 οὗ 
{86 οδυγοῖ, ἴῃ πηραβυτοὰ σπάθησοβ, ἐμαὶ αἰάοά 
6 πιο] ΐηρς Ῥαίμο8 οὗ πηυδβίο ἴο ἰιἷ8Β τψογὶν ἀπά 
᾿ιο]ροὰ ἰο σγοϊΐενο {86} Βύ) 6 Π ἢ ς σα Ρίβ οὗ βοπιθ οὗ 
πεῖν ἰυπιυϊαουβ στνὶοῖ.----Ἶ. Η. Η.] 

168. εν. 16. θ᾽) οτόνγῇ ἰδ 4116 ἔσοτι ΟἿΣ 
μϑαᾶ. ““Βοη (πο σαι ἢ [0865 [110 στᾶσα οὔ αἴ}, 
ΒΟΡ στονηΐης ΠΟΠΟΡ 7818 ἔγοῦη 6 684, Ὀδολυ 89 
8.10 ΘΧΟΔΏρ68 ἴμΠ6 Τογὰ οὗἉ ρΊΟΤΥ ἕο [80 Ρουθ γΥ οὗ 
ζαϊϑοβοοά. Βαϊ ἱπαὶ (Δ 6 Ιμοτὰ 18 πα δορὰ {μ οσον ἢ 
οὔ (9 οἴατο, ἰβϑαϊδ ἢ ἰ65118.68. τ 6 ἢ 6 Βᾶγ8, “1 π 
μδὲ ἀαγ πο Τ᾿ογὰ οὗ μοβίβ8. 8841} ὕὉ6 α' σσγονψῇ οἵ 
ΕἸΟΣΥ͂ δπὰ ἃ ἀϊαάθπηι οὗ ἸΟΥ ἰο {μ6 τοβίἀυο οὗ [1118 
Ῥοορὶθ᾽ (15. χχυῖ!. ὅ). . .. Υιτγίσα!!ν (6 οστον πα 
ΟἿ ΟὔΥ ποϑδὰ γαπίβιιθβ, βοὴ Ηἶ8 κοοά-ν}}} ἰῳ ]οϑῖ. 
ἴῃ γοΐογοπμοθ (ο νὰϊοὰ (9 Ῥγορμοὶ βἰηρϑ 'Ὼ σοη- 
διαϊυϊδίουυ βίγαϊηϑ, “ ὙΠ ἢ Π|6 8} 1614 οὗἉ ΤΥ κοοὰ- 
“ψ}}} Του δαβί σγονηοὰ 08, Ο [οτά,᾽ ΡΒ. ν. 18 
(12). Ῥαβοηλϑιῦϑ. [ΟΑΥΙΝ: “ΒΥ ἰμὸ στόν 
οὗ ἰ89 βοδὰ 6 πὸ ἀουδὺ υπάοτϑίβηαἀβ 4}} {1086 
ΟΥ̓διηθηίβ, Ὁ ΠΟ ἰμπαΐ Ῥθορὶθ δαὰ ὌὈδθη 
δαογηθά. ΤΟΥ δι] ἃ Κἰηράοιι βηα ῥγιδβδί οοὰ, 
Μη ϊο 6ΓΘ ἰκὸ ἴνγο Ἰπιϊ ΒΤ] 6Β ΟΥ ὃ Ὸ ῬγΘΟΙΟυ5 
θινοῖβ: ἐμὸν δ α]δὸ οἱ Βοῖ ᾿μἰηρσ8 ὈΥ νυ σὲ {8.6 
Κογὰ μαᾷ δἀογηρά (Ποῖ. Αϑ8, (μθη, ἢ Υ ψο.θ 6ῃ- 
ἀυορὰ νψίτἢ βυοὶ Ἔχσοϊϊεπὶ (ἴῃ σ 5, {Π6Υ ἅτ Βαϊα ἴῸ 
αῦθ Ὀοτὴθ ἃ ογοιθπ οπ (ἀεὶτ ἀεαα. Βαϊ ἃ ογονἢ 
Μ͵Ὸ8 Ὠοὶ ΟὨΪΥ͂ Δ Κθὴ [ὉΓ ἃ αἀἰδάθῃι,--ἰς τνὰ8 4180 ἃ 
ΒΥΤΩΌΟΪ οὗὨ ἸΟΥ δα οὗ ΒΟΏΟΥ ; ἴὉΓ ποὺ ΟὨ]γΥ Κίηρϑ 
(6 ἢ ΟΓΘ ΟΤΟΜ 8, Ὀὰΐ πιο ψγΧ6Γ6 ΟΓΟν 6 δἱ τνν80 - 
ἀΐηχβθ δηὰ ἔβδβίβ, δὺ βζδηι68 δἷβο, δη ὑμοδίγοϑ. 
ΤΙ Ῥγορβδοῖ, ἰῇ ἃ πογὰ, δοπιρ]αῖπα ὑμδὶ (που 
ΠΙΒΏΥ͂ ΟΥ̓ΏΔΙΙ618 ἀἰὰ Ὀδϊοης ἰο (6 ῬΘΟΡ]6, γοῖ 
ΠΟΥ͂ [ΠΟΥ ψοτοὸ ἀοηυάοά οἵ ἰῃθιη 8}}: 7ΤὯε ογοιση, 
6 Β8Υ8, λα8 ζαϊϊεπ ὕγοῖι οὐγ ἠεαά.᾽7--ο" 7 6. σΆῃ 
186 (ἷ8 μ᾽ αἰπὶ ἰο-ἀαγ, ποὺ ἱπορργουργίαι ον, ἢ 
τορατὰ ἴο ὑἰδ6 οοπάϊιίοη οὗ (πὸ Βοπιλῃ δ ρῖγ ; 
αθὰ (πδὺ ἰὑ τῆλ Ὀ6 τοδίογοα, ὈΥ̓͂ ᾽ν η6 ΆΟΓ, ἴ0 
ἰϊ8. ἱπίο ον δηὰ βρ] ποῦ, νγὰ 8... 1] ἀδνοι!Υ͂ 
ῬΓΑΥ.᾽" ΕΟΠΒΤΕΒ. 

106. γεν. 16. Τὴ οτοῦσῃ 868 ἴδ:160 ἴσοσι 
οἷξν οδᾶ. ""ἢΠρτγθ αὐίϑθβ ἃ ατποβίΐοη, ον σδ 
(18 Ὀ6 τϑοοποϊ θὰ τ ῖ ἢ (Π6 ῬΤΟπΙΐ86 ΟΥ ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ 
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οὗ Ἅδοοῦ, ἰὰ ὅδθῃ. χὶὶχ. 10... Τὰ Βδοδίη5 
μανο σίνϑῃ ἰΐ 88 [μοὶν ορἰαἱοπ, ἰμδαὶ {80 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
οὗ Φδοοῦ 8 Ὁ υπάοτγαϊοοά ἰδ υ8,---Ἴ 0 δοθρίγθ 
Β84}1 μοὶ ἀορδγὶ ἤγοσι Δυάδῃ, παι [89 Κίηρ οὗ 
ΒαΌγΙοη, ΝΟ ΒΔ ΠΟΣΣΔΡ, οΟὔγθ5, ὙΠῸ Ὑ}1 οδϑὶ 
ἀονη {89 βοερίτο οὕ δυάδι. Τὸ (8 γὸ ΛΏΒΘΓ, 
βτϑιὶγ; Τα ἐμ εἷν ὈΔμΒητηθηΐ γγ88 ΟὨ]Υ͂ ἃ ρῬιυ ηἶδὲι- 
Ἰηθὴῦ Ὁ δῇ ἱποοηδι ΟΥΔΌΪΝ βδοτὶ ἰ}π|θὸ. . .. 
Ακαὶπ ἰΐ παρρϑηϑὰ, μὲ δῖον ἐμ Βαθγ]οηΐδἢ 
δαρυϊν ἡ γ (Β6Υ δ ἀχδίη [μοὶ σὴ γοζϑηὶ ἰὼ ΓΒ Οἱγ 
ΟΝ ΘΟΙΠΙΥΥ. . .. Βοδίάο65, αοἀ δ8δο νομπάον 
οτγἀοτγοὰ ἰἰ, ἰμΒδὺ ἰμ 80 πιϊάβιὶ οὗ 89 Βαὺγ]οι δ ἢ 
σαριϊνῖγ [Πΐ8 δοορίτο οὗ πἀδὲ ππδὰο {80} Ρἱαὶ ον 
υΥἱϑίθ]9θ. ἤἥμοτοδα θεαηϊοὶ δηι πἷ8 δου ρθῃΐοῃδ, 
ἯὮΟ ΨΟΓΘ οὗ ἰπο τογαὶ ᾿ἰίηθαρχο, δῃὰ αἷδο οὗ ἐδ9 
Βοιιθ6 οὗ θατὶά, τοῦ ποὶ ΟηΪῪ οἰογαίθαὰ ἰο δεἷχὰ 
Ῥοϑίιἴοι αὐ 80 ΒΑδγ]οπίϑη οουγί, ναὶ Ὀδηὶοὶ 88 
δρροϊπίδὰ δἱ Βδογυϊος οὔθ οἴ ἐδο οἰνἱϊοῖοϑί ὑσίπμοθδ 
ΟΥ̓́ΘΡ [06 πβοῖὶο ἰδπὰ (Π8η. 11].)... Αἀὰ ἰο ἐμἷδ8, 
ἰδαὶ Φοβοϊδομίη, {86 ἰκεϊης οὗ Ζυάδ, τηυσὶ 6 
χαϊβοὰ ὕὑρ δρζδίη ἴγοια ἰδ ἀσδί, δηὰ Βοπογθὰ διὰ 
ἰγολίϑαὰ 88 ὁ κίῃ μ᾿ Εαιρ. Ηυνπισδ. 

17. εν. 16. {ὅ9οθ πεῖο υ8, ἰδεῖ νγὸ βανϑ 
δἰπηθαᾶα ΟΑΥΥΙΝ: “ ἤθη τῦ9 ΔΘ Ῥγϑϑϑοὰ ἀονἢ 
ΌΥ αὐἀνογϑί(ἴοβ, ϑαίδη νν1}} οχοὶθ 08 ἰ0 ΒΟΙΤΟΥ͂;, 
δὰ δὲ [09 Β8Π16 {ἰἶπι0 ΠΌΓΓΥ υ8 ΟἹ ἰ0 Ταζθ, ἀχοορὶ 
ιἷϑ ἀοσιγί;ο σολθ85 [0 Οὖμρ τοϊηάβ, ἐμαὶ γ δυο 
ο ἀο ψῖῖὰ αοά, τψῖο 8 ἃ τἱρμίθουβ Φυἀκχο. ΕῸΥ 
186 Κηοπίοαρο οὗ οὔ βίῃϑ Ψ1]}} ἰδῃθ ΟἿΣ ῥσχίάθ, 
δά αἷβο οσμιθοῖς 81} {8086 οἰδιπόῦουδ σοπιρ] δι ηΐδ, 
νοῦ [89 προ] ονίης δτὸ σοὶ ἰὉ υἱΐοῦ τ 6. 
{Π0Υ τἶβθ ἊΡ δρδίηδί οἱ. Ουζ δυ:]8, ἔμ θη, ουσλὶ 
ἰο Ἰοδὰ υπ ἰὸ σοπδίἀον οὐ 8 ἡυἀκηθηί πὰ ἰο οοι- 
ἴεΒ8 ΟΣ δβἰη8.᾽᾽ ---ϑοοττ: “5 Α8 ψδδιΐῃς 8 ΓΒ, ἰοσγὶ- 
ὉΪ6 δι 68, δη ἃ ΠΟΑΥΥ͂ ΟΡΡΓΟδδίοη8 ΟΥ̓ ΡΟσδθου- 
εἸοἢ8 σοπὶθ ὉΡΟΩ ὨδίϊΟηΒ, [ῸΓ (}6 Β΄ 8 οὗ ΖΌΓΙΠΘΡ 
δηὰ ργϑϑϑηὶ σϑηθγδίϊοηβ, θη ἐμοὶ δρροϊπιοὰ 
ΤΩΘΆΒΏΓΘ οὗ ἸΟΙαΟΪΥ 15. ]1ο ἃ ὉΡ : δο 86 δοουτηι- 
Ἰαιἰῃς 81:8 οΥ̓͂ ἃ πι8} 8 Ν]1οἷθ 119 νν.}} Ὀ6 Ρυπὶθμοὰ 
1 τοι ἀου8 Υϑηζοδηοθ δἱ ᾿ἰδϑῖ; οχοϑρὶ [6 
οὈϊαίη 8η ἰηίοτοβὲ ἴῃ Ηϊπθ, “ὙΠῸ ὈΔΓΘ ΟἿΣ δὶ} 85 
ἷῃ Ηἰβ οσῃ ὈΟΑΥ͂ οα ἐδ ἰγεθ.᾽ Τ86 πσδὶ οὗ αοὐ 
ἰὰΓΠΒ [06 ΒΙ ΠΌΘΓ᾽ ΒΤΑΙΤΙΝ ἰηἴο πιουτηΐης, 816 ΠΣ ΟΥΙΥ 
ἱπίο Ὀομάδᾳο, δηὰ πὶ8 μοῦ ἰμίο αἰβργδοθ: [ῸΓ 
ιἰι18 (16 ΟΓΟΤῺ ἰ8 1Δ116 ἔγοιη ΟἿΣ 6848, δηὰ γγχὸθ 
Ὀσίο 8 (μδὲ νγθ ὮδΔΥΘ βἰ πη θα 1] 

18. γον. 17. “ ΒΙΚΒΟΥ ἰ8 86 ποατί βαϊὰ ἰο 6 
τδάο βοτγοῦίζυ οἢ δοσουμί οὗ βίῃ, Ὀθοδυ8θ 6 ΓΘ 
ἑηίαυϊ ἰδῖκοθβ ροϑβϑϑϑίου οὗ ἴΠ6 ϑδτὶ δὰ ὃυγ- 
ἀδηβ ἱϊ, ἰδ 18 πο Ἰοῦχοῦ ἐμο αν ἰαἰΐοη οὗ (Π6 ΗΟΪΥ͂ 
ϑρίγιο; δὰϊ (6 ψ μοὶθ πϊηὰ ἰ8 ορβουγοὰ ὈΥ [89 
τηΪϊδί οΥ͂ βίῃ, ἢ }]9 86 ζῦϑοθ οὗ ἴο Μοβδὶ Ηἰχὰ 
Ῥατγαοϊοίο ἀἰβάδῖηβ (0 δῃθὰ δϑτοβδα 118 θῃϊϊ χιθη- 
ἰης ἰαθυθηῆδ68 ἴῃ ὑμαΐ ταϊπὰ. ΕῸΥ (6 ΗοΪΥ ϑρί γι 
οἵ Κπον]οάρο 668 ἔγοῃμῃ ἀθοθρίϊοπ ( Ποίμπι, ἰ, 6. 
Πείωτανπ, ζγαμάεπι), δοιὰ τίϑάοαι νν}}} ποὺ ΘΟ 8 
τηδ]ονοϊοηὶ βου]. βάβάνυθβ, ἰὴ ΟΗΙΒ:.5Ε., Ρ. 2.1. 

19. γεν. 18. Τὴ) ἔοχϑβ νυα]ῖϊς ὑροῦ ἱ1.--- 
“10 8616 76 Ὑδιῖοι Μοιιηὶ Ζίου ἔοΥΠΊΟΥΪΥ οχ- 
Ῥογίοποθά, ΏΔῺΥ Δίουπι ΖΙΟοΠΒ, ἑ. 6. ΘΠ ΤΟΙ 68, 6Χ- 
Ῥογίθηοθ ἰο-άαγ, τὶ 8 ἴον ὙοδΥ8 δἃ,Ὸ Ὑ6ΓΘ 
Θη ΒΒ Βἰ δι: 68 }}γ ἀονυοίθα ἰο {86 ζυϊ πογαὰ ζδί τ, 
δυϊ ποῦν, 6185 ἔοσΣ ἰδοὶς ψγοιοῃθάποββ:' (ὴ6 ὈΧΘΒ 
τα δθουϊ ἰΒθ ἀοδίσογίης ὑδ0 Υἱπογαγὰ5 (δαὶ. 
1. 16). ΕὔΒΒΤΕΒ. 

20. ὕέετϑ. 19-21. ““Αἴον Ζογϑυ δ ᾽85 τοϊαιϑα 
οορὶου ΒΥ δά ἰῃ ἀοίδιϊ 41} δὶ8β οὐ Βογστονϑ δηὰ 
1μο860 οὗ δὶβ8 ῬΘΟρ]6, 6 οἱοβδϑ δἱὶ αϑὲ ψί 8 
πρώ ἰο 6 8 ἰδοβϑοῃ ἰὸ υ8, ἰ!αὶ νγὸ βδουϊὰ ἀο 
ἱκονγῖθ. Απὰ 88 7οσϑαιδ ἀϊὰ ποὶ ροσιὶ πἰτὰ- 

Βε! Γ ἰο Ὅ6 ἀοίογτοὰ ὕγοτῃη ῬΥΔΥ͂ΟΥ ὉΥ δἰ οτσῃ εἷἰϑ 
δορὰ (080 οὗ 86 Ῥϑορῖὶθ, το ὙΟΓΘ ΙΏΟΤΘ ἰδ 
ὨΠΌΘΣ ὑθδη 89 Βαπὰβ οὗ [89 868, ΠΟΥ ἔτ κδίοηοὰ 
ἴγοτι ἰὰ ὈΥ ἐμ φτίοθγοιβ Ὑσϑῖὰ οὗ ἀοά; δὸ πὸ 
αἶδβο, ΒΘΙΠῸΥ οἢ δοσοιυῃῖ οὗὨ ΟἿ Β' 8, ΠΟΥ γεὶ Ὅ6- 
οδι 806 οὗ ἰδ τυαίρ οὔὐ Οοά, βῃουϊά χορίσδὶβ 
ῬΤΑΥΟΥ." Ἡγαγίεπιδ. Βιτηπιατίδη. 

21. Υοσς. 190. Ῥβοι, Ο ΟΞ, σϑιιδίποαι 
ἔοτονοσ. “"Ηἰϊβ ἰ8β δὴ ϑίθγΏ 8] σοηίἰαδηοο. Βαυὶ 
ιΒαι Βοϊηκς (1286) ὙΓΪΟΙ οΧίδίβ, 8 (μδὶ Βείης 
{δὴ πῃ πο ἐἰδ9 ΕΔΙΒΟΓ ἰπ 86 βοὴ δηὰ ιδΦ 
οἱ ἷἰῃ (μ9 ΕδίμοΣ οχὶβί, Βὸ ἐδιδὲ ἰμ 6 ἢδυ 8 οϑῖ- 

ἸΏΟ ΟἰΘΓΏΪΥ δηὰ ΔΙῸ Θδδθη 8 }}} Ο6 ΤΌΓΟΤΟΣ. ἢ 
Ῥαβδοηλβιῦβ ἰὼ ΟἼΙΒΙΕΒ., Ὁ. 228. ΒΑυΒ8ΕΤ: 
“« (ΡΒ. οἷϊ. 12). Το Ῥογροίυϊ οὐὁἨ Οοὐ᾽ 5 σαὶϊο 
ΟΥΘΡ 8 δδαῖτθ, ΒΟΎΘΥΘΥ ΗΘ ΤΩΔῪ βθεῖ ἰο Ἰεὶ 
Ηὶθ Ῥεοορὶθ Ὀθ ΟΡ γοϑϑδϑὰ [ὉΣ ἃ ἰἰπηθ, β (ποῦ 
ἤτουσά οἵ Πορο οὗ τϑδίοσϑδίίοη." ---Οαυνικ: “Ἴη68 
ΝΘ ἢχ ΟἿΣ ΟΥ6Β οὐ Ὀγοβϑηΐ ἐπίῃ ρβ, γγὰ πηυδί πὸ- 
ΟΘΒΒΑΥΣΪΥ Ὑδοὶ]]αΐθ, 88 ἔθ6γῸ ἰ8 ποίη Ροσπιδ- 
θη ἴῃ ἰπὸ πουϊὰ; δῃὰ σβοη δάγθγδ 165 Ὀγίηζ 
ἃ οἱοιιὰ ΟΥΟΣ ΟἿΣ ΘΥγ68, ἰΠθ ἔδὶ ἢ ἐπ ἃ τβπποῦ 
ὙΔΩΪΐΪΒῆ 68, αἱ ᾿οδδὶ τὙθ 8.6 ἰσουνὶοὰ δηὰ εβἰδηΐ 
διηᾶσοά. Νον ἰμ9 ΓΟΠΙΘΥ ἷβ, ἰ0 χαὶβα ἊΡ ΟἿΣ 
ογ68 ἰο αοά, ἴον Βονουον σοπίοιη ἀθὰ τ ΐη ρΚ8 ΠΠΔΥ 
6 ἰῃ ἐμ που]ὰ, γοῖ Ηθ σοπιδὶῃβ δ΄ Ὑ8Υ8 {δ 6 Βδτη6. 
Ηϊ8 ἴσαι δ Υ ἱπαἀθοὰ ὃθ Ἰιϊἀ θα ἴγοιι ἢ8, γεὶ ἰέ 
ΤΟΙ Ώ8 ἰῃ Ηΐα. ἴῃ βιοτγί, οσα ἐδμὸ πογὶά ἴὸ 
σπδηρβθ δά ρΡδυ 8 8 Ββυηάτοά {ἰπγ68, ποι μἰηρ οου]ὰ 
ΟΥΟΡ δος (89 ἐτητη δ Ὁ ἘΠ ΠΥ οὗ αοά. ΤΒοτο ἰβ, 
(θῶ, πὸ ἀουδὶ Ὀὰὶ ὑπαὶ (89 Ῥτορδμοὶ πὶἰδιθὰ ἰὸ 
ἰδ οουτγδβο δῃά ἰο σϑΐβθ αἰσηβϑὶ τ ὮΡ ἰο ἃ ἅττω 
Βορο, Ὑθθη δ6 οχοϊαϊπαθὰ, “Του, Ο Θοά, τοὸ- 
τηϑὶ πϑδὺ ἔογουοτ.᾽ ΒΥ (860 ποτὰ δέέίπο ΟΥ χοιιδὶἢ- 
πᾳ, 6 ἀου 1688 τηϑϑδηΐ ἐμδὶ {86 που]ὰ '8 χον- 
δγηθὰ Ὁγ αοά. 6 Κπον ἰμδὶ αοὰ μα8 Ὡο ὈΟᾺΥ, 
δυὺ ἐμβ9ὸ ποσγὰ δέξέησ 15. ἰοὸ Ὀ6 ἰδ ίκθη πηοιδρβοσί- 
68}1γ, ἴοτ Ηδ 'β πο ἀοἀ οχοθρὶ Ηθ ὃθ ἰδμο “υὰξθ 
οὔ 189 ποτϊὰ.᾽" 

22. ον. 10θ. [ΤῊ τβσοῶθ ἔσοτι βϑῆθσδ- 
ἀίου ἴο βοιθσταῖέου. ΟΥΑΙΥΙΝ: “186 (ΒΤοΩΘ 
οὗ αοἂ ἀοδὶ ζηδίοβ 86 σουθγημθηὶ οὗ μ6 πογὶά, 
Βαυι ἰἦ αοἀ ὃο ἰὸ Φυάκα οὗ (δ νον]ά, ἰδ Ηδ 
ἀοοί ποιμίηρ, οΥ βυβογοιβ ποιβίης ἰο Ὀ6 ἀοῃο, 
αὶ δοοοτάϊηρ ἰο Ηΐδ Βυρτϑῆηθ νεϊϑάοτσῃ δαὰ ᾿υδι1 66. 
“0. 7δο ἴᾷσοῦο οὗ (σά ἰδ βοὶ ἰῃ ορροβίιϊοῃ ἴο 
ΘἾΔΠΟΘ ΟΥἩ υποογίδὶ ἃ Θἴδη (68 τ αἰ σἢ ὉΠρΟὰΪγ τη 68 
ἀγοδλ οὖ; ἴῸΣ τ Β6Ὲ ΓΠΟΥ͂ 866 (μ᾽ Χ5 ἐπ χτεδὶ σοη- 
ζιβίου ἴῃ ἐμ ποῦ], (ΠΟΥ ΒΑ  (δαι ἰϊ ἰβ με πϑεὶ 
οὗἨ ἰοτίυμο, ἰμον ΒΥ ἱμδὶ 41} (δΐηρσθ ΒΑρρϑα 
ἱβσουρὶι ὈϊΪπὰ ἔλθ. ΤΈθη πὸ Ῥχσορβδοί, ἰμδὶ Β6 
ταὶ ποὺ Ὀθ σαϑὲ ἀονν νὶΐϊὰ {86 υπρεϊϊετίηρ, 
τοίογβ ἰο 186 ἰβγομο οὗ ἀοά, δηὰ βισϑηχίμβθῃβ 
δἰ 8617 ἰπ (18 ἀοοίγλπθ οὗ ἰγὰο σοὶ κίοη,---ἰ δὶ 
αοα πουϑυῖ61688 δέ οη ἐλ ἰλτονιδ, (βου ρὰ (δἰ ρΒ 
δ΄ (δπ8 οοπίουπάοα, ἱΒουμ 41} ἰπἰηκκ Βυοιυαίο; 
γεδ, οὐϑὰ ἱπου ἢ βίοταδ δηά ἐμ ροδὶδ πυΐημ]ο 88 
ἰ0 τοῦθ Βοᾶύθῃ δπά οαγὶ ἰομκοίμον, γοὶ Θοὰ εἱι8 
οὨ Ηΐδ ἰὩγοῦθ διιϊὰ 8]1 {686 ἀἰδίυγ θδποοα. ον" 
οὐ ἰυγΌυϊοηΐ, ὑπ θη, 81} ἐμ: Θ᾽ΘΣΩΘΗΪ8 ΙΏΔῪ Ὁσ, 
(8 ἀοτοζείοθ ποίη ἔγοτηυ {μ6 σίχδίοουδ δοά 
Ρογροίυδὶ Ἰυάρθηί οὗ ἀοά. ἸΤἷβ 18. (89 πιεδῆ- 
ἴης οὗ 80 ποτὰβ; δῃὰ ἤϑποο ὕσγυϊὶ δοὰ Ὀεαεδι 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΕ 5}}Υ χαϊποτγοὰ.᾽" 

28. γεν. 20. ηοσθίοσο ἅοδὲ ἘΠ ου ἔοσκοῖ 
ὍὯΒ ἔοσθνοσ ἢ “"Νοὶ ι(μδὶ ἀοἀ οου]ὰ μαᾶνθ Ἰἰοδιὶ 
16 ἰγθδδιγοδ ΟΥ̓ ἸΩΘΙΊΟΤΥ ΟΣ οὗ κηονϊοάρε; Ὀαὶ 
Ὀδοδυδβο Ηδ ἀ6]Δγ8, οὐ δοοουπί οὗ βοὰθ δίἀἀθῃ 
Ρυγροδο, 0 ΤΘΏΘΟΥ δἰὰ ἱπιπηοάϊαίοὶγ, τδ1]90 Η6 
ΒΘΘΙΔΒ ἰ0 ΟΟπίθιπ ἰπο80 ἯὯἢ6 Ῥσδὺ ἴ0 Ηΐὰ δοά 
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οὔοτβ πὸ οοπδοϊδιΐοη ἰο ἰδμοὶρ Βϑασίδ. . .. ΒΥ 
ΣΘΘΒΟοῊ οὗἩ δυπιδη ἔγαγ, 1ἴπ6 ταϊπὰ Ὀυγάσηθα 
σῖτἢ ἰρου Ὁ1]68 ὑΒ᾽η κα Οοἀ ἰοτχοία]. ἔργ Τογροῖ- 
{1} 988 οἷοδο8 6 ἰοιμηίδὶη οὐ ΘΠ ΔΥΪΥ, αυϊςο ΚΕἸ Υ 
ἰδ ἰκ 68 ΔΎΓΔΥ [16 ΤΔου ἐγ οὗ οΘοπιραϑαείου, ὈΪιπὶβ ἐπ 9 
οἄχο οὔ ὑμὸ ξτϑοθ δαὶ ἰθ ἰο Ὅ6 οοπίογγοα, δηά 
ἀοο8 ποὲ δ᾽ἴον ἱπιυχοαϊαίθ δβϑἰϑίλησθο (0 {8086 ὙΠῸ 
8.Θ ΡοΪδοδὰ ἴῃ ταΐβϑοσυ." Ῥαβοβαάβϑιῦϑ ἱπ 6 ΗΠΙΒ.ΕΕ., 
Ῥ. 224. [ΟΑΙΨΙΝ: “Ηθ δ00Π18 ΒΕΓ ἰο οχροβίυϊδίθ 
ψὶϊ αοἀ ; Ὀυὺ ἐπο ζδὶ 7}, οσθὰ τ θὰ (ΠΟΥ͂ Ρᾶ- 
ον Ὀθαῦ ὑμοὶρ οΥἹ 8, δὰ βιθτιὶξ ἰο 04 8 
δΟΟΌΓΩΟΒ, ἀο γοὶ ΓΔ Πα Ὺ ἀσροϑὶν (μοὶ οουι- 
Ῥ αἰηίβ ἰῃ Ηἰδ Ὀοδοῦι, δηὰ μὺ5 Ὀπυτάθη ὑμ6Π)- 
Β6Ιγοβ. ᾿ἥθ 8606 ἰμαὺ αν ἃ ργαγοὰ, δηὰ πο ἀουδι 
ὉΥ ἰδ Το] ἱπρυ}86 οὗ (89 βρίτὶϊ, δὰ δὶ ἐμ βδλθ 
ἀπο οχροβιυ]δίοα, .  ὨΥ ἀοϑὶ Του ἤοΥ κοί τλ9 ΡοΥ- 
ῬοίσαΙΥ ᾿ ΡΒ. χἰὶϊἹ. 1. Νὸν ἰ8 ἰμοτὸ ἃ ἀουδὶ δυὶΐ 
μι {μ6 Ῥτορδιοὶ ἰοοῖὶς ἐΐ8 δΘοπηρ]αἰηί ἤἔγοπι θανὶά. 
1οὰ 8, ἴμοη, Κηον, ἰδαὺ ἱπουχὰ ἰδ ἔδί(μὕα] 
βοιῃοὐΐπιο8 ἰδίζο {818 ᾿ἰΌΟΓΥ οὗἁ οχροδιυϊαίίης τ ῖ [ἢ 
6οά, γοὺ ἰΒ6Υ ἀο ποὶ ρΡαυὶ ο΄ Γουόγθῆσο, τηοάθϑίγ, 
Βυτλ Βϑΐο, ΟΥἹ Βα Π  Ὦ γ. ΕῸΥ θη 86 Ργορδοί 
ἀπ ἱπαυϊτοὰ τὰν Οοὐ διουϊὰ ἔογουον ζοσκοὶ 
8 Ῥ6οΟΡΪ9 δηὰ [Ὀγϑδῖθ ἱπ θὰ, ῃ6 πο ἀου νι τοὶ! οά 
οα ὶβ οὐ Ῥσορ ΒΒ οἶο8, τυ ἷσὴ Ὧθ κηον Βδὰ ὑτγο- 
οοοαοά ἔγοαι ὅ6οα, δηὰ ἰδ ὃ6 ἀοίογτοά .ιΐ8 ΒΟΡ6 
ἘΠ11} ἰλ6 οπα οὗ [89 ΒΟΥΘΗΪΥ γ6ΔΥ8, Τ0Γ (δὶ (ἰπ|0 
δὰ Ὀδοη ρῥγοῖχοὰ Ὁγ αοά. Βυὶ ἰὶ ννγ88 δοδσογὰ- 
ἱῃς ἰο Βυπμδὴ ᾿υδριιθαὶ ἰμαὶ Ἀ6 σοηρ αἰ πρα ἱπ μἷθ 
ΟὟΏ ΡΟΙΒΟῚ δηά ἰη ἰπδί οὗἩἨὨ ὑπὸ ἔδι Ὁ}, (Π8ὲ {δ 9 
αἰ οιῖοη 88 ΟΩ; ΠΟΓ ἰδ 6 γ ἃ ἀουδὲ Ὀυΐ ὑπαὶ 
89 ἀϊοίαἰοαὰ (8 ἔοτιῃ οὐ Ῥγδυοσ ἴο 86 ζ8ἰ{8 [{], 
ἐδδὶ ἰῦ ταϊχῦ ὃ τοδὶ ποὰ δον ἢἷ8 ἄθαίῃ. Ηοσ, 
πῃ, ἔογπιοὰ {μὶ8 ὈΥΑΥΟΓ, ποὶ ΟΠΪΥ ἐοσογαϊης ἴ0 
ἢ ον ἔθο] ἑπς, δηὰ ὕον (89 ἀϊγοοιΐοι οὗ [8 056 οὗ 
᾿ι19 ΟὟ δέο; Ὀυὶ ἷθ ΡΌΓΡΟΒΘ 88 ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ὑδ6 
αὶ 7} τι} ἃ ῬΥΑΥΟΥ ΔἴΟΥ δἰβΒ οὐ ἀδαί, 80 
πὶ (ὯΘΥ τσ 8606 ἴο {88 ἸΏΘΓΟΥ οὗ Οοά. Υθ 
ΟΜ, (Β 6, ρϑγοαῖνο ΒΟΥ σοτορ  δἰηἰδ οὗ ἰδ 8. Κιπὰ 
οὐκ ἰο Ὀ6 υπαἀογβίοοα, τ ῆθη (8.6 ῬΤΟΡὮΘ(Β δϑἰκϑὰ 
“ον Ἰοιρ ἴ᾽ 68 ἱδβουχῇ (ΒΥ δἰϊπιυ]αίοα αἀοὰ ἰο 
δαβίϑη ἰὴ 1}1π|6: ἴοὸ27γῪ 1ῦὺ σδηηοὶ Ὁ6, θη ΜγἘῸδῸ 86 
Ῥτοββοὰ ἄονπ ΟΥ̓ ΠΙΔῺΥ ΟΥΪ8, Ὀὰΐ (δὲ ψγὸ 88 
μοῖρ ἴο ὃὈ6 Δοοοίογαίθα; ἴῸΓ ἴδ᾽ ἢ 4068 ἢοὐ ὙΠ Ο]ΪΥῪ 
Βίσῖρ ιι8 οὗὁἨ 81} οἂγοϑ δῃηὰ δηχίει(ΐο8. Βυΐ ψβθῃ 
ὍὙ9 ἰμ08 ΡΓΔΥ, ᾿οΐ υ8 Το ἐπὶ ΟὟΥ πη 68 ΒΓΘ 
αὐ 16 ψ}}} δὰ ἰπ ἰδ Βαηά οὗ (οὐ, διὰ (δὶ "χα 
οὐρῆϊ ποὶ ἰο Βαβίθῃ ἰοο το. [Ὁ ἴδ5, (860, ᾿ανν- 
ζαὶϊ ἔοτ ὰ8 οὐ 86 ὁη6 μδηὰ ἴο δ82ὶς αοἀ ἴο μαϑίθῃ : 
Ὁυϊ, οὐ ἰ86 οΟἶΒ6Ρ Βαπὰ, γὸ οὐχῆςϊ ἰο σῃθοὶς οὐγῦ 
ἐπι ρδίΐθησθο δπὰ νχαῖν αη{1} (ἢ 6 8 118 Ὁ]6 εἶ πη6 ΘΟπΠιΘ68. 
Βοίδ (8680 ἰΐηρθ ἴ86 Ῥτγορῆθίὶ πο ἀουδὶ Ἰοὶποα 
ἰοχοίμοῦ θη δ βαϊὰ, Ἡζὴψ σλοιμαεεί Τἧοι »εγ- 
»είμαδίν 7ογφεί ιδ απά ἥόγβαζε ι43] 

24. ψὕενβ. 21, 22. “.δίησθ (6 ῬΘΟρὶΘ ἰῃ ὑπο ὶν 
ῬΤΆΥΟΥ ἰοηροα 80 ΘΑΥΠΟΒΟΪΥ ἴον μοῖρ (Δ μου] δηά, 
παῖ (ΠῸΥ τσ Ὀ06 ρον 6 ἴο τοίτη ΒΟΠΙΘ 
δραΐϊη, γ͵ὸ Βιουϊὰ ἰΔκ6 δχδπιρὶθ ἴγσοῃῃ (8, ἱῃ 
τ δί ΓΔΒ ΐ θη γγο ΒΒου]ἃ ὙΘΆΓΡΏ ΔΙ͂ΟΡ [8.6 ΒΘΑΥΘΗΥ 
{ΑΙ ον] απ, ουἱ οὗὨ νη ϊο} ὁ δυο Ὀ66Ὶ ἀτίγθη ὉΥ 
δίῃ δηὰ τγϑηβρυοβδίοη, δηὰ ὑδτιϑὶ ἰημίο (818 ΘΙΡΙΥ 
Βαῦγ]οη οΥ ἃ βἱπἴ] πουϊὰ. . .. ἴπ Ῥβ. οσχχυὶ. 
π0 ὈΠΒΡΟΔΔΌΪ στοαί ΟΥ̓ 8 ἀεβουὶ δθα, τὶ οἢ 
ἴμο 5608 νὶ]}} ὀοχρογίθηῃσθ ὙΠΘῺ ἰΠΘῪ ΤΟΙ ΌΓΕ δραὶη 
ἰηὶο ἐμοὶν ἔδ που] πὰ, ουὐ οὗ ἰμ6 Βαθυοηΐδὴ 
Βοῦ86 οὗὨ ΒΙΔΥΘΥΥ δπὰ ἱπιρτ βοπιηθηῖ. , .. 1 {86 
ῬΘΟΡΙΘ9 οὗ αοἀ 80 τγοὐοϊδοὰ δηὰ οχυϊθὰ πὶ Ἰουὰ 
Βιου 8 ΟΥ̓ ΟΥ̓́, ΟΥ̓́ΘΥΡ 1.6 ΓΘΙΠΓΡΏ ἴο ὑπ 6} ΘΑΥΗΥ 
Ζαι ποτα, ΒΟΥ τ Οἢ ΡΘΟΙΟΓ 70Υ ἴΒότο 11} Ὁθ, 
ψ θη (Π6 οἰθοὶ δ.Θ δοίυ}} γΥ ἴῃ (μὸ ζγοδὶ Ὀϊοββοὰ 

Βοταθ- καϊδονίης, Ὀτουσμῦ ἰηΐίο (μ6 οἴϑγηδὶ, ἐπ)» 
ῬΟΥ ΒΒ Ϊο Φεγυβα θ.᾽ Βοιν. Ηυννιῦδ. 

2δ. ον. 2]. “. ποι (9 ᾿οτὰ Βδιἢ οσοηγοτιοά, 
παῖ οὔθ Ὑ1}} δδϑγοαὶγ Ὀ6 βαυϑά, "Ὀυΐ ποιὰ Ηθ 
Βα ἀοαρὶβοα, Ὡ0 πιϑὴ σλῃ οογγοοῖ,᾽ Εοο]. Υἱ]. 16 
{1}. Βυὶ νδη Πθ βαυβ, ΒΘΠΘῪ ΟἿΥ ἀΔΥ͂Β 88 
γοῦι ἴπ6 Ὀοκχίηπίη, ᾿ 6 ΒΘΘΙλ8 ἴ0 8.8]ς (815, {Ππ|2ῖ 8.5 

ἔγοταη {πὸ Ὀορὶ πηὶπρ Ηδ πιδάο ἰδ ὅτι Ῥαιγί ΓΟ 8, 
ΑὈΣδθδα, [8480 δΔηἃ ΦΔοοῦ ἀογοίοα ἰο ΗἰτηΔ6} 7 ἴῃ 
89 ρ]ϑηϊίιᾳἀο οὗὨ (μοὶ δ! δπὰ Ἰονο, ἐμαὶ Ηθ 
σου ὑμουοῦοτο Δ Κὸ ἰδ [ψγὃ0 οἴυκτγοα (ἢ 8 
ΡΤΔΥΘΓΊ 680 δι ύα] δὰ ἀονοιθά ἰο Ηἰη)8617, ὈΥ 
Ὀοδίονιης ὕροη ἰθοπὶ {ἢ 6 δ8ῃ16 Χχί 8, νυ ϊοι τ᾿ 88 
Ῥτοπὶβοα ἰο ὑμοπὶ ἱπ (μ0 δάυθηὶ οὗ ΕἸΐ88, ὉΥ {16 
Ῥχορβοῖ Μαϊδομὶ, 88 πιϑηῦ ὑμίηκ (Μα]. ἱν. δ).᾽" 
ΒΗΑΒΑΝσΒ ἱπ ΟΗΙΒΙΕΒ., ἢ. 224. 

20. εν. 2]. στη ἸΒου τα πὑπῖο 66. 
“«Ἑχοσρὶ ὈΥ͂ ζΥδοθ πὸ Ὁδοἰκβ] ον οδη ὉΘ 60πῃ- 
γογίοα ; Ὀοσδυ5ο ἰὺ 8 οὗ ΟὕΓΒΟΪναΒ ἰμδὺ 6 δ γ0 
{4116 η, Ὀυὶ οὗἩ αοἀ (μδὶ νψὸ σἱβο αρδϑίῃ.᾽" Ῥάβοηλ- 
διῦ 8 ἰη ΟΗΙ51ΕΕ., Ρ. 224. [ΗἘἙΝΕΒΥ: ““ΤΉΘΥ Β6ΥΘ 
ῬΓΔΥ͂ ἴον σοπγοτίζιρ; στασθ, ἸῸ ΡΓΘΡδτΟ δὰ αὐ] 
ΛΘ ΠῚ ΓῸΓ ἸΏΘΤΟΥ; 7μἐγπη 8 ἰο Τλεε, Ο Ζογνα. ΤὨὶΒ 
ἐπ ρ|168 δὴ δαϊπον θα  κθοῖ οὗ ἰμοῖτ οὐση πο 8 }- 
Π088 Δ ἱῃβΌ} }}γ ἰο ἰυτ ἐμοιβοῖνθθ, δηὰ δαὶ 
1886 ὁ80}898 οὗ ἱμοὶγ αἰδία ποθ ἮΔΒ ἐπ {Ὠ ΘΠ,86 165. 
ΤΏΘΓο ἴθ Ὁ ΟΟν πδίαγο 8 Ὀθηΐ ἴο Ὀδοκεὶϊ 46 ἴγοτῃ 
αοά, αὶ πο αἀἱδροδβί(ΐοη ἰο γοίαγη ἰο Ηΐπι, {}}} Η 18 
ἔτδοθ τγοῦΐκ8 ἰπ 1.5 ὈΟ(ἢ ἰο ἐεοὐδέ απα ἰο ἀο. 8.0 ποὸ- 
ΘΟΒΒΑΣΥ 16 ἰμδὶ στδοθ, ἰδδὶ γ͵ἷῈςε ἸΏΔΥ ἰγΟΪΥ βάν, 
7ωγη δ, ΟΥ̓ τὸ ΒΒαἸὶϊ ΠΟΥ ΘΗ] ΘΒ; δὰ 80 
ῬΟΜ ΘΓ] δπα οἤθοί 8] 8 ὑπαὶ ζτασθ, (δὶ νν 9 ΤΑΥ͂ 
ΔΒ ΓΓΌΪΥ ΒΑῪ, 7 μγη μ8 απα ὡὐἱό δλαϊΐ δὲ ἰωγπεά; ἴ0Ὁ 
ἴε 186. 6 ἀαν οὗ ΑἸαι ΠΥ ρόονονῦ, ἰὰ πίοι Οοά᾽ Β 
ῬΘΟΡΙΘ ΓΘ τηδᾶὰθ τοι ην απ οδεάϊεπί. Απᾶ 
ὟΘ 588}}] Ὀ6 ἴὰὔσχηθἅ. ““Ποη ΜΘ 8.6 60ῃ- 
γοσίϑα, τ τὸ γϑοδ)]οὰ ἰο (6 Ὀορίπηΐηρ οὗ σθηο- 
γαιϊΐοη; δαὶ ψ ἤθη ἱπαὶ ἰ8 αἰἰδὶ ηοα, τὸ ννἢ}} Ὀ6 τ- 
πονγοα.᾽" ῬΑβο ϑιῦβ ἴῃ ΟΗΙ851,Εκ., Ρ. 224, Ἐο- 
ὩΘῸν Οὧἷὐ ἄδνβ δα οὗ οἱᾶ. “οὐ δ458 Ὀδθοη 
ΤΟΥ ἰο οἰδηχο Ηἰΐδ δβοηΐϊθοσο, ἰἢ ἰδοὰ Βδάδϑι Ὀθοη 
πὶ] ἰο σμδηρο ΒΥ Μη οἰκο Π 685 ὈΥ Ῥοπϊΐθποα.᾽ 
ΑΜΒΒΟΒΕῈ οὐ ἴα, ἱἰπ ΕὔβδτΕπ. ΜΊΨΕΙΑΝ 
ΚονΤΗ: “)ο Τοι ρῖνο υ8 1Π6 στδοθ οἵ σοηγνοῦ- 
βίοι δῃὰ διηθηποηϊ, δπὰ (ἤθη Του τὰ ῖϊΐ γϑμονθ 
ΤΌΥ ὈΟΑΥΥ͂ Ἰυάριηθηίθ, Δ γοβίοσο 8 10 {δμαὶ 
Βορρίηοθθ πὰ ῬγΟΒΡΟΥΪΥ ὙΠΪΟΝ Ἧ͵Ὺ ΓΟΤΙΩΔΟΥΥ͂ 

; Θηὐογοὰ.᾽"] 
21. ον. 22. “«ἢο ἀϊά ποὶ υἱξαν (666 τοτ 8 88 

1 ἀδδραϊγίης οὐ 186 Βαϊνηιίου οὐἁ ἷβ Ρ6ορ]6, δαὶ 
{πᾶὺ 6 παχὺ πιδηΐϊεϑὶ ἷ8 οχδοβϑϑῖνθ στίοῦ οἢ 

Ι δοδσουπῖ οὔ [6 Ῥτοϊοηχοὰ Βαπιὶ δι ΐοη ἀπὰ τοὐθο- 
ἐ τοῦ οὗ δ᾽8 πδίΐοῃ. Εον 6 βὰν ὈΥ ἰὴ ϑρί γἰϊ οΥ̓ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, (πᾶὶ ἴ86 Φ6 5 {ποιηβοῖγοβ, αἱ {Π6 δα- 

ἰγοηῖ οὗ ΟἸγὶδί, ψοιϊὰ ποῖ Ὀοϊῖονο.,.. Βαϊ οὗἩ ἰἢ9 
υἱυϊπηαΐα οοηνοτβίοη οὗἨ .ἷ8 ἡδίΐοῃ 6 δηἰογί δι πο 
Ὧ0 ἀουί,---ουϊ Ὀο]ϊονοα τηοϑὺ ΕΪῚΥ ὑπαὺ ἴῃ 116 
β66α οΥ̓ ΑὈτγαδατη 81} {86 ἔδυ 65 οὐὁἁ {π6 ΘΑτι ἢ 
πνουϊὰ 0 Ὀϊεβθοα : ἴῃ ψΒϊοἢ υπΐϊγογβαὶ Ῥτομιΐβ6 
1 ποιηβοῖγοθ 8110 δΓΘ σοί δοργοδοπαθα.᾽᾽ 
ΒΗ Βα ῦΒ ἰὴ ΟΠ81ΕΒ. 

28. εν. 22. “.Α8 Ἰοῃᾷβ 85 ἯΘ ΔΉΠΟΥ ΠΟΙ ἴῃ 
(5 νοῦ], ψγὸ 884}} Ὧδ οαἹἹοὰ ὕὑροὺ ἰο ΟΌΒΟΓΥΘ 
186 δοπάϊιίοη οὗὁἨ ὑμ6 δοπάοπιηρὰ τπὰ ]οϑί, βπ 
ΜΏΘΩ ΜῸ Β66 ἰΐ, γὸ υ}} ἰθἀορὰ τοῦτ οτοῦ ἰἰ. 
οι (9 ΟδΒυγοῦ οὗ Ομ τὶ 18 ουουυ 0 γῸ 0 ὉΘ 
ἰουῃά, ᾿ξ πιθη βοϑὶς ΒΟΥ, δῃἃ 86 ἰσὶατα ρ 8 ΟΥ̓ΟΡ 
81] ἀθαῖβ. 1 ὮΘΥ 4180 ΤΙΔΩΥ͂ 8068 ῬΟΥΪΒἢ ; ὙΘ 
884}} ΤἸῃ ΟὟΓΏ ΓῸΓ Γ᾽ ἴῃ (ΐπη6, Ὀὰὺ ΥΥ}}} θ6 σοπιίοτιοα 
ἷῃ ΘἰΘΓΕΪΥ, ΤῸΣ ΟἿΣ τοῖο 18 ἰδὲ 79 Γυ 88] 6), 
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νι ἰσἢ ἴα ἔγομι δῦοτνα, τυϊιΐοἢ 18 ἔγοο. 8:6 18 οἰϑν- 
ΒΑ], δηὶ ὑΠο86 τᾶ ΒΟΓΘ Βυ 6 Ὁ ἔοῦ βίῃ δηὰ ᾿δυθ 
σοπιΐογί ΟἾἹΚ ἴῃ ζγύδοο, (ΠΥ 8Γ6 οαἰϊίχοηβ οὗἁἨ {δαὶ 
οἰ ογηδὶ οἷτγ. ἡ θικυπίση. [0οττ: “ Του Μ͵ὸ 
βου] πο ΟΥ̓ΘΡ (ἢ6 τηΐδοῦὶθ8 ΟΥ̓́Κ 6 τοῦ], δηὰ 
1λ0Ὲ ἴον δϑίαϊθ οὗ (6 Ουγοῖ, γοὶ (89 τὰ Ζίος, 
ἴο νυν ἰσὶν Ὀθ᾽ ᾿σ Γ8 8ΓΘ σοῃγ)6, ΘΔηηοὶ Ὀ0 ἀςδο]αίοα, 
Ὀυΐ τϑιμδῖποι]) [ὉΓ ΘΥ ΘΓ, ΘΥΘΏ 848 ἰἢ6 [ΠΓΟΏ6 οὗ ΟΌΓ 
αοὰ ἱπ Ηρξαγοη. Τιιῖβ ἱπδογιίδησθ σδηηοὶ ὈΘ 
ζον [οι οα οΥ δἰ᾽οῃαϊθα ἢ ΠΟΡ δὴ ΟὟΓ τ᾿ Δη δὶ ΟῺΒ ὮΘ 
Ῥοβϑθαβοιὶ ὈΥ͂ βίγαῆμοῦθ: ΟΥ ΟἿἿΓ χαοϊδίίοη (ο αοάὰ, 
83 ὁβϑρουβοιὶ δηα εαἀορίθα ἰηΐο ΗΪ5 ἔν, ΔΌΤο- 
ειϊιοὰ; οὐ ἴμ6 ᾿ΙΌΘΡΙΥ, Ὑβογον τ ΟἸιτῖδὺ δι 
Ταλσ 8 ἔγορ, (Αἰζθη ἴγοτα 8: (16 ἔΓΟΘΉΘΒΒ Οὗ ΟΣ 
δαϊναϊίοη, ἀἰβδηη θὰ; ΟΥ Οὐν 70Υ δηὰ ρὶοτγ- 
ἵπς ἴῃ Ομ σῖϑι, τπλὰα νυϊά. ὙὙατγίουβ (γα ]δ 108 
ΤῊΝ πιδῖζο Ον οατίβ ἰδίῃ δηὰ ΟΡ ογοδ ἀπ: 
Ἰνῦ ΟἿΤ ὙΦΥ ἴο 1} 6 πη ΓΟΥ -βοαί οὗ οἂν χοοοποὶϊθὰ 
604 51}}} ἰϑ Τβθῆ ; βδηὰ ΝΘ ΠΥ ὈόΒ6Θο ἢ} Ηΐπὶ οὶ 
ἴο ἔογβικθ ΟΥ [ὉΓζοῦ ἃ; δηὰ ρῖ68ι} νἱῦ Ηΐα ἰὸ 
ἴαγ, πα ΓΘΉΘΝ (19 ΠΟΤ δηιὶ τΠΟΓΘ ὈΥ ΗἰΒ ζῦδοθ; 
ἰαῦ ΟἿΣ ΠΟΡΘ65 ΠΥ τουϊτο δ ἃ ΟἿΡ σοηϑοϊδίϊ 8 
Δ᾽οουΠ 88 πὰ ἴμ6 ἀαγϑ οἵ οΪά, ΕῸΥ τπὸ οἴοτγηαὶ 
δηὰ ὑπο δησοδθϊο αοα ψ1}} ποὶ υἱἱοῦὶν τοὐοοὶ ΗΒ 
Οἰνυτο ἢ ΟΥ̓ ΔῺΥ ἴγὰο 6] ΘΟ Ρ, ΜΠ δίΟΥΟΡ ΟΌΓ ὑγ18}8, 
ἔθδνϑ οὐ ἰδηθηϊλτῖ 0ῃ5 ὩΔΥ Ὀ6. [μοῖ 8 (θη, ἴῃ 4]} 
ΟἿ ἰγοι]68, ραὶ οὐννν ποῖ γί δηὰ σοηδ 6006 ἰῃ 
ΗΒ τηθῦοῦ ; ἰοὺ 18 σοῃ 685 ΟΌΓ δβῖη8, δηὰ ρου ουἱ 
Οὐν οαγίβ Ὀοΐοτο Ηΐπιὶ: δὰ [οἱ 8 δῖοι αζαϊηϑὶ 
ΤΟΡΙ ἰηῦ9 ΟΥ ἀσΒρομθμοΥ͂, ἩΠΔΙΘΥΘΥ γὸ ΒΌΠΟΥ, 
οὐ ν ιη 688 οὗ ἰμὸ γου Ὁ]68 οΥ̓͂ οαῦ Ὀτγοι θη : [ὉΓ 
(18 ννὦ ΒΌΤΟΙΪΥ Κπονν, (αὶ 11 88.8}} Ὀ6 νγνῸ}} ἴῃ (89 
οὐοηὶ ψίὰ 4}} γδοὸ ὑγαδῖ, ἔθαγ, ἴον μὰ βοῦυο (89 
Πονὰ."] 

29. [ᾧὀῬταγοῦ, ΟΑΕΥΙΝ: “ ατδηίΐ, ΑἸμ χὶν αοά, 
ιμδῖ 88 Τίιου αἀϊάϑὶ ζογιηγὶν ὁσχθουῖθ ᾿υἀκηχθηὶ 
ΒΟ ΒΑΥΘΓΘ ΟὉ ΤῊΥ Ρ60Ρ]90,---Ὁ ρστγδηΐ, πεῖ {11680 
ΟἸναϑι 86 τη η.8 ΤΏΔῪ αὐ 1118 ἀΔΥ ἰθπο 08 ἴο ἔθδατ 
ΤΥ Νάαῖηθ, βδοὰ δἷβο Κρ 08ϑ ἰη ΔΘ Ὁ] 658 
διὰ Βα Πν, δα ἰδαὺ γὸ ΠΙΔΥ 80 Βίγῖνα ἴο Ρυγ- 
Βι10 {1160 σοι Γ86 οὗἩ οὔἂῦ σ᾽ Πρ, (Πα τ ὩΏΔΥῪ πὰ 
(αν Του τὶ δἰ νγαν5 ΟὟ ον, ὑμαἰ ΤΥ δηὰ 
8 βιγοϊοιιοὰ ἔογι ἴἰὸ 08, (δὶ ΤΊΙΥ διὰ 18 ΟΥ̓ΘΓ 
ΤΟΆΟΪΥ [ῸΥ 8, ἀπ|1}, Ὀσΐης δἱ Ἰοηχί σαϊπογοὰ ἰηϊο 
ΤῊΥ 66165118] Κἰ ρίάοπι, νγ6 8}18}} ΘὨ)ΟΥ λι8ὲ οἰδὺ- 
πὰ} ἴδ, νυ σὰ Τθῖπο σαϊγ-Ὀοχοιϊοπ ὅθ. Β88 οὉ- 
ἰαἰηρὰ ἔοσ υ8 ὉΥ Ηἰβ οσσὴ Ὀϊοοά. Απιθῃ.᾽] 

ἩΟΜΙΡΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. ον. 1. ΤΥ νο βαγ. Εθθοσ, Ο ΟΞ, 
οσπδίὶᾶοτΣ δηᾶ Ὀ6Πο]ᾶ. 15 δι! βὈοΒβοβ (μι [86 
Τοτὰ οὁ8:, ἢ Βοπιθ ὙΑΥ, ἰογχοὶ βοιμοί ἰης ΟΥ ποὶ 
Βοό 1, Βιι ἴῃ ἔδοὺ Ηο 18 οπιπἰβοϊθηὶ δηαὰ οπχηὶ- 
Ῥτοθοηί. [ἢ θη Ηθ βοιηοίϊ πηθ8, ἰῇ ϑοπηθ ΨΔΥ͂, 
ΒΘΘΙΏΒ ποί ἰο ΚΩΟΥ͂ ΟΥ ἰ0 866 Βοιηθί ἰης, 18 18 10 
Ὧθ τορηταοὰ 88 ἃ ἰθϑι (Ρυγαη) ἱπιροϑοὰ ἀροὴ 
Ὧ9. Ηο που]ὰ (πὴ 6 αὐνδκοηοα, 85 ἰΐ νγογο, ΗΘ 
ψνουϊὰ 6 υτρροᾶ το πἰηἰς οὗ [Π686 ἰἰηρ8 δηὰ ἰοὸ 
Ἰοοῖς ἃροη ἴμθη. Τ}ΐ8 ΣΟΒΘΟΡΥΘ Οα ἴδ0 ρΡατί οἵ 
αοἀ [8 ὁ ἱψοϊοϊὰ ἀοεῖσρῃ. Ηθ πνουἹὰ ὑῃοΓΘΌΥ, 
Ὦτβι οὗἅὨ δ}}, Ὀσὶηρ υ8 ἴο ἃ Κηον]οᾶρο οὗὨ οὐ γβ Ί γ68. 
Εον (πῃ ΟὨΪΥ ΜΠ] νγὸ υ0Γ26 πο σ, γὰ0 Μ01}} ποί 
ΠΘΔΡ 8, ννἱνι ὑπσοαβίηρ ἱπρου αἰ Υ, ἰ0 ΓΟΠΟΓΡ 
118 Ἀ88ἰβίβῃ σα, ψ 6 νγὸ ὅπαὰ δαὶ ψγ6 ανο ῃοὶ ἴα 
οὐυγβοῖνοθ, οὐ ψἱΐὰ Οὐὐγ υἰπχοϑὲ ἀχοσγιίίοι, {16 
ΤΩΘΆΠ5 οὗ τοϊϊοῦ, ϑοοοπα)ν, αοὰ ψνουϊὰ (ΠπΟΥΘΌΥ 
Ῥύοτο οὖν ἔα ἢ. Οοραγο ἰμ8 ῬϑγϑΌ]65 οὗ {(}0 
ὑη͵υβὶ διάκο (μυῖκὸ χυὶ!. 2-8) δπὰ οὗ (86 ἔτὶοπὰ 
γγ 0 Κηοοὶκ5 δὲ πιἀηίρ (ὰκο χὶ. ὅ-10). Οἱ 

ιμΐϑ ἰοχί, [ΒΘ Γ οΤο, 8 βεστῖηοη σαῖρσδί Ὅς Ῥτοβοϊοῶ 
ΜΓ} ΤΟΐοΓΘΌσΘ ίο 776 τοῖϑε ρατροδϑες τολϊεὴ αοἀ δα 
ἐπ υἱεῖσ, τολεπ 16 ἰοπς εἴοδες δ ἐατὰ (ὁ οὐ Ῥγόνψεγ. 
Ης ψου]Ἱά ὈΥ (18 τη θ 88, 1. Ἰεϑὰ 8 ἰο δε! {-κπον- 
ἰθάχε: 2. (ὙΥ̓ 186 βίγοηρσίῃ οὗὨ οἷν ἔβίὶτ. 

2, όετβ. 1-7. ΤῊ Βο υοσϑοβ τννουϊὰ αἰογα ἃ ἰοσὶ, 
ἴῃ (ἰπη68 οὗ ϑούογο ομδβιϊβοιηθηΐ ὉΥ ἴδ6 Βδπὰ οἵ 
ἤογοῖ χη Θῃ ΘΠ Ϊ68, ΤῸΓ 8 ΒΟΣΏΟΏ ΟἹ ἢ 6 ἰδ θπι6, ΤᾺ: 
οτν οΥΓ πεεά οὔα »εορίε δευεγεῖν ορρτεβεὰ ὧν απ 
ἐπέπιψ. Ἵ. Τιΐβ ἰἴ8. 8 ΟΥΥ͂ ᾿υπι 1 δεα ὉΥ ιἰϊ6 ἴδεὶϑ 
(τοτγβ. 2-6). 2. Α ρϑιηξίθῃ(ἴαὶ ΟΥῪ (γοσ. 7). ὃ. Α 
ὈΘΙ ον Ὡς ΟΥῪ (τον. 3). 

8. ὕοτθ. 8-106. ΟὨ {680 Ὑθῦβθθ 8180 8 βεσίποῦ 
οουϊά θ6 ΡῬτϑδομϑά ἰῃ ἐπὸ ἀδυβ οἴ ἃ ργοαὶ παίϊηπαὶ 
ΘΒ] ΔΙ Υ Ὀγουχι δθουϊ ὈΥ 186 ορργϑϑβδίου οἵ [86 
Ρυδὶσ ΘΠ. 18 ἰὨουχηὶ ταϊ ζεῖ Ὀ6 οχίτδοιοὰ 
ἔγοτῃ (ἢ 6868 ΥΟΓΒΘΒ, ἰμαὶ {|6 Βοραγαίθ ἰΐθηι οἵ κβυΐ- 
[ἐγ σογγαβροπά τὶ ἰΠ6 δῖηβ ὑπαὶ πάτο Ὀδθη 
Ρογροίταιοα (εν φιοα φιιὲδ ρΡεζοαί, μεν τάεια μη 
ἰμγ εἰ ἵρδε, ΙΒάοτη οὗ 80]. χὶ. 16). Τ απο: Τὴν 
3.ὲ 7μασπιεπί οὗ Οὐ. 1. Ὑ Διὶ (ΠΟΥ σοπεῖξὶ 1η. 
1. Βοοϑυδβο νγὰὺ δἰ] ονγοὰ ΟΌΣΒΟΪΥ ΘΒ ἴο Ὅὸ σιϊοὰ ὈΥ 
ΟἿΓ Β[1η8, ΠΟῪ ΒΟΓΥΘηΐδ ΓΪ6 οὐ 05. 92. οῦδῦβα 
γ ἀοδρβεὰ (10 Ὀτοδὰ οὗ Ἰἰἴο, τυ οἷ νγ89 ἔγοε!γ 
δηα ζΘΠΘΓΟΙΒΙΥ Ῥτγοδογοὰ ἰο υ8, 76 πιαβὲ ΟΌΓΒΕΙΥΟΒ 
ΒΘ, 8 στοαὶ αἰ Πα] Υ, ἰο καὶ οὐτ ἀλιὶν ὑγεδα. 
8. Βοοδυδοὸ ὰ Βυηρογοα ποι δον σι ϊθουδηεξϑ, 
Ὑ0 Τρ 81 ΠΟῪ Βυ }  ρσγοδί ραΐϊη ἔγοση Ὁ Υ ἰυῖ- 
ἄετ. 4. Βοοδυθο 6 οσγυοϊδοά ποὶ ουὖὖῦ ἰυκὶ δηὰ 
ΡῬδββίοῃυβ, ΟἿΣ Ϊγ68 δῃὰ ἀδυδίοσβ ΤῸ ὈΘΟΟΙΙΘ 
[μ6 υἱοί! πὴϑ οὗἩ (10 Ἰυ8ῖ5 οὗἨ οἱ ὮδΓβ. ὅὃ. Βεοδυϑε 
ὙΘ Ποπογθαὰ ἢοΐ οὔὖζ οἷά τηθὴ βδϑὰ ΣΌ]ΘΓΒ, ΟἹΓ 
Ῥυΐωοοβ δηὰ ΕἸάθτβ τὸ ποῖ 1]]-ἰγοδίθὰ ὉΥ [0Γ- 
ΘΙ ζποσΒ. 6. Βδοδυϑθ (μ6 γου ἢ κῃ Ὀογ8 νου ]ὰ 
ποῖ ὈΘΑΓΡ {(Π)6 ΘΕΒΥ͂ γο Κα οὗ 86 [οτὰ, {ΠπἸῸ Υ πιυϑὶ 
ΠΟῊ ΘΓ ἴῃ6 ΠΟΑΥΥ γ0Ὲκ6 οἵ Οοὐγ Θποιηΐοδ. 7. 
Βεοδαβο οἱὰ δὰ γουηρ δὰ Ὀδθὴ ἴοο πιυοὶ δὰ- 
ἀϊοϊοα ἰο σου] ϊν μἰθαβαγθ, [Π6Ὺ τασδὶ πὸ τὸ- 
᾿ἰδαυΐδ 41} 70γ, οὐύθὴ {μδὶ ψ 16} ἴῃ 1156] 19 ἰἢ- 
ποσθῃϊΐϊ δῃηὰ 8]]Ον80]6 (νογβ. 14, 18). 8. Βοοδιβδ 
νγ6 ΠΑΥ͂Θ ηοὶ ΒίΓΪΥΘ6Ὸ αὐτοῦ ἰδ οσγονη οὗ ΠΠπ, 186 
ΟΡΟῺ Οὗ ΘΑ ΓΙ Υ ΒΟΠΟΓ 18 ἀλβῃ α ἔγοιῃ οὔὐγ μεδὰ. 
11. Βοσοίο {π| Ὸ } Ββου]ά Ἵχοῖϊο 5. 1. Τὸ φεῦυ- 
ἴῃ6 ἰαπηοπί 0. ΟΥ̓́Θ ΟἿΓΡ δ'π58. 2. ΤῸ Ὀεἰϊοτι ες 
Ἰῃνοσδίϊου οὗ ιν ηθ ρκτδοθ δῃα πΙΟΓΟΥ͂. 

4, Ὑοτθ. 1δ, 16. ΕΟΈΆΒΤΕΒ τοῦ, “ΤῊ 686 
ΥΟΓΒΘΒ ΒΙὍΓΤΩ τηδίοτῖαὶ [ὉΓ δὴ δά άγθββ ἴο ὃς ἀδ- 
ἰἰϊνογοὰ ἰῃ δ ἰΐπιο οὗ ρυθ]ῖς πιοασηΐῃ, ΟΥ δἱ 188 
ποτὶ οὗ ἃ ὈΥΪΠΟΘ ΟΣ ΔΩΥ͂ 285 οὗἨὨ ἰΠἸυϑι τὶ ου8 
τοῦ ἰὼ (Π6 σοι οι 68}, ΟΠ ΟΡ Θοο]οβἰββιοδὶ 
οΥ οἶγἹ]].᾽ 

ὅ. γετῖθ. 17-22. Ιῃ {ΐπ|68 οὗὁἨ στοδί ἱθίεγηδὶ οΣ 
ΘΣΧΙΘΓΏΔ). ἀϊδίγοθϑ οὗ (Ὧ6 σδυτοῖ, ἰμ686 ποτῦϑ 
ψουϊὰ οὔοτὰ 8 ἰοχὶ ἴῸὉΓ ἃ Βοσιθοῃ, δηὰ ἴἰ (δε 8 
ἰβοῆοο ἀράαιισοα ἰβ, Τὴε οοπιρίαἴπί απὰ εσοηδοί αἴ 
ο7 ἰὰλε Οἰιγοῖλ. 1. Το σορίαϊηῖ. 1. ΤΊ6. σδαϑο 
οὔ δὶ (τοῦ. 18). 2. Τὸ ὀχργοβϑίοη οὗ ἴι (τσ. 11). 
1{. ΤιΘῈ. οοηῃβοϊδίΐοη. 1. Τ8Ὲ ρονχοῦ οἵ ἴδ [οσὰ 
οὗ (8ὸῸ Οδιαγοῦ ἰδ ποὶ βῃδίζο:ῃ. 2. Ηδ ὃ)58 υοἱ 
τοὐοοϊοα Ηΐ5 Ομ γοὮ ΤὌγανογ, Ὀυΐ ΜῊ 1]} σϑ- δ δ Ὁ] δὴ 
ἷι, (8. ΠΈΠΙΣΙ (δ) οχτθτΏ δ γ. 

θ. ὕετβ. 21, 22, δηὰ 111. 24.206, ργοδομβδὰ ὑροῦ 
Ὀγ Οὔνο ΜαῦβιοΕ ΖΙΜΜΕΈΜΑΝΝ, Ψ 6 ἢ ΡΔΒΙΟΥ ἴῃ 
Ὠόδοϊ]η; οι. Οοα ἰδὲ Ποτα γέπεοιος 11 Ολατοεὶ. 
1. Βεμοϊὰ ψ ἢ δἀοτδίϊοη δηὰ Γμαπκδχί νης ΒΟΥ 
δ αἰὰά ἴν 'ἰπ πὸ ἀδγβ οὗἨ [αἴμοτ. 2. Βεβοὶδ 
ἢ ΥΑρίυτο δηὰ οὐοαάΐθησο, ΠΟῪ Ης ἀοδδ ἰἱ 
ἴῃ ΟΡ ἀαγ. ἴῃ ““ΜῪΥ ἴδ81 εἷχ οὔδοὶβὶ 'Βου πιο ἢ3 
ἴῃ δθοίη, ἱπ 86 γοον 1868." 1,οἱρεὶς, Τευῦ- 
ὯΘΡ, 18θ4. 



[}πηἰΐόστὰ ἢ Οουυθεασα δηὰ Ἰονβου δ 51. Ιδιυ].} 

ΤῺΘ [116 δΔὴηα ΝννΥΙ 695 οἱ 
σΘΙηΐ ΦΟὨΏ. 

ΒΥ ΤῊΞ 

ον. ΙΑΜΕΘ Μ. ΜΔΟΌΟΝΔΑΙΏ, Ὁ.ῦ., 
ῬΕΙΝΟΕΤΟΝ, ΝΕΝ ΕΚΞΕΥ. 

Ἐσδίεα, το σ᾿ ἸΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ, ὃν “λέ 

ΨογΥ ον. 1. 5. ΗΟΝΥΘΟΝ, Ὁ.Ὁ., θεδῃ οὗ Ομαβίοσ, 
Τοίης Αὐΐποῦ οὗ ΟΟΝΥΒΕΑΞΚΕ ΑΝῸ ΗἩοννϑον᾽ 5 5Τ, Ραῦ:. 

ΪῺ ΟἿϑΘ ἰαῦσὸ Ὠδησδδοωηο νοϊ]υγθ ὅνο, 570 γεσδϑϑ. ΟἹοΐῇ. Ρτίςο, Φ6.ο0. 

ΙΟΤ ΟΕ Εὐ1Ι-ΡΑΘΕ Πιυϑτβάτιίονθ. ΑΝΌ ΜΑάΡϑ, 
ἈΝΟΛΧΑΡΕΣΘ ΕΧΡΚΧΕΘΘΕΥ͂ ΣΟΧ ΤΗΝ ἹΡΟΧΑ͂. 

υοῖ οὗ Αὐυριυπῖι8. ΘΏΘΟΝΟ Βυπὶ οὗ Νετγο. ὉΔῚ 115. 
Βιυοὶ οὐ ΤΙ ρετγί5 (αδϑασ. δπίανα, ῬΗΠΙΡΡ ἐμρωξω σοῖς οὗ ζροτγηδυιῃ. 
Βεϊπβαϊάα, 5.16 οἵ, Οαγάδη οἵ Οεῖ ΞΕ ῬΠΠΔα ΘΙ ΡΠ ία. Ἰδοοῦ 5 ΝᾺ ς]}, 
ΘΓ 5416 Π). Βεῖμδηγ. ΤΙ ἀοάϊοςᾶ. ὝΙὈετίαβ. 

οϑδὴδ οὗ Ο411|66. ϑδιηδγία Βυκῖ οἵὗ ἩΠΠὺΣ Οαϑασ. ῬΟοὶ οὗ Θ᾿] οΔπι. 
Βοδὰ ἔτοπιὶ [εγυβδῖεπὶ Βα οὗ "ΟαΙφαϊα. ΟΙἹά Τγτε Βιιοὶ οἵ νεβραϑβίδῃ. 

ἴο [ετίςῃο. ἘΡδδβυβ. Βυβὶ οὗ Τίτι5, ΘΙΩΥ ΓΔ. 
Τεγυβαϊςτ, Ν )4115 οὗ, Θ., ]οδη. Ῥεγραπιοβ. 

[προτὶ Ἐοιμδηοσι ἴ,4ι|5ϑὶ τ 6 Ῥαϊοβεῖβε ἴῃ Τίπια οὗ (τίϑι. Ῥαίπιοϑβ. 
ἈΓΘΏΒ, ἐδ π- Μίποσ, δῃονίης ἰ86 ϑδνεῆ δῖ. ]οϊη᾿ 5 Τγδνεὶβ, 

: Ὠχοῦ 5. 

ΤΑΒΙῈ ΟΕ Γ(ΟΝΤΕΝΊΘ. 

Ϊ, ΤΏ ρῥΐδος ἴῃ Ηϊἰβίοσυ, δηὰ σμαγδοῖοσ οἵ ἴῃ6 ροσὶοὰ ἰῃ ψο [86 ΑΡροϑῖς ]οδη 
ΔρΡΡοαγεά. 

ΤΠ. Ῥατεηΐαρο, δασὶγ 1ἶ, πὰ παΐυγαὶ ἰγαὶῖ5 οὗ ἴῃ 6 Αροβίϊα. 

1. 51. Ἰοῇπ πὶ δἰ5 βαυὶν βῖαρε οὗ ργεραζαίίοη ἴοσ ἴῃ6 ΑροϑβιἝθϑηΐρ 85 ἃ ἀϊβοῖρ]ς οἱ 
7οῆπ ἴμ6 Βαρτίϑῖ. 

ΙΝ, 81. ]οῇπ υπάετ ἴῃς ἱταϊπὶηρ οὗ τὰς στοαὶ Μαβῖοσ Ηϊ τ 5ε] ἔγοτῃ ἴῃς Ὀοριπηΐϊης 

οὗ Ηἰ5 Ρυ Ὁ ]1ς τ] ἰ5ΈΓΥ. 
Ῥχγορδγαδζίοη ἴοσ ἢϊ5 'νοσῖκ ἔγοπι ἰηἴογοουτγβο δηὰ ἰηϑιγαοϊίοη ἴῃ ρσίναϊο ; Θϑρ οί αΠ 

ἔἴτγοπι ἴῃς στοαδῖ βδδοτίῆςε οἥεγεά Ὦγ [65ι.8, 45 πε ϑϑεά Ὁ. ἴΠ6 ΑΡροβίϊθ ἈϊπΊ56}}. 

ΝΊ. Οτονηῖηρ Ῥτοοί οὗ ἴῃς Μεϑϑιδῃϑῃρ οὗ [εϑ505, 85 νη ϑϑεα ΌὈγ 51. μη. 

ΝΙΙ. Ηἰβίογυ οἵ 81:1. ]ομπ ἴῃ ἴῃς Αςιῖβ οὗ [πΠ6 ΑΡροϑί]68. 

ΝΙἼΙΙ. 1Αἴοῦ Ηἰβίοσυ ἔγοη ἰσδα τ ΟΣ βδοουτσοθβ, 1111 δὶ αττῖναὶ αἱ Ερδῃδβυβ, δὰ 
Ὀδηϊϑῃτηοηϊ ἴἰο Ραϊχηοϑ. 

ΙΧ. δι. []οῇπ ντὶϊθ5 1πῸ Αροσδῖγρβθ. [115 Παῖς δηὰ Ὠεϑιρῃ. 

Χ. Απαϊγϑίβ οὗ [6 Αροσδῖγρϑε, νὶ τ Ὀτί οἴ ἐχρ δπδίοσυ Νοῖςϑβ. 

ΧΙ. Ὑτδαϊοηδτυ Ηἰβίοσγ οἵ [πῃ Αροϑβίῖϊο σοπιϊππδά, 
ΧΙ]. 81. []οἱη ντὶῖο5 ἴπ6 ΕΟυγῆ σοσροὶ. Ὦδῖο, θεβῖση, δηα ζοῃίοῃδ. 
ΧΙ. Απαϊγϑὶβ οὔ (μ6 σοβρεϊ, νι Ὀτίεΐ ἐχρδηδίοσυ Νοῖθϑ. 
ΧΙΝ. [,μΑδ ἀδγϑ κηὰ σοποϊυάίϊηρ ΝΥ τιτἰηρϑ οὗ ἰἢς Αροϑβιϊδ. 
ΧΝν. Αμπαϊγϑὶβ οὗ τὰς ΕΡρ 5116 5, ἢ Ὀτίεῖ ὀχ δηδίοσυ Νοῖθϑ. 

ν 

“." 77:2 αὖουε τοογ ἃ ,ο» :αΖ γ αἱ δοοξεοίίενε, ον τοὴδί δὲ “επί, 20: ΟΥ 45 276:: Ἄδαν ζα 
ϑαίαί, “ρον γεχεῖρέ ο77 σάνε τε 2γέες ὃν 16 νδίέμδενε, 

ΘΟΚΙΒΝΕΒΕ, ΑἈΜΘΤΈΟΝΟ ἃς (Ο, 

743 ἃ 745 Βκοαλῦνναυ, Νὲξνν ΌΟΚΚ. 



ἸΡ κοί. αἱ. 18. αἰ θιπες αυνῖα. 

ΓΑΝΟΌΛΟΕ ΑΝῸ ΤΗΕ 5ΤΌΡΥ ΟΕ ΓΑΝΟΌΑΘΕ. 
ΤΥΝΕΙΝΕ ΤΕΓΟΤΌΚΕΒ ΟΝ ΤΗΕῈ ΡΕΙΝΟΙΡΙῈΣ ΟΕ ΤΙΝΟΌΙΘΤΙΟ ΒΟΙΕΝΟΕ. 

Βγ ιμ αΜμ ὈνΊσητ ΔΝΗΙΤΝΕΥ, ῬγοίἊεβθοσ οἱ ϑδῃβ τ ἀπὰ (οπιραγδῖῖνε ῬΒΣΟΪ ΟΡ 

ἴῃ αϊε Ο(ο]ϊερε. δ(ί'σισο Ξαἐέονε τοίλ ΑμπαζγεῖΣ. Οἷς νοΐ,, οτοννη ὅνο, οἷοι, 82. το 

γονε ἐλφ Λίστο ΥΌΡΑ Τένεσε. 

“Τῇὶς νοτἷς οὗ Ῥτοίεεοον ἸΝΗϊ πον ἰς οἷς οὗ υπυκυαΐὶ ἱπίετεςι, Ὑἢϊο ἢ Μν}}} αθοτὰ τὸ τῆς χεπεγλὶ τεαεσς ἃ 
Ὀεῖῖεν δυγνεν απ ἢς οδη εἰδενδετε ἤπά οἵ δε ὑῥσεβεωὶ εἴλις οἵ ᾿ἰηχυϊοις βοίεηος, ἀπά ἰὲ 15 αἷεὸ ὅ}} οὗ 
οτἰκίπδὶ απὰ ρὑγοίουπά Τοοποϊιεῖοπς τεβρεςίιίας ἴῃς πδίυτε ἀπὰ οἢϊος οἵ δυπιαᾶῃ κρεεςῆ. ΒΥ ἰτ5 ρετι5αὶ, 25 

ἱπιε! ζεῖ τεδά ες νὉ}} οὔ πεοεξείν Ὀς αυϊοκεηςὰ το ἰἰχῆες ἰπιο!! ες] δοιίουι, «ἰὸς τἰς ἕαςῖς ἀπά ρῥηπεὶρίες 
ἣ6 }} Ἰεᾶσῃ υἡἱἢ} Ὀ6 ευζχεεῖνε διὰ ἐσυϊυϊ ἴθ 411 είτε εἰυάϊες τεβροςιπς τἢς οπλγδοῖες πὰ ὑτδίοεν οὗ 

τδη. Ἶ 

ΟἈΙΕΝΤΑΙ, αν ΠΙΝΑΌΙΘΤΙΟ ΤΌΡΙΕΚ. 
ἙΊΗΒΤ ΘΕΗΙΕΘ5. 

ΤΗΕ ΝΕΌΑ, ΤῊΕΞ ΑΝΈΘΤΑ, ΤΗῈ 5(0ΙΕΝ( Ε ΟΕ ΤΑΝΟΌΑΛΟΕ,. ΒῈγ Ρτχοῖ. Ὗν. 

ῃ. ἌΕΗΙΤΝΕΥ, οὗ Υαὶς (οἸ]εσε. Οπε νοΐ., οτοννῃ ὅνο, οἸοῖῃ, Ε Ξ ᾷ82.ςο 

γονε ἐὰφ Α“ανές ον λέν. 

“γε νοιιϊά τηραστϊγ τοοοσιοη ἃ [ἢ] 5 Ὀοοῖς ἴὸ ἰεδοθοσα ἂἀπὰ βιυάεηπίδ, δα ἰοὸ 1] ννῆο ἴϑΐκε δὴγ ἰωίετεςῖ ἴω 
τῆς ςοπάϊοη οἵ οπε οὗ ἴα πιοεὶ (Δ φοἰηδιΐης οὗ δείεποε5. γε ἔπιδὶ τπδῖ ἴτε δυίθοῦ ν» ἢ} 16] 5 ΠΑ] ῥσοτοῖθα 
οἵ κινίηχκ υδ ἀποῖπες νοΐυθα ; ἴδετε ἰδ Ὡ0 δυρετῆμν οὗ δυςἢ Ὀοοκα ἱπ τς Απιοποδλη τηδιίκεῖ, ὕοσ ἰῶ ΔῺΥ 
ταλείεςϊ, ἔος τὰς πιαίϊες οὗ τι." , 

ΟἈΙΕΝΤΔΙ, ἂν ΠΙΝΑΌΙΘΤΙΟ ΘΤΌΡΙΕΚ. 
ΞΕΈΟΟΝῸ 5ΕΗΙΕ5. 

ΤῊΗΕ ἙΑΘΤ ΑΝῸ ΨΈΕΈΘΤ; ΒΕΕΙΙΟΙΟΝ ΑΝῸ ΜΥΤΗΟΙΟΟΥ; ΟΚΤΗΟΟΞΕΑ- 

ῬΗΥ ΑΝῸ ΡΗΟΝΟΙΟΟΥ; ΗἩΙΝΌ ΑἈΘΤΕΟΝΟΜΥ. ΒῈγγ χοῦ ΝὟΝΝὴ΄ ἢ.( 

ΔΝΗΙΤΝΕΥ, οἵ Υαἷε (ο]]εσο. Οπε νοΐ., στον ὅνο, οἱοίἢ, ᾿ ᾿ : 42. το 

γονε ἐλς ῥγουΐάεηεςΖ )οωγναί. 

“«ἍΨ)ε (εεἰ δερυτοά τῆΐς νοΐυπης ν1}} τεοεῖνς ἃ σἰαά νὙεΐοοπις ἴγοπι βομοΐδγε, ἀπά με ἤορε τῃς δυτθοῦ πιῶ 

δε πιονοά ἴὸ ἰοϊϊΐονν ἐξ ᾧὉρ ἢ ἃ τοϊτά. Ης Μ}} ενεῦ πὰ δὴ δυάϊεῃος σεδὰγν ἴο ἰἰδίΐεῃ ἴο Ὑμδῖενεσ 84 

ΙΔΔΥ τἰίηὶς ΨΟΣΙΩΥ οἵ θείης ναἱά, ἐβρεςίδ!!Υ οὐ πιδίϊετβ ρετιαϊπίπς ἴὸ ἰαπφυᾶχε." 

“4“ν ον αἱ ΟΣ ἐλε αὖσυε «εΝ ἢ, ῥοοί οΥ ἐχῥνγέσς εἦαγχέ: δαια, ὁπ γεέεῖρέ 7 ΤΔ6 γέρας 

ἣν λε ῥμωδέῥε λένε, 

ΘΟΆΙΒΝΕΚ, ΔΆΝΘΤΒΟΝΑ ἃ (0., ΝΕῪ ΥΟΕΚ. 



ὥἢρρρ Τιπμοτίαπί ζΟἢροϊαπίτε! ᾧΠ0Γ5. 

ΤῊΕ ῬΡΑΒΑΟΘΙΙΕΤΕ: 
ΔΩ Ἑδθον ΟἹ ἴδὴ6 ἘοΥΒοΟΏ ΔΒ γ δηα Μίηϊοῖνν οὗὕἵ 26 ἩΟΙΥ Οἤονῖ, ον 

δϑοσὰϑ Ἡοΐίδϑυθηοθο ἴο Ουνγοηΐ ὨὈλοουδοίοιδ. 

Βγ ΙΌΒΕΡΗ ΡΑΚΚΕΒ, 1).Ὁ., Αὐἴδπον οὗ “Ἑσςε Ὠεῦβ,᾽ εἴς. Οπε νοὶ. :2τιο, οἷοι, δι. ςο 

΄ 

γονε ἐλ ζσάννεολ ϑονγπαῖ 

“1ὸ}ς τὶ τίδη ἴῃ ἃ νάγπι, ἀσνουξ, Ελσπεβῖ ππβπποσ, ὑεῖ ἢ τηυς ἢ Ῥόννεν οὗ τεδβοηΐῃς ἀπά ᾿νε! ὦ οἵ ΠἸυειγαξίοα, 

Δη ἃ νεῖ τοῦςῇ ευσρεςίνεηςβ, 85 Ἐπου ἢ τε δυίπον ψεσε σϑῖδεσ δυγάεπεὰ ῃνῖτῆ ἴθ ἀτοουπὲ ἣς Παά ἴὸ ϑῬαῪ 
δηά υϑεὰ ΠπΕΟΟΒΒΑΣΥ τεργεβείοη. Τῆς ἱπποδυςίοη, ἀπά τῃς οδεγα σενυϊεννίης Με. Ηπχίον, δὲ ἰδ6 απὰ, ἃσαὰ 
φρεζῆαρϑ ἴῃς Ὀεξὲ ρασίς οἵ ἴῃς Βοοἷς.᾽" ᾿ 

ΜΠ ΠΝ ἢ} 11} ΘΠ ΤΑΝ 8848}, 
Α ΘΕΕΚΙΕΘ ΟΕΓ; ΑΡΟΙΟΟΕΤΙΓΚ ΤΕΟΤΌΚΕΒ ΑΡΡΕΕΘΘΕ. ΤῸ ΒἙΑΕΚΝΈΣΤ 

ΘΕΕΚΕΚΘ ΑΕΤΕΞΒ ΤΕΑΌΤΗ., ΒΥ ΤΗΕΒΟΡΟΚΕ ΓΗΚΙΒΤΙΙΕΒ, [Πἰνευεῖγ Ῥγθαςπος 

δηὰ Ῥτγοίεβϑον οὗ ΤἬθοϊοσυ 11 Βοπῆ. Οἷξς νοϊ., ὅνο, οἷοι, : ᾿ ᾷ8.3.οὁ 

γον ἐδς βνεεδγέεγέα». 

““Οηε τίφες ἔτοπι ἴῆς τελάϊης οὗὨ ἢ !5 νοϊτπις νγυἱτἢ πιϊπὰ ἀπά Πεατὶ ἐχραπ δὰ δηὰ δηγοποᾶ, ἐδεϊΐης ἐἴδὲ 6 
μας εες ἴἰα σιχαηῖς δηὰ ἱπιροκίης 5ἰπιςίυτε οὗ 5ίκερεςῖππι σῃμαιϊτεγεά ἀπὰ ἴδε βοϊά τοοὶἷς οὗ Ὠϊνίης τγατῃ ἀϊφ- 
εἰοξεά. Ἧς Καονς ποῖ ννῃϊςἢ ἴο δά πιϊγε τηοοῖ---ἰἢς δ Ποτ᾽5 νιάς ἀπὰ τποτου σῇ τοβεατοῖ, τὰς ἐχῃ δι κι νεοδδ 

οἵ ᾿ιῖ5. ἀϊκουπβδίον, πἷἰ ἐἀνεη-δαϊαποεὰ δηὰ 7υἀἰςία! ἐπιροτιία! γ, οὐ ᾿ἰ5 οἰεασ πὰ δηϊεῃεά κιγ]ς. Ἐνετγ πιϊηΐδίεσ 
δηὶ Ἔνεσυ ἰαν βιυιάεης οὗ ἰπεοΐοσγ πεεάς τῆς νοῦς, πᾶ πὸ ος ψῆο δἂν δηὰ πεαγὰ 15 σἰπεά αὐλοῦ πῆς ἰὰ 

ἐπὶς σου ννἱ πεεὰ υτρίπες το ὑργοόςισε ἰτ.᾽» 

ΤῊΕ ΌΟΡΕΚΗ͂ΠΜΑΝ ΟΕΙΟΙΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΒΙΕ 
ΙΝΕΕΚΕΕῸ ΕΕΚΟΜ ΙΤΘΕΙΕ. 

ἢν ἨΈΝΕΥ ἘΟΟΘΕΚΒ, Αὐἴποῦ οὗ “ΤῊΞ ΕΘΙΙΡΒΕ ΟΕ ΒΆΑΙΤΗ,᾽ εἴς, Οπε νοὶ, ΣΖ2τΟ, 
ςἱοιἢ, ᾿ Ξ ὺ . ὃ . 4 ᾿ . ᾿ ᾽ ᾿ 842.οο 

νον ἐᾷς σοηφνοη ἑέσηα Κεέ. | 

“Μγ, Ἐοχεῖρ ας οοπδίγυοιεὰ ἃ νοΐυπις Ὑνἰς ἢ ἰ5 ἴο οὐἰῖνα 411 Πί5 οἱδεῦ ψτι πα. [1 ἰθ δὴ ἱπεισυςιίνο, 

εἴν: εἱλτπς, νυε!]-σοπιραςιεά Ὀοοῖ. Μοϑι οἵ εἶς οοποίἀεγαιίομα νυν ον ἣς ΠΆ5 πιλυβμαιεὰ ἰπ Ῥγοοῖ οἵ δὶς ι᾿εϑὲθ 

δεν Ὀοδη ῥγοβεηϊεα ὉΥ οΟἴδπεγβ, βοῦῖς οὗ ἴπεπὶ νεῖ στεδῖεν (ιϊπεβ8 ἀπά εαια] Ὀπ᾿δπογ. Ης δὰ» Ὀγουφὲνμ 

ἴος δεν ψῆᾶὶ π85 ὕεεῃ βοδιτεσεὰ ἴπ τιδὴγ ἰτεαῖϑεβ. Ης [δ5 ἰγτεβῃεπεά ἰαπιϊίας Πα ειγαϊίοπ ἀπὰ νεϊ δά 
ἰῶθ'. ᾽ξ ΠΙΆΩΥ ουμηπιοῦ Ῥτοοίβ, 50 δὶ ἴπῸν ΠΑΙΓῪ ἃ πεν ρεζκυαλβίνεποςς, ἀπά ἣἢς πῶς δάάεά ῃοὶϊ ἃ ἔειν κυρεῖν 

48' υζχετίίνε δηὰ ποϑὲ 5 βίδοϊογυ ᾿Ἰυδιταους οὗἩ ἴδε ᾿νοηἀετγίαϊ παῖυγε οἵ μας  οτά Ἡἰοῖ αρίάειλ.᾽» 

ΤᾺ, αὖσυε δοοῖν «ἐνεΐ, βῥοεῥαία, ονε γεεείβέ ο7 ἐὰδ ῥγέξε, ὃν 1Δε ρῥκδίἽέελεγε, 

ΘΟΕΙΒΝΕΒ. ΔΗΜΟΤΒΟΝᾺ ἃ (Ὁ., ΝΕῪ Υ̓ΟΕΚ. 



ΡΟΡΌΠΛΔΕ ΑΝῸ ΘΤΑΝΒΑΒΌ ΒΟΟΚΞ 

ΘΟΚΙΒΝΕΒ, ΔΆΜΞΘΤΕΟΝΟ ἂς (Ο., 

“48 απ 7485 Ἐγοθᾶνν. Νονν Ὕ οὐ, 

ΙὉ 1876. 

ἘΒΥΑΜῚΤ ΑΝῸ ΟΑΥ̓͂ΕΒ ῬΟΡΌΣΑΞ ΗἸΒΤΟΕΗΕΥ͂ ΟΡ ΤῊΞ ΝΙΤΕ ΒΤΑΤΕΒ. νοιῦμε ἴ. 
Ρκονύυξκιυ [ππυβϑτπατεῦ. (οὶ ον Ὁ. Ξι: Ρδοτὶριῖση). βνο, Ἔχίσα οἰοιῃ.... «9.060 ἐἐφοοως ὐνουνεοωσιων 86 οὐ 

ΒΙΙΑΟΚΤΙΕΒ (ῬΕΟΣ. ᾽ΣΟΞΝ ΒΤΌΛΑΕΤΊ ΒΟΝΟΒ ΟΕ ΕΒΙΙΟΙΟΝ ΑΝῸ ΠΙΕΕ, 596. σζπιο............0 Ζ 50 

ΒΙΒ.Ε ΟΟΜΜΕΝΤΑΞΒΥ. γοϊ. ΤΙ. Ἑποκίοὶ, Ῥασίοὶ δὰ ἴδ Μίηοσ Ῥσορῃϑῖξ. ὅνο........6..00ω0.. ὃ ΟὉ 

ΒΕΟΟΚΒ’ (ΝΟΛΔΗῚ ΤΞΞ ΒΟΥ ἙἘΜΙΟΒΑΝΥΒ. μιεεγαΐφσαι, τ2τπιο...... «νιον. οι ό εν οοδὰ ον φόνος το ὁ. ἢ δᾶ 
ΒΌΒΗΝΕΙΣ. (κέννε Βα έέρνε ο7) 44 «“ἰεεΐ τυογᾶε ο7, σγαςε δισα νεζ, 2.2.) 
---ὄ-.-. Οὐχ ειίαπ ΝΟσίογθ. τ2πιο...... οὐ ϑρον ώμα  φοον δον τό δἐ : 

------- Βοιίίοσ ἴοσς 189 Νονν 1:76. τ2πιο.... 0.00 ὁ οοοσσυοεοξνουσ σου οοο σοοο, συ οονοσοοοο δὼ ουοονοονονο Σ 50 

------  .- ΟἸτίοϊ δορὰ Ἐξ βαϊναίϊοσι. .2πιο..... 9.9... «οοοοου διὸ σφ φώς ἐν τς ὁ δἰυ;δἰφὶ οὐ οὐ ων τὸς οὐ σο ςιοὸ ὁ δεν τ ότςν ἢ δ 

ΟΑΞΟΝ (ΕἘΟΝῚ) ΑὈΥΕΝΤΟΞΕΒ ΟΕ ΟΑΡΤΑῚΙΝ ΜΑΟΘΟ. Ῥπογύβκιν {τ ϑτκλτερ Οὐ. ὅνο...... 8 5ς0 

ὨὈΟΡΟΞ’Β (ΜΕΒ. Μ. Μ.) ΤΕΕΒΟΡΕΣΙΣΌΒ ΑΝῸ ΟΥ̓ΕΕΒΗΞ. σζπιο,.... «νον νου υσο σου υοσοον σου σον οοσοο 8. 

ὩὉΜΙΟΞΣΙΤ Β (ΛΕ. Β 7) ΜΟΘΕΒῈΝ ῬΗΙΧΟΙΟΟΥ͂. οὐρα Ξαῤῥέρια. «2 υοἱβς. οἵ. ὅνο. 0 «0... σον οοονο . 4 Οὦ 

ΕΓ ΠΕ ΜΟΒΕΝ ΗΙΒΤΟΒΥ. Ἑάϊιεά Ὁγ Ε. Ε. Μοκκιβ, Μ.Α.., διά οἰδειβ. Ἑδοῖ ε υοὶ, ξα. :2ῖ3ο, 
Οἵπ, φ:1.οο. 

στο ῖοπ᾽ 5 Αεο οἵὗ ἘΠΙσαροῖΒ)., ΚΔ ῶυε νεαῤε. 

--«-- Ἠδλ]16᾽5 ἘΔ]} οὗ 1080 Βιπδτία, ὙΩ͂Α ἕπεο νεαῥε. 
------ αὐτάϊποτα Ῥατίῖδῃ Εονοϊπίοσ. ΨἼΑ αν νεαβε. 

δια θ᾽ 5 ΕΣ] ῬΙδπίδροιοῖδ. ἜΑ ἑτιο να δε. 
αὐλντα το ἈΝΟΙΕΝῚΤ ἩΙΒΤΟΒΥ. Ἑαϊιεὰ ὃγ Ο, ἈΝ. (οχ, Μ.Α., διηά οἵδε. Ἑδοΐ ς νοῖ. 9ᾳ. καζοῦ, 

ςιο 1.00. 

οχ᾽ Βα Οτοοῖα δὰ Ῥοεείδηδ. ἘΔ γεν ταΐδε. 

------- ΟΔρθ8᾽ ἘαῚγ Ἐοσηδη Εἰσαρίσο. ἩΩ͂Α ἐτυο τναδε. 

Οοχ᾽Β Αἰμοηίδυι Ἐσωρίσο ἔγοσα ἴμ6 ΕἸ μι οὗ ΧοΥχοδ ἴο ἴ89 ἘΔ] οὗὐὁ Αἴδοσιιϑ. ἈΡέδὰ ον »ταϑε. 

ΕΊΒΙ 5 (ΩἙ. ΗΕΝΕΥ͂ Μ0ΡθΡΘ  Ίοσα ἴδο 1,αἰτθα οὗ ΙΠΙΆΣΏΘΥ ἴο ἴ:)ο Οο]άθει Ἐξοτῖσ, τῶγηο .... 

ϑοοροδδυοῦδῦοςρ δΦοοσουποουροοθρφροῦδο,  ΘύϑδθΟθοΟ Φ6.8δ6ὸοϑο Σ Ξο 

ΟΙΒΕΕ ΡΒ (ΥἹ. 5.) Οεἰσίῃαι ῬΊδγε. τῶπιο....... ἜΣ διῶ τολς ήφ οῖν ϑιοτωλοις ΕΝ Σ 75 

ἩΟΣΠΑΝΟῸΒ (ΡῈ. 1. Ο.) ΕνΟΣΥ ὯΔγ Τορίος: Ἃ Βοοῖς οἱ Βήεία. Σοϊηδιιις τοιυςυν οὐ ρν νυνιονονς, δυοῖν νἰνιούς Σ᾽ 75 
-- Τμὸ Μιεῖσοδδ οὗ 1289 Μασ δο. 7ἥιμεένγαϊεα σα ον. ϑιιδὶϊ 4ἴο......ὉὉ οὐ νόον σοονσσον τσ οου φίειν τον ες δ οὦ 

ΠΑΙῈΡΒ (ΒΕΥ͂. ΕΌΜΨΑΒῸ ἘΥΈΒΕΤΤ), ῬΒΠΙΡ Νοϊαν 5 Εσίθυιθ. 70}κε΄ γα σά. ττηο. «Ὁ. ον οο νου ον ... της 

ΣΖΒΕΝΙΝΟΗΑΜ ΤΟΌΕΝΑΙΚΒ (ΤΕ). 7:00 υοέξ. ἐκ πε. τϑῖηο... . 9 ὁ νον ον ον ονοσοοοῦοοου ὁ οοὺς κόρος Σ 31 

(Αυϊῆον οὗ Μ|δα ΗΠ ομοοοκα  οδάϊπ Ὅχοσα. σαπιο..... ἐκῷ ον δὴν νοι φὶοῖννῖς ων φολώντίς νοις ἰδ τῶν νιῶν 1.ς 

ΒΑΝΟΞΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΥ. Ὁ τ. Ρηιϊορ ὅοηανν, Οςεηςεγαὶ Ἑ ἀϊοτ. Ἑοῖ οἷς νοὶ. ὅνο. 

Ἑχοάπα ασιὰ ὡονιουδ.... .....6. «οὐ νον συ δόσε δου σον οοοοοοοοοονο ον οοοουσο  κοοσοοοοοοσσοοο ο. 9.2... δ 06 

-"--.. ἘποκΙοὶ δὰ Ὀδηῖοὶ. ̓ ς. ον. εν του νει ἐ ἐνενόουν νόοιο ον εν όοος ἐσοοσςονο νου νον εὐ νῳ νὸς κεν νννῶνς δ. δό 

Οδσορίοῖθα, Ἐπ τα, ΚΑΨΉΨΕΗ Ἐείβοτ.. τόρ νων εςς ον γος εἰς εν ον τος τὺ ον ον σῶος ς τ ὡς . 5. οὐ 

ΜΕΜΟΙΒΕ ΟΕ ΝΌΒΕΜΑΝ ΜΔΟΣΈΟΣ, ἢ.Ὁ., ἰὼ Πὶκ Ὀσοίδεν, σεν. Ῥοναὶθ Μαξικοῦ, }ε Ἀν μμειναίσαι 
4. νο159. ὅνο:.... ϑὅὄ0ννον νεοευνών νον ννυνον ϑυφοδύφο τὸς διὸ σὴν τὸ θον ς ...... 4 50 

ΡΙΙΔΤΟΙ ΒΕΞΒῚ ΤΗΟΌΟΘΈΤΥΞ, Ἂ5 οοπιρίεά ἜΡΡΕΙ Ῥιοῖ Ἰδπκεῖε Τιαπεϊαιίοα, ἔνα, ρον ἐλ ον ς ἐφ οςον δ. δ 

ῬΑΕΚΕΗ (ΡΕ. ΤΟΒΕΡΗ). Τηο Ῥαδσδβοϊοῖο, λίριο σμα ελεαβεν οαἰἐζέσν. Υ2ππ|ιο. 6... «6 νον νυ κοοσοσον τ .. Σ 50 
ΒΑΝΒΞ.ΒΟΟΙ ΒΒΕΕΙΕΒ (ΤῊ). Ἑάϊιεά ὃν Ἐτομάπρ ἩπνκΥ Θτοῦράκο. ἘδΟΐ τ νοΐ. 5Σ4. σ᾿2τηο. 
.----..-- ἕ ῷἘϊδαγάοι᾽ 5 (Β. ΗΕ.) 1110, ᾿ιωοτϊίοσα δὰ ΤᾺ ῦ0]9 ΤΑΙΚ. ἡ ωείγαΐεαι. ...... 00. οὐ οονο νον νυ  οοονονονονονο. ΣΦ 50 

.------ ίοῖ δρὰ Μδησοσα ἔπ Ατποσίοα Οὐθ Ἑξυπάσοα Ὑοδσ Αρο. 7μείναξεαϊ. ..... «0. οοσοοοονοοιίοοι. ἔ 80 

.-----.-.-.-. Αἥἡ Αποοάοῖο ΒΙΟΡΥΔΡΩΥ οὗ ῬΟΣΟΥ ΒΒ. Κ'6110Υγ. 7 ἐμείγαζεαϊ. , .. .« «.ὐονονν ον δοφωωςουνς εν ωοοςςς ὁ “τό 

ΒΟΞΒΞΌΥΣ ΕΗ 5 (ΕΌΘΟΞΒΝΕ) Τυνκιδῖδη. ἸΔΑ Τὰν κιαδὲ από ππιέγοες ἐμείγαϊέοτιΣ. Δ νοῖΐβ. ὃνο...... 5. 00 
ΘΤΑΝΤΙΕΥΒ (ΕΑΝ) οοϊασθα ΟἹ 106 ἘΠΙσίοιγ οὗ ἴ89 Ζουνδῃ ΟΒΌσΣΟΣ. 7.1: γα βδενγίεε. ὅνο........... 4. (ὦ 

σΈΒΕΕΨΨΒΕΟ 5 ἘΠσίοσγ οὗ ῬὨΠΟΒΟΡΩΥ, δ ύετο «να ελσαβόν σα ζίσνε. ἃ νοῖβ. ϑνο.. ...«0 0 «ον οοσονοοννσσοον ξ οὦ 

ΑΝ ΟΟΘΤΕΒΖΕΒΒ ΟἸσίοιίδηι Θορτιμδῖῖοδ. λύίδιυ απα ἐλεαϑεν σα ξέρε. ἃ νοΐβ. δνο........ το τος .- 5 οὐ 

ΥΕΕΝΕΒ Οὺὐστεβ) Μχγεϊοσίουδ Ιοἰασιὰ. ΤΉγες νοΐβ. ἰὼ οὔς. μενα ΐξαϊ, ... «ον οοοοο οοοοοο κο.6.0. 3 00 

«-----ὄ ΧΜ͵|]ο08 29] Βισοροῦ ἡ μεέναζεα,. ΟΥ, δνο........... Φοδοουοοθθοθοο θθοδουοοθοθοοοδοσοθθοοοθδο οουθοθο 3 οὐ 

ἄπ ον αἷξ ΟΥΥ ἐδι6 αδους δεπέξ, ροβὲ ΟΥ̓ 6}7,688 οδατνρεβ »αξδάᾶ, οπ νεοεὶρέ 

ΟΥ̓́ ἐὖδα ρνέοο ὃ ἰἦδδ »ιιδῖέδ 67,8. 



ἡ τὰν (ὡοοσίςο 





Ὀἰο Ζθα Ὁγ (Ὡοοσίςο 




